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Az adventi koszorún Beer Miklós megyéspüspök, Rétvári Bence államtitkár és Böjte Csaba gyújtotta meg a gyertyát

A z advent mindenkit ráéb-
reszthet, hogy a másik em-
ber iránti szeretetet nem 
csak nagy tettekkel lehet 
kifejezni, hiszen nagyon 

fontos, hogy legelőször a saját közvetlen 
környezetünkben, a szomszédságunk-
ban észrevegyük a szükséget - emelte ki 
a politikus.

Beer Miklós megyéspüspök is köszön-
tötte Csaba testvért és a közönséget: a 
főpap egy személyes történetet, foga-
dott fiának nevezett nehéz sorsú isme-
rőse elvesztését megemlítve arra hívta 
fel a figyelmet, hogy minden ember kül-
detéssel jön a világra, s mindenkiben fel 
kell ismernünk az értéket. 

A nehézségekben kellenek példaké-
pek, mint a Krisztus útját járóknak a 
Szűzanya, aki az első, aki adventet tar-
tott, amikor várta a kis Jézust” – kezd-
te elmélkedését Böjte Csaba. A ferences 
szerzetes életútját bemutatva mesélte el, 
milyen fontos, hogy legyenek előttünk 
példák, valamint szólt arról is, hogy a 

mindennapokban derűvel és remény-
nyel tegyük a dolgunkat. Csaba testvér 
elmondta, nagyon sok olyan probléma 
van az életben, amit nem tudunk meg-
oldani, mégis ahogy a patak sem akad 
fenn a medrének kövein, úgy mi sem 
állhatunk meg minden egyes akadály-
nál, amit elénk görget az élet.

Böjte Csaba három gondolat köré épí-
tette elmélkedését: elsőként kiemelte 
Szűz Mária példáját, aki, szavai szerint 
- a hétköznapi feladatokat sem elhanya-
golva - teljes odaadással vállalta hivatá-
sát, az istenanyaságot. Ezután annak je-
lentőségét említette, mennyire fontos, 
hogy az ember személyes istenkapcso-
latot tudjon megélni imádkozó, szere-
tetcselekedetekkel teljes élettel, végül 
de nem utolsó sorban arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy mennyire lényeges derűs 
bizalommal fogadni a gondokat-kihívá-
sokat, hiszen búslakodva, panaszkodva 
semmit nem lehet megoldani.

A rendezvényen - Beethoven: Hold-
fény szonáta című zongoradarabjának 

előadásával - közreműködött Verebélyi 
Ákos, a Váci Tankerületi Központ igaz-
gatója, népdalokat énekelt Pál Eszter 
énekművész, a Vác Civitas Szimfonikus 
Zenekar kisegyüttese előadta Händel: 
Tűzijáték szvit című darabjának nyitá-
nyát, illetve szolgált még - egyházi nép-

énekek megszólaltatásával - a Váci Szé-
kesegyház Szent Cecília kórusa és a 
Váci Székesegyházi Kórusiskola.

Az estet a résztvevők közös imával 
zárták. 

A nézők a rendezvényen adakozhat-
tak az árva, illetve nehéz családi körül-

mények közül érkező gyerekek gyámo-
lításával foglalkozó Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány javára, nagyon sokan éltek a 
jótékonysági lehetőséggel. 

Ribáry Zoltán
Fotó: KesziPress

Vácon tartott adventi elmélkedést 
Böjte Csaba testvér

Ismét Vácott vendégeskedett Böjte Csaba ferences szer-
zetes, akit ezúttal is telt ház fogadott a Madách Imre Mű-
velődési Központban. A rendezvény egyik házigazdája, 
Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára kiemelte:  
a Csaba testvérrel közös est lehetőség arra, hogy a meg-
szokotthoz képest különlegesebbé, igazán felemelővé 
váljon a résztvevők adventi várakozása.

Idén díjmentesen parkolhatnak az autósok
Átadták a váci mélygarázst

Az ünnepélyes szalagátvágás után december 11-én megnyílt a közel há-
romszáz férőhelyes belvárosi mélygarázs, amelyet december végéig in-
gyenesen használhatnak az autósok. A kétmilliárd forint vissza nem térí-
tendő állami támogatásból megvásárolt és felújított létesítmény megnyi-
tásával egy több mint tíz éve húzódó ügy zárult le a városban.

Fördős Attila (Fidesz-
KDNP) polgármester az 
ünnepélyes átadáson el-

mondta: hosszú éveken át csú-
fította a váci belvárost a félbe-
hagyott mélygarázs, amelynek 
térfelszíne is balesetveszélyes 
volt. A háromszintes, 297 par-
kolóhelyet biztosító létesítmény 
átadásával ezt a régóta húzódó 
problémát lehetett lezárni.

A polgármester felidézte, 
hogy a belváros átépítésével ki-
eső parkolóhelyeket - mint-
egy 160 helyet - pótolni kellett. 
Több mint 11 évvel ezelőtt kez-
deményezte az önkormányzat a 
beruházást, ám időközben vilá-
gossá vált, hogy a beruházó, a 
finanszírozó és az önkormány-
zat akkori konstrukciója finan-
szírozhatatlan. Bár a mélyga-
rázs az évek során végül elké-
szült, forrás és a befejező mun-
kálatok hiányában átadni nem 
lehetett.

Az eredeti, háromoldalú szer-
ződést kétoldalúvá kellett átala-

kítani úgy, hogy adásvétel ke-
retében szerezzen tulajdont az 
önkormányzat - magyarázta 
Fördős Attila. A műszaki terü-
leten történt változás után meg 
kellett határozni a valós költ-
ségeket, majd ehhez forráso-
kat kellett teremteni - ezt az ál-
lam megtette -, ezt követően ki 
kellett alakítani az üzemeltetés 
szervezeti és személyi feltétele-
it, és elvégezték az összes utó-
munkálatot is - mondta. 

A beruházást állami forrás-
ból finanszírozták, az önkor-
mányzatnak ez nem került pén-
zébe - emelte ki Fördős Attila, 
hozzátéve, hogy az üzemeltetés 
során ki kell alakítani azt a ta-
rifarendszert, amellyel a mély-
garázs "legalább nullszaldósan 
működtethető".

Steidl Levente, az üzemelte-
téssel megbízott Váci Városfej-
lesztő Kft. képviseletében ki-
emelte: a próbaidő december 
31-ig tart, ameddig díjmente-
sen lehet igénybe venni a mély-

garázs parkolóját. Mint fogal-
mazott; várják az autósok ész-
revételeit és javaslatait, hogy a 
mélygarázs a legoptimálisab-
ban szolgálja az igénybevevő-
ket. 

A mélygarázs megnyitásával 
januártól ismét fizetőssé válik 
a térfelszíni parkolás a város-
ban. Az önkormányzat a tari-
fák kialakításával a belvárosból 
a mélygarázsba szeretné „terel-
ni” az autókat, ahol 200 forint/
óra lesz a parkolási díj.  

Az autósok biztonságát több 
mint harminc kamera felügye-
li éjjel-nappal, a lifttel is meg-
közelíthető különböző szinte-
ken vizesblokkokat alakítottak 
ki, és a mozgássérültek számá-
ra is mosdókat építettek.

A mélygarázs üzemeltetője a 
teljes egészében önkormányza-
ti tulajdonban álló Váci Város-
fejlesztő Kft. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Megújult Dunakeszi egyik 
legforgalmasabb közútja

Dunakeszin több - a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által fenntartott - orszá-
gos közút halad keresztül, melyek állapota az óriási gépjármű forgalom 
miatt felújításra szorulnak. Az egyik legterheltebb állami közút a Fót-Bu-
dapest irányú közlekedést lebonyolító Bajcsy-Zsilinszky út, melynek kö-
zel hatszáz méteres felújított szakaszát pénteken adták át ünnepélyesen 
a forgalomnak. 

- Az út felújításával lehetőségeket teremtünk a magyar 
vállalkozások számára, hogy egyre több munkahelyet 
teremtsenek, az emberek számára pedig, hogy javul-
jon az életminőségük – mondta avató beszédében Tu-
zson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormány-
zati kommunikációért felelős államtitkára. 

