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Folytatás a 3. oldalon

Folytatás a 4. oldalon

Tuzson Bence: Továbbra is egyértelmű cél 
a járvány terjedésének lassítása, ehhez 

a teljes lakosság együttműködésére szükség van

A magyar kormány minden olyan intézkedést, amelyet a környező álla-
mok is bevezettek, lényegesen előbb hozott meg, mint a többi ország, 
ezért nálunk egyelőre sokkal jobb a helyzet, mint Európa legtöbb orszá-
gában – mondta el a lapunknak adott interjúban Tuzson Bence, a Pest 
megyei 5-ös számú választókerület országgyűlési képviselője. Szerinte 
térségünk önkormányzatai minden olyan fontos intézkedést megtesznek, 
amelyre szükség van ahhoz, hogy megóvják a lakosság egészségét. Vi-
gyáznunk kell egymásra, óvatosan és elővigyázatosan kell viselkednünk, 
de a munka nem áll meg, mi tovább dolgozunk Magyarországért – tette 
hozzá a politikus.

Mindenki előtt ismert, hogy az új koronavírus okozta járvány Magyaror-
szágon is fokozatosan növekszik.  A járványügyi helyzetre való tekintet-
tel, múlt héten további biztonsági intézkedéseket vezetett be a váci kór-
ház. A járvány elleni védekezés újabb eszközeként, egy szűrőkonténer ke-
rült felállítására a kórház főbejárata előtt.

Megjelent az európai közbeszerzési értesítőben az Ipolydamásd és Helemba közötti 
Ipoly-híd megépítésére kiírt pályázati felhívás. Mint közismert – különösen - magyar ol-
dalról hosszú évek óta szorgalmazzák, hogy a szlovák és magyar határon kanyargó Ipoly 
fölött – a régi helyén - újra épüljön fel a közúti híd, amely élénk kapcsolatot teremtene a 
térségben élők között, gazdasági, kulturális, és turisztikai összeköttetést biztosítana az 
egy földrajzi és gazdasági egységet alkotó régióban. 

A magyar közoktatás területén március 16-án 
bekövetkezett változást, vagyis a digitális ok-
tatásra való áttérést sokan egy új korszak kez-
detének tekintik. Én úgy gondolom, hogy nem 
kezdődött el új korszak ezzel a kényszerlépés-
sel. Hiszem, hogy a veszély elmúltával az okta-
tás folyamata visszatér a normális kerékvágás-
ba, a tantermekbe. Az oktatás ugyanis mindig 
személyekhez rendelt folyamat, amelyben taná-
rok és diákok együtt dolgoznak egy helyen és 
egy időben – jelentette ki lapunk érdeklődésére 
Nyiri István, a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimná-
zium igazgatója.

Térségünkben minden 
önkormányzat felkészült 

az idősek ellátására

Koronavírus: 
szűrőkonténer a váci 

kórház főbejárata előtt

Nyiri István igazgató: a dunakeszi 
gimnáziumban gyorsan sikerült 

az átállás a digitális oktatásra 

Célegyesbe fordult 
az Ipoly-híd építése 

A szűrőpontként és 
előtriázs-ként működő 
konténer múlt pénte-

ken érkezett meg az intézmény 
elé, amit a hétvégén fertőtlení-
tettek, árammal és vízzel láttak 
el. A hétfőn üzembe helyezett 
szűrőpont a sürgősségi ellá-
tás biztonságos, gyors és haté-
kony működését hivatott segí-
teni. Minden sürgősségi ellá-
tásra érkezőt itt ellenőriznek, 
mielőtt a kórház területére lép. 
Testhőmérsékletet mérnek, fel-
ső légúti fertőzések meglétét 
szűrik, valamint egy ellenőrző 
lista alapján kérdéseket tesznek 
fel annak érdekében, hogy ki-
szűrjék az esetleges koronaví-
rus gyanús eseteket.

A Jávorszky Ödön Kórház 
ezúton is tájékoztatja a lakossá-
got, hogy a sürgősségi betegel-
látás több, egymástól jól elkü-
lönített szervezeti egységben 
történik. Ezekbe az egységek-
ben különböző belépési pon-
tokon lehet bejutni. Azt, hogy 
melyik bejáraton kell belépni-
ük, a kórház főkapujához tele-
pített szűrőkonténerben szol-
gálatot teljesítő munkatársak 
határozzák meg lázmérés és 
célzott kérdések alapján. A be-
tegek kizárólag az általuk meg-

határozott bejáraton léphet-
nek be a sürgősségi betegellá-
tó területre. A helyes bejárat 
megtalálásához a munkatársak 
nyújtanak segítséget.

A járvány elleni védekezés-
ben kiemelten fontos, hogy mi-
nél kevesebb ember találkoz-
zon egymással, illetve kerüljön 
egy légtérbe, zárt helyiségbe. 
Amennyiben feltétlenül szük-
séges, legfeljebb egy kísérő tar-
tózkodhat a kórház területén. 
Felhívják a figyelmet, hogy bi-
zonyos ellátási egységben ti-
los vagy nem ajánlott kísérő je-

lenléte! Ilyen esetben a telefo-
nos kapcsolattartás nyújt lehe-
tőséget a tájékoztatásra, tájéko-
zódásra. Kérik, hogy lehetőség 
szerint telefonnal vagy hozzá-
tartozó telefonszámával érkez-
zenek, hogy szükség szerint a 
dolgozók felvehessék velük a 
kapcsolatot. 

Folyamatosan érkeznek a 
kórházba a védőfelszerelések, 
eszközök is, így a járvány jelen 
szakaszának megfelelő meny-
nyiség áll rendelkezésre.

Tari Adrienn

A pályázati felhívás szerint a hídszer-
kezet egyetlen, 54 méteres szabad-
nyílással hídalja át az Ipoly folyót. 
Az államhatáron épülő hídon vezet 

át az Ipolydamásd-Helemba összekötő közút. 
Magyar oldalon egy körforgalmi csomópont 
és 540 méter hosszú, 2x1 sávos út épül a hídig, 
míg a határ túl oldalán 175,22 méteres szakasz 
készül.  

A tervezett folyami híd keresztmetszeti kiala-
kítása biztosítja a szelvényezés szerint bal olda-

lon vezetett kerékpárút átvezetését. A különvá-
lasztott kétirányú távlati kerékpárút 2,5 méter 
szélességű, és több mint 180 m hosszon, a ter-
vezett töltéssel párhuzamosan vezet és az en-
gedélyeztetés alatt álló Ipoly-völgyi kerékpár-
út nyomvonalának hullámtéri nyomvonalához 
csatlakoztatva, szabványos kialakítással ér véget 
– olvasható a pályázati felhívásban, amelyből az 
is kiderül, hogy a nyertes kivitelezőnek két év áll 
rendelkezésére a projekt megvalósítására. 

(Vetési)

Magasabb szintre lépett 
a vírus elleni védekezés
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Tuzson Bence államtitkár, a Dunakeszi választókerület országgyűlési képviselője

Folytatás a címlapról

Térségünkben minden 
önkormányzat felkészült 
az idősek ellátására

– Hogyan érinti majd a kijárási korlátozások 
bevezetése régiónk lakosságát?

– Számunkra a magyar emberek élete a leg-
fontosabb, ezért döntött úgy a magyar kormány, 
hogy március 28-a és április 11-e között kijárá-
si korlátozást vezet be. Arra szeretnék megkérni 
mindenkit, hogy vegye nagyon komolyan eze-
ket a szabályokat, és tartsa be például azt, hogy 
az üzletekben reggel kilenc és tizenkét óta kö-
zött csak a hatvanöt év felettiek, az idősek tar-
tózkodjanak, s ők is csak akkor menjenek ki az 
utcára, ha ez feltétlenül szükséges – és ha meg-
tehetik, akkor inkább maradjanak otthon. Na-
gyon fontos, hogy vegyük komolyan és tartsuk 
be azt a szabályt is, hogy ha egészségügyi sétára 
megyünk, akkor másfél méteres távolságot tart-
sunk más emberektől. Vigyázzunk egymásra, és 
vigyázzunk saját magunkra is!

– Itt helyben milyen intézkedések történtek, 
történnek?

– Minden olyan fontos intézkedést megtesz-
nek térségünk önkormányzatai, amelyre szük-
ség van ahhoz, hogy megóvjuk a lakosság egész-
ségét. Csomád, Csömör, Dunakeszi, Erdőkertes, 
Fót, Göd és Veresegyház országgyűlési képvise-
lőjeként egyeztettem körzetünk polgármesterei-
vel az idősek ellátásáról. A rendelkezésre álló in-
formációk alapján elmondhatom, hogy minden 
önkormányzat felkészült erre. Ehhez kapcsolód-
va azonban tisztelettel szeretnék megkérni min-
denkit, hogy a környezetében élő, egyedülál-
ló idős embereket kérjék meg arra, hogy éljenek 
azzal a lehetőséggel, hogy a mindennapi életvi-

telükhöz szükséges teendőkhöz, mint például a 
bevásárlás, az ügyintézés, vagy bármi más, se-
gítséget kérjenek, hogy az egészségük megvé-
dése érdekében ne kelljen elhagyniuk az ottho-
nukat. Vigyáznunk kell egymásra, óvatosan és 
elővigyázatosan kell viselkednünk, de a munka 
nem áll meg, mi tovább dolgozunk Magyaror-
szágért. Jómagam például a múlt héten egyebek 
mellett a munkahelyek megtartásáról és a mun-
kavállalók támogatásáról egyeztettem Bodó 
Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős állam-
titkár kollégámmal. Ez pedig egy olyan feladat, 
ami térségünk szempontjából is kiemelt jelentő-
ségű, hiszen a munkahelyeket a régiónkban is 
meg kell védenünk, és gondoskodnunk kell ar-
ról, hogy itt is megmaradjanak az emberek meg-
élhetési forrásai. Ezáltal ugyanis megőrizhetjük 
a korábban elért eredményeinket, amelyek régi-
ónkban a megelőző időszakban hozzájárultak 
településeink fejlődéséhez.

