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Ön mit vár 2015-től? 
– kérdeztük a polgármesterektől

Veresegyház: középiskolát, 
fürdőt, templomot építenek

Raoul Wallenberg-díj 
Vác Város Önkormányzatának

Beer Miklós megyéspüspök: 
A vallásos emberek 
adjanak bátor példát

A Magyar Kultúra Napján

Birkózás városa 
– elismerés Dunakeszinek

Összeállításunk a 2. oldalon

Írásunk a 2. oldalon

Írásunk a 3. oldalon

Interjúnk a 4. oldalon

Ünnepi összeállításunk az 5. oldalon

Cikkünk a 8. oldalonAz országos influenzajárványról szóló 
írásunk a 6. oldalon olvasható

Az influenzaszerű megbe-
tegedések számának növe-
kedése miatt január 23-án, 
péntektől a váci Jávorszky 
Ödön Kórház minden osztá-
lyára kiterjedő látogatási ti-
lalmat rendeltek el. 
Mint azt Dr. Sámoly György 
főigazgató közleményében 
tudatja: 
A tilalom visszavonásig ér-
vényes.

Újévi fogadalom: A hallás nem játék
Szilveszterkor sokan elhatározzák, hogy egészségesebb és teljesebb életet fog-
nak élni, mint azelőtt. Talán nem is gondolnánk, hogy hallásunk egészsége mi-
lyen óriási hatással van életünkre. Miért érdemes megfogadnunk, hogy sokkal 
inkább odafigyelünk hallásunk épségére? Érdemes elolvasni!

Társas kapcsolatok 
elvesztése
Fülünk az egyik legfontosabb 
érzékszervünk. Nem csupán 
a hangok érzékelését, a tér-
beli tájékozódást teszi lehe-
tővé, hanem a kölcsönös meg-
értést és az emberek közötti 
kapcsolattartást is. Ezért hal-
lásunk csökkenése, elveszté-
se komoly akadályát jelent-
heti annak, hogy teljes életet 
éljünk. „Tapasztalatom sze-
rint azok a hallásveszteség-
gel élő emberek, akik nem ke-
zeltetik problémájukat, idő-
vel elzárkóznak a külvilág-
tól, befelé fordulóvá válnak. 
Ennek oka, hogy nem ér-
tik meg pontosan, mit mon-
danak nekik, és kényelmet-
lennek érzik, hogy gyakran 
vissza kell kérdezniük. Sok-
szor előfordul, hogy nem 
csupán környezetük előtt 
szégyellik a dolgot, még ma-
guknak sem merik bevalla-
ni, hogy valóban baj van.” – 

meséli el nekünk Laczkó Il-
dikó hallásspecialista, a váci 
Amplifon Hallásközpont ve-
zetője. Az érintettek számá-
ra tehát a halláscsökkenés 
az elszigeteltség érzését hoz-
za magával, amely súlyosabb 
esetben akár depresszióhoz 
is vezethet.

Ne késlekedjen, 
nehogy késő legyen!
A halláscsökkenés okozta kö-
vetkezmények hallókészülék 
segítségével a legtöbb esetben 
orvosolhatóak, ennek ellené-
re manapság még mindig nagy 
az ellenállás az emberekben. 
Sajnos az is közrejátszik, hogy 
nem is olyan könnyű észlel-
ni a tüneteket. „A halláscsök-
kenés általában lassan és fo-
kozatosan jelentkezik, így 
egy megszokott állapottá vá-
lik, mely nagyban megnehe-
zíti felismerését. Kezdetben 
csak néhány hang tűnik el, 
nem az összes. Ezért is érde-

mes évente ellátogatnunk egy 
szűrővizsgálatra, ahol kide-
rülhet, ha baj van.” – mond-
ja Laczkó Ildikó. A szakem-
ber nem győzte hangsúlyozni, 
milyen fontos, hogy időben el-
jussunk egy hallásspecialis-
tához. Bármilyen furcsán is 
hangzik, a hallást is el lehet 
felejteni. „Az agyunk hallás-
központja hosszantartó hal-
láskárosodás esetén elfelej-
ti, hogyan hangzottak régen 
a különböző zajok, hangok 
és dallamok. A hangminő-
ség a hallásveszteség fokának 
megfelelően nem csupán hal-
kabbnak hangzik, a halláská-
rosodás típusának megfelelő-
en torzított formában, hami-
san rögzül. Ha túl sokat vá-
runk, akkor lehet, hogy már 
késő lesz, és a legmodernebb 
hallókészülékkel sem tudunk 
segíteni. A hangok valóban 
hangosabbak lesznek, de az 
érintett ennek ellenére sem 
fogja érteni a beszédet.” – vi-
lágított rá a probléma lényegé-
re a szakember.

Mit tegyen, 
ha szeretne ellátogatni 
egy hallásvizsgálatra?
Az Amplifon téli megelőző 
kampányának köszönhető-
en most lehetősége van arra, 
hogy részt vegyen egy ingye-
nes, teljes körű hallásvizsgá-
laton. Kérjen időpontot most! 

Bejelentkezés: 
06 (27) 620 573.
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ÖN MIT VÁR 
2015-TŐL?

Mint közismert az októberben megválasztott önkormányzati képvi-
selő-testületek és polgármesterek mandátuma – a törvényi válto-
zások miatt – ezúttal a korábbi négy év helyett öt évre szól. Ön mi-
lyen reményekkel, tervekkel, elképzelésekkel vág neki a félévtize-
des ciklus első évének, a 2015-ös esztendőnek? – kérdeztük ezút-
tal Sződliget, Kismaros és Nagymaros polgármesterétől. 

Juhász Béla, Sződliget: Beszűkült 
az önkormányzatok mozgástere

Nem tudok osztoz-
ni polgármestertár-
saim kincstári op-

timizmusán. Megítélésem 
szerint a 2015-ös év nem az 
önkormányzatok éve lesz. 
Egyre több feladatot úgy 
ad át az állam, hogy ah-
hoz nem biztosít forrást. 
Márciustól az önkormány-
zatoknak kell fizetni a la-
kásfenntartási támogatást. 
Eddig ennek a támogatás-
nak a 80%-át az állam fizet-
te. Ha az idős lakókról sze-
retne az eddig megszokott 
módon gondoskodni az ön-
kormányzat, akkor is mé-
lyen a zsebünkbe kell nyúl-
ni, mert az új rendszerben 
kétszer olyan nehéz lesz ál-
lami hozzájáruláshoz jutni, 
mint korábban. A probléma 

az, hogy egy önkormányzat 
nem végez profittermelő te-
vékenységet. Nincs bevéte-
lünk, csak a beszedett adó-
kat és a feladatfinanszíro-

zásra adott állami hozzá-
járulást tudjuk valamilyen 
gazdaságpolitikai megfon-
tolással elosztani. Manap-
ság a bevételek közel 90%-
át elviszik a fix költségek. 
Bérek, járulékok, közvilágí-
tási, fűtési számlák, temető 
üzemeltetés, utak javítga-
tása, stb. A maradék tized-
ből kell fejleszteni, pályá-
zati önrészeket megfizetni. 
Ugye ez nem túl nagy moz-
gástér? Úgy vélem, hogy az 
önkormányzati rendszer 
gazdasági csonkítása elérte 
a végső határt. A 3200 ön-
kormányzatból mindössze 
néhány száz lehet az, ame-
lyiknek pénztartaléka van. 
Ilyen gazdasági környezet-
ben ne számítson senki di-
namikus fejlődésre.

Petrovics László, Nagymaros: 
Az idei esztendő a tervezés időszaka  

Szeretném látni, hogy 
az emberek boldogab-
bak, mert boldogul-

nak városunkban!
2015 az előttünk álló cik-

lus tervezésének, és a pá-
lyázatok megjelenésének 
időszaka lesz. Ennek fényé-
ben a meglévő fejlesztési 
terveket igyekszünk össze-
hangolni a várható lehető-
ségekkel.

Elsősorban turisztikai 
jellegű fejlesztéseket sze-
retnénk a további években 

végrehajtani, mert remé-
nyeink szerint ez fog bevé-
tel növekedést és munka-
helyeket hozni. Továbbra is 
dolgozunk a termálfúrás és 
fürdő létesítés érdekében, 
rózsasétányt és múzeumo-
kat, tanuszodát és rendez-
vénycsarnokot tervezünk. 
Felújítanánk az orvosi ren-
delőt és további óvoda-fej-
lesztésre pályáznánk. Kö-
zös erőfeszítéseinkhez min-
den lakosunknak jó egész-
séget és sok erőt kívánok!

