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Ön mit vár 2015-től?
– kérdeztük a polgármesterektől
Összeállításunk a 2. oldalon

Veresegyház: középiskolát,
fürdőt, templomot építenek

Az influenzaszerű megbetegedések számának növekedése miatt január 23-án,
péntektől a váci Jávorszky
Ödön Kórház minden osztályára kiterjedő látogatási tilalmat rendeltek el.
Mint azt Dr. Sámoly György
főigazgató közleményében
tudatja:
A tilalom visszavonásig érvényes.
Az országos influenzajárványról szóló
írásunk a 6. oldalon olvasható

Írásunk a 2. oldalon

Raoul Wallenberg-díj
Vác Város Önkormányzatának
Írásunk a 3. oldalon

Beer Miklós megyéspüspök:
A vallásos emberek
adjanak bátor példát
Interjúnk a 4. oldalon

A Magyar Kultúra Napján
Ünnepi összeállításunk az 5. oldalon

Birkózás városa
– elismerés Dunakeszinek
Cikkünk a 8. oldalon

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

Társas kapcsolatok
elvesztése
Fülünk az egyik legfontosabb
érzékszervünk. Nem csupán
a hangok érzékelését, a térbeli tájékozódást teszi lehetővé, hanem a kölcsönös megértést és az emberek közötti
kapcsolattartást is. Ezért hallásunk csökkenése, elvesztése komoly akadályát jelentheti annak, hogy teljes életet
éljünk. „Tapasztalatom szerint azok a hallásveszteséggel élő emberek, akik nem kezeltetik problémájukat, idővel elzárkóznak a külvilágtól, befelé fordulóvá válnak.
Ennek oka, hogy nem értik meg pontosan, mit mondanak nekik, és kényelmetlennek érzik, hogy gyakran
vissza kell kérdezniük. Sokszor előfordul, hogy nem
csupán környezetük előtt
szégyellik a dolgot, még maguknak sem merik bevallani, hogy valóban baj van.” –

meséli el nekünk Laczkó Ildikó hallásspecialista, a váci
Amplifon Hallásközpont vezetője. Az érintettek számára tehát a halláscsökkenés
az elszigeteltség érzését hozza magával, amely súlyosabb
esetben akár depresszióhoz
is vezethet.
Ne késlekedjen,
nehogy késő legyen!
A halláscsökkenés okozta következmények hallókészülék
segítségével a legtöbb esetben
orvosolhatóak, ennek ellenére manapság még mindig nagy
az ellenállás az emberekben.
Sajnos az is közrejátszik, hogy
nem is olyan könnyű észlelni a tüneteket. „A halláscsökkenés általában lassan és fokozatosan jelentkezik, így
egy megszokott állapottá válik, mely nagyban megnehezíti felismerését. Kezdetben
csak néhány hang tűnik el,
nem az összes. Ezért is érde-

mes évente ellátogatnunk egy
szűrővizsgálatra, ahol kiderülhet, ha baj van.” – mondja Laczkó Ildikó. A szakember nem győzte hangsúlyozni,
milyen fontos, hogy időben eljussunk egy hallásspecialistához. Bármilyen furcsán is
hangzik, a hallást is el lehet
felejteni. „Az agyunk hallásközpontja hosszantartó halláskárosodás esetén elfelejti, hogyan hangzottak régen
a különböző zajok, hangok
és dallamok. A hangminőség a hallásveszteség fokának
megfelelően nem csupán halkabbnak hangzik, a halláskárosodás típusának megfelelően torzított formában, hamisan rögzül. Ha túl sokat várunk, akkor lehet, hogy már
késő lesz, és a legmodernebb
hallókészülékkel sem tudunk
segíteni. A hangok valóban
hangosabbak lesznek, de az
érintett ennek ellenére sem
fogja érteni a beszédet.” – világított rá a probléma lényegére a szakember.
Mit tegyen,
ha szeretne ellátogatni
egy hallásvizsgálatra?
Az Amplifon téli megelőző
kampányának köszönhetően most lehetősége van arra,
hogy részt vegyen egy ingyenes, teljes körű hallásvizsgálaton. Kérjen időpontot most!
Bejelentkezés:
06 (27) 620 573.
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ÖN MIT VÁR
2015-TŐL?

– kérdeztük a polgármesterektől
Mint közismert az októberben megválasztott önkormányzati képviselő-testületek és polgármesterek mandátuma – a törvényi változások miatt – ezúttal a korábbi négy év helyett öt évre szól. Ön milyen reményekkel, tervekkel, elképzelésekkel vág neki a félévtizedes ciklus első évének, a 2015-ös esztendőnek? – kérdeztük ezúttal Sződliget, Kismaros és Nagymaros polgármesterétől.

Neubauer Rudolf, Kismaros:
Értékek létrehozását támogató
lehetőségekben gondolkodunk

K

ismaros önkormányzata Szokolya és Kóspallag települések önkormányzataival közös hivatalt hozott létre 2014 decemberében. 2015-től elsősorban
azt várom, hogy a két jegyzővel, gazdasági vezetővel megerősített közös hivatal nem
csak a kötelező önkormányzati feladatokat fogja maradéktalanul ellátni, hanem
képes lesz a három falu egymást erősítő adottságainak
hatékony kiaknázására is.
Munkahelyteremtő pályázatokra és vállalkozásokra építő, értékek létrehozását támogató lehetőségekben gondolkodunk képviselőtársaimmal. Egyrészt a település
fejlesztésében, karbantartásában lehet érdekelt az önkormányzat saját költségve-

tésű, vagy államilag támogatott projektek elindításával,
másrészt pedig a még meglévő mezőgazdasági területeink újra művelésével és korszerű értékesítési technológiák bevezetésével adhatunk
vonzó perspektívát a helyben élő fiataloknak, vagy a
földet szerető, földhöz értő

embereknek. 2015-ben annak örülnék, ha vállalkozó szemléletű, önmagát minél nagyobb mértékben saját
erőből működtetni tudó településsé válna Kismaros. Remélem, hogy lehetősége lesz
a falunak megújuló energiaforrásokra pályázni, minél
több ponton környezetbarát
és környezettudatos életteret kialakítani. Duna melletti községben élőként azt várom 2015-től, hogy előbbre
tudunk lépni az árvízi védekezésben, és a Dunakanyar
több településéhez hasonlóan Kismaroson is sikeresen tudunk pályázni mobil
rendszerű védművek kiépítésére azon a nyomvonalon,
ahol idáig homokzsákokkal
tudott a falu összefogással
eredményesen védekezni.
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Juhász Béla, Sződliget: Beszűkült
az önkormányzatok mozgástere

N

em tudok osztozni polgármestertársaim kincstári optimizmusán. Megítélésem
szerint a 2015-ös év nem az
önkormányzatok éve lesz.
Egyre több feladatot úgy
ad át az állam, hogy ahhoz nem biztosít forrást.
Márciustól az önkormányzatoknak kell fizetni a lakásfenntartási támogatást.
Eddig ennek a támogatásnak a 80%-át az állam fizette. Ha az idős lakókról szeretne az eddig megszokott
módon gondoskodni az önkormányzat, akkor is mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, mert az új rendszerben
kétszer olyan nehéz lesz állami hozzájáruláshoz jutni,
mint korábban. A probléma

az, hogy egy önkormányzat
nem végez profittermelő tevékenységet. Nincs bevételünk, csak a beszedett adókat és a feladatfinanszíro-

zásra adott állami hozzájárulást tudjuk valamilyen
gazdaságpolitikai megfontolással elosztani. Manapság a bevételek közel 90%át elviszik a fix költségek.
Bérek, járulékok, közvilágítási, fűtési számlák, temető
üzemeltetés, utak javítgatása, stb. A maradék tizedből kell fejleszteni, pályázati önrészeket megfizetni.
Ugye ez nem túl nagy mozgástér? Úgy vélem, hogy az
önkormányzati
rendszer
gazdasági csonkítása elérte
a végső határt. A 3200 önkormányzatból mindössze
néhány száz lehet az, amelyiknek pénztartaléka van.
Ilyen gazdasági környezetben ne számítson senki dinamikus fejlődésre.

