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Felavatták a váci strand
nagymedencéjének sátorborítását
A tíz esztendeje elnyert Nemzet Sportvárosa elismerés megerősítéseként a vizes sportágakban is kiváló eredményeket elérő Vác újabb sportfejlesztéssel gazdagodott: november 26-án ünnepélyes keretek között átadták a városi strand 33 méteres medencéjét borító új sátorszerkezetét.
azt kívánjuk, hogy minél többen
használják ezt a létesítményt.” –
zárta beszédét Harrach Péter.
Ezt követően Fördős Attila polgármester elmondta, hogy az ismert országos és helyi gazdasági nehézségek ellenére milyen fontos eredménynek tartja, hogy ilyen
beruházások valósulhatnak meg.
Ezért köszönetet mondott Pető Tibor és Mokánszky Zoltán alpolgármestereknek, valamint az igazi lokálpatriótaként gondolkodó
Zollner Kft-vezetésnek, tulajdonosi
körének. Kiemelte Ógl József ügyvezető igazgató szerepét a források
megteremtésében. A városvezető
továbbá hangsúlyozta: „Magyarország kormányának is hálával tartozunk. Olyan jogszabályok keletkeztek ebben az elmúlt három évben,

A

korábbi, lefedésre szolgáló
sátor lízingszerződése idén
lejárt, és a leamortizálódott
szerkezetet a helyi önkormányzat
nem kívánta a felajánlott áron megvásárolni. Helyére a Váci Vízilabda
SE – a társasági adókedvezményes
(TAO) lehetőségét kihasználva - sikeresen pályázott a szakszövetségnél, így lehetőség volt új szerkezet
felállítására.
Az avató ünnepségen a Himnusz
elhangzása után Simicskó István,
sportért és ifjúságért felelős államtitkár elmondta, hogy rendszeresen kap meghívást hasonló örömteli avató ünnepségekre. A sportot
varázseszközként említve kiemelte, hogy egyszerre ad lehetőséget a
gyermeket fejlődésére, önismeretének, önbecsülésének gazdagítására, fizikai-lelki erejének gyarapítására, miközben a közösségek fejlesztésének, a jellem erősítésének
eszköze is. „Ezért a sportra áldozni nemes feladat” – emelte ki, majd
utalt arra, hogy Vácott igen nagy
erőfeszítéseket tesznek a sport- és
szabadidős tevékenységek lehetőségeinek bővítésére. Az államtitkár

rámutatott: a kormány a társasági
adókedvezmény rendszerén keresztül adja meg a lehetőséget a sportcélú támogatásokhoz. Simicskó István hangsúlyozta: „Mindenki, aki
Magyarországon a sportra áldoz,
szövetségesünk. Szövetségesünk,
mert közös célokat fogalmazunk
meg: a gyermekek méltó körülmények között sportolhassanak.” Az
államtitkár végül örömét fejezte ki,
hogy ezzel a fejlesztéssel is gyarapodhat Vác sportélete és gratulált a
beruházás megvalósításához.
A folytatásban Harrach Péter, a
KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának frakcióvezetője köszöntőjének elején felidézte azokat az
érzéseket, amelyek a magyar sportolók sikerei kapcsán eltölti a szíveket. „Egy nagy teljesítményt ünnepelünk: bármilyen furcsán hangzik, ez a nemzet egészének a teljesítménye.” – mondta, majd kifejtette, hogy az egyén és a közösség
számára egyaránt segítséget nyújt,
hogy a test mellett a lelki fejlődést
is szolgáló létesítményekkel gyarapodik az ország. „Köszönjük mindenkinek, aki ebben részt vesz és

amelyek a társasági adó vonatkozásában nem csak a működtetésre
adnak lehetőséget, hanem ilyen fejlesztésekre is.”
Újságírói kérdésre Pető Tibor alpolgármester vázolta a projekt létrejöttének körülményeit, megvalósításának forrásait. Mint megtudtuk, mintegy 70 millió forint+Áfa
értékben nyílt lehetősége az új sátortető beszerzésére. A forrás ös�szegyűjtéséhez döntő segítséget

nyújtott a Zollner Kft. TAO-s befizetése, a 26 millió forintos önrészt
egy kölcsönszerződés segítségével
biztosította a Váci Vízilabda SE. Ennek visszafizetése a klub és a Váci
Sport Kft. között létrejött támogatási szerződés alapján történik
majd: a helyi holding tagvállalata
26 hónapon keresztül havi egymillió forintos támogatást nyújt, valamint az egyesület részére – a sátortető, illetve annak működtető esz-

közei bérléseként – tíz esztendőn
át havi félmilliós bérleti díjat fizet
a klubnak. Mint az alpolgármester
kiemelte: ezzel a vízilabdások működését is támogatni tudják, mindazonáltal ez a fejlesztés a korábbihoz képest alacsonyabb összegű
működtetést tesz lehetővé.
Ezután került sor az ünnepélyes
szalagátvágásra, majd a sportolók
és magánemberek képviseletében
egy csapat gyermek vette jelképesen birtokba a medencét.
Az eseményen jelen volt Nemcsik
Balázs, a Magyar Vízilabda Szövetség főtitkára, Ógl József, a Zollner
Kft. ügyvezető igazgatója, a helyi
önkormányzat több képviselője, továbbá a vizes sportágak a kiválóságai, köztük két többszörös olimpiai bajnok vízilabdázó, dr. Kiss
Gergely és Kósz Zoltán, valamint
Wichmann Tamás kilencszeres világbajnok kenus is.
Az immár új sátorborítással rendelkező létesítmény december első
napjaitól áll majd a sportolni vágyók rendelkezésére.
Kereszturi Gyula
Fotó: K esziPress

Elismerés a legjobbaktól

A magyar vízilabdázás két emblematikus személyisége, a háromszoros olimpiai bajnok dr. Kiss
Gergő, és az éppen a 46. születésnapját ünneplő, az olimpiai bajnok vízilabda kapus, Kósz Zoltán
is ellátogatott Vácra a város szabadtéri uszodájának sátortető avató ünnepségére.

