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Folytatás a 4. oldalon

Pánczél Károly országgyűlési képviselő, 
Varga Tibor, Pest megye díszpolgára, Szabó István, Pest Megye Közgyűlés elnöke 

Jön a nagyszülői gyed!

Pest Megye Díszpolgára címet vehette át Varga Tibor
A kiváló pedagógus-gimnázium igazgató Dunakesziről elsőként részesült a rangos kitüntetésben

Tuzson Bence: Az élmény is ajándék, ezért a karácsonyi ünnepkör 
szakrális tartalma mellett különösen fontos számomra az az idő, 
amit zavartalanul tölthetek el a családommal, a gyermekeimmel

Az emberi élet nem üzlet, a megszületendő gyermek pedig érték – fogal-
mazott a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest megyei 5-ös 
számú választókerület országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta azt 
is, hogy az Országgyűlés most decemberben megszavazta azokat a tör-
vénymódosításokat, amelyek lehetővé teszik a nagyszülői gyed januári 
bevezetését. Mint mondta, ennek is köszönhető, hogy jelentős újdonsá-
gokkal kezdődik majd a jövő esztendő.

Pest Megye Közgyűlése Varga Ti-
bort, a dunakeszi Radnóti Miklós 
Gimnázium közelmúltban nyug-
díjba vonult igazgatóját – a Me-
gyeházán december 6-án tartott 
ünnepi ülésén - Pest Megye Dísz-
polgára címmel tüntette ki az ok-
tatás és a kultúra területén elért 
kimagasló eredményeinek és tár-
sadalmi szerepvállalásának elis-
meréséül. Az országos hírű gim-
náziumot negyedszázadon át irá-
nyította a kiváló pedagógus.

Pest Megye Közgyűlése 1999-ben 
határozott úgy, hogy december 4. 
napját Megyenappá nyilvánítja, 
annak emlékére, hogy Pest-Pilis-

Solt vármegyét 360 évvel ezelőtt, 1659. 
december 4-én alapították. Ez a nap már 
20 éve különleges jelentéssel bír a megye 
számára, melynek újjászületésére e napon 
emlékeznek meg. A közösség ünnepét a 
megye 187 településéről érkező emberek-
kel és mindazokkal együtt tartják meg 
minden évben, akikhez különleges kap-
csolatok fűződnek – számolt be a pestme-
gye.hu.

Az ünnepség rangját emeli, hogy ek-
kor adják át a megyei kitüntető díjakat - 
elismerve a közművelődés, a tudomány, a 
kultúra, az építészet, a környezetvédelem, 
valamint a közbiztonság és a társadal-
mi összetartozás érdekében tett erőfeszí-
téseket; s ekkor kerül átadásra a Pest Me-
gye Díszpolgára cím is. E napon vehette át 
Dunakesziről elsőként Pest Megye Dísz-
polgára címét Varga Tibor is, akinek ki-
tüntetésénél jelen volt a város polgármes-
tere, Dióssi Csaba.

 Szabó István, a megyei közgyűlés el-
nöke beszédében úgy fogalmazott, hogy 

„minden egyes év decemberében külön-
leges jelentéssel bír a számunkra az első 
pénteki nap, amikor arra emlékezünk, 
hogy 360 évvel ezelőtt a Vármegye visz-
szanyerte egységét.” Majd megköszönte 
a díjazottak munkáját példamutató hely-
állásukat. „Az erőfeszítéseket, a lendüle-
tet és a bátorságot, az eredményeket és 

a sikereket. 1,3 millió ember él Pest me-
gyében, és az ő életük, életminőségük 
lett jobb azért, mert mindig voltak kö-
zöttünk olyanok, akik bátrak voltak és 
mertek. És így bebizonyították, hogy itt 
lehet – sőt érdemes – élni, tanulni és dol-
gozni.

Fotó: Fényes Gábor

– Mi jellemezte a leginkább 
az elmúlt időszak, az idei év 
kormányzati politikáját?

– Különösen fontosnak tar-
tom, hogy a kormány minden 
döntésénél figyelembe veszi a 
családok érdekeit, ez a mun-
kánk egyik alapelve. A cé-
lunk továbbra is az, hogy min-
den vágyott gyermek megszü-
lethessen Magyarországon. 

Az idei év egyik legfontosabb 
eredménye – amit nyugodt lé-
lekkel akár vívmánynak is ne-
vezhetünk – mindenképp a 
családvédelmi akcióterv elin-
dítása volt, mert ennek révén 
megfelelő kedvezményeket tu-
dunk biztosítani a gyermek-
vállalásra készülő fiatal háza-
soknak. Azoknak is, akik ko-
rábban anyagi megfontolásból 

nem mertek belevágni életük 
legszebb feladatvállalásába, a 
családalapításba, a gyermek-
vállalásba. A családvédelmi 
akciótervbe olyan ösztönzőket 
sikerült beépítenünk, amelyek 
gyakorlatilag egyedülállók Eu-
rópában, a kontinensen, de az 
unióban is, ezért több külföldi 
ország is felfigyelt a munkánk-
ra, a nemzetközi érdeklődés is 
egyre fokozottabb a kormány 
által kidolgozott intézkedés-
csomag iránt. Hangsúlyozni 
szeretném azonban azt is, hogy 
a kabinet nem szeretné, hogy 
bárki az anyagi támogatás re-
ményében vállaljon gyerme-
ket, azt viszont nagyon is fon-

tosnak tartjuk, hogy ne legyen 
anyagi akadálya a gyermekvál-
lalásnak.

– Mihez kezdhetnek azok, 
akik esetleg valamilyen egész-
ségügyi probléma miatt nem 
vállalhatnak gyermeket, ők 
teljesen kiesnek a kedvezmé-
nyezettek köréből?

– Nem, dehogyis, még vélet-
lenül sem! Meggyőződésem, 
hogy csak akkor lehetünk iga-
zán eredményesek, ha minden 
szakterületre, vagyis az összes 
szakpolitikai kérdésre meg-
felelő figyelmet tudunk for-
dítani. Ehhez azonban tudni 
kell, hogy a nagy léptékű, ál-
talános vonatkozású, orszá-

gos jellegű intézkedések első-
sorban azt a többséget érintik, 
amelynek nem kell egészség-
ügyi, vagy más problémákkal 
szembenéznie, amelyek eset-
leg megnehezíthetnék a gyer-
mekvállalását. Éppen ezért 
említettem az imént a külön-
böző szakpolitikai területeket, 
mert az eltérő eseteket, a kü-
lönleges élethelyzeteket ezek-
nek a szakági, speciális intéz-
kedéseknek kell kezelniük an-
nak érdekében, hogy például a 
családvédelmi akcióterv leg-
fontosabb intézkedéseit is el-
érhetővé tegyék mindenki szá-
mára. Tehát azoknak is, akik 
esetleg egészségügyi problé-

mák miatt érezhették magu-
kat kizárva ebből. Így például 
az egyik legjelentősebb ilyen, 
egy meghatározott, jól beha-
tárolható kört érintő szakpo-
litikai intézkedés volt az is, 
hogy immár nem kevesebb, 
mint százötvenezer, meddő-
ségi problémával küzdő pár-
nak tudunk segíteni, azáltal 
is, hogy a meddőségi kezelé-
sek a jövőben sokkal olcsób-
bak, gyorsabbak és mindenki 
számára hozzáférhetőek lesz-
nek. Az emberi élet nem üzlet, 
a megszületendő gyermek pe-
dig érték. 
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Dr. Beer Miklós püspök: Az én "pártom" az Egyház

Dr. Beer Miklós püspök: rajtunk múlik, 
hogy van-e bátorságunk a belső reformra

Dr. Beer Miklós 53 évi papi szolgálat után 2019 nyarán vonult nyugdíjba, aki az utóbbi tizenhat évben a Váci Egyházmegye megyéspüspöke volt, de ko-
rábban számos település lelkipásztoraként is tevékenykedett, negyedszázadon keresztül az Esztergomi Teológiai Főiskolán tanított. A rendkívül tartal-
mas életúttal büszkélkedő főpásztorral készített interjúnkban – többek között – arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi inspirálta a húszas éveinek elején 
járó fiatalembert, hogy a papi szolgálatot választotta a hatvanas évek derekán. Életre szóló döntésében mennyire volt meghatározó családi környeze-
te, az akkori Magyarország társadalmi, politikai viszonya?  

- A családom vallásos volt. 
Templomba jártunk. Ez ná-
lunk természetes volt. Az ün-
nepek, a Karácsony és a töb-
bi szép egyházi ünnep gyerek-
kori élményt jelentett. Apám 
meghalt Budapest ostrománál, 
így anyám és nagymama ne-
veltek. Ugyanakkor a tágabb 
család, a rokonság, az unoka-
testvérek ugyanúgy vallásos 
légkört jelentettek. Az is meg-
határozó élmény volt, hogy 
olyan hiteles papokkal talál-
kozhattam, akikben megbíz-
tam, akikre csodálattal felnéz-
tem. Ez így volt Zebegényben, 
de később a váci gimnáziumi 
évek alatt is. Éppen most ad-
tunk ki egy emlékkönyvet Pá-
los Frigyes atyáról, aki az ötve-
nes évek végén volt hittanta-
nárunk és végigkísérte a papi 
és a püspöki szolgálatomat is. 
Az év elején temettük. Két-
ségtelen, hogy rajtuk keresz-
tül formálódott az elhivatott-
ság bennem, hiszen láthattam 
a kommunista diktatúra val-
lásellenes törekvését. Az a bib-
liai mondat fogott meg: „kit 
küldjek el, ki mondja el ne-
kik?” (Izaijás próféta) Érettsé-
gi előtt már ez egyértelmű volt, 
hogy ez az én utam. Tisztában 
voltam azzal, hogy nehéz évek 
várnak rám, de akkor ez nem 
tántorított el.

