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Rétvári: nem kérünk mást, 
csak amit más európai nemzetek megkaptak

Koltay Gábor: Nemzeti létkérdés a lelki, 
szellemi megerősödés

Mi, magyarok sosem kérünk többet, mint amit más nemzetek Európában már megkaptak - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak parlamenti államtitkára június 2-án, szombaton Zebegényben, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott önkormányzati megemlékezésen.

A Nemzeti Összetartozás Napjának - hagyományosan a Duna-parti országzászló emlékműnél 
tartott - váci megemlékezésén ezúttal Koltay Gábor, Balázs Béla-díjas filmrendező volt a szó-
nok, az ünnepi műsorban közreműködött Toldi Tamás énekes, illetve Karánsebessy Orsolya 
és Karánsebessy Balázs, a Váczi Néptáncegyüttes két vezetője.

Csaknem száz évvel 
ezelőtt szét akarták 
szakítani a nemze-
tet. Mi mégis itt va-

gyunk, és nemzeti összetar-
tozásról beszélünk - fogalma-
zott a kereszténydemokrata 
politikus.  Az államtitkár ki-
emelte: a kormány célkitűzé-
se, hogy a jelenlegi országha-
tárokon kívül és belül fenn-
maradt első világháborús em-
lékhelyeket és sírokat felújítja - 
írta az MTI.

Igazolva ezzel, hogy akik éle-
tüket adták a nemzetért, azo-
kat a nemzet kegyelete mindig 
körül fogja venni - fűzte hoz-
zá.     A trianoni tragédia egyik 
okát az államtitkár abban je-
lölte meg, hogy a magyarság 
évszázadokon át nem ismerte 
fel annak a veszélyét, mennyi-
re gyengíti, ha az ország hatá-
rain kívülről idegen kultúrájú 
és idegen nyelvű emberek jön-
nek tömegével és saját közös-
ségeket hoznak létre.     A má-
sik, hogy az országot teljes füg-
getlenségének hiánya sodorta a 
háborúba - mondta, hozzátéve, 
hogy egy nagy birodalom érde-

ke gyűrte maga alá a magyar 
érdekeket.  

Rétvári Bence kitért arra is, 
hogy a Trianon utáni idők-
ben az összes európai nemzet, 
akár győztes volt, akár vesztes, 
ugyanazt "kapta" a Párizs kör-
nyéki békék eredményeként: a 
második világháborút.     Nem 
is beszélve arról, hogy az első 
világháború szabadította a vi-
lágra azt a két gyilkos eszmét, 
amelynek százmilliók estek ál-
dozatul, a kommunizmust és a 
nácizmust - mutatott rá.  

Az államtitkár elmondta, 

hogy azok az elvek, amelye-
ket a győztes hatalmak hirdet-
tek meg, például a népek ön-
rendelkezése, a népek szabad-
ságjogai, máig megvalósulásra 
várnak. Felidézte, hogy Erdély 
esetében a különböző megálla-
podások leszögezték: az erdélyi 
székelyeknek tanügyi és vallási 
kérdésekben helyi önkormány-
zatot kell létrehozniuk, továb-
bá ígéretet tettek arra, hogy 
mindezt a Nemzetek Szövetsé-
ge, az ENSZ elődje garantálja.  

   Rétvári Bence szerint a ma-
gyarok ma sem kérnek mást, 

mint amit csaknem száz évvel 
ezelőtt megígértek és garantál-
tak az európai államok. Bár-
hol is éljenek a Kárpát-meden-
cében, igazságot kérünk a ma-
gyaroknak - tette hozzá.  

Hutter Jánosné, Zebegény 
polgármestere egy 14 éves fiú 
visszaemlékezésein keresztül 
mutatta be, hogy milyen nyo-
masztó hatással volt a tanulóra 
és osztálytársaira az a sokkoló 
pillanat, amikor 1920. június 
4-én megszólaltak a harangok, 
és hosszú néma csend után Ko-
vács Demjén tanár úr a Ma-
gyar Szent Korona országainak 
politikai térképét néma főhaj-
tással felakasztotta a falra…

ifj. Lomnici Zoltán alkot-
mányjogász, a Civil Összefogás 
Fórum szóvivője arról beszélt, 
hogy nemzetállamok helyett a 
békediktátum révén soknem-
zetiségű államok jöttek lét-
re, ahol kisebbségbe szorult a 
magyarság, elnyomásban és 
diszkriminációban részesült.

A megemlékezés ökumeni-
kus istentisztelettel és koszorú-
zással zárult.

Fotó: KesziPress

- Szerencsésnek mondhatom 
magam, mert a családunkban 
olyan történelmi tényekről is 
hallhattam, amelyekről az is-
kolában, a közbeszédben nem 
esett szó. De soha nem fele-
dem, ahogy édesanyám csak 
suttogva beszélt a magyarság-
gal szembeni igazságtalanság-
ról, mondván, hogy az igaz-
ság kimondása államellenes 
bűn a regnáló hatalom meg-
ítélése szerint. Sokan szocia-
lizálódtunk ebben a félelme-
tes légkörben, és a félelem még 
mindig nem múlt el teljesen - 
kezdte beszédét Koltay Gábor.

Aztán kiemelte, hogy a tri-

anoni békediktátumnak nem 
lehet jobb- vagy balolda-
li megközelítése, hiszen nem-
zeti sorstragédia az ország 
megcsonkítása, a magyarság 
szétszóratása, s szavai szerint 
az elhallgattatás, a hazugság, a 
szocializmusnak nevezett tár-
sadalom- és emberkísérlet év-
tizedei után azért nehéz to-
vábbra is a trianoni trauma 
feldolgozása, mert a rendszer-
váltás, az uniós csatlakozás 
sem hozta el a remélt történel-
mi igazságtételt.

- A magyar nemzetegyesíté-
si törekvések kapcsán mind-
máig hihetetlen félreértések-

kel, félelmekkel, ellenállással 
kell szembesülni, ami meg-
győződésem szerint abból 
ered, hogy nem tiszta a lelki-
ismeret ebben a kérdésben - 
folytatta a szónok.

Koltay Gábor végezetül ar-
ról szólt, hogy magyar szem-
pontból a lelki, szellemi, kul-
turális, gazdasági megerősö-
dés a kibontakozás kulcsa, 
aminek a határokon átívelő 
nemzeti egyetértés és összefo-
gás a legfontosabb záloga. 

- Történelmi jelentőséggel 
bír a Nemzeti Összetartozás 
Napjának naptárba illesztése, 
ahogyan a kettős állampolgár-

ság lehetőségének biztosítása 
is, de nagyon sok még a ten-
nivaló - figyelmeztetett Koltay 
Gábor.    

A megemlékezés koszorú-
zással zárult, és az önkor-
mányzat vezetői, több intéz-
mény-, párt- és civil szerve-
zet képviselői, illetve magán-
személyek mellett virágcsok-
rot helyezett el az emlékműnél 
az ipolysági magyar tannyel-
vű gimnáziumnak a "Határta-
lanul" program keretében Vá-
cott vendégeskedő delegáció-
ja is. 

Ribáry Zoltán

Trianon emlékmű - Zebegény



Dióssi Csaba polgármester

Szkubán Judit, Hudacsek Éva, Komáromi Marianna
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Dunakeszi városi pedagógus nap 

Rétvári: 727 millió forintnyi 
fejlesztés valósult meg 
a váci tankerületben

Fördős Attila: Előkészítés alatt 
a multifunkciós sportcsarnok 

és a többmilliárdos 
turisztikai fejlesztés

A dunakeszi tanintézmények pedagógusainak ünnepi köszöntésére június 8-án került sor 
a VOKE József Attila Művelődési Központban. Itt adták át többek között az Év Pedagógu-
sa díjakat is.

Költségvetési támogatással 727 millió forintnyi fejlesztés valósult meg a váci tanker-
ületben az elmúlt másfél évben - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője a minap egy váci sajtó-
beszélgetésen.

Május utolsó napján tartotta a hónap tevékenységét összegző 
aktuális sajtótájékoztatóját Vác polgármestere. Fördős Attila 
ezúttal is számos, nagy volumenű, az előkészítés stádiumában 
tartó projektről adott áttekintést, melyek közül kiemelten be-
szélt a Szérűskertben megvalósuló  ötmilliárdos sportcsarnok 
építésének előkészítéséről és a belváros többmilliárdos turisz-
tikai fejlesztéséről. Bejelentette, hogy az Intézményfelügyeleti 
és Humán Osztály sikeres pályázatának köszönhetően a város 
elnyerte a Tehetségbarát Önkormányzat 2018 díjat, amely im-
már a tizenkettedik országos elismerése Vácnak.

Az ünnepség kezdetén Sza-
bó Katalin, a Programiro-
da vezetője köszöntötte a 
megjelent pedagógusokat, 

valamint Dióssi Csaba polgármestert, 
Szabóné Ónodi Valériát, a DÓHSZK 
intézményvezetőjét, valamint Eich 
Lászlót, a Dunakeszi Tankerület igaz-
gatóját. Elsőként a Farkas Ferenc Mű-
vészeti Iskola növendékeinek műsorát 
láthatta a közönség. 

Beszéde bevezetőjében Dióssi Csaba 
gratulált a zeneiskolának a színvona-
las produkcióért és köszöntötte a meg-
jelent Tuzson Bence országgyűlési kép-
viselőt, Eich Lászlót, az intézményve-
zetőket, tanítókat, tanárokat, óvodape-
dagógusokat. 