– Élvezi a kormány a lakosság támogatását 
ezekben az intézkedésekben, a járvány elleni 
védekezésben?

– Úgy érzem, hogy a lakosság támogatását 
mindenképp magunk mellett tudhatjuk, nagyon 
felelősségteljesen, és a kialakult helyzetnek meg-
felelően viselkednek a magyar emberek, amiért 
minden elismerés megilleti őket. Engem azon-
ban nagyon elszomorít a magyar ellenzék visel-
kedése, s mondhatjuk persze, hogy már ismer-
jük őket, de azt reméltük, hogy ebben a jelenle-
gi vészhelyzetben változtatnak majd a viselkedé-
sükön… Nagyon elszomorít, hogy egyetlen bal-

oldali frakció sem támogatta, hogy a parlament 
rendkívüli sürgősséggel meghosszabbítsa a ve-
szélyhelyzetet és elfogadja a koronavírus elle-
ni védekezésről szóló törvényt, ezért ezt a kor-
mányzatnak más módon kellett megoldania, 
vagyis áthidalnia. Magatartásukkal akadályokat 
gördítettek a munka hatékonysága elé abban a 
pillanatban, amikor pedig minden perc számít, 
és közös cselekvésre, összefogásra van szükség a 
járvány elleni küzdelemben.

– Uniós szinten már több állam valamiféle 
koronavírus-kötvények bevezetését fontolgat-
ja. A magyar költségvetésben rendelkezésre áll-
nak a megfelelő források a védekezésre, lesz fe-
dezete annak, hogy megvédjük magunkat?

– Minden bizonnyal több százmilliárd forin-
tos költsége lesz a koronavírus-járvány elleni vé-
dekezésnek, és ezek a források a költségvetésben 
rendelkezésre állnak. A magyar kormány min-
den olyan intézkedést, amelyet a környező álla-
mok is megtettek, lényegesen előbb hozott meg, 
mint a többi ország, ezért a fertőzés mértéke jó-

val kisebb, mint Európa legtöbb országában. 
Vagyis egyelőre a fertőzések számának emelke-
dése ellenére sem következett be nálunk a koro-
navírus-járvány robbanásszerű terjedése, s eb-
ben nagy szerepe van annak, hogy az emberek 
betartják a kijárási korlátozást. Azt reméljük, 
hogy a fertőzés terjedésének üteme továbbra is 
lassabb marad, de az elkövetkező napokban, he-
tekben ugrásszerűen nőhet a fertőzöttek száma. 
Ugyanakkor minden feltétel adott, hogy kont-
roll alatt tarthassuk a járványt, az egészségügyi 
ellátórendszer felkészült a lehető legtöbb beteg 
fogadására. Ezen a héten húsz repülőgépet vá-
runk Kínából, amelyek tízmillió védőmaszkot, 
kétezernél is több lélegeztetőgépet, két és fél mil-
lió gyorstesztet, százezer védőruhát és három-
százezer gumikesztyűt szállítanak hazánkba. 
Most felelős gondolkodásra van szükség, össze-
fogásra, higgadtságra, ezért nyomatékosan arra 
kérek mindenkit, hogy vigyázzon magára és vi-
gyázzunk egymásra.

Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Dunakeszi összefog - ötezernél is több tagja van a csoportnak

A koronavírus elleni védekezés 
erősíti a közösségi összefogást

Szájmaszkokat vittek 
a kórházakba a kézisek

Dunakeszin közel hatezer 70 évnél idősebb ember él, akik közül az önkormányzat által létrehozott 
Dunakeszi Összefog önkéntes segítséget nyújtó Facebook csoporttól eddig mintegy hetvenen kér-
ték, hogy segítsünk a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában – tájékoztatta a Dunakanyar Ré-
giót Sipos Dávid alpolgármester, aki e lap hasábjain keresztül is kifejezte köszönetét a több mint 
ötezer csoporttagnak, akik aktív közreműködésére várhatóan a koronavírus terjedésével párhuza-
mosan mindnagyobb szükség lesz.

“Bízunk abban, hogy a csapatjáték nem csak a kézi-
labda sajátja, így az emberi összefogás legyőz min-
den vírust, a kölcsönösség pedig életeket menthet! 
Az életünket aktuálisan meghatározó koronavírus 
járvány idején a Dunakanyar Kézilabda Akadémia a 
Váci Női Kézilabda Sportegyesülettel karöltve, a le-
hetőségeikhez és erejükhöz mérten szeretne hozzá-
járulni ahhoz az áldozatkész, embert próbáló küzde-
lemhez, amit a kórházak munkatársai nap, mint nap 
vívnak - írta közösségi oldalán Kirsner Erika, a Váci 
NKSE elnöke. 

- Önkénteseink rendkívül aktívak, akik 
bevásárlásban, postai csekk befizetésében, 
gyógyszerek kiváltásában, házhoz juttatá-
sában nyújtanak segítséget az idős, ottho-
nukban tartózkodó embereknek. Jellem-
zően a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatához érkeznek a segítséget kérő tele-
fonhívások, melyeket egy online táblázat-
ban rögzítünk, hogy senki ne maradjon 
ellátás nélkül. Az online rendszer segítsé-
gével azonnal látjuk, hogy sikerült-e vala-

mennyi segítséget kérő igényét kiszolgál-
ni. Előfordulhat, hogy időpont egyezteté-
si okok miatt az önkéntesek nem tudnak 
azonnal segíteni, akkor az önkormányzat 
szervezésében oldjuk meg a kérések teljesí-
tését – mondta Sipos Dávid, aki hozzátette: 
-  néhány esetben fordult elő, hogy az ön-
kormányzattól kérték a segítségét, mert az 
idős emberek a számukra ismeretlen sze-
mélyekkel nem akartak kapcsolatba kerül-
ni.

- Nagyon fontosnak tartjuk a bizalom 
erősítését, ezért minden önkéntest iga-
zolással és az egészségük védelmében vé-
dőfelszereléssel, gumikesztyűvel és száj-
maszkkal látjuk el. Az internetes, az online 
térben folytatott kommunikáció mellett az 
önkormányzat ezen a héten a város vala-
mennyi háztartásába eljuttat egy tájékoz-
tató kiadványt az idős emberek szaksze-
rű tájékoztatása érdekében. Számítunk rá, 
hogy az ismertető kézhez vétele után jelen-
tős számban fordulnak majd segítségért az 
önkormányzathoz, hiszen nagyon sok idős 
a nyomtatott kiadványokból tájékozódik. 
Arra kérjük őket – a koronavírus ismerte-
tése, szakszerű védekezés bemutatása mel-
lett -, hogy maradjanak otthon, mert szá-
míthatnak ránk, megszervezzük az ellátá-
sukat, hiszen sok tenni akaró dunakeszi 
lakos ajánlotta fel önzetlen segítségét. Kö-
szönettel és jó érzéssel mondhatom, hogy 
Dunakeszi ezúttal is összefogott! – jelen-
tette ki elismeréssel Sipos Dávid alpolgár-
mester, az önkéntes segítőcsoport szerve-
zője, irányítója.

Vetési Imre

A DKA és a Váci NKSE kiváló minőségű, 1.000–1.000 
darab orvosi maszkkal támogatta a váci Jávorszky 
Ödön Kórházat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Központi Kórházat és Egyetemi Oktatókórházat” – je-

lentette be április 1-jén a klubelnök. Hozzátette: biztosak abban, 
hogy végül az egészségügyben dolgozók és a gyógyult betegeik 
fogják győztesen elhagyni a küzdőteret.

Miskolcon Nagy Zoltán Péter, a DKA alapító alelnöke adta át 
az orvosi maszkokat a központi aneszteziológiai és intenzívterá-
piás osztály vezető főorvosának, dr. Sárkány Péternek. Vácott pe-
dig Kirsner Erikától, a DKA alapító elnökétől a kórház beszerzési 
osztályának vezetője, Szabó Richárd vette át az adományt.
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Nyiri István igazgató büszkén mutatja, hogy a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium sok éves kiváló 
munka eredményeként elnyerte az akkreditált kiváló tehetségpont minősítést

Az eltelt néhány nap járvánnyal kapcsolatos önkormányzati intézkedéseit is-
mertette a helyi sajtó képviselőivel szerdán Vác polgármestere. Matkovich Ilo-
na most is megállapította: a váci polgárok fogékonyak mind a központi intézke-
dések, mind a helyi döntésekből adódó korlátozások betartására. Az eddigi fe-
gyelmezettséget megköszönve kért mindenkit a hasonló magatartás és együtt-
működés folytatására.