A térség országgyűlési képviselője bejelentette, hogy 
a Bajcsy-Zsilinszky utat újabb utak felújítása követik. 
Tuzson Bence kiemelte; az M2 autóút 2x2 sávossá törté-
nő bővítése mellett, a város északi határában, Dunake-
szi és Göd között megépül a 2. számú főutat az M2-essel 
összekötő út. A fejlesztés eredményeként Dunakeszi kö-
rül létrejön az a körgyűrű, aminek köszönhetően várha-
tóan radikálisan csökken a település átmenő forgalma. 

A kormány a jövőben közel 2500 milliárd forintot 
fordít a magyarországi gyorsforgalmi úthálózat kiépíté-
sére. Ennek köszönhetően 2010-hez képest 2022-re 60-
70 százalékkal több gyorsforgalmi út lesz hazánkban – 
jelentette ki Tuzson Bence, aki szerint ez kaput nyit az 
innovatív vállalkozások előtt. 

Az országgyűlési képviselő köszönetet mondott Du-
nakeszi Város Önkormányzatának az infrastrukturá-
lis fejlesztésekért, a városi utak építéséért, felújításáért, 
az állami utak felújítását elősegítő tervek elkészítéséért. 

Dióssi Csaba polgármester kiemelte, hogy a felújított 
Bajcsy-Zsilinszky út az intenzíven fejlődő város köz-
lekedésében jelentős funkciót tölt be, hiszen az utób-
bi időszakban évente ezer fővel gyarapodott a ma már 
negyvenötezres agglomerációs település. 

– Ez számtalan kihívást jelent önkormányzatunk szá-
mára, aminek igyekeztünk megfelelni. 2010 óta épült 
bölcsőde, új óvodákat avattunk, de ebben a ciklusban 
is épül újabb bölcsőde és óvoda. Iskoláinkat bővítettük, 
szeptemberben megnyitottuk a 24 tantermes új iskolán-
kat, elkészült a városi tanuszoda, megújult a művelődé-
si központ, folyamatosan újítjuk fel az orvosi rendelőin-
ket, újat alakítunk ki, most pedig megújult a Bajcsy-Zsi-
linszky út is – sorolta az eredményeket a polgármester, 

aki köszönetet mondott Tuzson Bence országgyűlési 
képviselőnek a város polgárai számára fontos fejleszté-
sekhez, beruházásokhoz nyújtott támogatásáért. 

Dunakeszin napjainkban a közlekedési problémák 
megoldása jelenti a legnagyobb kihívást, melyre számos 
javaslata van az önkormányzatnak. A város terheit je-
lentősen csökkenti majd a Dunakeszi északi peremén 
épülő összekötő út, de a negyvenötezres település belső 
forgalmát is kezelnünk kell – hangoztatta Dióssi Csaba.

A polgármester konstruktívnak nevezte Dunakeszi 
és a Magyar Közút szakmai együttműködését, melyre 
jó példaként említette, hogy az önkormányzat a telepü-
lésen áthaladó valamennyi országos közút felújításához, 
a kivitelezés felgyorsítása érdekében saját költségén el-
készíttette a terveket. Dióssi Csaba reményét fejezte ki, 
hogy a Bajcsy-Zsilinszky út után jövőre a Kossuth Lajos 
utcát is felújítja a Magyar Közút. 

A város polgármestere befejezésül köszönetet mon-
dott a kivitelezésben résztvevőknek, a beruházó Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, a kivitelezést a határidő 
előtt elvégző gödi Penta Kft. szakembereinek.  

Mikes Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műsza-
ki vezérigazgató-helyettese köszönetet mondott Tuzson 
Bence országgyűlési képviselőnek az anyagi forrás elő-
teremtéséhez nyújtott támogatásáért, Dióssi Csaba pol-
gármesternek a tervek elkészítéséért. Bejelentette, hogy 
az önkormányzat által készített és átadott újabb terve-
ket – a Bajcsy-Zsilinszky út és a 2. számú főút közötti 
300 méteres szakasz, a Kossuth Lajos utca, valamint az 
M2-es csomópontjáig terjedő szakasz -, szerepeltetik a 
jövő évi felújítási programjukban. 

A december 15-én ünnepélyesen átadott 600 méteres 
úton a Penta Kft. 750 tonna aszfaltot épített be, a burko-
lati jelek tartós kivitelben készültek, az autóbusz megál-
ló teherbíró bazaltbeton burkolattal épült. 

Vetési Imre
Fotó: Vörös István

Kilencvenegy millió forintból újult meg a 120 férőhelyes kollégium

A földművelésügyi miniszter avatta 
fel a felújított váci kollégiumot

Rétvári: Köszönet azoknak, akik részt 
vettek a Nemzeti Konzultációban

Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter avatta fel a 91 millió forint 
pályázati forrásból felújított és korszerűsített váci FM-KASzK Táncsics Mi-
hály Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
120 férőhelyes kollégiumát. 

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti állam-
titkára, a váci központú országgyűlési választókerület elnöke hétfő dél-
előtt a Duna-parti  városban tartott sajtótájékoztatón mondott köszöne-
tet mindazoknak, akik a régióban részt vettek a Nemzeti Konzultációban.

Az avató ünnepséget Jung 
Lilla megbízott tagin-
tézmény vezetője nyitot-

ta meg, akinek gondolatai után az 
iskola diákjai dél-alföldi táncokat 
mutattak be.

Varga Tamás, a Közép-magyar-
országi Agrár-szakképző Közpönt 
megbízott főigazgatója úgy fogal-
mazott, hogy az avató ünnepség 
mérföldkő a váci iskola életében, 
mert a minisztérium rég nem látott 
támogatással segítette az 1990-ben 
átadott kollégium korszerűsítését 
a Környezeti és Energiahatékony-
sági Operatív Program (KEHOP) 
keretében. – Jó eredményeket, csak 
megfelő környezetben, megfelelő 
komfortzónában tudunk elérni – 
húzta alá Varga Tamás.  

Dr. Fazekas Sándor miniszter a 
december 12-i avató ünnepségen 
köszöntőjében kiemelte, hogy csak 
korszerű tanintézményekben lehet 
magas színvonalú oktatást végezni, 
olyan szakembereket képezni, akik 
megállják helyüket és megélhetést 
találnak az élelmiszergazdaságban. 

A miniszter szerint nagyon fon-
tos, hogy felkészült tantestületek 
legyenek, elengedhetetlen a szín-
vonalas oktatói tevékenység, a gya-
korlati képzés. Hasonlóképpen 
fontosnak tartja a szakmai kapcso-
latok ápolását a vállalkozásokkal, 
gazdákkal, a mezőgazdaságban te-
vékenykedő gazdaszervezetekkel. 
– De ugyan ilyen fontos, hogy 21. 
századi körülmények között, felújí-

tott, korszerű épületekben lehessen 
tanulni és dolgozni – hangsúlyoz-
ta a tárca vezetője, aki szerint ezért 
van különösen nagy jelentősége a 
91 millió forintból megvalósult fel-
újításnak, energetikai korszerűsí-
tésnek. 

 Dr. Fazekas Sándor örömét fe-
jezte ki, hogy a váci mezőgazdasági 
iskolában a korábbi 300 főről 2017-
re már 450 emelkedett a tanulói 
létszám, amely jelzi az ágazat nö-
vekvő elismertségét is. - Ez igazán 
nagy ívű fejlődés, melyhez gratulá-
lok! – mondta elismeréssel. 

A miniszter kiemelte: az intéz-
mény képzésében olyan gyakorla-
tias szakok szerepelnek, amelyek 
később segítik az elhelyezkedést 
és összhangban vannak a kormány 
Tessedik Sámuel Agrárszakképzé-

si Koncepciójával. A terv alapvető 
célja, hogy a szakképzési rendszer 
megfelelő válaszokat tudjon adni a 
gazdaság és a munkaerőpiac folya-
matosan változó és megújuló kihí-
vásaira.

Mint elhangzott a program ke-
retében a nyílászárók cseréje mel-
lett a tetőn napelem rendszert épí-
tettek ki, megújultak a fürdőszo-
bák, mosdók, wc-k, az épület kül-
ső arculata is új burkolatot kapott. 
A 120 férőhelyes kollégiumban je-
lenleg 80 diák lakik. Az iskola arra 
is felkészült, hogy tovább bővül a 
beiratkozók száma. Az intézmény 
egyébként képzéseinek számát is 
növeli, jövőre például két új szak 
is indul.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A politikus elmondta, hogy 
minden idők legsikeresebb 
Nemzeti Konzultációja 

volt, melyet a Soros-tervről tartott a 
kormány. Még soha nem vettek eny-
nyire részt a Nemzeti Konzultáció-
ban, mint ezúttal, amely egyben re-
kord is, hiszen közel 2,4 millió em-
ber töltötte ki és küldte vissza a kér-
dőívet, akik közül 178 491 fő inter-
neten válaszolt a kérdésekre.