– Egy város értékéhez, élhetőségé-
hez nagyban hozzájárul az, hogy mi-
lyen az oktatási rendszere.– folytatta. 
– Egy település oktatásának színvona-
lában legfontosabb az emberi ténye-
ző. Fontos a pedagógusi elkötelezett-
ség, az, hogy mekkora tudással rendel-
keznek, mennyire élnek hivatásuknak 
a jövő nemzedék nevelésében. Mi e te-
kintetben jól állunk, – szögezte le a vá-
rosvezető. 

Az utóbbi években jelentős fejlődés 
történt a város infrastruktúrájában, 
melyért köszönetet mondott Tuzson 
Bencének és Eich Lászlónak. Felsorol-
ta a polgármester az eddigi és a jelen-
leg zajló iskolafejlesztéseket, majd el-

mondta, hogy döntés született a gim-
názium külső- és energetikai felújítá-
sáról. A hosszú távú tervek kapcsán 
kiemelte, hogy új középiskola tervei 
körvonalazódnak, valamint bővítés-
re kerül sor a meglévő gimnáziumban. 
Szólt a Balatonakarattya-i  Városi üdü-
lőről is, amit már birtokba vett a város 
tanulóifjúsága.

Az Év Pedagógusa Díjakat Tuzson 
Bence és Dióssi Csaba adta át. Elisme-
résben részesült Komáromi Marianna, 
a Meseház óvoda óvodapedagógusa, 
Hudacsek Éva, a Széchenyi István Ál-
talános Iskola angol szakos tanárnője, 
valamint Szkubán Judit, a művészeti 
iskola szolfézs tanszak és a Kokas fog-
lalkozások vezetője, zongoratanárnő. 

Eich László elmondta többek között, 
hogy a dunakeszi tanintézmények eb-
ben a tanévben is eredményes, sikeres 
munkát végeztek. Az elmúlt időszak-
ban az infrastrukturális fejlesztések 
álltak a középpontban. Mivel a megnö-
vekedett gyereklétszámmal lépést kell 
tartani, az idei tanévben 36 új státuszt 
kaptak az iskolák, több intézményben 
négy első osztály indítását engedélyez-
ték. Mintegy 60 millió forint értékben 
adtak át eszközöket, köztük laptopo-
kat, számítógépeket, tableteket. Meg-
újulnak a sportlétesítmények, stratégi-
ai együttműködést alakítottak ki a vá-

rosi sportegyesülettel. Elmondta, hogy 
az iskolatenisz program ötlete és meg-
valósítása Dunakesziről indult, s ezt 
több nagyváros átvette. Ugyancsak 
élen járnak az iskolai judo program 
negyedik osztályos bevezetésével. Bár 
nem tartoznak a tankerülethez, de az 
óvodapedagógusok nagyon sokat tesz-
nek azért, hogy a majdani első osztá-
lyosok könnyebben álljanak át az isko-
lai életre. 

A tankerületi igazgató Dióssi Csa-
bával közösen az Emberi erőforrások 
minisztere által adományozott Peda-
gógus Szolgálati Emlékérmet adott át 
Burga Juditnak, a Szent István Általá-
nos Iskola volt igazgatóhelyettesének. 

Tankerületi különdíjat alapítot-
tak, melyet elsőként életútjáért, tehet-
séggondozó munkájáért Dr. Domosz-
lai Erzsébet, a művészeti iskola zongo-
ra tanszak vezetője vehette át. A továb-
biakban nyugállományba vonult in-
tézményvezetőnek, pedagógusoknak, 
szakszolgálati munkatársnak, majd je-
lenleg tevékenykedő pedagógusoknak 
adtak át oklevelet. 

    Végezetül a színes diplomák át-
adására került sor. Gyémánt diplomát 
Terbe Józsefné, vas diplomát Kárpáti 
Imréné kapott.

Katona M. István
A szerző felvételei

Rétvári Bence elmondta: az oktatási beruházá-
sok közül a legnagyobb hangsúlyt a digitális 
fejlesztésekre helyezték, a váci tankerületben 
795 számítógépet, 371 laptopot, 853 projektort 

és csaknem 500 táblagépet adtak a gyerekeknek. Hoz-
zátette: fontos, hogy a gyerekek olyan tudást szerezze-
nek, amelyet a későbbiekben széleskörűen használhat-
nak – írta az MTI.

Az államtitkár kitért arra, hogy akkor jó az oktatás, 
ha a gyermekek és a szülők igényeihez tud alkalmazkod-
ni, ezért fontos, hogy az oktatási intézmények az eddigi 
tíz helyett most már húsz százalékkal eltérhetnek a ke-
rettantervtől, ami nagyobb szabadságot ad nekik.   

Rétvári Bence beszélt arról is, sikerült elérni, 
hogy mára négyezerrel több pedagógus dolgozik, 
és míg 2010-ben 11,5 gyerek jutott egy pedagógus-
ra, ma 10,3.     

Verebélyi Ákos, a Váci Tankerületi Központ igazgató-
ja elmondta, hogy a tankerülethez a szentendrei, a váci 
és a szobi járásban 45 intézmény, 12 tagintézmény és 93 
feladatellátási hely tartozik, 39 önkormányzattal van-
nak kapcsolatban, hozzávetőlegesen 18 ezer gyermek 
oktatásáért felelősek. 

Hozzátette: egyik legnagyobb feladatuk a fűtéskorsze-
rűsítés, amelynek keretében harminc-negyven éves ka-
zánokat cserélnek ki.

Fördős Attila bejelentette, hogy 
Deákné dr. Szarka Anita jegy-
ző asszony vezetésével sikere-
sen pályáztak az Új Nemze-

dék Központ által kiírt országos pályá-
zaton, melyen a város elnyerte a Tehet-
ségbarát Önkormányzat címet. - Az 
erkölcsi, szakmai elismerés mellett há-
rom millió forint is a nyertes pályázó 
jutalma, melyet tehetséggondozó tá-
borok szervezésére, művészeti eszkö-
zök vásárlására fordítunk – mondta a 
városvezető, aki hosszasan sorolta a si-
kert megalapozó eredményeket.  

A fejlesztésekkel, a műszaki kivitele-
zésekkel kapcsolatban elmonda, hogy 
folyamatban van a főtéri süllyedő so-
rompó kiépítése és a piac bejáratánál a 
körforgalom kialakítása. A polgármes-
ter kiemelete az üzembehelyezés attól 
függ, hogy mikorra készül el a körfor-
galom. Fördős Attila itt jegyezte meg; 
az átadás után szigorúbb ellenőrzé-
sek várhatóak, a szabálytalankodók-
kal szemben a kerékbilincs alkalmazá-
sát sem vetik el, amire felkészültek a 24 
órás szolgálat megszervezésével. 

A nagy volumenű projektekről kifej-
tette; a hivatal a multifunkciós sport-
csarnok és a belváros életében jelentős 
fejlődést generáló többmilliárdos tu-
risztikai beruházás előkészítő munká-
latain dolgozik. - A Bauer utcai bölcső-
de megvalósítása is folyamatban van – 
tette hozzá a polgármester. 

Fördős Attila tájékoztatást adott ar-
ról is, hogy a hivatal szervezési osztá-
lyának koordinálása mellett az elmúlt 
időszakban számos programon képvi-
selték a várost. Mint elhangzott a kép-
viselők egy csoportja május 4-6. kö-
zött a francia testvérvárosba, Deuil-
La  Barre-ba látogatott, melynek tag-
jai részt vettek az ott megrendezett 
természeti környezeti vásáron, ami-
nek témája a klímaváltozás, a Föld jö-
vője és fenntartható fejlődés lehetősé-
gei. Kiemelten szólt Vác erdélyi test-
vérvárosában, Székelyudvarhelyen, az 
52. Szejkei Néptánc- és népzene Fesz-

tiválon Karánsebessy Balázs vezetésé-
vel nagy sikerrel vendégszereplő Vác-
zi Néptáncegyüttes fellépéséről, mely-
hez gratulált a polgármester. Május 25-
27. között a másik két testvértelepülé-
sen, a csehországi Otrokoviciében a 
Templomok Éjszakája rendezvényen 
a Váci Vox Humana kórus adott kon-
certet, míg a szlovák Dubnicában 10-
15 éves váci iskolások sportbajnoksá-
gokon vettek részt. 

Fördős Attila a határon túli tartal-
mas testvérvárosi kapcsolatokról el-
mondta, hogy a V4 országai között lét-
rejött gyümölcsöző együttműködéssel 
szinte egy időben – nyolc éve -, de volt 
ahol már azt megelőzően lerakták az 
alapjait a két és többoldalú együttmű-
ködésnek. A cseh és szlovák testvér-
város mellett a lengyel Zawadzkie vá-
rosával kötöttek testvérvárosi együtt-
működést, melyek révén számos kö-
zös rendezvényt szerveztek, amelyek 
anyagi forrását a Visegrád Alap pályá-
zati támogatása biztosította. 