Petrovics László, Nagymaros:
Az idei esztendő a tervezés időszaka

S

végrehajtani, mert reményeink szerint ez fog bevétel növekedést és munkahelyeket hozni. Továbbra is
dolgozunk a termálfúrás és
fürdő létesítés érdekében,
rózsasétányt és múzeumokat, tanuszodát és rendezvénycsarnokot tervezünk.
Felújítanánk az orvosi rendelőt és további óvoda-fejlesztésre pályáznánk. Közös erőfeszítéseinkhez minden lakosunknak jó egészséget és sok erőt kívánok!

zeretném látni, hogy
az emberek boldogabbak, mert boldogulnak városunkban!
2015 az előttünk álló ciklus tervezésének, és a pályázatok megjelenésének
időszaka lesz. Ennek fényében a meglévő fejlesztési
terveket igyekszünk összehangolni a várható lehetőségekkel.
Elsősorban
turisztikai
jellegű fejlesztéseket szeretnénk a további években

VERESEGYHÁZ: KÖZÉPISKOLÁT, FÜRDŐT,
TEMPLOMOT, BÉRLAKÁST ÉPÍTENEK

A

lakosság
körében
nagy érdeklődéssel
kísért fürdő építéséről a városvezető elmondta, a tervek elkészültek,
jelenleg a szakhatóságokkal
egyeztetnek, folyamatban van
a szükséges engedélyek beszerzése. Mint a Veresi Krónika újévi lapszámából kiderült: – Magára az épületre vonatkozóan építési engedéllyel
rendelkezünk. Az építkezésre szóló közbeszerzési kiírás
a jelenlegi készültségi fok
alapján márciusban, a kiviteli szerződés megkötése pedig
augusztusban várható. Szeretnénk próbaüzemmel még a
2016-os nyári szezonban megnyitni a fürdőt – jelentette ki

Pásztor Béla, aki hozzátette:
- Természetesen a fürdő környezetének teljes rendezése át
fog nyúlni 2017-re.
A város polgármestere a
beruházással összefüggésben a következő időszak feladatai között sorolta a körforgalmak építését, a kulturált parkolóhelyek kialakítását, csatorna fő- és vízvezeték áthelyezési munkálatait.
2016 első hónapjaiban kezdődik a négyosztályos középiskola – és a hozzátartozó helyiségek – építése, melyben már szeptemberben megkezdődhet a tanítás. - Az iskola szükséges, Veresegyház
meg fogja valósítani a gimnáziumot – szögezte le Pász-

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

idén felépül egy 24×48 méteres tornacsarnok, amely alkalmas lesz akár bajnoki kézilabda mérkőzések megrendezésére is.
- A Fabriczius Iskolánál új
ebédlő és konyha kialakítása
is szükséges a tornacsarnokkal párhuzamosan. De más is
kell a városban: templomot
építünk és múzeumot is tervezünk. 2015 végére Veresegyházon az összes út aszfaltozott lesz. Ezen túlmutatóan nagyon erős programunk,
hogy a ciklus végére a város
közvetlenül felkapcsolódjon
az autópályára. 2017-től közel egymilliárd forintot kívánunk fordítani 56 bérlakás
megvételére, melyek városi

Fotó: Lethenyei László

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

megléte egyszerre szolgál
szociális és gazdasági célokat is – húzta alá a városvezető, aki külön kihangsúlyozta:
Veresegyház pénzügyi helyzete stabil, 2014-ben 8 milliárd

forintból gazdálkodtak, fejlesztésre 4 milliárdot tudtak
fordítani. - Ez az arányszám
megmarad idén is – mondta
Pásztor Béla polgármester.
Vetési Imre
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Raoul Wallenberg-díj Vác Város Önkormányzatának
A Budapest Music Center impozáns épülete adott helyet a Raoul Wallenberg-díj gazdag kulturális műsorral színesített, diplomáciai szempontból ugyancsak kiemelkedő jelentőségű díjátadó ünnepségének, amelynek keretében Vác is reflektorfénybe került a kitüntetés első települési díjazottjaként.

A

hétfő esti eseményen hat kitüntetettet – köztük Vác
Város Önkormányzata vezetőit - köszöntöttek Svédország nagykövetségének és állami vezetésének képviselői, a Raoul Wallenberg Egyesület vezetői.
Az esemény rangját mutatja, hogy Raoul Wallenberg és
a díjazottak érdemeit a házigazda svéd nagykövetség vezetője, Niclas Trouvé és Michael Wernstedt, a svéd Raoul
Wallenberg Akadémia igazgatója, az embermentő diplomata kései rokona mellett az
ebből az alkalomból hazánkba érkezett svéd parlamenti elnök, Urban Ahlin, illetve dr. Mátrai Márta,
a Magyar Országgyűlés
háznagya, Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős államtitkára és
dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára is
méltatta.

A svéd parlamenti elnök, Urban Ahlin (balról)
gratulál Fördős Attila polgármesternek

Az
ünnepi
rendez vényen
részletek hangzottak el Inger Wikström
"Raoul Wallenberg - Eltűntnek nyilvánítva" című új kamaraoperájából,
illetve

Rudolf Péter színművész-rendező felolvasott egy szakaszt
Dési János újságíró "Wallenberg-jegyzőkönyv" című kötetéből, amelyben számos, a
diplomata segítségével megmenekült túlélő emlékszik

Felére csökkent az
építményadó Sződligeten!
A képviselő-testület döntése alapján
2015. január 1-től minden lakó ingatlan adóköteles
Felére csökkentette a képviselő-testület a lakás céljára szolgáló épület építményadóját. A községet irányító grémium a mérséklés mellett arról is döntött, hogy az eddig adómentességet élvező 100 m2-nél kisebb alapterületű ingatlan után is fizetni kell építményadót. A lakás célú ingatlanokat egységesen
100FT m2/év adófizetés terheli.

A

Tiszta Forrás Szövetség
választási
programjában szerepelt, hogy az adók
és közterhek mértékét felülvizsgáljuk és, ha lehetséges,
akkor azokat csökkentjük
olyan módon, hogy az megfeleljen az igazságos és arányos közteherviselés elvének
– nyilatkozta a döntést követően a község polgármestere.
- Ennek szellemében az új
képviselő-testület által elfogadott rendelet szerint a lakás céljára szolgáló épületek utáni adómérték a felére, azaz 100Ft/m2/év összegre csökkent. (A korábbi szabályozásban lakás esetében
200Ft/m2/év adót kellett a
sződligeti lakosoknak megfizetni a lakás céljára szolgáló
épületük után. Az egyéb épületek, például egy garázs adóterhe 400Ft/m2/év.)
Egyetértünk a kormányzattal abban, hogy elsődleges cél
a társadalmi igazságosság, a
méltányosság és az arányos
közteherviselés elvein nyugvó adórendszer kialakítása –
érvelt Juhász Béla. - Ezért az
ingatlan adóban eltörlése kerültek a korábbi mentességek, azaz mostantól a 100m2

alapterület alatti ingatlanok
tulajdonosainak is kell építményadót fizetniük. Ezzel az
intézkedéssel a közteherviselés arányosabb lesz, azaz
kivétel nélkül minden ingatlan tulajdonosa fog adót fizetni. A kisebb alapterületű épületek tulajdonosai kevesebbet, a nagyobbaké többet. Ezzel nemcsak az arányos közteherviselés valósul
meg, hanem – mivel minden
sződligeti lakos adófizetővé válik - mindenki sokkal
inkább magáénak érezheti
majd a községben történő fejlesztéseket.
Önkormányzatunk a kor-

mány által elvárt és támasztott feltételeket a bejelentett
adólépéssel mind 2015-ben,
mind a továbbiakban úgy képes maradéktalanul teljesíteni, hogy mindeközben a lehető legkisebb mértékben kéri
a sződligeti emberek hozzájárulását – jelentette ki Juhász
Béla polgármester, aki az település hivatalos honlápján
azt is ismerteti a lakossággal:
„A felére csökkentett lakás
céljára szóló építményadót,
a határozat kézhezvételét követően csekken, két egyenlő részletben, márciusban és
szeptemberben kell majd a
polgároknak megfizetniük.”

