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Az M2-es is bedugult, 
mert a főváros nem tudta fogadni a forgalmat

Mentés a vasúti 
baleset után
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A nőknek sem kell választaniuk 
család és karrier között

Jelentős gondot okozott 
az első havazás

Folytatás a 2. oldalon

A négy- és többgyermekes anyáknak januártól nem kell személyi 
jövedelemadót fizetniük – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

Hétfő reggel összeomlott a vasúti 
közlekedés Budapest környékén

December első munkanapján, hét-
főn súlyos fennakadásokat tapasz-
talhattak a vonattal utazók, akik 
a reggelre lehullott hó miatt a 
Budapest-Veresegyház-Vác vonalon 
csak 160-180 perces késésekkel ju-
tottak el a célállomásra. Az utasok 
sok helyen a fedetlen peronon vol-
tak kénytelenek várakozni a regge-
li hidegben, de volt, ahol a műszaki 
hiba miatt a helyi tájékoztatás sem 
működött tökéletesen. 

A családbarát kormányzati törekvések legfontosabb 
céljai közt szerepel az is, hogy egy nő se szenvedjen 
hátrányt azért, mert gyermeket vállal – mondta lapunk-
nak Tuzson Bence, térségünk országgyűlési képviselő-
je, aki szerint itt helyben, vagyis a régiónkhoz tartozó 
településeken is minden fiatal házaspár, rajtuk keresz-
tül pedig minden család érezheti az országos intézke-
dések pozitív hatásait. A politikus beszélt arról is, hogy 
a hazai családbarát kedvezményeket, a fiatal házasok 
gyermekvállalását segítő magyar családpolitikát büsz-
kén állíthatjuk példaként más európai államok elé.

Biber Anett, a MÁV Csoport 
szóvivője a jelzett időszak-
ban az InfoRádiónak azt 

nyilatkozta, hogy egy vezeték-
szakadás, egy baleset és a Nyuga-
ti pályaudvar elavult infrastruk-
túrája egyszerre okozta, hogy Bu-
dapest környékén összeomlott a 
vasúti közlekedés. 

A havazás, és a vonóvezeték 
szakadás mellett Göd és Dunake-
szi között lévő fénysorompós vas-
úti átjárónál a Báthory EuroCity 
összeütközött egy személygépko-
csival, ami miatt több órán ke-
resztül állt a vonatközlekedés, de 
szerencsére személyi sérülés nem 
történt – közölte a Mávinform. 

A hétfő reggeli káoszban az 
sem járt sokkal jobban, aki a 
„családi taxit” hívta segítségül, 
hogy mielőbb bejusson a fővá-
rosba, mert az M2-es is teljesen 
„beállt”, Gödtől araszolva, 50-60 
perces menetidővel „csordogált” 
a forgalom, mivel Budapest nem 
tudta fogadni az agglomerációból 
érkező gépjárműveket. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPres
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A nőknek sem kell választaniuk 
család és karrier között

Vác-környéki köznevelési 
intézményeket is fejleszt a kormány

Döntöttek a városházán: 
dr. Zsidel Szilvia Vác jegyzője

Öt Pest megyei tankerületi központban 16 köznevelési intézményt 
bővít, illetve épít a kormány 60 milliárd forintból - jelentette be az 
emberi erőforrások minisztere Budapesten.

A települési önkormányzatokra vonatkozó törvény szerinti pályáztatás lefolytatásával 2019. 
december 1-én Matkovich Ilona, Vác polgármestere határozatlan időre dr. Zsidel Szilviát  
nevezte ki jegyzőnek, egyben a polgármesteri hivatal vezetőjének. A hírt nem jelentették még 
be hivatalosan, egyelőre csupán egy Facebook bejegyzésben jelent meg – írja a vaci-naplo.hu.

Kásler Miklós közölte: 
a Nemzeti Közneve-
lési és Infrastruktúra 
Fejlesztési Program 

következő állomásaként négy új 
iskola épül és 136 új tanterem-
mel bővítenek meglévő iskolá-
kat Budapest környéki telepü-
léseken.

A fejlesztés 14 ezer gyermeket 
érint - tette hozzá.

A tárcavezető elmondta: a 21. 
század követelményeinek meg-
felelő infrastruktúrát szeret-
nének kialakítani. Az új isko-
lák építésekor a legfontosabb 
szempontok, hogy legyenek 
egészségesek, energiatakaréko-
sak, legyen alacsony az épüle-
tek szén-dioxid-kibocsátása és 
legyenek felszerelve a legkor-

szerűbb oktatási eszközökkel. 
Hozzátette: az iskolaudvarok 
és környezetük kialakításában 
fontosak lesznek az ökológiai 
szempontok is.

Maruzsa Zoltán köznevelé-
sért felelős államtitkár kiemel-
te: a lakosságnövekedés Buda-
pest agglomerációjában a leg-
nagyobb arányú, és a Központi 
Statisztikai Hivatal előrejelzései 
szerint a következő évtizedek-
ben akár 10-20 százalékos né-
pességnövekedés is várható, 
ezért szeretné a kormány növel-
ni az iskolai férőhelyek számát a 
főváros környékén.

Ismertetése szerint Veresegy-
házán és Dunaharasztiban 24 
osztályos, Csömörön és Kistar-
csán 16 osztályos új iskola épül.

Emellett Nagykovácsiban, 
Diósdön, Gyömrőn, Inárcson, Du-
navarsányban, Délegegyházán, 
Szigethalmon, Kismaroson, Sző-
dön, Vácdukán, Őrbottyánban és 
Tahitótfaluban bővítik az iskolá-
kat 8, 16, illetve 24 tanteremmel. 
Maruzsa Zoltán hozzátette: a ki-
vitelezések - a tervezés és a beszer-
zések után - várhatóan 2021-ben 
kezdődhetnek el.

(MTI)

Mint ismeretes, a város korábbi jegyzője, 
Deákné dr. Szarka Anita az október 13-i 
választást követő napokban önként tá-

vozott a hivatal éléről. A törvényi előírások sze-
rint a polgármester pályázatot írt ki a feladatkör 
ellátására. A pályázat 2019. november 25-én ered-

ményesen lezárult. A döntés értelmében a jogi 
osztály eddigi vezetőjét, dr. Zsidel Szilviát határo-
zatlan időre a polgármester kinevezte a hivatalve-
zetői feladatokat is ellátó városi jegyzővé.

Az aljegyzői feladatkört továbbra is  
dr. Grmela Judit tölti be.

Folytatás a címlapról

A kormány számos 
intézkedéssel segí-
ti, hogy a nőknek a 
családalapítást kö-

vetően se kelljen választaniuk 
a család és a munka, vagyis a 
karrier között, mert ezek még 
véletlenül sem egymást ki-
záró tényezők, meggyőződé-
sünk ugyanis, hogy természe-
tes módon összeegyeztethe-
tők, a mi dolgunk pedig csak 
annyi, hogy megteremtsük az 
ennek megfelelő jogi környe-
zetet – mondta el a lapunk-
nak adott nyilatkozatában Tu-
zson Bence, a Pest megyei 5-ös 
számú választókerület ország-
gyűlési képviselője. A politi-
kus hangsúlyozta, hogy a sta-
tisztikák és a számok már az 
eddigiekben is visszaigazol-
ták a kormányzat törekvéseit, 
így tehát alátámasztják azt is, 
hogy hazánkban nemcsak nő-
ként, de anyaként is lehet si-
keresen vállalkozni, dolgozni: 
Magyarországon egyre több 
nő működtet sikeres vállalko-

zást, a cégtulajdonosok köré-
ben az arányuk jelenleg negy-
ven százalék. Mint mondta, a 
kabinet bevezette a gyed ext-
rát, ami azoknak jelent fon-
tos kedvezményt, akik kis-
gyermekük mellett is munkát 
vállalnak. Az egyetemre járó 
vagy friss diplomás fiatalok-
nak pedig a diplomás gyeddel 
teremtettek lehetőséget – tet-
te hozzá.