Ezekkel a rendezvényekkel párhu-
zamosan olyan programokat is támo-
gatott az önkormányzat, mint az Ezer 
lámpás éjszakája, amely közös össze-
fogással, az önkormányzat és a műve-
lődési központ szervezésében valósult 
meg. A polgármester bejelentette, hogy 
az alapítvány vezetője, a közismert te-
levíziós személyiség, Kárász Róbert 
oklevélben fejezte ki köszönetét a vá-
rosnak. A közös összefogás és a széles 
körű együttműködés sikereként érté-
kelte az első alkalommal három napon 
át tartó Dunakanyar Motoros Talál-
kozót, amely a járművek mellett a ma-
gyar zeneiélet ikonikus együtteseinek 
köszönhetően közel húszezer látogatót 
vonzott a váci Duna-partra a Dunaka-
nyar Rendezvényiroda szervezésében, 
amely élvezte az önkormányzat támo-
gatását. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress



Azt keresem, Jézus mit tenne a helyemben
Születésnapi interjú Beer Miklós 

váci megyéspüspökkel
„Soha nem mérlegeltem, hogy dicséretet vagy bántást kapok-e azért, ha a lelkiismeretem szerint teszem a dolgomat. Amit megéltem, arra ösztönzött, 
hogy oda kell állnom a kicsik, az elesettek mellé” – vallja Beer Miklós váci megyéspüspök. A főpásztorral -, aki június 1-jén ünnepelte 75. születésnap-
ját - a Magyar Kurír szerkesztői beszélgettek.

– Már nagyon korán, alig 
kétévesen elvesztette az édes-
apját. Hogyan alakította át ez 
a tragédia az életét?

– Nem könnyű, probléma-
mentes úton vezetett engem az 
Úristen, hanem – amit Ferenc 
pápa is fontos tapasztalatnak 
tart – sokszor értek meglepeté-
sek. Ma már úgy érzem, hogy ez 
volt az első momentum, amely 
a papi hivatás felé mutatott. Ak-
kor tudunk ugyanis igazi lel-
kipásztorokká válni, akkor tu-
dunk sorsközösséget vállalni a 
szenvedőkkel, ha a magunk bő-
rén tapasztaljuk meg a szüksé-
get. Nekem pedig igen korán 
meg kellett élnem, hogy milyen 
is árvának lenni. Életem nagy 
fordulataiban ma már az Úris-
ten kezét látom.

– Gyermekkora egy részét 
Zebegényben, a nagymamájá-
nál töltötte.

– Az ötvenes évekre rányom-
ta a bélyegét a kommunista dik-
tatúra. Ebben az időszakban ta-
nultam meg, hogy hozzá kell já-
rulnom a család létfenntartá-
sához. Jártam fát gyűjteni az 
erőbe, kecskéket legeltettem, 
megismerkedtem a falusi élet 
minden oldalával. A mai fiata-
loknak is el szoktam mondani, 
milyen fontos, hogy ne csak kö-
vetelésekkel álljanak a szüleik 
elé, hanem ők is adjanak vala-
mit a családi közösbe. A szem-
léletemet más szempontból is 
meghatározta ez az időszak. A 
Börzsöny látványa, a természet 
szépsége és annak szeretete itt 
oltódott belém egy életre.

– Miért választotta a papi hi-
vatást?

– Természetesen nagy szere-
pe volt ebben a családomnak, 
hiszen nálunk mindenki temp-
lomba járó ember volt. Az ol-
vasmányaimat is említhetném, 
édesanyám Bosco Szent János-
ról vagy a szentek életéről szó-
ló könyveket adott a kezembe. 
Döntő szerepük volt a választá-
somban azoknak a papoknak, 
akikkel találkoztam életemben. 
Elsőként Vajda József atyát em-
líteném, akit egyébként bünte-
tésből helyeztek Zebegénybe. E 
nagy tudású, aszketikus pap ne-
velt engem. Itt, Vácon, a gimná-
ziumi éveimben Pálos Frigyes 
atya irányította a lépteimet. 
Meg kell még említenem Liska 
Zoli bácsit, a bohém cserkész-
papot is. Fontos, hogy a fiata-
loknak legyenek eszményképe-
ik, válasszanak maguknak pél-
daképet. Nekünk, felnőtteknek 
pedig az a feladatunk, hogy le-
gyünk ott, ahol a fiatalok van-

nak, menjünk el közéjük. Én is 
mindig igyekeztem velük lenni 
a táborozásokon, a közös imád-
ságokon, mert így lehet a legjob-
ban hatni rájuk.

– Plébánosként Márianoszt-
rán, majd Pilismaróton mű-
ködött. Az utóbbi mellett Dö-
mös lelkipásztori feladatait is 
ellátta.

– A hetvenes években a 
márianosztrai börtön udva-
rán lévő templomban szolgálni 
nem volt problémamentes fel-
adat. A falu lakóinak nagy ré-
sze valamilyen módon kötő-
dött a börtönhöz, ezért egyálta-
lán nem, vagy csak nehézségek 
árán járhatott szentmisére. Úgy 
is fogalmazhatnék, hogy ebben 
az időben korlátok között tevé-
kenykedtem. Azt, hogy Pilis-
marótra és Dömösre kerültem, 
felszabadulásként éltem meg. Itt 
derűs, szabad légkör vett körül. 
Ez a húsz év meghatározó volt 
az életemben, az itt kialakított 
kapcsolataimat máig ápolom.

– Az esztergomi szeminári-
umban 1979-től tanított.

– Szendi József püspök úr 
mondta egyszer, hogy azért jó, 
ha teológiát taníthatunk, mert 
rá vagyunk kényszerítve arra, 
hogy a hit dolgaival is igénye-
sen, magas szinten foglalkoz-
zunk. Előfordul, hogy vala-
ki elvész a lelkipásztori felada-
tai között, és a szellemi oldalra 
nem tud elég figyelmet fordíta-
ni. Nekem filozófiát kellett ta-
nítanom. Nem volt ez egyszerű, 
az első időszakban csak néhány 
órával jártam a hallgatók előtt.

Ma már harminc év körüli  
papi szolgálatnál járnak azok a 
papok, akiket tanítottam. Sok-
szor elmondták nekem, hogy 
azért szerették az óráimat, mert 
mindig összekötöttem a filozó-
fiát a lelkipásztori élményeim-
mel.

– Az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye segédpüspöke 
lett 2000-ben.

– Amikor 1997-ben az 
esztergom-belvárosi plébáni-
ára kerültem, úgy gondoltam, 
hogy innen megyek majd nyug-
díjba. Már az is meglepetésként 
ért, hogy 1999-ben az Eszter-
gomi Hittudományi Főiskola 
rektorává neveztek ki. Egy fi-
lozófiaóra után jelezték nekem, 
hogy Karl-Josef Rauber nunci-
us úr szeretne beszélni velem. 
El sem tudtam képzelni, hogy 
mit akarhat tőlem. Már tőle el-
jövőben gondolkodni kezd-
tem azon, mi is legyen a püs-
pöki jelmondatom. Így esett a 

választásom Pál apostolnak a 
korintusiakhoz írt első levelére: 
„Vigyázzatok, tartsatok ki áll-
hatatosan a hitben, viselkedje-
tek bátran, legyetek erősek.”

– Tizenöt éve irányítja a Váci 
Egyházmegyét.

– Visszatekintve hálát adok 
azért, hogy belülről, nagyobb 
összefüggéseiben is láthattam 
az Egyház működését. Azt is 
megköszönöm a Jóistennek, 
hogy megélhettem az Egyház 
dinamikus, sokszor drámai ala-
kulását, küzdelmét, érlelődését. 
A Váci Egyházmegyében ezen 
időszak alatt a papok létszáma 
a negyedével, a kispapoké a fe-
lével csökkent. Bosák Nándor 
püspök úrtól hallottam egyszer, 
hogy akolitusokat avat. Ma már 
nálunk is majd kétszáz akolitus 
van, a harminc állandó diakó-
nusra a plébániák vezetése és 
a börtönmissziós munka mel-
lett a kórházi és a karitatív tevé-
kenység támogatásában számí-
tok. Úgy érzem, hogy napjaink-
ban az Egyház élete megújul, 
csodálatos pezsgés tapasztalha-
tó mindenütt. Szinte kézzel fog-
ható a Szentlélek Úristen veze-
tése.

Nemrég volt aranymisés 
Turay Alfréd, Mándoki György 
és Kiszel Mihály atya. Mesél-
ték, hogy abban az időben azért 
szentelték fel őket áprilisban, 
mert a paphiány miatt nem tud-
ták kivárni a júniust. Hol va-
gyunk mi ettől most? Mennyi-
vel kevesebb papunk van ma, 
mégis él az Egyházunk! Újra 
felfedezzük belső kincseinket, 
melyek kiemelnek bennünket 
a klerikális szemléletből. Élnek 
a családközösségeink, a lelkisé-
gi mozgalmaink, működnek az 
iskoláink. Minden kórházunk-

ban van főállású lelkigondozó, 
de vannak önkéntes betegláto-
gatóink is.

– Akik ismerik, tudják Ön-
ről, hogy mindig életvidám. 
Miként képes ilyen derűsen 
élni az életét?

– Nem tudom ennek a ma-
gyarázatát, talán annak kö-
szönhetem, hogy ilyen termé-
szettel áldott meg az Isten. En-
gem is mélyen megráz, ha bán-
tás ér, de általában hamar túlte-
szem magam rajta. Azt szoktam 
mondani, hogyha jönnek is a 
felhők, szerdára mindig kisüt a 
nap. Arany János írja az Epiló-
gusban: „Ha egy úri lócsiszár-
ral / Találkoztam s bevert sár-
ral: / Nem pöröltem, – / Félre-
álltam, letöröltem. Hiszen az 
útfélen itt-ott / Egy kis virág ne-
kem nyitott.” Valahogy én is így 
vagyok ezzel.

