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Folytatás a 3. oldalon

Deutsch: Minden tagállamban a migráció lesz 
az európai parlamenti választás fő kérdése

Dunakeszi 4,6 milliárd 
forintot fordít fejlesztésekre 

az idei költségvetésből

- Egy uniós felmérés szerint a választók 75 százaléka a migrá-
ciót tartja az EP-választás legfontosabb kérdésének - mondta  
Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője február 
28-án Vácott.

Dióssi Csaba polgármester a Dunakanyar Régiónak adott nyilatkozatában kifejtette, hogy az elmúlt évtizedben az 
önkormányzat költségvetésében ismeretlen volt a hiány, melynek garanciája a fegyelmezett, racionális pénzügyi 
gazdálkodás, a sikeres pályázati tevékenység és az utóbbi időben tapasztalható gazdasági növekedés. 

- A város 2019. évi költségvetésében is egyen-
súlyban van a bevételi és a kiadási fő összeg, 
amihez hozzájárul az is, hogy az állam néhány 
éve átvállalta az oktatási intézmények fenntar-
tását, működtetését. Ez által is nőtt az önkor-
mányzat pénzügyi mozgástere – emelte ki a 
polgármester. Dióssi Csaba elismeréssel szólt a 
Dunakeszin eredményesen működő vállalko-
zások teljesítményéről, a kereskedelmi- és ipari 
park jelentős gazdasági növekedéséről, aminek 
köszönhetően nagy mértékben megnőtt az ön-
kormányzat iparűzési adó bevétele.  

- A közel 8,5 milliárdos költségvetésből 3,8 
milliárdot fordítunk működtetésre, 4,6 mil-
liárd forintot fejlesztésekre, felújításokra, tá-
mogatásokra. Noha idén két választás is lesz, 
ám mi továbbra is a megalapozott, tudatosan 
és szakszerűen előkészített beruházásokat, fej-
lesztéseket részesítjük előnyben – húzta alá 
Dióssi Csaba. 

A polgármester az idén elinduló, ám a 2020-
as esztendőre áthúzódó nagy beruházások kö-
zött említette a Magyarság Sporttelepen meg-
valósuló többfunkciós futsal csarnok és atlé-
tikai pálya építését, a VS Dunakeszi Fóti úti 
sporttelepén létesülő kézilabda edzőcsarno-

kot, a Duna-parti nyári tábor területén felépü-
lő nyílt vízi edzőközpontot, szálláshelyeket.  
– A megvalósuló fejlesztések, beruházások az 
eredményes pályázati és a sikeres lobbi tevé-
kenységünknek köszönhető, melyek kivitele-
zéséhez az önkormányzat – a jelentősen meg-
nőtt építőipari szakmunka és az anyagárak 
emelkedése ellenére is – biztosítja az önerőt 
– mondta Dióssi Csaba, aki azt is hozzátette, 
hogy a fentebb jelzett külső körülmények vál-
tozása hatással van a beruházások költségeire 
és a megvalósításuk időtartamára is. 

Az állami beruházásokról elmondta: - Remé-
nyeink szerint még ebben az évben elkezdődik 
a Dunakeszi Járási Hivatal új épületének építése 
a Verseny utcában, és mellette a MÁV Nagyál-
lomás felújítása. Ugyancsak központi források-
ból épül meg a Budapest-Dunakeszi kerékpár-
út, amely a Duna-parton csatlakozik be a már 
meglévő kerékpárút-hálózatba. Ezen fejlesztés 
egy rövid, összekötő szakaszát az önkormány-
zat építi meg saját forrásból.

Dióssi Csaba polgármester kiemelte: - Az elő-
ző évekhez hasonlóan, a lakosság igényeit szem 
előtt tartva idén is jelentős összeget fordítunk 
intézményi fejlesztésekre, út- és járda felújítá-

sokra, valamint a kultúra és sport fejlesztésére 
is. Az idei költségvetés elfogadásának köszön-
hetően számos városi kézben lévő út, köztér és 
park újul meg, új nevelési intézmények építését 
és a már meglévők felújítását valósíthatjuk meg. 
Ezen felül az egyik legnagyobb beruházásunk 
keretén belül  elkezdődik a Dunakeszi Szakor-
vosi Rendelőintézet teljes körű belső felújítása is. 
Befejeződik a Liget utcai háziorvosi rendelő fel-
újítása, emellett felújítjuk a Casalgrande téri és 
Tábor utcai orvosi rendelőt is és felújításra kerül 
a Piros óvoda. Befejeződnek az új, alagligeti böl-
csőde építési munkálatai, és ugyanott elkezdő-
dik az új, négy csoportos óvoda építése is.

Felújítjuk a Szent István iskolához vezető 
Repülőtéri utat és mellette kiépítjük a kerék-
párutat, új burkolatot kap a Széchenyi utca, 
több lakótelepi utca, megújul a harcművészeti 
központ, befejezzük a városi térfigyelő kame-
rarendszer kiépítését, és még számos fejlesz-
tést, beruházást valósít meg az önkormányzat, 
melyek elősegítik, hogy a Dunakeszin élők jól 
érezzék magukat, otthonuknak tekintsék a vá-
rost – fogalmazta meg az önkormányzat törek-
vését Dióssi Csaba polgármester. 

 Vetési Imre

A képviselő Rétvári 
Bencével, az Embe-
ri Erőforrások Mi-
nisztériuma (Emmi) 

parlamenti államtitkárával, a 
térség KDNP-s országgyűlé-
si képviselőjével tartott közös 
sajtótájékoztatót a Váci Polgári 
Esték csütörtöki rendezvényét 
megelőzően.

A 2019-es EP-választás fő 
kérdése a migráció lesz - hang-
súlyozta Deutsch Tamás, emlé-
keztetve arra: a liberális euró-
pai értelmiség régi problémája, 
hogy egyre alacsonyabb az eu-
rópai parlamenti választásokon 
a részvétel, a tagországokban 
pedig többségében nem euró-

pai kérdés áll a kampány közép-
pontjában. A mostani választás 
"ékes cáfolata" lesz ennek - mu-
tatott rá Deutsch Tamás.

Szerinte a korábbi időszakhoz 
képest mindenhol magasabb 
lesz a részvétel, és mindenhol a 
migráció kérdése lesz az euró-
pai parlamenti választás fő kér-
dése. A magyar polgárok ked-
vező helyzetben vannak, mert 
egyedül ők voltak abban a hely-
zetben, hogy népszavazás kere-
tében elmondhatták a vélemé-
nyüket a bevándorlás kérdéséről 
- mondta, utalva arra, hogy 2015 
óta, amikor milliós nagyság-
rendben illegális migránsáradat 
árasztotta el Európát, sehol nem 

tették lehetővé, hogy az európai 
választók kinyilvánítsák a véle-
ményüket. 2019-cel ez megke-
rülhetetlen lesz - fűzte hozzá.