A

két világklasszis játéktudásánál csak a szerénységük
emelkedik magasabbra, akik
az ünnepi forgatag reflektorfényétől
távolabb ismerkedtek a váci uszoda
adottságaival.
– Fiatal koromban, amikor Olaszországba szerződtem, megállapítottam magamban, hogy óriási különbség van a magyar és a Dél-európai vízilabda között. Hazánkban nagyon erős volt a férfi első osztály és
az utánpótlás élmezőnye. A honi vízilabda Budapest központú volt, és
nagyon hiányoztak az alsóbb osztályok – nyilatkozta a Dunakanyar Régiónak dr. Kiss Gergő. – Szerencsére
ez mostanában már változóban van
– folytatta a balkezes kiválóság -, hiszen a vidéki nagyvárosokba tolódott át az élmezőny. Napjainkban a

bajnokság első három nagy csapata
nem budapesti. Emellett az is jól jelzi a változást, hogy több - vízilabda
kultúrával, hagyományokkal nem
rendelkező – városban is élénk a vízilabdaélet. Vácnak sincs első osztályú csapata, de itt ez a létesítmény,
amelyben kinőhetnek nagy tehetségek, akiket érdemes lehet élcsapatokhoz leigazolni.
– A siker, a pozitív változás nektek
is köszönhető, hiszen az egész magyar
nemzet büszke azokra a fantasztikus
eredményekre – hogy csak a legutóbbi
három olimpiai bajnoki címet említsem – amiket elértetek. A ti példátok,
az új létesítmények építése mind-mind
hozzájárulhat a vízilabda további gazdagodásához?
– Feltétlenül! – vágja rá Kósz Zoli.
– A gyerekek és a felnőttek kiszol-

gálásában azonban egyaránt a minőségre kell törekedni. A mai, modern információs társadalomban
már kevés fiatal számára vonzó –
mint egykoron – a grund. Milliónyi
hatás éri a srácokat, akiket csak
kiváló szakemberekkel és kulturált környezettel lehet „elcsábítani”
sportolni, vízilabdázni. Gergővel
nagyon sok uszodában megfordultunk világszerte, ezért bátran kijelenthetem, hogy a váci egy nagyon
jó medence. Biztos vagyok benne,
hogy télen is nagyon sok gyerek jár
majd ide sportolni, akikből a jövő
élsportolói kerülhetnek ki. A uszoda korszerűsítése, a sátortető felépítése jó befektetés, mert elősegíti
a rendszeres sportolást, az egészséges életmód kialakítását. Mindan�nyian tudjuk, az egészségnél nincs

A két olimpiai bajnok vízilabdázó között a váci sportéletért
felelős alpolgármester, Mokánszky Zoltán
fontosabb! – mondta ki az örök igazságot Kósz Zoltán.
– Vácon nagy hagyományai vannak
a vízi sportoknak - kajak-kenu, úszás -,
melyek kiegészülhetnek felnőtt oktatással is, hiszen külföldöm mindenhol azt láttam, hogy azok is lejártak

úszni, akik még oktatásra szorultak.
Nálunk is fel kell ezt vállalni, hiszen
az egészséges életmód széles körű
térhódítása mindannyiunk érdeke –
mondta dr. Kiss Gergő.
Vetési Imre
Fotó: K esziPress
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Ellenzéki
győzelem Fóton
Takács István a város új polgármestere

Az MSZP, az Együtt-PM, valamint a Demokratikus Koalíció (DK) közös jelöltje győzött vasárnap Fóton az időközi polgármester-választáson. Takács István 1116 szavazatot kapott. Őt Bartos Sándor független jelölt követte 954, illetve Németh József ugyancsak független induló 920 vokssal. Földi Pál János, aki a CÖF színeiben és a
Fidesz-KDNP támogatásával indult, 885 szavazattal a negyedik helyen végzett. Dr. Vargha Nóra Mária, a Liberálisok jelöltje 595 szavazatot kapott.

A

városban azért kellett
kiírni az időközi választást, mert Cselőtei
Erzsébet fideszes polgármester, aki az 1-es számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője is volt,
a szeptember 19-i testületi
ülésen mindkét posztjáról lemondott.
Az 1-es számú egyéni választókerület mandátumáért egyébként nyolcan voltak versenyben. Ott a függetlenként indult Varga József
Csongor nyert 177 szavazat-

tal. Második helyen az MSZP,
az Együtt-PM és a DK jelöltje, Fábry Béla végzett, aki
145 voksot kapott. A függetlenként, de a Fidesz-KDNP
támogatásával indult Madaras Ádám öttusa világbajnok 100, a független Gódor
Istvánné 97, a jobbikos
Sándor István 43, a liberális párt jelöltje, dr. Vargha
Nóra Mária 34, a független Priszlinger Éva Ilona 29,
míg az ugyancsak független
Urbán Zsombor Gábor 23 választópolgár szavazott.

Összesen öt, többségében szabálytalan plakátolással,
illetve kampánycsendsértéssel kapcsolatos kifogásról döntött vasárnap estig, a fóti időközi voksolás befejezéséig a helyi választási bizottság. Egy panaszt
elutasítottak, négyet jóváhagytak, utóbbiak közül
egy ügyben feljelentést tettek - közölte Fót jegyzője
hétfő reggel az MTI-vel.
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TAKÁCS ISTVÁN POLGÁRMESTER:

Első és legfontosabb feladat a bizalom helyreállítása
– Polgármester úr, ön szerint a
baloldal szinte teljes körű összefogásának vagy a jobboldal tagozódásának köszönhető a győzelme?
– A demokratikus baloldali
összefogás győzelme elsősorban annak köszönhető, hogy
a fótiaknak elegük lett abból,
amit a város jobboldali vezetői, polgármesterei az elmúlt
másfél évtizedben tettek –
pontosabban nem tettek a településért, annak lakóiért. Az
MSZP következetesen fogalmazta meg a fóti lepusztultsággal kapcsolatos kritikáját,
s ez egybecseng a város lakóinak véleményével. A baloldali
pártok támogatása fontos volt,
de ez nem lett volna elegendő, ha nincs a kritikánk mellett egy pontosan megfogalmazott program is. A jobboldal
megosztottsága is azt mutatja, hogy már ők sem vállalják
azt, amit a városban a FideszKDNP tett, nem vállalják egymást sem, az egyéni ambícióik erősebbek voltak a város általuk megfogalmazott érdekénél. Szinte mindegyik polgármesterjelölt egyetértett abban,
hogy szomszédaink messze elhagytak bennünket. És bizony
voltak olyan polgármesterjelöltek, akik ehhez a lemaradáshoz „tevékenyen” asszisztáltak. Erről mondtak ítéletet a választók vasárnap. Fót
adottságaihoz képest egy lepusztult, elhanyagolt tanya képét mutatja az ide látogatók-