Neubauer Rudolf, Kismaros: 
Értékek létrehozását támogató 
lehetőségekben gondolkodunk

Kismaros önkormány-
zata Szokolya és Kós-
pallag települések ön-

kormányzataival közös hiva-
talt hozott létre 2014 decem-
berében. 2015-től elsősorban 
azt várom, hogy a két jegyző-
vel, gazdasági vezetővel meg-
erősített közös hivatal nem 
csak a kötelező önkormány-
zati feladatokat fogja mara-
déktalanul ellátni, hanem 
képes lesz a három falu egy-
mást erősítő adottságainak 
hatékony kiaknázására is. 
Munkahelyteremtő pályáza-
tokra és vállalkozásokra épí-
tő, értékek létrehozását tá-
mogató lehetőségekben gon-
dolkodunk képviselőtársa-
immal. Egyrészt a település 
fejlesztésében, karbantartá-
sában lehet érdekelt az ön-
kormányzat saját költségve-

tésű, vagy államilag támoga-
tott projektek elindításával, 
másrészt pedig a még meglé-
vő mezőgazdasági területe-
ink újra művelésével és kor-
szerű értékesítési technoló-
giák bevezetésével adhatunk 
vonzó perspektívát a hely-
ben élő fiataloknak, vagy a 
földet szerető, földhöz értő 

embereknek. 2015-ben an-
nak örülnék, ha vállalko-
zó szemléletű, önmagát mi-
nél nagyobb mértékben saját 
erőből működtetni tudó tele-
püléssé válna Kismaros. Re-
mélem, hogy lehetősége lesz 
a falunak megújuló energia-
forrásokra pályázni, minél 
több ponton környezetbarát 
és környezettudatos élette-
ret kialakítani. Duna mellet-
ti községben élőként azt vá-
rom 2015-től, hogy előbbre 
tudunk lépni az árvízi véde-
kezésben, és a Dunakanyar 
több településéhez hason-
lóan Kismaroson is sikere-
sen tudunk pályázni mobil 
rendszerű védművek kiépí-
tésére azon a nyomvonalon, 
ahol idáig homokzsákokkal 
tudott a falu összefogással 
eredményesen védekezni.

– kérdeztük a polgármesterektől

VERESEGYHÁZ: KÖZÉPISKOLÁT, FÜRDŐT, 
TEMPLOMOT, BÉRLAKÁST ÉPÍTENEK

A 2014 őszétől 2019 végéig ívelő 5 éves önkormányzati ciklus kiemelkedő projektjeiről nyilatkozott Veresegyház polgármestere. Pásztor Béla a városi 
újságnak adott interjúban felvázolta az ötmilliárd forintos beruházással megvalósuló fürdő építésének folyamatát. A közel húszezer fős kisvárosban 
középiskolát, templomot, tornacsarnokot építenek. Már jó ütemben halad az 56 bérlakás kivitelezése, amely példa nélküli az országban. 

A 
lakosság körében 
nagy érdeklődéssel 
kísért fürdő építésé-
ről a városvezető el-

mondta, a tervek elkészültek, 
jelenleg a szakhatóságokkal 
egyeztetnek, folyamatban van 
a szükséges engedélyek be-
szerzése. Mint a Veresi Kró-
nika újévi lapszámából kide-
rült: – Magára az épületre vo-
natkozóan építési engedéllyel 
rendelkezünk. Az építkezés-
re szóló közbeszerzési kiírás 
a jelenlegi készültségi fok 
alapján márciusban, a kivite-
li szerződés megkötése pedig 
augusztusban várható. Sze-
retnénk próbaüzemmel még a 
2016-os nyári szezonban meg-
nyitni a fürdőt – jelentette ki 

Pásztor Béla, aki hozzátette: 
- Természetesen a fürdő kör-
nyezetének teljes rendezése át 
fog nyúlni 2017-re.

A város polgármestere a 
beruházással összefüggés-
ben a következő időszak fel-
adatai között sorolta a kör-
forgalmak építését, a kultu-
rált parkolóhelyek kialakítá-
sát, csatorna fő- és vízveze-
ték áthelyezési munkálatait. 

2016 első hónapjaiban kez-
dődik a négyosztályos kö-
zépiskola – és a hozzátarto-
zó helyiségek – építése, mely-
ben már szeptemberben meg-
kezdődhet a tanítás. - Az is-
kola szükséges, Veresegyház 
meg fogja valósítani a gim-
náziumot – szögezte le Pász-

tor Béla polgármester, aki 
tényszerűen elmondta: a vá-
rosban 2017 előtt nem tudnak 
nagyméretű sportcsarnokot 
építeni, de az mindenképpen 
jó hír a fiatalok, a sportolni 
vágyók számára, hogy már 

idén felépül egy 24×48 méte-
res tornacsarnok, amely al-
kalmas lesz akár bajnoki ké-
zilabda mérkőzések megren-
dezésére is.

- A Fabriczius Iskolánál új 
ebédlő és konyha kialakítása 
is szükséges a tornacsarnok-
kal párhuzamosan. De más is 
kell a városban: templomot 
építünk és múzeumot is ter-
vezünk. 2015 végére Veres-
egyházon az összes út aszfal-
tozott lesz. Ezen túlmutató-
an nagyon erős programunk, 
hogy a ciklus végére a város 
közvetlenül felkapcsolódjon 
az autópályára. 2017-től kö-
zel egymilliárd forintot kívá-
nunk fordítani 56 bérlakás 
megvételére, melyek városi 

megléte egyszerre szolgál 
szociális és gazdasági célo-
kat is – húzta alá a városveze-
tő, aki külön kihangsúlyozta: 
Veresegyház pénzügyi helyze-
te stabil, 2014-ben 8 milliárd 

forintból gazdálkodtak, fej-
lesztésre 4 milliárdot tudtak 
fordítani. - Ez az arányszám 
megmarad idén is – mondta 
Pásztor Béla polgármester.

Vetési imre
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A képviselő-testület döntése alapján 
2015. január 1-től minden lakó ingatlan adóköteles 

Raoul Wallenberg-díj Vác Város Önkormányzatának

Felére csökkent az 
építményadó Sződligeten!

A Budapest Music Center impozáns épülete adott helyet a Raoul Wallenberg-díj gazdag kulturális műsorral színesített, diplomáciai szempontból ugyancsak ki-
emelkedő jelentőségű díjátadó ünnepségének, amelynek keretében Vác is reflektorfénybe került a kitüntetés első települési díjazottjaként.

Felére csökkentette a képviselő-testület a lakás céljára szolgáló épület épít-
ményadóját. A községet irányító grémium a mérséklés mellett arról is dön-
tött, hogy az eddig adómentességet élvező 100 m2-nél kisebb alapterületű in-
gatlan után is fizetni kell építményadót. A lakás célú ingatlanokat egységesen 
100FT m2/év adófizetés terheli.

Dunakeszi: Lakossági 
fórum a helyi építési 

szabályzat módosításáról 

Népkonyha nyílt Sződön

A 64/2013. (XII.19.) sz. rendelettel elfogadott Dunakeszi Város Helyi Építési Sza-
bályzat elfogadását követően a Kormány több Dunakeszit érintő oktatási beru-
házást nyilvánított kiemelt projektté a 141/2014.(IV.30.) Kormányrendelettel.

A szegénység a téli időszakban még inkább megmutatja lélekromboló ha-
tását. Nem kevesen vannak, akik pénzszűke miatt kifűtetlen lakásokban 
élnek, a napi meleg ételre sem jut nekik. Szerencse a bajban, hogy van-
nak, akik karitatív összefogással igyekeznek segíteni a nehézsorsú embe-
reken. Így teszik Sződön is. 

A 
beruházások halaszthatatlanná tet-
ték a Helyi Építési Szabályzat mó-
dosítását, amelyről a Képviselő-tes-
tület 118/2014.(V.29.) sz. határozatá-

val döntött. A döntés egyéb közösségi beru-
házás, illetve a rendelet alkalmazása során 
felmerült szabályozási nehézség kezelésére 
adott felhatalmazást.

A megbízás alapján elkészült a Helyi Épí-
tési Szabályzat eseti módosítása, amit a vé-
leményezési szakasz alatt a jogszabályokban 
meghatározott körben Önkormányzatunk 
véleményeztetett. A rendelettervezet ellen 
sem lakossági, sem civil, sem államigazgatá-
si kifogás nem érkezett.

A rendezési tervek bemutatása végett elfo-
gadásuk előtt „a képviselő-testület és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szó-
ló” 1/2013. (II.06.) számú önkormányzati ren-
delet 79.§ (2) bekezdése értelmében lakossá-
gi fórumot kell tartani – olvasható Passa Gá-
bor városi főépítész közleményében, melyet 
az önkormányzat hivatalos honlapján tett 
közzé.

A főépítész a fentiek alapján a fent megne-
vezett Helyi Építési Szabályzat eseti módosí-
tása ügyében 2015. február 2-án 17:00 órakor 
lakossági fórumot tart Dunakeszi Város Há-
zasságkötő termében, melyre minden érdek-
lődőt szeretettel vár. 

H
ertel László, a község polgár-
mestere az önkormányzat hon-
lapján tette közzé, hogy a Bap-
tista Szeretetszolgálat Orszá-

gos Szociális Segítő Központjával kö-
tött megállapodás alapján 2015. január 
19-én Népkonyhát nyitottak Sződön, a  

Dózsa György út 137. szám alatt. A rá-
szorulók minden munkanapon 12.00-től 
15.00 óráig vehetnek át egy tál meleg ételt, 
melyet csak a helyszínen fogyaszthatnak 
el, onnan elszállítani tilos. Az ételhez a 
műanyag tányért és evőeszközt az önkor-
mányzat biztosítja.