A püspöki életem nagy örö-
me, hogy most szolgálhatok. 
Örülök annak, hogy egyre több 
felnőttet bérmálhatok. A minap 
a piaristáknál bérmáltam, jó 
volt látni, ahogy csillogott a fi-
atalok szeme. Napjainkban pe-
dagógusok, közéleti szereplők is 
bátran vállalják a hitüket. Né-
hány hete Mándokon egy alez-
redes köszöntött – egy aktív ka-
tona sem szégyellte megvallani 
a hitét.

Ez az időszak a vértanú Egy-
ház kora is. Most hallottam, 
hogy ismét kopt keresztények 
áldozták életüket a hitükért. 
Nekünk is készen kell állnunk 
erre. Amikor a Szentatyánál 
jártunk, panaszkodtunk neki, 
hogy Európában a katolikus hit 
egyre inkább háttérbe szorul. 
Ne csodálkozzunk – mondta 
Ferenc pápa –, „Ex oriente venit 
lux, ex occidente venit luxus.” 

Keletről a fény jön, Nyugatról 
csak a luxus, a kényelem, amely 
megbénít. De ajándékként is 
felfoghatjuk azt, hogy újra meg 
kell találnunk a hitünket. Jézus 
az élő reményre hívott meg ben-
nünket feltámadása által, és el-
pusztíthatatlan örökséget készí-
tett nekünk. Mi nem a szolga-
ság lelkét kaptuk, hiszen Krisz-
tus társörökösei lettünk.

– Ön nyitott szívvel fordul 
minden életállapotú ember-
hez. Miért fontos, hogy odaáll-
junk a nehéz helyzetű ember-
társaink mellé?

– Soha nem mérlegeltem, hogy 
dicséretet vagy bántást kapok-e 
azért, ha a lelkiismeretem sze-
rint teszem a dolgomat. Amit én 
gyerekként megéltem, az is arra 
ösztönzött, hogy oda kell állnom 
a kicsik, azt elesettek mellé. Az 
egész Pilisben csak abban a két 
faluban éltek cigányok, ahol én 
szolgáltam. Közelről láthattam 
az életüket, a küszködésüket. De 
nem csak az anyagi szegénység 
létezik, a lelki, pszichikai prob-
lémáktól szenvedőkkel is igyek-
szem foglalkozni. Azt keresem, 
hogy Jézus mit tenne a helyem-
ben. Ferenc pápa a püspöki szol-
gálatról azt mondta, van ennek 
egy ünnepelt időszaka, de utána 
eljön majd a keresztút és a vérta-
núság ideje is. Jézus Krisztust is 
lelkesen fogadták a jeruzsálemi 
bevonulásánál, utána azonban 
megfeszítették.

Nem azt kell mondanunk, 
amit az emberek hallani szeret-
nének, hanem azt, ami ránk lett 
bízva. Az örök Isten előtt kell 
megállnunk, a pillanatnyi elő-
nyök hamar szertefoszlanak. 
Böjte Csaba elmélkedéseit ol-
vastam a minap, ő írja, hogy ne 
azon keseregjünk, milyen a vi-

lág, hanem tegyük meg azt, ami 
rajtunk áll. Ültessünk fát, lo-
csoljuk meg a virágokat, játsz-
szunk a gyerekekkel, viccelőd-
jünk a szomszéddal, dicsérjük 
meg az asszony főztjét – a saját 
környezetünkben igyekezzünk 
felfedezni, hogy mi az Isten 
szándéka. Nem tudom, meddig 
leszek még megyéspüspök, de 
addig is „ültetem a fákat”. Úgy 
dolgozz, mintha örökké itt len-
nél a földön, és úgy imádkozz, 
mintha a következő perced len-
ne az utolsó.

– Ön szerint milyen lesz a 
jövő Egyháza?

– Hiszek abban, hogy csodá-
latos módon növekszik és való-
sul meg Isten országa. Örülök 
annak, hogy az ökumenében 
idáig eljutottunk. A reformáció 
ötszázadik évfordulója döbben-
tett rá arra, hogy honnan hova 
érkeztünk. Figyelemre méltó, 
hogy a protestánsokkal együtt 
készülünk a Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszusra. 
Közösen próbáljuk megérteni 
Isten titkát. És ha feléjük nyit-
ni tudtunk, miért lenne ez más-
ként a más vallású és a hitetlen 
emberek esetében? Uram, te-
gyél engem a békéd eszközévé – 
mondja Assisi Szent Ferenc. Is-
ten ránk bízta a kiengesztelő-
dés szolgálatát. A jövő Egyházá-
nak – ahogyan azt a II. vatikáni 
zsinat megfogalmazta – való-
ban az ősszentséggé kell válnia. 
A jövő Egyháza az Istennel való 
kapcsolat látható jele és eszköze 
lesz úgy, talán még jobban, mint 
eddig. Ugyanakkor személye-
sebbé kell válnia az Egyháznak. 
Ahogyan Ferenc pápa mindig 
mondja, ki kell lépnünk a meg-
szokottságaink fala mögül. Meg 
kell szólítanunk a körülöttünk 
élő embereket. Fel kell melegí-
tenünk a kihűlt szíveket, az em-
beri kapcsolatokat pedig élettel 
kell megtöltenünk.

– Milyen személyes tervei 
vannak?

– Most volt az érettségi talál-
kozóm, minden volt osztálytár-
sam nyugdíjas már. Mondtam 
nekik, hogy én is várom már ezt 
az időszakot, hátha akkor több 
szabadidőm lesz. Persze mond-
ták, hogy dehogy lesz. Szeret-
nék pótolni egy-két elmulasz-
tott találkozást, elolvasni azo-
kat a könyveket, amelyeket ed-
dig nem tudtam. De legfőkép-
pen készülök az Úristennel való 
nagy találkozásra.

Forrás:  Magyar Kurír 
(Baranyai Béla 

- Kuzmányi István)
Fotó: Merényi Zita
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Interjú Vác jegyzőjével, Deákné dr. Szarka Anitával

A csapatmunka közösséggé 
formálja a munkatársakat

Fördős Attila Vác polgármestere május végi aktuális sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a jegyző irányításával a Váci Polgármesteri Hivatal Intéz-
ményfelügyeleti és Humán Osztály sikeres pályázatának köszönhetően a város elnyerte a Tehetségbarát Önkormányzat 2018 díjat. A hivatal és az ön-
kormányzat eredményes együttműködésének ékes bizonyítéka, hogy az elmúlt nyolc évben Vác immár a tizenkettedik országos elismerésben része-
sült. Mi a siker titka? – kérdeztük Deákné dr. Szarka Anita jegyzőt, aki munkássága elismeréseként Kopp-Skrabski-díjban részesült június 4-én.

- A siker számomra szub-
jektív tartalommal bír, amely-
nek elsődleges jelentősége ab-
ban áll, hogy a megfeszített, 
és kitartó munka eredményé-
nek meglesz a gyümölcse. Eb-
ben hiszek minden körülmé-
nyek között. Másrészt siker-
nek élem meg, hogy a csapat-
munka összehozza a munka-
társakat, és kialakul egy-egy 
osztályon belül olyan kohé-
zió, amely addig nem létezett. 
Bízom abban, hogy a kollé-
gák az erőfeszítéseiket jó han-
gulatú munkahelyen, nyuga-
lomban, biztonságban teszik, 
és hozzám hasonlóan ők is 
szívügyüknek tekintik az ön-
kormányzat tevékenységének 
egyre nívósabb szintre jutta-
tását. 

Tevékenységünkkel 
a váci polgárokat 

szolgáljuk

Elsődlegesen a városért, és 
a váci polgárokért tevékeny-
kedünk, ezért fontos látniuk, 
hogy az önkormányzat a szá-
mos elismeréssel bizonyítja ne-
kik is, hogy a szakmai mun-
kánk magas színvonalon mű-
ködik. Ez egyfajta tükör mind-
annyiunk számára.

- Az Új Nemzedék Központ 
pályázata a tehetséges fiata-
lok támogatása mellett milyen 
főbb ifjúságpolitikai kérdések 
megoldására kereste a választ?

- A helyi fiatalság főbb jel-
lemzőinek bemutatása mellett 
választ várt arra, hogy önkor-
mányzatunk milyen mintaérté-
kű intézkedéseket tesz a tehet-
ségek felkutatására, és ebben 
milyen közintézményekkel, ci-
vil szervezetekkel működünk 
együtt. Hangsúlyozottan kér-
ték bemutatni az olyan kiemel-
kedő pedagógiai modelleket és 
jó gyakorlatokat, amelyek min-
tául szolgálhatnak a többi ön-
kormányzat számára is. 

- Mondana példát…
- Örömmel emelem ki prog-

ramunkból, hogy Vác nemcsak 
a saját tehetségeit ismeri el, és 
támogatja, hanem fontos kez-
deményezésnek tartjuk a hatá-
ron túli tehetséges magyar di-
ákok elismerését is. Minden 
évben egy határon túli kivá-
ló magyar kisdiák megkapja 
a képviselő-testülettől a „Ma-
gyar Nyelvért Díj”-at. A pályá-
zatban pl. fel kellett tüntetni, 
hogy mely intézmény rendel-
kezik minősített tehetséggon-
dozó műhely címmel, illetve 
vannak-e a városban tehetség-
pontok. Az intézmények rész-
letes szakmai tevékenységének 

bemutatása mellett ki kellett 
emelni, hogy az önkormányzat 
ezen szakmai munkában mi-
lyen módon vesz részt.