vissza a vészterhes napokra.
"Az önkormányzat huzamosan és következetesen dolgozik azon, hogy a város közéletét elsősorban a békés egymás mellett élés jellemezze.
A különböző nemzetiségek

identitásának megőrzését kiemelten kezeli, rendszeres
az operatív együttműködés a
nemzetiségeket képviselő önkormányzatokkal. Elsősorban a roma nemzetiségnek
nyújt kiemelkedő segítséget
a szociális ellátás, a gyermekek felzárkóztatása, a kultúra megőrzése területén. Kitüntetett figyelemmel és empátiával ápolja a szlovák, ruszin, ukrán, japán, finn és görög kapcsolatokat, melyhez
hasonló érzékenységgel és elhivatottsággal tevékenykedik
az erdélyi együttműködés sikere érdekében. A zsidó hagyományok ápolását, a vallási és kulturális örökség megőrzését - más vallási felekezetekhez hasonlóan – elkötelezetten támogatja..." olvasható
a díjátadóra készült kis füzetben Vác Város Önkormányzatának méltatásaként, amely
külön elismeréssel fogalmaz
a holokauszt-évfordulók köztisztelettel övezett megemlékezéseiről is.
- Méltán mondhatjuk, hogy

ez a díj nemzetközi rangú elismerést jelent városunknak,
amire mi váciak mindannyian büszkék lehetünk - mondta
a díj átvétele után Fördős Attila polgármester.
A díjra az önkormányzatot felterjesztő Váci Zsidó
Hitközség elnöke Turai János az indoklásban külön kiemelte, hogy a város évek óta
nagyszerű házigazdája a "Régen volt? Hol is volt?" című,
a holokauszttal foglalkozó
középiskolai történelemvetélkedő egyik regionális elődöntőjének. Ennek kapcsán
a település vezetése az idei
megmérettetésre
különdíjat ajánlott fel a helyi forduló
győztes csapatának: a diákcsoport tanulmányútra utazhat Erdélybe, természetesen
Vác ottani testvérvárosát,
Székelyudvarhelyet is felkeresve. Ez is jól mutatja, hogy
az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a testvér-települési kapcsolatok ápolására.
Ribáry Zoltán
Fotó: Cseledy András

Dunakeszi: Lakossági
fórum a helyi építési
szabályzat módosításáról
A 64/2013. (XII.19.) sz. rendelettel elfogadott Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzat elfogadását követően a Kormány több Dunakeszit érintő oktatási beruházást nyilvánított kiemelt projektté a 141/2014.(IV.30.) Kormányrendelettel.

A

beruházások halaszthatatlanná tették a Helyi Építési Szabályzat módosítását, amelyről a Képviselő-testület 118/2014.(V.29.) sz. határozatával döntött. A döntés egyéb közösségi beruházás, illetve a rendelet alkalmazása során
felmerült szabályozási nehézség kezelésére
adott felhatalmazást.
A megbízás alapján elkészült a Helyi Építési Szabályzat eseti módosítása, amit a véleményezési szakasz alatt a jogszabályokban
meghatározott körben Önkormányzatunk
véleményeztetett. A rendelettervezet ellen
sem lakossági, sem civil, sem államigazgatási kifogás nem érkezett.

A rendezési tervek bemutatása végett elfogadásuk előtt „a képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló” 1/2013. (II.06.) számú önkormányzati rendelet 79.§ (2) bekezdése értelmében lakossági fórumot kell tartani – olvasható Passa Gábor városi főépítész közleményében, melyet
az önkormányzat hivatalos honlapján tett
közzé.
A főépítész a fentiek alapján a fent megnevezett Helyi Építési Szabályzat eseti módosítása ügyében 2015. február 2-án 17:00 órakor
lakossági fórumot tart Dunakeszi Város Házasságkötő termében, melyre minden érdeklődőt szeretettel vár.

Népkonyha nyílt Sződön
A szegénység a téli időszakban még inkább megmutatja lélekromboló hatását. Nem kevesen vannak, akik pénzszűke miatt kifűtetlen lakásokban
élnek, a napi meleg ételre sem jut nekik. Szerencse a bajban, hogy vannak, akik karitatív összefogással igyekeznek segíteni a nehézsorsú embereken. Így teszik Sződön is.

H

ertel László, a község polgármestere az önkormányzat honlapján tette közzé, hogy a Baptista Szeretetszolgálat Országos Szociális Segítő Központjával kötött megállapodás alapján 2015. január
19-én Népkonyhát nyitottak Sződön, a

Dózsa György út 137. szám alatt. A rászorulók minden munkanapon 12.00-től
15.00 óráig vehetnek át egy tál meleg ételt,
melyet csak a helyszínen fogyaszthatnak
el, onnan elszállítani tilos. Az ételhez a
műanyag tányért és evőeszközt az önkormányzat biztosítja.
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Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök:
A vallásos emberek adjanak bátor példát
Nem kevesen vallják, hogy dr. Beer Miklós váci megyéspüspök megnyilatkozásai, kendőzetlen őszinteséggel kimondott szavai mind arról tanúskodnak, hogy a helyi közösségek életét jól ismerő főpásztor egyike azon egyházi személyiségeknek, akik válságokkal terhelt XXI. századunkban igyekeznek megoldást kínálni a mindennapi gondokkal küzdő embereknek.
- A problémák megoldását szorgalmazó gondolatait karácsonyi szentbeszédében a köztévé
országos nyilvánossága előtt is
megosztotta a közvéleménnyel,
melyben – többek között – a korrupcióról és a politika felelősségéről beszélt. Karácsonyi üzenetét átvették országos hírű internetes portálok, melyek elemzéseikben pozitívnak, progres�szívnek értékelték Beer Miklós
megyéspüspök beszédét, akit a
„mi Ferenc pápánk” megjelöléssel illettek. Amikor pedig a minap a SzemLélek blog szerzőjének, Gégény Istvánnak adott interjújában elgettósodott egyházról beszélt, mondatai, gondolatai
az olvasóközönség széles táborát
inspirálta véleményformálásra.
- Püspök úr! Ön szerint miért
kapott ekkora sajtóvisszhangot
a közismert nehézségek és megoldásért kiáltó problémák nyilvános megfogalmazása?
- Valószínűleg sokan arra figyeltek föl, hogy a napi közbeszédből ismert szavakat, kifejezéseket használtam a beszédemben. Tulajdonképpen visszaigazolásként éltem meg a hozzászólásokat, hogy ezek szerint
érthető volt a karácsonyi prédikációm. Ez is volt a szándékom,
hogy minél többen megértsék,
hogy nekünk, keresztényeknek