nak. Ebből az áldatlan állapotból kell a várost kivezetni, ami
nem lesz könnyű, és biztosan
nem 10 hónap kell hozzá.
– Polgármesteri tevékenységében
mit tart az első és legfontosabb
feladatának?
– A bizalom helyreállítását. Bízzanak az emberek abban, hogy a város vezetése értük van. Ezt a város lakói komfortérzetének javulását eredményező program megvalósításával kívánjuk elérni. Egy
szisztematikus városépítésbe kezdünk, amellyel párhuzamosan a település, az utcák
képét megtisztítjuk a kosztól.
Azt akarjuk elérni, hogy a fótiak napról napra jobban érezzék magukat fótiként, ne kelljen azért szégyenkezniük,
mint most, hogy itt laknak. Ehhez társul egy közép és hosszú
távú fejlesztési terv kidolgozása. A város lakóinak látniuk
kell a perspektívát is, azt, milyen lesz a jövendő Fót arculata. Bízzanak abban is, hogy
mindenkinek érdemes dolgozni a városért. A kampány során, sok helyen vágták a fejemhez, hogy 15 éve nem történt
semmi Fóton, és most sem
fog változni semmi. Hát fog! A
semmittevésnek, vagy, ahogy
Fábry Béla szokta mondani: a
fóti totyogósnak vége.
– Alig egy év áll rendelkezésére, hogy valóra váltsa a kampányban tett ígéreteit. Mire le-

het elég a szűk egy esztendő, a
tervek megvalósításához a képviselő-testületben megvannak az
együttműködő, segítő társak?
– A kampány során minden
jelölt azt hangoztatta, hogy a
város érdekében össze kell fogni. Most kiderül, hogy ki gondolta ezt valóban komolyan!
Megkeresek minden képviselőt és személyesen ajánlom fel
neki az együttműködést. Nem
csak elvi kérdésként kezelem
ezt, hanem javaslatot is teszek
arra, kire milyen feladat megoldásában számítok. Ha valakinek valóban fontos a város, a
Fóton lakók sorsa, akkor most
tegye félre a pártpolitikát, személyes érdekeit, és koncentráljon a város ügyeire – a városért. Hiszek abban, hogy a
Fótért tenni akarók többségét
meg tudom teremteni a testületben is! Rajtam nem fog múlni! Ez a szűk esztendő nagyon
sok mindenre elegendő. Rendbe hozzuk az utcákat, a földes
utak számát csökkentjük, megkezdjük a csapadékvíz-elvezető rendszer korszerűsítését,
tavasszal környezetszépítési
programot hirdetünk, melyben
az önkormányzat elől kíván
járni. Kiépítjük a közbiztonság
javítását célzó kamerarendszert, járdaépítési programba
kezdünk, befejezzük a Vörösmarty Művelődési Ház felújítását, addig is, amíg végleges és
méltó megoldást nem találunk,
modernizáljuk a Polgármesteri Hivatalt, és ez nem csak az

épületre vonatkozik, hanem az
ügyfélközpontú szolgáltatásra is. Ismét 24 órás lesz a sürgősségi orvosi ügyelet, megkezdi működését egy új orvosi rendelő, bővítjük az óvodai
ellátás férőhelyeit, a külterületeken élőkhöz kivisszük a
városi buszt, hogy ne kelljen
a gyerekeknek kilométereket
gyalogolniuk azért, hogy iskolába mehessenek, gondoskodunk arról, hogy Fóton ne legyen éhező gyerek, nyugdíjas,
átgondoltabban
szervezzük
ünnepeinket, a városi rendezvényeinket, és sok más kezdeményezés mellett élő kapcsolatot építünk ki a város lakóival, mert nélkülük e program
megvalósítása lehetetlen. Ezzel párhuzamosan előkészítjük
azokat a projekteket, amelyekre a következő ciklusban pályázni fogunk. Ahogy a kampány szlogenemben ígértem:
mást és másként, rendet csinálunk Fóton!
(Vetési)
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40 DDC ösztöndíjas vette át oklevelét Vácott
Tehetséges általános és középiskolai diákokat támogat a Duna-Dráva Cement Kft.

A váci cementgyárat működtető vállalat alapítványa, a Duna-Dráva Ifjúsági és Innovációs Alapítvány, immár kilencedik éve, évi 3 millió forinttal támogat olyan váci diákokat, akik tanulmányaik mellett kiemelkedő teljesítményükkel bizonyítottak már más területeken is. Az idei évben a Duna-Dráva Cement Kft. irodaépületének földszinti előadótermében rendezett ünnepségen 12 általános és 28 középiskolás diák vehette át oklevelét a DDC vezetőitől és a kuratórium tagjaitól.

S

övér Ferenc, a Duna-Dráva
Cement Kft. gazdasági vezérigazgatója köszöntőjében elmondta: „Vállalatunk jelentős sikernek értékeli, hogy immár kilencedik éve ösztöndíjjal támogathatja
a Vácott élő fiatalokat. Úgy gondoljuk, hogy a gazdasági nehézségek
idején is támogatnunk kell ezen kiváló diákok céltudatos és kitartó
munkáját, amely követendő példa
lehet mindenki számára. A tehetségek támogatásával segíteni szeretnénk, hogy további életpályájuk során kiváló szakemberekké, művészekké, sportolókká váljanak, ez
pedig hozzájárulhasson a régió fejlődéséhez és sikereihez.”
Az eseményen a Duna-Dráva Ifjúsági és Innovációs Alapítvány ré-