- Milyen emberi kihívást je-
lentett a papi szolgálat ellátá-
sa, az egyházi közösségek za-
vartalan működtetése a hat-
vanas, hetvenes években az 
állampárti Magyarországán? 

- Bizony nem volt könnyű 
azokban az években papnak 
lenni. Sok pap volt még bör-
tönben. Tudtam ezt, de még 
fiatal voltam és nem akartam 
tudomásul venni. Akkoriban 
volt egy szállóige közöttünk az 
Egyházban: „ahogy lehet”.

- Felszentelését követően, 
1967 és 1969 között a kőbá-
nyai Szent László plébánián 
káplánként szolgált, majd kö-
vetkezett a Dunakanyar ki-
sebb települései – Szob, Má-
rianosztra, Pilismarót, Dö-
mös – után Esztergom, ahol 
előbb plébánosként, majd tíz 
éven át szemináriumi tanár-
ként, mígnem 1999-2003 kö-
zött az Esztergomi Szeminá-
rium rektoraként tevékenyke-
dett, miközben 2000-ben Pas-
kai László bíboros püspökké 
szentelte az Esztergomi Bazi-
likában. A felsorolásból is ki-
tűnik, hogy a 35 évet felölelő 
korszakban rendkívül sokré-
tű feladattal kellett megbir-
kóznia. Hogyan gondol vissza 
ezekre az évtizedekre?

- Igen, előbb Pesten vol-
tam néhány évig káplán, majd 

az első önálló szolgálati he-
lyem Márianosztra volt. Tré-
fásan szoktam megjegyezni, 
hogy „rácson kívül” töltöt-
tem ott hat évet. Bizony nehéz 
volt. A börtönből, a Tanácshá-
záról, de még az iskolából is fi-
gyeltek, hogy nem teszek-e va-
lami „törvénytelent”. Hála Is-
tennek az emberek megszeret-
tek, a gyerekekkel „elszöktem” 
a börzsönyi hegyekbe kirán-
dulni, vagy a falu szélén fociz-
tunk, télen szánkóztunk. Vol-
tak izgalmas pillanatok, ami-
kor „lebukhattam” volna, hi-
szen minden templomon kí-
vüli program szigorúan tilos 
volt, akkor a papoknak. Pi-
lismaróton már könnyebb 
volt. Ott nem voltam annyira 
„szem előtt”. A Pilis, a Duna-
part nagyszerű lehetőségeket 
adott, hogy a fiatalokkal szer-
vezzek programokat. A kilenc-
venes évektől pedig már szaba-
don a cserkészet keretei között 
táboroztunk, túráztunk. Köz-
ben pedig már a hetvenes évek 
végétől tanítottam Esztergom-
ban, a Teológiai Főiskolán. Na-
gyon szerettem tanítani. Filo-
zófiát taníthattam 25 éven át. 
Mozgalmas élet volt, rengeteg 
szép emberi kapcsolattal, ma-
radandó élményekkel. Délelőt-
tönként Esztergom, a Főisko-
la, délutánonként, hétvégeken 
pedig a színes falusi élet, falu-
si lelkipásztorkodás. Fizikailag 
nehéz volt, de az a sok szeretet, 
ami körülvett, éppúgy mindig 
feltöltött, mint a csöndes ma-
gányos esték a templomban. 
Isten közelében.

- Minden bizonnyal éle-
te legmagasztosabb élménye-
ként élte meg, amikor 2003. 
május 27-én II. János Pál 
pápa kinevezte a Váci Egy-
házmegye megyéspüspökévé, 

melyet nyugdíjba vonulásá-
ig, 2019. augusztus 24-ig lá-
tott el. Milyen érzés és felelős-
ség volt a Váci Egyházmegye 
főpásztoraként, olyan nagy-
szerű megyéspüspök elődök, 
mint az Althann-testvérek, 
Eszterházy Károly, a város-
építő Migazzi Kristóf nyom-
dokaiba lépni, szervezni, irá-
nyítani az egyházmegye éle-
tét, építeni közösségi, oktatá-
si intézményhálózatát?   

- Teljesen váratlanul ért a 
püspöki kinevezés. Előbb Esz-
tergomban Paskai bíboros úr 
mellett, majd 2003-tól a váci 
megyéspüspöki szolgálat. 
Megilletődve gondolok a nagy 
váci püspök-elődökre. Örülök, 
hogy szolgálatom alatt méltó-
képpen megemlékezhettünk 
róluk. Báthory Miklósra épp-
úgy, mint a 18. századi nagy 
újjáépítőkre. Emlékéveket tar-
tottunk. Nagy öröm volt a szá-
momra, hogy még a szolgá-
lati időm alatt szobrot emel-
hettünk Migazzi bíborosnak, 
Vác nagy mecénásának. Min-
dig is éreztem a felelősséget, 
hogy a jelen történelmi kor-
ban folytathassam azt a szol-
gálatot, amit az elődök meg-
kezdtek. Valóban nagy a váci 
egyházmegye. Körülbelül 350 
templomot örököltem. Szolgá-
latom alatt újabb 15 templom-
mal gazdagodtunk. Egyre bő-
vült az egyházi iskolák háló-
zata. Új iskolákat is építhet-
tünk. A legnagyobb gondunk 
a papság létszámának fokoza-
tos csökkenése. Ugyanakkor 
világi elkötelezett munkatár-
sakat találtunk, akiknek a kép-
zésével más oldalról erősödött 
az egyházközségek lelkipász-
tori szolgálata.

- Megyéspüspökként tizen-
hat éven át vezette hazánk 

egyik legnagyobb egyházme-
gyéjét, melynek lakosságát 
felgyorsult, folyamatosan for-
málódó világunkban renge-
teg külső hatás érte, s éri nap-
jainkban is. Sokan vannak, 
akik kérdéseikre, kételyeikre, 
élethelyzetük megoldására az 
egyháztól remélnek segítség-
gel felérő választ. Nehéz, küz-
delmes korszak volt? Miben 
tudtak segíteni, meddig érhet 
el az egyház kinyújtott jobbja? 

- Egyházunk, Jézus Krisz-
tus szándéka szerint azt a kül-
detést kapta, hogy reményt, vi-
gasztalást, útmutatást adjon az 
embereknek. A változó világ-
ban persze egyre újabb „kihí-
vásokkal” találkozunk, de az 
alapvető emberi élethelyze-
tek mindig megismétlődnek. 
A születés, a nevelés feladata, 
a családok élete, a napi megél-
hetésért való küzdelem, a be-
tegség, békétlenség, tragikus 
személyes sorsok és legfőkép-
pen a gyász, olyan sorskérdé-
sek, amelyekben szolidárisnak 
kell lennünk. Papként, hiszen 
püspökként is pap maradtam, 
szinte naponta átélem ennek a 
súlyát. Hogy nehezebb volt-e, 
mint máskor? Nem tudom. Az 
biztos, hogy nagyon aggódom 
a falvaink elnéptelenedése mi-
att, a szegénység, elsősorban 
a cigányság kilátástalan hely-
zete miatt, de nagyon szenve-
dek a tehetetlenségünk miatt a 
hajléktalanok, a szenvedélybe-
tegek, sodródó fiatalok, fogya-
tékkal élők és a többi hátrá-
nyos helyzetű ember sorsa mi-
att. Ugyanakkor reményt ad 
sok nagyszerű kezdeményezés, 
amit a Karitász, a Támogató 
szolgálatunk, a kórházi lelki-
gondozásunk terén tapaszta-
lok és a sok nagyszerű munka-
társunk, önkéntesünk.

- Ön szerint időszerű-e az 
egyházak megújulása, hogy 
teljes mértékben meg tudja-
nak felelni a 21. század sokré-
tű társadalmi kihívásainak?

- Egyházunknak szünte-
len meg kell újulnia. Nagysze-
rű egyházi vezetőink voltak és 
vannak, akik mindig tudnak 
adni új lendületet. A II. Vati-
káni Zsinat idején voltam te-
ológus. Azóta olyan pápák 
voltak, akik miatt nem kel-
lett szégyenkeznünk. Most Fe-
renc pápa az, aki újra szembe-
sít bennünket a jézusi öröksé-
günkkel. Assisi Szent Ferenc 
lelkületével a szegények fel-
karolására hív. Rajtunk mú-
lik, hogy meghalljuk-e a sza-
vát. Van-e bátorságunk a bel-
ső reformra.

- Az elmúlt években sokszor 
sok irányból „ostorozták”Önt 
őszinte, nyílt szavaiért, az el-
esettek védelmében kimon-
dott véleményéért. Ugyan-
akkor az is jól érzékelhető, 
hogy a váci térség országgyű-
lési képviselőjével harmoni-
kus az együttműködésük, ami 
számos formában megmu-
tatkozott, hiszen elég csak az 
egyházi intézmények felújí-
tására, bővítésére utalnunk. 
Hogyan ítéli meg, mennyire 
megalapozottak az Önt ért bí-
rálatok, melyek megfogalma-
zói között volt, aki egyenesen 
baloldali püspöknek nevezte. 