Az Európai Bizottság meg-
rendelésére készült felmérés 
szerint az unió 27 országában 
átlagosan a választók 75 száza-
léka mondja a migráció ügyét 
a legfontosabb kérdésnek - is-
mertette.

Deutsch Tamás közlése sze-
rint a magyar kormány tájé-
koztató akciót indított arról, 
hogy milyen, a migrációt tá-
mogató elképzeléseken dolgo-
zik az Európai Bizottság, "az 
unió vezető bürokratái". 

Tisztelettel köszöntjük 
a H ölgyeket 

a N   onapon!''
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Folytatás a címlapról

Tuzson Bence: Tégláról téglára kell megépíteni 
a közösségeket, akárcsak a templomot

Azért dolgozunk, hogy ne 
párologjon el az elődeink kultúrája

Deutsch: Minden tagállamban 
a migráció lesz az európai 

parlamenti választás fő kérdése

Emlékeztetett: az elmúlt na-
pokban sorra jelennek meg cá-
folatnak szánt bizottsági köz-
lemények, de "vaskos beisme-
réssé változott mindaz, amit az 
Európai Bizottság mond".

Az általuk kibocsátott do-
kumentum világossá és egyér-
telművé teszi, hogy az Euró-
pai Bizottság továbbra is he-
lyesnek, megalapozottnak és 
szükségesnek tartja az ano-
nim migránskártyák intézmé-
nyének működtetését - fogal-
mazott. Az elmúlt három év-
ben az unió adófizetőinek pén-
zéből 40 milliárd forintnyi ösz-
szeggel támogattak anonim 
kártyával legkevesebb 90 ezer 
illegális módon érkezett em-
bert - említett példát.

Hozzátette: a bizottság előtt 
van olyan javaslat, amely újra 
"felmelegítené" a kvótarend-
szert. A bizottság elképzelései 
gyengítenék a tagállamok ha-
tárellenőrzési jogosítványa-
it is - folytatta. Magyarország 
minden uniós támogatás nél-
kül el tudta érni, hogy lezárja 
a balkáni migrációs útvonalat 
- mutatott rá. Felidézte azt is, 
hogy háromszorosára kíván-
ják emelni az illegális mig-
rációt szervező, Soros-háló-
zathoz tartozó "civil" szerve-
zetek uniós költségvetési tá-
mogatását. A javaslatról az 
Európai Parlament (EP) már 
döntött - fűzte hozzá. Ugyan-
csak elfogadta tavaly decem-
berben az EP a migránsvízum 
bevezetésére vonatkozó elő-
terjesztést.

Beszélt arról is, hogy eze-
ket a bevándorláspárti, az il-
legális migrációnak újabb len-
dületet adó előterjesztéseket a 
magyarországi ellenzék euró-
pai parlamenti képviselői tá-
mogatták. Magyarországon 
az ellenzék bevándorláspárti 
politikát folytató listái állnak 
szemben a Fidesz és a KDNP 
nemzeti listájával, amelynek 
bevándorlásellenes álláspont-
ját több mint 3 és fél millió ma-
gyar polgár népszavazáson fo-
galmazta meg - mondta.

Rétvári Bence szerint a kor-
mány most zajló tájékozta-
tó akciója láthatólag Brüsszel 
számára is nagyon érzékeny 
kérdéseket feszeget, és lelep-
lez sok olyan tervet, amelyről 
nem szeretnek beszélni. A leg-
kudarcosabb uniós vezetés a 
mostani, a britek távozása óri-
ási gyengülést jelent az EU szá-
mára. Nagy Britannia, egy erős 
gazdaság kiesése a nyugati ré-
szen súlyos veszteséget jelent, 
s az unió gazdasági súlypontja 
keletebbre tolódik, a Visegrádi 

négyek és Németország közé - 
fogalmazott.

Az államtitkár beszélt arról 
is, hogy amikor az elmúlt idő-
szakban a magyar kormány 
európai dokumentumokban 
is lefektetett intézkedésekkel 
szembesíti a magyar válasz-
tókat és az európai vezetőket, 
hirtelen tiltakozni kezdenek 
az unió vezető politikusai. Ki-
emelte: minden javaslat meg-
található különböző uniós do-
kumentumokban. Maga az Eu-
rópai Bizottság elnöke is azt 
mondta, hogy "ha nem aján-
lunk legális bevándorlási útvo-
nalakat Európába, illetve Eu-
rópán belül, akkor el fogunk 
veszni" - emlékeztetett Rétvári 
Bence. Nem értünk egyet Jean-
Claude Junckerrel. Akkor fog 
elveszni az Európai Unió, ha 
korlátok nélkül jöhetnek a be-
vándorlók, az unió jövőjét pe-
dig a családok támogatása je-
lenti - közölte.

Forrás: MTI
Fotó: Váli Miklós

Az egyházi beruházásoknak különösen nagy jelentőségük van manapság, 
amikor szinte alig érkeznek hírek arról, hogy a nagyvilágban valahol temp-
lom vagy parókia épül – fogalmazott a lapunknak adott interjúban Tuzson 
Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője. 
Mint mondta, a kormányzat megbecsüli az egyházak közösségformáló sze-
repét, és a példaértékű összefogást, amely a közreműködésükkel létrejött. 

– Térségünkben az elmúlt időszakban templo-
mok épültek és újultak meg. Mi indokolta ezt?

– A kultúrát nem lehet örökölni, mert az elő-
dök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden 
nemzedék újra meg újra meg nem teremti ma-
gának – idéztem korábban már Kodály Zoltán 
számomra nagyon fontos, iránymutató szava-
it. A kultúra megújítása pedig mindig magá-
ban hordozza, hogy a jelennek a jövőről is gon-
doskodnia kell. Márpedig amikor templomo-
kat építünk vagy újítunk fel – mentünk meg az 
enyészettől –, akkor az a gesztus nemcsak a je-
len generációknak szól, hanem az elkövetkező 
nemzedékeket is szolgáljuk.

– A kormányzat 2010 óta megbecsült part-
nerként tekint az egyházakra, de milyen, hely-
ben is érezhető hozadéka lehet ennek?

– Az egyházi iskolák mellett említhetném 
azt is, hogy a kormányzat elismeri és megbe-
csüli az egyházak tevékenységét, amellyel se-
gítik a közösségek életét. Határozott elképze-
lésünk, hogy a keresztény kultúrára kell építe-
nünk a magyar jövőt. Ez különösen fontos nap-
jainkban, épp ebben az időszakban, hiszen a 
keresztény kultúra megőrzésén múlik a nemzet 
jövője. Azt a kultúrát kell megtartanunk Ma-
gyarországon, amelyben minden magyar em-
ber otthon érzi magát. Nem akarunk sokszí-
nűekké válni úgy, hogy közben összekevernek 
bennünket egy idegen, bevándorló népesség-
gel, hanem olyanok akarunk lenni, mint ami-
lyenekké ezerszáz esztendő hagyatékával fel-
vértezve itt, a Kárpát-medencében, tehát Cso-
mádon, Csömörön, Dunakeszin, Erdőkertesen, 
Fóton, Gödön és Veresegyházon is váltunk.