mit jelent Jézus Krisztus születésének ünnepe. Az egyetemes
testvériség, az önzetlen segítségnyújtás, a társadalmi bajok orvoslásának felelőssége abból a
hitből fakad, hogy Jézus Krisztus Isten Fia. Ez nem valami újszerű, különleges felismerés, hanem ez a keresztény gondolkodás lényege. Természetesen hízelgő megállapítás volt, hogy
Ferenc pápához hasonlítottak.
Egyszerűen csak arról van szó,
hogy ő is erről beszél. Képszerűen, közérthetően.
Egy karácsonyi prédikációban,
bármennyire is közvetíti a televízió, mégiscsak elsősorban a hívő
emberekhez kell szólnunk. Ha
tetszik, ez az egyházunk belső világa. Nyilván tudatában voltam
annak, hogy ezt mások is hallgatják, mint például a pápa római
megnyilatkozásait. Mosolyogtam egy megállapításon, miszerint jó volt a beszéd, érthető volt,
„bár voltak vallási vonatkozásai
is.” Mindaz, amit mondtam csak
úgy érthető, úgy hiteles, hogy ezt
hívő emberként mondom. Azért
hiszek az egyetemes testvériségben, a korrupció radikális elutasításában, mert Jézus Krisztusban a Teremtő Isten adja ezt a
programot. Természetesen „falakon belül” is megvitatjuk ezeket a gondolatokat. Ezért tartunk
egyházmegyei zsinatot.

Kérem, fejtse ki, mit kívánt üzenni az idézett mondattal. Miért
fogalmazott ilyen kérlelhetetlen
őszinteséggel?
- Ami a „keményen koppanó
szavakat” illeti, nagyon nem szeretném, ha ezzel bárkit is bántanék. Ugyanakkor felelősen, egyházi vezetőként, a fontossági
sorrendet mindig meg kell fogalmazni. Jézus Krisztus magatartása az iránymutató. Ahogy
a farizeusokkal beszél. Rávezeti őket a vallásosság lényegére:
„ezt meg kell tenni, de azt nem
szabad elhanyagolni”. Ahogy az
interjúban is mondtam: tatarozzuk a templomainkat, de itt nem
szabad megállni, ezzel megelégedni. Ünnepeket tartunk,
szentmisére megyünk, de azért,
hogy utána hitelesebb legyen a
mindennapi életünk a családban, munkahelyen, emberi kapcsolatainkban. Röviden. Helyére
kell tenni a dolgokat, az egyensúlyt vissza kell állítani a templomi és a templomon kívüli életünkben.

- A sajtóvita résztvevőinek
döntő többsége üdvözli az ön tiszteletre méltó nyíltságát, míg vannak, akik szerint az egyház falai
között volna célszerű megvitatni a megújulást szolgáló gondo-

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

- Püspök úr, ön szinte minden beszédében hitet tesz az egyház megújulása mellett, közéleti személyiségként aktívan részt
vesz a helyi közösségek életében,
támogatja a nehézsorsú családok felkarolását. Mit lehet,
mit kell tenni, hogy az ön által

szorgalmazott „missziós egyház
örömteli, Szent Ferenc-i távlata” kiteljesedjék?
- Az „örömteli Szent Ferenc-i
távlat” alatt azt értem, amit Ferenc pápa is szorgalmaz: bátor
nagylelkűséggel, önzetlen-önkéntességgel részt vállalni a környezetünkben élők élethelyzetének jobbításában. Van egy rögeszmém: a szociális-társadalmi
problémákat egyetlen kormány
sem tudja maradéktalanul megoldani. A gazdasági intézkedések, adó- és nyugdíj-törvények
csak „durva beállításra” elegendők a „gépezet” működésében,
a „finom-hangolás” az mindig
az állampolgárok önkéntes magatartásán múlik. A személyes
„korrekción”. Ebben látom a vallásos emberek nagy felelősségét:
adjanak bátor példát arra, hogyan lehet legalább „egy családon” segíteni. Ehhez felnőtt hit,
bátor nagylelkűség kell, mint
Szent Ferenc példáján látjuk. „A
jobb kezed ne tudja, hogy mit
cselekszik a bal”. Ez felszabadult örömet jelent, belső békét.
Hát erre gondoltam. Azért fogalmaztam így, mert szeretem
az Egyházat.
- Püspök úr, köszönöm az interjút.
Vetési Imre
Fotó: Thaler Tamás

Idén tovább szeretné folytatni a megkezdett fejlesztéseket Szent-Iványi Géza, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

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

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

T

ényleg csak az nem veszi
észre, hogy Fót mennyire megszépült és előnyére megváltozott, aki sosem jár a
településen. Ebben pedig nagy
szerepe van a település üzemeltetéséért, a temetkezési szolgál-

tatásokét és a közétkezésért felelős Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek. A cég élén 2010
óta áll Szent-Iványi Géza, aki
abban bízik, hogy idén folytathatja az eddigi munkáját.
„Szerdán adtam le a cég 2015ös üzleti tervét, amelyről a jövő
héten tárgyal a képviselő-testület. Bízom abban, hogy elfogadják a javaslatainkat, és teljes
erővel folytathatjuk a munkát”
– árulta el az ügyvezető igazgató.
De nézzük csak, milyen munkát szeretnének folytatni. A Fóti
Közszolgáltató Kft.-nek három
fő tevékenysége van: a település üzemeltetése (utak, parkok,
árkok rendbetétele, állapotuk
megőrzése), a temetkezésekhez
tartozó szolgáltatások és a közétkeztetés.
A település üzemeltetése esetében Szent-Iványi Géza azt állította, maradéktalanul megva-

lósították a 2014-es terveiket,
amit az egyre nagyobb számú
pozitív lakossági vélemények is
igazolnak.
„Minden városban, így Fóton
is központi kérdés a kátyúk száma. Nos, örömmel mondhatom,
a településen szinte valamennyi
kátyú eltűnt. Ugyancsak büszkék lehetünk arra, hogy a megnőtt csapadék mennyisége ellenére a kiépített és karbantartott
árokrendszer egyre több területen nyújtott megoldást erre a
problémára” – folytatta a szakember.
A cégvezető talán arra a legbüszkébb, hogy Fót szinte virágba borult.
„Kinevezésem után, 2010ben hoztam létre a Kft. kertészeti csoportját, amelynek elsődleges feladata a város növényeinek ápolása, újak ültetése
és nevelése. Egyre több úgynevezett virágos sziget került ki-

alakításra, sőt, néhány helyen
egyedi városdíszeket állítottunk, mint például a kivágott
fákból készített virágtartókat.
Több olyan pihenőhelyet hoztunk létre, amelyekkel az a célunk, hogy a Fótra látogatók jól
érezzék magukat. Eszközparkunkat folyamatosan modernizáltuk és bővítettük az elfogadott fejlesztési terv alapján” –
mondta Szent-Iványi Géza.
A temetők üzemeltetésében
is nagyot léptek előre, sőt, a fóti
kisalagi temetőben izgalmas
építészeti megoldásokkal felépített ravatalozó megtervezéséért és felépítéséért tavaly Pest
megyei Építészeti Nívó-díjban
részesült az önkormányzat és
Szent-Iványi Géza tervező-építészként. Az épület egyetlen helyiségből áll, melyhez egy nyitott gyülekező tér kapcsolódik.
Léptéke kisebb, mint az idei évben pályázó nagyszabású épü-