- Kétségtelen, néha úgy érez-
tem, hogy meg kell szólalnom. 
Azt szoktam mondani, hogy 
nem könnyű a próféta sorsa. 
Amikor olyat is ki kell monda-
ni, amit az emberek nem szíve-
sen hallanak. Akik ismernek, 
azok tudják, hogy nem egyik 
vagy másik politikai párt szó-
szólója vagyok. Az én „pár-
tom” az Egyház. Igyekeztem 
mindig Jézus Krisztus tanítá-
sához tartani magam. Ebben 
pedig a „főnököm” a római 
pápa. Örülnék, ha ezt elhinnék 
nekem azok is, akik bántottak. 
Egyébként – kölcsönös tisz-
teleten alapuló – együttmű-
ködést ápolunk Rétvári Bence 
parlamenti államtitkár úrral 
is, a váci térség országgyűlé-
si képviselőjével, aki nagyban 
támogatja az egyházi intézmé-
nyek felújítását, bővítését, mű-
ködésük feltételrendszerének 
javítását. 

- Több mint fél évszázados 
papi szolgálatát, a közössé-
gekért végzett önzetlen tevé-
kenységét nyolc település dísz-
polgári címmel ismerte el. 
Számos rangos kitüntetésben 
részesült – többek a Magyar 
Érdemrend Középkereszt-
je, Raoul Wallenberg-díj -, a 
minap pedig a püspök előd-

je előtt tisztelgő Migazzi-díjat 
vehette át. Utódja, Marton 
Zsolt megyéspüspök, az Önt 
méltató beszédében kiemel-
te: „Beer Miklós őszinte, sze-
retetteljes, közvetlen ember-
sége példaadó, amit mindenki 
megtapasztalhat és átérezhet 
vele találkozva, minden alka-
lommal.”  

- Meghatódva köszönöm 
meg azt a sok elismert, kitün-
tetést, amit évek alatt kap-
tam. Arany Jánossal vallom: 
„több a hírnév, mint az érdem”. 
Legutóbb nagyon örültem a 
Migazzi-díjnak. Úgy gondo-
lom, hogy ez egy nagyon szép 
„megkoronázása” volt a me-
gyéspüspöki szolgálatomnak. 
Nagyon jól esett utódom, Mar-
ton Zsolt püspök atya kedves 
fogalmazása, szeretetteljes kö-
szöntése.

- Június 1-jén betöltöt-
te a 76. életévét, hivatalosan 
nyugdíjba vonult, ám tovább-
ra is rendkívül aktív közéle-
ti szerepet vállal, videoblogot 
indított. Mi a célja, mit sze-
retne kifejezésre juttatni meg-
nyilatkozásaival? Nem hiány-
zik a pihenés, az elvárások 
nélküli feltöltődés élménye?

- Nyugdíjasként valóban ke-
resem a helyemet. Mit tudok 
még tenni valami hasznosat 
hazámnak, Egyházamnak? Hi-
szek az emberi szolidaritásban 
és ezért mertem belevágni ebbe 
a kissé szokatlan „vlogger”-
szerepbe. Hiszem azt, hogy a 
modern kommunikáció eszkö-
zeit jó célért használni kell. Sok 
kedves, bátorító visszajelzést 
kapok. Amíg ad erőt az Úris-
ten, addig teszem a dolgom. 
Majd talán pihenni is fogok.

- Sokak reménye szerint Jé-
zus születésének közeledte fel-
váltja az egymásnak feszülő 
emberekben a békétlenséget 
a szeretet és az adventi vára-
kozás meghittsége. Ön szerint 
van okunk az optimizmusra? 

- Karácsony mindig megérint 
bennünket. Esélyt kapunk, 
hogy egy kicsit megálljunk a ro-
hanásban és Jézus Krisztus szü-
letését ünnepelve saját magunk 
is szeretetben újjászülethes-
sünk. Hiszek ebben. Úgy, ahogy 
Ady Endre fogalmaz a gyönyö-
rű versében: „Ha ez a szép rege/
Igaz hitté válna/Óh de nagy 
boldogság/Szállna a világra!”

Áldott-békés, örömteli ün-
nepet kívánok minden olvasó-
nak!

- Püspök úr! Köszönjük a 
beszélgetést, áldott ünnepet, 
jó egészséget kívánunk Ön-
nek!

Vetési Imre 
Fotó: KesziPress
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Trianon közelgő 100. évfordulója alkalmából a Dunakeszi Civilek Baráti 
Köre a hazaszeretet és az együvé tartozás gondolatától vezérelve, kará-
csonyi ajándékként kulturális műsor keretében jótékonysági rendezvényt 
tartott a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Fel-
sőfokú Szakképzési Intézete hátrányos helyzetű és szorgalmas diákjainak 
támogatására. 

A december 13-án a 
D u n a k e s z i - A l a g i 
Szent Imre Templom-

ban megtartott műsoros est-
ről Skripeczky Istvántól, a ba-
ráti kör elnökétől megtudtuk, 
hogy a kezdeményezéssel Du-
nakeszi Város Önkormányza-
ta, díszpolgárai és közismert 
személyiségei is egyetértettek 
és támogatták – köztük Dióssi 
Csaba polgármester, dr. Szű-
rös Mátyás, számos vállalko-
zó és cég, a Dunakeszi Polgár 
és a Dunakanyar Régió újsá-
gok – a rendezvényt, melyen 
jelen volt Sipos Dávid alpol-
gármester. 

A műsort László Andrea 
énekművész nyitotta meg, „A 
haza nem eladó!” című CD-
jéről adott elő két saját szer-
zeményt. Guttmann Vilmos 
versmondó Sziklai Szeréna 
„Magyar Hiszekegy” című 
versét mondta el mély átélés-
sel. S. Zádor Éva hegedűn, 
Alan Zsilka orgonakíséretével 
Hubay Jenő „Ima”, valamint 
Schubert „Ave Maria” című 
műveit szólaltatta meg szín-
vonalas előadásában. A be-
regszászi diákokat tízen kép-
viselték és irodalmi színpad-
dá alakulva klasszikus ma-
gyar szerzők – Kölcsey Fe-
renc, Vörösmarty Mihály, 
Tóth Árpád, Bódás János re-
formátus lelkész – művei 
mellett a Republic együttes, 
Koncz Zsuzsa és Cipő, vala-
mint a Kormorán együttes 
dalszövegeit szólaltatták meg 
prózában és énekelve. Nagy-
szerű közös produkció volt, 
mint ahogy a Dunakeszi Rad-
nóti Miklós Gimnázium há-
rom diákja, Arany Éva, Ba-
logh Regina és Lengyel Anna 
műsora is élményt jelentett 
népdalok, valamint József At-
tila „Tél” című költeményé-
nek előadásával.

Ünnepi beszédében dr. Szű-
rös Mátyás – aki 1989. októ-
ber 23-án a Parlament ablaká-
ból kikiáltotta a Magyar Köz-
társaságot, és a következő év 
nyaráig ideiglenes köztársa-

sági elnök volt – úgy fogalma-
zott, hogy a kárpátaljai ma-
gyarság rászorul és meg is ér-
demli az anyaország támoga-
tását. Visszaemlékezett, hogy 

66 évvel ezelőtt egyetemista 
ösztöndíjasként lépett először 
Kárpátalja földjére. Csapnál 
megállt a vonat, kezében két 
kif livel kiszállt és az állomás 
környékén megszólította egy 
idős asszony, aki arra kér-
te, adja neki a péksüteményt, 
szeretné megkóstolni a ha-
zai ízeket. Akkoriban erő-
sebb vasfüggöny volt a két or-
szág határán, mint a nyugati 
határszélen.  „Ez volt az első 
benyomásom, hogy mekko-
ra különbség van Magyaror-
szág és a Szovjetunió között” 
mondta. Másodszor 1980-
ban hivatalosan, moszkvai 
nagykövetként, Kádár János, 
valamint a moszkvai és kijevi 
külügyminisztériumok jóvá-
hagyásával utazott el Kárpát-
aljára, ahol Munkácson látni 
akart egy magyar iskolát, de 
azt mondták, ilyen iskola itt 
nincs, mert nincs rá érdek-
lődés. Beregszászon, amikor 
meglátták a követségi gépko-
csin a magyar zászlót, köny-
nyezve integettek. – Ami le-
hetséges volt, igyekeztem re-
ménységet vinni az ottani 
magyaroknak, hogy tudják, 
figyelünk rájuk – hangsú-

lyozta. – Az utóbbi tíz-tizenöt 
évben sokat változott a hely-
zet, de még mindig diszkri-
minációban él az ottani ma-
gyarság. A magyar kormány 
annyit tud tenni, hogy hatá-
rokon átívelő támogatást és 
reményt nyújt honfitársaink-
nak. A szolidaritás óriási do-
log. A magyarok, határon in-
nen és túl, a Kárpát-medencét 
joggal tekintik szülőföldnek. 
Ez a mi hazánk. Nagy csapás 
ért minket Trianonban, de 
magunkhoz tértünk. És képe-
sek vagyunk támogatni a ha-
táron túli magyarokat.” 