- Vácról közismert, hogy is-
kolaváros, a Nemzet Sportvá-
rosa, a Kultúra Magyar Vá-
rosa elismerés mellett többek 
között Családbarát Munka-
hely címmel is büszkélkedhet 
az önkormányzat. A sok-sok 
díj és elismerés is jól jelzi, hogy 
milyen gazdag és sokrétű a vá-
ros oktatási, kulturális, sport-
élete. Hogyan tudja az önkor-
mányzat és a polgármeste-
ri hivatal szervező, előkészítő 
munkájával segíteni az intéz-
ményi-, iskolai-, és civil közös-
ségek, művészeti csoportok te-
vékenységének kiteljesedését, 
sikeres működését? 

- Elég-e vajon az, hogy egy 
kisgyermek tehetséges akár 
sportban, akár zenében, tanu-
lásban? A tehetség szorgalom és 
külső támogatás nélkül pusz-
tán adottság marad. Az önkor-
mányzat a szülői háttér bizto-
sítása mellett igyekszik min-
den olyan fórumon anyagilag 
is, gyakorlati tevékenységekkel, 
programokkal részt venni az 
iskolai és városi eseményeken, 
amelyek óvodás kortól, egészen 
a középiskolás korig adnak le-
hetőséget a gyermekeinknek, 
hogy az érdeklődési körüknek 
megfelelően egyéni képessége-
iket kibontakoztathassák. 

A tehetség szorgalom és 
külső támogatás nélkül 
pusztán adottság marad

A teljesség igénye nélkül 
emelném ki: az önkormány-
zat nemcsak a sportot támo-
gatja (pl. új tanmedence létre-
hozásával), hanem a kulturá-
lis intézményeinket, úgy, mint 
a Váci Dunakanyar Színházat. 
A művelődési központ otthont 
ad számos kulturális egyesü-
letnek, kórusnak, néptánccso-
portnak, szakkörnek, és a város 
az állami fenntartásba került 
közoktatási intézmények tehet-
séggondozó pedagógusait min-
den évben több díjjal ismeri el.

- Hogyan tudnánk ezt a min-
dennapokra lefordítani?

- A hivatal részéről évek óta 
Mohácsiné Dim Rita, az In-
tézményfelügyeleti és Humán 
Osztály vezetője koordinálja az 
intézményekkel közösen meg-
valósított programokat, részt 
vesz intézményeink, valamint a 

civil szervezetek saját szervezé-
sű programjain, valamint ren-
geteg segítséget nyújt az önkor-
mányzatot megkereső – egyéb 
tehetségeket támogató – kez-
deményezések bonyolításában. 
Minden szakmai együttmű-
ködés sikeressége abban rejlik, 
hogy a szervezeteket képviselő 
vezetők képesek lelkesen, egy-
mást kölcsönösen támogatva, a 
cél érdekében töretlenül együtt 
dolgozni. Mint az élet minden 
más területén, itt is alapvető 
igazság az, hogy az ember po-
zitív személyisége döntő jelen-
tőségű nemcsak a munkában, 
hanem az emberi kapcsolatok-
ban is.

- Önről közismert, hogy szá-
mos sikeres pályázat ötletgaz-
dája, az előkészítés aktív szel-
lemi és szakmai segítője. So-
kat tett azért is, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal Család-
barát Munkahelyként segítse 
az édesanyák munkavégzését. 
Miért tartja fontosnak a pá-
lyázati tevékenységet, a ver-
senyszellem erősítését, az al-
kotó munkahelyi légkör meg-
teremtését?

- A családfenntartásban, és 
azon belül a nemi szerepekhez 
tapadó elvárásokban paradig-
maváltás következett be az el-
múlt évtizedekben, ez a gyöke-
res változás pedig a nők helyze-
tét érintette leginkább. Míg év-

századokig a nők a család, és a 
háztartás egyszemélyi feladat-
teljesítői voltak, és a férjek biz-
tonsággal ellátták a család fenn-
tartását, addig a XXI. század új 
kihívás elé állította a tömege-
sen munkába álló nőket, asszo-
nyokat. Nemcsak teljes állás-
ban kell megfelelniük, hanem a 
munka végeztével folytatják az 
otthoni teendőket: gyereket ne-
velnek, főznek, háztartást ve-
zetnek, és késő estig tulajdon-
képpen ugyanazt a munkakört 
látják el, amelyet nagyanyáink 
annak idején munkaviszony 
nélkül. Nem nehéz kitalálni, 
hogy ebben a sokféle szerep-
körben nemcsak a nők őrlőd-
nek fel, hanem az egész család 
is, ha nem kapnak megfelelő se-
gítséget és támogatást. 

A XXI. század új 
kihívások elé állította 
a munkába álló nőket

A családbarát szemlélet azt is 
jelenti – túl azon, hogy a kívánt 
és tervezett gyermekek megszü-
letését támogatja –, hogy a kis-
gyermeket nevelő szülőket hoz-
zuk a munkahelyen komforto-
sabb és a család szempontjából 
kiegyensúlyozottabb helyzet-
be a munkavégzésük során. Az 
anyagi támogatás mellett azo-

kat a munkajogi intézkedése-
ket tartottam kiemeltnek, ame-
lyek a gyakorlatban a legjobban 
működnek, így pl. a fél órával 
később történő reggeli mun-
kakezdés, valamint a „Pün-
kösd” és „Húsvét Kedd” beve-
zetése. Fizetett szabadság jogcí-
mén a családok nyernek plusz 
együtt töltött napokat, amelyek 
nem mellesleg igazodnak az is-
kolai szünetek időpontjaihoz is. 
Támogatom a részmunkaidős 
munkavégzés lehetőségét, és 
a Gyes időszakából visszatérő 
édesanyák előszeretettel fogad-
ják ezt a lehetőséget, amelyet 
minden alkalommal felajánlok 
nekik. A családbarát szemlélet 
komplex módon próbál a csalá-
dok felé fordulni, és támogatni 
őket. Így nemcsak édesanyák, 
hanem édesapák is élvezhetik a 
fenti előnyök mindegyikét.

Ezek az intézkedések azok, 
amelyek méltatásaként a Kopp-
Skrabski-díj jelöltjeként elisme-
rő oklevelet vehettem át a Há-
rom Királyfi, Három Király-
lány Alapítvány szervezésében 
2018. június 4-én a Kopp Mária 
Intézetben. 

- Gratulálok az elismerés-
hez, további eredményes mun-
kát kívánok önnek, és vala-
mennyi munkatársának!

Vetési Imre
Fotó: Sándor Lajos
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Sajtótájékoztatón mutatták be 
az idei VéNégy Fesztivál és Színházi 

Találkozó programjait 
A magyar V4-es elnökség átadása alkalmából június 29-én ünnepi díszelőadással kezdő-
dik a váci VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó, amelyen július 5. és 8. között változa-
tos kulturális programok várják a közönséget.

Rétvári Bence, az Emberi 
Erőforrások Minisztériu-
mának parlamenti állam-
titkára, a fesztivál fővédnö-

ke a rendezvényről tartott június 4-i 
budapesti sajtótájékoztatón az ese-
mény jelentőségéről szólva kiemel-
te, hogy a VéNégy Fesztivál és Szín-
házi Találkozó a visegrádi négyek 
együttműködésére irányítja a figyel-
met. Mint hangsúlyozta, az európai 
kultúra megmentése szempontjából 
is kulcsfontosságú, hogy a visegrádi 
négyek egymást megismerjék, tisz-
teljék és egymás kultúráját, öntuda-
tát erősítsék.

Vác és környéke országgyűlé-
si képviselőjeként kiemelte, hogy a 
térség kulturális színfoltja a feszti-
vál. Kiemelte: a fesztiválok támoga-
tását megháromszorozták, míg 2016-
ban 250 millió, az idén már 750 mil-
lió forintot tett ki az erre a célra for-
dítható összeg, a korábbi 26-ról 58-ra 

emelkedett a támogatott rendezvé-
nyek száma.

Fekete Péter kultúráért felelős ál-
lamtitkár arról beszélt, hogy a feszti-
vál a fiatalokat is megszólítja és szá-
mos program a családoknak szól. 
Hozzátette: fontos megismerni egy-
más kultúráját, mert akkor várhat-
juk el, hogy elfogadják, megértsék és 
tiszteljék a mi kultúránkat, ha mi is 
ezt tesszük másokéval.

Az immár hatodik alkalommal 
megrendezett fesztivál június 29-én 
közép-európai cirkuszművészeti ka-
valkáddal veszi kezdetét - mondta 
Kis Domonkos Márk, a Váci Duna-
kanyar Színház és a fesztivál igazga-
tója. Elmondta: a Duna-parti hely-
színen július 5. és 8. között minden 
nap kora délutántól hajnalig kulturá-
lis programok várják a közönséget. A 
színházi sátorban cseh, lengyel, szlo-
vák és magyar produkciók láthatók. 
A fesztiválon a V4-es országokból ér-

kező zenekarok lépnek fel, a koncer-
tek között pedig egy ukrán utcaszín-
házi társulat, a Jaroszlav Fedorisin 
vezette lvivi Vasárnap Színház mű-
sora látható.

Hozzátette: a fesztiválon június 25. 
és július 8. között Jaroszlav Fedorisin 
vezetésével a négy ország művészei-
nek workshopot rendeznek, az ennek 
nyomán létrejövő produkciót a ren-
dezvény zárásaként mutatják be.

A június 29-i hivatalos nyitóese-
ményt követően július 5-én nyílik a 
Duna-parti helyszín kortárs moz-
gásszínházi produkciókkal és a prá-
gai Svandovo Színház Sírj, bébi, 
sírj! című előadásával. A rendezvé-
nyen látható továbbá a lengyelorszá-
gi CHOREA Színház Hamlet esetta-
nulmánya és a szlovákiai Colorato 
Színház Szeget szeggel című előadá-
sa is.