letek, szakralitását az organikus stílus jegyek, a látható faszerkezetek, a csillag alakú tetőablak, a szép, téglaburkolatú
íves falak hangsúlyozzák.
„Ravatalozóink,
gépkocsi
parkunk elavultak voltak, a
méltó megemlékezést dolgozóink minőségi munkája ellensúlyozta, tette teljessé. A település temetőit parkként kezeljük, hogy biztosíthassuk a kellő tiszteletadást mindenki számára. Külön öröm, hogy végre
sikerült kicserélnünk a két régi,
12 éves halottas kocsinkat modern, új, minden igényt kielégítő autókra” – jelentette ki az
ügyvezető igazgató.
Hozzátette, idén szeretnék a
település fő temetőjének ravatalozóját teljes mértékben felújítani, illetve – ez optimális esetben 2015 végére el is készülhet
–, valamint a felmerült igények
miatt kialakítanának az új te-

metkezési formának egy szórási helyet.
A közétkeztetésben is szeretnének javítani a szolgáltatásaik
színvonalán, pedig panasz eddig sem érkezett az ételekre.
„Naponta 1500 adagot főztünk tavaly a gyerekeknek és
felnőtteknek. A kormányzati elvárásoknak megfelelően mi
is több egészséges ételt főztünk,
és talán ennek is köszönhető az,
hogy Fóton egyre népszerűbb a
reformkonyha. Ráadásul a diétás ételek elkészítését is megoldottuk igény szerint. Itt a legnagyobb gondunk, hogy a konyhánk szinte teljesen elavult, éppen ezért szeretném elérni a
teljes rekonstrukcióját” – fogalmazott Szent-Iványi Géza.
Az eredmények bíztatóak, a
tervek megvannak. Most már a
képviselő-testületen a sor.
-molnár -
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A Magyar Kultúra Napjára
Január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját annak tiszteletére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban, Székelycsekén, e napon tisztázta le a Himnusz kéziratát.

A

Magyar Kultúra Napja,
mint minden jeles évforduló, magában rejti a lehetőséget az összegzésre és a számvetésre: honnan
indultunk, hová jutottunk és
merrefelé tartunk? És mint
ilyen, alkalmat nyújt a múltba
tekintésre, az évezredes hagyományok, a szellemi örökségek megidézésére is, valamint – a jelen fókuszából a
kérdés felvetésére: hogyan
kapcsolódunk mi, utókor ehhez a hagyományhoz, és mit
értünk ma „kultúra” alatt?
A kultúra nehezen megha-

tározható, összetett fogalom,
mely épp többrétegűsége révén tér ki a definíciók alól. Hiszen amit ma magyar kultúrának nevezünk, egy örökké
mozgásban lévő fogalom, amit
évezredek formáltak - harcok,
viszontagságok,
felemelkedések és újrakezdések végtelen során át. E kultúra magában foglalja történelmünket,
hitrendszerünket, művészeink, gondolkodóink és tudósaink nevével fémjelzett, „magas kultúránkat”, valamint az
ezek nyomán létrejött értékés szokásrendünket, s nem-

zeti identitásunkat meghatározó magyarságtudatunkat.
Vagyis mindazt a szellemi alapot, mely – sokszor akár öntudatlanul – átszövi nem csupán
„ünnepi”, de mindennapi megnyilvánulásainkat és gondolkodásunkat is.
A kultúra legfontosabb tényezője ugyanakkor a változás, melynek során minden
kor, minden nemzedék – értelmezve saját jelenét – továbbépíti az elődök által lerakott
alapokat. E mozgás nélkül, elveszítené hitelességét, és dermedtté, élettelenné válna.

Erre utalt Kodály Zoltán, aki
szerint: „A kultúrát nem lehet
örökölni. Az elődök kultúrája
egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra
meg nem szerzi magának.”
Ám a változás mellett legalább olyan fontos a megmaradás: a gyökerek megtartása
és ápolása – a megújítás és a
hagyományőrzés helyes mértékének megtalálása. Ennek
az egyensúlynak a megteremtése minden kor számára kihívást jelentett, ám a mai, posztmodern korszakban, ahol a
plázák neonvilága és a valóságshow-k együtt élnek a legmagasabb művészi produktumokkal, talán minden korábbinál nagyobb kihívást jelent. Ezért talán nem tévedés
azt állítani, hogy a ma emberének alapvető feladata, hogy a

5

rá zúduló, hatalmas kavalkádból kiszűrje a valódi értékeket. Azokat, melyekre néhány
évszázad elteltével az utódok
– remélhetőleg – ugyanolyan
tisztelettel fognak emlékez-

ni, mint tesszük mi, mikor felidézzük ezen a napon Kölcsey
és az őt követő nagyjaink, útjelzőként szolgáló életművét.
Maczkay Zsaklin

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

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

A

Madách Imre Művelődési Központ
színhá zter mében
a Himnusz eléneklése után Mohácsiné Dim
Rita, az önkormányzat Intézményfelügyeleti és Humán Osztályának vezetője mondta el nyitóbeszédét. Kiemelte: ezen a napon
mindazok előtt fejet hajtunk, akik tesznek és tettek
nemzetünk kultúrájáért.
- Magyarország tájai változatosak, sokszínűek és
szépek. Hazánk színességét nem csak a természeti
tájak sokszínűsége jellemzi, hanem a több mint ezer
éve itt lakó emberek munkája, népművészete, szokásai – mondta.
Steidl Levente képviselő, a Művelődési-Oktatási
és Ifjúsági, Sport Bizottság
elnöke már arról beszélt,
hogy a kultúra a közös kincsünk ez különböztet meg
minket más nemzetektől.
- A Himnusz a mi összetartozásunk szimbóluma –
hangsúlyozta.
A beszédek után lépett színpadra Sebestyén
Márta népdalénekes és
Andrejszki Judit csemba-

lóművész. Közös előadásukban a közönség a századok magyar zenéjét ismerhette meg európai kitekintéssel, népi és írott forrásokból.
A műsor után került sor
az idei, a kultúrához kapcsolódó kitüntetések átadására is. Először Furák
László, a Tragor Ignác Múzeum teremőre vehetett át a
közművelődést segítő munkájáért oklevelet. Ezt a város azoknak a közművelődési és közgyűjteményi intézményeiben dolgozóknak
ítéli oda, akik az ott folyó
szakmai tevékenységet segítik.
Furák László 2010. óta teremőr a múzeumban. Felel a kiállítóhelyek biztonságáért, tájékoztatja a látogatókat. A középiskolai diákok közszolgálati feladatokat látnak el a múzeumban,
ahol Furák László koordinálja a tanulókat. A múzeumi vendégkönyv bejegyzéseiből látható, hogy a látogatók a kiállítás mellett
Furák László segítőkészségét dicsérik a legtöbben –
hangzott el a méltatásban.
Vác Város Művészeti Dí-

ját vehette át Kocsis Iván,
aki a Dunakanyar Fotóklub
alapítója. 1978-tól tagja a
Magyar Fotóművészek Szövetségének és a Művészeti Alapnak, majd utódjának
a Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületének.
1981-ben miniszteri kitüntetésben részesül, 1984-ben
a Római Magyar Akadémia
ösztöndíjasa. 1987-ben elnyeri a Neufeld Anna emlékdíjat. 1957 és 1962 között
több hazai és nemzetközi
kiállításon állít ki. Köztéri
munkája 1984-ben született
meg Fotomurálként a váci
fedett uszodában. 2000-től
szakíró is, különböző folyóiatokban jelennek meg
munkái. 2003-ban megteremti a Váci Fotóművészeti
Gyűjteményt, melyben félszáz alkotó 1000 képét regisztrálták – hallhattuk.
Ebben az évben a Vác Város Művészetéért Díjat Kis
Domonkos Márk, a Váci Dunakanyar Színház igazgatója kapta meg munkájáért.
Méltatásában
kiemelték,
hogy ő volt az egyik, aki
2013-ban segítette a színház
megalapítását. Irányítása
alatt két alkalommal került
megrendezésre V4 Fesztivál és Színházi Találkozó.
Teltházas előadások, neves
színészek, színes választék
jellemzi a színházat. Egy
közvetlen munkatársakból
álló csapatot tudott kinevelni. Elhivatottsága teszi
őt kiváló vezetővé. A Nemzeti Színház vezérigazgatójával, Vidnyánszky Attilával együttműködési megállapodást írt alá 2014-ben. A
díjakat Mohácsiné Dim Rita
és Steidl Levente adták át.
Furucz Anita
Fotó: Cseledy András