Említést tett a Vácon, Szobon és 

Őrbottyánban tartott nagy érdeklő-
déssel kísért fórumokról, melyeken 
az emberek határozottan elutasítot-
ták a Soros-tervet.

- Jól látható, hogy Brüsszel to-
vábbra sem tett le a felső határ nél-
küli kötelező betelepítési kvótá-
ról, amely ellen a magyar kormány 
számára erős felhatalmazást adott 
a Nemzeti Konzultáció eredménye. 
A magyarok kimondták; elutasítják 
a kötelező kvótát – mondta Rétvári 

Bence, akinek értékelése teljes mér-
tékben azonos Tuzson Bencéével.

A Miniszterelnöki Kabinetiro-
da kormányzati kommunikációért 
felelős államtitkára -, akivel a múlt 
héten készítettünk interjút, amely a 
4. oldalon olvasható - kifejti a Nem-
zeti Konzultáció tapasztalatait, és a 
kormányra háruló további feladato-
kat, melyeket hétfő délelőtt ismerte-
tett Rétvári Bence is. 

A szerk.

Minden kedves Olvasónknak 
szeretetteljes ünnepeket, 

békés boldog 
újesztendőt kívánunk!

A Dunakanyar Régió Szerkesztősége





Tuzson Bence és családja 

 A kormány 12,5 milliárdot fordít 
a dunakanyari gyorshajózás fejlesztésére 

Minden idők legsikeresebb 
Nemzeti Konzultációjával 

zárjuk ezt az évet

Rétvári Bence a dunakanyari 
hajóközlekedés fejlesztéséért 

lobbizott az Országgyűlésben

Az advent az a pillanat az ember életében, amikor minden év végén alkal-
mat adunk arra, hogy lassítsunk a hétköznapok tempóján, hiszen ilyenkor 
igyekszünk bepótolni azt is, amit év közben talán elmulasztottunk, ami-
re a rohanás miatt nem jutott idő – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, 
a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője. Mint 
mondta, ő ezt az időszakot megnyugvásként, felszabadulásként éli meg, 
hiszen ilyenkor lassabb mederben folyik az életünk, és elmélyülten fordul-
hatunk a családunk felé. A rohanás, a felfokozott élettempó minden nyű-
gét magunk mögött hagyjuk ezekben a meghitt pillanatokban – fogalma-
zott a politikus. 

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtit-
kára, a váci központú országgyűlési választókerület elnöke a Parlament-
ben a dunakanyari hajóközlekedés fejlesztéséért lobbizott. 
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Ilyenkor jut időnk arra is, hogy összegez-
zük az elmúlt év eseményeit és eredmé-
nyeit, hogy mérlegeljük, hogy mit sikerült 
elérnünk a magánéletben, és mit valósí-

tottunk meg a munkánkban, a hivatásunkban 
– mondta a Miniszterelnöki Kabinetorda kor-
mányzati kommunikációért felelős államtitká-
ra, majd így folytatta: „Ilyen szempontból szá-
momra különösen fontos a Nemzeti Konzultá-
ció sikere, amelyben a Soros-tervről kérdeztük 
meg a magyar embereket. A lakosság megértet-
te, hogy itt most hazánk sorskérdéseiről kell vé-
leményt mondani, Magyarország és a gyerme-
keink sorsáról, az utánunk következő nemze-
dékek életkörülményeit meghatározó döntések-
ről kell kifejezni, hogy mit gondolnak, s minden 
bizonnyal ez eredményezhette azt, hogy ez lett 
minden idők legsikeresebb Nemzeti Konzultáci-
ója. Minden eddiginél több, 2,3 millió kitöltött 
kérdőív érkezett vissza, és az interneten is több 
mint százötvenezren válaszoltak a kérdésekre” – 
mondta lapunknak Tuzson Bence.

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek 
a régiónkban, mindenkinek, aki a választóke-
rületemből is visszaküldte a Nemzeti Konzultá-
ció kérdőívét, és elmondta véleményét a Soros-
tervről – fogalmazott az államtitkár, aki hang-
súlyozta azt is, hogy a kormány számára na-
gyon fontos, hogy megismerje az emberek véle-
ményét, mert így abban a megerősített tudatban 
állhat ki a nemzetközi fórumokon a magyar ér-
dekek mellett a hazánkra nehezedő nemzetkö-
zi nyomással szemben, hogy a lakosság vélemé-
nyét képviseli. Egyetlen döntéshozó testület sem 
vonhatja kétségbe 2,3 millió európai uniós ál-
lampolgár egyöntetűen kifejezett véleményét – 
tette hozzá.

Mint mondta, a kérdőívek feldolgozása még 
folyamatban van, de a részeredményeket már is-
merhetjük, s ezek alapján már most is nyilván-
valónak tűnik, hogy a magyar emberek elsöprő 
többsége nem kér a Soros-tervből. Hazánk la-
kossága egyértelművé tette, hogy nem akarja, 
hogy Magyarországból bevándorlóországot csi-
náljanak a külföldi döntéshozók, és nem akarja 
azt sem, hogy Brüsszel a fejünk fölött, a megkér-

dezésünk nélkül döntsön arról, hogy mi kikkel 
éljünk együtt. A magas részvétel egyúttal bizo-
nyítja azt is, hogy a Soros-terv és az erőltetett be-
vándorlás elutasítása egy pártokon átívelő nem-
zeti ügy, amelyet az emberek pártállástól függet-
lenül fontosnak tartanak.

A magyar emberek ilyen széles támogatása 
minden másnál nagyobb erőt és felhatalmazást 
ad a kormánynak az előttünk álló brüsszeli csa-
tákhoz – folytatta Tuzson Bence –, az igazi harc 
csak ezután kezdődik, Brüsszelben ugyanis már 
gőzerővel zajlik a Soros-terv végrehajtása. Az 
pedig, hogy kemény csaták várnak ránk Brüsz-
szelben, már abból is látszik, hogy Soros György 
és az általa pénzelt álcivil szervezetek támadás-
ba lendültek, megkérdőjelezik a konzultációt, 
mert a Soros-terv végrehajtásában a legnagyobb 
akadályt jelenleg Magyarország, a magyar kor-
mány ellenállása és a Nemzeti Konzultáció ered-
ménye jelenti. Ezért a Soros-birodalom egyre 
nagyobb nyomást helyez hazánkra, aminek ré-
szeként Soros György személyesen is beszállt a 
magyar választási kampányba, dollár milliárdo-
kat mozgat meg azért, hogy eltávolítsa a beván-
dorlás ellenes Orbán-kormányt és a helyére egy 
olyan gyenge, elvtelen ellenzéki kormányt ültes-
sen, amelyet aztán kedvére dróton rángathat, és 
amely végrehajtja a Soros-tervet – fogalmazott 
az államtitkár.

Szerinte az advent, az év végi ünnepek elmé-
lyültsége és megnyugvása után a jövő év elején, 
gyakorlatilag már januártól újabb megpróbálta-
tások, újabb kemény csaták várnak majd ránk 
– figyelmeztetett a képviselő. Azok után, hogy 
minden idők legsikeresebb Nemzeti Konzultá-
cióját bonyolítottuk le 2017-ben, 2018-nak majd 
arról is kell szólnia, hogy megvédjük és a nem-
zetközi döntéshozók előtt is képviseljük a ma-
gyar emberek most kifejezett véleményét. Ab-
ban a hitben és meggyőződésben kívánok ál-
dott karácsonyt minden kedves olvasónak, hogy 
a magyar kormány a jövő évben is megújult erő-
vel végzi el ezt a munkát, amit a kötelezettségé-
nek is tart – mondta Tuzson Bence.

Mogyorósi Zsuzsanna
Fotó: Ligeti Edina

Felszólalásában az országgyűlési képviselő a 
Dunakanyar közlekedése fejlesztése kapcsán 
elmondta, hogy láthatóan jó ütemben halad 
az M2-es autóút bővítése. A vasúton az elő-

városi közlekedés – zónázó, gyorsított járatokon kívül 
nosztalgia szerelvények - mellett jelentős a nemzetkö-
zi tranzitforgalom is. 

Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy a régió közleke-
dés fejlesztésében kiemelt szerepe van a vízi közleke-
désnek is, mely iránt napjainkban élénk igény mutat-
kozik. 