Végezetül Antal Attiláné 
átadta a jótékonysági kezde-
ményezés nyomán összegyűlt 
402 ezer forintot Soós Katalin 
igazgatónőnek, aki elmond-
ta, hogy minden választásnál 
abban reménykednek, hogy 
méltósággal, egyenjogú ál-

lampolgárként élhetnek ott, 
ahová születtek. 

– Most ott tartunk, hogy 
szülőföldünkön magyar szár-
mazású ukránnak titulálnak 
minket – fogalmazott az igaz-
gatónő. – A politika arra tö-
rekszik, hogy a kisebbségbe 
szorult nemzetek anyanyel-
vi oktatását szép lassan el-
sorvassza. De a hit és remény 
gyertyájának fényében hisz-
szük, reméljük, hogy amit Is-
ten adott nekünk, azt ember 
nem veheti el.

– Intézményünkben min-
dent megteszünk azért, hogy 
magyarságunkat megőriz-
zük. A főiskolán rengeteg 
hátrányos helyzetű diák kap 
lehetőséget továbbtanulás-
ra. A szakképzési intézet az 
egyetlen magyar nyelvű ok-
tatási intézmény, ahol szak-
képesítést kaphatnak diák-
jaink. Esélyt adunk, hogy fi-
ataljaink érettségit és szak-
mát szerezve boldogulhassa-
nak a szülőföldön. Köszönjük 
az önök hozzájárulását, hogy 
ezt az esélyt továbbra is meg-
adhassuk. 

Katona M. István    
A szerző felvételei

Dunakeszi: Jótékonysági est 
a kárpátaljai diákokért 

Jön a nagyszülői gyed!
– A családvédelmi akció-

terv részeként jelentették be a 
nagyszülői gyed bevezetését is, 
ez januártól valóban elérhető-
vé válik?

– Igen, nagy örömmel mond-
hatom, hogy jelentős újdon-
ságokkal kezdődik a jövő esz-
tendő, ugyanis az Országgyű-
lés most decemberben megsza-
vazta azokat a törvénymódosí-
tásokat, amelyek lehetővé teszik 
a nagyszülői gyed januári beve-
zetését. Ennek a célja, hogy ki-
szélesítsük a családok mozgás-
terét, hogy olyan lehetőségeket 
teremtsünk számukra, amelyek 
hiányában eddig esetenként 
változtatniuk kellett a terveiken 
és az elképzeléseiken. A par-
lamentben egyhangúlag meg-
hozott döntés garanciát teremt 
arra, hogy a nagyszülői gyedet 
igénybe vevők munkahelyi vé-
delemben részesüljenek. Ez azt 
jelenti, hogy a gyermekgondo-
zási díj folyósítása alatt fizetés 
nélküli szabadság jár nekik és 
felmondási védelem illeti meg 
őket. Ezt a lehetőséget a gyer-
mek két éves koráig olyan nagy-
szülők vehetik igénybe, akik jo-
gosultak a gyermekgondozási 
díjra, vagyis dolgoznak, mun-
kaviszonyban állnak, az uno-
ka születését megelőző két év-
ben pedig legalább háromszáz-
hatvanöt napon át biztosítással 
is rendelkeztek. A gyed összege 
egy unoka után a nagyszülő fi-
zetésének hetven százaléka, de 
maximum a mindenkori mini-
málbér kétszeresének a hetven 
százaléka. Ez 2020-ban 225 288 

forintot jelent majd, tehát két 
gyermek esetén a juttatás akár 
a négyszázötvenezer forintot is 
meghaladhatja.

– Hogyan férhetnek hoz-
zá az érintettek a nagyszülői 
gyedhez?

– A nagyszülői gyedet a 
munkáltatónál kell igényelni, 
de a támogatás az egyéni vál-
lalkozóknak és az őstermelők-
nek is jár. Ők Budapesten, a fő-
városi kormányhivatal XIII. 
kerületi hivatalában, más me-
gyékben pedig a megyei kor-
mányhivatal járási hivatalá-
nál igényelhetik ezt. Nagyon 
bízom abban is, hogy Csomá-
don, Csömörön, Dunakeszin, 
Erdőkertesen, Fóton, Gödön és 
Veresegyházon is lesznek szép 
számban olyan családok, ame-
lyek élni tudnak ezzel a felkí-
nált lehetőséggel, amelynek 
immár a jogszabályi kereteit is 
megteremettük.

– Ön hogyan éli meg a kará-
csonyi ünnepkört, vannak va-
lamilyen különleges tervei az 
év végére? 

– A karácsonyi ünnepkörben 
különösen fontos számomra az 
az idő, amit zavartalanul tölt-
hetek el a családommal, a gyer-
mekeimmel a készülődésben, a 
várakozásban. Akkor is, ami-
kor a karácsonyfát díszítjük fel 
közösen, s akkor is, amikor el-
foglaljuk a konyhát és min-
denféle különlegességeket ké-
szítünk együtt, vagy amikor 
hosszú sétákat teszünk a feldí-
szített városközpontban, néze-
lődve, beszélgetve. Nem első-
sorban az ajándékozásra gon-
dolok, hiszen az nálunk, a mi 

szokásrendszerünkben csak 
egy gesztus, sokkal fontosabb 
az egymásra fordított figye-
lem, amely ugyan egész év-
ben adott, az esztendő min-
den napján megtapasztalható, 
de ilyenkor válik annak benső-
ségessége igazán hangsúlyossá. 
Meggyőződésem, hogy az él-
mény is ajándék, ezért én kü-
lönleges, meghitt örömmel fo-
gadom az együtt töltött felhőt-
len perceket, és ajándékként 
élem meg ezt az időszakot. Bí-
zom abban, hogy régiónk min-
den lakójának, a térségünk-
höz tartozó összes településen 
lesz alkalma az elcsendesülés-
nek ezekben a perceiben arra, 
hogy teljes figyelmét a csa-
ládjára, a szeretteire fordítsa, 
s hogy őszinte bensőséges él-
ményekkel gazdagodjon a ka-
rácsonyi ünnepkörben. Ebben 
a reményben kívánok meghitt 
és áldott karácsonyi ünnepe-
ket, valamint eredményekben, 
örömökben és sikerekben gaz-
dag nagyon boldog új eszten-
dőt a régiónkhoz tartozó tele-
püléseken élő embereknek, és 
mindenkinek, akinek fonto-
sak térségünk falvai és városai. 
Bízom abban, hogy a jövő év-
ben is töretlenül folytathatjuk a 
megkezdett munkát, nemcsak 
kormányzati szinten a magyar 
családok megerősítésével, de 
itt helyben is, hiszen én büszke 
vagyok azokra az apróbb ered-
ményekre is, amelyek kevésbé 
látványosak ugyan, de össze-
tartó közösséggé formálták az 
itt élő embereket.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

2019 nem szokványos éve volt a Dunakanyarnak. Olyan kulcsfontosságú, sok 
ideje várt fejlesztések valósultak meg, melyek eredményeképpen a váciak és 
Vác környékiek életminősége jelentősen javulhatott. Ilyen volt az M2-es út 2x2 
sávossá bővítése, amelyet idén október 1-jén adtunk át, de ide tartozik az eme-
letes vonatok forgalomba állítása is, melyek közül az elsőket már ki is próbál-
hatták az itt élők. 

A kormány továbbra is 
elkötelezett a váci-
ak és érdekeik mellett. 

Mindez azt jelenti, hogy bár 
az új városvezetés visszaadott 
5 milliárd forintnyi fejleszté-
si támogatást, melyből a helyi-
ek szórakoztató, kulturális és 
sportközpontja épülhetett vol-
na meg, a kormány a jövőben 
is arra lesz figyelemmel, hogy 
az itt élők mindennapjait tegye 
egyszerűbbé és gördülékenyeb-
bé támogatásaival. 

 Ennek az elvnek a mentén 
érkezett nemrég Vácra 25 mil-
lió forint kormányzati támo-
gatás, amelyet konyhafelújí-
tásra lehet felhasználni. Így új 
eszközökkel, jobb körülmé-
nyek között főzhetnek a váci 
óvodásokra és iskolásokra, fi-
nomabb és egészségesebb éte-
lek kerülhetnek az asztalra, rá-
adásul a felújítással a fenntar-
tási kiadások is csökkennek. 
A konyhafelújítási támogatás 
mellett nemrég érkezett a vá-
rosba további 30 millió forint a 

kormányzattól, amelyből a he-
lyi óvoda újulhat meg. Mind-
két fejlesztés jól mutatja, a kor-
mánynak Vácon is a gyermek 
az első. 

 A kormány célja tovább-
ra is az, hogy a váciak jóllétét 
segítse minden támogatásá-
val, amely a városba érkezik – 
hiszen nincs fontosabb érdek, 
mint a helyi emberek érdeke, 
a kormány ezt tekinti elsődle-
gesnek. Azzal az elhatározás-
sal érkezünk el a karácsony-
hoz, zárjuk ezt az évet és lé-
pünk be a következőbe, hogy a 
kormány számára 2020-ban is 
az lesz az irányadó, ami a váci 
lakosok jövőjét szolgálja, segíti.