Vác: adománygyűjtő bankszámla 
vírusgátló eszközök vásárlására

Hangsúlyozta: a jár-
vánnyal kapcsola-
tos adatokat közpon-

tilag kezelik. Települési szint-
re lebontva továbbra sem le-
het megmondani a váci karan-
ténban tartózkodók számát, a 
tesztvégzések adatait, eredmé-
nyeit és az esetleg váci illetősé-
gű fertőzöttekről sem kap a vá-
ros jelentést. Viszont mindenki 
figyelmébe ajánlotta a hivata-
los önkormányzati médiafelü-
leteket: a vac.hu weboldalt és a 
Facebookon az önkormányza-
ti oldalt, mint a legfrissebb in-
formációk megjelenési helyét 
– írja többek között az önkor-
mányzat hivatalos honlapja.

Mindent megtesz az önkor-
mányzat az ebben az időszak-
ban is keményen dolgozók ér-
dekében. Tegnaptól már in-
gyen utazhatnak az egészség-

ügyi dolgozók a helyi buszjá-
ratokon is. Az önkormányzat 
saját védőmaszk készletéből 
már segítette a kórház dolgo-
zóit. A hulladék begyűjtéssel 
foglalkozók egészségére külö-
nösen odafigyelnek, minden 
lehetséges védőeszközt meg-
kapnak és rendszeresen fertőt-
lenítik az eszközöket is.

Matkovich Ilona azt kéri a 
váciaktól, hogy a boltokba, zárt 
helyiségekbe védőmaszkkal 
lépjenek be.  Itt jegyezte meg: a 
Városháza portáján korlátozott 
számban ingyen átvehetők vé-
dőmaszkok. 

A városvezető kiemelte to-
vábbá: a nemrég beindított 
Jószomszéd Hálózat jól műkö-
dik. Sokan jelentkeztek önkén-
tes segítőnek, őket igyekeznek 
minél optimálisabb módon be-
kapcsolni például a nehéz élet-

helyzetben lévők ellátásának 
megszervezésébe. Facebookon 
és telefonon várják a megkere-
séseket akár az igénylők, akár 
a felajánlók részéről. Elérhető-
ségek: Facebook - Jószomszéd 
Hálózat, telefon - 06-30-953-
2206

Matkovich Ilona végül be-
jelentette: „STOP koronaví-
rus, Vác!” elnevezéssel adomá-
nyozási lehetőséget indítottak. 
Ugyanis szeretnének egy olyan 
pénzalapot képezni az önzet-
len váci polgárok segítségével, 
melyből a járvány terjedését 
gátló eszközöket, maszkokat, 
kesztyűket, fertőtlenítőket tud 
a város vásárolni. Hangsúlyoz-
ta azt is: az összeg felhasználá-
sáról természetesen rendszere-
sen be fognak számolni a köz-
vélemény előtt. A számlaszám: 
11742094-15395429-10330009.

Folytatás a címlapról

Nyiri István igazgató: a dunakeszi 
gimnáziumban gyorsan sikerült 

az átállás a digitális oktatásra

- A két hete elrendelt iskola-
bezárások és digitális oktatásra 
való áttérés csak egy kényszer-
pálya. Mint azonban minden 
útnak, ennek is lesznek tanul-
ságai, tanulunk a folyamatok-
ból. Tanárok és diákok együtt 
tanulnak. Azt látom, hogy a di-
gitális kompetenciák gyors fej-
lődését indította el a diákok és 
a pedagógusok esetében egy-
aránt. A Dunakeszi Radnó-
ti Miklós Gimnáziumban az 
új munkaformákra való átállás 
nagyon gyorsan sikerült. Az in-
tézményünk viszonylag szeren-
csés helyzetben volt, mert az in-
formatikus kollégák már évek 
óta szorgalmazzák egy iskolai 
szintű digitális platform kiala-
kítását, és ezen az úton már ko-
rábban nagy lépéseket tettünk 
meg. Minden tanulónak és ta-
nárnak már volt iskolai ema-
il címe, illetve felhős hozzáfé-
rése. A gimnázium tanárai sok 
esetben évek óta ezen keresztül 
kommunikálnak a diákjaikkal, 
szülőkkel illetve egymással – is-
mertette.

- A bejelentés után, azon-
nal értekezletet tartottunk 
és megállapodtunk abban, 
hogy a gimnázium egysé-
gesen a Google platformja-
it (pl. a Google Classroom-ot, 
a Google Meet-et ) fogja al-
kalmazni a kapcsolattartás-
ra és az oktatásra egyaránt. 
Ezt rendkívül fontosnak tar-
tom, hiszen az egységes megol-
dások, eljárások teszik lehető-
vé azt, hogy rendszerként tud-
juk működtetni az oktatásun-
kat. Minden tanulónak és ta-
nárnak azonos informatikai 
rendszert kell használni, meg-
tanulni így lehetőség van a 
gyors segítségnyújtásra, egy-
más segítségére. Nagy előny 
ez a diákoknak is, hiszen nem 
kell újabb és újabb rendszerek 
megtanulásával foglalkozniuk, 
mindenhol ugyanúgy folyik a 
munka. A tanárok különböző 
feladatokat, gyakorlatokat ad-
nak a tanulóknak. Nagyon so-
kan online órákat, csoportfog-
lalkozásokat szerveznek. Nagy 
öröm számunkra, hogy a diá-
kok már várják ezeket az órá-

kat, és szinte kivétel nélkül 
részt vesznek rajta.

Az iskola az osztályfőnökök 
segítségével már az első napon 
felmérte a tanulók informati-
kai eszközeit, és ahol kellett, ott 
azonnal tudtunk gépeket bizto-
sítani. Így nálunk minden tanu-
ló rendelkezik informatikai esz-
közzel a digitális oktatáshoz. Az 
első napokban minden tanár-
nak kiemelt feladata volt a saját 
csoportjaikkal való kapcsolat 
felvétele és kapcsolattartás for-
máinak kialakítása.

A gimnázium azért is sze-
rencsés helyzetben van, mert a 
hozzánk járó diákok nagy több-
sége –a korosztályából adódó-
an - már rendelkezik magasabb 
szintű informatikai tudással, 
hiszen a 9. nyelvi előkészítő év-
folyamon intenzív informatikai 
képzésben is részesültek a nyel-
vi képzés mellett. A nyolcosztá-
lyos gimnazistákat pedig az első 
héten megtanítottuk az alapve-
tő feladatok elvégzésére. Kije-
lenthetem, hogy a második hét-
re már rendszer alapvetően jól 
működik.

Talán a legfontosabb feladat 
ebben a helyzetben nem is a di-
gitális rendszer felállítása és 
használat, hanem a megfelelő 
mennyiségű és minőségű tarta-
lommal való megtöltése. Ez úgy 
látom országos szinten komoly 
problémákat jelent. Szeretném, 
ha mindenki tudná, hogy eb-
ben a munkaformában a peda-
gógusok sokkal többet dolgoz-
nak, sokkal több energiájukat 
emészti fel a tanórára való fel-

készülés, az új típusú órák tan-
anyag összeállítás, illetve a ta-
nulók munkájának ellenőr-
zése, a számonkérés illetve az 
osztályozás. Az iskolánk min-
den pedagógusa azon fárado-
zik, hogy megtaláljuk azt a ké-
nyes egyensúlyt az elkövetke-
ző hónapokra, amelyben hosz-
szú távon dolgozni tudunk illet-
ve a diákok is dolgozni tudnak. 
Meg kell jegyeznem, hogy ez a 
digitális környezet a diákoktól 
is több energiát kíván, illetve 
erősen feltételezi a motiváltsá-
got, az önálló tanulás képessé-
gének meglétét. Rendkívül fon-
tosnak tartom azt is, hogy a ta-
nítás mellett megőrizzük a di-
ákok és tanárok közötti erős és 
rendkívül jó kapcsolatokat, a tá-
volság ellenére erősítsük az ösz-
szetartozást. 

Végül szeretném megjegyez-
ni, hogy mint az ország egyik 
legjobb középiskolája kiemelt 
figyelmet fordítunk az érett-
ségiző illetve felvételiző diák-
jainkra. Ők azok, akik számá-
ra az elkövetkező időszak rend-
kívüli erőt és kitartást követel. 
Ehhez tanáraik minden segítsé-
get megadnak.

Szeretnék köszönetet monda-
ni minden pedagógusnak, hogy 
gigászi erőfeszítéséket tesznek a 
diákokért, köszönetet monda-
ni a diákoknak a felelősségtel-
jes hozzáállásukért illetve kö-
szönöm a szülők együttműkö-
dését és támogatását! – hang-
zottak Nyiri István, a Dunake-
szi Radnóti Miklós Gimnázium 
igazgatójának elismerő szavai.

- Az önkormányzat hivatalosan csak arról kap tá-
jékoztatást, hogy hányan vannak házi karantén-
ban. Arról nincs információnk, hogy bárki is meg-
halt volna koronavírus fertőzés miatt a városban. 
Egyébként – ha sajnálatos módon bekövetkezne, 
akkor sem kapnánk tájékoztatást, mivel – a proto-
kolláris rend szerint erről a hatóságoknak nem kell 
értesíteni a helyi önkormányzatot. A lakosság hi-
teles tájékoztatása érdekében fontosnak tartanám, 
hogy a helyi önkormányzatok is birtokába kerül-
hessenek ezen információknak, melyek közreadása 
hozzájárulna az esetleges tévhitek megelőzéséhez. 
Ezért a rendelkezésünkre álló hivatalos információ-
kat mindennap közzétesszük médiafelületeinken – 
mondta a polgármester.