– Ezért különösen örvendetes, hogy a kormány ki-
emelt turisztikai fejlesztési térségé nyilvánította a Du-
nakanyart, hiszen így újabb és újabb források állnak 
rendelkezésre. A kormány 12,5 milliárd forintot biz-
tosított Budapest és Esztergom közötti gyorshajózás 
fejlesztésére – húzta alá Rétvári Bence, aki a fejlesz-
tés részleteiről kérdezte a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium államtitkárát. Fónagy János államtitkártól arra 
kért választ, hogy a kiemelt turisztikai fejlesztési térsé-
gé nyilvánított Dunakanyarban Vác, Esztergom, Vise-
grád mellett épül-e hajókikötő pl. Szobon, Sződligeten, 
Verőcén, Kismaroson, Nagymaroson, Zebegényben. A 
politikus arra is választ kért, hogy a vízi közlekedés fel-
lendítése érdekében tervezik-e új hajók beszerzését.

Fónagy János válaszában elmondta: a Dunakanyar-
ban megvalósuló fejlesztések egyik legfontosabb célja, 
hogy arra ösztönözze a Budapestre érkező turistákat, 
hogy tartózkodásukat egy-két nappal meghosszabbít-
sák. Ezt kívánja elősegíteni a Budapest-Esztergom kö-
zötti dunai gyorshajózás fejlesztése. 

– A leendő szolgáltatás szervezése a jövő év első 
felében megkezdődik, melynek célja, hogy a Duna 

adottságaihoz igazodó gyors oda és visszajutást bizto-
sítson Budapest és Esztergom között, a legjelentősebb 
turisztikai vonzerővel bíró települések érintésével. Így 
pl. az ön által is említett Verőce, Zebegény, Szob vagy 
más egyéb, idegenforgalmi szempontból frekventált 
település érintésével – mondta Fónagy János Rétvári 
Bencének. 

A fejlesztés célja – a dunai vízállás figyelembe vé-
telével – a gördülékenyebb ki és beszállás, és akadály-
mentesítés biztosítása, valamint az utas tájékoztatási 
rendszerek fejlesztésének vizsgálata is. Gyors és kör-
nyezetbarát új hajók beszerzése is szerepel a tervek-
ben, melynek köszönhetően a Budapest-Esztergom 
hajóút másfél óra alatt teljesíthető lesz – jelentette ki 
Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ál-
lamtitkára.  

A szerk.

A PROLAN Irányítástechnikai Zrt. az Európai Unió által finanszírozott, 
a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” program keretében a 
VEKOP-2.1.1-15-2016-00022 azonosítószámú pályázatával 198,47 millió Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyert, amely célul tűzte ki, hogy az okos 
város rendszerével az adaptív köz- és térvilágítási rendszer alapinfrastruk-
túráját használva új okos szolgáltatások bevezetését tegye lehetővé. A kis 
költségvetésű alapelemek kifejlesztésével és külső, speciális szenzorok in-
tegrálásával a meglévő közvilágítási hálózatot egy olyan új infrastruktúrá-
vá alakította, amely szolgáltatásai révén különböző kommuniális rendsze-
rek felügyeletének biztosítása mellett segít javítani a bűnüldözési statiszti-
kát és növeli a városlakók életszínvonalát.

Az okos város rendszer az adaptív köz- 
és térvilágítási rendszer alapinfrastruk-
túráját használva új okos szolgáltatá-
sok bevezetését teszi lehetővé. Ezál-

tal a közvilágítási rendszer mellett egyéb kommu-
nális rendszerek is felügyelhetők, illetve speciális 
szenzorokkal további közbiztonsági és életminő-
séget javító funkciók jelennek meg. Az adaptív 
köz- és térvilágítási rendszer így egy okos telepü-
lés felügyeleti rendszerré válik. A rendszer egyik 
központi eleme az okos vezérlőegység, amely al-
kalmas adaptív közvilágítási rendszer intelligens 
lámpáinak felügyeletére és vezérlésére, minden 
releváns kommunális intelligens egység, érzéke-
lő jeleinek, jelzéseinek fogadására, feldolgozásá-
ra és továbbítására, továbbá külső rendszerekből 
érkező vezérlések fogadására és feldolgozásá-
ra. Moduláris kialakításának köszönhetően költ-
séghatékony, az adott igényekhez szabottan te-
lepíthető.

Az okos LED meghajtó egység nemcsak egy 
új termék, de egy új terméktípus is, amely a köz- 
és térvilágítási terméklistát egészíti ki ill. egyes 

elemeit váltja ki egy magasabb szintű megoldás-
sal. Az okos LED meghajtó önmagában két egy-
séget, egy lámpavezérlőt és egy LED meghajtót 
helyettesít költséghatékony, energia hatékony és 
magasabb szolgáltatási színvonalat biztosító mó-
don. A meghajtóhoz külső szenzorok, intelligens 
eszközök, vagy akár vezérlő kimenet is kapcsol-
ható, ennek köszönhetően alkalmas arra is, hogy 
a központi rendszert összekösse a lámpaoszlo-
pon vagy oszlop közelében található szenzorok-
kal, intelligens eszközökkel.

A fejlesztés várható befejezésének időpontja: 
2018. április 30. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 
valósul meg és 4 fő számára teremt új munka-
helyet. 

A projektről bővebb információt http://prolan.
hu/oldal/Smart_City oldalon olvashatnak.

 
 További információ kérhető:

Jeney Gabriella, sajtóreferens
T: +36 20 954-3100; 

jeney.gabriella@prolan.hu

Okos városi 
szolgáltatások 
kifejlesztése
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A Telekom épülő székháza 

Hullámzó teljesítmény után 
erősödhet az építőipar

Folytatódó Európai Uniós finanszírozású projektek, CSOK és ÁFA csökkentés mind arra hivatottak, hogy a magyar építő-
ipart fellendítsék. Infrastrukturális és lakásépítési dömpinget vártunk, a valóság azonban ennél árnyaltabb – nyilatkoz-
ta a Dunakanyar Régiónak Szarkándi János, a Duna-Dráva Cement Kft. elnök-vezérigazgatója, akivel az építőipar aktuális 
helyzetéről, teljesítményéről beszélgettünk.

- Hogyan alakult ez az év az 
építőipar számára?

- Összességében elmondha-
tó, hogy 2017-ben bővült az 
építőipar, mégsem volt olyan 
mértékű a fellendülés, mint 
amit a CSOK-tól és a csökken-
tett mértékű építőipari ÁFA-
tól vártunk. A lakásépítés terén 
ugyanez mondható el, a kezde-
ti optimizmust követően egy-
re óvatosabb becslések látnak 
napvilágot, és a dolgot csak te-
tézik az utóbbi időben tapasz-
talt munkaerő-piaci nehézsé-
gek, mint például a szakmunkás 
és szakemberhiány.   

- Mit jelent ez a gyakorlat-
ban?

- 2016-ban az azt megelőző 
évhez viszonyítva jelentős, 19 
százalékos visszaesést tapasz-
taltunk az építőipar teljesítmé-
nyében. Ekkor kevesebb Uniós 
forrás állt rendelkezésre a nagy 
beruházások megvalósításá-
hoz. Idén pozitív irányba moz-
dult a mutató, a 2015-ös szin-
tet nagyjából szeptemberre si-
került megközelíteni, ezáltal 

az idei növekedés kompenzál-
ni tudta a tavalyi visszaesést, a 
teljesítmény azonban egész év-
ben hullámzó maradt. 2017 au-
gusztusában az építőipari ter-
melés volumene 36,8 százalék-
kal meghaladta az egy évvel 
korábbi, alacsony bázist. Au-
gusztus tehát erős volt. A szep-
temberi, megszokottól hide-
gebb, esősebb idő visszahoz-
ta az idei évre amúgy is jellem-
ző ciklikusságot, amely ebben 

a hónapban a vártnál érezhető-
en gyengébb teljesítményt ered-
ményezett. Október és novem-
ber azonban ismét erősnek bi-
zonyult. Az időjárás mellett a 
projektek ütemezése, indulása 
is generálja a visszaeséseket és 
növekedéseket.

- Ezek szerint sikerül a 2015-
ös szintet átlépni?

- Bizakodóak vagyunk, és úgy 
látjuk, hogy a 2015-ös eredmé-

nyeket, ha kismértékben is, de 
meghaladjuk. 