A
KULTÚRÁT
MŰVELNI
KELL
Díjátadással egybekötve ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Gödön
A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepséget Gödön a Gaude
Kórus nyitotta meg három nagyszerű dal éneklésével. Ezt követően Markó József köszöntette az ünneplő közönséget. A város polgármestere úgy fogalmazott, hogy Göd olyan város, amely bővelkedik szellemi dolgokban. Ezért az önkormányzatnak az a célja, hogy több hely legyen a kulturális tevékenységekre,
így terveik között szerepel egy múzeum kialakítása, s a nyári üdülőben található színházterem felújítása is.
- A kultúráról nem beszélni kell, hanem művelni kell –
hangsúlyozta személyes hangvételű, ám ünnepi gondolatokban gazdag beszédében
Utassy Ferenc, a Gaude Kórus
karnagya, Izlandi Köztársaság tiszteletbeli főkonzulja, aki
ezt követően a közönséggel elénekeltette a Kis kece lányom
című magyar népdalt, melyről
megtudtuk, hogy ezelőtt 30 évvel Izlandon is megismerték a
Kodály-módszernek köszönhetően, lefordították, s ma már
az egyik legismertebb izlandi
népdal lett. - Hány évig kell egy
embernek egy országban élnie, hogy a közösség elfogadott
tagja lehessen – tette fel a kérdés az ünnepség szónoka, aki
– egyébként nyolc éven át tanított Izlandon - hangsúlyozta,
hogy a magyar kultúra mindig
is befogadó kultúra volt, amely
gazdagít s a világ minden pontján összeköt bennünket.
Ezt követően a Kincsem
Óvoda gyermekeinek szívmelengető műsorát, majd Ignácz
Dániel szavalatát hallgathatták meg a jelenlévők. A Gödi
Dunavirág Néptáncegyüttes
az Azért vagyunk a világon,
hogy valahol otthon legyünk
mottó jegyében örvendeztette meg színvonalas műsorával az egybegyűlteket.
Az ünnepség befejezéseként Markó József polgár-

mester és dr. Pintér György
alpolgármester közösen adták át az Év pedagógusa, a
Művészetoktatásért, kultúráért és nevelésért, valamint a
Göd városa előadó és alkotóművésze díjakat.

az Év pedagógusa: Vojtkó
Katalin, helyezettek: Hendrik
Lászlóné, Sós Béláné
Huzella Tivadar Általános Iskola felső tagozata:
az Év pedagógusa: Vinczéné Schermann Erika, helyezettek: Csaba Zoltán, Podányi
Viktória
Búzaszem Általános Iskola: az Év pedagógusa:
Kardos Eszter, helyezettek:
Bese Botond, Mészáros Erika Szilárda.
M ű v é s z e t ok t a t á s é r t ,
kultúráért és nevelésért
díj nyertese: Nagyné Herczeg Györgyi, helyezettek:

Év pedagógusa díjak:
Kastély Óvoda: az Év pedagógusa: Járdiné Kasza Valéria, helyezettek: Selmeczy
Györgyné, Vilhelm Ferencné,
Gödi Németh László Általános Iskola alsó tagozat:

Mucsiné Zomborka Szilvia,
Somkereki Edit.
A Göd Város Alkotó- és
Előadóművész díjat 2015ben a 15 éves Gaude Kórus
kapta.
B. Szentmártoni
Fotó: Bea István

Utassy Ferenc karnagy
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Elérte az influenzajárvány az országot Jótékonysági
Elkezdődött az influenzajárvány az országban, az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) szerdai jelentése szerint a múlt héten, az év harmadik hetében 16 400 ember, a második hetinél 40,2 százalékkal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel.

he légúti tüneteket okoz, és nem idéz
elő járványokat.
Az influenza vírusai évente körbejárják a Földet. A gyakori mutációk révén
megváltozik az örökítő anyagban hordozott információ, és az ennek alapján
felépülő fehérje, vagyis a vírus külső
burkának szerkezete is, így számos fertőzőképes altípus jön létre. Ezért nem
lehet egyetlen oltással életre szóló védettséget szerezni influenza ellen, és
ezért kell minden évben új védőoltást
előállítani. A vakcina összetételére a
WHO ad javaslatot, az előrejelzés a hónapokkal korábban észlelt, a déli féltekén járványt okozó influenza vírustörzsek regisztrálása alapján történik.

A

Megelőzés

z OEK honlapján olvasható ös�szegzés szerint a harmadik héten a fővárosban és 16 megyében emelkedett, Heves és Vas
megyében nem változott, Zala megyében csökkent az influenzaszerű megbetegedés miatt orvoshoz fordulók száma
az előző hetihez képest. A betegek száma
Fejér és Pest megyében, valamint a fővárosban volt a legmagasabb, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Békés megyében,
pedig a legalacsonyabb – írja a portfolio.
hu. A közlemény szerint a betegek 19,5
százaléka gyermek, 41,8 százaléka 15-34
éves fiatal felnőtt volt. A harmadik héten
a megbetegedések száma a 15-24 évesek
körében volt a legmagasabb.

A laboratóriumi vizsgálatok a legtöbb
esetben az influenza A vírusát mutatták ki a beküldött mintákban.
Influenza
- évente új vakcina
Az influenzás fertőzésért a rendkívül
változékony influenzavírusok okolhatók. Három csoportja van:
• az A és B típusú influenzavírus felelős a minden télen kialakuló, légúti
megbetegedést okozó járványokért, a
kórházi elhelyezést igénylő súlyos állapotért, a nem ritka halálos kimenetelért,
• a C típusú influenzavírus csak eny-

Schirilla György
február 7-én úszik
a téli Dunában!

A szervezet természetes védekezőkészsége erősíthető a szükséges vitaminok és nyomelemek pótlásával, elsősorban az A-, C-, D- és E-vitamin, valamint a cink, a szelén bevitelére érdemes
figyelni. Jó, ha a napi étrendnek része a
friss (nyers) idényzöldségekből összeállított saláta, például káposzta, sárgarépa, cékla, zeller mix, meglocsolva hidegen sajtolt oliva vagy napraforgó olaj és
citromlé keverékével. Hasznos vitaminforrásként fogyaszthatók a mélyhűtött
zöldségfélék, például köretként, rövid
ideig párolva. Érdemes minél hosszabb
időt tölteni a szabad levegőn, kihasználni a napsütéses órákat testedzésre,
sportolásra, tempós sétára.

kézilabda
mérkőzés a gödi
Simigh család javára

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

A

Gödi SE Női Kézilabda csapata az alábbi
felhívással fordult
a szurkolókhoz, a segíteni
tudó polgárokhoz:
Kedves
Kézilabda Rajongók,
Kedves Gödiek,
Kedves Mindenki!
Bizonyára sokan értesültetek arról a tragédiáról, ami
szilveszter napján történt,
a Gödön élő Nagy Rékával, férjével és két kisgyermekével. Elvesztették otthonukat, életük munkáját
és mindent, amiért eddig
dolgoztak. Házuk pár perc
alatt porig égett!