– Mit ért az alatt, hogy felkarolják az egyhá-
zak közösségépítő tevékenységét?

– Ezt talán példákkal lehetne a legjobban il-
lusztrálni. Nagy-nagy örömmel említhetem, 
hogy Fóton a Szeplőtelen fogantatás templomá-
nak felújítása ötszázmillió forintos kormányza-
ti támogatással valósul meg. A beruházás még 
nem zárult le, hiszen közvetlenül 2017 karácso-
nya előtt kezdődött meg az orgona felújítása, 
amivel várhatóan az idén tavaszra végeznek a 
szakemberek. Úgy látom, hogy ebben a beru-
házásban is megnyilvánul az egyház közösség-
formáló ereje.

– Már önmagában a kereszténység is na-
gyon sokszínű, így például számottevő 
görögkatolikus közösség él a régiónkban, 
amelynek történetében nagy előrelépést jelen-
tett, hogy Dunakeszin felépült a Szent Péter és 
Pál Görögkatolikus templom. Miben látja en-
nek a jelentőségét?

– Akkor válik ez a tény igazán különlegessé, 
ha arra gondolunk, hogy milyen kevés hír szól 
manapság arról, hogy a nagyvilágban valahol 
templom vagy parókia épül. Dunakeszi, Göd és 
Fót görögkatolikus híveinek azonban volt hi-
tük és erejük, hogy tégláról téglára megépítse-
nek egy templomot és egy parókiát. Ezek a tég-
lák a hit olyan apró kis darabkái, amelyekből 
újjáépülhet Európa hite.

– Ön aktívan támogatta, felkarolta a refor-
mátus közösség hasonló terveit is. Volt ennek 
valamiféle különleges oka?

– Két évvel ezelőtt, 2017-ben ünnepelte a vi-
lág a reformáció ötszázadik évfordulóját. Kiváló 
alkalmat adott ez a jeles jubileum arra, hogy re-
formátusok és nem-reformátusok együtt, őszin-
tén kimondjuk: a reformátusság nemcsak a múlt-
ban, hanem a jövőben is nélkülözhetetlen ténye-
zője kell, hogy legyen a magyar nép lelki megúju-
lásának, a kultúrának, a gazdaságnak, a hazafi-
ságnak. A 2010-ben alapított csömöri református 
missziói gyülekezet egy olyan templom és gyü-
lekezeti otthon építését tűzte ki célul, amely pél-
dáját adhatja a krisztusi hitben gyökerező, refor-
mátus örökséget képviselő egyházi megújulás-
nak. Olyan nemes gondolatokkal és lelki megala-
pozottsággal álltak hát hozzá a tervezéshez, hogy 
egy pillanatra sem lehetett kérdéses, hogy felka-
roljuk a kezdeményezésüket. A kereszténységnek 
ezt a fajta sokszínűséget az évszázadok hagyták 
ránk, és mi ebben akarunk élni és magyaroknak 
megmaradni, mert ez a garanciája annak, hogy 
ne párologjon el az elődeink kultúrája.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina
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Rétvári Bence: Tizenhét településen újul 
vagy újult meg az egészségház

Tiszteletadás a kommunizmus 
áldozatainak

További kormány támogatások 
a praxisközösségek fejlesztésére

Mindenkit meghódított 
a 14 éves "Lady Gaga"

M E G H Í V Ó
CSALÁDI TEHETSÉGNAP

A Kommunizmus Ál-
dozatainak Emlék-
napján, február 25-
én, az idei váci meg-
emlékezésén Kalász 
Ákos, a piarista gim-
názium igazgatója 
mondott beszédet.

Már 51 praxisközösség működik Magyarországon, amire a kormány 12,3 
milliárd forintos támogatást adott eddig, amiből a Dunakanyar térsége 
csaknem 150 millió forintot kapott. A továbbiakban szintén pályázati for-
mában 5,8 milliárd forintos fejlesztés indul majd el - fűzte hozzá Rétvári 
Bence Verőcén tartott sajtótájékoztatóján.

Jubileumi tizedik alkalommal rendezik meg az immár országos hírű te-
hetségkutató versenyt, a Dunakanyar Hangját Dunakeszin, amelyen idén  
89-en próbáltak szerencsét. A négytagú zsűri egyik ámulatból esett a másikba, és bizony 
nem volt egyszerű dolguk, amikor eldöntötték, kik jussanak be a hétvégi középdöntőbe.

2019. március 24-én, vasárnap, Piarista Gimnázium, Vác, Konstantin tér 6.

A szónok többek kö-
zött kiemelte: a szoci-
alizmus, a gulyáskom-

munizmus időszaka elnyo-
mó rendszer volt, egy olyan vi-
lág, amelyben nagyon sokakat 
megnyomorított az államhata-
lom. 

Kalász Ákos hangsúlyozta: a 
múlt rendszerben felnevelke-
detteknek nem szabad elfeled-
niük, hogy a kurzus, amelyben 
éltek, velejéig romlott és hazug 

volt, becsapott mindenkit.
Az is megfogalmazódott, 

hogy a kommunizmusnak sok 
álarca van, de nem szabad el-
feledni alapvető, a népérdek-
re hivatkozó, valójában vi-
szont hatalmi érdekű hazugsá-
gát, azt, hogy ez egy olyan esz-
me, amelyik nem tűr meg más 
véleményt, és gyilkos indulat-
tal üldözi a másképp gondol-
kozókat.

A megemlékezésen - szava-

lattal, énekkel - közreműkö-
dött Smál-Szilaj Gábor és Hor-
váth Éva Sára.

A kegyeleti esemény zárása-
ként számos intézmény, civil 
szervezet illetve magánszemély 
helyezett el koszorúkat, virág-
csokrokat a rabtemető emlék-
kövénél, a városvezetés nevé-
ben Mokánszky Zoltán alpol-
gármester koszorúzott. 

Ribáry Zoltán    

PROGRAM: 

10:45: Megnyitó
11:00 BOGÁRBÁL
A Makám zenekar interaktív gyerek- és csa-

ládi műsora
Interaktív gyerek-családi műsor, tematikája az 

állatvilág és az ember kapcsolata. Játékos formá-
ban igyekszünk közel hozni a mai városi gyer-
mekekhez a természetet, az erdőt, mezőt, tavat, 
folyót, s a benne élő állatokat. A dalok nem csak 
az apróbbakat szólítják meg, kicsit, nagyot egy-
aránt hív, kik játékos kedvüket megőrizték. 