A fesztiválon fellép mások mellett 
a Bëlga, a Punnany Massif, a Tank-
csapda, az Ivan and the Parazol, a 
Vad Fruttik, a Kiscsillag és a Quimby.

A sajtótájékoztatón az idei feszti-
vál programjainak ismertetése mel-
lett bemutatták a VéNégy Fesztivál 
és Színházi Találkozó elmúlt öt évé-
ről szóló kiadványt is.

Varjú Krisztina Dóra Magyaror-
szág V4 elnökségének lebonyolításá-
ért felelős miniszteri biztos kiemelte: 
a magyar V4 elnökség az elmúlt egy 
évben igyekezett azokat a kezdemé-
nyezéseket támogatni, amelyek az if-
júságot szólították meg, a kreativitást 
helyezték előtérbe. Ebbe a sorba il-
leszkedik a VéNégy fesztivál, amely a 
Nemzetközi Visegrádi Alapnak is ki-
emelt programja -, olvasható az MTI 
hírei közt.

MTI Fotó: Mónus Márton

Átadták a váci egyházmegyei levéltárat
Az avató ünnepségen elhangzott, Európa egyik legkorszerűbb dokumentum megőrzője készült el 
Vácon, amely összesen mintegy másfél kilométernyi, a püspökség és a székeskáptalan több száz 
éves történelmét felölelő iratot ment át a jövőnek. A Konstantin tér és Báthori utca sarkán álló mo-
dern épületegyüttes, amelyet Kokas László tervezett, egy parkot zár körbe, amellyel kapcsolatban 
Beer Miklós püspök kiemelte: szeretné, ha az új zöldterület a lakosság számára is nyitott lenne.

Alig egy év alatt épült 
fel a Váci Püspöki és 
Káptalani Levéltár 
a dóm épülete mö-

gött, a Konstantin tér és a Bá-
thori utca sarkán. Mint a május 
31-i avatáson elhangzott, a kor-
szerű intézmény létrehozását 
Pálos Frigyes prépost kezdemé-
nyezte. A beruházásra azért volt 
szükség, mert eddig csak ideig-
lenes helyeken, elszórtan tudták 
tárolni a történelmi jelentőségű 
dokumentumokat – derült ki az 
ESTV tudósításából.

- Az 1970-es évek végén a 
püspöki palota statikai álla-
potára való tekintettel az ira-
tok külső raktárakban nyertek 

elhelyezést. Így alakult ki az 
a máig tartó áldatlan állapot, 
hogy két városban, hét külön-
böző helyen találhatók meg az 
egyházmegye iratai. Az ünne-
pélyes átadás és megáldás most 
megteremti a lehetőségét an-
nak, hogy a püspöki és káptala-
ni levéltár iratanyaga egy épü-
letben kerüljenek elhelyezésre 
– mondta az avató ünnepségen 
dr. Varga Lajos segédpüspök, a 
levéltár prefektusa.

A segédpüspök köszöntőjé-
ben arról is beszélt, hogy a leg-
régebbi váci egyházmegyei ira-
tok a török korból származnak, 
és több középkori oklevelet is 
őriznek. Varga Lajos elmond-

ta: a megnyíló új intézményben 
tovább folyik majd az iratok di-
gitalizálása, így az anyaköny-
vek mellett a tervtár és a fotótár 
egy része is elérhető lesz elekt-
ronikusan. A külső raktárakból 
is folyamatosan szállítják majd 
át az iratokat, de mivel legalább 
1500 méternyi írott anyagról 
van szó, legalább másfél évet 
vesz igénybe, amíg minden do-
kumentum az új helyére kerül. 
Az ünnepségen elhangzott, az 
épülethez a váci székeskáptalan 
adta a területet.

"Hagyományosan ez a rész 
a váci káptalan területe és ter-
mészetesen örömmel osztot-
tuk meg ezt a részt, azért hogy 

egy impozáns épület fogadhas-
sa a leveleket, dokumentumo-
kat, mindazt, amik az egyház-
megyénk történelmének a való-
ságát számunkra őrzik…” – fo-
galmazott dr. Kocsis Imre nagy-
prépost

Az avatási ceremónián a se-
gédpüspök ünnepélyesen átad-
ta az új épület kulcsait Papanek 
Ferencnek, a levéltár vezetőjé-
nek, majd Beer Miklós püspök 
megáldotta az intézményt. A 
megyéspüspök köszöntőjében 
arról is beszélt, hogy az épü-
let avatásával egyidőben adja át 
éppen ő is szolgálatát, ahogyan 
a választókerület korábbi kép-
viselője, Harrach Péter is átad-

ja posztját a szintén jelen lévő 
Rétvári Bence államtitkárnak, a 
térség új országgyűlési képvise-
lőjének. A püspök felhívta a fi-
gyelmet az épület által körbe-
ölelt park szépségére is. 

Beer Miklós 15 év püspöki 
szolgálat után, 75. életévének 
betöltésével az egyházi előírá-
soknak megfelelően beadta le-
mondását a pápának.

A Váci Püspöki és Káptalani 
Levéltár modern épületét Kokas 

László építészmérnök tervez-
te, aki köszöntőjében kiemelte, 
hogy örömmel vette a kihívást, 
amelynek során a több száz éves 
épített környezetbe kellett be-
leilleszteni egy minden szem-
pontból korszerű épületet. Az 
avatás során köszönetet mond-
tak a kivitelezőnek, mint el-
hangzott: Urbán Péternek és 
csapatának a munkáját dicsé-
ri az egy év alatt felépült komp-
lexum.

A Duna-Dráva Cement Kft. 2011-ben életre hívta a Zöld Meg-
oldás-pályázatát, amelynek keretein belül az idén újabb hat 
„zöld” ötlet valósul meg. A két váci nyertes és a forrást bizto-
sító DDC június 8-án, ünnepélyes keretek között adta át a pro-
jekteket, amelyeknek köszönhetően mindkét óvoda növendé-
kei fejlett, környezetbarát közegben nevelkedhetnek.

2018-ban a Deákvári Óvoda Újhegyi 
úti és a Diófa úti tagóvodájának pályá-
zata valósulhatott meg. Míg az előbbi 
intézményben egy szabadtéri, interak-
tív foglalkoztató tér épült meg, addig 
az utóbbi pályázó az intézmény játszó-
udvarát fejlesztette az elnyert forrás-
ból. Mindkét környezetbarát kezde-
ményezés lényege, hogy már fiatal kor-
ban megalapozzák a környezettudatos 
szemléletmódot és magatartást, hogy a 
lehető legkorábban kialakuljon a gye-
rekekben a természet iránti tisztelet, 
a természeti erőforrások védelme és 
megőrzése.

A Diófa úti intézmény udvarát 
olyan madáretető és interaktív tanu-
ló táblák ékesítik, amelynek köszön-
hetően a gyerekek az erdőt, és an-
nak élővilágát játszva, de mégis ta-
nulva ismerhetik meg. Valamint ke-
rékpártárolóval is gazdagodott az 
óvoda, így a mindennapok során 
használt „járművek” a célnak megfe-

lelő helyen várhatják a kis gazdáikat. 
A Diófa úti intézményhez hasonlóan 
az Újhegyi úti tagóvoda is interaktív 
tanuló táblákkal gazdagodott, ame-
lyek a Magyar Népmesék alapelemeit 
megjelenítve lehetőséget biztosítanak, 
hogy a mese világán keresztül tanul-
hassanak a legkisebbek.

Az elmúlt 8 évben 34 projekt létre-
jöttét támogatta a DDC, összesen 52 
millió forintnyi anyagi hozzájárulás-
sal. A három térség (Beremend, Pécs 
és Vác) számára sokat jelent a pályá-
zat, hiszen számtalan zöld közösségi 
tér, madárbarát kert és tanösvény, va-
lamint sok más kezdeményezés meg-
valósulásának lehetettek szemtanúi és 
aktív használói a térség lakói.

A DDC aktuális Zöld Megoldás-pá-
lyázatairól bővebben a vállalat honlap-
ján olvashat: 

https://www.duna-drava.hu/hu/zm-
aktualis-projektek 

A váci óvodák a leg(inter)-
aktívabbak között!
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Szlávik Csaba és dr. Néveri István

Óriási sikert hozott a V4 légi show 
és veteránjárművek találkozója 

A II. világháború egyik újra megvívott légi csatájának lehetett tanúja az a több ezer ember, akik kilátogat-
tak a Dunakeszi repülőtérre június 9-10-én, ahol korabeli harcászati eszközöket is felsorakoztattak, de „be-
lehallgathattak” a régmúlt idők katonadalaiba is. 

A V4 Air Show keretében 
idén is újra rajzolta az égbol-
tot a nézők nagy örömére Be-
senyei Péter műrepülő világ-
bajnok. 

A légi showhoz hasonlóan 
óriási sikere volt a matuzsá-
lemi korú veteránjármű cso-
dáknak is, melyeket szomba-

ton körbe rajongtak az régi 
autók szerelmesei. Izgalmas 
bemutatók, különleges kato-
nai harci eszközök, levegő-
ben „harcoló” repülők, piro-
technikai látványosságok, sé-
tarepülés varázsa, vadászgé-
pek „párviadala” és még sok 
minden szerepelt a kétnapos 
programban, amely több ezer 
embert csábított ki a Dunake-
szi repülőtérre.  