széről Bászler Mária, a kuratórium vezetője köszöntötte a díjazottakat. Az okleveleket Szarkándi
János, a DDC elnök-vezérigazgatója adta át.
A pályázaton nyertes tanulók a
szorgalmi időszak alatt ösztöndíjban részesülnek, amit a képességeik kibontakoztatásához és a maguk által kitűzött cél eléréséhez
használhatnak fel. A nyertes pályázók közül többen értek el kimagasló eredményeket országos
tanulmányi és sport versenyeken,
míg más díjazottak az idegen nyelvek, illetve a számítástechnika terén jeleskednek. Sok diák pedig
különböző művészeti ágakban –
tánc, zene, képzőművészet - elért
kiemelkedő eredményeivel nyerte

el a kuratórium támogatását. Több
olyan díjazott is van, aki az országos versenyeken túl a nemzetközi megmérettetéseken is kitűnően
szerepel, kivívva ezzel az EB-n, illetve VB-n indulás jogát vagy akár
külföldi ösztöndíj lehetőségét is.
Néhányukat még komolyabb sérülések sem tántorítják el álmaik megvalósításától, és rendületlenül küzdenek céljaik eléréséért. A
kuratórium nagyra értékelte e diákok elszántságát, így olyan tanuló is volt, aki folyamatos fejlődését
bizonyítva, már nem első alkalommal nyerte el az ösztöndíjat.
A vállalat honlapján közzétett,
valamint az iskoláknak közvetlenül
kiküldött kiírásnak megfelelően,
2013. október 15-ig nyújthatták be
pályázatukat a Vácott működő általános és középiskolákból azok a legalább 7. osztályos tanulók, akik különböző területeken elért eredményeikkel, tehetségükkel, kitűnnek
társaik közül, emellett pedig, az elmúlt tanévet legalább 4,5-ös tanulmányi eredménnyel zárták. Az általános iskolások számára havi 6000
forintos, a középiskolás diákoknak
pedig 8000 forintos ösztöndíjat folyósít a vállalat 10 hónapon keresztül. Az Alapítvány az elbírálás során a diákokat tanító pedagógusok
szakértelmére is támaszkodott, így
a díjazottak eredményeiről, ígéretes fejlődéséről, a tanárok által készített írásbeli jellemzést is figyelembe vette munkája során a kuratórium.
A rendezvényt a díjazott diákok
előadásai, zenei produkciói, és alkotásaikat bemutató kiállítás is
színesítette.

Vasárnaptól újra két vágányon
Vác és Göd között
A Budapest–Vác–Szob vasútvonal Vác és Göd közötti szakaszán a hétvégétől
újra két vágányon járhatnak a vonatok, így csaknem teljes egészében visszaállhat a felújítási munkákat megelőző menetrendi kínálat. Vasárnaptól az új helyzetnek megfelelően új, bővebb kínálatú vágányzári menetrend lép életbe.

A

ugusztusban kezdődött el a váci vasútállomás teljes körű átépítése, az Új Széchenyi Terv keretében, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, uniós források felhasználásával. A felújítás érintette a Vác–Göd közötti vonalszakaszt
is, ahol vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.
Ezt követően újra elindulhat
a vasúti közlekedés mindkét
vágányon, így csaknem teljes egészében visszaállhat a
felújítási munkákat megelőző menetrendi kínálat. Ennek megfelelően a hétvégétől egy új vágányzári menetrendi struktúra lesz érvényben,
amelyben a Budapest–Vác és Vác–
Budapest közötti személyvonatok nemcsak Gödig/Gödről, hanem ismét a teljes útvonalon közlekednek. A Budapest–Szob és Szob–
Budapest közötti zónázó vonatok az – eredeti
megállási rendjüknek megfelelően – BudapestNyugati és Vác között megállás nélkül járnak.

A Budapest-Keleti pályaudvarról/ra induló
egyes nemzetközi vonatok pedig Verőce, Kismaros és Zebegény megállóhelyeken is meg
fognak állni. Továbbra sem közlekednek Veresegyház felől Vác-Alsóváros és Vác, Szokolya
felé Vác és Kisvác között a vonatok,
helyettük vonatpótló autóbuszok
járnak, és a személyvonatokhoz/tól csatlakoznak.
A könnyebb tájékozódás érdekében a vasúttársaság tegnap óta szórólapokkal segíti
a vonal utasainak tájékozódását, továbbá a menetrendmódosítás részletei a MÁVSTART honlapján is elérhetők.
A MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálat szintén rendelkezésre áll
a 06 40 49 49 49-es telefonszámon, ezen
kívül a személyes ügyfélszolgálatokon, az állomások pénztáraiban is kérhetők információk,
valamint az állomásokon elhelyezett hirdetmények is jelzik a változásokat.
MÁV-START

Harrach Péter elindította
a „hógolyó” akciót
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elsőként csatlakozott
Harrach Péter az akcióról tartott tájékoztatón elmondta, katasztrófa idején a magyarokban erős a szolidaritás, de ezt a hétköznapokban is fel kell ébreszteni.

A

képviselőnek nem csak a parlamentben
van feladata, személyes kezdeményezéseket is kell tennie, a rászorulók támogatására, ezért gondoltam a „hógolyó” akcióra.
Ha egy hógolyót görgetünk a hóban, az egyre
nő, így ha egy kezdeményezéshez többen csatlakoznak, egyre hatékonyabb lesz. A jövedelmemből jelentősebb összeget ajánlok fel azzal a kéréssel, hogy Vác város tehetősebb polgárai, vállalkozásai is járuljanak hozzá. Remélem, többen
csatlakoznak. A városban hamarosan minden polgár levelesládájába eljut a tájékoztató levél, amelyen az átutalási
számlaszám is megtalálható
– mondta el a képviselő.
Harrach Péter Vácon 300
ezer forintot ajánlott fel, ehhez a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, mint a befolyt
pénz kezelője, 200 ezer forintot tett hozzá. Kozma Imre atya a szolgálat vezetője a tájékoztatón elmondta, karácsony közeledtével az ünnepet szeretnék elvinni a szegény családokhoz.