12:15 Miénk a színpad! – Váci fiatal tehetségek 
művészeti produkciói és előadásai. 

13:15 Kárász Eszter és az Eszter-lánc meseze-
nekar interaktív koncertje

A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT FOLYA-
MATOS PROGRAM: 

„Fifikus Fizikus Furfangok” – interaktív tu-
dományos játszó-tér és kísérletbemutató előadá-
sok Mészáros Péter természettudományos tehet-
séggondozó tanár vezetésével. 

Játékos robotika kicsiknek és nagyoknak – 
matematikai érdekességek, 3D-s játékok terve-
zése és nyomtatása, ismerkedés a virtuális való-
sággal, és a CNC világával Juhos Sándor, a Tech-
nics Playground Robotikai Oktatóközpont és 
műszaki játszótér vezetőjének segítségével.

A dinók nyomában - Miért egyediek a Bako-
nyi dinoszauruszok? Hol érdemes dínók után 
kutatni? Vajon még ma is élnek dinoszauru-
szok? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk Dr. 
Ősi Attila őslénykutató, geológus előadásából. 

Úton-útfélen Vági Zsuzsa, Kamilla-Karamella 
Bohóc mókázik a gyerekekkel

A RENDEZVÉNY INGYENES, DE RE-
GISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT. KÉRJÜK, RE-
GISZTRÁLJANAK A www.facebook.com/
ujnemezdek OLDAL CSALÁDI TEHETSÉG-
NAP CÍMŰ ESEMÉNY OLDALÁRÓL ELÉR-
HETŐ REGISZTRÁCIÓ FELÜLETEN 

Konzultáció a Kornis Gyula tervről 
– Számítanak az ön javaslatára is

Rétvári Bence országgyűlési képviselő együtt gondolkodásra hívja a váci 
központú választókerület polgárait, aki a minap tartott váci sajtótájékoz-
tatóján ismertette a Kornis Gyula Terv főbb célkitűzéseit, amely a Váci és 
Szobi Járás 2030-ig ívelő fejlesztési irányait összefogó program. 

A Kornis Gyula Terv a választókerület mind 
a 34 településére kiterjedően gyűjti össze a 
fejlesztési ötleteket, hozzájárulva ezzel ah-

hoz, amit Orbán Viktor miniszterelnök fogalma-
zott meg: „Magyarország tartozzon az Unió első öt 
olyan országa közé, ahol a leginkább érdemes élni, 
laki és dolgozni.”  Rétvári Bence amellett, hogy is-
mertette a már eddig elért eredményeket, felhívta a 
figyelmet arra, hogy hét területen várja az itt élők 
javaslatait a térség jövőjének közös alakítása érde-
kében: az egészségügy fejlesztése, a közlekedés kor-

szerűsítése, az oktatás-nevelés javítása, a közintéz-
mények működtetése, a civil és egyházi közösségek 
megerősítése, a kultúra-szabadidő minőségi eltölté-
sének elősegítése, valamint a térség kitörési pont-
jaként számon tartott turizmus fejlesztése.  Az or-
szággyűlési képviselő hangsúlyozta: a konzultáci-
ónak nincs időhatára, folyamatosan várja az előre 
vivő ötleteket a kornisgyulaterv@retvari.hu e-mail 
címre. A képviselő hangsúlyozta: csak az itt élők vé-
leményére tekintettel, csak velük közösen lehet és 
kell a fejlesztéseket végrehajtani.

Az egészségügy-
ben a praxiskö-
zösség az alapellá-

tás legmodernebb formája.  
Rétvári Bence, aki egyúttal a 
térség KDNP-s országgyűlé-
si képviselője, a Dunakanyar 
Praxisközösség nyitórendez-
vényén kifejtette: a praxiskö-
zösségekben részt vevő szak-
emberek nem csak a betegek-
kel foglalkoznak, hanem be-
tegségmegelőzéssel, életmód-
tanácsadással, szűrésekkel. 
Általában nagyobb közössé-
gekben alakul ki ez az ellátási 
forma, amelyhez hét háziorvos 
összefogása kell - tette hozzá.

Az államtitkár megjegyezte, 
hogy a betegek elvárásai má-
sok, mint 30-40 évvel ezelőtt, 
ezért a betegellátást is másho-
gyan kell megszervezni. Hoz-
záfűzte: a praxisközösségek-
hez fordulva a páciensek az 
alapellátásban jutnak hozzá 
azokhoz az egészségügyi szol-
gáltatásokhoz, amelyeket ed-
dig csak a szakellátásban kap-
tak meg.

Rétvári Bence emlékeztetett 

arra, hogy a térségben olyan 
egészségház-fejlesztések vol-
tak, amire már generációk óta 
nem volt példa; 32 település-
ből 17-ben újul vagy újult meg 
az egészségház, és a megújulás 
nemcsak az épületekre, hanem 
az eszközökre is vonatkozik. 
Mindez hozzájárul a házior-
vosok lehetőségeinek bővítésé-
hez, mert így bizonyos esetek-
ben helyben kezelhetőek olyan 
betegségek, amelyek ellátásá-
hoz eddig nagyobb városokba 
kellett utazni - mondta.

A parlamenti államtitkár 
hangsúlyozta, a kormány-
zatnak fontos a praxiskö-
zösségek kialakulása, ezért 
azok létrehozására pályáza-
tokat is kiírtak, s nemcsak a 
konvergenciarégiókban, de 
Pest megyében is.

Rétvári Bence elmondta: 
kormányzati sikerként érté-
kelik, hogy az elmúlt hat év-
ben egy évvel nőtt Magyaror-
szágon az egészségben eltöltött 
évek száma.

  Fotó: Váli Miklós

Amikor az elmúlt szombaton Dunakeszi jól ismert 
művelődési központjához érkeztünk, a VOKE 
előtt álló nagy tömeg láttán már sejteni lehetett, 

itt valami nagy dolog készül. Bizakodó szülők, családta-
gok, szerelmek és barátok bíztatták azokat, akik jelentkez-
tek a jubileumi tizedik alkalommal megrendezésre kerülő 
Dunakanyar Hangja tehetségkutatóra.

„Szeretném megköszönni Dunakeszi városának, hogy 
ismét befogadta a versenyünket, amely az elmúlt évek ke-
mény munkájának köszönhetően az országos tehetségku-
tatók egyik legismertebb szűrője lett. Idén már három ka-
tegóriában hirdetünk győztest, hiszen a már megszokott 
gyermek és felnőtt énekesek mellett díjazzuk a saját szer-
zeménnyel érkezetteket is. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
tíznél több olyan énekes is ott van a mezőnyben, akik ko-
rábban már megmérették magukat. Ők a Dunakanyar 
Visszhangjai, akik visszatértek” - jelentette a verseny egyik 
szervezője, Wernke Ádám.