Dióssi Csaba legfontosabb feladatként a lakosság 
védekezésének és ellátásának a megszervezését jelölte 
meg, akik közül hetvenen kértek segítséget, amit az 
önkormányzat és az önkéntesek közreműködésével 
oldottak meg. - Büszkék vagyunk rá, hogy Dunake-
szi összefogott – köszönte meg az segítők felajánlását.

A polgármester kiemelte: a segítségnyújtás, a bevá-
sárlások intézése díjmentes, ám a jelenlegi jogszabá-
lyi rendelkezések szerint a megrendelt termékek árát 
a segítségkérőnek kell kifizetnie. 

A város polgármestere nagy szerencsének tartja, 
hogy Magyarországon és így Dunakeszin sem ha-
talmasodott még el a koronavírus járvány, de to-
vábbra is nagy körültekintéssel kell védekezni. A 
Helyi Operatív Törzs felkészült arra, ha százas, vagy 
akár ezres nagyságrendben érkeznek kérések, azo-
kat hogyan szolgálja majd ki. 

A háziorvosokkal napi kapcsolatban vannak, 
akikkel a védekezés kezdetén egy alkalommal közö-
sen konzultáltak, hogy egységesen működjön az ellá-
tórendszer. Az önkormányzat szájmaszkkal segítette 
az orvosok védekezését – jelentette be Dióssi Csaba, 
aki elmondta, hogy a napokban pedig védőkesztyű-
vel járulnak hozzá a háziorvosok biztonságos mun-
kavégzéséhez, valamint minden háziorvosi rendelőt 

és a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézetet is ger-
micid, azaz fertőtlenítő hatású lámpával szerelnek fel. 

Újságírói kérdésre elmondta, hogy jelenleg az 
egészségügyben dolgozókat és az önkéntes segí-
tőket, ügyeletet tartókat tudják védőkesztyűvel és 
szájmaszkkal ellátni, de a kormányhoz hasonlóan 
az önkormányzat is azon dolgozik, hogy minél több 
ember hozzájuthasson a védőfelszerelésekhez. A ki-
járási korlátozásról kifejtette: az önkormányzatra 
nem hárul jogszabályi kötelezettség, mivel ez or-
szágos hatáskörű döntés. Egyébként a Helyi Opera-
tív Törzs az országos intézkedéseknek megfelelően 
hozza meg döntéseit, mivel legtöbb információ és 
szakértő a budapesti központban áll rendelkezésre. 

Dióssi Csaba szólt arról is, hogy koronavírus 
járvány okozta helyzet hatással van a város költ-
ségvetésére is, melyet napi szinten kísérnek figye-
lemmel, ám újratervezését csak a járvány utáni 
időszakban tudják érdemben elkészíteni, ami nap-
jainkban még nem ismert.  (Vetési)

Naponta tanácskozik 
a Helyi Operatív Törzs

Dunakeszin minden reggel tanácskozik a Helyi Operatív Törzs, melynek tevékenységéről 
Dióssi Csaba polgármester rendszeresen tájékoztatja a városi televízió és újságok szerkesz-
tőségeit, de közösségi oldalán is ismerteti a lakossággal a koronavírus terjedésének megaka-
dályozása érdekében tett országos és városi intézkedéseket. Lapzártánkkor 22 személyről 
volt ismert, hogy karanténba helyezték, akik többsége a karantén listán szereplő országok-
ból érkezett haza. Az önkormányzatnak arról nincs információja, hogy Dunakeszin fertőzött 
beteg lenne – jelentette be a polgármester a március 30-án tartott sajtótájékoztatón.

Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere
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citroenvac.huA koronavírus terjedésének hírére felvásárlási láz lett úrrá szinte mindenkin 
Magyarországon, így Dunakeszin is. Az első célpontok március elején az élelmi-
szer kereskedelmi egységek voltak, ahol helyenként kezelhetetlen helyzet ala-
kult ki a megnövekedett vevőszám miatt. A hó második felére a szektorban visz-
szaállt a rend, a nyomás áttevődött az iparcikk-festék-építőanyag kereskede-
lemre. A bajt tetézte, hogy időközben közel egy tucat hasonló szaküzlet zárt be 
Dunakeszin, illetve a környező településeken, növelve a nyomást azokon, akik 
még tartották a frontot – nyilatkozta lapunk érdeklődésére Asztalos Armand,  
a dunakeszi RÉV Festék Kisáruház tulajdonosa. 

A Szobi Fekete István Általános Iskola a MS Office 365 program ingyenes oktatási ver-
zióját használja a digitális oktatás megvalósítása érdekében. A program Teams alkal-
mazásának segítségével a tanárok és a diákok internetes video-kapcsolatot létesíte-
nek egymással, az órák így gyakorlatilag egy video-konferencia keretében kerülnek 
megtartásra. A digitális oktatásra történő átállás nagyon rövid idő alatt lezajlott a tele-
pülésen, a kezdeti tapasztalatok kifejezetten jónak mondhatóak – nyilatkozta lapunk-
nak a város jegyzője, dr. Holocsi Krisztián. 

A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) a régió meghatározó gazdasági szereplőjeként 
a kialakult rendkívüli körülmények ellenére is fenntartja a termelést és tovább-
ra is folytatja ügyfelei kiszolgálását. Az eddig is magas munkabiztonsági köve-
telmények mellett fokozottan ügyelve munkatársai és családjaik egészségének 
megóvására.

Gazdasági kilátások a válság után – 
Egy vállalkozó gondolatai

Szobon széles körű összefogással 
védekeznek a koronavírus terjedése ellen 

Koronavírus: a DDC munkatársainak 
biztonsága az elsődleges

A vásárlók egy része azon 
szakemberekből állt, 
akik megijedtek attól, 

hogy egy esetleges boltzár ese-
tén nem tudnak majd dolgozni. 
Másfelől sok magánvásárló ter-
vezett a karantén alatt kisebb-
nagyobb felújítást, karban-
tartást otthon. Az üzleteken, 
a dolgozókon levő rendkívü-
li nyomás hó végére csillapo-
dott csak. Azt gondolom, hogy 
a frontvonalban dolgozó egész-
ségügyi szakembereken túl fő-
hajtás illeti a kereskedelemben 

dolgozókat is, akik óriási erő-
feszítéseket tettek ez alatt a pár 
hét alatt – fogalmazott a vállal-
kozó.

Mint elmondta: értesülé-
sei szerint sok cégvezető már 
ebben az időszakban a vál-
ság utáni folytatást, újrakez-
dést tervezgeti. Az egyik leg-
nagyobb dilemma a hazai tu-
lajdonú forgalmazóknál az, 
hogy a rendelkezésre álló tő-
két, erőforrásokat a készpénz-
áru-bankszámlapénz szenthá-
romságban milyen arányban 

csoportosítsák - ismertette.  
Az „old scool” hozzáállás a 
készpénz, elsősorban az érték-
álló Euro tartalékolását prefe-
rálja, néhányan a stabil ban-
kokban elhelyezett pénzek-
re esküsznek, talán a legkisebb 
csoport gondolja úgy, hogy az 
áru jelentheti a túlélést a vál-
ság utáni helyzetben – mondta 
a mérnök-közgazdász. 

- Magam az utóbbihoz tar-
tozom azért, mert most, ezen 
cikk megjelenésekor még nem 
tudjuk, milyen gyártói kapaci-
tások maradnak állva a vírus 
leküzdése után. Amennyiben 
gyárak állnak le a közeljövő-
ben, azok újraindításáig, a lo-
gisztika felpörgetéséig idő kell, 
ezt az időszakot viszont csak 
tetemes raktárkészlettel lehet 
átvészelni. 

Hogy melyik stratégia mű-
ködik, eldönti a jövő. 

Addig is nagyon vigyázza-
nak magukra és szeretteikre – 
zárta gondolatait Asztalos Ar-
mand.

- Hogyan tudják segíteni a lakosságot, legin-
kább a 70 évnél idősebb embereket a koronavírus 
járvány terjedése elleni védekezésben? 

- Szob Város Önkormányzata a koronavírus 
okozta járvány elleni védekezés keretében számos 
intézkedést hozott a helyi lakosság megsegítése ér-
dekében. Az önkormányzat megszervezte az idő-
sek részére a bevásárlást és a megvásárolt áruk 
házhoz szállítását, a rászorulók számára megszer-
vezte az ételkiszállítást az önkormányzati konyhá-
ról.  

Védőmaszkot varrnak a korlátozásokkal érin-
tett intézményeinek munkavállalói és az önkén-
tesek. Az igénylők részére megszervezte a száj-
maszkot házhoz szállítását az önkormányzat. A 
helyi polgárőrség járőrözési feladatainak ellátásá-
hoz az önkormányzat személygépjárművet bizto-
sított. A helyi önkormányzati lap, a Szobi Hírnök 
különszámának kiadásával, és minden háztartás-
hoz történő eljuttatásával tájékoztattuk a lakossá-
got azokról a legfontosabb információkról, ame-
lyek ismerete segítséget nyújthat a járvány elle-
ni hatékony védekezésben. Így minden olyan tele-
fonszám, elérhetőség közlésre került, ahol akár be-
vásárlást, akár ételkiszállítást, védőmaszkot lehet 
rendelni, vagy segítséget lehet hívni.