Az Országgyűlés előtt van 
az a törvénymódosító javas-
lat, amely lehetővé teszi a dip-
lomás gyed igénybevételét ab-
ban az esetben is, ha valaki 
az egyetemi tanulmányainak 
ideje alatt, vagy közvetlenül 
utána egyszer már gyerme-
ket vállalt, s nem tért vissza 
a munkaerőpiacra, de most 
újabb gyermeke születik – 
részletezte lapunknak Tuzson 
Bence, aki szerint ezzel hozzá-
segítik a tanulókat, a friss dip-
lomásokat a családalapítás-
hoz. Így ugyanis az érintettek 
újra élhetnek a diplomás gyed 
nyújtotta kedvezményekkel. A 
politikus hangsúlyozta azt is, 

hogy a kormány folyamatosan 
fejleszti a bölcsődei rendszert. 
Azzal pedig, hogy a nők negy-
ven év jogosultsági idő után 
nyugdíjba mehetnek, vissza-

térhetnek a családba, és segí-
teni tudnak az unokák körül. 
Januártól bevezetjük a nagy-
szülői gyedet, ami lehetővé te-
szi, hogy a nagymamák és a 

nagyapák is kivegyék részüket 
az unokájuk neveléséből, ami-
kor a szülők dolgoznak – tette 
hozzá Tuzson Bence.

A számos olyan kormány-
zati intézkedés mellett, amely 
ösztönzően hathat a gyermek-
vállalási kedvre, valamint a tá-
mogatási rendszer kiszélesíté-
se mellett még sok feladat van, 
amelyet el kell végeznünk an-
nak érdekében, hogy Magyar-
ország eljusson addig, hogy 
egy nő se szenvedjen hátrányt 
azért, mert gyermeket vállal, 
és egy időre kiesik a munka-
erőpiacról – fogalmazott a po-
litikus.

A legalább négygyerme-
kes anyáknak januártól nem 
kell majd személyi jövedelem-
adót fizetniük – nyilatkozta 
lapunknak Tuzson Bence, aki 
szerint a hazai családbarát in-
tézkedéseket, a fiatal házasok 
gyermekvállalását segítő ma-
gyar családpolitikát példaként 
állíthatjuk más európai álla-
mok elé, amelyek demográ-
fiai problémákkal küszköd-
nek. A politikus arra bízta-

tott mindenkit, éljen bár Cso-
mádon, Csömörön, Duna-
keszin, Erdőkertesen, Fóton, 
Gödön vagy Veresegyházon, 
hogy használja ki a családvé-
delmi akcióterv nyújtotta ked-
vezményeket, mert ha a helyi 
családok megerősödnek, azál-
tal erősödnek régiónk telepü-
lései is. Mint mondta, a ma-
gyarságnak több mint ezer-
éves keresztény hagyományai 
vannak, amelyekhez csak ak-
kor tudunk igazán hűek lenni, 
ha a családban, a gyermekeink 
és a szüleink körében is megél-
hetjük az összetartozás jelen-
tőségét és lényegét. Erre pedig 
kiváló alkalom az advent, ami 
számunkra az öröm és a bé-
kesség, a család és a gyermek-
ség, az otthon és a szülőföld 
ünnepe is egyben – fogalma-
zott a politikus. Meggyőződé-
sünk ugyanis, hogy a gyermek 
érték – nyilatkozta lapunknak 
térségünk országgyűlési kép-
viselője.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

A négy- és többgyermekes anyáknak januártól nem kell személyi jövedelemadót fizetniük – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence

Tuzson Bence 
államtitkár 

A felújított vácdukai iskola



3Dunakanyar Régió2019. december 5.

 

www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  •  www.dunakanyarregio.hu  

Pető Tibor sajtótájékoztatón is bírálta 
a váci képviselő-testület döntését 

Tiltakozik a váci Fidesz 
a multifunkcionális csarnoképítésre 

kapott 5 milliárd visszautasítása miatt
Átadták az új 

egészségházat Rádon

A váci Fidesz szerint az újonnan megválasztott polgármester politikai 
bosszú hadjáratot folytat Vácon. Mint közleményükben írják: példa nél-
küli, hogy egy polgármester 5 milliárdos kormányzati „ingyen pénzt” 
utasítson vissza és nemet mondjon egy olyan multifunkcionális csarnok-
ra, amit teljes egészében a kormány épített volna fel és csak a kulcsait 
kellet volna átvenni. 

200 millió forint állami támogatásból és 30 millió önkormányzati önerőből 
valósult meg Rádon az új egészségház, melyet november 28-án ünnepé-
lyesen adtak át. Az épületegyüttesben kap helyet a házi- és gyermekorvo-
si, valamint a fogorvosi rendelő és a védőnői szolgálat.

A Fidesz szerint Vácnak 
azért lenne szüksé-
ge erre az 5 milliárd 
forint értékű beru-

házásra, hogy az iskolák torna-
óráinak zsúfoltsága csökkenjen, 
hogy nagyobb szabású kulturá-
lis- és szórakoztató rendezvé-
nyeket Vácon is lehessen tartani, 
hogy több helyi és országos isko-
lai-, és felnőttsport versenyt le-
hessen rendezni, hogy egészség-
megőrző tömegrendezvények 
helyszíne legyen, illetve hogy ex-
pók és kiállítások nyomán Vác a 
térség meghatározó ipari köz-
pontjává válhasson.

A fejlesztés elutasítása ellen 
emelte fel szavát Pető Tibor ön-
kormányzati képviselő, a Fidesz 
váci elnöke is, aki a képviselő-
testület döntése után tartott saj-
tótájékoztatón fejtette ki állás-
pontját. 

- Az 5 milliárd forintos ke-
ret nem csak a csarnok építé-
sét fedezte volna, de a környe-
ző városrész útjainak és infra-
struktúrájának teljes felújítását 
is tartalmazta volna. Az isko-
lákkal, sport- és kulturális léte-
sítményekkel együtt egy új, mo-
dern, minden igényt kiszolgáló 
új városnegyed jött volna létre 
– mondta a beruházás tervezett 
helyszínén tartott sajtótájékoz-
tatón. 

- Sőt, a tervek alapján a több-
funkciós csarnok a legkorsze-
rűbb hang- és fénytechnikával 

lett volna felszerelve, ami azt je-
lenti, hogy olyan koncertek és 
show-k megvalósulhattak volna 
Vácon, amikhez kellő technikai 
háttér eddig csak Budapesten 
volt adott. De a kulturális élet és 
a szórakozási lehetőségek nem 
fognak bővülni, ahogy ipari ki-
állítások sem jönnek majd Vác-
ra, mivel nem épül meg a csar-
nok az új városvezetés döntése 
miatt – húzta alá a kormánypár-
ti politikus, aki a Váci Polgári 
Est novemberi rendezvényen is 
markánsan fogalmazott a kép-
viselő-testület döntését bírálva.  

A Fidelitas is felemelte 
szavát a fiatalok 

érdekében

A Fidelitas váci szerveze-
te is tiltakozik a képviselő-tes-
tület döntése ellen. Szerkesztő-
ségünkbe eljuttatott közlemé-
nyükben – többek között - azt 
írják: „Ha adnak, fogadd el! – mi 
így ismerjük a régi magyar köz-
mondást. Ezért nem tudjuk ér-
telmezni, hogy Matkovich Ilona  
váci polgármester miért nem 
hajlandó elfogadni, ha az ál-
lam ingyen ad a városnak egy 
többmilliárdos rendezvényköz-
pontot. Ne űzzék el a fiatalokat 
Vácról Budapestre! Miért nem 
jár nekünk egy koncert, egy jó 
meccs vagy egy óriási party le-

hetősége itt, Vácon? Miért akar-
ja az önkormányzat, hogy emi-
att mindig Budapestre kelljen 
vonatozzunk? Miért jobb, ha egy 
másik város kapja ezt a csarno-
kot és nem Vác?” Majd később 
így folytatják: „Ne vegyék el a jö-
vőnket Vácon! Mi itt szeretnénk 
tanulni, sportolni, szórakozni, 
koncertekre járni! A Vác kör-
nyékén levő önkormányzatok 
mind arról adnak hírt, hogy bő-
vítik az iskoláikat, új sportolási 
lehetőségek is épülnek, újabb és 
újabb közösségi helyeket alakí-
tanak ki. Erre Vácon mi azt kap-
juk, hogy ami már tisztán állami 
pénzből megépülne, azt se enge-
di az önkormányzat? Tudja Ön, 
hogy a váci ifi focisták már most 
is Vácdukára és más környező 
falvakba járnak át sportolni?” – 
vetik fel nyílt levelükben.