 Ugyanis a valódi segítség az, 
amelyik célba is talál, és nyo-
mán újabb és újabb maradan-
dó érték keletkezik. Ez a gon-
dolat nem csak karácsonykor, 
hanem az év minden napján 
érvényes, hiszen úgy tudunk 
egymásnak igazán jót ten-
ni, úgy tudunk valós segítsé-
get nyújtani, ha arra az igény-

re, arra a szükségre reagá-
lunk, amely valóban felmerül, 
és amelytől az emberek min-
dennapi élete válik könnyebbé, 
szebbé, és amelytől a helyi kö-
zösségek válnak még erősebbé. 
Ez utóbbi pedig az egyik leglé-
nyegesebb dolog, hiszen ahogy 
Wass Albert is fogalmazott: 
„együtt erő vagyunk, szerte-
szét gyöngeség.”

 Áldott, békés karácsonyt és 
szeretetben gazdag boldog új 
esztendőt kívánok!

 Rétvári Bence
országgyűlési képviselő

Idén is fejlődtek, gyarapodtak 
a Dunakanyar települései  

Folytatás a címlapról

László Andrea 
énekművész

Soós Katalin igazgató
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Beszélgetés dr. Horváth M. Ferenc igazgatóval

A Duna-Dráva Cement Kft. Zöld Megoldás-pályázatának keretén belül idén 
is összesen 7,5 millió forintra lehetett pályázni környezettudatosságot 
elősegítő projektelképzelésekkel. A program évről évre egyre népsze-
rűbb, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint a rekordszámú, összesen 39 
beérkező pályamunka.

A közelmúltban bensőséges hangulatú ünnepséggel emlékezett meg Vác 
Város Levéltára fennállása tizenötödik évfordulójáról. Ebből az alkalom-
ból múltidéző összegzésre és egyúttal a jövőre vonatkozó elképzelések 
ismertetésre kértük dr. Horváth M. Ferenc igazgatót.

A Váci Cementgyár 
térségéből be-
érkezett nyertes 

pályázatok megvalósulá-
sához 3 millió forinttal já-
rul hozzá az építőanyag-
ipari vállalat. A Beremen-
di Cementgyár környeze-
tében élő közösségek zöld 
kezdeményezéseit ebben 
az évben közel 3 millió fo-
rinttal, a Pécs és környéke 
régió pályázóit pedig 1,5 
millió forinttal támogat-
ja a DDC.  

A Bírálóbizottság a 
2019-ben beérkezett szín-
vonalas pályaművek kö-
zül Vác térségéből A Ve-
rőcei Gyermekekért Ala-
pítvány projektelképzelé-
sét, a Nógrádi Napraforgó 
Hagyományőrző és Szo-
ciális Egyesület pályáza-
tát és a Váci Gazdászok és 
Kertészek Alapítvány ál-
tal beadott tervet támo-
gatja. 

A verőcei óvodakert-
ben a jövő évben olyan 
tanösvényt valósítanak 

meg, amellyel a már meg-
lévő állomásokat, kertet 
újragondolják, illetve tel-
jesen új állomásokat is ki-
alakítanak a fenntartha-
tóság és a környezettuda-
tosság jegyében.

A Nógrádi Együtt Ve-
led TaPArk pályázat cél-
ja egy mezítlábas park 
létrehozása Nógrád tele-
pülésen, amelynek segít-
ségével a gyerekek már 
egészen kicsi korban kö-
zel kerülhetnek a termé-
szethez, megismerhetik 
az általa nyújtott szépsé-
geket, kincseket. Az Or-
szágos Kék Kör a települé-
sen halad át, így a termé-
szetjárók széles csoport-
ja előtt is nyitva lesz a kö-
zösségi tér. 

A váci alapítvány által 
megálmodott Közösen-
Ökosan projekttel olyan 
külső és belső közössé-
gi tér létrehozását céloz-
ták meg, amely összhang-
ban van az ENSZ által el-
fogadott 17 fenntartható 

fejlődési céllal, és segíti a 
célok jelentőségének meg-
értését, gyakorlati megva-
lósíthatóságának bemuta-
tását az intézmény diákjai 
számára.

A DDC mindhárom 
projekt megvalósulását 
1-1 millió forinttal támo-
gatja.

A baranyai pályázók – 
Vác és környékéhez ha-
sonlóan – a közösségépí-
tésre, a kültéri kikapcso-
lódási lehetőségek lét-
rehozására helyezték a 
hangsúlyt. A térségekben 
három projekt megvaló-
sulását támogatja a DDC, 
összesen közel 4,5 millió 
forinttal.

A DDC Zöld Megol-
dás-pályázat keretében 
az elmúlt évek során ed-
dig összesen 41 projekt 
valósult meg mintegy 59 
millió forintból. A jövőre 
megvalósuló 6 pályázattal 
pedig tovább növelik a tá-
mogatottak számát.

- A jubileum kapcsán továbbra is elmondha-
tó: Vác kivételes helyzetben van azzal, hogy önál-
ló levéltárral büszkélkedhet. Mennyiben jelent ez 
különleges rangot?

- A fővárosi levéltáron kívül összesen négy te-
lepülésnek van ilyen önálló intézménye, de a kis- 
vagy középvárosok között Vác az egyetlen, hiszen 
a további három város Székesfehérvár, Tatabánya és 
Győr, amelyek megyeszékhelyek, megyei jogú vá-
rosok. A helyi önkormányzat annak idején egyfaj-
ta kényszerű helyzetben döntött a feladatvállalás-
ról, mert 2004-ben a Pest Megyei Önkormányzat 
úgy határozott, hogy a ferences rendi kolostorépü-
letben addig működő megyei levéltár váci osztályát 
megszünteti. Ott tevékenykedett az elődintézmény 
1978-tól, a városi történeti iratok, tehát Vác törté-
neti iratai is ott voltak, korábban pedig Budapesten. 
Ezt követően a megyei levéltár akkori vezetősége 
felkereste a polgármestert, dr. Bóth Jánost, hogy a 
település fel tudja-e vállalni egy városi levéltár fenn-
tartását. Az egyeztetések nyomán végül tizenöt év-
vel ezelőtt, egészen pontosan október 1-jével meg-
alapította a helyhatóság Vác Város Levéltárát, éspe-
dig egyhangú döntéssel, azért ezt ennyi idő távla-
tából is fontos hangsúlyozni. Tehát mindenki egy 
új intézmény alapítása mellett szavazott. Ugyanak-
kor voltak bizonyos szerencsés körülmények, mert-
hogy a megyei önkormányzat, az akkor üresedő-
ben lévő egykori múzeumépületet térítésmentesen 
átadta a városnak. Egyébként is az egykori lakóház 
tulajdonosának - Pauer Imre akadémikusnak - az 
volt a szándéka, hogy az épületben a Váci Múzeum 
Egyesület, a múzeum kapjon helyet, vagy pedig egy 
olyan kulturális intézmény, ami a város közérdekét 
szolgálja, tehát a hagyatéki, végrendeleti szándék-
kal ugyancsak találkozott az új funkció meghatáro-
zása. Az induláskor kaptunk tíz millió forintot, to-
vábbá elhozhattunk állványokat a kolostorépületből 
az iratok tárolásához. A szükséges felújításokat, az 
átköltözés, berendezkedés folyamatát követően két 
évvel később, 2006. szeptember 15-ére pedig min-
den feltétel adott volt az intézmény megnyitásá-
hoz. Dióhéjban ennyi az alapítás története, de ehhez 
hozzá kell tenni, hogy nagy elismerés illeti az ön-
kormányzatot, hiszen a város anyagi lehetőségeinek 
megfelelően egy igazán korszerűnek mondható le-
véltárat hozott létre. A mai napig azt lehet mondani, 
hogy nagyon jó körülmények között működik in-
tézményünk, sokkal jobb helyzetben vagyunk még 
mindig, mint akár számos megyei levéltár.

- És hát azért is dicséret illeti az önkormány-
zatot, mert amikor szűkösebbé vált a büdzsé, ak-
kor is folyamatosan biztosította a működés feltét-
eleit.

- Igazából egyszer volt egy olyan szándék, hogy 
összevonnak a művelődési központ égisze alá, gaz-
dasági értelemben meg is történt a kulturális in-
tézmények egyesítése. Viszont egy levéltárat nem 
lehet más profilú kulturális intézménnyel össze-
vonni. Legfeljebb más levéltárral való fúzió kép-
zelhető el, de azért bízom abban, hogy nem ez a 
jövő, és hosszú távon is mindig ragaszkodni fog az 
önkormányzat az önállóságunkhoz. Úgy látom, 
hogy az új városvezetés részéről is ez a szándék, 

ebben a körben megvan a ragaszkodás, az a törek-
vésünk, hogy a város polgársága körében is mind-
inkább megerősítsük ezt a kötődést.

- Mi lehet ennek a kulcsa?
- A levéltárak esetében általános törekvésnek 

mondható, hogy mindinkább magániratokat is 
igyekeznek gyűjteni, gondozni. Tehát a közfelada-
tot ellátó szervek, intézmények működése során 
köziratok keletkeznek, azokat kötelező átvenni, 
gondosan tárolni, a magániratok viszont családok, 
személyek, különböző testületek, civil egyesületek 
életének a lenyomatai, amelyeket senki nem kö-
teles átadni levéltári gondozásra, viszont nagyon 
fontos lenne, hogy minél többen éljenek ezzel a le-
hetőséggel. És itt ne csak papír-alapú iratokra gon-
doljunk, hanem elektronikus dokumentumok-
ra, fényképekre is, illetve kicsit tartózkodva a tár-
gyakat szintén megemlítem, de csak azért vagyok 
visszafogott, mert az ilyen dokumentumokat első-
sorban a múzeumok gyűjtik. Tehát összefoglaló-
an az a cél, hogy minél több magániratot átvehes-
sünk, amelyek révén úgymond bensőségesebb mó-
don is képet lehet alkotni a település mindenko-
ri életéről. Ez a gyűjtőmunka célzottan is történ-
het, amikor például egy-egy kiadványt, kiállítást 
szeretnénk létrehozni akár valamilyen évforduló 
kapcsán. Mindenkit arra biztatok, hogy forduljon 
hozzánk bizalommal, ha valamilyen magániratot, 
hagyatékot biztos helyen szeretne tudni. Sokan se-
gítik gyűjtőmunkákat, és most négy személynek 
– dr. Cserni Istvánnénak, Demmel Lászlónak, dr. 
Somorjai Gábornak és Szarka Győzőnének – em-
léklappal köszöntük meg, hogy a köz javára érté-
kes dokumentumokat adtak át levéltárunknak.