A 
hétfő esti esemé-
nyen hat kitünte-
tettet – köztük Vác 
Város Önkormány-

zata vezetőit - köszöntöt-
tek Svédország nagykövet-
ségének és állami vezetésé-
nek képviselői, a Raoul Wal-
lenberg Egyesület vezetői. 
Az esemény rangját mutat-
ja, hogy Raoul Wallenberg és 
a díjazottak érdemeit a házi-
gazda svéd nagykövetség ve-
zetője, Niclas Trouvé és Mic-
hael Wernstedt, a svéd Raoul 
Wallenberg Akadémia igaz-
gatója, az embermentő diplo-
mata kései rokona mellett az 
ebből az alkalomból hazánk-
ba érkezett svéd parlamen-
ti elnök, Urban Ahlin, il-
letve dr. Mátrai Márta, 
a Magyar Országgyűlés 
háznagya, Takács Sza-
bolcs, a Miniszterelnök-
ség európai uniós ügye-
kért felelős államtitkára és 
dr. Rétvári Bence, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériu-
ma parlamenti államtitkára is 
méltatta.

Az ünnepi 
r e n d e z v é n y e n 

részletek hangzot-
tak el Inger Wikström 

"Raoul Wallenberg - Eltűnt-
nek nyilvánítva" című új ka-
maraoperájából, illetve  

Rudolf Péter színművész-ren-
dező felolvasott egy szakaszt 
Dési János újságíró "Wallen-
berg-jegyzőkönyv" című kö-
tetéből, amelyben számos, a 
diplomata segítségével meg-
menekült túlélő emlékszik 

vissza a vészterhes napokra. 
"Az önkormányzat huzamo-

san és következetesen dolgo-
zik azon, hogy a város közéle-
tét elsősorban a békés egy-
más mellett élés jellemezze. 
A különböző nemzetiségek 

identitásának megőrzését ki-
emelten kezeli, rendszeres 
az operatív együttműködés a 
nemzetiségeket képviselő ön-
kormányzatokkal. Elsősor-
ban a roma nemzetiségnek 
nyújt kiemelkedő segítséget 
a szociális ellátás, a gyerme-
kek felzárkóztatása, a kultú-
ra megőrzése területén. Ki-
tüntetett figyelemmel és em-
pátiával ápolja a szlovák, ru-
szin, ukrán, japán, finn és gö-
rög kapcsolatokat, melyhez 
hasonló érzékenységgel és el-
hivatottsággal tevékenykedik 
az erdélyi együttműködés si-
kere érdekében. A zsidó ha-
gyományok ápolását, a vallá-
si és kulturális örökség meg-
őrzését - más vallási felekeze-
tekhez hasonlóan – elkötele-
zetten támogatja..." olvasható 
a díjátadóra készült kis füzet-
ben Vác Város Önkormányza-
tának méltatásaként, amely 
külön elismeréssel fogalmaz 
a holokauszt-évfordulók köz-
tisztelettel övezett megemlé-
kezéseiről is. 

- Méltán mondhatjuk, hogy 

ez a díj nemzetközi rangú el-
ismerést jelent városunknak, 
amire mi váciak mindannyi-
an büszkék lehetünk - mondta 
a díj átvétele után Fördős At-
tila polgármester.

A díjra az önkormányza-
tot felterjesztő Váci Zsidó 
Hitközség elnöke Turai Já-
nos az indoklásban külön ki-
emelte, hogy a város évek óta 
nagyszerű házigazdája a "Ré-
gen volt? Hol is volt?" című, 
a holokauszttal foglalkozó 
középiskolai történelemve-
télkedő egyik regionális elő-
döntőjének. Ennek kapcsán 
a település vezetése az idei 
megmérettetésre különdí-
jat ajánlott fel a helyi forduló 
győztes csapatának: a diák-
csoport tanulmányútra utaz-
hat Erdélybe, természetesen 
Vác ottani testvérvárosát, 
Székelyudvarhelyet is felke-
resve. Ez is jól mutatja, hogy 
az önkormányzat kiemelt fi-
gyelmet fordít a testvér-tele-
pülési kapcsolatok ápolására.

ribáry zoLtán

Fotó: CseLedy András

A 
Tiszta Forrás Szö-
vetség választási 
programjában sze-
repelt, hogy az adók 

és közterhek mértékét felül-
vizsgáljuk és, ha lehetséges, 
akkor azokat csökkentjük 
olyan módon, hogy az meg-
feleljen az igazságos és ará-
nyos közteherviselés elvének 
– nyilatkozta a döntést köve-
tően a község polgármestere.

- Ennek szellemében az új 
képviselő-testület által elfo-
gadott rendelet szerint a la-
kás céljára szolgáló épüle-
tek utáni adómérték a felé-
re, azaz 100Ft/m2/év összeg-
re csökkent. (A korábbi sza-
bályozásban lakás esetében 
200Ft/m2/év adót kellett a 
sződligeti lakosoknak megfi-
zetni a lakás céljára szolgáló 
épületük után. Az egyéb épü-
letek, például egy garázs adó-
terhe 400Ft/m2/év.)

Egyetértünk a kormányzat-
tal abban, hogy elsődleges cél 
a társadalmi igazságosság, a 
méltányosság és az arányos 
közteherviselés elvein nyug-
vó adórendszer kialakítása – 
érvelt Juhász Béla. - Ezért az 
ingatlan adóban eltörlése ke-
rültek a korábbi mentessé-
gek, azaz mostantól a 100m2 

alapterület alatti ingatlanok 
tulajdonosainak is kell épít-
ményadót fizetniük. Ezzel az 
intézkedéssel a köztehervi-
selés arányosabb lesz, azaz 
kivétel nélkül minden ingat-
lan tulajdonosa fog adót fi-
zetni. A kisebb alapterüle-
tű épületek tulajdonosai ke-
vesebbet, a nagyobbaké töb-
bet. Ezzel nemcsak az ará-
nyos közteherviselés valósul 
meg, hanem – mivel minden 
sződligeti lakos adófizető-
vé válik - mindenki sokkal 
inkább magáénak érezheti 
majd a községben történő fej-
lesztéseket.

Önkormányzatunk a kor-

mány által elvárt és támasz-
tott feltételeket a bejelentett 
adólépéssel mind 2015-ben, 
mind a továbbiakban úgy ké-
pes maradéktalanul teljesíte-
ni, hogy mindeközben a lehe-
tő legkisebb mértékben kéri 
a sződligeti emberek hozzájá-
rulását – jelentette ki Juhász 
Béla polgármester, aki az te-
lepülés hivatalos honlápján 
azt is ismerteti a lakossággal: 
„A felére csökkentett lakás 
céljára szóló építményadót, 
a határozat kézhezvételét kö-
vetően csekken, két egyen-
lő részletben, márciusban és 
szeptemberben kell majd a 
polgároknak megfizetniük.”

A svéd parlamenti elnök, Urban Ahlin (balról) 
gratulál Fördős Attila polgármesternek
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Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök:
A vallásos emberek adjanak bátor példát

„Az a célunk, hogy jól érezzék magukat 
a városban élők és a Fótra látogatók”

Nem kevesen vallják, hogy dr. Beer Miklós váci megyéspüspök megnyilatkozásai, kendőzetlen őszinteséggel kimondott szavai mind arról tanúskod-
nak, hogy a helyi közösségek életét jól ismerő főpásztor egyike azon egyházi személyiségeknek, akik válságokkal terhelt XXI. századunkban igyekez-
nek megoldást kínálni a mindennapi gondokkal küzdő embereknek. 

Idén lesz öt éve, hogy Szent-Iványi Géza okleveles építészt kinevezték a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. élére. Az ügyvezető igazgató úgy véli, a száz 
százalékos önkormányzati tulajdonban lévő cég a vezetése alatt maradéktalanul megvalósította a terveit, elvégezte a szükséges fejlesztéseket, az általa 
nyújtott szolgáltatások színvonalát magas szintre emelte. Idén ezt szeretné folytatni, a cég 2015-ös üzleti tervéről a jövő héten dönt a település testülete.

-  A problémák megoldását szor-
galmazó gondolatait karácso-
nyi szentbeszédében a köztévé 
országos nyilvánossága előtt is 
megosztotta a közvéleménnyel, 
melyben – többek között – a kor-
rupcióról és a politika felelőssé-
géről beszélt. Karácsonyi üze-
netét átvették országos hírű in-
ternetes portálok, melyek elem-
zéseikben pozitívnak, progresz-
szívnek értékelték Beer Miklós 
megyéspüspök beszédét, akit a 
„mi Ferenc pápánk” megjelölés-
sel illettek. Amikor pedig a mi-
nap a SzemLélek blog szerzőjé-
nek, Gégény Istvánnak adott in-
terjújában elgettósodott egyház-
ról beszélt, mondatai, gondolatai 
az olvasóközönség széles táborát 
inspirálta véleményformálásra.

- Püspök úr! Ön szerint miért 
kapott ekkora sajtóvisszhangot 
a közismert nehézségek és meg-
oldásért kiáltó problémák nyil-
vános megfogalmazása? 