– Fontos, hogy keresztény értékek szerint próbáljuk rendezni Magyarország
sorsát. A szociális segítség egyre inkább
arra felé tart, hogy abból is adnunk kell,
amire magunknak is szükségünk van –
tette hozzá Kozma atya.
A pénz elosztásáról 4 tagú bizottság
dönt, a családokat vagy idős embereket
a helyi plébánosok, iskolaigazgatók, és
polgármesteri hivatalok ajánlhatják.
Információ kérhető: hogolyo@maltai.hu
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Mesterek és tanítványok
Bemutató és konferencia a jövő faipari szakembereinek

Három napos faipari előadássorozatot tartottak a váci Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban, melyen nemcsak a tanulók, hanem
általános iskolások is részt vettek. A programon helyi és környékbeli szakemberek ismertették meg a fiatalokat a munka szépségeivel és fogásaival. A jövő
mesterei a nagy elődök remekműveit a november derekán rendezett kiállításon
meg is tekinthették az intézményben.
– A rendezvény legfontosabb üzeneteként mutattuk
be a jövő szakmunkásainak iskolánk adottságait, a
faipari szakterületen tevékenykedő kiváló mesterembereket és azokat a jól működő faipari vállalkozásokat, melyek gyakorlatban alkalmazzák a legkorszerűbb
technológiát – tájékoztatott
Kós László, a faipari munkaközösség vezetője. – Az a
célunk, hogy a hozzánk ellátogatott fiatalok közül minél többen válasszák majd
élethivatásuknak ezt a gyönyörű szakmát. Aki hozzáértő alázattal műveli annak
olyan sok örömöt és szépséget ad, mint a fa, amely a
mesterember keze alatt „kinyílik”, formálhatóvá, alakíthatóvá válik – folytatta

Mihály László és Kós László

László gyönyörű vésetekkel, faragványokkal mutatkozott be. Jómagam azért
örülök ennek a rendezvénynek, mert a tanulók a kiállított remekműveken keresztül láthatták, hogy szorga-

Két műbútorasztalos generáció: Békési Imre és Vizer József

szinte átszellemülten a szakember. – A faipari szakma
gyakorlati szépségeivel és
olyan kiváló mesterekkel találkozhattak a fiatalok, mint
a gödi Vizer József műbútorasztalos mester, Magyarország Tehetség nagykövete, a kismarosi Hoffmann
József, Veresegyházról az
asztalos szakma kiváló fiatal művelőjével, Békési Imrével, aki a nemzetközi kiállításokon is sikeresen szerepel munkáival. Ugyancsak
a meghívottak között volt
a másik gödi mesterember,
Detre László is, aki a ma
már Ipolydamásdon élő, egykori erdélyi Mihály Ferenchez hasonlóan magával hozta a fa és a természet szeretetét. Kollégánk, Huttner

lommal, szakmai hozzáértéssel mire lehetnek képesek ők is.
Kós László a fiatalok érdeklődését dicsérve nem
hallgatta el, hogy bizony alkalmanként fel lehet fedezni
bennük némi elkeseredést
a külső környezeti hatások
miatt. – Talán egy kicsit félnek a kihívásoktól is, melyet
az is táplál, hogy érzik, a
mai világban nehéz érvényesülni. Drága az alapanyag, a
gépesítés, egy műhely kialakítása igen költséges. Nem
véletlen volt az, hogy a múlt
században apáról fiúra szállt
mesterséggel együtt a műhely is. A 21. század asztalosának a hatalmas nemzetközi ipari cégekkel kell versenyeznie, melyek a nagy-

üzemi termelésben a kitűnően alkalmazkodó betanított
szakmunkásokat
foglalkoztatják. Világosan látjuk
ezt a trendet, de azt is tudjuk, és meggyőződéssel valljuk, hogy a piacnak, a magyar vásárlóközönségnek
megvan az igénye az egyedi, jó minőségű termékekre
is, melyeket jól képzett szakemberek tudnak előállítani.
Iskolánkról köztudott, hogy
specialitása a gépipari, autóipari,
elektrotechnikai,
sőt ruhaipari szakmák oktatása, ám az utóbbi időben
egyre erőteljesebben kezd
kibontakozni a faipari ágazat is, melynek felszereltsége és szakember gárdája kiváló. Ezt a hatalmas szellemi potenciált, és gyakorlati
értéket kívántuk felvillantani a fiatalok előtt, akik számára jó szívvel ajánlom a Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot, melyben a felkészült és elkötelezett oktatók
segítségével olyan szakmai
alapot szerezhetnek, melyre
felnőtt éveikben építkezhetnek – mondta meggyőzően
Kós László, a faipari munkaközösség vezetője.
Érzékelve az iskola szakmai elkötelezettségét, bízvást remélhetjük, hogy a ma
tanulói között a jövő olyan
kiváló mestere tanulják a
mesterséget, mint Vizer József, akinek munkái számos
nagykövetséget díszítenek,
vagy az ipolydamásdi Mihály László, akitől már osztrák hercegnő is rendelt kerti
faragott bútort.
Vetési Imre

Althann Ház
2600 Vác, Budapesti út 5-7.
2013. november 30.
15-17 óráig
– a belépés díjtalan
Kapcsolattartó:
Kovács Lászlóné
+36/70/321-0231

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 27/510 810 • 30/565 25 46 • 30/49 88 629 www.citroenvac.hu

Mint minden szezonváltáskor, most is elérkezett az ideje, hogy autónkkal felkészüljünk a télre. Ehhez idén is a MAROS AUTÓHÁZ KFT – CITROEN kereskedés szervizvezetőjének, Nagy Ferencnek a tanácsait kértük.
– Mire érdemes odafigyelnünk
a tél beköszöntével autónk biztonságos működése érdekében?
– kérdeztük a szakembert.
– Mindenképpen javasolom a
téli gumiabroncsok felszerelését
még a fagyok előtt!
A téli gumi anyag összetételében eltér a nyáritól, mely szerint
+7 fok alatt a tapadása és ezáltal
az autó teljesítményének optimális leadása jobban érvényesül,
valamint az autó irányításában,
valamint fékezésnél is biztonságos tulajdonságokkal rendelkezik. Az optimális téli gumi barázdamélysége nem kisebb, mint
5 mm, mert ezen mélység alatt a
hó és a víz kivezetése nem kellően biztosított, így a gumi tapadása jelenősen csökken. Téli gumiabroncs használatával többszörösen lecsökkenhet a gépjármű
fékútja és ezzel a különbséggel
akár egy balesetet is elkerülhetünk.
Válasszon Michelin, Bridgestone és Continental akciós
szerelt kerekeink közül, melyeket most akciós áron kínálunk
CITROEN tulajdonosok részére! Az abroncsok cseréjekor ellenőriztesse a futómű beállításait is! Szervizünk most rendkívül kedvező feltételekkel elvégzi a téli átvizsgálást és a gumik
cseréjét.
Szintén nagyon fontos, hogy a
csúszós úton fékeink közel egyformán fogjanak. Száraz úton
nem vesszük észre, ha fékeink
eltérően fognak, ezért sokszor
úgy megyünk a télbe, hogy ve-