- A gazdasági környezet a 
mostaninál jelentősebb növe-
kedést indokolna…

- Így van, az új támogatási 
ciklus elindulásával az Európai 
Uniós források elméletileg újból 
rendelkezésre állnak. Ugyan-
akkor 2017-ben még leginkább 
csak a projektek kormányza-
ti költségvetésből történő elő-
finanszírozása serkentette a pi-
acot. A következő évben remé-
nyeink szerint az Uniós kifize-
tések is beindulnak, amely je-
lentős mértékben járul hozzá az 
építőipar teljesítményéhez, bár 
egyes nagyprojektek indítását 
pont az Uniós kifizetések körüli 
bizonytalanságok hátráltatják.

- Még mindig úgy tűnik, ne-
hezen vergődik ki a gödörből az 
ipar. Miben látja a fellendülés 
lehetőségét?

- Szerencsére már messze van 
a gödör alja, de a hatását még 
érezni lehet. A válság idején az 
éves országos cementfelhaszná-

lás mértéke 2 millió tonna körül 
alakult, idén remélhetőleg meg-
haladja majd a 3 millió tonnát. 
Sajnálatos módon ennek több 
mint egyharmada import ce-
ment, pedig a magyar gyárak 
kapacitása megengedné a teljes 
mennyiség előállítását. Emellett 
egyre nagyobb teret nyer a pia-
con a sok esetben gyengébb mi-
nőségű ukrán cement is. 

Mi azonban optimisták ma-
radunk és előre tekintve a fej-
lődés mellett döntöttünk. A 
közelmúltban megvásároltuk 
a Readymix Hungária Kft-t, 
így növekvő beton üzletággal 
és térkő gyártással lépünk elő-
re. Elsődleges célunk, hogy pi-
aci helyzetünket tovább erő-
sítsük. Az akvizícióval beton-
üzem hálózatunk országos 
lefedettségű lett, valamint tér-
kő gyártással is szélesítettük 
tevékenységi körünket. Alap-
anyag-ellátó rendszerünket is 
bővítettük, a felvásárlással te-
hát kavics üzletágunkat is erő-
sítjük. Váci Cementgyárunk-
ban pedig egy közel 7 milli-
árd forintos környezetvédelmi 

beruházásba kezdtünk. Ezál-
tal a jelenleg is alacsony porki-
bocsátási értékek tovább csök-
kennek, fosszilis anyagok he-
lyett sokkal több alternatív 
tüzelőanyagot tudunk majd 
használni, és az üzembizton-
ság is növekedni fog. Mindez 
hozzájárul a fenntartható ter-
meléshez. 

- Tekintsünk kicsit távolabb. 
Mit várnak 2018-tól?

- A következő két évben arra 
számítunk, hogy a tervezett 
nagyprojektek – például az út- 
és autópálya építések – elindu-
lásával erősödni fog az építő-
ipar teljesítménye. Ezt a képet 
kicsit árnyalja az Unióból érke-
ző források kifizetése körüli bi-
zonytalanság, amely jelenleg is 
sok tervezett projekt elkészül-
tének határidejét tolja későbbre. 
Amennyiben ténylegesen elin-
dulnak a most még csak kezdeti 
szakaszban lévő projektek, ak-
kor 2018 tekintetében legalább 
10 százalékos növekedésre szá-
mítunk.

A szerk.

5 tipp, hogy még jobban menjen az üzlet

Mindent megteszünk azért, hogy ügyfeleinknek a lehető legjobb szol-
gáltatást nyújtsuk, de házon belül folyamatosan probléma van az in-
ternet-ellátással? Szeretnénk még produktívabbá tenni a cégünk mű-
ködését, de nincs idő az infrastruktúra felügyelésére? Számtalan kér-
dés merülhet fel egy kisvállalkozás irányítása során, melyekre sok 
esetben nem fordítunk kellő figyelmet – pedig ezzel jelentősen ered-
ményesebbé tehetjük cégünk működését is. Az Invitel kisvállalati 
szakértője most elárulja, hogyan tudjuk egyszerű megoldásokkal nö-
velni cégünk hatékonyságát. 

 1. Bízzunk a szakemberekben!
Könnyen beláthatjuk, hogy kevesebb idő 
jut ügyfeleinkre, ha az internet szolgálta-
tással kapcsolatos feladatokat is nekünk 
kell ellátni. Ne gondoljuk, hogy egy kis-
vállalatnak nincs szüksége profi infra-

struktúrára, hiszen az elengedhetetlen a folyamatos és 
biztonságos üzletmenethez. Amennyiben egy megbíz-
ható szolgáltató felügyeli a távközlési rendszerünket, 
egyszerűbbé és költséghatékonyabbá válik az üzemelte-
tés, ráadásul az adataink is biztonságban lesznek. 

2. Válasszunk 
személyre szabott szolgáltatást!

Ahány vállalkozás, annyi igény – ezért 
érdemes olyan távközlési szolgáltatást 
választanunk, amely a lehető legjobban 

illeszkedik cégünk profiljához. Egy tanácsadó cégnél 
és egy vendéglátóhelyen például teljesen más csomag-
ra van szükség: míg az előbbinél fontos, hogy a munka-
társak céges irodai telefont használhassanak, az utóbbi-
nál nagyban növeli az üzlet sikerét, ha van televízió. Az 
Invitel kisvállalati ajánlataiban magunknak állíthatjuk 
össze a csomagjainkat, így a szolgáltatásokat az üzleti 
igényeinkhez igazíthatjuk. 

3. Kérjünk segítséget!
Amennyiben nem vagyunk IT-szakér-
tők, sajnos előfordulhatnak olyan hi-
bák vagy biztonsági problémák, ame-
lyeket saját magunk nem tudunk meg-
oldani. Ez amellett, hogy megnehezí-

ti a cég mindennapos működését, akár a hírnevét is 
ronthatja. 

Ezért érdemes olyan szolgáltatót választanunk, 
amelyre nyugodtan rábízhatjuk a technológiai és 

kiber-biztonsági kérdéseket, így megelőzhetjük az 
esetleges problémákat. A gyorsított hibaelhárításnak 
és a 0-24 órás technikai segítségnyújtásnak köszönhe-
tően felmerülő informatikai nehézségek esetén az In-
vitel szakképzett és tapasztalt munkatársaira mindig 
számíthatunk, így nyugodtan koncentrálhatunk vál-
lalkozásunkra, illetve az üzletre.

4. Nyújtsunk extrát 
az ügyfeleknek is!

Egy cégünkre szabott csomag vásárlá-
sával nem csak a működéshez szüksé-
ges infrastruktúrát teremthetjük meg, 
de az ügyfelek bizalmát is könnyebben 
elnyerhetjük. A vásárlók, illetve vendé-

geink szívesebben tartózkodnak üzletünkben, ha ingye-
nes Wi-Fi-n keresztül használhatják az internetet vagy 
tévézéssel üthetik el a várakozás idejét. 

5. Válasszuk 
a kedvezményes ajánlatot! 

Ha kiválasztottuk a számunkra fontos 
szolgáltatásokat, érdemes keresni olyan 
kombinált kisvállalkozói csomagot, 
amely minden igényünket magában fog-
lalja, így pénzt is spórolhatunk. Az In-

vitelnél például a Profi csomag vezetékes szolgáltatásai 
(internet, telefon, tévé) közül minél többfajtát rendelnek 
meg egyidejűleg, annál nagyobb kedvezményben része-
sülhetnek a vállalkozások. Két termék együttes megvá-
sárlása esetén 20% kedvezményt adnak a szolgáltatás 
árából, három termék esetén pedig 30%-ot.

Az érdeklődők további hasznos információkkal kap-
csolatban az Invitel 06 80 881 881-es kisvállalati te-
lefonszámán, valamint az invitel.hu oldalon tájéko-
zódhatnak. 

Hatékonyságnövelő 
tanácsok az Inviteltől



Horváth Szilárd feleségével és két lányával a piarista gimnázium 
idei szalagavatóján
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Jézus érkezése évezredek óta 
minden évben újjászülető remény

- Önről ismert, hogy két és 
fél évtizede tévézik, volt Ablak 
műsorvezető, Híradó főszer-
kesztő, kommunikáció szako-
sokat tanított főiskolán, ké-
sőbb egyik alapítója lett a jó 
hírnévnek örvendő gödi Bú-
zaszem Iskolának, ma pe-
dig a Kossuth Rádió Napköz-
ben műsorának műsorvezető-
jeként népszerű országszerte. 
Mind teljes embert kívánó fel-
adat, melyekben közös, hogy 
a kisebb vagy nagyobb közös-
ség előre meneteléért munkál-
kodik. Vonzzák a kihívások? – 
kérdeztük a Gödön élő Horváth 
Szilárdtól.