A település időseinek ellátásában (bevásárlás, 
ételkiszállítás stb.) nagy segítséget nyújtanak a la-
kosság köréből érkező önkénteseink, akiknek ál-
dozatvállalását nem lehet eléggé megköszönni. 
Mindemellett a város lakossága megértette, hogy 
a járvány terjedésének megakadályozása érdeké-

ben hozott kormányzati és önkormányzati intéz-
kedések az ő egészségük megóvását hivatottak elő-
segíteni, ezért kellő fegyelmezettséggel tudomásul 
véve alkalmazkodtak az új szabályokhoz. Az ön-
kormányzat ez úton is szeretné megköszönni a la-
kosságnak a járványhelyzetben tanúsított fegyel-
mezett, érett magatartását.

- Mit tapasztalnak, a helyi vállalkozásokra mi-
lyen gazdasági hatással van a járvány? Hogyan 
fogadták a kormány gazdaságélénkítő, munka-
hely megtartását szolgáló intézkedéseit? 

- A településen működő vállalkozások -, ame-
lyek zömében a kisvállalkozói kategóriába sorol-
hatók -, egyelőre csak annyit érzékelnek, hogy ve-
szítik el piacaikat, ügyfeleiket és emiatt jelentős 
bevételektől esnek el. Különösen igaz ez a szolgál-
tató, illetve a vendéglátó szektorban tevékenyke-
dő vállalkozásokra. Megítélésem szerint egyelő-
re nem mérték még fel a helyi vállalkozások, hogy 
mit jelenthetnek számukra a kormány gazdaság-
élénkítő, munkahely megtartó döntései. Egyelőre 
azt sem tudják megjósolni, hogy pontosan mek-
kora veszteségeket kell majd elszenvedniük, hi-
szen mindez attól függ, milyen hosszan kell a jár-
vány ellen védekezni, és hogy a járvány után min-
den ott tud-e folytatódni, ahol most abbamaradt 
– fogalmazott dr. Holocsi Krisztián jegyző, aki la-
punk hasábjain keresztül is kéri a Tisztelt Olvasó-
kat, hogy fogadják meg az otthonmaradásra vo-
natkozó tanácsot, ezzel is elősegítve gyermekeink, 
szüleink, nagyszüleink és a magunk egészségének, 
életének megóvását.  V. I.

Az egész országot, vilá-
got érintő járványügyi 
helyzetre reagálva a 

Duna-Dráva Cement Kft.-nél 
is rendkívüli intézkedési terv 
lépett életbe hetekkel ezelőtt. 
A Társaság számára az első és 
legfontosabb az emberi élet vé-
delme, a biztonság, valamint a 
kockázatok minimalizálása. A 
vevők kiszolgálásával továbbra 
is törekszik arra, hogy a gazda-
ság e szektorának működését 
fenntartsa. 

A Váci és a Beremendi Ce-
mentgyár a megfelelő egészség-
védelmi intézkedések mellett 
változatlan módon üzemel, ter-
mékeik szállítása belföldön za-
vartalanul folytatódik. Beton- 
és kavicsbányáik a követelmé-
nyeknek megfelelően, megvál-
tozott nyitva tartással várják 
kizárólagosan a leszerződött 
partnereket, vevőket, tekintet-
tel arra, hogy építőanyagokra 
jelenleg is szükség van.

Az országos járványügyi elő-
írásoknak megfelelően a DDC 
minden szükséges lépést meg-
tett és meg is fog tenni a jövő-
ben is. Minimalizálta a dolgo-
zók közötti kapcsolatteremtést, 
így akinek munkaköre lehe-

tővé teszi, már otthonról dol-
gozik. Azonban vannak, akik 
munkájára jelenleg is a gyárak, 
bányák területén van szükség. 
A Váci és a Beremendi Gyár-
ban folyamatos a belépők test-
hőmérséklet mérése, rendsze-
resek a fertőtlenítések, és még 
sűrűbben tisztítják a legforgal-
masabb területeket. A munka-
társak megfelelő védőfelszere-
lésekkel ellátottak.

A DDC-nél az elkötelezett 
munkatársaknak köszönhető-
en jelenleg is zavartalanul fo-
lyik a termelés. Abban az eset-

ben, ha a helyzet súlyosbodna, 
a cégvezetés természetesen ké-
szen áll további intézkedések 
meghozatalára a munkaválla-
lóik védelmében. A vállalatnál 
felállított operatív törzs napon-
ta ülésezik, folyamatosan érté-
kelve a helyzetet és meghatá-
rozva a szükséges teendőket.

Ahogy sok más vállalkozás, 
úgy a Duna-Dráva Cement Kft. 
is tudja, hogy nem lesz egysze-
rű a folytatás. De célja, hogy a 
jövőben is fenn tudja tartani az 
ország számára is komoly je-
lentőséggel bíró működését.
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Csőre Gábor visszaadta a felkérést 
Európa 2020

Ahogyan az élet számtalan területén, úgy a kulturális életben is egy sor beláthatatlan problémát 
okoz a koronavírus járvány. A megbízott ügyvezető, dr. Varga Katalin tájékoztatása szerint a váci 
színház az előírások szerint zárva tart és munkatársaival együtt csak reménykedni tud abban, hogy 
ez az időszak mielőbb véget ér. Az intézmény műszaki ügyelete megoldott, a próbák szünetelnek, 
az alkalmazottak kényszerszabadságon vannak, de akinél az ellátott szervezési, adminisztrátori 
feladat határideje megköveteli, otthonról dolgozik. „Minimális az esély arra, hogy ebben az évad-
ban még valamilyen művészeti tevékenység folyjon nálunk éppúgy, mint az ország más színházá-
ban.” – mondta a színházigazgató a vac.hu-nak adott nyilatkozatában. 

Toldi Tamás, váci énekes-dalszövegíró, aki már 16 éve 
ír példaképének, Varga Miklósnak dalszövegeket és 15 
éve énekesként is tagja a Varga Miklós és a Band nevű 
zenekarnak. Mint tudjuk, Miklós legnagyobb slágere az 
Európa, amely 1984-ben íródott, de a napokban, a jár-
vány miatt kialakult helyzetben született egy új szöveg a 
dalra, ami reményt és hitet adhat a Magyar embereknek 
ahhoz, hogy könnyebben legyőzzék a fenyegető vírust. 

Aki szólt arról is, hogy 
nagy lelkesedéssel lát-
tak munkához a mű-

vészeti irányításra felkért Cső-
re Gáborral, akivel kiváló – 
közvetlen és támogató - mun-
kakapcsolatot alakítottak ki. 
Ugyanakkor a művész úr jelez-
te neki, hogy a kulturális szféra 
jelenlegi helyzete miatt át kell 
gondolnia a folytatást. 

- Ezért megkértük a Jászai-
díjas színészt, ossza meg a vá-
rosvezetéssel és a váci pol-
gárokkal ennek eredményét. 
Mint az alábbi válaszából kide-
rül, a váratlan és nehéz körül-
mények okán inkább szabad 
kezet és teret ad a remélhető-
en mielőbb ismét beinduló váci 
színházi élet művészeti szerve-
zéséhez a váciaknak – mondta 
dr. Varga Katalin, a Váci Du-
nakanyar Színház megbízott 
ügyvezető igazgatója. Ezt kö-
vetően az önkormányzat hon-
lapja közölte Csőre Gábor le-
velét: 

„Kedves Váciak!
Nagy megtiszteltetés szá-

momra, hogy a Váci Dunaka-
nyar Színház művészeti vezetői 
feladatkörében támogatásukról 
biztosítottak.

Gondterhes időszakban tör-

tént mindez, mivel a járvány 
megfékezése érdekében a szín-
házak is bezárásra kénysze-
rültek, szomorúságunkra ez az 
évad félbe maradt és a követke-
ző sorsa sem látható még tisz-
tán.

A kulturális élet szereplői ma-
guk is bizonytalanok, hogy mi-
lyen területeken és hogyan fog-
nak tudni helytállni vagy sajnos 
sok esetben egyáltalán fennma-
radni. Világos számomra az is, 
hogy ebben a helyzetben - figye-
lembe véve a már most is érez-
hető és várhatóan még növek-
vő gazdasági hátrányokat - a 
prioritások átrendeződnek és 
mindannyiunknak több fron-
ton is áldozatokat kell hoz-
nunk.

Ennélfogva nagyon köszö-

nöm ezt a bizalmat, de úgy ér-
zem, hogy a közös beszélgeté-
seink során a színház jövőjével 
kapcsolatban megfogalmazot-
takat abban a formában, aho-
gyan én gondoltam és tervez-
tem, jelen körülmények között 
felelősségteljesen és eredménye-
sen nem tudom ellátni.

Megtisztelő bizalmukat kö-
szönöm és sok erőt kívánok az 
elkövetkező napokra.

Szeretettel: Csőre Gábor”

A kialakult helyzetről dr. 
Varga Katalin ügyvezető a kö-
vetkezőket mondta: „Számos 
tervező, egyeztető beszélgetés 
után Csőre Gábor arra a dön-
tésre jutott, hogy a művésze-
ti vezetői feladatokat a meg-
változott körülmények kö-

zött nem lehet ellátni. Indoka-
it el kell fogadnunk, ugyanak-
kor sajnáljuk, hogy a jelenlegi 
helyzet nem teszi lehetővé az 
együtt megfogalmazott célok 
közös megvalósítását. Látjuk, 
hogy az élet megannyi terü-
letéhez hasonlóan a magyar 
színházi élet és a társművésze-
tek közeljövőjét is erősen érin-
ti a bizonytalanság, a tervezhe-
tetlenség. A művész úr érzése-
it, szándékait és érveit elfogad-
va kívánunk neki nagyon sok 
és minél hamarabb megtapasz-
talható sikert.”