A Városháza reagálása 
a Fidesz és a Fidelitas 

kritikájára
 

"Az új városvezetés nem kíván 
olyan látványberuházások miatt 
évente tízmilliós veszteségeket 
finanszírozni, melyek kihasz-
náltsága, finanszírozása erősen 
kérdéses és nem szolgálja köz-
vetlenül a váciakat." - olvasható 
a szerkesztőségünkbe eljuttatott 
válasz közleményben. 

"Mi olyan beruházásokkal 
szeretnénk az itteni emberek 
életét megkönnyíteni, melyek:

- az Iskolavárosban a diákság 
mozgásigényét és közösségi éle-
tét;

- az itt dolgozók és tanulók 
közlekedésének kényelmét és 
biztonságát;

- a meglévő sportlétesítmé-
nyek felújítását, új, többcélú sza-
badtéri mozgáslehetőségek biz-
tosítását szolgálják, valamint;

- lehetőséget adnak a város 
parkolási gondjainak megoldá-
sára és a leromlott állapotú mű-
velődési központ rendbetételére.

Amennyiben a közleménye-
ket kiadó, a váci polgárok nagy 
többségének bizalmát elvesz-
tő két párt helyi irányítói vál-
tozatlanok, emlékeztetjük őket 
egy tényleges vagyonvesztésre 
és a több tízmillió forintos visz-
szafizetési kötelezettségre, mely 
a mobilgát elbukásából követke-
zik.

És emlékeztetünk a sok fél-
be maradt, előkészítetlen, vagy 
éppen kellő fedezet nélküli be-
ruházásra, melyek előidézőiről 
már véleményt mondtak a váci-
ak." - olvasható a Városháza saj-
tóközleményében.

 Vetési Imre

Rétvári Bence, az Em-
beri Erőforrások Mi-
nisztériumának par-
lamenti államtitkára, 

a térség KDNP-s országgyűlési 
képviselője az átadáson hang-
súlyozta: az egészségügyi alap-
ellátás biztosítása az önkor-
mányzatok feladata ugyan, az 
állam mégis hozzájárul ehhez, 
Rád is kapott az egészségházra 
mintegy 200 millió forint tá-
mogatást. „Azért fontos ez az 
épület is, mert jól mutatja azt, 

hogy még ha valami önkor-
mányzati feladat is, az állam 
ettől még Rádon, a környező 
településeken és a közép-ma-
gyarországi régióban is jelen-
tős anyagi támogatást nyújt” - 
fogalmazott az államtitkár.

Példaként említette, hogy a 
szobi és váci járás 34 telepü-
lése közül 18 helyen állami tá-
mogatásból épül vagy újul meg 
háziorvosi vagy fogorvosi ren-
delő, valamint a védőnői szol-
gálatnak otthont adó épület. 
Hangsúlyozta, hogy a közép-
magyarországi régióban 32 já-
róbeteg-szakrendelő került be 
az állami felújítási programba, 
ezek felújítására, kibővítésé-
re vagy újak építésére az állam 
58,6 milliárd forint kötelezett-
séget vállalt. Hozzátette, hogy 
a régióban a diagnosztikai ka-
pacitás az elmúlt egy évben tíz 
százalékkal bővült a kormány-

zati forrásból vásárolt új be-
rendezéseknek köszönhetőn.

Rétvári Bence kitért arra is, 
hogy míg 2010-ben egy házi-
orvosi praxis átlagos havi be-
vétele 867 ezer forint volt, ma 
ez 1 millió 630 ezer forint. 
Praxisjog vásárlásra az állam 
4 millió forintig terjedő visz-
sza nem térítendő támogatást 
nyújt. A program indulása óta 
1,3 milliárd forint támogatást 
fizettek 258 praxis jogának a 
megvásárlására.

A letelepedési pályázaton 
pedig 12 milliótól 20 millió fo-
rintig terjedő vissza nem té-
rítendő támogatást kaphat-
nak azok a háziorvosok, akik 
legalább egy éve be nem töl-
tött praxisban helyezkednek 
el. Eddig 192 esetben vették 
ezt igénybe, 3,1 milliárd forin-
tot fordított erre az állam. Ez 
azt jelenti, hogy az állami pra-
xistámogatások révén 675 ezer 
ember háziorvosi, 274 ezer em-
ber fogorvosi ellátása oldódott 
meg - hangsúlyozta Rétvári 
Bence.

A település országgyűlési 
képviselője elmondta, hogy az 
egészségház építéséhez nyúj-
tott 200 millió állami támo-
gatáson kívül egyéb közösségi 
feladatok ellátására, fejleszté-
sekre, beruházásokra 462 mil-
lió forint támogatást nyert el 
Rád az elmúlt időszakban. 

Rutkai Róbert, Rád alpol-
gármestere az önkormányza-
ti munka egyik legszebb fel-
adatának az építést nevez-
te: elmondta, hogy 2017-ben 
indultak azon a pályázaton, 
amelynek eredményeként - az 
önkormányzat 30 millió forin-
tos hozzájárulásával - megva-
lósulhatott a mintegy kétezer 
lakosú település központjában 
az új egészségház és közössé-
gi térként funkcionáló park, 
melyben a közeljövőben elhe-

lyezik Szent István király szob-
rát. Az egy év alatt felépített új, 
akadálymentesített, 320 négy-
zetméter alapterületú épület-
együttesben háziorvosi, fogá-
szati rendelő, valamint anya- 
és csecsemővédelem kezdi el 
működését. 

Hozzátette: az engedélyezte-
tési eljárások még folyamatban 
vannak, Rád lakói a tél folya-
mán vehetik birtokba az épü-
letet, amelynek tetőterében a 
későbbiekben szolgálati laká-
sokat is kialakíthatnak.

Detre János evangélikus lel-
kész és Rolik Róbert esperes 
szentelte fel az új egészséghá-
zat, melyet a nemzeti színű 
szalag átvágásával ünnepélye-
sen átadták a település polgá-
rainak. 

Dunakanyar Régió/MTI 
Fotó: KesziPress

Pető Tibor

A nemzeti színű szalag átvágásával ünnepélyesen átadták 
az új egészségházat a település polgárainak 
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Dr. Beer Miklós és Nemes György 

 Művészeti Életpálya Elismerésben 
részesült Tuzson-Berczeli Péter

Átadták Vácott az idei Migazzi-díjakat 

Fekete Péter: Nincsen 
mértékegység, amellyel az 

alkotó munka mérhető lenne 

Rétvári szerint Vác lemaradhat 
a városok versenyében 

Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök és Ne-
mes György piarista szerzetes-tanár vehette át 
az idén az eredetileg az idős papok támogatásá-
ra létrehozott, majd később különböző karitatív 
célokat és a műemlékek ápolását is feladatköré-
be vonó váci Migazzi Alapítvány díját. 

Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős ál-
lamtitkára előterjesztése alapján Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter „Művé-
szeti Életpálya Elismerés” kitüntetésben részesítette Tuzson-Berczeli Pé-
ter festőművészt, a dunakeszi DunArt Képzőművészeti Egyesület, a MAOE 
jeles tagját.