És milyen igaza volt, hiszen a közönség, amikor meg-
hallotta, hogy Lingura Dia következik, izgatott moraj fu-
tott végig a zsűrin – Horányi Juli, Farkas Pál, Toldi Tamás 
és Újvári Zoltán, azaz Zola – és a közönségen egyaránt. 
Aztán felcsendült Lady Gaga és Bradley Cooper közös 
dala, és a korábban a gyermekkategóriában győztes, most 
a felnőttek között induló Dia hangja megtöltötte nemcsak 

a termet, hanem az emberek szívét is. A szűnni nem aka-
ró vastaps egyben azt is jelezte, a közönség félig-meddig 
már döntött…

Ám ne legyünk igaztalanok a többi indulóval szemben, 
ugyanis ahogy Zola kijelentette, idén nagyon magasra tet-
ték a mércét az indulók.

„Évről évre úgy gondolom, hogy nem lehet emelni a 
színvonalon, aztán már most, az elődöntő folyamán is rá 
kellett jönnöm, megint tévedtem. Szerencsére” - fogalma-
zott a zsűri tagja.

Volt olyan induló, akit a nagyszülei kísértek el, és ami-
kor a fiatalember énekelt, ők egymás kezét fogva, csillogó 
szemmel, lélegzetüket visszafojtva figyelték unokájuk pro-
dukcióját.

„Jaj, csak sikerüljön Csabinknak… Annyit készült, 
olyan rendes gyerek” - súgta nekünk a nagymama.

Örülhetett, hiszen Csaba ott van a legjobb 24 énekes kö-
zött, akikből a szombati középdöntő után kialakul majd a 
felnőttek 12 fős fináléja. A gyerekek vetélkedésében heten 
reménykedhetnek még a döntőbe jutásban. Egy biztos, ha 
eddig nem volt egyszerű a zsűri dolga, mostantól ez a tétel 
fokozottan igaz. Milyen találóan jegyezte meg valaki tá-
vozóban, milyen kár, hogy csak egy hangja lehet a Duna-
kanyarnak.  

M. L.
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A Mihályi Patisserie másodszor nyerte el az Év cukrászdája díjat

Az Év cukrászdája díjat idén is 
a váci Mihályi Patisserie nyerte el

A másfél évtizedes szakmai múlttal büszkélkedő Volkswagen-Dining 
Guide idei díjátadó gáláját február 25-én rendezték Budapesten, amely 
az egyik legjelentősebb elismerés a magyar vendéglátóiparban. Az Év 
cukrászdája díjat idén is a Vácott tizenegy éve működő Mihályi Patisserie 
kapta, melyet olyan neves szaktekintélyek ítéltek oda, mint  pl. a nem-
zetközi szakmai zsűrit vezető Enrico Crippa, aki a három Michelin-csil-
lagos Piazza Duomo étterem séfje. De az ítészek között volt Fausto 
Arrighivel is, aki 36 évet töltött el a világ legnagyobb nevű étteremkala-
uzánál, a Michelin Guide-nál. 

Idén 17. alkalommal, március 14. és április 27. között rendezi meg a Ma-
dách Imre Művelődési Központ a Váci Tavaszi Fesztivált. Az összművészeti 
fesztivál főként a zene területén kínál műfaji sokszínűséget, de helyet kap 
a színház, a tánc, a stand up, az irodalom és a képzőművészet, valamint 
családi és gyerekprogramok is. A neves hazai előadók produkciói mellett 
a helyi kulturális értékek is megjelennek a műsorkínálatban.

- Felemelő érzés, hogy idén is 
mi nyertük el az Év cukrászdá-
ja díjat, amely egyben azt is jel-
zi, hogy a közönség mellett a 
szakma is nagyra értékeli tel-
jesítményünket – mondta ér-
deklődésünkre Mihályi László, 
az országos hírű váci cukrász-
da vezetője, akitől azt is meg-
tudhattuk, hogy évközben fo-
lyamatosan magas színvona-
lon kell teljesíteniük, ugyanis 
soha sem tudják, hogy mikor, 
és ki „teszteli” a cukrászda kí-
nálatát.

- Egy pillanatra sem lehet ki-
engedni, bármikor betoppan-
hatnak – tette hozzá a neves 
cukrász, akit arról faggattam: 

- Mi a siker titka? 
- Szorgalom, az elhivatott-

ság, az alázat, a közönség és a 
szakma iránti tisztelet alapve-
tő. Így kell élni, dolgozni és re-
mélni, hogy ez okot adhat az 
elismerésre. Noha, itt nem ha-
sonlítható össze a pontozási 
kritérium a Michelin csillag-
gal elismert éttermekével, ám a 
cukrászdákat is rendkívül szi-
gorú szakmai szempontok sze-
rint rangsorolják. 

- Mi ad jó szakmai alapot, 
és esélyt az országos elisme-
réshez?

- A jó minőségű, „tisz-
ta” alapanyagok használata, 
az ízek változatossága, a süte-
mények állaga, s mindaz, ami 
megadja egy desszert élveze-
ti értékét. Ezek a desszertek, 
szinte „művészi alkotások”, 
nap, mint nap így néznek ki 
most már 11 éve, amióta az üz-
letünket megnyitottuk Vácott. 
Természetesen folyamatosan 
igyekszünk megújulni, újabb 
és újabb desszerteket kitalál-

ni, de ez annyira nem egyszerű 
dolog. Kísérletezünk, és ami-
kor úgy érezzük, hogy egy-egy 
új készítményünk elnyerheti a 
közönségnek tetszését, akkor 
vezetjük be. 

- A sikert, a cukrászda szak-
mai jó hírnevét az ön neve 
fémjelzi, de gondolom felké-
szült csapat dolgozik a háttér-
ben? 

- A cukrászatnak e szegmen-
sében úttörőknek számítunk. 
Feleségemmel –, aki noha nem 
cukrász, de szakmabéli, hiszen 
barista, felszolgáló, és még szá-
mos szakmai végzettséggel 
rendelkezik - ketten próbáltuk 
ezt meghonosítani. Így egészít-
jük ki egymást, és természe-
tesen vannak munkatársaink, 
akik évek óta velünk vannak. 
Ez egy csapatmunka, egyedül 
ezt létrehozni nem lehet. A mi 
szakmánk rendkívül munka- 
és eszköz, és bizony igen költ-
ségigényes, ha valaki nívós ké-
szítményeket szeretne előállí-
tani. 

- Egy évtizede mégis belevá-
gott és megnyitotta Vác egyik 
„ékszerdobozát”, amely ma 
már a város büszkesége.