- Örülök, ha újba és hasznos-

ba vághatok bele, s vonz, ha a 
nemzet előrejutásáért tehetek. 
Végzős történelem szakosként 
1986-ban Tajta Gábor barátom-
mal „1956 Szombathelyen” cím-
mel írtuk a szakdolgozatunkat. 
Akkor ebben volt némi kocká-
zat, különösen, hogy az ellen-
forradalom szó a dolgozat kör-
nyékén sem fordult elő. Annyira 
vállalható ma is, hogy a forrada-
lom 60. évfordulóján bemutat-
ták a szombathelyi levéltárban. 
Kihívás volt az is, hogy ami-
kor a szocialista kormányok 
egy fillért sem adtak a moldvai 
csángók anyanyelvi oktatásá-
ra, A Moldvai Magyar Oktatá-
sért Alapítvánnyal esztendőkön 

át évi 70 millió forintot gyűjtöt-
tünk össze 40 csángó falu ma-
gyar oktatására. Közben titok-
zatos „fülek” lehallgatták bákói 
tárgyalásainkat, itthon pedig 
régen látott erdélyi ismerősök 
kerestek meg, s kérdezősködtek, 
mintha csak küldték volna őket. 
A Búzaszemet is azért alapítot-
tuk, amiért a moldvai magyar 
oktatás megszületett. Meggyő-
ződésünk, hogy a magyar gye-
rekeknek a keresztény magyar 
hagyományban gyökerező ne-
velést kell adnunk ahhoz, hogy 
önazonosságban nőjenek fel és 
hűek legyenek a közösséghez, 
amelyből vétettek. Most keret-
tantervet készítünk, amely bi-
zonnyal új irányokat mutat 
majd a magyar közoktatásnak.

- Csak az tud sikeresen csele-
kedni a közösségekért, aki ko-
moly szakmai felkészültséggel 
rendelkezik. Hogyan alakult 
az Ön szakmai életútja? Mit 
hozott magával a szülői ház-
ból?

- Minden ősöm a közösségé-
ért dolgozott. Zalai édesapám 
büszkén mutatta, hogy mit 
hoztak létre a falvakban. Apai 
nagyapám abba halt bele, hogy 
a negyvenes években menteni 
igyekezett barát-üzlettársa csa-

ládját. Ma sem tudjuk, hol van a 
sírja, de nyughelye helyett őriz-
zük a családtól kapott levele-
ket. Anyai nagyanyám ajtaja 
mindig nyitva állt, a család ta-
lajt vesztett távolabbi tagjai szá-
míthattak arra, hogy nála lesz 
hol lehajtaniuk a fejüket. De az 
otthonról szinte genetikailag 
hozott szándékokon kívül fon-
tos volt, hogy tizenévesen el-
mentem otthonról, s az Úr ki-
képzett. Próbatételek sorát állí-
totta elém, amelyeken hol meg-
feleltem, hol nem, de – miköz-
ben segédmunkás, műtősfiú, 
festőlegény és sarukészítő kis-
iparos is voltam - egyszer csak 
a czestochowai pálos kolostor 
falánál vagy egy jeruzsálemi 
templomban találtam magam. 
Ma már tudom, nem véletlenül. 
Azt hiszem, ez a fordulatos élet 
volt az én igazi egyetemem.

- Mi azaz érték, amit iskola-
alapítóként, riporterként fon-
tosnak tart, hogy közvetítsen, 
átadjon az Önt körülvevő diá-
koknak, a rádió hallgatóinak?

- A Lovasíjász című filmben 
hangzik el a következő mondat: 
„Nem az ősöket kell követni, 
hanem azt, amit az ősök követ-
tek”. No de őseink mit követtek? 
Tudták, minden tettük hatással 

van a közösségükre is, s ezért a 
közösség előre valóbb, mint sa-
ját életük. Tudták, hogy a vilá-
got meg kell őrizniük utódaik-
nak, ezért a természettel béké-
ben kell élniük. Tudták, hogy az 
országot is meg kell őrizniük az 
utódaiknak. És mindenekelőtt 
tudták, hogy örök hűséggel tar-
toznak a Teremtőnek. Szent Ist-
ván az egész Kárpát-medencé-
ben alapította meg országát, s 
ennek az országnak a gondozá-
sát bízta utódaira. Mi is utódai 
vagyunk, hazánk az egész Kár-
pát-medence. És végül: Szent 
István Intelmeiből a hatodi-
kat, a „vendégekre” vonatkozót 
gyakran és rosszul idézik, ám 
az elsőt csak ritkán: ez a keresz-
tény hit megtartásáról szól. Az 
ország mellett ezt is ránk hagy-
ta. 

- Mi az a biztos kapaszkodó, 
amely segítségünkre lehet ab-
ban, hogy felgyorsult világunk-
ban ne térjünk le a jó útról, 
minden helyzetben meg tudjuk 
őrizni emberi méltóságunkat?

- Nem szeretném az újság-
ban megmondani másnak, mi 
a követendő út. A Búzaszem-
ben ballagó gyerekeknek, a he-
tedikesek idén rajzzal is illuszt-
rálva felírták a táblára: men-

ni, orra bukni, koronát igazíta-
ni, továbbmenni. Én sem tudok 
jobbat. Esendő emberként sok-
szor elbukom. Tavaly egy ilyen 
alkalom után Dobogókőre, a je-
zsuitákhoz vonultam vissza né-
hány napos lelkigyakorlatra, s 
életemben először beszélgettem 
az Úrral. Kérdeztem, válaszolt. 
Kérdezett, válaszoltam. Beszél-
ni Istennel, feleségemmel, gye-
rekeimmel, barátaimmal, körü-
löttem lévő emberekkel, helyze-
tekkel, s közben mindig az Úrra 
függeszteni a tekintetemet. Ne-
kem ez ad erőt.

- Néhány nap választ el ben-
nünket az emberiség legkedve-
sebb ünnepétől, Jézus születé-
sétől. Családapaként hogyan 
éli meg az adventet, Ön szerint 
Jézus érkezése mit üzenhet a 
21. század emberének?

- Karácsony, a közénk jött Is-
ten születésnapja, az évezredek 
óta minden évben újjászülető 
remény. A remény abban, hogy 
mindent kijavíthatunk, min-
dent helyre tehetünk, amit elhi-
báztunk. 

- Köszönöm a beszélgetést, 
áldott karácsonyt kívánok Ön-
nek és családjának!

Vetési Imre

Történészek a reformációról, 
adventi gondolatok és koncert 

Rétvári: tizenegyezer rászoruló 
kap élelmiszercsomagot 

decemberben

A Reformáció 500. évfordulója alkalmából december 12-én ünnepi rendezvény színhelye volt a Du-
nakeszi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola aulája. A programban tudományos előadásokat, ad-
venti ünnepi gondolatokat és komolyzenei koncertet hallgathatott meg a közönség.

Tizenegyezer rászoruló kap tartós élelmiszereket decem- 
berben az országban - közölte az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának parlamenti államtitkára hétfőn Szobon, 
ahol hátrányos helyzetű gyermekes családoknak adtak 
át ilyen csomagokat.

A programot Kárpá-
ti Zoltánné igazga-
tó asszony nyitot-
ta meg. Elmond-

ta, hogy az esemény ötletadó-
ja, és a szervezésben partnere 
volt dr. Mervald Anna, a Du-
nakeszi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke. Az 
est előadói sorában köszön-
tötte régi kedves ismerősü-
ket, dr. Gudor Kund Botondot, 
a Gyulafehérvári Reformá-
tus Egyházmegye esperesét, a 
gyulafehérvári egyetem tör-
ténészét, édesapját, dr. Orosz 
István akadémikust, profesz-
szor emeritust, Varga Tibort, 
a Dunakeszi Radnóti Miklós 
Gimnázium nyugdíjas címze-
tes igazgatóját, Farkas Pált, a 
Dunakeszi Szimfonikus Zene-
kar kamaraegyüttesének kar-
nagyát, valamint Kocsis Bá-
lintot, a Budapesti Tóth Ala-
dár Zeneiskola növendékét, a 
múlt évben a Dunakeszi Mű-
vészeti Iskola által megrende-
zett VII. Farkas Ferenc Zon-
goraverseny győztesét.