A Gödi SE Női Kézilabda csapata ezért úgy döntött, hogy a 2015. február
1. napján rendezésre kerülő Gödi SE- Debreceni TVP
II bajnoki mérkőzés bevételét Nagy Réka és családja részére ajánlja fel! (Junior mérkőzés 15:00, Felnőtt
mérkőzés 17:00)
A jegy szabad áras! Várunk
minden segíteni szándékozó szurkolót, hogy a Mi segítségünkkel is új életet
kezdhessen ez a kis család!
FOGJUNK ÖSSZE MINÉL
TÖBBEN!!!
A Gödi SE
Női K ézilabda csapata

Hosszú távú

munkalehetőség
Dunakeszin!

Üzemi konyhánkra keresünk:
• konyhai húselőkészítő
(hentes, szakács)

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

• pék
• villanyszerelő

A

• víz- és gázszerelő

nem mindennapi, extrém sportteljesítményre az elmúlt években sokan voltak kíváncsiak, akik drukkoltak a sportember sikeréért a Duna-parton. A szervezők idén is sok
szeretettel várják a sportbarát közönséget a február 7-én,
szombat délután két órakor induló látványos sportprogramra. A tervek szerint
Schirilla György – a szokásos
közös bemelegítő kocogás
után – a Révnél száll be abba
a csónakba, amely átviszi a

folyó túloldalára, ahol vízbe
csobban, hogy idén is bizonyítsa lelkes szurkolóinak, az
egészséges életmódot folytató sportember rendkívüli teljesítményre is képes.
Kocogjunk együtt Schirilla
Gyurival és szorítsunk neki
közösen úszása során, akinek mottója: "A jéghideg víz
erőt ad a küzdelmeinkhez, a
forró víz erőtlenné és megalkuvóvá tesz! Viszont a kettő együtt megteremti a bölcs
gondolatok létrejöttét."
(Vetési)

hegesztő tudás előny
hegesztő tudás előny

• konyhai kisegítő
• kézilány
munkatársakat.
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Jelentkezni lehet: 20/778-1576
Teletál Ételfutár
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SZAKMAI TAPASZTALATOK
GYŰJTÉSE KÜLFÖLDÖN
A Király Endre Ipari Szakközépiskola és Szakiskola tanulói a napokban érkeztek haza külföldi szakmai gyakorlatról. Az Európai Bizottság által kiírt Erasmus+ mobilitási pályázaton megnyert támogatás két szakmacsoport hat-hat diákja számára tette lehetővé a három hetes gyakorlatot.

A

z autószerelők Máltán, míg a női szabók
Törökországban fejleszthették nyelvi és szakmai kompetenciájukat.
Az autószerelő csoport
tagjai a legkorszerűbb műhelyekben, angol anyanyelvű
szakemberek mentorálása
mellett végezték napi munkájukat. A műhelyek vezetői
és alkalmazottai elismerően
nyilatkoztak a tanulók szakmai alapjairól, szorgalmáról
és angol nyelvtudásáról.
A női szabó lányok a törökországi Kappadókiában,
Ürgüp városban működő
Canilia textil üzemben ismerkedtek a nagyipari ruhagyártás műveleteivel. A duá-

lis képzés megvalósításához
szükséges vállalati képzőhelyek kevéssé állnak rendel-

kezésre szakmájukban, hazánkban, ezért különösen
nagy jelentőséggel bírt szá-

mukra a nagyüzemi gyakorlat.
A munka mellett, mindkét
csoport tanulói, bepillanthattak a fogadó ország mindennapjaiba. Megismerték
kultúráját, hagyományait,
számtalan barátot szereztek.
A sikeres projektek megszervezéséhez nagyban hozzájárult a Tempus Közalapítvány
hasznos tanácsaival és a támogatások jól időzített kifizetésével.
Az itthon maradt osztálytársak számára pedig motivációt jelent, hogy sikeres
pályázat esetén a jövő tanévben is szervezünk külföldi
szakmai gyakorlatot.
Fritz János

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

O

pera, operett, a
klasszikus zeneirodalom örökbecsű értékei, mind szerepelnek repertoárjukon. S miért is ez
a bevezető? Mert idén január 16-án parádés újévi
koncerttel köszöntötték a
VOKE József Attila Művelődési Központ nézőterét zsúfolásig megtöltő közönségét s szimbolikusan a város
valamennyi lakosát. Már ez
a hangverseny is a hagyományhoz tartozik, hiszen
egy évvel ezelőtt ugyanitt
"indították el" az esztendőt.
Utalt is arra Csoma Attila,
a művelődési központ igazgatója, önkormányzati képviselő, hogy a város művészeti, kulturális élete egyre színesebbé válik s ebben a gazdagodásban nagy
szerepet játszik a zenekar.
Ékes bizonyítéka ennek a
múlt évi koncertsorozatuk,
(megemlítve az István a király-t is) melyet remélhetőleg az idei esztendőben továbbiak követnek majd.
A mostani előadásra sokáig emlékezhetünk. A
rendkívül tartalmas mondanivalóval színesített műsorközlői tisztet betöltő
Somogyi Ágnes zenekari
titkár egy bőrönddel érkezett, melynek címkéi jelezték, hogy zenei világutazásra invitálják a közönséget.
Mexikó, Kuba, Brazília, Szicília, Nápoly, Bécs, Európa több városa és természetesen hazánk zenei világa
áradt a színpadról, opera,
operett, musical részletekkel, örökbecsű dalok megszólaltatásával.
A mindezeket előadó
nagyszerű művészek is részesei voltak a sikernek.
Csonka Zsuzsanna és

Csonka Zsuzsanna

Daróczi Tamás, a Magyar
Állami Operaház énekesei,
Ress Hajnalka, a Madách
Színház művésze, valamint
a Kassai Thália Színházból érkezett Csémy Emy és
Ocskó Aladár énekesek többek között Schubert, Verdi,
Puccini, Kander és Webber
műveinek remek megszólaltatásával arattak nagy
sikert. Mellettük ugyancsak színvonalas produkciókkal szerepeltek az Et Vie
Danse Táncstúdió és Tánc-

együttes tagjai, művészeti
vezetőjük, Nagyné Szöllősi
Márta által megkomponált
koreográfiákkal.
A műsor szünetében pezsgővel koccinthatott a közönség. A koncert során
megtudhattuk azt is, hogy
a zenekar nemrég érkezett
haza arról a németországi újévi gálakoncert sorozatról, melyen a Die Wiener
Festival Operette szervezésében énekesek, táncosok
közreműködésével
nyolc

városban kilenc Strauss
koncertet mutattak be nagy
sikerrel. A vidám, bohókás
befejezést követően Farkas
Pál köszönte meg a közönség szeretetét és elmondta, hogy az idei esztendőben is többször találkozhatnak a zenekarral itt, Dunakeszin mindannyiunk örömére. A közönség hosszan
tartó tapssal ünnepelte az
előadást.
Katona M. István
A szerző felvétele

Apróhirdetés
városi magazin
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Overdose az idei szezonban
Birkózás városa
elismerés Dunakeszinek Németországban fedez
O

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

D

r. Hegedüs Csaba olimpiai bajnok birkózó,
a szövetség elnöke a
rangos címmel ismerte el és
köszönte meg a város birkózás iránti elkötelezettségét, a
sportág érdekében végzett magas színvonalú munkát, az önzetlen és nagyvonalú támogatást, a sportág népszerűsítése terén végezett odaadó tevékenységet.
Dióssi Csaba polgármester megtisztelőnek nevezte,
hogy a Magyar Birkózó Szövetség elnöke adta át a kitüntetést, mellyel értékeli azt a
szakmai munkát, melyet Növényi Norbert és munkatársai a birkózó sport sikere, az
utánpólásnevelése érdekében
végeznek. - Munkájukat Önkormányzatunk a kezdetektől
fogva támogatja – mondta a városvezető.
Növényi Norbert számára is
megtisztelő és biztató egyben
ez a kitüntetés.
- 2009-ben élesztettük újjá a
birkózást Dunakeszin a Növényi Sportakadémia megalakí-