Az önkormányzat hírpor-
tálján napvilágot látott cikk 
után a Dunakanyar Régió 
szerkesztősége telefonon meg-
kereste Csőre Gábort, aki-
től szerettük volna megtudni, 
hogy milyen színházat álmo-
dott Vácra, s terveinek megva-
lósításában mi a legnagyobb 
akadály, miért adta vissza a 
számára „nagy megtisztelte-
tésként” elfogadott felkérést. 
A művész úr rendkívül ud-
variasan, de elhárította az in-
terjú lehetőségét, mondván a 
nyilvánosságra hozott közle-
ménye minden kérdésre vá-
laszt ad. Sajnáljuk.

A szerk.

A dal feldolgozásának két 
ötletgazdája Nagy Szi-
lárd és Ragány Misa. 

Ők ketten éneklik a dalt, az új 
szöveget pedig rajtuk kívül dr. 
Nagy Szilárd és Toldi Tamás 
jegyzik. 

Az átírt dal címe, Európa 
2020 lett és már most nagy si-
ker, hiszen két nappal a nyilvá-
nos bemutatása után már közel 
egymillió megtekintést tudha-
tott magáénak! Azóta pedig…

Európa 2020
Volt egy álmunk, nem is rég
Megtépázta most egy vesz-

teség
Ne hulljon jégesősként ránk 

a félelem
Az ember sokszor védtelen
Fogjunk össze és nem lesz 

vész
Vezessen mindenkit a józan 

ész
És újra jó irányba fordulhat 

a szél

Ha adni tudsz annak, aki fél
Refrén:
Ezért kérlek, becsüld meg őt, 

segítsd az embert, a szenvedőt!
Nagyon kérlek, szeresd is őt, 

nyisd ki a szíved, hogy legyen 
jövőnk!

Segítsd most őt, ki biztatott, 
felnevelt, hitet, erőt adott

A jövő súlyos tétje nyomja a 
válladat

Nincs más út, az Istennel ha-
ladj

Olasz csizmáján a nap
Remélem holnap új erőre 

kap
Megszülethet majd egy 

szebb és jobb világ
Ha meghallod a remény 

himnuszát
Refrén 2:
Ezért kérlek, mentsük meg 

őt, a vén Európát, a megtört 
nőt!

Nagyon kérlek, védjük meg 
őt, a vén Európát, a gyönyörű 
nőt!

Gyors fordulat a váci színház művészeti vezetői pozíciójában

Az új remény dala, melynek 
egyik szerzője a váci Toldi Tamás

Csőre Gábor Jászai-díjas színművész

Juhász Béla, Sződliget polgármestere

- Ma ugyanúgy megtenném. Az intézke-
déssel a sződligeti polgárok 99%-a egyet-
értett, mert tudták, az ő érdekükben csele-
kedtem – folytatta, majd hozzátette: - Or-
szágos szinten kaptam hideget-meleget. 
Volt, aki úgy gondolta, hogy a kormány 
jogkörét csorbítottam a polgármesteri ha-
tározatommal. Elégtétel lehetne számom-
ra az, hogy 2 nap múlva a kormányzat is 
elrendelte a kijárási korlátozást. Akár hát-
ra dőlhetnék és mondhatnám: „na ugye”. 
De nem ez a dolgom. Én már akkor a kö-
vetkező feladaton gondolkodtam. Első lé-
pésben beindítottam az önkéntes otthon-
maradást választó idős emberek melegétel 
ellátását, az alapvető élelmiszerek, gyógy-
szerek beszerzését számukra. Ezt követte 
az elhatározás, hogy ellássuk szájmaszk-
kal azokat az embereket, akik korábban 
elbagatellizáltak a veszély nagyságát és 
nem szereztek be időben maszkot, vagy 
már nem tudják megfizetni az aranyárban 
adott szájmaszkok árát – ismertette a ki-
alakult helyzetet.

- Megkerestem egy váci gyártócéget és 
rendeltem 3000 db szájmaszkot. Egy hét-
re vállaltak 1000 db legyártását a továb-
bi 2000 db-ot pedig 3 hét múlva ígérték. 
Ugyanekkor önkéntes csoportot szervez-
tem azért, mert tudtam, hogy jönnek azok 
az idők, amikor nem lesz elég az önkor-
mányzati kapacitás. Olyankor minden se-
gítő kézre szükség van. Pillanatok alatt 
több tucat önkéntes jelentkezett, akik se-

gítségével sikerült postaládába juttatni az 
első 1000 db-os maszkszállítmányt. Nem 
értek egyet azokkal, akik azt mondják, 
nem kell a tesztelés. Vírushordozó bár-
ki lehet. Akár én is. Ha nem tudok arról, 
hogy már bennem van a vírus és élem a 
szokásos társadalmi életemet, akár csak 
a munkahelyemen több tucat embert fer-
tőzhetek meg. Ezért megkezdtem a felku-
tatását azoknak a cégeknek, akik privát 
alapon vállalnak vírustesztelést. Sződlige-
ten jelen pillanatban több mint száztíz em-
ber van hatósági karanténban (április 1., a 
szerk.). A járvány terjedése gyorsul, min-
den nap kapom az újabb elrendelő határo-
zatot. Sződliget átélte az évszázad legna-
gyobb árvizét. Át fogjuk vészelni ezt a kór-
ságot is, de azért, hogy minimalizáljuk az 
emberéletben keletkezett veszteségeinket 
mindannyiunknak nagyon komolyan kell 
venni a helyzetet. Aki megteheti, azt arra 
kérem, hogy maradjon otthon – mondta 
Juhász Béla, Sződliget polgármestere.

Juhász Béla: krízishelyzetben 
legfontosabb a megelőzés 

A vészhelyzet miatti jogrendben különösen nagy felelősség hárul a polgármesterekre. Mindig azt gon-
doltam, hogy a krízishelyzetben a legfontosabb dolog a megelőzés, a felkészülés a bajra. Ezért tiszta 
lelkiismerettel és a legjobb tudásom szerint rendeltem el a részleges kijárási tilalmat a településün-
kön a múlt hét közepén – fogalmazott lapunk megkeresésére Juhász Béla, Sződliget polgármestere, 
aki az országban egy másik polgármesterhez hasonlóan bevezette a részleges kijárási tilalmat. 
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Beer Miklós püspök: esélyt kaptunk, hogy jobb emberek legyünk 
- Rengeteg jó, nagyszerű civil kezdeményezés van, és azt látom, hogy sok-
sok ilyen karitatív kisegyházi csoport is kinn van az utcákon. De elége-
dett, vagy elégségesnek látja-e azt, amit a nagy egyházak tesznek? Mint 
hogyha róluk kevesebb szó esne? – kérdezte az ATV Egyenes beszéd című 
műsor riportere Simon András dr. Beer Miklóstól, a Váci Egyházmegye 
nyugalmazott püspökétől. 

- Én a katolikus egyház ne-
vében szoktam ezt monda-
ni, ezt az elcsépelt frázist: „Túl 
nagyok vagyunk, és nehezen 
mozdulunk”. De hát félreté-
ve ezt a megjegyzést, hála Is-
tennek, csak dicséretet tudok 
mondani a szolgálatban levő 
püspök társaimról és egyházi 
vezetőinkről. Nagyon gyorsan 
reagáltak. Tehát például ez a 
tény, hogy zokszó nélkül tudo-
másul vettük, vigyázni kell az 
idős emberekre, abbahagytuk 
a nyilvános templomi szolgála-
tunkat. Ilyen nem volt még az 
életemben egész biztos, de azt 
hiszem, nagyon régre vissza 
kellene menni, hogy önként 
mi a templomokat becsuktuk. 
Én azt hiszem, hogy azért a mi 
nagy egyházaink is érzik a fe-
lelősségüket, és nagyon gyor-
san reagálnak a változó körül-
ményekre.

- Ugye azt elmondta, hogy 
becsukták a templomokat és 
közben pedig ez az az időszak, 
amikor valószínűleg nagyon 
sok embernek rettentő nagy 
szüksége van a lelki támoga-
tásra. Nyilván Önnek a befelé 
fordulás, az elcsendesedés az 
egy megszokott dolog, de va-

lószínűleg nekünk sokkal-sok-
kal furcsább, sokkal nehezebb 
megélni, sokkal különösebb.

- De éppen ez az érdekes, 
hogy első hallásra az ember 
megdöbben, hogy mi becsuk-
juk a templomokat, és lassan-
lassan döbbentem rá arra, hogy 
kinyíltak más kapuk. Hála a 
kommunikációs eszközökért 
és ezek karbantartóiért és mű-
ködtetőiért, fölfedeztük az on-
line közvetítéseket. Majdnem 
minden templomunkból a pap 
egyedül tartja a misét és ott-
hon láthatják a hívek. Telefo-
nos kapcsolatunk van, a televí-
zió is tényleg olyan sok lehető-
séget ad a misék közvetítésére. 
Engem is sokan felhívnak, én 
is az idős korosztályhoz tarto-
zom. Erről hallok, nagyon sok 
idős ember megköszöni, hogy 
szomszédok átmennek meglá-
togatni őket, megkérdezik tő-
lük, hogy mi a szükséglete, be-
vásároljon-e, elhozzák a gyógy-
szert. A fiatalok megmozdul-
nak. Tehát én úgy látom, hogy 
miközben a templomi szolgála-
tunk egy kicsit háttérbe kerül, 
kinyíltak új lehetőségek és én 
azt hiszem, hogy kezdünk egy-
re inkább élni ezzel. 