szélynek tesszük ki magunkat,
a csúszós úton való fékezésnél
a gépkocsi könnyen megpördülhet, kisodródhat. Most megéri
Citroën márkaszervizben autót
javíttatni!
Egyrészt biztos lehet a szolgáltatás minőségében és az alkatrészek eredetiségében, másrészt a
számlán szereplő eredeti gyári
Citroën alkatrészek bruttó ös�szegének függvényében 7 500 Ftot, 12 500 Ft-ot vagy akár 17 500
Ft-ot visszatérítünk üzemanyagkártya formájában.
– Ellenőriztessük hűtőfolyadékunk fagyáspontját, ezt is szervizünk az akciós téli átvizsgálás
keretén belül ezt is akciósan elvégzi ügyfelei részére. A víz 0 fok
alatt megfagy és a fagyás következtében térfogatváltozás következik be. Ha nem ellenőriztetjük
gépjárművünk hűtőfolyadékának fagyáspontját, akkor kön�nyen nagy kárt okozhatunk magunknak.
Ha fagyás következik be, akkor a legjobb esetben a gépkocsi vízhűtője szétreped és a motorblokkban lévő fagydugók kipattannak. Rosszabb esetben a
motorblokk is megrepedhet! A
legjobb esetben is minimum 5060.000 Ft kárt okozunk magunknak. Szervizünk egy pár perces
vizsgálattal megállapítja a hűtőfolyadék fagyáspontját. Fontos,
hogy azt úgy állítsuk be, hogy
legalább -20 fokig helyt álljon!
A fagyálló nem csak a fagyást
gátolja meg, hanem a vízpumpát
is megóvja a túlzott kopástól.

– A gépkocsi ajtókon a tömítést gumikéderrel biztosítják. A
fagy beálltával a kédereken lévő
pára megfagy és ez okozza az
ajtók megszorulását, befagyását. Ennek elkerülésére a fagyok
előtt használjunk szilikon spray-t
vagy szilikon zsírt és kenjük be a
gumikédert. Ha megtörtént a baj,
akkor semmi esetre se öntsük le
forró vízzel az ajtót, mert az oldalüveg rögtön betörik, valamint
a befolyt víz később megfagy! Finoman ütögessük körbe az ajtókeretet és ki-be mozgatva próbáljuk meg kinyitni az ajtót. Ha van
jégoldónk, akkor spricceljük körbe az ajtókeretet.
Még néhány apróság, ami nagy
segítség lehet:
– Bármikor előfordulhat velünk, hogy elakadunk, vagy épp
lerobbanunk az út szélén. Ezért
jó, ha az autóban mindig van egy
vontató kötél. A hegyekben és a
sípályák közelében ki ne szereti
nézni a zuhogó hóesést, de már
lefagy a mosoly az arcunkról, mikor síelés után a parkolóban meglátjuk a havas, jeges szélvédőnket, ezért jó, ha beszerzünk egy
flakon jégoldót, valamint egy jégkaparót. A jégmentesítő folyadékot csak rá kell fújni a szélvédőre és egy pár perc elteltével kön�nyedén útra kelhetünk.
– Saját autónk is okozhat néha
meglepetéseket, de ha idejében
felkészülünk a télre, és csökkentjük a kockázati tényezőket,
mondhatjuk, hogy eleget tettünk
magunk és utasaink biztonságának érdekében.
(x)
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XV. évfolyam 24. szám

Megnyílt a Váci Adventi Vásár
Vác főtere már az Advent várakozás teli hangulatával fogadja a város és a Dunakanyar településeinek polgárait. Ünnepi díszbe öltözött a Március 15.
tér, melyen egymás mellett sorakoznak a karácsonyi ajándékozás és örömszerzés ízléses és igényes
lehetőségét kínáló árucikkekkel teli faházak.

A

helyben készített sütemények és gasztronómia különlegességek ínycsiklandozó illata vegyül a forraltbor csábító látványával, a felcsendülő zene
varázslatos világával.
Kedd este a Váci Ifjúsági Fúvószenekar koncertjével ünnepélyesen megnyílt a
III. Váci Adventi Vásár. Az adventi várakozás közös ünnepére összesereglett felnőtteket és a gyermekek sokaságát Fördős Attila polgármester köszöntötte, aki kiemelte,
hogy a városi önkormányzat a programok szervezésével, a karácsonyi ünnephez
méltó bensőséges hangulattal és környezettel kíván hozzájárulni a váci polgárok szeretetteljes, áldott karácsonyi
ünnepéhez. Vác első embere
az adventi vásáron bemutat-

kozó vállalkozóknak személyesen mondott köszönetet,
hogy jelenlétükkel és termékeikkel hozzájárulnak a városi rendezvény sikeréhez.
A december 31-ig tartó adventi vásár megnyitó ünnepségén nagy elismeréssel fogadott műsorral kedveskedtek
a közönségnek az Árpád Fejedelem Általános Iskola és Juhász Gyula Általános Iskola
diákjai.
A III. Váci Adventi Vásár
számos programmal – köztük
Mikulás partyval, Luca napi
sütő partyval, bethlemes műsorral, forraltbor főző versennyel – várja a közönséget,
melyek a tavalyi esztendőhöz
hasonlóan idén is a főtéri szilveszteri partyval zárulnak.
B. Szentmártoni
Fotó: K esziPress

A
FOTÓ
ÜNNEPE
A Forte Fotóklub közel száz alkotója mutatkozott be
November derekán, a fotó hónapja alkalmából csoportos kiállítással mutatkozott be az egy éve alakult váci Forte Fotóklub. Az ünnepi tárlatnak a
Madách Imre Művelődési Központ adott otthont, ahol az egyesület tagjainak legszebb képeit tekintheti meg az érdeklődő közönség. A kiállítást
Fördős Attila polgármester nyitotta meg.