Döbrentei Kornél József Attila-díjas író, költő és Petrás Mária Magyar 
Örökség-díjas népdalénekes, keramikus művész, a MMA rendes tagja vol-
tak a Váci Polgári Est novemberi vendégei, akik a gyönyörűen megszólal-
tatott énekekkel, a versekből áradó hazaszeretettel, a nemzetért érzett 
felelősségteljes gondolatok közreadásával maradandó élménnyel ajándé-
kozták meg a szépszámú közönséget. Dr. Rétvári Bence, az est házigaz-
dája, az Emmi parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője 
váci aktuálpolitikai kérdésekről fejtette ki álláspontját. 

A november 22-én tar-
tott díjátadó ün-
nepségre zsúfolásig 
megtelt a Váci Egy-

házmegye kulturális központ-
ja, a Credo-ház nagyterme.

A vendégek bevezetésként 
megnézhették-meghallgathat-
ták Szalay Ákos építésznek, 
helytörténésznek a rendkívül 
gazdag Migazzi-hagyatékból 
ízelítőt adó vetített képes elő-
adását. 

A folytatásban Bartos Ferenc 
korábbi polgármester, a díjado-
mányozó alapítvány kuratóri-
umi elnöke azzal vezette fel a 
méltatást, hogy történelmi pár-
huzamot vont Migazzi Kristóf 
és Beer Miklós püspökségének 
előzményei között, mint emlé-

keztetett, a nagy előd 150 év tö-
rök uralom után lett a barokk 
Vác városépítő püspöke, ké-
sei utóda pedig nem sokkal a 
bolsevik diktatúrát követően 
kezdte el több mint másfél év-
tizedes főpapi szolgálatát.

–  Beer Miklós tizenhat éves 
váci püspöki működését folya-
matos építkezés, fejlesztés, fel-
újítás jellemezte, elég ha a Püs-
pöki és Káptalani Levéltár új 
épületegyüttesének felépítésé-
re, az Althann vendégház lét-
rehozására, a Szamaritánus 
Szolgáltató Ház, a Galamb ut-
cai közösségi központ fejlesz-
tésére, a Migazzi-szobor, az 
Althann-kereszt felállításának 
támogatására, az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola ide hozata-

lára utalunk. Tovább járva az 
elődei által kijelölt úton, épí-
tette és fejlesztette a várost – 
fogalmazott az alapítvány el-
nöke.

Nemes György méltatásában 
Bartos Ferenc kiemelte, meny-
nyire fontos dátum Vác törté-
netében az 1990-es esztendő, 
már csak azért is, hiszen ekkor 
sikerült visszaszerezni egy ré-
szét a piaristák egykori épüle-

tének, s újraindult a rendi no-
viciátus. 

– Ekkor érkezett a városba a 
fiatal piarista paptanár, majd 
két évvel később ő lett az első 
gimnazista osztály osztály-
főnöke. Nemes atya azóta is 
itt van közöttünk, tanít itt és 
több felsőoktatási intézmény-
ben, könyveket és tankönyvet 
ír, rendszeresen publikál a Váci 
Polgár című havilapban. Igazi 

közéleti életet él. A díjjal a pi-
arista gimnáziumban annak 
újraindulása óta végzett okta-
tó-nevelő szolgálatát és jelen-
tős közírói munkásságát isme-
ri el az alapítvány – mondta 
laudációjában az elnök.

Marton Zsolt megyéspüspök 
köszöntő beszédében hang-
súlyozta: Beer Miklós őszin-
te, szeretetteljes, közvetlen em-
bersége példaadó, amit min-
denki megtapasztalhat és át-
érezhet vele találkozva, min-
den alkalommal. A főpásztor 
volt piarista diákként is kö-
szöntötte Nemes atyát, s Isten 
áldását kérte további szolgála-
tára, a piarista gimnázium és 
kollégium tevékenységére.

***
A díjak átadása után az ün-

nepi esemény egy korábbi 
Migazzi-díjas, az idén elhunyt 
Pálos Frigyes, a Váci Egyház-
megyei Múzeum újjáélesztője, 
néhai igazgatója életműve előtt 
tisztelgő reprezentatív emlék-

könyv bemutatójával zárult. 
A kiadványt Beer Miklós aján-
lotta a jelenlévők figyelmébe, 
többek között kiemelve: Pá-
los Frigyes fényt hagyott maga 
után, annak hordozója volt, az 
evangélium fényét hordozva 
a történelmünk szeretetének, 
megbecsülésének fontosságát 
is hirdette, számos értéket tárt 
fel, mentett meg és tett köz-
kinccsé azért, hogy tisztábban, 
szebben, reménykeltőbben lát-
hassuk a világot.

Ribáry Zoltán

A rangos elismerést 
az országos szak-
mai szervezetek je-
lölései nyomán – az 

EMMI kultúráért felelős ál-
lamtitkár javaslata alapján – a 
tárca minisztere adományoz-
za a magas színvonalú művé-
szeti tevékenységgel büszkél-
kedő művésznek, aki az iroda-
lom, a filmművészet, a képző-
művészet, a színművészet és a 
zeneművészet területén ki-
emelkedőt alkotott.

- Rendkívüli szakmai elis-
merés ez számomra, szívet me-
lengető megbecsülés. Elsősor-
ban a köszönet szavaival szól-
hatok, hogy Isten érdemeim fe-
lett ajándékozott meg a napi 

alkotóerővel és szerető-támo-
gató családdal – mondta elér-
zékenyülve az elismerés átadá-
sa után a lapunknak nyilatko-
zó Tuzson-Brerczeli Péter.

- Bár nem a díjakért alko-
tok, ezzel együtt több jelentős 
szakmai elismerésben része-
sülhettem hosszú pályám so-
rán, de ez mégis más, mint az 
eddigiek voltak, lévén egy ösz-
szegző elismerés, amely mö-
gött 35 év munkásság, több 
száz alkotás, és több mint há-
romszáz hazai és nemzetkö-
zi tárlat áll. Számomra ben-
ne van a közösség és a pálya-
társak több évtizedes szere-
tő odafigyelése és bíztatása, 
ami átsegített a műtermi ké-

tely termékeny magányán. Ez 
az elismerés a mi közös sike-
rünk! A családom, a barátok, 
a művésztársak, a Dunakeszi-
ek, a DunArt Képzőművésze-
ti Egyesület, a MAOE és to-
vábbi tucatnyi szakmai szer-
vezet, a tárlatlátogatók, és vé-
gezetül, de nem utolsó sorban 
szülővárosom, Marosvásár-
hely közös sikere. Köszönöm 
szépen mindenkinek, aki mű-
vészi értékként tekint munká-
imra és munkásságomra, segí-
ti kiteljesedését, és hisz a mű-
vészet jobbító erejében – fejez-
te ki háláját meghatódottan 
Tuzson-Berrczeli Péter.

 
(B. Szentmártoni)

A polgári értékek őr-
zése céljából létreho-
zott rendezvénysorozat 

szervezői a novemberi találko-
záson a művészet és a történe-
lem kölcsönhatását emelték az 
érdeklődés fókuszába a két ki-
váló alkotó előadásával.

Mint minden esten ezúttal is 
kiemelt helyet foglalt el az ön-
kormányzat tevékenységének 
bemutatása, a közéletet érintő 
aktuális várospolitikai kérdé-
sek kibontása a Fidesz-KDNP 
szövetség értékelése alapján.

Pető Tibor önkormányzati 
képviselő az Összefogás Vácért 
2/3-os önkormányzati több-
ség döntéseit elemezve bírálta 
a város irányítóit, akik – mint 
fogalmazott – ultimátumsze-
rűen mondták vissza a váci 
multifunkciós csarnok építé-
sére a kormány által korábban 
megítélt 5 milliárd forint álla-
mi támogatást.  (Bővebben e 
lap hasábjain egyéb összeállí-
tásban. A szerk.)