Ribáry Zoltán
Fotó: Fekete István

A teljes interjú 
a dunakanyarregio.hu 

weboldalunkon olvasható el.

„Zöld” közösségben az erő

Tizenöt éves 
Vác Város Levéltára
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Egy ifjú hölgy példát mutatott 
bátorságból, emberi helytállásból 

2019. december 6-án, pénteken nem sokkal déli 12 óra után egy negyven év 
körüli férfit elsodort a Budapest felől Vác irányába tartó gyorsvonat a Dunake-
szi alsói vasútállomás peronjáról. Az erősen vérző, sokkos állapotba került fia-
talember – „mindössze” súlyos karsérüléseket és bordatöréseket szenvedve – 
csodával határos módon túlélte a szörnyűséget, köszönhetően egy 18 éves al-
sói hölgy lélekjelenlétének és szakszerű segítségnyújtásának – tájékoztatta la-
punkat Benkő Tamás, a terület önkormányzati képviselője.

Az önkormányzati képvi-
selőtől, és a példaérté-
kű bátorsággal helytálló 

Mészáros Anna édesapja közös-
ségi oldalán közzétett bejegy-
zéséből az a döbbenetes és el-
szomorító kép tárulkozik elénk, 
melyből feketén-fehéren kide-
rült, hogy a sínek mellett fek-
vő, rángatózó, vérző férfi segít-
ségére a peronon várakozó 15-20 
ember közül egyedül csak az ő 
gimnazista lánya rohan segíteni. 
Ugrik le a peronról, egyedül se-
gíti, húzza fel a megtermett fér-
fit… 15-20 ember nézi az élet-
mentő küzdelmet.  

A fiatal leány telefonál men-
tőért, próbálja nyugtatni a fér-
fit és két hozzátartozóját. „Idő-
közben befut a Pestre tartó vo-
nat, a 14-19 ember felszáll. Tíz 
perc késéssel elutaznak. Ezért ki-
csit morognak.” – írja az édesapa,  
Mészáros Miklós, aki így folytat-
ja: „Eltelik 15-20 perc, jön továb-
bi 14-19 ember, de látva a vérző 
sérültet, odébb állnak. Bámész-
kodnak.”

„Elsőnek tűzoltók, aztán men-
tők, végül a rendőrség is befut. 
Leánykából itt fogy ki a szusz, 
félre guggol, és kiadja a nemrég 
fogyasztott joghurtot. Rendőr: – 
Itt rossz helyen guggolsz!

Hozzátartozók szeretnének 
a mentővel menni, de a mentős 
közli: – Senki nem jöhet a men-
tővel!”

Miután a leányka mindenhon-
nan elkésett, ahová indult, elfu-
varozza a parkolóban hagyott 
kisautójával a hozzátartozókat a 
Honvéd Kórházba.

Tanulság nincs. Valóság van.” 
– zárja levelét Mészáros Miklós.

A 18 éves, érettségire készü-
lő Mészáros Anna születése óta 
Dunakeszin élő alsói lakos, aki-
nek emberségről, segítőkészség-
ről, lélekjelenlétről tanúbizony-
ságot tevő cselekedete sokakban 
fogalmazta meg javaslat formájá-
ban azt az igényt, hogy példamu-
tató tettét méltó módon ismerjük 
el – mondta lapunknak Benkő 
Tamás önkormányzati képviselő, 
aki Dióssi Csaba polgármesterrel 

december 16-án együtt fejezte ki 
köszönetét Annának. 

Dióssi Csaba egy csokor virág-
gal és ajándékcsomaggal fogadta 
Mészáros Annát a Városházán, 
akinek köszönetet mondott bá-
tor helytállásáért. – Mindig örü-
lök, ha valakinek ilyen fiatalon 
is helyén van a szíve és az esze – 
mondta a polgármester, aki sze-
rint Anna rendkívüli helyzetben 
nyújtott segítséget, ami példaér-
tékű. 

„Azt tettem, amit orvos anyu-
kámtól tanultam” – mondta sze-
rényen Anna, aki érdeklődé-
sünkre elárulta; - Tőle korábban 
már megtanultam egy-két dolgot 
ilyen rendkívüli esetekre, emel-
lett a közelmúltban a jogosítvány 
megszerzése során elvégzett első-
segélynyújtó-tanfolyamnak

is hasznát vettem. Még nem 
igazán tudom, hogy feldolgoz-
tam-e már ezt az egészet?... An-
nak nagyon örülök, hogy nem 
lett ennél rosszabb kimenetele... 

V. I.
Fotó: KesziPress

Dióssi Csaba és Erdész Zoltán karácsonyi ajándékcsomaggal 
köszönte meg a rendőrök munkáját

Dióssi Csaba, Mészáros Anna, Mészáros Miklós, Benkő Tamás

Elismerés és karácsonyi 
ajándékcsomag a rendőröknek

Az ünnepi bevásárláskor is 
figyeljünk értékeinkre, tartsuk 

be a közlekedési szabályokat 

A Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság ünnepi állománygyűlésén mondott 
köszönetet a rendőrök egész éves helytállásáért, az agglomerációs város 
közbiztonsága érdekében végzett elismerésre méltó szolgálatellátásukért 
Dióssi Csaba polgármester, aki Erdész Zoltán alpolgármesterrel együtt öt-
vennyolc személynek karácsonyi ajándékcsomaggal fejezték ki megbe-
csülésüket az önkormányzat nevében.

A Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság munkatársai az év végi ünnepek 
közeledtével tartott sajtótájékoztatón a bűncselekmények megelőzésé-
nek, a közlekedési szabályok betartásának jelentőségére hívták fel a la-
kosság figyelmét. 

A városvezető elis-
meréssel beszélt a 
Rendőrkapitányság 
egész éves példaér-

tékű teljesítményéről, amely 
megmutatkozik a lakosság 
közbiztonság érzetében is. To-
vább nőttek az eredményes-
ségi mutatók is – emelte ki a 
polgármester a december 17-
én tartott ünnepségen. Dióssi 
Csaba elmondta, hogy a Vá-
rosi Rendőrkapitánysággal he-
tente elemzik Dunakeszi ak-
tuális közbiztonsági helyzetét, 
melyről – tényadatokkal, köz-
érdekű felhívásokkal - az ön-
kormányzat webololdalán fo-
lyamatosan tájékoztatják a la-
kosságot. 

– Az önök eredményes mun-
kájának, a rendszeres tájékoz-
tatásnak köszönhetően már 
szinte azonos a lakosság köz-
biztonságérzete és a valóságos 
helyzet, melyért köszönete-
met fejezem ki a városi önkor-
mányzat nevében is – hang-
zottak a polgármester dicsérő 
szavai, aki bejelentette, hogy 

továbbfejlesztik a városi térfi-
gyelő kamerarendszert, amely 
hatékonyan segíti a rendőrség 
felderítő tevékenységét. 

Dióssi Csaba a Rendőrka-
pitányság valamennyi dolgo-
zójának és családjának áldott 
karácsonyi ünnepet, békés, 
boldog új esztendőt kívánt. 

Tóth Csaba rendőr ezredes, 

a Dunakeszi Városi Rendőr-
kapitányság vezetője a rend-
őri állomány nevében köszö-
netét fejezte ki a városi önkor-
mányzat egész éves támogató 
együttműködéséért, a kedves 
karácsonyi ajándékcsomago-
kért. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Nyisztor Andrea fő-
törzszászlós, bűn-
megelőzési előadó tá-

jékoztatójában kiemelte: az 
ünnepi, karácsonyi nagy be-
vásárlásokkor különös fi-
gyelmet fordítsanak értéke-
ikre, aki szerint a gépkocsi 
csomagtartójában sem ész-
szerű értéket hagyni. - Főleg 
ne akkor helyezzék el, ami-
kor kiszállnak a gépjárműből 
– húzta alá. 

Személyi okmányaikat, mo-
biltelefont, a pénztárcát feltét-
lenül a maguknál tartott kézi-
táskában helyezzék el, de an-
nak is a belső részében, hogy 
ne tudja eltulajdonítani a bűn-
cselekményre készülő sze-
mély – hangzott a jó tanács. 
A bűnmegelőzési előadó fel-
hívta a lakosság figyelmét arra 
is, hogy vásárlás közben sem 
hagyják értékeiket, kézi vagy 
egyéb táskáikat a szabadon 
hagyott bevásárlókocsiban. 