Az európai reformáció esz-
metörténete volt a témája dr. 
Orosz Istvánnak. Felidézte, 
hogy Luther Márton 1517. ok-
tóber 31-én a wittenbergi vár-

templom kapujára kiszögezett 
95 tételt, amelyekben olyan kér-
dések szerepeltek, melyeket az 
egyháznak közösen meg kell 
vitatni. Ennek következménye 
nem vita lett, hanem az egy-
ház szétszakadása. Fontos moz-
zanatként emelte ki, hogy ami-
kor a vormsi birodalmi gyűlés-
re V. Károly német-római csá-
szár odarendelte Luther Már-
tont, hogy vonja vissza tanait, ő 
ezt nem tette meg. Ismeretes a 
harcos kiállása: „Itt állok, más-
ként nem tehetek”! Birodalmi 
átokkal sújtották, de Bölcs Fri-
gyes szász választófejedelem el-
fogta, Wartburg várába vitte, 
ám ez olyan fogság volt, hogy 

nyolc év alatt lefordította német 
nyelvre a Bibliát. Hit tételei ré-
vén új korszak kezdődött a ke-
reszténység történetében.

Ezt követően az erdélyi re-
formáció elterjedéséről beszélt 
vetítettképes előadásában dr. 
Gudor Kund Botond. A refor-
máció igehirdetés, vagyis Isten 
igéjének hozzánk szóló üzenete, 
fogalmazott bevezetőjében az 
esperes. Nevezhetjük belső lel-
ki megújulásnak is a reformáci-
ót. Erdélyben a reformáció elő-
ször főleg a német nyelvterüle-
ten terjedt el. Főleg a kálvini ta-
nítás vert gyökeret. (Kálvin Já-
nost, a reformáció másik nagy 
alakját máglyahalálra ítélték.) 
Hosszasan taglalta a katolikus 
egyház és a reformáció gondo-
latát képviselők közti vitákat. 
Szólt a magyar nyelvű bibliafor-
dításokról, köztük Heltai Gás-
páréról, amely eljutott Gyula-
fehérvárra. Felidézett ismert re-
formátorokat, köztük Batthyá-
ny Orbán kalocsai kanonokot, 
gyulafehérvári főesperest. Ki-
alakult a református tengely Er-
délyben, s együtt él és együtt 
működik az összes többi egy-
házzal.                    

A „Biblia a művészetben” 
című vándorkiállitást – amely 

dr. Gudor Kund Botond segít-
ségével érkezett az iskolába – 
dr. Mervald Anna nyitotta meg. 
Megköszönve a tanintézmény 
támogatását a rendezvény lét-
rehozásában, felvázolta a német 
nemzetiség és a reformáció tör-
ténelmi kapcsolatát.  

A kamarazenekar Bach és 
Corelli műveket szólaltatott 
meg, köztük Bach a-dúr zongo-
raversenyének első tételét Ko-
csis Bálint előadásában. Far-
kas Pál az említett zeneszer-
zők munkássága és a reformá-
ció közti kapcsolatát tárta fel, 
kiemelve, hogy Luther Márton 
a muzsikát isteni adománynak 
tekintette.   

Befejezésül „Adventi lépé-
sek” címmel olvasta fel rendkí-
vül tartalmas ünnepi gondola-
tait Varga Tibor. Egyebek mel-
lett így fogalmazott: „Az ad-
venti időszak egyszerű, mégis 
értékteremtő lehetőségét épít-
ve magunkban és közössége-
inkben, meg kell próbálnunk 
elvinni lelkünket a betlehemi 
bölcsőhöz, hogy a karácsony ne 
csak ajándékot hozzon, hanem 
a szeretet semmivel sem pótol-
ható élményét és érzését is”. 

 
Katona M. István

Rétvári Bence a csomag-
osztás előtt a Dunaka-
nyar Régió kérdésére 
elmondta, hogy az eu-

rópai uniós és magyar költségve-
tési forrásból működő Rászoruló 
Személyeket Támogató Operatív 
Programon (RSZTOP) keresztül 
korábban hajléktalanokat támo-
gattak három kelet-magyarországi 
megyében; a program azóta orszá-
gossá vált és célcsoportja is bővült. 

– A program első ütemében – 
több éven keresztül – hajléktala-
noknak biztosítottak napi egy-
szeri meleg étkezést. A máso-
dik ütemben, három - Hajdú-Bi-
har, Szabolcs-Szatmár-Bereg és 
Borsod-Abaúj Zemplén – megyé-
ben osztottunk élelmiszercsoma-
got, és most, az idei esztendő vé-
gén országossá bővült a program. 
Kétszázhatvan helyszínen össze-
sen közel tizenegyezer csomagot 
adunk át a rászorulóknak uni-
ós és magyar társfinanszírozású 
program keretében. A több éven 
át tartó programban azon nehéz 
helyzetű, rossz körülmények kö-
zött élő családok részesülnek tá-
mogatásban, melyekben három 
évesnél fiatalabb gyermek van, 
valamint a megváltozott munka-
képességű, nehéz helyzetben lé-
vők, illetve idős, rászoruló sze-

mélyek – jelentette be Rétvári 
Bence.

Az Emmi parlamenti államtit-
kára azt is elmondta, hogy eddig 
a három megyében 810 tonna élel-
miszer osztottak ki. 

- Egy csomag mintegy 12 kg tar-
tós élelmiszert tartalmaz, melyben 
van – többek között - tej, cukor, 
rizs, száraz tészta, étolaj, konzer-
vek. Az a célunk, hogy a csomag-
gal is segítsük a rászoruló családo-
kat, melyek korábban nyolcezer, 
most pedig tizenháromezer forint 
értékű élelmiszert tartalmaznak, 
melyeket havi és fél éves rendsze-
rességgel adunk át.   

Mint megtudtuk hétfőn tizen-
öt szobi család vehette át az élel-
miszer csomagot, de rajtuk kívül 
a Szobi Járásban élő nehéz helyze-
tű családok is részesülhetnek a tá-
mogatásban. Az államtitkár kér-
désünkre elmondta, hogy a Csa-
ládsegítő Szolgálat  folyamatosan 
figyelemmel kíséri a nehéz sorsú 
családok helyzetét, és az ő jelzésük 
alapján és közreműködésükkel 
osztják ki az élelmiszercsomagot. 

Rétvári Bence elmondta, hogy 
összesen 18 milliárd forintot for-
dítanak a csomagokra és azok ki-
osztására, várhatóan több éven ke-
resztül.

(V. I.)
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„A FOTÓ ÜNNEPE” 
– ötéves a FORTE Fotóklub Vác

Nagyszabású kiállítással és kiadvánnyal ünnepelte ötödik éves jubileumát az ország legnagyobb 
taglétszámú fotóklubja, a FORTE Fotóklub Vác.

„A fotó ünnepe” című, - az országos Fo-
tóhónaphoz kapcsolódó, - kiállítást ötö-
dik alkalommal rendezték meg a FORTE 
Fotóklub közreműködésével, a Madách 
Imre Művelődési Központ Emeleti Galéri-
ájában. A tárlat, melyen ezúttal 49 alkotó 
mutatkozott be, december 1-jén nyílt meg. 
Ekkor került sor a kiállítási anyagból válo-
gató katalógus bemutatására is. 

Ez utóbbi megjelenéséhez a Nemzeti 
Kulturális Alap nyújtott támogatást. 

A fotóklub – mesélte Cservenák Péter fo-
tóművész, a klub alapítója és vezetője – lét-
rejöttét lényegében egy meghiúsult tárlat-
nak köszönhette. 2012 –ben ugyanis egy 
lemondott tárlat helyére, néhány „fény-
képezni szerető barátjával” együtt felké-
rést kaptak egy kiállítás megrendezésé-
re. Ez volt az első „A fotó ünnepe”, ami-
nek sikerén felbuzdulva aztán újabb jelent-
kezők keresték meg a helytörténetgyűjtő-
ként is ismert fotográfust. Így alakult meg 
a FORTE Fotóklub Vác, 2013. január 31-
én, a Madách Imre Művelődési Központ 
égisze alatt.