Pető Tibor ugyancsak szóvá 
tette, hogy korábbi alpolgár-
mester társához, Mokánszky 
Zoltánhoz hasonlóan ő sem 
kapott megbízatást egyetlen 
bizottságban sem. – Ennek el-
lenére a Fidesz-KDNP frakció-
ban konstruktív politikai sze-
repvállalással dolgozunk a vá-
rosért! – jelentette ki.

- A baloldal nem változik, hi-

szen csak jó egy hónapja van-
nak hatalmon, s máris adóeme-
lésről és új adónem bevezetésé-
ről döntöttek, elvették a színház 
támogatását – felütéssel kezd-
te beszédét dr. Rétvári Bence. A 
váci választókerület kormány-
párti elnöke a multifunkcio-
nális sportcsarnok megépítésé-
nek önkormányzati leállítását 
is élesen bírálta. Kiemelte; sze-
rinte az Összefogás Vácért 2/3-
os többségű városvezetés egy-
oldalú döntésével, az iskolavá-
rosba tervezett fejlesztés visz-
szamondásával visszavetheti 
Vácot a települések versenyé-
ben. Vác vezetőinek azon érve-
ire, hogy több százmillióba ke-
rülne a létesítmény fenntartása, 
Rétvári Bence kifejtette: - Min-
den beruházás, fejlesztés mű-
ködtetése, fenntartása pénzbe 
kerül, ez igaz a strandra, a mű-
velődési házra, de az emeletes 
vonatra, a 2x2 sávosra bővített 

M2-re is. Az állam mégis vál-
lalta a költségeket, az utat meg-
építette Vácig, hamarosan a vá-
rosig közlekedteti a KISS eme-
letes motorvonatot is. A fejlő-
désnek ára van, de megéri, mert 
az embereket szolgálja – húz-
ta alá az államtitkár, aki szerint 
a multifunkciós csarnok „egy 
olyan épület, melyben lehet is-
kolai tornaórákat, ballagást tar-
tani, koncertet, expót rendezni, 
meg bármilyen más showt, lát-
ványos találkozót szervezni.  – 
Budapesten a baloldal korábbi 
stadionstopja ellenére minden 
létesítmény megépül, csak Vá-
con nem. Ez nyilván sokak szá-
mára fájó, és a város fejlődése 
szempontjából veszélyes, hiszen 
a környékbeli települések így el 
fognak húzni Vác mellett, ha ott 
van fejlesztés, itt pedig nincs – 
érvelt Rétvári Bence.

Vetési Imre
Fotó: Váli Miklós
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A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) számára kiemelten fontos, hogy a fiatal 
tehetségek számára megfelelő hátteret nyújtson, éppen ezért hozta létre 
két cementgyára térségében az általános és középiskolásokat célzó „Du-
na-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíjprogramját.

A DDC a Váci és a Beremendi Cementgyár 
környezetében hosszú évek óta felkarolja 
azokat a fiatal tehetségeket, akik az élet 

valamely területén – legyen szó tantárgyi tudás-
ról, zenéről, sportról vagy éppen művészetekről 
– kimagasló tehetségről, szorgalomról, kitartás-
ról tesznek tanúbizonyságot. 

A nyertes tanulók tíz hónapon keresztül kap-
ják az elnyert ösztöndíjat, amely az általános is-
kolásoknak havonta 8 000 forintos, míg a közép-
iskolásoknak 10 000 forintos támogatást jelent. 
Az ösztöndíjban részesültek közül többen éve-
ken keresztül részesülnek a támogatásban folya-
matos, elkötelezett munkájuk elismeréseként. 

Az elmúlt időszak tehetségeivel egy kisfilmen 
keresztül is megismerkedhetnek.

A 2019/2020-as tanévben a Duna-Dráva Ifjú-
sági és Innovációs Alapítvány kuratóriuma Vá-
cott 43 tanuló számára osztotta ki a program ke-
retében az ösztöndíjakat. A Váci Gyár vonzás-
körzetében élő diákok november 22-én vehet-
ték át okleveleiket egy ünnepélyes átadó kerete-
in belül.

A „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíj-
program keretében Vácott a 2005/2006-os, Be-
remenden pedig a 2010/2011-es tanévtől kezdő-
dően a vállalat összesen 85 millió forinttal tá-
mogatott közel 1100 tehetséges tanulót. 

Ne fuss a busz után!
SMART CITY APP 

Újabb érv, miért érdemes 
szorgalmasnak lenni

Jól vizsgázott a Dunakeszi Önkormányzat 
városi mobil app alkalmazásának új modul-
ja, amely a település buszjáratainak moz-
gását teszi követhetővé a lakosság számá-
ra.  Nem kell többé futni a busz után, csak 
használni az okos városi applikációt.  

Az InterMap Kft. Smart City App elnevezésű appli-
kációját 2018-ban vezette be a helyi önkormány-
zat. Az okos telefonokra egyszerűen letölthető 
DunakesziAPP alkalmazás segítségével bárki fo-

lyamatosan értesülhet a város híreiről, a helyi önkormány-
zat által szervezett programokról, eseményekről. A rendezvé-
nyek helyszíne térképen is megtekinthető, sőt a telefon naptá-
rába is menthető vagy navigáció kérhető a helyszínre. Az app-
likációból elérhető a város összes intézménye, kapcsolati ada-
tokkal és térképi elhelyezkedéssel. Nagyon egyszerűen, egyetlen 
gombnyomással bejelenthető, ha kidőlt fa, megrongálódott köz-
lekedési tábla vagy kátyú veszélyeztetné a település lakóit, de 
mód van GPS koordinátákkal automatikusan ellátott, fényké-
pes bejelentésekre is. Az észrevételeket a város térinformati-
kai rendszerén keresztül az önkormányzat munkatársai folya-

matosan nyomon követik és intézkednek a megoldás érdekében.  
Ezek a funkciók bővültek a buszjáratok aktuális információit 
biztosító új modullal. 

„A város vezetése számára első számú célkitűzés a települé-
sen lakók életminőségének folyamatos javítása. Ebbe értelem-
szerűen beletartoznak a lakosság tájékozódását megkönnyítő és 
gondjaik gyors orvoslását elősegítő újszerű megoldások megho-
nosítására való törekvések” - szögezte le Sipos Dávid, Dunake-
szi város alpolgármestere, aki szerint „Dunakeszi polgárainak 
igen jelentős része veszi igénybe a buszközlekedést, ezért indo-
koltnak láttuk, hogy az ő számukra a budapesti BKK futárhoz 
hasonló alkalmazás révén tegyük egyszerűbbé, kényelmesebbé 
a menetrendhez való igazodást, de természetesen a városi költ-
ségvetés lehetőségeit figyelembe véve kellett megoldást talál-
nunk. Az InterMap Kft. egy már meglévő alkalmazását formál-
ta a dunakeszi viszonyokra és az elmúlt 1 hónap visszajelzései 
alapján mondhatom, igen sikeresen.”

Az okos közlekedési támogatás hátterében az ún. ForteMap 
Okos közlekedés modul áll, amely a minden buszon megtalál-
ható GPS nyomkövető valós idejű adatainak felhasználásával te-
szi lehetővé a városi szakemberek számára a menetrendek szer-
kesztését, új járatok felvételét. Az alkalmazásban a lakosok élő-
ben követhetik, hogy merre tart az adott járat, megnézhetik a 
menetrendet, a buszok útvonalát és tájékozódhatnak, hogy mi-
kor ér a busz az adott megállóba.

Az okos város koncepció térhódításával lépést tartó fejleszté-
sek eredménye a Smart City App, amely a legkorszerűbb mód-
ja a lakosság és az önkormányzatok közötti kommunikációnak. 
Várhatóan a jövőben több településen és nagyvárosban fognak 
megjelenni ezek az okos város (Smart City) alkalmazások. 