- Valószínűleg sokan arra fi-
gyeltek föl, hogy a napi közbe-
szédből ismert szavakat, kifeje-
zéseket használtam a beszédem-
ben. Tulajdonképpen vissza-
igazolásként éltem meg a hoz-
zászólásokat, hogy ezek szerint 
érthető volt a karácsonyi prédi-
kációm. Ez is volt a szándékom, 
hogy minél többen megértsék, 
hogy nekünk, keresztényeknek 

mit jelent Jézus Krisztus szüle-
tésének ünnepe. Az egyetemes 
testvériség, az önzetlen segítség-
nyújtás, a társadalmi bajok or-
voslásának felelőssége abból a 
hitből fakad, hogy Jézus Krisz-
tus Isten Fia. Ez nem valami új-
szerű, különleges felismerés, ha-
nem ez a keresztény gondolko-
dás lényege. Természetesen hí-
zelgő megállapítás volt, hogy 
Ferenc pápához hasonlítottak. 
Egyszerűen csak arról van szó, 
hogy ő is erről beszél. Képszerű-
en, közérthetően. 

Egy karácsonyi prédikációban, 
bármennyire is közvetíti a televí-
zió, mégiscsak elsősorban a hívő 
emberekhez kell szólnunk. Ha 
tetszik, ez az egyházunk belső vi-
lága. Nyilván tudatában voltam 
annak, hogy ezt mások is hall-
gatják, mint például a pápa római 
megnyilatkozásait. Mosolyog-
tam egy megállapításon, misze-
rint jó volt a beszéd, érthető volt, 
„bár voltak vallási vonatkozásai 
is.” Mindaz, amit mondtam csak 
úgy érthető, úgy hiteles, hogy ezt 
hívő emberként mondom. Azért 
hiszek az egyetemes testvériség-
ben, a korrupció radikális eluta-
sításában, mert Jézus Krisztus-
ban a Teremtő Isten adja ezt a 
programot. Természetesen „fa-
lakon belül” is megvitatjuk eze-
ket a gondolatokat. Ezért tartunk 
egyházmegyei zsinatot. 

- A sajtóvita résztvevőinek 
döntő többsége üdvözli az ön tisz-
teletre méltó nyíltságát, míg van-
nak, akik szerint az egyház falai 
között volna célszerű megvitat-
ni a megújulást szolgáló gondo-

latokat. „Óvatosan mondom, az 
önszórakoztató gettóegyházból 
ki kell lépnünk a missziós egyház 
örömteli, Szent Ferenc-i távlatá-
ba.” Keményen koppanó szavak, 
különösen egy megyéspüspöktől. 

Kérem, fejtse ki, mit kívánt üzen-
ni az idézett mondattal. Miért 
fogalmazott ilyen kérlelhetetlen 
őszinteséggel?  

- Ami a „keményen koppanó 
szavakat” illeti, nagyon nem sze-
retném, ha ezzel bárkit is bánta-
nék. Ugyanakkor felelősen, egy-
házi vezetőként, a fontossági 
sorrendet mindig meg kell fo-
galmazni. Jézus Krisztus maga-
tartása az iránymutató. Ahogy 
a farizeusokkal beszél. Ráveze-
ti őket a vallásosság lényegére: 
„ezt meg kell tenni, de azt nem 
szabad elhanyagolni”. Ahogy az 
interjúban is mondtam: tataroz-
zuk a templomainkat, de itt nem 
szabad megállni, ezzel meg-
elégedni. Ünnepeket tartunk, 
szentmisére megyünk, de azért, 
hogy utána hitelesebb legyen a 
mindennapi életünk a család-
ban, munkahelyen, emberi kap-
csolatainkban. Röviden. Helyére 
kell tenni a dolgokat, az egyen-
súlyt vissza kell állítani a temp-
lomi és a templomon kívüli éle-
tünkben.

- Püspök úr, ön szinte min-
den beszédében hitet tesz az egy-
ház megújulása mellett, közéle-
ti személyiségként aktívan részt 
vesz a helyi közösségek életében, 
támogatja a nehézsorsú csa-
ládok felkarolását. Mit lehet, 
mit kell tenni, hogy az ön által 

szorgalmazott „missziós egyház 
örömteli, Szent Ferenc-i távla-
ta” kiteljesedjék?  

- Az „örömteli Szent Ferenc-i 
távlat” alatt azt értem, amit Fe-
renc pápa is szorgalmaz: bátor 
nagylelkűséggel, önzetlen-ön-
kéntességgel részt vállalni a kör-
nyezetünkben élők élethelyzeté-
nek jobbításában. Van egy rög-
eszmém: a szociális-társadalmi 
problémákat egyetlen kormány 
sem tudja maradéktalanul meg-
oldani. A gazdasági intézkedé-
sek, adó- és nyugdíj-törvények 
csak „durva beállításra” elegen-
dők a „gépezet” működésében, 
a „finom-hangolás” az mindig 
az állampolgárok önkéntes ma-
gatartásán múlik. A személyes 
„korrekción”. Ebben látom a val-
lásos emberek nagy felelősségét: 
adjanak bátor példát arra, ho-
gyan lehet legalább „egy csalá-
don” segíteni. Ehhez felnőtt hit, 
bátor nagylelkűség kell, mint 
Szent Ferenc példáján látjuk. „A 
jobb kezed ne tudja, hogy mit 
cselekszik a bal”. Ez felszaba-
dult örömet jelent, belső békét. 
Hát erre gondoltam. Azért fo-
galmaztam így, mert szeretem 
az Egyházat.

- Püspök úr, köszönöm az in-
terjút.

Vetési imre

Fotó: thALer tAmás

Tényleg csak az nem veszi 
észre, hogy Fót mennyi-
re megszépült és előnyé-

re megváltozott, aki sosem jár a 
településen. Ebben pedig nagy 
szerepe van a település üzemel-
tetéséért, a temetkezési szolgál-

tatásokét és a közétkezésért fe-
lelős Fóti Közszolgáltató Non-
profit Kft.-nek. A cég élén 2010 
óta áll Szent-Iványi Géza, aki 
abban bízik, hogy idén folytat-
hatja az eddigi munkáját.

„Szerdán adtam le a cég 2015-
ös üzleti tervét, amelyről a jövő 
héten tárgyal a képviselő-tes-
tület. Bízom abban, hogy elfo-
gadják a javaslatainkat, és teljes 
erővel folytathatjuk a munkát” 
– árulta el az ügyvezető igazga-
tó.

De nézzük csak, milyen mun-
kát szeretnének folytatni. A Fóti 
Közszolgáltató Kft.-nek három 
fő tevékenysége van: a telepü-
lés üzemeltetése (utak, parkok, 
árkok rendbetétele, állapotuk 
megőrzése), a temetkezésekhez 
tartozó szolgáltatások és a köz-
étkeztetés.

A település üzemeltetése ese-
tében Szent-Iványi Géza azt ál-
lította, maradéktalanul megva-

lósították a 2014-es terveiket, 
amit az egyre nagyobb számú 
pozitív lakossági vélemények is 
igazolnak.

„Minden városban, így Fóton 
is központi kérdés a kátyúk szá-
ma. Nos, örömmel mondhatom, 
a településen szinte valamennyi 
kátyú eltűnt. Ugyancsak büsz-
kék lehetünk arra, hogy a meg-
nőtt csapadék mennyisége elle-
nére a kiépített és karbantartott 
árokrendszer egyre több terü-
leten nyújtott megoldást erre a 
problémára” – folytatta a szak-
ember.

A cégvezető talán arra a leg-
büszkébb, hogy Fót szinte vi-
rágba borult.

„Kinevezésem után, 2010-
ben hoztam létre a Kft. kerté-
szeti csoportját, amelynek el-
sődleges feladata a város növé-
nyeinek ápolása, újak ültetése 
és nevelése. Egyre több úgyne-
vezett virágos sziget került ki-

alakításra, sőt, néhány helyen 
egyedi városdíszeket állítot-
tunk, mint például a kivágott 
fákból készített virágtartókat. 
Több olyan pihenőhelyet hoz-
tunk létre, amelyekkel az a cé-
lunk, hogy a Fótra látogatók jól 
érezzék magukat. Eszközpar-
kunkat folyamatosan moderni-
záltuk és bővítettük az elfoga-
dott fejlesztési terv alapján” – 
mondta Szent-Iványi Géza.

A temetők üzemeltetésében 
is nagyot léptek előre, sőt, a fóti 
kisalagi temetőben izgalmas 
építészeti megoldásokkal fel-
épített ravatalozó megtervezé-
séért és felépítéséért tavaly Pest 
megyei Építészeti Nívó-díjban 
részesült az önkormányzat és 
Szent-Iványi Géza tervező-épí-
tészként. Az épület egyetlen he-
lyiségből áll, melyhez egy nyi-
tott gyülekező tér kapcsolódik. 
Léptéke kisebb, mint az idei év-
ben pályázó nagyszabású épü-

letek, szakralitását az organi-
kus stílus jegyek, a látható fa-
szerkezetek, a csillag alakú te-
tőablak, a szép, téglaburkolatú 
íves falak hangsúlyozzák.

„Ravatalozóink, gépkocsi 
parkunk elavultak voltak, a 
méltó megemlékezést dolgozó-
ink minőségi munkája ellen-
súlyozta, tette teljessé. A tele-
pülés temetőit parkként kezel-
jük, hogy biztosíthassuk a kel-
lő tiszteletadást mindenki szá-
mára. Külön öröm, hogy végre 
sikerült kicserélnünk a két régi, 
12 éves halottas kocsinkat mo-
dern, új, minden igényt kielé-
gítő autókra” – jelentette ki az 
ügyvezető igazgató.