- Mi a sikeres rendezvény 
titka? – kérdeztem Szlávik 
Csabától, aki évek óta egyik 
szervezője a veteránjárművek 
találkozójának.

- Azt gondolom, hogy 
mindennek az alapja egy jó 
közösség, melyet Gulyás And-
rás és Takács Norbert hosszú 

évek alatt hozott létre a vete-
ránautók bemutatóinak szer-
vezése és rendezése alkalmá-
val. Létrejött egy remek csa-
pat, amely felépített egy jól 
működő rendszert. Ez az alap-
ja a 2016-ban első alkalommal 
Dunakeszin megrendezett ve-
teránautós találkozónak. Az 
pedig, hogy ilyen hatalmas-
ra nőtte ki magát, az Dunake-
szi Város Önkormányzatának, 

Dióssi Csaba polgármester-
nek, a Dunakeszi Programiro-
da segítő támogatásának kö-
szönhető. 

- A több ezer látogató meny-
nyi veteránjárművet csodál-
hat meg?

- Előzetesen közel három-
száz tulajdonos regisztrált, de 
hatalmas éjszakai vihar mi-
att néhányan távol maradtak, 
akik az ország távolabbi pont-
jairól nem indultak el a szélső-
séges időjárás miatt. De a vete-
ránautósok zöme a fővárosban 
és az agglomerációban él, akik 
itt is vannak. 

- Most is, amikor beszélge-
tünk, a fejünk fölött röpköd-
nek a helikopterek, az előbb 
vívták a II. világháborús légi 
csatát a Retro Sky Team kivá-
ló pilótái, néhány perce pedig 
Besenyei Péter Vác felől ér-
kezve „hasította” szét a du-
nakeszi égboltot, hogy látvá-
nyos bemutatójával elkáp-
ráztassa a nézőket. Szóval, a 
hosszasan felvezetett kérdé-
sem lénye: mennyire szeren-
csés, hogy egyszerre rendezik 
a veteránjárművek találkozó-
ját és a nagy horderejű V4 légi 
showt?

- Korábban külön életet élt 
a két rendezvény, s tavaly gon-
doltunk arra a Programirodá-
val - mivel pl. mi kinőttük a 
Katonadombot -, hogy célsze-
rűbb lenne a két rendezvényt 
integrálni, amely még több 
nézőt vonz. Örülök, hogy az 
elképzelésünk telitalálat lett, 
hiszen itt be tudjuk mutatni a 
harcászati eszközöket, jármű-
veket is, melyre a hely szűkös-
sége miatt a Katonadombon 
nem volt lehetőségünk. 

- A katonai kiállítók külön-
leges fegyver és haditechni-
kai arzenálja között érdekes 
volt látni, hogy a magyar ala-
kulatok mellett itt vannak az 
orosz harcijárművek is…

- Az ország számos részén 
vannak ilyen katonai kiállítá-
sok, ahová meghívják az „oro-
szokat” is. Mi is nyitottunk, 

hiszen a veteránjármű tulaj-
donosok nagyon jó közösséget 
alkotnak, nagyon sokan ápol-
ják a hadikultúrát, rengetegen 
gyűjtik a régi eszközöket, van-
nak, akik pl. lánctalpasokkal 
vannak itt, melyeket a hon-
védségtől vásároltak. 

- Szemmel láthatóan óriási 
az érdeklődés és a siker. Ho-
gyan és mivel lett még színesí-
teni a kínálatot? 

- Szerintem jövőre a harcá-
szati bemutató eszközkínála-
tát lehetne bővíteni együttmű-
ködve a Magyar Honvédség-
gel. Ez jó lehetőséget adna arra 
is, hogy a fiataloknak bemu-
tassák a honvédséget, de azt 
is el tudnám képzelni, hogy 
a mai légi harchoz hasonló-

an felelevenítenénk egy ’56-os 
katonai eseményt. 

- Ön szerint mi vonzza az 
ilyen retro találkozókra a ki-
csiket és nagyokat egyaránt? 

- Én azt tapasztalom, hogy 
szinte mindenkinek – férfiak-
nak és hölgyeknek egyaránt 
– van gyerekkorából valami-
lyen személyes élménye az itt 
látható autókról. Mindannyi-
an szeretünk nosztalgiázni, és 
itt látjuk ifjú korunk Trabant-
jait, a Pannonia motorokat, 
Zsigulikat, különleges nyu-
gati modelleket, a sokak szá-
mára elérhetetlen orosz Csaj-
kát. Jó újra rácsodálkozni, és 
megmutatni gyermekeinknek, 
hogy honnan hová fejlődött a 
járműipar. A családok számá-
ra kézzelfoghatóvá tesszük a 
közelmúltat. De itt van a ki-
állítók között Dunakesziről a 
stabilmotorok „királya” Ta-
kács Sándor is, aki valamilyen 
„újdonsággal” mindig megle-
pi a közönséget. Szeretjük az 
ilyen szakikat! – mondta Szlá-
vik Csaba, aki kérdésünkre el-
mondta, hogy őt is megérin-
tette a retro hangulat, a kihí-
vások mellett jó érzés a bará-

ti közösséghez tartozni, ezért 
társaival együtt évről évre 
örömmel szervezik a veterán-
járművek találkozóját, amely 
idén a légi show programjával 
bővült. 

A matuzsálemi korú, ám 
még napjainkban is rendkívül 
igényes és vonzó külsőt mu-
tató autócsodák között talál-
koztam  dr. Néveri Istvánnal,  
a Magyar Veteránjárművesek 

Szövetsége elnökségi tagjával, 
jogi igazgatójával, aki elmond-
ta, hogy az elmúlt két évben 
társszervezőként vettek részt a 
Dunakeszin megrendezett ve-
teránjárművek találkozóján. 

- A szövetség alapvető célja 
a kulturális örökségvédelmen 
belül a technikai védelem fej-
lesztése, és megismertetése, a 
magyar járműipar hagyomá-
nyának ápolása, történeté-
nek népszerűsítése, az érdek-
lődésre számot tartó veterán, 
oldtimer járművek bemuta-
tása.  Országszerte népszerű-
ek a veteránjárművek találko-

zói, de ilyen volumenű, mint 
Dunakeszin van, ahol együtt 
mutatkozunk be a repülők-
kel, az egyedülálló. Az egye-
di adottságú helyszínre óriá-
si tömeget vonz a rendezvény. 
Egyébként országszerte mint-
egy hatezer muzeálisan mi-
nősített jármű van, amelyek 
között megtalálható a motor, 
a személyautó, teherautó, a 
autóbuszok. Egy szóval min-

den, ami jármű – tudtuk meg 
dr. Néveri Istvántól. 

S valóban szinte minden jár-
mű típus képviseltette magát a 
Dunakeszi repülőtéren, ahová 
pl. a második nap kitelepült az 
MH vitéz Szurmay Sándor Bu-
dapest Helyőrség Dandár. Be-
mutatójukat sokan keresték fel. 
A vállalkozó kedvű fiúk kipró-
bálhatták páncélmellényben 
leküzdeni az akadálypályát. 
Nagy sikere volt a távirányítá-
sú tűzszerész robotnak is. 

Tartalmas két nap volt!
Vetési Imre

Fotó: KesziPress és 
Simonffy Norbert
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Interjú Zeffer Andrással 
– A MobilMánia vezetőjével

- Ön most először lép fel Vá-
con vagy van már valamiféle 
korábbi váci emléke?

- Sokszor játszottunk már 
Vácon az elmúlt 40 év alatt, 
több különböző városi rendez-
vényen volt már fellépésünk, 
utoljára legutóbb 4 éve játszot-
tunk ott.

- Mi a véleménye a város-
unkról?

- Megmondom őszintén, a 
legtöbbet még a ’80-as évek-
ben jártunk Vácra fellépni. Én 
azt veszem észre, hogy a város 
azóta csak évtizedről évtized-
re szebb lett. Kifejezetten gyö-
nyörű, az egyik legszebb vá-
ros jelen pillanatban az ország-
ban, nagyon komoly fejlődésen 
ment keresztül, ami abszolút 
látszik. A kulturális élete pe-
dig kifejezetten sokkal, de sok-
kal sokszínűbb jelenleg, mint 
valaha.

- Legközelebb a XXVI. Váci 
Világi Vigalmon lépnek fel. A 
régi nagy számaikat is hall-
hatja majd a közönség?

- Természetesen. Feltétlenül 
el kell játszanunk a régi szten-
derd slágereinket minden alka-
lommal, hiszen ha nem játsza-
nánk el ezeket, akkor az egész 
közönség tombolna dühében. 
Persze új műsorral készülünk 
folyamatosan, kétévente jelen-
nek meg új lemezeink. Abszolút 
alkotunk, erre vagyunk a leg-
büszkébbek, hogy folyamatosan 
dalokat írunk. Azonban az új 
dalok mellett a régi nagy auten-
tikus dalainkat is kötelességünk 
eljátszani, mint például A főnix 
éjszakája, a Kétforintos dal vagy 
a Menj tovább. A Menj tovább 
című dalt úgy játsszuk majd 

most Vácon, hogy Tunyogi Pé-
ter fogja énekelni. Szegény már 
nincs közöttünk, pont 10 éve, 
hogy meghalt, viszont a hang-
ját megőriztük. Ahogy Freddie 
Mercury emlékét őrzi a Queen, 
mi úgy őrizzük Tunyogi Péter 
emlékét, úgyhogy a Menj to-
vább című dalt Péter fogja éne-
kelni, a zenekar pedig élőben 
fogja kísérni, ami egy elég ko-
moly technikai bravúr.