– okos városok okos támogatására

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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Megnyílt az adventi vásár 
és a jégpálya Dunakeszin

A sokoldalú szimfonikus zenekar 

Az adventi várakozás ünnepi díszébe öltözött Dunakeszi főtere, ahol nov-
ember 29-én, péntek este hat órakor elsőként Iklódy-Szathmáry Eszter 
műsorvezető, a Dunakeszi Programiroda munkatársa, majd Szabó József, 
a körzet önkormányzati képviselője, egyházügyi tanácsnok köszöntötte 
az Önkormányzat nevében a IV. Béla király térre kilátogató közönséget.

Dunakeszi színvonalas, sokszínű kulturális életének kiemelkedő szereplő-
je a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar. Teltházas koncertjei, a zenei művelt-
séget is gyarapító kezdeményezései beépültek a város művészeti életébe. 
Sokrétű tevékenységükről Farkas Pál karmestert kérdeztük. 

A kedves hangvételű 
megnyitót követően 
Polyák Lilla énekesnő 

gyönyörű hangját, és a csodá-
latos dalokat élvezhették a du-
nakesziek.

 A Sport Magic Egyesület 
szinkronkorcsolya csapatának 
Juvenile csoportja és a VSD 
jégkorong szakosztály ifjú 
párducai idén is sikert arattak 
a jégpálya körül felsorakozott 
szülők, testvérek, barátok, ér-
deklődők körében.

A korábbi évekhez hasonló-
an idén is mind a négy adven-
ti hétvégén tartalmas progra-
mokkal, kulturális műsorral, 
gyertyagyújtással várják az 
ünnepi várakozás idején a fő-
térre kilátogató vendégeket.

A vásár december 24-ig, a 
jégpálya (korcsolyabérlési le-
hetőséggel) február 2-ig láto-
gatható.

A jégpálya nyitva tartása az 
alábbiak szerint alakul: hét-
köznap: 14:00-20:00, hétvégén 
és tanítási szünetben: 10:00-
21:00.  Az 5 év alatti gyerme-
keknek ingyenes, Dunakeszi 
lakcímmel rendelkező lako-
soknak 500 Ft-ot kell fizetni-
ük a jégpálya használatáért, 
míg a nem Dunakeszi lakcím-
mel rendelkezőknek 1000 fo-
rintot. 

Már fénylik 
az első gyertya 
a főtéri adventi 

koszorún

Dunakeszire december 
1-jén kétszer is ellátogatott a 
Mikulás a József Attila Műve-
lődési Központba, hogy a vá-

rosban élő gyermekeket meg-
ajándékozza kedves műsor ke-
retében, ám akik ott voltak 
azok közül sokan voltak kí-
váncsiak szüleikkel együtt a 
főtéri ünnepi programokra is 
késő délután. Az adventi vá-
rakozás ünnepi díszébe öltöz-
tetett főtéren kiépített fedett 
jégpályán folyamatosan höm-
pölygött a korcsolyázók bol-
dog sokasága. Óvodások gyúj-
tották lángra az első gyertyát 
az adventi koszorún.

A IV. Béla király főtéren, a 
kisszínpadon a Piros Tagóvo-
da műsorának tapsolhattak 
az érdeklődők, akik később a 
csillogó tekintetű kicsinyekkel 
együtt állták körbe a hatalmas 
adventi koszorút a Városházá-
nál, melyen Szabó József egy-
házügyi tanácsnok, a rendez-
vény házigazdája a Piros Tag-
óvoda ovisaival együtt lob-
bantotta lángra az első gyer-
tyát.

A tér megtelt a családok-
kal, barátokkal, ismerősökkel, 
akik kedvükre válogathattak a 
finom sülteket, forralt bort- és 
teát, kürtöskalácsot, különle-
ges lángost kínáló standok vá-
lasztékából, de azok sem pa-
naszkodhattak, akik kedvelik 
a házi készítésű kolbászt, disz-
nósajtot, és egyéb finomságo-
kat, mert ők is igényük és íz-
lésük szerint vásárolhattak az 
ínycsiklandozó kézműves ter-
mékekből.

A hidegre fordult időjárás 
sem szeghette az adventi vá-
sárra kilátogatók kedvét, mert 
a szervezők idén is több me-
legedővel készültek, melyeket 
körbeállták a forralt bort-, és 
teát kortyolgató társaságok, 
akik jó hangulatáról – a baráti 
beszélgetések mellett – előbb 
Pomázi Zoltán, majd Szabó 
Ádám gondoskodott…

Az ünnepi program a jövő 
héten péntek délután folytató-
dik a főtéren, ahová ismét ér-
demes lesz kilátogatni, mert 
a Programiroda munkatársai 
tartalmas műsorfüzérrel vár-
ják a dunakeszieket.

(Vetési)
Fotó: sunnyphoto.hu

– Dunakeszin nyolc éve jelentünk meg először, 
akkor még Váci Szimfonikus Zenekar néven. 
Amikor a Farkas Ferenc Alapfokú Művésze-
ti Iskola intézményvezetője lettem, fellépéseink 
rendszeressé váltak. 2017. március 18-tól, Duna-
keszi Város Önkormányzatával egyetértésben, 
hivatalosan is Dunakeszi Szimfonikus Zenekar 
néven a város zenekara lettünk.

– Létrehoztuk a Farkas Ferenc nevével fém-
jelzett zenei bérletsorozatunkat, amelyben part-
ner volt a VOKE József Attila Művelődési Köz-
pont és annak vezetője, Csoma Attila igazgató 
úr. Igényes zenei programokat tudunk bemutat-
ni, gyakorlatilag minden hangversenyünk telt-
házas. A bérlet 3. előadása az Újévi koncertünk, 
amely 2020. január 10-én lesz. A záróakkordot 
pedig február 21-én tartjuk, Beethoven évfordu-
ló kapcsán.

– Kiemelten fontosak számunkra az ifjúsá-
gi koncertek, melyeket óvodásoknak, általános 
iskolásoknak rendezünk, mivel úgy gondoljuk, 
hogy minden gyermeknek találkoznia kell élő-
zenei élménnyel. A városvezetés segíti és patro-
nálja ezt a törekvésünket is. Emellett bekapcso-
lódtunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kezdeményezett „Forrás a zenének, feladat 
a zenésznek” mottójú programba, melynek ke-
retében konkrét feladatokat – az ifjúsági előadá-
sok mellett, felnőtt, köztéri, templomi koncer-
teket – valósítunk meg. Így olyan területeket is 
felvállalhattunk, ahová ritkán jutott el élőzenei 
előadás (Fót, Göd, Rétság, Érsekvadkert, Balas-
sagyarmat). Így októberben 16 ifjúsági koncertet 
adtunk, amelyet tavasszal folytatunk.

– A zenekar több alkalommal szervezett már 
közös produkciót a Farkas Ferenc AMI művész-
csoportjaival, legközelebb december 20-án lát-
hatja a közönség Csajkovszkij Csipkerózsika 
és Diótörő  mesebalettjét a VOKE József Attila 
Művelődési Központban

– Fontos megemlíteni a nyári időszakban ren-
dezett „Köröndi esték” sorozatunkat. Mindeze-
ken túl ott vagyunk a kiemelkedő városi rendez-
vényeken is. 

– Törekvésünk, hogy változatos zenei progra-

mokat nyújtsunk, ezért több műfaj szerepel re-
pertoárunkon. Több színház zenés produkciójá-
ban veszünk részt, mint például a Veszprémi Pe-
tőfi Színházban Huszka Jenő Mária főhadnagy 
című operettjében. Együtt dolgozunk a Pesti 
Művész Színházzal a Csárdáskirálynő produk-
cióban, amelyet Dunakeszin is láthatott a kö-
zönség, vagy említhetjük a RAM Colosseumban 
létrejövő Adventi musical gálánkat.