Hozzátette, idén szeretnék a 
település fő temetőjének ravata-
lozóját teljes mértékben felújí-
tani, illetve – ez optimális eset-
ben 2015 végére el is készülhet 
–, valamint a felmerült igények 
miatt kialakítanának az új te-

metkezési formának egy szórá-
si helyet.

A közétkeztetésben is szeret-
nének javítani a szolgáltatásaik 
színvonalán, pedig panasz ed-
dig sem érkezett az ételekre.

„Naponta 1500 adagot főz-
tünk tavaly a gyerekeknek és 
felnőtteknek. A kormányza-
ti elvárásoknak megfelelően mi 
is több egészséges ételt főztünk, 
és talán ennek is köszönhető az, 
hogy Fóton egyre népszerűbb a 
reformkonyha. Ráadásul a dié-
tás ételek elkészítését is megol-
dottuk igény szerint. Itt a legna-
gyobb gondunk, hogy a kony-
hánk szinte teljesen elavult, ép-
pen ezért szeretném elérni a 
teljes rekonstrukcióját” – fogal-
mazott Szent-Iványi Géza.

Az eredmények bíztatóak, a 
tervek megvannak. Most már a 
képviselő-testületen a sor.

-molnár -

Idén tovább szeretné folytatni a megkezdett fejlesztéseket Szent-Iványi Géza, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője
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Díjátadással egybekötve ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Gödön
A KULTÚRÁT MŰVELNI KELL
A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepséget Gödön a Gaude 
Kórus nyitotta meg három nagyszerű dal éneklésével. Ezt követően Markó Jó-
zsef köszöntette az ünneplő közönséget. A város polgármestere úgy fogalma-
zott, hogy Göd olyan város, amely bővelkedik szellemi dolgokban. Ezért az ön-
kormányzatnak az a célja, hogy több hely legyen a kulturális tevékenységekre, 
így terveik között szerepel egy múzeum kialakítása, s a nyári üdülőben találha-
tó színházterem felújítása is.
- A kultúráról nem beszél-
ni kell, hanem művelni kell – 
hangsúlyozta személyes hang-
vételű, ám ünnepi gondola-
tokban gazdag beszédében 
Utassy Ferenc, a Gaude Kórus 
karnagya, Izlandi Köztársa-
ság tiszteletbeli főkonzulja, aki 
ezt követően a közönséggel el-
énekeltette a Kis kece lányom 
című magyar népdalt, melyről 
megtudtuk, hogy ezelőtt 30 év-
vel Izlandon is megismerték a 
Kodály-módszernek köszönhe-
tően, lefordították, s ma már 
az egyik legismertebb izlandi 
népdal lett. - Hány évig kell egy 
embernek egy országban él-
nie, hogy a közösség elfogadott 
tagja lehessen – tette fel a kér-
dés az ünnepség szónoka, aki 
– egyébként nyolc éven át ta-
nított Izlandon - hangsúlyozta, 
hogy a magyar kultúra mindig 
is befogadó kultúra volt, amely 
gazdagít s a világ minden pont-
ján összeköt bennünket.

Ezt követően a Kincsem 
Óvoda gyermekeinek szívme-
lengető műsorát, majd Ignácz 
Dániel szavalatát hallgathat-
ták meg a jelenlévők. A Gödi 
Dunavirág Néptáncegyüttes 
az Azért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk 
mottó jegyében örvendeztet-
te meg színvonalas műsorá-
val az egybegyűlteket.

Az ünnepség befejezése-
ként Markó József polgár-

mester és dr. Pintér György 
alpolgármester közösen ad-
ták át az Év pedagógusa, a 
Művészetoktatásért, kultúrá-
ért és nevelésért, valamint a 
Göd városa előadó és alkotó-
művésze díjakat.

Év pedagógusa díjak:
Kastély Óvoda: az Év pe-

dagógusa: Járdiné Kasza Va-
léria, helyezettek: Selmeczy 
Györgyné, Vilhelm Ferenc-
né, 

Gödi Németh László Ál-
talános Iskola alsó tagozat: 

az Év pedagógusa: Vojtkó 
Katalin, helyezettek: Hendrik 
Lászlóné, Sós Béláné

Huzella Tivadar Általá-
nos Iskola felső tagozata: 
az Év pedagógusa: Vinczé-
né Schermann Erika, helyezet-
tek: Csaba Zoltán, Podányi 
Viktória

Búzaszem Általános Is-
kola: az Év pedagógusa: 
Kardos Eszter, helyezettek: 
Bese Botond, Mészáros Eri-
ka Szilárda.

Művészetoktatásér t , 
kultúráért és nevelésért 
díj nyertese: Nagyné Her-
czeg Györgyi, helyezettek: 

Mucsiné Zomborka Szilvia, 
Somkereki Edit. 

A Göd Város Alkotó- és 
Előadóművész díjat 2015-
ben a 15 éves Gaude Kórus 
kapta.

b. szentmártoni

Fotó: beA istVán

A Magyar Kultúra Napjára
Január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját annak tiszteletére, hogy Köl-
csey Ferenc 1823-ban, Székelycsekén, e napon tisztázta le a Himnusz kéziratát. 

A Magyar Kultúra Napja, 
mint minden jeles év-
forduló, magában rej-

ti a lehetőséget az összegzés-
re és a számvetésre: honnan 
indultunk, hová jutottunk és 
merrefelé tartunk? És mint 
ilyen, alkalmat nyújt a múltba 
tekintésre, az évezredes ha-
gyományok, a szellemi örök-
ségek megidézésére is, vala-
mint – a jelen fókuszából a 
kérdés felvetésére: hogyan 
kapcsolódunk mi, utókor eh-
hez a hagyományhoz, és mit 
értünk ma „kultúra” alatt? 

A kultúra nehezen megha-

tározható, összetett fogalom, 
mely épp többrétegűsége ré-
vén tér ki a definíciók alól. Hi-
szen amit ma magyar kultú-
rának nevezünk, egy örökké 
mozgásban lévő fogalom, amit 
évezredek formáltak - harcok, 
viszontagságok, felemelke-
dések és újrakezdések végte-
len során át. E kultúra magá-
ban foglalja történelmünket, 
hitrendszerünket, művésze-
ink, gondolkodóink és tudó-
saink nevével fémjelzett, „ma-
gas kultúránkat”, valamint az 
ezek nyomán létrejött érték-
és szokásrendünket, s nem-

zeti identitásunkat meghatá-
rozó magyarságtudatunkat. 
Vagyis mindazt a szellemi ala-
pot, mely – sokszor akár öntu-
datlanul – átszövi nem csupán 
„ünnepi”, de mindennapi meg-
nyilvánulásainkat és gondol-
kodásunkat is. 

A kultúra legfontosabb té-
nyezője ugyanakkor a válto-
zás, melynek során minden 
kor, minden nemzedék – értel-
mezve saját jelenét – tovább-
építi az elődök által lerakott 
alapokat. E mozgás nélkül, el-
veszítené hitelességét, és der-
medtté, élettelenné válna. 

Három díjat adtak át Vácon 
a Magyar Kultúra Napján

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlé-
kére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Him-
nusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat ad-
nak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, 
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk 
a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Ez a mai estén is így lesz – 
vezette fel a Magyar Kultúra Napi műsort Fábián Nicolette Vácon.

A 
Madách Imre Mű-
velődési Központ 
színháztermében 
a Himnusz elének-

lése után Mohácsiné Dim 
Rita, az önkormányzat In-
tézményfelügyeleti és Hu-
mán Osztályának vezető-
je mondta el nyitóbeszé-
dét. Kiemelte: ezen a napon 
mindazok előtt fejet haj-
tunk, akik tesznek és tettek 
nemzetünk kultúrájáért.

- Magyarország tájai vál-
tozatosak, sokszínűek és 
szépek. Hazánk színessé-
gét nem csak a természeti 
tájak sokszínűsége jellem-
zi, hanem a több mint ezer 
éve itt lakó emberek mun-
kája, népművészete, szoká-
sai – mondta. 

Steidl Levente képvise-
lő, a Művelődési-Oktatási 
és Ifjúsági, Sport Bizottság 
elnöke már arról beszélt, 
hogy a kultúra a közös kin-
csünk ez különböztet meg 
minket más nemzetektől.

- A Himnusz a mi össze-
tartozásunk szimbóluma – 
hangsúlyozta.

A beszédek után lé-
pett színpadra Sebestyén 
Márta népdalénekes és 
Andrejszki Judit csemba-

lóművész. Közös előadá-
sukban a közönség a száza-
dok magyar zenéjét ismer-
hette meg európai kitekin-
téssel, népi és írott forrá-
sokból.

A műsor után került sor 
az idei, a kultúrához kap-
csolódó kitüntetések át-
adására is. Először Furák 
László, a Tragor Ignác Mú-
zeum teremőre vehetett át a 
közművelődést segítő mun-
kájáért oklevelet. Ezt a vá-
ros azoknak a közművelő-
dési és közgyűjteményi in-
tézményeiben dolgozóknak 
ítéli oda, akik az ott folyó 
szakmai tevékenységet se-
gítik.