A

város kulturális intézményében
gyűltek össze a fotózás
kedvelői, hiszen ismét csoportos kiállítással jelentkezett a Forte Fotóklub. A tárlat apropója a fotó hónapja volt, melyet novemberben tartanak Európa szerte.
A váci egyesületnek ez már
a negyedik kiállítása, amelyen az idei év legszebb fotóit mutatták be a klubtagok
– számolt be a kiállítás megnyitójáról az ESTV.
A nagy érdeklődéssel kísért kiállítás megnyitóján
Fördős Attila polgármester
elismeréssel beszélt a váci
polgárok körében évtizedek
óta jelentős érdeklődéssel
kísért fotózásról. – Ebben
a városban nagyon-nagyon
hosszú időn keresztül működött egy fotóklub, a Dunakanyar Fotóklub, és legalább
olyan örömömre szolgál, ha
nem nagyobbra, hogy most
egy újabb fotóklub alakult
meg ebben az évben. Kezdőlépésként egy 70 fővel, azóta
tudomásom szerint: a duplájára növekedett ennek a kis
egyesületnek a létszáma, és
ma az ország legnagyobb fotóklubja Vác városában van
– mondta a polgármester.
Ezt követően Cservenák
Péter, a fotóklub vezető-

je köszönte meg mindazoknak a támogatását, akik
szívügyüknek tekintik az
egyesület működését. Továbbá hozzátette: rengeteg tervük van a jövőt illetően, többek között szeretnék felvenni a kapcsolatot
Vác testvérvárosainak fotóklubjaival, illetve egy saját
labor létrehozásának az ötlete is felmerült. Az egyesületnek már jövőre is van felkérése, hiszen mint elhangzott: 2014-ben két alkalommal látják őket vendégül a
csehországi Otrokovicében.
A fotó ünnepe című kiállításon több mint 100 alkotást
tekinthetnek meg az érdeklődők év végéig a Madách
Imre Művelődési Központ
Emeleti Galériájában.
Fotó: Bea Balázs
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Puskásék a legjobb példák arra, hogy érdemes küzdeni,
a munkának meglehet az eredménye

A távlatok nagyon bíztatóak

Nemrég, november 25-én volt éppen hatvan esztendeje, hogy a legendás Aranycsapat a Wembley
gyepén 6:3-ra legyőzte Angliát. Akkor ez a siker bejárta az egész világot, és bátran kijelenthető, a
magyar labdarúgás legszebb napjait jelentették azok az időszakok.

„Puskásékra igenis joggal
lehetünk büszkék, azon csapat tagjai – nem csupán az
ezen a néven legendássá vált
tizenegy labdarúgó, hanem a
bővebb keret minden tagja,
valamint Sebes Gusztáv szövetségi kapitány is – megérdemlik, hogy ennyi idő távlatából is őrizzük emléküket
és fejet hajtsunk világra szóló eredményeik előtt. Mindezeken túl az Aranycsapat sikereinek üzenetértéke
van: ha egy korábbi időszakban – még ha az immár fél
évszázaddal ezelőtt is volt…
– a magyar futball már a világ élvonalába tartozott, akkor igenis egyetlen percre sem lehet belenyugodni
abba, hogy manapság ez sajnos nem így van. A mindenkori fiatal labdarúgók számára ez az üzenete” – jelentette ki Benkő Tamás, az
Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóságának első embere.
A szakember úgy véli,
noha londoni hősök közvetlen hatása a távoli időszak,
valamint a jelenkori nemzetközi topfoci résztvevőit kirakatba helyező mar-

ketingkommunikáció miatt
elenyésző, az Aranycsapatra
való emlékezés egyik fő célja, hogy megmutassuk a fiatal generációknak: magyar
labdarúgók is értek már el
világraszóló sikereket, van
előttünk példa bőven, érdemes és kell is küzdeni, dolgozni, megpróbálni követni
és utolérni az elődöket. Ráadásul ehhez most az anyagi
feltételek is adottak.
„Az a sosem látott pozitív
folyamat, amely 2011-től, vagyis alig két és fél esztendeje tapasztalható a magyar
labdarúgásban, még közel
sem elegendő idő ahhoz,
hogy azon a színtéren, ahol
a közvélemény – például az
Aranycsapat által elért sikerek alapján – elvárja, vagyis
a felnőtt nemzetközi porondon, jelentős eredményeket
érjünk el. Nézzük a folyamatot reálisan: nem lehet máról holnapra csodát tenni.
Mindaz, ami futballfejlesztés terén 2011 óta folyik, a
jövőbe vetett hosszú távú
befektetés, amelynek a futballpályán is látható, klubs válogatott csapataink részéről nemzetközi színtéren

elért igazi eredménye – tetszik, nem tetszik! – csak tíz–
tizenöt év múlva érhet be” –
vélekedett az igazgató.
2011 óta Pest megyében
számos településen épültek
újjá öltözőépületek, készültek el öntözőberendezések
és szépültek meg futballpályák: műfüves pálya épült
Gödöllőn, Vácott, Cegléden,
Dunaharasztiban, Veresegyházon, Püspökszilágyon, Halásztelken, Sülysápon, Kistarcsán, Páty, Budaörsön,
Piliscsabán és Dunakeszin.
„Utóbbi esetében jövőre
nagyméretű műfüves pálya
is épül majd az MLSZ 70%-os
támogatásával. Ami az aktivitást illeti, az ország tizenkilenc megyéje és Budapest
közül Pest megyében fociznak a legtöbben hivatalos
MLSZ-versenyrendszerben,
a nyári adatok alapján több
mint 18 ezren, míg az országos adat akkor 150 ezer volt.
A Pest megyei fejlődés markánsan látható, két év alatt
12 és félezer aktív labdarúgóról bővült a létszám 18 ezerre” – árulta el Benkő Tamás.
A váci labdarúgás működését és újjáépítését az el-

múlt két-három esztendőben számos, feloldhatatlan
belső feszültség terhelte,
amely idén tavaszra sajnos
végül az NB II-es szintű felnőtt labdarúgás megszűnéséhez vezetett. A közelmúltban az utánpótlásklub elnökévé Pető Tibort, a város alpolgármesterét választotta
a vezetőség, aki a remények
szerint erős kézzel tesz majd
rendet a klub háza táján.
„Amennyiben ez megtörténik és a vitás, kérdéses
ügyeket megoldva, felszámolva immár csak előre tekinthet az egyesület, véleményem szerint a felnőtt fociklubot üzemeltető angol
John Marshall-lal összefogva néhány éven belül lehet remény ismét egy erős
utánpótlásbázis felépítésére. A megyei labdarúgásnak
szüksége volna egy meghatározó Vácra, hiszen kétségkívül mai a valaha volt legeredményesebb, legpatinásabb futballklubunk” – tette
hozzá Benkő Tamás.
- molnár Fotó: Fortepan.hu
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Váci kézilabdás kupaszereplés