- Mikor jelent meg legutóbb 
új lemezük?

- Folyamatosan készítjük az 
új lemezeinket, tavaly októ-
berben készült el a Vándorvér 

című lemezünk utoljára, ennek 
a turnéját játsszuk az idén vé-
gig mindenhol az országban. 
Természetesen erről az albu-
munkról is hallhatnak majd 
dalokat az idei váci koncerten.

- A koncert utána a rajon-
góknak lesz lehetősége közös 
képet készíteni önökkel vagy 
inkább elzárkóznak az ilyes-
mitől?

- Lehet majd közös képet ké-
szíteni, hiszen minden egyes 
koncert után kimegyünk és 
dedikálunk a közönségnek. 
Most például Budapesten volt 
egy olyan koncertünk, ami 
után több mint egy órán ke-
resztül álltunk a rajongók ren-
delkezésére. Folyamatosan jöt-
tek, hogy írjuk alá a régi relik-
viákat, lemezeket, CD-ket, fo-
tókat, amiket őrizgetnek. Erre 
mi mindig nagyon sok időt 
szánunk, nekünk az életben a 
mai napig a közönség a legfon-
tosabb, hogy meglegyen a ve-
lük való kontakt, és közösen él-
jük át velük az élményeket.

Bodzás Szabolcs

A lap megjelentetéséhez 
hozzájárult a Nemzeti 

Kulturális Alap

Székelyudvarhelyi énekesek

vendégeskedtek 
Vácott 

A Nemzeti Összetartozás Napja egyik szép példája volt a trianoni határon 
átívelő összetartozásnak, hogy Vác erdélyi testvérvárosából, Székelyud-
varhelyről az anyaországba látogatott a székely város Dr. Pál Gyula Nyug-
díjas Klub női kórusa, amely fellépett a Dunakanyar fővárosában is. 

Az énekesek – akik 
többek között meg-
tekintették az Or-
szágházat is – tartal-

mas műsorral érkeztek Vácra, 
akik Fördős Attila polgármes-
ter vendégköszöntő szavai után 
megszólaltatták a város főterén: 
az Elindultam szép hazámból 
című népdalt, majd petki nép-
dalcsokor, illetve Bán Miklós 
két szólamra írt népdalfeldol-
gozásai csendültek fel. A mű-
sort hazafias versekkel színesí-
tette Gajewszki Klára, Palatka 
Gyöngyvér és Bálint Zsófia Ka-
milla. Bíró Erzsébet és Simon 
Edit székely népdal tolmácso-
lásával tették emlékezetessé 
a programot, amely a Székely 
Himnusz eléneklésével zárult.

A polgármester ezután meg-
hívta a vendégeket a városháza 
dísztermébe, ahol rövid ismer-
tetőt tartott a közel ezeréves te-

lepülés történetéről, majd a kó-
rus tagjait és kísérőiket meg-
ajándékozta a Vác történetét be-
mutató kötettel.
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Közös meccsnézés 
a Duna-parti strandon Albert Flórián bajnoki 

címhez vezette együttesét 

Elhunyt Bánhidi Károly, 
az egykori kiváló sportvezető és szövetségi kapitány

Élvezze a labdarúgó világbajnokság mérkőzéseit 
a hatalmas LED kivetítőn! 

A Pest megyei I. osztályban folytatja 
a VS Dunakeszi labdarúgó csapata

A tavaly nyáron megnyitott Duna-parti szabadstrand idén még több újdon-
sággal bővül! Szerettük volna összekötni a kellemest a hasznossal, így a 
strand nyitását a labdarúgó világbajnokság kezdetére időzítettük, amikor-
tól is LED kivetítőn követhetik végig a meccsek izgalmait kellemes nyári 
hangulat, finom ételek és italok kíséretében.

Az MLSZ labdarúgó bajnokság Pest Megye II. Osztály Északi csoportjában 
szereplő VS Dunakeszi labdarúgó csapata három fordulóval a bajnokság 
zárása előtt egy ponttal vezetett az őt üldöző Kisnémedi előtt. Ám a té-
nyekhez tartozik, hogy Albert Flórián vezetőedző együttese a négy levont 
büntetőpont ellenére is a tabella élén állt, ráadásul ekkor már egy mérkő-
zéssel többet játszott a másik bajnokaspiráns. 

A foci VB nyitó meccsén Oroszor-
szág és Szaúd-Arábia mérkőzik meg, 
melynek időpontja 2018. június 14. 
(csütörtök) 17:00, az élőközvetítést a 

Duna-parti szabad strand hatalmas kivetítője 
előtt szurkolhatjuk végig!

A természeti környezetben átélt sportélmény 

mellett a szabad strand sétánya hangulatos vi-
lágítással, új padokkal és szemetesekkel bővül. 
Emellett kiépített büfével is készülünk a látoga-
tók kulturált kiszolgálása érdekében. Gyertek! 
Szurkoljunk, kapcsolódjunk ki együtt a Duna-
keszi strandon! – invitálja a város lakóit a Duna-
keszi Programiroda.

A  bajnoki címért versengő mindkét 
együttes idegenben szerepelt június 
3-án. Kisnémedi a szomszédvár, Ve-
resegyház ellen aratott 1-0-ás győ-

zelmével gyűjtötte be az újabb bajnoki ponto-
kat. A VS Dunakeszi ugyanakkor Pilisszentlász-
lón aratott 5-3-as győzelmével továbbra is őrizte 
előnyét a bajnoki tabellán, amit június 6-án – az 
elmaradt mérkőzést pótolva – Pilisszentivánon 
kiütéses 8-1-es győzelemmel bebiztosított. A 
bajnokság utolsó, 30. fordulója előtt Albert Fló-
rián együttese négy ponttal vezetett Kisnéme-
di előtt, s így már június 9-én bajnokcsapatként 
léphetett pályára Csömörön. 

A dunakeszi együttes utolsó bajnoki szereplé-
se is parádésra sikerült, hiszen gólzáporos 9-4-
es győzelmet aratott Csömörön, pedig a találko-
zó 8. percében már 2-0-ra vezetett a hazai csa-

pat. Albert Flórián játékosai, Füzesi révén a 22. 
percben kezdték el a gólgyártást, melyet csak a 
90. percben fejeztek be Kuti találatával. A két gól 
között kétszer is eredményes volt Murányi, míg 
Száraz, Vágner, Veres, Makk, Katona egy góllal 
vette ki részét csapata fölényes győzelméből.   

A VS Dunakeszi teljesítményét dicséri, hogy a 
levont négy ellenére is magabiztosan, négy pont 
előnnyel, 76 pontot gyűjtve, rendkívül gólerős 
játékkal nyerte meg a bajnokságot. Igazán im-
ponáló a csapat gólkülönbsége (135-33), a házi 
gólkirály Veres Viktor lett 20 találattal, akitől 
mindössze egy góllal maradt le Göblyös Kriszti-
án, őt követi 15 góllal Murányi Kristóf. 

A bajnoki pontvadászatban 2. helyen Kisné-
medi végzett 72 ponttal, míg a dobogó harma-
dik fokára a Budakalászi MSE állhatott fel 67 
ponttal.    (Vetési)

Életének 89. évében (1929. VIII. 31. – 
2018. VI. 4.) elhunyt az egykori kitű-
nő és rendkívül eredményes sport-
ember, edző, aki fiatalon teniszező-

ként szép sikereket ért el. Emellett játszott 
Gödön a labdarúgó-, és az asztalitenisz csa-
patban. 1951-ben alapító tagja volt a Pest me-
gyei Tenisz Szövetségnek. Az 1953-ban Gö-
dön megépítették a teniszpályáját, amely év-
tizedeken át volt Pest megye teniszcentruma. 

1952-65. között a Pest megyei Tenisz Szö-
vetség elnöke, majd elnökhelyettese, 1997-
től ügyvezető elnöke, 2006. január 30-án kö-
szönt le. 

1966-ban az Év edzője volt, 1977-ben a 

Testnevelési és Sport életmű díjjal ismerték el 
pályafutását. 1965-ben a Magyar Tenisz Szö-
vetség főtitkára, négy éven át edzője volt a 
női válogatottnak. Sikeres edző volt, 1969-76. 
között az Újpesti Dózsa női csapatával baj-
nokságok sorozatát nyerték. Büszke volt a te-
niszező Karcsi fiára, aki 1973-tól szerepelt az 
újpesti csapatban, 1977-81. között a magyar 
bajnokcsapat tagja volt, felvitte az országos II 
osztályig. 

Megírta, 2008-ban kiadta Pest megye te-
nisztörténetét. 

Nyugodjon békében!
     

 Solymosi László

Álló sor balról jobbra:
Száraz András, Makk Levente, Katona Gergő, Kurucz Tamás, Göblyös Krisztián, 

Lengyel Gyula masszőr, Ifj. Albert Fórián vezetőedző, Némethné Kupai Csilla technikai vezető, 
Németh Attila kapus edző, Füzesi Máté, Veres Viktor, Kalicz Sándor, Szávuj Zoltán, Kiss Róbert

Ülő sor balról jobbra:
 Szabó Bence, Széplaki József, Kiss Dominik, Vágner Attila, Tarjányi László, Czédula Péter, Kuti 

András, Cifra Máté csapatkapitány, Vereb Donát, Danielisz László
 A csapat tagjai voltak még: Murányi Kristóf, Szűcs Krisztián, Horváth Levente, 

Tóth Tamás, Hényel Viktor