- Tudja mi az érdekes, én azt 
látom, hogy több időnk van 
egymásra, de nem ehhez szok-
tunk. Nem biztos, hogy tu-
dunk mit kezdeni ezzel a több 
idővel, ami egyébként most 
tényleg megadatna. Meg kell 
tanulni valószínűleg ezt is.

- Ahogy hallom, egy-két fi-
atal családtól - ahol a gyere-
kek otthon vannak, tehát egy-
re több helyen már a szülők is 
otthon maradnak -, hogy vég-
re elkezdenek otthon társas-
játékot játszani, beszélgetni, 
együtt ülnek az asztalhoz. Fel-
hívják a nagyszülőket telefo-
non, vagy meglátogatják őket. 
Én azt hiszem, hogy ezek na-
gyon jó dolgok, újra kell tanul-
ni a normális családi együttlé-
tet. Meg tényleg, hogy odafi-
gyelni a szomszédokra. Úgy ta-
pasztalom, hogy most egész jó 
szinten tanuljuk ezt az új lec-
két.

- Valamelyik videó üzeneté-
ben arról beszél, hogy jó lenne 
nem ott folytatni, ahogy a jár-
vány előtt abbahagytuk. Hisz 
abban, hogy tudjuk a javunk-
ra fordítani ezt a helyzetet?

- Én úgy látom, olyan ko-
moly ez a helyzet, hogy itt min-

den józan ember el kell, hogy 
gondolkozzon egy kicsit. Per-
sze rengeteg gondolat vibrál 
bennem. Csak úgy eszembe ju-
tott, valamelyik hírben hallot-
tam ezt, hogy Kínában mikor a 
karantén szabályozást bevezet-
ték rögtön megtisztult a leve-
gő. Tehát vannak ilyen apró kis 
hozadékai is ennek az új hely-
zetnek, de én tényleg valahogy 
így gondolom, hogy be kell lát-
nunk azt, hogy ez nem volt jó, 
amit eddig csináltunk. Egyik 
professzornak a nyilatkozatá-
ban hallottam, kicsit tréfásan 
azt mondja, hogy most már jó 
lenne abbahagyni ezt a nagy 
össze-vissza járkálást a nagy-
világban. Kicsit furcsa volt ez 
a megfogalmazás, de tényleg, 
miért kell állandóan külföld-
re menni nyaralni. Hát ez az 
én egyik mániám, hogy olyan 

gyönyörű ez a kis magyar ha-
zánk. Ha tényleg pihenni akar 
egy család, jöjjön el hozzánk 
Nógrádba, vagy ide a Dunaka-
nyarba. Szóval én azt hiszem, 
hogy ezeket most lassan min-
denki egy kicsit számba veszi, 
hogy lehetne egy kicsit szelí-
debben, nyugodtabban, jobban 
egymásra figyelve élni. 

- Főtisztelendő Úr! Ugye jön 
a Húsvét, böjti időszak van. A 
hívő emberek ilyenkor temp-
lomba mennének. Ne menje-
nek? Most a templom alatt – 
mert értem, hogy a templo-
mok be vannak zárva – de egy-
általán a szakrális cselekede-
teket végig csinálni lebeszélné 
őket erről?

- Hát nem csak hogy lebe-
szélem őket, hanem el is vá-
rom tőlük, hogy fogadják el 

ezt az új helyzetet. És megint 
csak hozzáteszem azt, hogy 
amennyire lehet megpróbál-
juk őket bevonni a szép hús-
véti szertartásainkba. Persze 
furcsa lesz az üres templom-
ban egyedül csak minket, pa-
pokat látni. De azért megszó-
lal az orgona és ezek a szép 
szertartásaink azt hiszem, 
hogy mindenkinek a szívé-
hez közel vannak, akik ed-
dig templomba jártak és ott-
honukban, televízión, rádión 
keresztül be tudnak kapcso-
lódni. Tehát én nagyon ké-
rem őket, hogy ne szomorkod-
janak most, majd eljön az idő, 
amikor újra örömmel vissza-
jöhetnek, de most maradjanak 
otthon.

- Szerintem ez volt a tökéle-
tes üzenet a beszélgetés végére.

Libor Józsefné dr. rangos 
állami kitüntetést kapott
Beszélgetés az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektorával
Március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend 
tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést adományozta Libor Józsefné Dr.-nak, a váci Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola rektorának az intézmény érdekében végzett magas színvonalú oktatásszervezői 
és vezetői munkája elismeréseként.

- Ez a rangos állami kitüntetés 
nyilván fontos mérföldkő az eddi-
gi pályafutását átgondolva, és bi-
zonyára inspiráló, biztató vissza-
jelzés is egyben. Hogyan fogadta 
az elismerést? - kérdeztük a rektor 
asszonyt.

- Természetesen ez az eddigi leg-
megtisztelőbb elismerés a pályafu-
tásom során, nagyon nagy öröm 
és meglepetés volt már egyáltalán 
maga a javaslattétel a személyem-
re és hát a díj odaítélése még in-
kább felemelő kitüntetés - kezdte 
válaszát Libor Józsefné Dr. - Már 
több mint három évtizede vagyok 
a felsőoktatásban, az oktatói kine-
vezést és tevékenységet követően a 
ranglétrán szépen lépegetve tanár-
segéd, adjunktus, docens, főisko-
lai tanár lettem, aztán tanulmányi 
rektorhelyettesi kinevezést kaptam 
itt a főiskolán, három évvel ezelőtt 
pedig rektori megbízatást. Nagy ki-
hívás, ugyanakkor rendkívül ins-
piráló feladat az intézmény irányí-

tása, annak segítése, hogy betölt-
hessük küldetésünket.

- Bizonyára több olyan mérföld-
kő kiemelhető az utóbbi három év-
ből, amelyek meghatározóak a fő-
iskola életében, történetében.

- Elsőként azt említem meg, hogy 
sikerült több új szakot beindíta-
nunk, például a csak kicsivel régeb-
bi, neveléstudományi mesterkép-
zésünk mellett további két viszony-
lag újabb mesterszakunk is van. Az 
egyik a szociálpedagógia, aminek 
az alapszakja ugyancsak létezik ná-
lunk, és nagy igény mutatkozott az 
emeltebb szintű folytatás lehető-
ségére, annál inkább, mert egyre 
több olyan gyermekkel találkoznak 
a pedagógusok, akik rászorulnak 
az ilyen fajta támogatásra, ez a kép-
zésünk országos hírű, illetve em-
lítést érdemel ehhez kapcsolódó-
an a gondozásunkban megjelenő, 
a Magyar Tudományos Akadémia 
által is elismert Szociálpedagógia 
című folyóirat kiadása. Értelem-

szerűen a másik újabb mestersza-
kunk szintén kapcsolódik fő pro-
filunkhoz, ez a mentálhigiénés kö-
zösség- és kapcsolatépítő szak, na-
gyon szép terület ez, és valóban a 
nálunk végzett alapdiplomások kö-
zül mindenki be tud kapcsolódni 
ebbe a magasabb szintű képzésbe, 
akár pedagógusként, akár hitéleti-, 
akár társadalomtudományi terüle-
ten szerez alapvégzettséget.

- Az alapképzéseknél milyen új-
donságokat, terveket emelne ki?

- Az alap ugye a pedagógus-
képzés, ide tartozik a csecsemő- 
és kisgyermeknevelő-, az óvoda-
pedagógus-, a tanító alapszak, 
tulajdonképpen erre épül rá a 
szociálpedagógia. Aztán a hitéle-
ti területen újra sikerült akkredi-
táltatnunk a katekéta-lelkipásztori 
munkatárs szakot, amelynek elvég-
zésével a diplomával rendelkezők-
nek lehetőségük van hittan okta-
tásra gyermek-, ifjúsági- és felnőtt 
korosztályban egyaránt, és hát a lel-

kipásztorok mellett más segítő fel-
adatokat is el tudnak látni. Nagyon 
fontos továbbá a kántor szakunk 
kiemelése, már csak azért is, mert 
ilyen területen egyedül nálunk van 
lehetőség arra, hogy a hallgatók a 
népénekek, a gregorián és a más ha-
gyományos templomi zenék, éne-
kek mellett az egyházi könnyűze-
néből ugyancsak ismereteket sze-
rezzenek, mondhatni, hogy a XXI. 
században ez már egy elvárt köve-
telmény a hívő közösségek részéről.  

- Nagyjából két éve új szlogenje 
van a főiskolának, miszerint "Ná-
lunk esélyt kaphatsz, hogy ezer 
esélyt adhass." Mi az eredete az in-
tézmény küldetését nagyszerűen 
kifejező mondatnak?