– Fontos, hogy a határon túli magyarlakta te-
rületeken is a magyar zenekultúrát képviseljük. 
Elsősorban Felvidéken koncertezünk, melyek 
közül kiemelkedik Észak-Komárom, Lehár Fe-
renc szülővárosa, mely jövőre évfordulóra ké-
szül. Vagy említhetem Érsekújvárt, ahol negye-
dik alkalommal rendezték meg a Házy Erzsébet 
Nemzetközi Tehetségkutató Énekversenyt, me-
lyen zenekarunk adja a gálaműsor zenei kísére-
tét az operától az operetten keresztül a musica-
lig.

– Egyesületünknek ötven zenésztagja van, eh-
hez jön tíz-tizenöt állandó kisegítő. A kiváló ze-
nészeink mindegyike művésztanár, így a próbák 
és a felkészülés igen hatékony. A művészeti isko-
lában dolgozó kollégák és a városban élő művé-
szek közül is többen tagjai a zenekarnak.  

– Fő támogatónk Dunakeszi Város Önkor-
mányzata, az EMMI, az NKA és az MMA. Sike-
res pályázataink is hozzájárulnak ahhoz, hogy 
zenekarunk folyamatos művészi tevékenységgel 
öregbítse városunk hírnevét. 

Lejegyezte: Katona M. István
Fotó: archív

Új időpont: 2019. december 12. 
(csütörtök) 18.00 óra.
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Szívével lát 
az ember

Pilótának lenni nagyon jó dolog lehet. Bármi-
kor odarepülhet az ember, ahova csak szeret-
ne. Megismerhet távoli tájakat, új embereket, 
furcsa szokásokat. Megismerhet másokat. Most 
egy estére bárki lehet pilóta, nem kell hozzá re-
pülőgép, de még jogosítvány sem.

December 13-án a Kis 
herceggel egy új boly-
góra indulunk, ahol 

olyan gyerkőcök laknak, akik, 
mint bárki, szeretnek bicikliz-
ni, a papa öléből autót vezetni, 
mesekönyvet nézni, óriásiakat 
nevetni, focizni és jól belak-
mározni bolognai spagettiből. 
Persze, mindezt egy picit más-
ként. 

A Veni Vidi Vici Alapítvány 
halmozottan sérült gyermekek 
oktatását segíti minden nap, itt 
Dunakeszin. Az ő „fordított” 
kisdiákjaik is járnak iskolába, 
vannak tanóráik, a szünetek-
ben pedig együtt bandáznak 
„sima” társaikkal, így megis-
merhetik egymás bolygóját. 
Hogy van-e ezen a bolygón ne-
hézség, szomorúság, kihívás? 
Hát kinek a bolygóján nincs? 
Viszont ugyanannyi öröm, ka-
cagás és büszkeség is van, mint 
bárhol máshol. Jótékonysági 

zenés felolvasóestünkön sze-
retnénk bemutatni, milyen 
csoda is az, amikor együtt le-
het „sok sima és sok fordított”. 
Várunk szeretettel mindenkit, 
aki szeretne legalább egy esté-
re a szívével látni…

Az estre olyan családok tör-
téneteiből válogattunk, akik 
sérült gyermekeik minden-
napjait mutatják be, a szöve-
geket pedig zenék és dalok kí-
sérik. Szeretnénk az adventi 
időszakban egy kicsit másféle 
szépségekre is terelni nézőink 
figyelmét, a karácsonyi han-
gulatot pedig a gimisek teával 
és süteményekkel is megidézik 
majd. A rendezvényt a Radnó-
ti Miklós Gimnázium jelenle-
gi és volt diákjai szervezik Var-
ga Tibor nyugalmazott igazga-
tó úr, a Rotary Club Dunake-
szi, valamint az iskola vezető-
ségének támogatásával.

Császár Emese

www.dunakanyarregio.hu
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Ahol sírni nemcsak 
a győzteseknek volt szabad…

Orbán Viktor írta az olimpiai 
bajnokról szóló könyv előszavát

Nem múlhat el már ötödik éve az esztendő anélkül, hogy Dobos Gábor,  
a Felkelő Nap SE dzsúdóklub alapítója és vezetője meg ne rendezné a ré-
gió egyre sikeresebb megmérettetését, a Mikulás Kupát. Idén összesen 
négy egyesület 96 versenyzője lépett tatamira, és ahogy szétnéztünk a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tornatermében, megállapíthattuk, 
hogy a több korosztályt is felölelő viadal nemcsak a gyerekeket, hanem a 
szüleiket is lázba hozta.

Napjaink modernkori gladiátorai az MMA 
harcosai, akik között is kiemelkedik Khabib 
Nurmagomedov vagy Conor McGregor, akik 
mérkőzéseit 15-20 ezren izgulják végig a ket-
rec mellett, a tv képernyők előtt pedig milliók 
drukkolnak a UFC világsztárjainak. Szűkebb 
régiónkban, Közép-Európában is óriási nép-
szerűségnek örvend az MMA. A minap Kassán 
tízezernél is többen ünnepelték a gödi Kertész 
Mátét, aki óriási küzdelemben győzte le szlo-
vák ellenfelét az Oktagon gálán. 

Nem túl gyakori a magyar sportban, hogy még aktív sportolóról könyv jelenjen meg. Hosszú Katinka vállal-
kozott már könyvírásra- és kiadásra is, most pedig Pálfalvi Gábor írt egyet Kammerer Zoltánról.

Egy pillanatra sem volt csend a teremben, 
amikor a három szőnyegen viaskodtak 
a kis dzsudokák, és nem egyszer sikere-
dett bizony „remegős felvétel” a telefo-

nokkal, mert a szurkolás hevében bizony ugrál, 
bíztatott a felvételt készítő apuka vagy anyuka. 
A verseny házigazdája, Dobos Gábor szinte egy 
teljes maratoni távot lefutott a tatamik között, 
mert jó edzőként szinte minden tanítványának 
küzdelme idején a szőnyeg mellett állva akarta 
buzdítani, segíteni őket. És ennek meg is lett az 
eredménye, hiszen a „hazai pályán” küzdő csa-
pata, a Felkelő Nap SE dzsúdósai igencsak reme-
kül szerepeltek, annak ellenére, hogy voltak a ta-
pasztalt versenyzők mellett bizony szép szám-
mal olyanok is, akik nemrég ismerkedtek meg a 
sportág alapjaival.

„Volt, nem egy kisgyermek, aki sírt az én vál-
lamon, vagy éppen a szüleit átölelve. Őket vi-
gasztalni kellett egy-egy küzdelem után, de a 
dzsúdó erről szól, hogy küzdjünk becsületesen 
és fejlődjünk. Aztán a következő edzéseken ki-
javítjuk a hibákat, megtanuljuk közösen, hogy 
egy-egy szituációban miként kell cselekedni. 
Mindig azt mondom a tanítványaimnak, hogy 
amíg nem tanultok meg veszíteni, sosem lesztek 
igazi győztesek” – mesélte két szusszanás között 
lapunknak Dobos Gábor.

Azt látni lehetett, hogy minden szavát isszák 
a kicsik és a nagyobbak a mesternek, aki büsz-
kén megsúgta, nemrég Japánból érkeztek hozzá 
vizsgáztatni, és megszerezte a nemzetközi edzői 
képesítést is. Azaz, igencsak jó kezekben vannak 
városunk dzsúdósai.

„Maga a sportág egy testnevelési rendszer, 
amit Jigoro Kano alakított ki a 20. század ele-
jén. Megtanít a barátságra, kitartásra, elfogadás-

ra, küzdésre. Edzőként a legfontosabb az alázat, 
becsület, kitartás és a tisztelet a legfontosabb a 
számomra, nem véletlen, hogy ezeknek a figye-
lembe vételével oktatom a tanítványaimat” – fo-
galmazott a mester.

Dobos Gábor elmondta, az idei, mondhatni, 
jubileumi ötödik Mikulás Kupát a városi Sport-
igazgatóság segítségével tudta megrendezni. 
Miután kezdi kinőni magát a viadal, így a ter-
vei szerint jövőre megpróbálja a partnerekkel 
együtt kiszélesíteni a versenyt, és a régióból, il-
letve a fővárosból is meghívni csapatokat.