Az alakuló ülésen – mondta Péter – 
mintegy 70 fő jelent meg; a tagok létszá-
ma jelenleg 100 fő körül mozog. A nagy ér-
deklődés – vallja – valószínűleg összefügg 
a klub nyitottságával is, hiszen a tagok kö-
zött ugyanúgy találunk kezdő hobbifotó-
sokat, mint országos és nemzetközi hírű 
fotóművészeket, Vácról és a város tágabb 
vonzáskörzetéből.

A klub szakkörként működik, és kéthe-
tente tart foglalkozásokat. Ezeken szere-
pelnek rendszeres programok, mint pl. a 
képelemzés vagy a fotósséták, de gyakran 
tartanak különböző fényképezést érintő, 
szakmai előadásokat is – „saját berkeken 
belüli” és meghívott előadók részvételével. 

Az elmúlt időszak alatt számos cso-
portos és kiscsoportos kiállítást rendez-
tek. Eddigi működésük egyik legemléke-

zetesebb eseménye – mondta a klub ve-
zetője – a MAFOSZ Fotóművészeti Nyá-
ri Egyetem, illetve az azt záró XXXII. 
MAFOSZ Szalon volt, melynek rendezé-
si jogát 2015-ben nyerték el. Az egyhetes 
táborba közel 100 fotós érkezett hazánk-
ból és külföldről. 

Az elmúlt években jelentős figyelmet 
fordítottak a Vác testvérvárosaiban mű-
ködő fotóklubokkal való kapcsolat kiépí-
tésére. Ennek köszönhetően, alig néhány 
hónappal a megalakulást követően, nyá-
ri alkotótáborba kaptak meghívást, a cseh 
Otrokovice-i, Beseda Fotóklubtól, míg a 
cseh klub tagjai két tárlat alkalmával vi-
szonozták a látogatást.

A terveket illetően – nyilatkozta Péter 
– továbbra is szeretnének aktívan kapcso-
lódni a városi ünnepségekhez, kulturális 
és sportrendezvényekhez, mint pl. a Váci 
Világi Vigalomhoz, a V4 Fesztiválhoz vagy 
akár az Erdélyi Napokhoz, és „megörökí-
teni minden kiemelt pillanatot.” 

 Maczkay Zsaklin

Kodály Zoltán születésnapján: 
ünnepi szentmise és hangverseny Vácott

Ünnepi szentmisével és hangversennyel emlékeztek Kodály Zoltán születésének 135. 
és halálának 50. évfordulójára szombaton, a magyar kórusok napján a váci székes-
egyházban.

A szentmisét Beer 
Miklós megyés püs-
pök mutatta be. A 
szentmisén a Váci 

Székesegyházi Kórusiskola és 
a váci székesegyház Szent Ce-
cília Kórusa előadásában Ko-
dály Magyar Mise című műve 
és adventi motetták szólal-
tak meg Varga László, a váci 
székesegyház karnagya és 
Verbay Zsuzsanna karveze-
tő vezényletével. Közreműkö-
dött Verbay Zsolt székesegy-
házi orgonista.

A hangversenyen Mind-
szenty Zsuzsánna, a Magyar 
Kórusok Zenekarok és Nép-
zenei Együttesek Szövetsé-
ge (KÓTA) elnökének kö-
szöntője után Kodály Adventi 

ének és Szép könyörgés, vala-
mint Jacob Arcadelt Ave Ma-
ria, Anton Bruckner Locus 
iste és Knut Nystedt Laudate 
Dominum című darabja 
hangzott el a Győri Pedagó-
gus Énekkar tolmácsolásában, 
Katona Tibor vezényletével. 

Kodály Missa Brevis című 
műve Duba Szilvia és Szarka 
Emília (szoprán), Heim Mer-
cedes (alt), Komáromi Márton 
(tenor) és Klézli János (basz-
szus), Bednarik Anasztázia or-
gonaművész, valamint a Cisz-
terci Szent Alberik Kórus (kar-
igazgató Somogyváry Ákos) 
és a kőbányai Szent László-
templom Kórusa (karigazgató 
Varsányi István) előadásában 
szólalt meg Somogyváry Ákos 

dirigálásával. A KÓTA idén 
különleges felhívást tett közzé 
a magyar kórusok napja meg-
ünneplésére, amelyre 77 kü-
lönböző korosztályú és össze-
tételű együttes, magyarorszá-
gi, felvidéki és erdélyi kórusok 
jelentkeztek. Így a Kárpát-me-
dence legkülönbözőbb pontja-
in csaknem egy időben han-
goznak el Kodály művei mint-
egy háromezer énekes tolmá-
csolásában. 

A részt vevő együtteseknek 
a KÓTA emléklapot adomá-
nyoz, s a koncertek legjobban 
sikerült felvételeit a honlap-
ján teszi közzé. A rendezvény-
sorozat központi eseményét 
szombaton a váci székesegy-
házban rendezték. 

GUTTMANN BORHÁZ 
Kellemes ünnepeket kívánva kitűnő minőségű 

Ó és Új borokkal várja kedves vendégeit.
Alkoholt és tartósítószert nem tartalmazó 

„mellékhatást” nem okozó 100 %-os 
SZŐLŐLÉ akciósan megvásárolható.
Két vagy több doboz vásárlása esetén 

15 %-os kedvezmény. 
Guttmann Borház címe: 2120 Dunakeszi, 

Toldi u. 3. (Spar mögött)

Á llás
Építőipari cég keres Dunakanyar térségéből (elsősorban Visegrád, 

Dömös, Pilismarót, Tahitótfalu, Szentendre)  
kőművest, festőt, építőipari segédmunkást budapesti 

munkavégzésre. Munkába járás megoldott. Jogosítvány előny. 
Jelentkezni a +36-30-846-5670-es telefonszámon lehet.
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Zollner Elektronik Gyártó és Szolgáltató Kft.
Székhely: 2600 Vác | Deákvári fasor 16-18.

Tel.: +36-27-500-100 | Fax: +36-27-316-136 | E-mail: info@zollner.hu | www.zollner.hu

A ZOLLNER Kft.
áldott karácsonyt és boldog új évet kíván munkatársainak

és azok családtagjainak,
valamint minden kedves üzleti partnerének!

DUNAKESZI VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA ÉS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 
NEVÉBEN MEGHITT KARÁCSONYI 

ÜNNEPET, BÉKÉS, BOLDOG ÚJ 
ESZTENDŐT KÍVÁN A VÁROS 
VALAMENNYI POLGÁRÁNAK 

ERDÉSZ ZOLTÁN 
ALPOLGÁRMESTER, 

DIÓSSI CSABA POLGÁRMESTER, 
ÉS DR. MOLNÁR GYÖRGY JEGYZő

A megye legjobb sportolóit 
köszöntötték a Megyeházán

Pest Megye Önkormányzata idén is megtartotta a Sportkarácsonyt, 
a Pest megyei 187 település amatőr és professzionális sportoló-
inak találkozóját. Az ünnepségen került sor az Év edzője, az Év 
sportolója, az Év legjobb csapata és az Év szabadidő és sport szer-
vezete díjak átadására.

A rendezvényt Szabó István 
nyitotta meg, aki köszöntő-
jében elmondta, hogy 2017-

ben Pest Megye Díszpolgárrá válasz-
tott egy olyan embert, aki a sportban 
elért sikereivel, emberségével és ki-
tartó munkájával a legjobbak között 
is a legjobb volt. Ezért döntött úgy, 
minden vita és kérdés nélkül vala-
mennyi képviselő, hogy Pest Megye 
Díszpolgára Cseh László, olimpikon 
és világbajnok sportoló.

„Nem csak rendkívüli sikere-
ket ért el, de a közösségünk szá-
mára példát mutatott újrakezdés-
ből, az építő emberek kitartásából 
és fejlődéséből, mindabból, ami a 
legnagyobb magyarok öröksége." – 
mondta az elnök.

 Az év Pest megyei sportolói, 
sportszervezeteinek díjazottjai 
régiónkból:

 Az Legeredményesebb Általá-
nos Iskolája, 

Fabriczius József Általános Is-
kola, Veresegyház

 Az Év Legeredményesebb Kö-
zépiskolája:

Váci Boronkay György Műsza-
ki Szakgimnázium és Gimnázium

Az Év Testnevelője, 
Fábián Gábor, Váci Boronkay 

György Műszaki Szakgimnázium 
és Gimnázium

Az Év Legjobb Pest Megyei Di-
áksportolója általános iskolás 
korosztályban:

Jancsik Tamás, 
Váci Reménység SE

Forrás: pestmegye.hu
Fotó: Fényes Gábor