- Amikor megkaptam a rekto-
ri kinevezést, vezető társaimmal, 
kollégáimmal egyetértettünk ab-
ban, hogy muszáj valami új arcula-
tot kialakítani, jobban megmutat-
ni a főiskola presztízsét. Kiírtunk 
egy pályázatot a hallgatóinknak, 

hogy próbáljanak egy olyan szlo-
gent megfogalmazni, ami az összes 
szakunkra érvényes lehet. Ren-
geteg nagyszerű ötletet kaptunk, 
tényleg nagyon nehéz volt kiválasz-
tani egyet, de ezt találtuk olyan-
nak, ami valóban egyaránt illik a 
pedagógus-, a hitéleti- és a szociá-
lis képzéseinkre, ezúton is köszö-
netet mondok a szlogenpályázatot 
megnyerő Guti Karina Bianca az-
óta már végzett óvodapedagógus 
hallgatónknak.

- Végül értelmezzük kicsit mé-
lyebben a szlogen alapján, miben 
jelent többletet az, hogy katolikus 
főiskoláról beszélünk?

- Iskolánk épp húsz évvel ezelőtt 
vette fel Apor Vilmos vértanú püs-
pök nevét, akire büszkék vagyunk, 
akit méltán állíthatunk példakép-

nek. A katolikus jelzőt is büszkén 
használjuk, lévén, hogy a Váci Püs-
pökség a fenntartója az intézmény-
nek, és valóban arra törekszünk, 
hogy a pedagógus szakokon, a szo-
ciális képzési területen is jelenje-
nek meg azok a katolikus értékek, 
amiket mi is képviselünk, és majd 
a hallgatóink is át tudnak adni azo-
kon a helyeken, ahová kerülnek. 
Egyre több óvoda, általános iskola 
kerül egyházi fenntartásba, de még 
nem elégséges számú az az oktatói, 
nevelői gárda, akik elkötelezettek a 
keresztény hit, a kereszténység ér-
tékei iránt, mi szeretnénk hozzá-
járulni a hiány enyhítéséhez azzal, 
hogy igyekszünk erősíteni a nálunk 
tanuló hallgatók ilyen lelkületű el-
hivatottságát. 

Ribáry Zoltán

Dr. Beer Miklós püspök nyugállományba vonulása óta is rendkívül aktív közösségi szerepet vállal

Libor Józsefné dr.: pályám során az eddigi 
legmegtisztelőbb elismerésben részesültem
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Kammerer Zoltán 
42 évesen sem vonul vissza, 
készül a 2021-es olimpiára

Épül az új 
kerékpáros híd 

a Dera-patak felett

Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) hivatalosan bejelentette, hogy a toki-
ói olimpiát a jövő évre halasztják. Kammerer Zoltánt, a háromszoros olim-
piai bajnok kajakozót nem érte váratlanul a hír, és megvan az A és a B ter-
ve is a következő egy évre.

Jó ütemben haladnak az Eurovelo 6 nemzetközi kerékpárút fejlesztési munká-
latai Budapest és Szentendre között. A tervek szerint nyár végétől birtokba is 
vehetik a kerékpárosok az 5,6 kilométeres szakaszt.

A 42 éves Kammerer Zol-
tán a napokban úgy 
nyilatkozott az Origó-

nak, hogy nem ő lesz a legna-
gyobb vesztese annak, ha el-
marad a 2020-as nyári olimpia.

Hálás vagyok azért, hogy so-
rozatban öt olimpián is ott le-
hettem, és gyönyörű pályafu-
tást tudhatok magam mögött. 
Én a huszonéves titánokért ag-
gódom, akik életük lehetősé-
ge előtt állnak" – nyilatkozott 
a háromszoros olimpia bajnok, 

aki a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság döntése után kijelentet-
te, hogy esze ágában sincs visz-
szavonulni.

Amikor bejelentették, hogy 
elhalasztják a labdarúgó Eu-
rópa-bajnokságot, akkor már 
tudtam, hogy egy-két héten 
belül az olimpia elhalasztása 
is be fog következni. Lélekben 
már felkészültem a dologra, 
így nem ért váratlanul a dön-
tés. Nem fogok visszavonul-
ni, ez biztos. Még két évet nem 

biztos, hogy bevállaltam vol-
na, de még egy évet nagyon si-
mán. Lesz cél, lesz motiváció" – 
mondta Kammerer Zoltán, aki 
hatodik olimpiájára készül.

A 42 éves legenda az olim-
pia elhalasztásával sem áll le az 
edzéssel. Már meg is van az A 
és a B terve is az idei évre.

„Ha idén lesznek versenyek, 
azokra készülök. Ha netán egy 
verseny sem lenne, akkor a kö-
vetkező nyolc-tíz hetet rende-
sen megnyomnám, mintha az 
olimpiára készülnék, napi két 
edzéssel. 

Június közepétől pedig olyat 
csinálnék, amit az elmúlt har-
mincnégy évben egyszer sem: 
tartanék egy nyári szünetet. 
Élvezném a napsütést és a víz-
partot. 

Szeptembertől pedig indí-
tanék egy óriási rohamot jövő 
tavaszig, amikor kezdődnek a 
versenyek. Tudom, mit aka-
rok, és készen állok megcsi-
nálni" – tette hozzá Kamme-
rer Zoltán, aki a 2008-as pe-
kingi olimpián a magyar csa-
pat zászlóvivője volt.

A kerékpárút részeként 
a város déli határában 
a Dunába ömlő Dera-

patak ártéri területe felett egy 
36 méter szabad nyílású új ke-
rékpáros híd épül az árvíz-
védelmi töltés magasításával. 
Már beemelték a híd utolsó ele-
meit.

A két darabból álló, össze-
sen 18 tonna tömegű acélszer-
kezetet egy 160 tonna teherbí-
rású daru segítségével emelték 
be a korábban elkészült vasbe-
ton hídfőkre. A pontos beállí-
tást követően a két híd elemet 
összehegesztették a technoló-
giai okok miatt épített ideig-
lenes támaszon. A kerékpáros 
hidat 3 méter hasznos széles-
séggel, 2×1 haladó sávval, két 
oldalon 1,4 m magas korlátok-
kal alakítják ki. A kész szerke-
zet egy acélcső ívtartóval me-
revített kéttámaszú felsőpályás 
ív híd lesz.

A fejlesztés Budapest és 
Szentendre között, mintegy 
5,61 km hosszú kerékpáros út-
vonal szakaszt érint, amelyen 
az új nyomvonalú kerékpárút 
építésén kívül a meglévő föld-
utakat leburkolják, illetve fel-
újítják a burkolatokat, és fej-
lesztik a közvilágítást. A sza-
kasz egy része Natura 2000 vé-
dettséget élvező ártéri erdőben 
vezet, ahol a meglévő kerék-
párutat korszerűsítik. Szent-

endre területén új kerékpáros 
pihenőhelyet alakítanak ki és 
két pihenőhely újul meg Buda-
kalászon.

A beruházás az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
megbízásából, a NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
beruházásában, uniós és hazai 
forrásból valósul meg. A ki-
vitelezést a HE-DO Kft. vég-
zi nettó 850 millió forint ér-
tékben.

Online sportolásra hív a VSD!
A Városi Sportegyesület Dunakeszit is komolyan érinti a koronavírus jár-
vány betörése, de a 23 sportágat, 15 szakosztályt és több mint 3000 sporto-
lót számláló VSD nem az a sportegyesület, amely ettől megrettenne. Online 
sportolás vert gyökeret az egyesületben, már napok óta zajlik a munka az 
online térben. Az érvényben lévő szabályokhoz maximálisan igazodva, tak-
tikát váltott Pest megye legnagyobb sportegyesülete és az online sportolás 
felé nyitotta meg a kapukat. Temesvári István elnök összefoglalta nekünk, 
hogy mi változott a VSD-ben néhány nap leforgása alatt.

„Rengeteg kiváló sporto-
lónk van, NB I-es versenyzők 
a kézilabdában, asztalitenisz-
ben. Diákolimpiákat nyerünk, 
Európai- és világversenyeken 
mérkőzünk, nekünk az nem 
opció, hogy most hónapikig 
leálljunk. Dunakeszin 3000 
fő fölötti létszámot mozgat-
tunk meg eddig is, benne va-
gyunk az iskolai és az óvodai 
programokban, folytatnunk 
kell, nem állhat le a munka. A 
sportolóinkat fitten, edzésben 
szeretnénk tartani, hiszen, ha 

egyszer újraindul az élet, ak-
kor annak lesz helyzeti előnye, 
aki nem a nulláról kezdi meg 
az újra építkezést. 

Rengeteg szuper edzőnk 
van, technikailag is jól képzett 
csapatunk, erre építve zárt, kö-
zösségi médiás csoportokban 
zajlik tovább az élet és sportol 
tovább a VSD. Tervezzük a vi-
deós oktatásokat, készülnek az 
egyéni edzéstervek, folyama-
tosan megy az ötletelés. Min-
ket is meglepett, hogy gyakor-
latilag 3 nap leforgása alatt fe-

nekestől felfordult az életünk, 
de néhány gyors online mee-
ting, egy kis szervezés és meg 
is volt a VSD B terve. Felelős 
csapat az áll az egyesület mö-
gött, akik tettre készen váltot-
tak át fejben és azonnal reagál-
tak erre a nem éppen könnyű 
helyzetre.

Büszke vagyok a csapatom-
ra, büszke vagyok a VSD-re! 
Néhány hónapig most új szlo-
gennel jövünk: Online Sportol 
Dunakeszi!”   

Mészáros-Schöffer Zsuzsa

Kammerer Zoltán a fiatal sportolók példaképe
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