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Jön a nagyszülői gyed!
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 – fogalmazott 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 törvénymódosításokat, amelyek lehetővé teszik a nagyszülői gyed januári
bevezetését. Mint mondta, ennek is köszönhető, hogy jelentős újdonságokkal kezdődik majd a jövő esztendő.

– Mi jellemezte a leginkább
az elmúlt időszak, az idei év
kormányzati politikáját?
– Különösen fontosnak tartom, hogy a kormány minden
döntésénél figyelembe veszi a
családok érdekeit, ez a munkánk egyik alapelve. A célunk továbbra is az, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen
Magyarországon.

Az idei év egyik legfontosabb
eredménye – amit nyugodt lélekkel akár vívmánynak is nevezhetünk – mindenképp a
családvédelmi akcióterv elindítása volt, mert ennek révén
megfelelő kedvezményeket tudunk biztosítani a gyermekvállalásra készülő fiatal házasoknak. Azoknak is, akik korábban anyagi megfontolásból

nem mertek belevágni életük
legszebb feladatvállalásába, a
családalapításba, a gyermekvállalásba. A családvédelmi
akciótervbe olyan ösztönzőket
sikerült beépítenünk, amelyek
gyakorlatilag egyedülállók Európában, a kontinensen, de az
unióban is, ezért több külföldi
ország is felfigyelt a munkánkra, a nemzetközi érdeklődés is
egyre fokozottabb a kormány
által kidolgozott intézkedéscsomag iránt. Hangsúlyozni
szeretném azonban azt is, hogy
a kabinet nem szeretné, hogy
bárki az anyagi támogatás reményében vállaljon gyermeket, azt viszont nagyon is fon-

tosnak tartjuk, hogy ne legyen
anyagi akadálya a gyermekvállalásnak.
– Mihez kezdhetnek azok,
akik esetleg valamilyen egészségügyi probléma miatt nem
vállalhatnak gyermeket, ők
teljesen kiesnek a kedvezményezettek köréből?
– Nem, dehogyis, még véletlenül sem! Meggyőződésem,
hogy csak akkor lehetünk igazán eredményesek, ha minden
szakterületre, vagyis az összes
szakpolitikai kérdésre megfelelő figyelmet tudunk fordítani. Ehhez azonban tudni
kell, hogy a nagy léptékű, általános vonatkozású, orszá-

gos jellegű intézkedések elsősorban azt a többséget érintik,
amelynek nem kell egészségügyi, vagy más problémákkal
szembenéznie, amelyek esetleg megnehezíthetnék a gyermekvállalását. Éppen ezért
említettem az imént a különböző szakpolitikai területeket,
mert az eltérő eseteket, a különleges élethelyzeteket ezeknek a szakági, speciális intézkedéseknek kell kezelniük annak érdekében, hogy például a
családvédelmi akcióterv legfontosabb intézkedéseit is elérhetővé tegyék mindenki számára. Tehát azoknak is, akik
esetleg egészségügyi problé-

mák miatt érezhették magukat kizárva ebből. Így például
az egyik legjelentősebb ilyen,
egy meghatározott, jól behatárolható kört érintő szakpolitikai intézkedés volt az is,
hogy immár nem kevesebb,
mint százötvenezer, meddőségi problémával küzdő párnak tudunk segíteni, azáltal
is, hogy a meddőségi kezelések a jövőben sokkal olcsóbbak, gyorsabbak és mindenki
számára hozzáférhetőek lesznek. Az emberi élet nem üzlet,
a megszületendő gyermek pedig érték.
Folytatás a 4. oldalon

Pest Megye Díszpolgára címet vehette át Varga Tibor
A kiváló pedagógus-gimnázium igazgató Dunakesziről elsőként részesült a rangos kitüntetésben
Pest Megye Közgyűlése Varga Tibort, a dunakeszi Radnóti Miklós
Gimnázium közelmúltban nyugdíjba vonult igazgatóját – a Megyeházán december 6-án tartott
ünnepi ülésén - Pest Megye Díszpolgára címmel tüntette ki az oktatás és a kultúra területén elért
kimagasló eredményeinek és társadalmi szerepvállalásának elismeréséül. Az országos hírű gimnáziumot negyedszázadon át irányította a kiváló pedagógus.

P

est Megye Közgyűlése 1999-ben
határozott úgy, hogy december 4.
napját Megyenappá nyilvánítja,
annak emlékére, hogy Pest-PilisSolt 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 emberekkel és mindazokkal együtt tartják meg
minden évben, akikhez különleges kapcsolatok fűződnek – számolt be a pestmegye.hu.
Az ünnepség rangját emeli, hogy ekkor adják át a megyei kitüntető díjakat elismerve a közművelődés, a tudomány, a
kultúra, az építészet, a környezetvédelem,
valamint a közbiztonság és a társadalmi összetartozás érdekében tett erőfeszítéseket; s ekkor kerül átadásra a Pest Megye Díszpolgára cím is. E napon vehette át
Dunakesziről elsőként Pest Megye Díszpolgára címét Varga Tibor is, akinek kitüntetésénél jelen volt a város polgármestere, Dióssi Csaba.
Szabó István, a megyei közgyűlés elnöke beszédében úgy fogalmazott, hogy