Nyisztor Andrea fő- 
törzszászlós arra is felhívta a 
lakosság figyelmét, hogy vá-
sárlás után nagyon körülte-

kintően pakoljanak a gépko-
csiba, még véletlenül sem kö-
vessék el azt a hibát, hogy a 
kézi, és egyéb csomagjaikat a 
vezetőülés melletti helyre te-
gyék, miközben a hátsó cso-
magtérbe rakják be az árucik-
keket. A jó tanácsok között 
sorolta, hogy az esti órákban 
gépkocsival célszerű kivilágí-
tott helyen parkolni. 

Sok éves tapasztalatot meg-
osztva elmondta: az adven-
ti időszakban különösen jel-
lemző, hogy a bevásárlóköz-
pontok parkolóiban és egyéb 
helyeken megjelennek az „al-
kalmi kereskedők”, akik je-
lentős kedvezményekkel aján-
lanak megvásárlásra nem rit-
kán hamisítványokat, illegá-
lisan beszerzett árucikkeket. 
– Javasoljuk, hogy ne kösse-
nek velük üzletet – monda a 
bűnmegelőzési előadó. 

– Ingatlanunkba ne enged-
jük be a paplan, ágynemű 
vagy más – pl. tűzifa - termé-
ket kínáló „árusokat”, mert 
könnyen bűncselekmények 
áldozatává válhatunk – intett 

óvatosságra Nyisztor Andrea.  
Czene-Joó Ádám hadnagy 
közlekedési rendőrként azt 
kérte a gépjárművezetőktől, 
hogy a karácsonyi bevásár-
lásokkor, az újév első napja-
iban még nagyobb figyelmet 
fordítsanak a közlekedési sza-
bályok betartására. – Kérjük, 
hogy egymásra figyelve, egy-
mást segítve közlekedjenek a 
személyi sérülések, a súlyos 
balesetek megelőzése érde-
kében. A Dunakeszi Városi 
Rendőrkapitányság járőrei 
fokozott jelenlétükkel, a köz-
úti ellenőrzésekkel a zavarta-
lan és balesetmentes közleke-
dést, a forgalmi torlódások 
kialakulásának elkerülését 
biztosítják az ünnepek ide-
jén is – emelte ki Czene-Joó 
Ádám, aki a rendőrség nevé-
ben azt is kérte; a közlekedők 
használják a biztonsági övet 
és a bukósisakot, ittasan sen-
ki ne üljön volán mögé, ön-
maga és mások biztonsága ér-
dekében.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A rendőrség tanácsa:
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Kulturális Alap

Csángóföldi magyaroknak szerveztek idén is gyűjtést Vácott, a tartós 
élelmiszerekből és játékokból álló adományt december 11-én indították 
útjára Klézsére. A kezdeményezésről tartott váci sajtótájékoztatón, a 
város előző polgármestere, Fördős Attila, a gyűjtés szervezője elmond-
ta: immár 16. alkalommal visznek adományt Csángóföldre. Idén a tartós 
élelmiszerek mellett nagy mennyiségű játékot is összegyűjtöttek a váci 
Piarista Gimnázium, az Géza király szakközépiskola, az Árpád úti általá-
nos iskola és a Karolina katolikus iskola diákjainak segítségével.

A fenti címmel az alábbi közleményt juttat-
ták el szerkesztőségünkbe a Fidesz-KDNP váci 
szervezetei:

Idén több mint ezer kiló 
élelmiszer és több egyedi 
ajándékcsomag gyűlt ösz-

sze. A csokoládé mellett rizs, 
cukor és olaj is került a cso-
magokba, amelyeket a CBA 
üzletlánc hozzájárulásának 
köszönhetően sikerült össze-
gyűjteni. Az akcióhoz az üz-
letlánc hét éve csatlakozott, 
emellett évről évre egyre több 
helyi vállalkozó is hozzájárul 
az adományokhoz, amelyek-
kel a határon túli magyar kö-
zösséget támogatják. Az aján-
dékok a Klézsei Magyar Ház-
hoz kerülnek, a helyi magyar 
közösség kulturális központ-
jába, ahol iskolán kívül ma-
gyar nyelvet és népi táncot ta-
nítanak a gyerekeknek.

Fördős Attila úgy fogalma-
zott, hogy „az ember bárhova 
kerül élete során, a hitében és 
a meggyőződésében nem vál-
tozhat, ez mindenekelőtt a 

nemzethez viszonyuló alázat-
ban és a megfelelő segítőkész-
ségben kell, hogy kifejeződ-
jék” és ez az, ami miatt idén 
is lebonyolítják az akciót.

Fodor Attila, a CBA kom-
munikációs igazgatója példa-
értékűnek nevezte a váci tér-
ség összefogását és mint ki-

emelte: a cég nemcsak a ha-
táron belüli, hanem a határon 
túli magyarság támogatását is 
fontosnak tartja, ezért csatla-
koztak már hetedik alkalom-
mal a gyűjtéshez. Hozzátette, 
hogy több százezer forint ér-
tékben támogatták a kezde-
ményezést.

„Matkovich Ilona Vácon el-
nyert polgármesteri székéből 
múlt héten kiadta első polgár-
mesteri utasítását. Az 1/2019 
polgármesteri utasítás a szó-
lásszabadság alaptörvényi jo-
gát korlátozva polgármeste-
ri engedélyhez köt mindenne-
mű nyilvános fórumon való 
megszólalást vagy vélemény-
nyilvánítást minden önkor-
mányzati cég munkaválla-
lói, megbízottai és alvállalko-
zói számára. Ez a lépés még 
a balliberális szivárványko-
alíciótól is váratlan és brutá-
lis, hiszen a legvadabb kom-
munista időket idézi. Decem-
ber 12. óta minden érintett 
munkavállalónak az utolsó 
közügyekről szóló Facebook 
posztját is a polgármester-
nek kell jóváhagynia. Dec-
ember 12. óta TILOS nyilvá-
nosan a Váci Önkormányza-
tot kritizálnia mindenkinek, 
aki kötődik az önkormányza-
ti társaságokhoz. Ez az érin-
tett munkavállalók vélemény-
nyilvánításának olyan mérté-
kű csorbítása, amire Vácon 
még nem volt példa, de talán 

máshol se az utóbbi 29 évben.
A Matkovich cenzúra ellen-

tétes a szólásszabadsággal és 
azokkal az átláthatósági tö-
rekvésekkel, melyeket a kam-
pányban napi szinten ígért. 
Ez a választópolgárok nyílt 
és egyértelmű megtévesztése 
volt. Nem ezt ígérték. Az el-
lenvéleményt a demokráciá-
ban nem elnyomni és meg-
tiltani, hanem meghallgat-
ni kell. Pont az a Matkovich 
Ilona vezet be cenzúrát, aki 
büszke újságírói múltjára, 
aki minden kampányban fo-
lyamatosan kritizálta a kor-
mányt a szólásszabadság 
csorbításával, sajtószabad-
ság csorbításával és átlátha-
tatlansággal. Ehhez képest az 
első utasításával cenzúrát ve-
zet be.

A váci Fidesz-KDNP felszó-
lítja Matkovich Ilonát, hogy 
legkésőbb karácsonyig von-
ja vissza cenzúra utasítását! 
Vonja vissza és ezzel kerülje 
el, hogy nevetségessé váljon 
volt munkatársai, a „függet-
len-objektív” újságírók kö-
rében is. Vonja vissza, mert 

„Matkovich-cenzúrára” nem 
lehet alapozni a polgármeste-
ri munkát. Vonja vissza, mert 
ez a botrány már Vác jó hír-
nevét sérti! Vonja vissza, mert 
NEM EZT ÍGÉRTE! Ha kará-
csonyig nem vonja vissza ren-
deletét, a váci Fidesz-KDNP 
az ügyben az ombudsmanhoz 
és a kormányhivatalhoz for-
dul.”  - írja a Fidesz és KDNP 
váci szervezete.

A két párt által kiadott köz-
leményt a reagálás lehető-
ségét felkínálva eljuttattuk 
Matkovich Ilona polgármes-
ter asszonynak, akinek vála-
szát az alábbiakban ugyan-
csak szó szerint közöljük.

„A váci városvezetés meg-
lepve tapasztalja, hogy a kor-
mánypártok váci képviselői 
nem rendelkeznek azzal az 
alapvető jogi ismerettel sem, 
hogy mi a különbség egy ren-
delet és egy polgármesteri uta-
sítás között. Az említett uta-
sítás kizárólag a 100%-os ön-
kormányzati tulajdonú gazda-
sági társaságok ÜGYVEZETŐ 
IGAZGATÓIRA vonatkozik, 
függetlenül attól, hogy mun-
kavállalói, megbízási vagy vál-
lalkozói szerződéssel rendel-
keznek. A polgármesteri uta-
sítás magasabb rendű jogsza-
bály helyi viszonyokra történő 
konkretizálása.”  

Csángóföldi magyaroknak 
gyűjtöttek idén is a váciak

A váci Fidesz-KDNP a szájzár rendelet visszavonására 
szólítja fel Matkovich Ilona váci cenzort! 

A polgármester cáfolja a kijelentéseket

Minden kedves Olvasónknak 
szeretetteljes ünnepeket, 

békés, boldog 
újesztendőt kívánunk!