Furák László 2010. óta te-
remőr a múzeumban. Fe-
lel a kiállítóhelyek bizton-
ságáért, tájékoztatja a láto-
gatókat. A középiskolai diá-
kok közszolgálati feladato-
kat látnak el a múzeumban, 
ahol Furák László koordi-
nálja a tanulókat. A múze-
umi vendégkönyv bejegy-
zéseiből látható, hogy a lá-
togatók a kiállítás mellett 
Furák László segítőkészsé-
gét dicsérik a legtöbben – 
hangzott el a méltatásban.

Vác Város Művészeti Dí-

ját vehette át Kocsis Iván, 
aki a Dunakanyar Fotóklub 
alapítója. 1978-tól tagja a 
Magyar Fotóművészek Szö-
vetségének és a Művésze-
ti Alapnak, majd utódjának 
a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének. 
1981-ben miniszteri kitün-
tetésben részesül, 1984-ben 
a Római Magyar Akadémia 
ösztöndíjasa. 1987-ben el-
nyeri a Neufeld Anna em-
lékdíjat. 1957 és 1962 között 
több hazai és nemzetközi 
kiállításon állít ki. Köztéri 
munkája 1984-ben született 
meg Fotomurálként a váci 
fedett uszodában.  2000-től 
szakíró is, különböző fo-
lyóiatokban jelennek meg 
munkái. 2003-ban megte-
remti a Váci Fotóművészeti 
Gyűjteményt, melyben fél-
száz alkotó 1000 képét re-
gisztrálták – hallhattuk. 

Ebben az évben a Vác Vá-
ros Művészetéért Díjat Kis 
Domonkos Márk, a Váci Du-
nakanyar Színház igazgató-
ja kapta meg munkájáért. 
Méltatásában kiemelték, 
hogy ő volt az egyik, aki 
2013-ban segítette a színház 
megalapítását. Irányítása 
alatt két alkalommal került 
megrendezésre V4 Feszti-
vál és Színházi Találkozó. 
Teltházas előadások, neves 
színészek, színes választék 
jellemzi a színházat. Egy 
közvetlen munkatársakból 
álló csapatot tudott kine-
velni. Elhivatottsága teszi 
őt kiváló vezetővé. A Nem-
zeti Színház vezérigazgató-
jával, Vidnyánszky Attilá-
val együttműködési megál-
lapodást írt alá 2014-ben. A 
díjakat Mohácsiné Dim Rita 
és Steidl Levente adták át. 

 FuruCz AnitA

Fotó: CseLedy András

Erre utalt Kodály Zoltán, aki 
szerint: „A kultúrát nem lehet 
örökölni. Az elődök kultúrája 
egy-kettőre elpárolog, ha min-
den nemzedék újra meg újra 
meg nem szerzi magának.” 

Ám a változás mellett leg-
alább olyan fontos a megma-
radás: a gyökerek megtartása 
és ápolása – a megújítás és a 
hagyományőrzés helyes mér-
tékének megtalálása. Ennek 
az egyensúlynak a megterem-
tése minden kor számára kihí-
vást jelentett, ám a mai, poszt-
modern korszakban, ahol a 
plázák neonvilága és a való-
ságshow-k együtt élnek a leg-
magasabb művészi produk-
tumokkal, talán minden ko-
rábbinál nagyobb kihívást je-
lent. Ezért talán nem tévedés 
azt állítani, hogy a ma emberé-
nek alapvető feladata, hogy a 

rá zúduló, hatalmas kavalkád-
ból kiszűrje a valódi értéke-
ket. Azokat, melyekre néhány 
évszázad elteltével az utódok 
– remélhetőleg – ugyanolyan 
tisztelettel fognak emlékez-

ni, mint tesszük mi, mikor fel-
idézzük ezen a napon Kölcsey 
és az őt követő nagyjaink, út-
jelzőként szolgáló életművét.

mACzkAy zsAkLin

A kitüntetettek: 
Kocsis Iván (balról) Kis Domonkos Márk, Furák László

Utassy Ferenc karnagy
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Elkezdődött az influenzajárvány az országban, az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) szerdai je-
lentése szerint a múlt héten, az év harmadik hetében 16 400 ember, a második hetinél 40,2 száza-
lékkal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. 

A
z OEK honlapján olvasható ösz-
szegzés szerint a harmadik hé-
ten a fővárosban és 16 megyé-
ben emelkedett, Heves és Vas 

megyében nem változott, Zala megyé-
ben csökkent az influenzaszerű megbe-
tegedés miatt orvoshoz fordulók száma 
az előző hetihez képest. A betegek száma 
Fejér és Pest megyében, valamint a fővá-
rosban volt a legmagasabb, Borsod-Aba-
új-Zemplén, Heves és Békés megyében, 
pedig a legalacsonyabb – írja a portfolio.
hu. A közlemény szerint a betegek 19,5 
százaléka gyermek, 41,8 százaléka 15-34 
éves fiatal felnőtt volt. A harmadik héten 
a megbetegedések száma a 15-24 évesek 
körében volt a legmagasabb.

A laboratóriumi vizsgálatok a legtöbb 
esetben az influenza A vírusát mutat-
ták ki a beküldött mintákban.

Influenza 
- évente új vakcina

Az influenzás fertőzésért a rendkívül 
változékony influenzavírusok okolha-
tók. Három csoportja van: 

• az A és B típusú influenzavírus fe-
lelős a minden télen kialakuló, légúti 
megbetegedést okozó járványokért, a 
kórházi elhelyezést igénylő súlyos ál-
lapotért, a nem ritka halálos kimenete-
lért, 

• a C típusú influenzavírus csak eny-

he légúti tüneteket okoz, és nem idéz 
elő járványokat.

Az influenza vírusai évente körbejár-
ják a Földet. A gyakori mutációk révén 
megváltozik az örökítő anyagban hor-
dozott információ, és az ennek alapján 
felépülő fehérje, vagyis a vírus külső 
burkának szerkezete is, így számos fer-
tőzőképes altípus jön létre. Ezért nem 
lehet egyetlen oltással életre szóló vé-
dettséget szerezni influenza ellen, és 
ezért kell minden évben új védőoltást 
előállítani. A vakcina összetételére a 
WHO ad javaslatot, az előrejelzés a hó-
napokkal korábban észlelt, a déli félte-
kén járványt okozó influenza vírustör-
zsek regisztrálása alapján történik.

Megelőzés

A szervezet természetes védekező-
készsége erősíthető a szükséges vita-
minok és nyomelemek pótlásával, első-
sorban az A-, C-, D- és E-vitamin, vala-
mint a cink, a szelén bevitelére érdemes 
figyelni. Jó, ha a napi étrendnek része a 
friss (nyers) idényzöldségekből összeál-
lított saláta, például káposzta, sárgaré-
pa, cékla, zeller mix, meglocsolva hide-
gen sajtolt oliva vagy napraforgó olaj és 
citromlé keverékével. Hasznos vitamin-
forrásként fogyaszthatók a mélyhűtött 
zöldségfélék, például köretként, rövid 
ideig párolva. Érdemes minél hosszabb 
időt tölteni a szabad levegőn, kihasz-
nálni a napsütéses órákat testedzésre, 
sportolásra, tempós sétára.

Elérte az influenzajárvány az országot

A „Nemzet rozmárja” idén is átússza a Dunát. 
Schirilla György téli úszó „show”-ját, látványos, 
ám közel sem veszélytelen téli Duna úszását idén 
is megcsodálhatja Dunakeszi lakossága. 

Február 1-én 17 órai kezdettel a Gödi SE NB 
I/B-s női kézilabda csapata a Debreceni TVP II. 
csapata ellen játssza soron következő bajnoki 
mérkőzését a gödi Balázsovits Sportcsarnok-
ban (Göd, Ifjúság utca 1-3.). A találkozó bevéte-
lét a hazai együttes a gödi Simigh család 2014. 
december 31-én leégett otthonának újjáépíté-
sére ajánlja fel.

A nem mindennapi, ext-
rém sportteljesítmény-
re az elmúlt évek-

ben sokan voltak kíváncsi-
ak, akik drukkoltak a sport-
ember sikeréért a Duna-par-
ton. A szervezők idén is sok 
szeretettel várják a sportba-
rát közönséget a február 7-én, 
szombat délután két óra-
kor induló látványos sport-
programra. A tervek szerint 
Schirilla György – a szokásos 
közös bemelegítő kocogás 
után – a Révnél száll be abba 
a csónakba, amely átviszi a 

folyó túloldalára, ahol vízbe 
csobban, hogy idén is bizo-
nyítsa lelkes szurkolóinak, az 
egészséges életmódot folyta-
tó sportember rendkívüli tel-
jesítményre is képes. 

Kocogjunk együtt Schirilla 
Gyurival és szorítsunk neki 
közösen úszása során, aki-
nek mottója: "A jéghideg víz 
erőt ad a küzdelmeinkhez, a 
forró víz erőtlenné és megal-
kuvóvá  tesz! Viszont a ket-
tő együtt megteremti a bölcs 
gondolatok létrejöttét."

(Vetési)

A Gödi SE Női Kézilab-
da csapata az alábbi 
felhívással fordult 

a szurkolókhoz, a segíteni 
tudó polgárokhoz: 

Kedves 
Kézilabda Rajongók,
Kedves Gödiek,
Kedves Mindenki!