- Igen, mert bíztam önma-
gamban, szakmai tudásom-
ban, no és azt is tudtam, hogy 
a magyar ember szeret jókat 
enni, cukrászdába járni, rá-
adásul édesszájú is. Nem ta-
gadom, hogy környezetemben 
elég szkeptikusak voltak az üz-
let megnyitásakor. Azt gondol-
ták, hogy ez a modern fran-
cia irányzat itt nem fog megél-
ni. Én meg azt mondtam, hogy 
erre még akár a váciaknak is 
meg lehet az igényük. Az el-
múlt tizenegy év engem iga-
zolt. Felkészülten vágtam neki 

a kihívásnak. Előtte bejártam 
az egész világot, sokat tanul-
tam és dolgoztam, főleg Párizs-
ban több helyen, de Ausztriá-
ban és Olaszországban is igye-
keztem megismerni a szakma 
fortélyait. Itthon kezdtem, itt 
voltam cukrász inas, de min-
dig többre vágytam, ezért az 
iskola után megkeresett pénzt 
könyvekre, iskolákra, tanul-
mányokra költöttem, azaz visz-
szaforgattam. Ennek az lett az 
eredménye, hogy mára rendel-
kezem egy olyan makulátlan 
felkészültséggel, ami egy ilyen 
üzlet üzemeltetéséhez szüksé-
ges.

- Az ön példája is bizonyít-
ja, hogy a tudás, a szorgalom 
jó befektetés!

- Ez így igaz, ahogy mond-
ja. Az őseim is azt tanították, 
hogy a legjobb befektetés ön-
magam!  Én így tettem, hall-
gattam rájuk és jól tettem! Az 
élet ebben engem igazolt, azon-
ban egyéb dolgokban engem 
sem kímél, de a szakmai éle-
tem sikeresnek mondható: azt 
csinálom, amit szeretek és ab-
ból élek! Persze köszönjük a 
közönségnek is, akik folyama-
tosan elismernek, bíztatnak és 
fenntartják az érdeklődést.

- Terveik között szerepelnek 
új célok, kihívások?

- Természetesen vannak. 
Váci üzletünket kinőttük. Cé-
lunk, hogy egy nagyobb, jóval 
frekventáltabb helyen, Buda-
pesten nyissunk egy új üzletet, 
de a „bölcsőt”, Vácot nem sze-
retnénk elhagyni, hisz az itt- és 
a környéken élők számítanak 
ránk. 

Vetési Imre

A rendezvény kiemelt eseménye április 11-
én Bacsó Péter: A tanú című kultikus 
filmjének színházi változata a Pannon 

Várszínház előadásában, de emellett még látha-
tó lesz Neil Simon: Pletykafészek című bohóza-
ta, valamint két nagysikerű musical is, A Pál ut-
cai fiúk két előadással (melyekre már minden 
jegy elkelt), és Nemes István-Dés László: Valahol 
Európában című darabja.

Kovács András Péter, a stand up műfaj egyik 
sztárja Életed filmje című önálló estjét a nagy 
érdeklődésre való tekintettel, március 21-én két 
időpontban is bemutatja.

Az irodalomkedvelők Eperjes Károly Kos-
suth-díjas színművész zenés, irodalmi estjét él-
vezhetik.

A komolyzenei koncerteknek a Zeneisko-

la ad helyet. Fellép többek között a Vox Huma-
na Énekkar, Huszár Anita énekművész és Cs. 
Nagy Ildikó zongoraművész, valamint a DLA 
Bednarik Anasztázia – orgonaművész.

A könnyűzenei műfaj képviseletében Wolf 
Kati, a Hiperkarma és a Bagossy Brothers 
Company ad koncertet, a Váci Jazz Klub kere-
tében pedig Nagy János Trió és a D.A.S. Trió lép 
színpadra.

Különleges előadások is helyet kaptak a mű-
sorkínálatban. A Kalyi Jag Együttes 40 éves ju-
bileumi gálakoncertje, valamint az Orosz Kozá-
kok – Állami Tánc- és Énekegyüttes lenyűgöző 
produkciója nyújt kivételes élményt.

A Húsvéti családi napon, a Csupa-csoda ván-
dorjátszótér, valamint az Alma Zenekar várja 
gyermekeket.

A fesztivál záróhangversenyére a Székesegy-
házban kerül sor április 27-én, a Vác Civitas 
Szimfonikus Zenekar előadásában.

Részletes program: http://mimk.hu/esemeny-
kategoria/vaci-tavaszi-fesztival/

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34. 
Telefon: 30/64 50 616 • 30/209 73 73 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

citroenvac.hu
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Összművészeti 
gálaműsor Dunakeszin
A dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola évente megrendezett 
Összművészeti Gálaműsora az intézmény kiemelt programjai közé soro-
landó. Az idei műsorra március elsején a VOKE József Attila Művelődési 
Központban került sor.   

Az est folyamán a mű-
vészeti iskola kama-
racsoportjai és zene-
karai mutatkoztak 

be. Ők reprezentálják az iskola 
csoportos művészeti képzését. 
A színművészeti szak egy mo-
nológgal készült. A tánc, ezen 
belül a modern tánc, a néptánc 
és a balett csoportjai egyaránt 
színre léptek. Róluk fontos el-
mondani, hogy minden alka-
lommal megújulnak, új, minő-
ségi programmal jelenítik meg 
a színvonalas képzést. Köszön-
hető ez Nagy Márta, Gyúró Ta-
más illetve Dézsi Ivett művész-
tanárok igényes munkájának.  
A táncművészeti tanszakok-
ban összességében közel két-
száz gyermek vesz részt.

A zenei oktatásban nagyon 
fontos, hogy az egyéni képessé-
gek fejlesztése mellett a növen-
dékek a közösségi képzés kere-
tein belül az együtt zenélésben 
is jártasságot szerezzenek. Ezt 
a gálaműsorban többek között 
a rézfúvós és a cselló kamara-
együttesek, valamint az intéz-
mény vonós és fúvószeneka-

ra reprezentálta.  A csellósok 
Juhász Terézia szakmai mun-
kájának köszönhetően biztató 
színvonalon mutatkoztak be. 
A vonós zenekar októberben 
alakult meg és Dobai Szabolcs 
vezényletével, igényes előadá-
sukkal, első alkalommal lép-
tek nyilvánosság elé. A fúvós-
zenekar pedig a műfaj intéz-
ményi hagyományainak mél-
tó folytatója Nyikes Róbert di-
rigálásával.  

A nagy hagyományokkal ren-
delkező Drums ütőegyüttest 
ezúttal Stefán Tivadar  
művészeti vezető szakmai 
munkáját reprezentáló után-
pótlás csapat képviselte. 