A Dunakanyar Régió 
Szerkesztősége
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Sportkarácsony: Galambos 
Péter, az Év legjobb felnőtt 

férfi sportolója díjat vehette át

Mindenki másképp csinálja…

A Sportkarácsonyon vették át a díjakat a Pest megyei versenyzők. A ren-
dezvényt Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg, aki 
köszöntőjében elmondta, a bizalom kapcsolja egybe a munkát és a sikert, 
és a bizalom köti a sportolót az őt segítő, vele közösen dolgozó emberek-
hez. Úgy folytatta: 

Az őszi önkormányzati választások után több településen kerültek közép-
pontba a már elkezdett vagy beígért sportfejlesztések. Van, ahol folyta-
tódnak a munkálatok, mint Dunakeszin, míg máshol, mint közeli régiónk-
ban, Vácon, inkább másra költenék el a sportberuházásokra szánt milli-
árdokat.

„Nem az anyagi javak, nem egy rideg egyenlet, 
hanem egy alapvető hit és remény, amivel együtt 
fordulunk a jövő felé, mert csak így lehet évtize-
dekre előre tekinteni. És csak így lehet éveken 
keresztül dolgozni a siker reményében. Ez az a 
bizalom, aminek az erejét az Önök sikerei bizo-
nyítják. Egy olyan erő, amiből egyre kevesebb 
van, éppen ezért kétszeresen is fontos. Mert ha 
más emberek, és közöttük más Pest megyei fia-
talok megismerik ezt az erőt, akkor talán maguk 
is elég bátrak lesznek ahhoz, hogy meghozzanak 
egy fontos döntést, és megtegyék az első lépése-
ket, egy hasonlóan hosszú úton.”

A díjak átadásában Baji Balázs, világbajnoki 
bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gát-
futó; Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság 
főtitkára; Szerenka Tibor és Wentzel Ferenc, a 
közgyűlés alelnökei vettek részt.

Az év Pest megyei sportolói, sportszervezetei-
nek díjazottjai közöl a régiónkból elismert spor-
tolók, iskolák, edzők névsorát közöljük: 

Az év legjobb pest megyei sportolója speciá-
lis sportágak kategóriában

3. Díj Kálmán Krisztina – Váci Reménység SE
2. Díj Keresztes Erika - Váci Reménység SE
1. Díj Szőllősi István - Váci Reménység SE
Az év legeredményesebb középiskolája
3. Díj Gödöllői Török Ignác Gimnázium
2. Díj Váci Madách Imre Gimnázium 

1. Díj Váci Boronkay György Műszaki Szak-
gimnázium és Gimnázium 

Az év testnevelője
Egri Gyula – Budaőrsi Illyés Gyula Gimnázi-

um és Szakgimnázium 
Steidl Anna – Váci Madách Imre Gimnázium 
Az év legjobb Pest megyei diáksportolója ál-

talános iskolai korosztályban
3. Díj Varsányi Réka – Váci Vízmű SE 
2. Díj Szűcs Bianka – Budaőrsi DSE
1. Díj Jancsik Martin – Váci Reménység SE
Az év legjobb Pest megyei sportolója férfi 

felnőtt korosztályban
Galambos Péter – Vác Városi Evezős Club 

Forrás: pestmegye.hu 
Fotó: Fényes Gábor

Dunakeszi városára 
nem véletlenül mond-
ják már évek óta, hogy 

a sportok városa. A telepü-
lés újraválasztott polgármes-
tere, Dióssi Csaba megígérte, 
hogy azok a sportfejlesztések, 
amelyeket már elkezdtek vagy 
tervbe voltak véve, természete-
sen megvalósulnak. Ezek a be-
ruházások rengeteg sportágat 
érintenek a városban. A Duna-
parti nyílt vízi edzőközpont a 
napközis tábor területén már 
javában épül, és az ünnepélyes 
átadásra 2020-ban kerül sor. 
Akárcsak a Fóti úti sporttele-
pen építendő sportcsarnoknak 
is, melynek ünnepélyes alap-
kőletételén is túl vagyunk már, 
és a tervek szerint jövő év jú-
nius 30-án lesz majd az ava-
tása. Maga a könnyűszerke-
zetes csarnokban négy öltöző, 
kiszolgálóhelyiségek és 20×40  
méteres, versenyzésre is alkal-
mas parkettás pálya lesz majd, 
valamint egy kétsoros, kihúz-
ható, kétszáz fős lelátó. Maga 
a csarnok kézilabda, röplabda, 
kosárlabda, korfball, míg a téli 
időszakban a labdarúgás ott-
honául fog szolgálni

De a fejlesztések itt nem áll-
nak meg. A Magyarság pályán 
két komolyabb beruházásra 
kerül sor. Összesen 1,8 milli-
árd forint állami támogatásból 
és 600 millió önkormányza-
ti forrásból épül meg a régóta 
várt futsalcsarnok. Az új aréna 
földszintje 2302, míg első eme-
lete 828 négyzetméter alapte-
rületű lesz egy szabványmére-
tű játéktér lelátóval, szociális 
blokkokkal, öltözőkkel és ki-
egészítő helyiségekkel. Ugyan-
csak a Magyarság sporttelepen 
folytatódik az atlétikai cent-
rum fejlesztése is. De az egyre 
eredményesebb harcművésze-
ti szakágak sem maradtak ott-
hon nélkül, ugyanis az önkor-
mányzat anyagilag is támogat-
ta a Rákóczi úton, az egyko-
ri mozi épületéből átalakított 
harcművészeti központ építé-
sét. A három éve alakult jégko-
rong-szakosztály viszont már 
be is lakta új otthonát. A Du-
nakeszi Párducok számára a 
korábbi Sweet Point területén 
építették fel a jégcsarnokukat, 
ahol ma már 70 gyerek koron-

gozik a városi sportegyesület 
különböző korosztályaiban. 

Vácon, a Nemzet Sportvá-
rosában viszont ennek pont az 
ellenkezője történt, ugyanis az 
őszi önkormányzati választá-
son, az Összefogás Vácért el-

lenzéki tömörülés Matkovich 
Ilona polgármesterrel az élén, 
kétharmados többséggel a háta 
mögött úgy döntött, hogy az 
állam által 5 milliárd forint-
tal támogatott, a Szérűskertbe 
tervezett, 3300 néző befogadá-
sára alkalmas multifunkcio-
nális sport- és rendezvénycsar-
nok megépítéséről lemond, 
és helyette inkább másra köl-
tené el a pénzt.  Az új város-
vezető és a vele szövetségben 
lévő képviselők úgy vélik, szá-
mos olyan terület van Vácon, 
mely fejlesztésre szorul és be-
látható kereteken belül az ön-
kormányzat képes azok fenn-
tartására, míg a sportcsarnok 
esetében erről nincsenek meg-
győződve. A Fidesz-KDNP vi-
szont határozottan kiállt a 
multifunkcionális sport- és 
rendezvény csarnok felépíté-
se mellett, amely az Iskolavá-
ros központjaként jelentős fej-
lődést generálna a kiépülő, 
megszépülő városnegyedben. 
A minap, Sipos Richárd, a Mi 
Hazánk Mozgalom Pest me-

gyei elnöke is multifunkcioná-
lis sport- és rendezvény csar-
nok felépítése mellett érvelt 
váci sajtótájékoztatóján. 

Az utóbbi napok új fejlemé-
nye, hogy a város irányításá-
ra kétharmados támogatást el-
nyerő, Összefogás Vácért for-
máció és az önkormányzatban 
kisebbségbe szorult, Fidesz-
KDNP szövetség önkormány-
zati képviselői között az elmúlt 
két hónapban tapasztalt éles 
„politikai pengeváltás” után 
a képviselő-testület december 
11-i ülésén mind a 15 képviselő 
megszavazta, hogy a választás 
után lemondott multifunkcio-
nális sport- és rendezvénycsar-
nok forrásának átcsoportosítá-
sát kérje a város a Kormánytól. 

A képviselő-testület egyhan-
gúlag megszavazott határozat-
ban kéri Magyarország Kor-
mányát, hogy a sportcsarnok-
ra meghatározott összeget az 
alábbi célokra csoportosítsa 
át: Iskolaváros központi terén, 
Bocskai tér szabadidős és pi-
henőpark kialakítása; Madách 
Imre Művelődési Központ fel-
újítása; Vác Város Strandfürdő 
felújítása; Madách Imre Gim-
názium és Bernáth Kálmán 
Kereskedelmi és Szakképző Is-
kola tornatermének kialakí-
tása; Vác városában parkolók 
építése, parkoló kapacitás bő-
vítése; 2-es számú főút Isko-
laváros csomópont átalakítá-
sa; Szabadtéri sportpályák ki-
alakítása, kézilabda, kispályás 
foci, streetball, kosárlabda. 
röplabda, futópálya; Sport-
csarnok felújítása, energetikai 
korszerűsítése.

A határozatból az is kide-
rült, hogy Vác Város Képvise-
lő-testülete felkéri Magyaror-
szág Kormányát, hogy a fen-
tiekben megjelölt beruházási 
célok előkészítéséhez és meg-
valósításához szükséges fe-
dezetet a multifunkcionális 
sportcsarnok megvalósításá-
ra meghatározott 5 milliárd Ft 
terhére biztosítsa. 

A képviselő-testület Mat-
kovich Ilona polgármestert 
kérte fel, hogy a grémium dön-
tését képviselje és továbbítsa 
Magyarország Kormánya ré-
szére.

B. Molnár-Vetési

Szabó István gratulál Galambos Péternek

A nyáron tették le  a dunakeszi 
kézilabdacsarnok alapkövét