Bizonyára sokan értesülte-
tek arról a tragédiáról, ami 
szilveszter napján történt, 
a Gödön élő Nagy Réká-
val, férjével és két kisgyer-
mekével. Elvesztették ott-
honukat, életük munkáját 
és mindent, amiért eddig 
dolgoztak. Házuk pár perc 
alatt porig égett!

A Gödi SE Női Kézilab-
da csapata ezért úgy dön-
tött, hogy a 2015. február 
1. napján rendezésre kerü-
lő Gödi SE- Debreceni TVP 
II bajnoki mérkőzés bevé-
telét Nagy Réka és család-
ja részére ajánlja fel! (Juni-
or mérkőzés 15:00, Felnőtt 
mérkőzés 17:00)

A jegy szabad áras! Várunk 
minden segíteni szándéko-
zó szurkolót, hogy a Mi se-
gítségünkkel is új életet 
kezdhessen ez a kis család!
FOGJUNK ÖSSZE MINÉL 
TÖBBEN!!!

A Gödi SE 
Női KézilAbdA cSApAtA

Jótékonysági 
kézilabda 
mérkőzés a gödi 
Simigh család javára

Hosszú távú 
munkalehetőség 

Dunakeszin!

Üzemi konyhánkra keresünk:
• konyhai húselőkészítő 
 (hentes, szakács)
• pék
• villanyszerelő
	 hegesztő	tudás	előny
• víz- és gázszerelő
	 hegesztő	tudás	előny
• konyhai kisegítő
• kézilány
munkatársakat.

 
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
	Jelentkezni	lehet:	20/778-1576

Teletál	Ételfutár

Schirilla György 
február 7-én úszik 

a téli Dunában!



7Dunakanyar Régió2015. január 24.

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  

www.dunakanyarregio.hu

városi magazin

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: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@gmail.com

tördelés: 
BB tanpress Bt.

nyomda:  
DélKelet-Press Kft. 

5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 18.

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

telefonszámokon. 

e-mail: 
vetesi.imre@gmail.com 
keszipress@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 

megváltoztatása 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!

     

SZAKMAI TAPASZTALATOK 
GYŰJTÉSE KÜLFÖLDÖN

Újévköszöntő dallal, tánccal, muzsikával

A Király Endre Ipari Szakközépiskola és Szakiskola tanulói a napokban érkeztek haza külföldi szakmai gya-
korlatról. Az Európai Bizottság által kiírt Erasmus+ mobilitási pályázaton megnyert támogatás két szakma-
csoport hat-hat diákja számára tette lehetővé a három hetes gyakorlatot.

A harminc éve működő Váci Szimfonikus Zenekar Farkas Pál karnagy vezényletével idén is elkápráztatta 
Dunakeszi zenerajongó közönségét Újévi koncertjével. 

Az autószerelők Mál-
tán, míg a női szabók 
Törökországban fej-

leszthették nyelvi és szak-
mai kompetenciájukat.

Az autószerelő csoport 
tagjai a legkorszerűbb mű-
helyekben, angol anyanyelvű 
szakemberek mentorálása 
mellett végezték napi mun-
kájukat. A műhelyek vezetői 
és alkalmazottai elismerően 
nyilatkoztak a tanulók szak-
mai alapjairól, szorgalmáról 
és angol nyelvtudásáról.

A női szabó lányok a tö-
rökországi Kappadókiában, 
Ürgüp városban működő 
Canilia textil üzemben is-
merkedtek a nagyipari ruha-
gyártás műveleteivel. A duá-

lis képzés megvalósításához 
szükséges vállalati képzőhe-
lyek kevéssé állnak rendel-

kezésre szakmájukban, ha-
zánkban, ezért különösen 
nagy jelentőséggel bírt szá-

mukra a nagyüzemi gyakor-
lat.

A munka mellett, mindkét 
csoport tanulói, bepillant-
hattak a fogadó ország min-
dennapjaiba. Megismerték 
kultúráját, hagyományait, 
számtalan barátot szereztek.  
A sikeres projektek megszer-
vezéséhez nagyban hozzájá-
rult a Tempus Közalapítvány 
hasznos tanácsaival és a tá-
mogatások jól időzített kifi-
zetésével.

Az itthon maradt osztály-
társak számára pedig mo-
tivációt jelent, hogy sikeres 
pályázat esetén a jövő tan-
évben is szervezünk külföldi 
szakmai gyakorlatot.

Fritz János

Opera, operett, a 
klasszikus zeneiro-
dalom örökbecsű ér-

tékei, mind szerepelnek re-
pertoárjukon. S miért is ez 
a bevezető? Mert idén ja-
nuár 16-án parádés újévi 
koncerttel köszöntötték a 
VOKE József Attila Művelő-
dési Központ nézőterét zsú-
folásig megtöltő közönsé-
gét s szimbolikusan a város 
valamennyi lakosát. Már ez 
a hangverseny is a hagyo-
mányhoz tartozik, hiszen 
egy évvel ezelőtt ugyanitt 
"indították el" az esztendőt. 
Utalt is arra Csoma Attila, 
a művelődési központ igaz-
gatója, önkormányzati kép-
viselő, hogy a város művé-
szeti, kulturális élete egy-
re színesebbé válik s eb-
ben a gazdagodásban nagy 
szerepet játszik a zenekar. 
Ékes bizonyítéka ennek a 
múlt évi koncertsorozatuk, 
(megemlítve az István a ki-
rály-t is) melyet remélhető-
leg az idei esztendőben to-
vábbiak követnek majd. 

A mostani előadásra so-
káig emlékezhetünk. A 
rendkívül tartalmas mon-
danivalóval színesített mű-
sorközlői tisztet betöltő  
Somogyi Ágnes zenekari 
titkár egy bőrönddel érke-
zett, melynek címkéi jelez-
ték, hogy zenei világutazás-
ra invitálják a közönséget. 
Mexikó, Kuba, Brazília, Szi-
cília, Nápoly, Bécs, Euró-
pa több városa és természe-
tesen hazánk zenei világa 
áradt a színpadról, opera, 
operett, musical részletek-
kel, örökbecsű dalok meg-
szólaltatásával.

A mindezeket előadó 
nagyszerű művészek is ré-
szesei voltak a sikernek. 
Csonka Zsuzsanna és  

Daróczi Tamás, a Magyar 
Állami Operaház énekesei, 
Ress Hajnalka, a Madách 
Színház művésze, valamint 
a Kassai Thália Színház-
ból érkezett Csémy Emy és 
Ocskó Aladár énekesek töb-
bek között Schubert, Verdi, 
Puccini, Kander és Webber 
műveinek remek megszó-
laltatásával arattak nagy 
sikert. Mellettük ugyan-
csak színvonalas produkci-
ókkal szerepeltek az Et Vie 
Danse Táncstúdió és Tánc-

együttes tagjai, művészeti 
vezetőjük, Nagyné Szöllősi 
Márta által megkomponált 
koreográfiákkal. 

A műsor szünetében pezs-
gővel koccinthatott a kö-
zönség. A koncert során 
megtudhattuk azt is, hogy 
a zenekar nemrég érkezett 
haza arról a németorszá-
gi újévi gálakoncert soro-
zatról, melyen a Die Wiener 
Festival Operette� szervezé-
sében énekesek, táncosok 
közreműködésével nyolc 

városban kilenc Strauss 
koncertet mutattak be nagy 
sikerrel. A vidám, bohókás 
befejezést követően Farkas 
Pál köszönte meg a közön-
ség szeretetét és elmond-
ta, hogy az idei esztendő-
ben is többször találkozhat-
nak a zenekarral itt, Duna-
keszin mindannyiunk örö-
mére. A közönség hosszan 
tartó tapssal ünnepelte az 
előadást. 

kAtonA m. istVán

A szerző FeLVéteLe

Apróhirdetés

• Eladó Dunakeszi központi részén egy 
35nm-es kis lakás közös osztatlan telken. 
Érdeklődni: Ács Barbara, tel.:06-20-315-
5291. Irányár: 4 900 000Ft.

Csonka Zsuzsanna
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Kaszás Géza színművész új filmje tavaszra kerülhet a mozikba

Dunakeszin a múlt században eredményesen működött a birkózó szakosz-
tály a Vasutas Sportegyesület berkeiben, ám az idők múlásával ez a nagy-
szerű ősi sportág teljesen elsorvadt, melyet azonban az utóbbi években si-
került újjáéleszteni a városban. Bizonyság erre a „Birkózás városa” díszok-
levél, melyet dr. Hegedüs Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke január 
12-én adott át Dióssi Csaba polgármesternek és az olimpiai bajnok Növényi 
Norbertnek, a dunakeszi birkózók vezetőjének.  

Szinte nincs is olyan ember, aki szilveszter éjszakáján, vagy újév napján ne 
gondolna az előtte álló évre, vagy ne fogalmazna meg önmagában különbö-
ző vágyakat. Nos, nincs ezzel másként Kaszás Géza Dunakeszin élő színmű-
vész, rendező sem, akinek 2015 rengeteg izgalmat kínál.

A világ galamb szerető közvéleményének figyelme január 15-17. között a 
budapesti Syma-csarnokban rendezett Postagalamb Olimpiára összponto-
sult. A honi galambászok kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeré-
se, hogy a világszervezet, az FCI (Féderation Colombophile Internationale) 
illetékesei csaknem hatvan pályázó ország közül Magyarországnak ítélték 
a rendezés jogát. 