Felemás eddig a váci kézilabda együttesek kupaszereplése: a nők a nyolcaddöntőbe jutottak az
EHF kupában, peches sorsolásuk miatt azonban gyorsan kiestek a hazai sorozatból. A váci férfiak
kellemetlen meglepetésre ugyanott szintén hamar búcsúztak.

A

z Ipress Center-Vác NB
I-es együttese az elmúlt évi bajnoki helyezésének köszönhetően a Magyar Kupa első három fordulójában nem lépett pályára.
A negyedik körben – a legjobb nyolc közé jutásért – viszont rögtön megkapta a világ jelenlegi legjobb női csapatát. Ráadásul az egy mérkőzésen döntő párharcot a
győriek otthonában kellett
lejátszani. A végeredmén�nyel – 26-16 a hazaiaknak – a
váciak búcsúztak a hazai kupasorozattól.
Nem úgy a nemzetközi színtéren, ahol a holland
VOC Amsterdam volt a mieink ellenfele a legjobb 16
közé jutásért. A nem túl acélos ellenféllel kétszer is felemás találkozót vívtak Konkoly Csaba tanítványai. A két
első félidő közül a hazait kilenc, az idegenbelit hét góllal
nyerték a mieink, ám mindkét második félidőt elvesztették - itthon kettő, idegenben nyolc góllal. Végül 49-43as összesítéssel került a Vác
a nyolcaddöntőbe, ahol For-

tuna szeszélye folytán a két
magyar hölgykoszorú egymás ellen csatázik. A sorsolás szerint február első két
hétvégéje közül előbb Székesfehérváron, majd Vácott
találkozik a Fehérvár KC és
az IPC Vác. (Fehér Viktor fotója a két együttes legutóbbi,

30-24-es váci sikerrel végződő, fehérvári bajnokiján készült.)
Sok szót nem érdemes
vesztegetni a váci férfi csapat Magyar Kupa szereplésére. Az élvonalban játszó Váci KSE ugyanis az NB
I-es pontvadászat sereghaj-

tója (PLER Budapest) ellen
hazai környezetben(!) kapott ki úgy, hogy már hatgólos is volt az előnye. Végül az itt is egymeccses párharcot 25-22-re nyerte a fővárosi gárda és továbbjutott
a nyolcaddöntőbe.
K ereszturi Gyula

Nagy lépés kis cipőben

városi magazin

A legendák nyomdokaiban

www.dunakanyarregio.hu

Nem akármilyen üzenetértéke van annak, hogy a magyar labdarúgás egyik
legnagyobb világsikerének 60. évfordulója előtt is tisztelegve a legendás Aranycsapat jobbhátvédje, Buzsánszky Jenő javaslatára életre hívott
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány műfüves sportpályát avatott a dunakeszi
Eszterlánc Óvodában.

Bevezetett
közéleti újság

A

futballt szerető földkerékségen
nincs
olyan ember, aki ne
emlékezne 1953. november 25-re, amikor a londoni Wembley Stadionban a
hazai pályán 90 éve veretlen angol válogatottat briliáns játékkal 6-3-ra legyőzte Sebes Gusztáv együttese. Grosics, Buzánszky, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai II, Kocsis,
Hidegkuti, Puskás, Czibor
nevét harsogta a világsajtó, akik a ködös Albionban
csodát vittek véghez 105
ezer néző ámulatára…
Az Aranycsapat tagjai közül sajnos már csak ket-

ten - Grosics Gyula és
Buzsánszky Jenő - vannak
köztünk. A két kiváló sportember napjainkban is a labdarúgás népszerűsítésével
tölti ideje javát. A 88 éves
Buzsánszky Jenő és egy fiatal sportszerető hölgy,
dr. Molnár Andrea három
éve hozta létre a fentebb
említett alapítványt, amely
a kormány által bevezetett
TAO programnak köszönhetően immár 79 ovi-foci pályát épített fel országszerte.
Ezek egyike a minap
Dunakeszin felavatott - hálóval fedett, műfüves és palánkkal körülvett, 6x12 mé-

teres - multifunkcionális
sportpálya, melynek 9 millió forintos költségéhez 30
százalék önrésszel járult
hozzá a városi önkormányzat.
Az avató ünnepségen
Dióssi Csaba polgármester
a rendszeres sportolás társadalmi és városi jelentősége mellett az önkormányzat sporttámogató elkötelezettségét emelte ki, amely
sportpályák építésében és
fenntartásában is megnyilvánul. – Nagy lépés kis cipőben! – idézte az alapítvány hitvallását Tuzson
Bence területi fejlesztési
biztos, aki szerint a sportra, az egészségfejlesztésre
elköltött pénz többszörösen megtérül, hiszen a létesítmény használata hozzájárul a gyermekek testi-lelki gazdagodásához.
Az ünnepi avatón résztvevő óvodások lelkesedését látva örömmel mondta
dr. Molnár Andrea, hogy a
lehető legjobb helyen épült
fel a sportpálya. A gyermekek az alapítvány elnökével, dr. Molnár Andreával
együtt egyszerre kiáltották
világgá: „Köszönjük, Jenő
bácsi”
A nemzeti szalag átvágása után az ifjú „kispus-

számlaképes

HIRDETÉSSZERVEZŐKET
keres.

kások,
kisbuzsánszkyk,
kiscziborok” önfeledt játékba kezdtek a műfüves focipályán, akik közül talán

lesznek, akik egykor majd
a nagy elődök nyomdokai
lépnek…
Vetési I mre
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