Dióssi Csaba polgármester a két olimpiai bajnok,
dr. Hegedüs Csaba és Növényi Norbert társaságában
tásával. Eddig két világversenyen vettünk részt, 30 arany,
nyolc ezüst és öt bronzérmet
nyertek sportolóink. Kiemelkedő eredményeink hatására kaptuk meg ezt a magas kitüntetést. Nagyon büszkék vagyunk rá – mondta a moszkvai olimpia bajnoka. Növényi
Norbert elismeréssel szólt az
önkormányzat
támogatásáról, bíztatónak nevezte a jövőt,
melyben azonban gondot je-

lent számukra, hogy kinőtték
az edzőtermet, már nem tudják fogadni az új jelentkezőket.
- Bízunk abban, ha felépül az új
sportcsarnok, abban mi is helyet kapunk, és akkor az Önkormányzattal együttműködve még szép dolgokra leszünk
képesek, amit az eddigi eredményeink is megalapoznak –
jelentette ki Növényi Norbert.
S.L.
Fotó: Vörös István

Kaszás Géza színművész új filmje tavaszra kerülhet a mozikba

„Iskolába megy a fiam”

Szinte nincs is olyan ember, aki szilveszter éjszakáján, vagy újév napján ne
gondolna az előtte álló évre, vagy ne fogalmazna meg önmagában különböző vágyakat. Nos, nincs ezzel másként Kaszás Géza Dunakeszin élő színművész, rendező sem, akinek 2015 rengeteg izgalmat kínál.
„Az idei esztendőben az első,
egyben legfontosabb esemény az lesz, amikor fiam
átlépi az iskola kapuját először. Bizony, szalad az idő,
iskolássá cseperedett, és ez
a jeles esemény több problémát is felvet. Már most az iskola, illetve a pedagógus választás lázában égünk, hiszen a döntésünk alapvetően befolyásolhatja a további
életét. Az biztos, hogy mindenképpen Dunakeszin jár
majd iskolába, hiszen a város oktatásának színvonala kiemelkedő” – árulta el az
apa.
Köztudott Kaszás Gézáról, hogy imádja a lovakat.
Nem véletlen, hogy nagyon
büszke volt tavaly arra,
hogy sikerült megnyernie a
Nemzeti Vágtát. Idén címvédésre készül.
„Természetesen idén is
szeretnék ott lenni ezen a remek rendezvényen, és megvédeni a címem. Mégpedig
ismét egy kiváló alagi ló hátán” – tette hozzá a lovas.
Mindemellett színházi
és filmes tervei is vannak,

ám mindezek – egy kivétellel – még a tárgyalások, tervezések fázisában járnak.
Ami már biztos, hogy tavaszra mozikba kerülhet a
lovasíjászatról, illetve Kassai Lajosról készített egészestés filmje.
„Már az utómunkáknál
tartunk, és a film bemutatóját a tavaszra tervezzük. Felmerült, hogy a díszbemutatót Kínába tartsuk meg, ahol
a film több részét is forgat-

tuk. Nagy megtiszteltetés
mindez, sosem gondoltam
volna, hogy egyszer a világ
legnépesebb országában is
vetíteni fogják a filmemet.
Biztos vagyok abban, hogy
sikeres lesz, megállja a helyét a mozikban. Nemcsak
Kínában, hanem itthon, Magyarországon is” – jelentette
ki a filmes.
Mi csak annyit tehetünk
hozzá, sok sikert!
M. L.

verdose a február 15ével kezdődő 2015ös fedeztetési szezont Németországban, a
Vollblutgestüt Lindenhof ménesben tölti.
A hír nemcsak a teljes német szaksajtó, hanem az angol Racing Post online kiadásának címlapjára is felkerült – mi viszont megvártuk, hogy a megállapodás
részleteiről is beszámolhassunk. Mikóczy Zoltán a
PannoniaOverdose.hu-nak
elmondta, hogy máris több,
a magas képességét Group-versenyekben is igazoló kanca érkezését igazolták vissza. Overdose min-

A versenyzéstől visszavonuló csodalovat
2013 szeptemberében ezrek búcsúztatták

den valószínűség szerint a
Neuss-i pálya téli homokpályás szezonjának február 8-i versenynapján fog te-

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

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

A

sportdiplomáciai
sikerhez nagyban hozzájárult a váci Bacskai
Sándor és csapata a Fiatal
Galambok Világbajnokságának elmúlt évi sikeres rendezésével, melyről a világsajtóban nagy elismeréssel írtak.
Mint azt az olimpia felvezetéseként a váci Téglaház-dűlőben lévő galambász centrum
tulajdonosa elmondta: a tavalyi rendezés sikerét és színvonalát jól mutatja, hogy Kínában online közvetítették a
versenyt, az Itthon vagy - Magyarország szeretlek! című tévés műsorfolyam pedig többször adott helyi beszámolót a
programról.
A váci siker újabb mérföldköve, hogy az FCI döntése
alapján szeptemberben ismét
Bacskai Sándor Téglaház-dűlői telepe adhat otthont egy
újabb rangos versenynek, a
Fiatal Postagalambok Olimpiájának.
- Már áprilistól érkeznek a
versenyre a galambok, hogy
azonos feltételek mellett készíthessük fel őket az őszi
megmérettetésre. Csaknem
ezer egyednek adnak majd
otthont a dúcaink. Tavasztól
kezdve igazán nagy lesz itt a
nyüzsgés, ezért ezúton is felhívom a figyelmet, hogy bárkit szívesen látunk, aki családi programként szeretné
megtekinteni a telepünket.
Azt gondolom, hogy rendhagyó természetismereti- és biológia órák keretében iskolai
osztályoknak is érdekes lehet
ellátogatni hozzánk. Előzetes
bejelentkezés alapján szere-

Balkovics Péter és Bacskai Sándor büszkén mutatja:
A világsajtó is hírt adott a váci versenyről
tettel várjuk az érdeklődőket!
- emelte ki Bacskai Sándor,
akit a 06-70-384-7270-es telefonszámon érhetnek el az érdeklődők.
A tavalyi világbajnokság, a
januári olimpia, majd a szeptemberben esedékes újabb világverseny alapján talán nem
túlzás azt mondani, hogy Vác
rövid időn belül a galambászat egyik nemzetközi szintű
fővárosává vál(ha)t, ráadásul

ehhez hozzátehetjük, hogy
2016-ban ugyanitt lesz az Európa-bajnokság bázisa is.
- A sikert titka abban keresendő, hogy sokat áldoztunk
és áldozunk a fejlesztésre, bevezetve több, a tenyésztéstnevelést, továbbá a látogatók fogadását komfortosabbá
tevő újítást, és ezek alapján
az FCI brüsszeli központja
szerint jelenleg mi büszkélkedhetünk a világ legmodernebb fiatal galambokat felkészítő telepével - mondta Bacskai Sándor.
Az önkormányzat nevében
Balkovics Péter, a választókörzet önkormányzati képviselője mindenekelőtt azt
emelte ki, hogy a rangos galambász események nagyban
hozzájárulhatnak Vác nemzetközi hírnevének öregbítéséhez, ezért a város minden
tőle telhető támogatást megad ezekhez a programokhoz.
Ribáry Zoltán
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