Dr. Hegedüs Csaba olim-
piai bajnok birkózó, 
a szövetség elnöke a 

rangos címmel ismerte el és 
köszönte meg a város birkó-
zás iránti elkötelezettségét, a 
sportág érdekében végzett ma-
gas színvonalú munkát, az ön-
zetlen és nagyvonalú támoga-
tást, a sportág népszerűsíté-
se terén végezett odaadó tevé-
kenységet. 

Dióssi Csaba polgármes-
ter megtisztelőnek nevezte, 
hogy a Magyar Birkózó Szö-
vetség elnöke adta át a kitün-
tetést, mellyel értékeli azt a 
szakmai munkát, melyet Nö-
vényi Norbert és munkatár-
sai a birkózó sport sikere, az 
utánpólásnevelése érdekében 
végeznek. - Munkájukat Ön-
kormányzatunk a kezdetektől 
fogva támogatja – mondta a vá-
rosvezető.  

Növényi Norbert számára is 
megtisztelő és biztató egyben 
ez a kitüntetés. 

- 2009-ben élesztettük újjá a 
birkózást Dunakeszin a Növé-
nyi Sportakadémia megalakí-

tásával. Eddig két világverse-
nyen vettünk részt, 30 arany, 
nyolc ezüst és öt bronzérmet 
nyertek sportolóink. Kiemel-
kedő eredményeink hatásá-
ra kaptuk meg ezt a magas ki-
tüntetést. Nagyon büszkék va-
gyunk rá – mondta a moszk-
vai olimpia bajnoka. Növényi 
Norbert elismeréssel szólt az 
önkormányzat támogatásá-
ról, bíztatónak nevezte a jövőt, 
melyben azonban gondot je-

lent számukra, hogy kinőtték 
az edzőtermet, már nem tud-
ják fogadni az új jelentkezőket. 
- Bízunk abban, ha felépül az új 
sportcsarnok, abban mi  is he-
lyet kapunk, és akkor az Ön-
kormányzattal együttműköd-
ve még szép dolgokra leszünk 
képesek, amit az eddigi ered-
ményeink is megalapoznak – 
jelentette ki Növényi Norbert. 

s.L.
Fotó: Vörös istVán

Overdose a február 15-
ével kezdődő 2015-
ös fedeztetési sze-

zont Németországban, a 
Vollblutgestüt Lindenhof mé-
nesben tölti. 

A hír nemcsak a teljes né-
met szaksajtó, hanem az an-
gol Racing Post online ki-
adásának címlapjára is fel-
került – mi viszont megvár-
tuk, hogy a megállapodás 
részleteiről is beszámol-
hassunk. Mikóczy Zoltán a 
PannoniaOverdose.hu-nak 
elmondta, hogy máris több, 
a magas képességét Gro-
up-versenyekben is igazo-
ló kanca érkezését igazol-
ták vissza. Overdose min-

den valószínűség szerint a 
Neuss-i pálya téli homok-
pályás szezonjának febru-
ár 8-i versenynapján fog te-

nyészménként bemutat-
kozni Németországban. 
A teljes cikk megtalálható a 
www.dunakanyarregio.hu-n.

„Az idei esztendőben az első, 
egyben legfontosabb ese-
mény az lesz, amikor fiam 
átlépi az iskola kapuját elő-
ször. Bizony, szalad az idő, 
iskolássá cseperedett, és ez 
a jeles esemény több problé-
mát is felvet. Már most az is-
kola, illetve a pedagógus vá-
lasztás lázában égünk, hi-
szen a döntésünk alapvető-
en befolyásolhatja a további 
életét. Az biztos, hogy min-
denképpen Dunakeszin jár 
majd iskolába, hiszen a vá-
ros oktatásának színvona-
la kiemelkedő” – árulta el az 
apa.

Köztudott Kaszás Gézá-
ról, hogy imádja a lovakat. 
Nem véletlen, hogy nagyon 
büszke volt tavaly arra, 
hogy sikerült megnyernie a 
Nemzeti Vágtát. Idén címvé-
désre készül.

„Természetesen idén is 
szeretnék ott lenni ezen a re-
mek rendezvényen, és meg-
védeni a címem. Mégpedig 
ismét egy kiváló alagi ló há-
tán” – tette hozzá a lovas.

 Mindemellett színházi 
és filmes tervei is vannak, 

ám mindezek – egy kivétel-
lel – még a tárgyalások, ter-
vezések fázisában járnak. 
Ami már biztos, hogy ta-
vaszra mozikba kerülhet a 
lovasíjászatról, illetve Kas-
sai Lajosról készített egész-
estés filmje.

„Már az utómunkáknál 
tartunk, és a film bemutató-
ját a tavaszra tervezzük. Fel-
merült, hogy a díszbemuta-
tót Kínába tartsuk meg, ahol 
a film több részét is forgat-

tuk. Nagy megtiszteltetés 
mindez, sosem gondoltam 
volna, hogy egyszer a világ 
legnépesebb országában is 
vetíteni fogják a filmemet. 
Biztos vagyok abban, hogy 
sikeres lesz, megállja a he-
lyét a mozikban. Nemcsak 
Kínában, hanem itthon, Ma-
gyarországon is” – jelentette 
ki a filmes.

Mi csak annyit tehetünk 
hozzá, sok sikert!

m. L.

A sportdiplomáciai si-
kerhez nagyban hoz-
zájárult a váci Bacskai 

Sándor és csapata a Fiatal 
Galambok Világbajnokságá-
nak elmúlt évi sikeres rende-
zésével, melyről a világsajtó-
ban nagy elismeréssel írtak. 
Mint azt az olimpia felvezeté-
seként a váci Téglaház-dűlő-
ben lévő galambász centrum 
tulajdonosa elmondta: a tava-
lyi rendezés sikerét és szín-
vonalát jól mutatja, hogy Kí-
nában online közvetítették a 
versenyt, az Itthon vagy - Ma-
gyarország szeretlek! című té-
vés műsorfolyam pedig több-
ször adott helyi beszámolót a 
programról. 

A váci siker újabb mérföld-
köve, hogy az FCI döntése 
alapján szeptemberben ismét 
Bacskai Sándor Téglaház-dű-
lői telepe adhat otthont egy 
újabb rangos versenynek, a 
Fiatal Postagalambok Olim-
piájának. 

- Már áprilistól érkeznek a 
versenyre a galambok, hogy 
azonos feltételek mellett ké-
szíthessük fel őket az őszi 
megmérettetésre. Csaknem 
ezer egyednek adnak majd 
otthont a dúcaink. Tavasztól 
kezdve igazán nagy lesz itt a 
nyüzsgés, ezért ezúton is fel-
hívom a figyelmet, hogy bár-
kit szívesen látunk, aki csa-
ládi programként szeretné 
megtekinteni a telepünket. 
Azt gondolom, hogy rendha-
gyó természetismereti- és bi-
ológia órák keretében iskolai 
osztályoknak is érdekes lehet 
ellátogatni hozzánk. Előzetes 
bejelentkezés alapján szere-

tettel várjuk az érdeklődőket! 
- emelte ki Bacskai Sándor, 
akit a 06-70-384-7270-es tele-
fonszámon érhetnek el az ér-
deklődők.

A tavalyi világbajnokság, a 
januári olimpia, majd a szept-
emberben esedékes újabb vi-
lágverseny alapján talán nem 
túlzás azt mondani, hogy Vác 
rövid időn belül a galambá-
szat egyik nemzetközi szintű 
fővárosává vál(ha)t, ráadásul 

ehhez hozzátehetjük, hogy 
2016-ban ugyanitt lesz az Eu-
rópa-bajnokság bázisa is.

- A sikert titka abban kere-
sendő, hogy sokat áldoztunk 
és áldozunk a fejlesztésre, be-
vezetve több, a tenyésztést-
nevelést, továbbá a látoga-
tók fogadását komfortosabbá 
tevő újítást, és ezek alapján 
az FCI brüsszeli központja 
szerint jelenleg mi büszkél-
kedhetünk a világ legmoder-
nebb fiatal galambokat felké-
szítő telepével - mondta Bacs-
kai Sándor.

Az önkormányzat nevében 
Balkovics Péter, a választó-
körzet önkormányzati kép-
viselője mindenekelőtt azt 
emelte ki, hogy a rangos ga-
lambász események nagyban 
hozzájárulhatnak Vác nem-
zetközi hírnevének öregbíté-
séhez, ezért a város minden 
tőle telhető támogatást meg-
ad ezekhez a programokhoz. 

ribáry zoLtán

Birkózás városa 
elismerés Dunakeszinek

Overdose az idei szezonban 
Németországban fedez

„Iskolába megy a fiam”

A budapesti Postagalamb 
Olimpia reflektorfényében 

a váci galambászokról

Balkovics Péter és Bacskai Sándor büszkén mutatja: 
A világsajtó is hírt adott a váci versenyről

Dióssi Csaba polgármester a két olimpiai bajnok, 
dr. Hegedüs Csaba és Növényi Norbert társaságában

A versenyzéstől visszavonuló csodalovat 
2013 szeptemberében ezrek búcsúztatták 