A különböző szakmai meg-
mérettetéseken és koncerte-
ken rendre sikeresen szerepel-
nek a növendékek és a tanárok. 
A múlt évben Dunakeszi Virtu-
ózai – Ungár Cecília és Kováts-
Szőcs Benedek – közös koncer-
ten mutatkozott be a Duna-
keszi Szimfonikus Zenekar-
ral. Benedek Tavaszi hangula-
tok című saját szerzeményével 
a Vigadó Dísztermében rende-

zett koncerten lépett fel. A gá-
laműsor folyamán jelentették 
be, hogy a balett szakosok kö-
zül Tyimofejev Daniéla nyolca-
dik osztályos növendék felvé-
telt nyert a Budapest Táncmű-
vészeti Stúdió Alapfokú Művé-
szeti Iskola és Szakgimnázium-
ba. Farkas Pál intézményvezető 
arról is tájékoztatta lapunkat, 
hogy a tankerületi rajzverse-
nyen – melynek eredmény-
hirdetése március 12-én lesz – 
a döntőbe jutott Kozma Fan-
ni Alexandra (ft. Kiss Eszter), 
Máté Noémi és Víg Fanni (ft. 
Farkasvölgyi Éva). Torontóban, 
a Queen Elizabeth Közösségi & 
Kulturális Központban február 
16-március 9. között megrende-
zett nemzetközi kiállításon ha-
zánkat Farkasvölgyi Éva gobe-
linművész, a művészeti iskola 
képzőművész tanszak vezetője 
képviselte. 

Örömmel újságolta Farkas 
Pál, hogy a március 8-9-én sor-
ra kerülő törökszentmiklósi 
nemzetközi hegedűfesztiválon 
az intézményt két növendék – 
Bangó Géza és István Ádám, 

A váci levéltár lett 
az Év levéltára

Vác Város Levéltárának ítélte oda a 2018-as Év Levéltára díjat a Magyar 
Levéltárosok Egyesülete, az elismerést február 22-én adták át a váci Ma-
dách Imre Művelődési Központban. A díjat 2012-ben alapította a Magyar 
Levéltárosok Egyesülete.

Fekete Péter, az Emberi 
Erőforrások Minisztéri-
umának (Emmi) kultú-

ráért felelős államtitkára a ren-
dezvényen elmondta, hogy a 
levéltárak adják az ország és a 
nemzet memóriáját, ezért fon-
tos, hogy minél jobban mű-
ködjenek ezek az intézmények. 
Rámutatott, az is cél, hogy az 
emberek tudják, milyen mun-
ka folyik a levéltárakban.

Az államtitkár emlékezte-
tett: a díjat 2012-ben alapította 
a Magyar Levéltárosok Egye-
sülete azzal a céllal, hogy a ki-
emelkedő szakmai tevékenysé-
get folytató levéltárak munká-
ját elismerje. 

Kiemelte: a levéltárak a nem-
zeti kincseinket őrzik, a leg-
fontosabb kapaszkodóinkat a 
múltunk és azon keresztül a 
jelenünk és a jövőnk felé. El-
mondta, hogy a most átadott 
díj fókuszában a szolgáltató le-
véltár koncepciója és az intéz-
mény közönségkapcsolatai áll-
nak.

Fördős Attila, Vác polgár-
mestere felidézte, hogy a város 
15 évvel ezelőtt alapította a le-
véltárat, mert úgy gondolták, a 
városnak szükséges fenntarta-
nia egy saját intézményt, noha 

nem lenne kötelező feladata az 
önkormányzatnak.  

- Levéltárunk kiválóan be-
tölti hivatását. Rendezvények, 

kiadványok sora is ékesen bi-
zonyítja, mennyire fontos sze-
repet játszanak kulturális éle-
tünkben, múltunk hagyatéká-
nak ápolásában – emelte ki a 
városvezető.

Dr. Kenyeres István, a Ma-
gyar Levéltárosok Egyesületé-
nek elnöke arról beszélt, hogy 
2018 végén átalakították az Év 
Levéltára díj pályázati rend-
szerét. Jelenleg páros években 
egy kisebb levéltárat, páratlan 
években pedig egy nagyobb le-

véltárat díjaznak, az elismerés-
re az intézmények a tervezett 
rendezvények programtervé-
vel pályázhatnak. Kenyeres Ist-
ván elmondta: a 2018-as évben 
öt pályázat érkezett, ezek közül 
választották ki a váci levéltárat 
– számolt be az MTI.

Dr. Horváth Ferenc, Vác Vá-
ros Levéltárának igazgatója 
egyrészt köszönetet mondott a 
díj odaítéléséért, másrészt hoz-
zátette: a kitüntetés további 
inspirációt ad ahhoz, hogy in-
novatív kezdeményezésekkel 
igyekezzenek népszerűsíteni az 
intézményt, a kutatómunkát, 
azt, hogy minél többen segít-
sék adatközlőként a különböző 
kiadványok elkészítését, kiállí-
tások összeállítását. 

A díjazott intézmény a díj-
jal együtt egy keretösszeget 
kap, amely egyrészt a díjátadó 
és egyben a díjazott levéltár 
szakmai munkáját innovatív 
módon bemutató rendezvény-
re, másrészt egyéb pedagógiai 
és közművelődési programok-
ra fordítható. A pályázatokat 
a Magyar Levéltárosok Egye-
sülete elnöksége által felkért 
szakmai zsűri bírálja el.

Fotó: KesziPress

Dobai Szabolcs tanítványai – 
képviselik, a XV. nyíregyházi 
országos zongoraversenyen pe-
dig Oroszki Tamás és Kovács-
Szőcs Benedek, dr. Domoszlai 
Erzsébet növendékei szerepel-

nek. Itt mondjuk el, hogy fo-
lyamatosan megrendezik a Ta-
lálkozások sorozatot világjá-
ró művészekkel, valamint zene 
és képzőművészet tárlatsoro-
zatot. Ennek keretében márci-

us 5-én nyílt meg Kardos Tibor 
szobrászművész tárlata, me-
lyen a vendégkiállító Kardos 
Éva mozaikképeivel.

Katona M. István
A szerző felvétele

Dr. Horváth Ferenc 
és munkatársai 

A képen balról: Dr. Kenyeres István, Fekete Péter, 
Fördős Attila, Tringli István 
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Fut a Keszi nyitja az idényt

Magyarok a Barcáért

A tavasz közeledtével hamarosan elkezdődnek a nagy hagyománnyal bíró kültéri sportrendezvé-
nyek szervezése, népszerűsítése. Ezek közé tartozik - több más mellett - a Fut a Keszi és a Fut a Vác 
futóversenyek, melyek idei részleteiről az alábbiakban adunk tájékoztatást.

A spanyol Barcelona a világ egyik legnépszerűbb futball-
klubja, melyet egykoron három magyar futballzseni, Kubala 
László, Kocsis Sándor és Czibor Zoltán varázslatos játéká-
val emelt a legnagyobb és legkedveltebb klubóriássá. 