Hogy mindennek van jövője, azt pontosan lát-
ni lehetett a verseny végén, amikor a sok csillogó 
szemű kisgyermek még az iskolából kifele me-
net is kizárólag egy-egy pillanatról tudott lelke-
sen beszélni. 

 B. M. L.

- Milyen érzés belépni a körbezárt Oktagonba, 
ahol csak önmagára, felkészültségére, bátorsá-
gára számíthat a harcos?

- Régóta életem része a küzdősport, és amikor 
a ketrecbe lépek csak élvezni szeretném azt a ren-
geteg befektetett munkát, amit beletettem, hogy 
ott legyek és jól teljesítsek. A rövid válasz az lenne 
erre a kérdésre, hogy izgalmas, adrenalinnal teli.

- Úgy tudom, hogy a legutóbbi kassai mérkő-
zés előtti összecsapásra szinte az utolsó pilla-
natban érkezett a felkérés. Igaz, akkor is győ-
zött, de gondolom a helyzet nem könnyítette 
meg a dolgát?

- Valóban, két éve szinte az utolsó pillanatban, 
egy-két héttel kaptam a felkérést az első mérkő-
zésemre. Az is Kassán volt, és már az első menet-
ben sikerült kiütéssel győznöm. A mostani azon-
ban már szerződésben rögzített, tervezett mérkő-
zés volt. Életem első főmérkőzése egy ekkora gá-
lán. Fantasztikus érzés volt!

- Milyen adottságok, erények kellenek ahhoz, 
hogy egy sportoló sikereket érjen el az MMA 
küzdelmekkel és akadályokkal tűzdelt világá-
ban? Ön miért választotta ezt a férfias, kemény 
sportágat? 

- Mindenképpen sok kitartás és elszántság kell, 
és az egót is a helyén kell kezelni. Egy sikeres bu-
nyósnak ezekre van szüksége alapként. Én ököl-
vívással kezdtem a küzdősport karrieremet és 
utána ismerkedtem meg még különböző stílu-
sokkal. Ezeknek az ötvözete és a szeretete adta ki 
ezt a sportot, amit ma is űzök, amelyben többféle 
harcművészeti stílust is lehet alkalmazni.

- Hol és hogyan tud edzeni, felkészülni a verse-
nyekre, hiszen az MMA számos sportágat ötvöz. 

- Több helyen is edzek, a Vasasban birkózom, 
ökölvívok, thaiboxolok és brazil jiu jitsuzok. Ter-

mészetesen ezen kívül van pár edzőpartnerem is, 
akikkel szintén lehet az említett sportágakat ösz-
szegyúrva együtt gyakorolni.

- Mi az erénye, miben tud ellenfelei fölé nőni?
- Erényemnek azt tartanám – bár nem va-

gyok egy hihetetlen tehetséges sportoló -, hogy 
ezt a sportot, ezt a küzdelmet játéknak tekintem, 
amelyben az ellenfél „átverése”, legyőzése a cél. 
Ezért mindig a kreativitást és az innovatív gon-
dolkodást preferálom küzdelem közben. Köz-
hellyel élve, azt is mondhatnám: „többet ésszel, 
mint erővel”.

- Az óriási érdeklődést és elismerést kivál-
tó kassai siker után hogyan tudná felvázolni 
sportkarrierje ívét? Milyen esélyt lát arra, hogy 
talán nem is távoli jövőben a UFC kötelében, a 
legnagyobbak között folytassa?

- A kassai siker után a 77 kg-os ranglista első 
helyén vagyok számon tartva a szervezetnél, csu-
pán az a sportoló, harcos van előttem, aki bir-
tokolja a bajnoki övet. 2020-ban szeretnék vele 
megküzdeni az övért. Utána pedig, amikor sike-
rül bejutni a UFC-hez, ott is a bajnoki öv lesz a 
cél.

- A sport, az MMA mit adott önnek ember-
ként, sportolóként?  

- Az MMA és ez az egész küzdősport eléggé 
formálta a jellememet, nagyon sokat köszönhe-
tek neki. Segít megismerni az embernek saját ma-
gát, erős önbizalmat ad az élet minden területén, 
ugyanakkor arra is megtanít, hogy a küzdelem-
ben nélkülözhetetlen egómat a civil életben he-
lyén tudjam kezelni. A jelenlegi Kertész Mátét, 
akit ismernek az emberek és a szeretteim, nagy 
részben ennek a sportnak és a szüleimnek kö-
szönhetem. Ezt adta nekem a sport.

Vetési Imre

Kammerernek a 88-as 
szöuli olimpia idején 
tetszett meg a kaja-
kozás, és az volt az 

álma, hogy majd ő is bajnok 
lesz, és Vitray Tamás fogja köz-
vetíteni a győzelmét a magyar 
tévében.

Mind a hármat ő közvetítet-
te. 2008-ban, amikor zászló-
vivőként utazott ki Pekingbe, 
nagy favorit volt, de párosban 
még a dobogóról is leszorult, 
noha 700-nál fölényesen ve-
zettek. 2012-ben neki mondta  
Fábiánné Rozsnyói Katalin 
a négyes döntője előtt: húzd 
meg, öreg. Úgy meghúzta, 
hogy a második helyre futott 
be az egység – írja az index.hu..

A 41 éves, győri színekben 
versenyző Kammererről szó-
ló könyv érdekessége, hogy 
Orbán Viktor és Szijjártó Pé-
ter írta hozzá az előszót. A két 
edzőtábora között itthon tar-

tózkodó versenyző szerdán vitt 
is a várba egy kötetet a minisz-

terelnöknek. Szeretne még ki-
jutni Tokióba, ezért a szegedi 
világbajnokság után most nem 
tartott hat vagy több hét pihe-
nőt, hanem három nap után is-
mét edzeni kezdett.

Kammerer 2000-ben nyer-
te első két aranyát, előbb a né-
gyes vezérevezőse volt, majd 
Storcz Botonddal párosban ér-
tek elsőnek a célba. 2004-ben 
szintén négyesben volt a leg-
jobb, hatalmas fölénnyel verték 
akkor a kihívóikat. A közve-
títés végén azt mondta Vitray, 
úgy elverték a mezőnyt, mint a 
pinty.

A könyvbemutatón elme-
sélt egy sztorit arról Kamme-
rer, hogy három győzelme kö-
zül melyik a legkedvesebb.

A sydneyi győzelem után oda-
jött hozzám Kőbán Rita, mert 
látta, hogy valami bajom van, 
pedig nagyon örültem, hiszen 
teljesült az álmom. Kérdeztem 

tőle, neki melyik a kedvesebb a 
két aranya közül. Erre azt vála-
szolta, az első az első marad. Ez 
beleégett a fejembe. Neki is a né-
gyes volt az első. Nekem is, úgy 
tűnik, elég jó csapatember vol-
tam - magyarázta.

A könyv elkészült – jelentet-
te be közösségi oldalán Kam-
merer Zoltán. Persze ez ennyi-
re nem egyszerű dolog, már én 
is tudom, pedig nem én írtam, 
én csak a főszereplő vagyok 
benne. Köszönöm minden-
kinek, aki segítette, támogat-

ta, hogy hamarosan a köny-
vesboltok polcairól nézhes-
sek farkasszemet magammal – 
mondta a háromszoros olim-
piai bajnok sportember, Göd 
díszpolgára. - Köszönet azok-
nak a családtagoknak, bará-

toknak, bajnoktársaknak, akik 
ma velem ünnepeltek! Végül, 
de nem utolsósorban nagy kö-
szönet a szerző barátomnak, 
Pálfalvi Gábornak! – mosoly-
gott a könyv mögül a népsze-
rű Kamera!

A gödi harcost tízezren 
ünnepelték Kassán 

A miniszterelnökkel a Tokaji Vízitúra Központ átadásán 
Fotó: Koszticsák Szilárd (MTI)