Az első a Fut a Keszi, amit 
6. alkalommal Duna-
keszi reptéren rende-

zünk meg április 7-én, szom-
baton délelőtt. Mivel a Duna-
keszi önkormányzat a verseny 
minden költségét támogatja, 
ezért minden futó minden tá-
von ingyenesen vehet részt. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan 2,5 
km (Kiskeszi), 5 km (Fut a Ke-
szi) és 10 km (Nagykeszi) tá-
vokon lehet elindulni a verse-
nyen. Nem feledkeztünk meg 
az óvodásokról és a szüleikről 
sem. Az idén is lesz ovis futás 
a kis, középsős és nagycsopor-
tosoknak. A verseny szervezői 
az idén is azt kérik a résztve-
vőktől, hogy keressék fel a vá-
ros honlapját (www.dunake-
szi.hu) és nevezzenek elő a ver-
senyszámokra, mert így a ver-
seny napján nem kell annyit 
sorba állni a regisztrációért. Az 

előnevezők közül az idén is Fut 
a Keszi pólókat sorsolunk és a 
befutók emlékérmet kapnak. A 
versenyről Dunakeszi honlap-
ján olvashatják el a részleteket 
az érdeklődők. Legyél te is egy 
a 3000 futó közül, aki célba ér a 
dunakeszi reptér gyepén.

A második a Fut a Vác, amit 
június 2-án vasárnap 29. al-
kalommal rendezünk meg a 

Boronkay iskola előtt, belvá-
rosi útvonalakkal. A váci ön-
kormányzat az idén is támo-
gatja versenyünket, így akik a 
2,5km-es bulifutás távra előne-
veznek azok továbbra is ingyen 
versenyezhetnek. A hosszabb 
távokra, 5, 10 és a félmaratoni 
21 km-es futásra, valamint a 
4x5 km-es váltóra kedveszmé-
nyesen már márciusban lehet 

előnevezni. A bulifutók közül 
az idén is pólókat sorsolunk és 
a szerencsések már a verseny 
pólójában futhatják a távot. A 
hosszabb távok futói a chipes 
időmérés és az izotóniás fris-
sítés mellett, pólót és emlékér-
met is kapnak, ha előneveznek 
a versenyre. Az idén sem feled-
keztünk meg az ovisokról sem, 
akik lufival futhatják le a kor-
osztályuknak megfelelő 100, 
200 és 300 méteres távot. Ne 
kezd úgy a vakációt, hogy nem 
teljesítetted a Fut a Vác vala-
melyik futamát! És ha te le-
szel a szerencsés egy Mountain 
Bike kerékpárt is nyerhetsz!

A versenyről és a felkészü-
lésről mindent megtudhatsz a 
www.futavac.hu honlapon.

Eredményes felkészülést és 
jó versenyzést kívánunk!

Bíró György és Barátai

A világverő „Aranycsapat” 
két ikonikus egyénisége -, a 
jobbösszekötő Kocsis Sán-

dor (Kocka), a felhő fejesek utánoz-
hatatlan kiválósága, és a szertelen, 
örökké cselező balszélső, Czibor 
Zoltán, akit „Rongylábúnak”, a spa-
nyolok pedig „Bolond Madárnak” 
becéztek szeretetük és elismerésük 
jeleként – a labdarúgást a sportból 
művészetté varázsolta Barceloná-
ban. Ebben a csodában a harma-
dik magyar futballvirtuóz, Kubala 
László volt a főszereplő, aki már a 
katalán klub sztárja volt, amikor 
az ’56-os forradalom után Barcelo-
nában talált új „otthonra” a két há-
nyattatott sorsú kiváló labdarúgó.

Kocsis Tibor közel másfél órás do-
kumentumfilmje óriási erővel hat a 
nézőre, különösen az idősebb kor-
osztály tagjaira, akik ifjú korukban 
tapsolhattak az Aranycsapat kivá-
lóságainak, testközelből élvezhet-
ték Puskás, Bozsik, Hidegkúti, Ko-
csis, Czibor élményszámba menő 

varázslatát. Szomorú szívvel vették 
tudomásul, hogy az ötvenes évek 
egyik legnagyobb futballművésze, 
Kubala László Budapestről a po-
zsonyi sztárcsapatba igazolt, majd 
később, az ismert okok miatt az 
Aranycsapat is „széthullott”, mint 
a kötetlen kéve. A három ragyogó 

képességű labdarúgó, a három ki-
váló magyar, akikre még ma is óri-
ási szeretettel emlékeznek nem-
csak a katalánok, de egész Spanyol-
országban, mert – mint fogalmaz-
tak – azon túl, hogy ragyogó sport-
teljesítményükkel megalapozták a 
Barcelona világhírnevét, nagyszerű 
emberek voltak. Sajnos már egyi-
kük sem lehet közöttünk, de a kata-
lánok soha nem felejtik el őket.

Róluk szól Kocsis Tibor filmje, 
melyet az MLSZ Pest Megyei Igaz-
gatósága igazgatója, Benkő Tamás 
és a dunakeszi VOKE József Atti-
la Művelődési Központ igazgatója, 
Csoma Attila támogatásának kö-
szönhetően díjmentesen tekinthet-
tek meg a futball rajongói, a Barce-
lona magyar szurkolói.

Amilyen felejthetetlen és feleme-
lő élmény volt – még a filmvászon 
keresztül is – Camp Nou varázsla-
tos hangulata, a három magyar bri-
liáns játéka, olyan szívbe marko-
ló volt hallgatni a 39 évesen visz-
szavonuló Kocsis Sándor életének 
utolsó éveit beárnyékoló súlyos be-
tegségének, tragikus halálának tör-
ténetét…

A film után -, melynek lesz foly-

tatása - Dunai II Antal, az Újpes-
ti Dózsa egykori balösszekötője, 
olimpiai bajnok, az európai góllö-
vőlista ezüst-, és bronzcipős labda-
rúgó emlékezett meg a három ma-
gyar kiválóságról, akiket a katalá-
nok legendaként szeretnek. Az egy-
kori kiváló „gólvágó” -, akit egyko-
ron csak Eusébio, a portugál csillag 
tudott megelőzni az európai góllö-
vőlistán – színes anekdotákkal fű-

szerezve mesélt a profi szinten mű-
velt spanyol labdarúgásról. Méltatta 
az edzőként is kiválót alkotó Kubala 
Lászlót, akitől rengeteget tanult, so-
kat segített neki abban, hogy közel 
egy évtizedig elismert edzőként te-
vékenykedhetett a spanyol élvonal-
ban.

Elismerés és köszönet illeti a film 
készítőit, akik alkotásukkal példát 
mutattak, hogy tehetséggel, szorga-
lommal, jellemes emberi helytállás-
sal a legnagyobb akadályokat is le 
lehet küzdeni.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Kocsis Tibor 
és Dunai II Antal