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

„minden egyes év decemberében különleges jelentéssel bír a számunkra az első
pénteki nap, amikor arra emlékezünk,
hogy 360 évvel ezelőtt a Vármegye vis�szanyerte egységét.” Majd megköszönte
a díjazottak munkáját példamutató helyállásukat. „Az erőfeszítéseket, a lendületet és a bátorságot, az eredményeket és

a sikereket. 1,3 millió ember él Pest megyében, és az ő életük, életminőségük
lett jobb azért, mert mindig voltak közöttünk olyanok, akik bátrak voltak és
mertek. És így bebizonyították, hogy itt
lehet – sőt érdemes – élni, tanulni és dolgozni.
Fotó: Fényes Gábor
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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 korábban számos település lelkipásztoraként is tevékenykedett, negyedszázadon keresztül az Esztergomi Teológiai Főiskolán tanított. A rendkívül tartalmas 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 környezete, az akkori Magyarország társadalmi, politikai viszonya?
- A családom vallásos volt.
Templomba jártunk. Ez nálunk természetes volt. Az ünnepek, a Karácsony és a többi szép egyházi ünnep gyerekkori élményt jelentett. Apám
meghalt Budapest ostrománál,
így anyám és nagymama neveltek. Ugyanakkor a tágabb
család, a rokonság, az unokatestvérek ugyanúgy vallásos
légkört jelentettek. Az is meghatározó élmény volt, hogy
olyan hiteles papokkal találkozhattam, akikben megbíztam, akikre csodálattal felnéztem. Ez így volt Zebegényben,
de később a váci gimnáziumi
évek alatt is. Éppen most adtunk ki egy emlékkönyvet Pálos Frigyes atyáról, aki az ötvenes évek végén volt hittantanárunk és végigkísérte a papi
és a püspöki szolgálatomat is.
Az év elején temettük. Kétségtelen, hogy rajtuk keresztül formálódott az elhivatottság bennem, hiszen láthattam
a kommunista diktatúra vallásellenes törekvését. Az a bibliai mondat fogott meg: „kit
küldjek el, ki mondja el nekik?” (Izaijás próféta) Érettségi 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 jelentett a papi szolgálat ellátása, az egyházi közösségek zavartalan működtetése a hatvanas, hetvenes években az
állampárti Magyarországán?
- Bizony nem volt könnyű
azokban az években papnak
lenni. Sok pap volt még börtönben. 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 kőbányai Szent László plébánián
káplánként szolgált, majd következett a Dunakanyar kisebb települései – Szob, Márianosztra, Pilismarót, Dömös – után Esztergom, ahol
előbb plébánosként, majd tíz
éven át szemináriumi tanárként, mígnem 1999-2003 között az Esztergomi Szeminárium rektoraként tevékenykedett, miközben 2000-ben Paskai László bíboros püspökké
szentelte az Esztergomi Bazilikában. A felsorolásból is kitűnik, hogy a 35 évet felölelő
korszakban rendkívül sokrétű feladattal kellett megbirkóznia. Hogyan gondol vissza
ezekre az évtizedekre?
- Igen, előbb Pesten voltam néhány évig káplán, majd

- Ön szerint időszerű-e az
egyházak megújulása, hogy
teljes mértékben meg tudjanak felelni a 21. század sokrétű társadalmi kihívásainak?
- Egyházunknak szüntelen meg kell újulnia. Nagyszerű egyházi vezetőink voltak és
vannak, akik mindig tudnak
adni új lendületet. A II. Vatikáni Zsinat idején voltam teológus. Azóta olyan pápák
voltak, akik miatt nem kellett szégyenkeznünk. Most Ferenc pápa az, aki újra szembesít bennünket a jézusi örökségünkkel. Assisi Szent Ferenc
lelkületével a szegények felkarolására hív. Rajtunk múlik, hogy meghalljuk-e a szavát. Van-e bátorságunk a belső reformra.
Dr. Beer Miklós püspök: Az én "pártom" az Egyház

az első önálló szolgálati helyem Márianosztra volt. Tréfásan szoktam megjegyezni,
hogy „rácson kívül” töltöttem ott hat évet. Bizony nehéz
volt. A börtönből, a Tanácsházáról, de még az iskolából is figyeltek, hogy nem teszek-e valami „törvénytelent”. Hála Istennek az emberek megszerettek, a gyerekekkel „elszöktem”
a börzsönyi hegyekbe kirándulni, vagy a falu szélén fociztunk, télen szánkóztunk. Voltak izgalmas pillanatok, amikor „lebukhattam” volna, hiszen minden templomon kívüli program szigorúan tilos
volt, akkor a papoknak. Pilismaróton már könnyebb
volt. Ott nem voltam annyira
„szem előtt”. A Pilis, a Dunapart nagyszerű lehetőségeket
adott, hogy a fiatalokkal szervezzek programokat. A kilencvenes évektől pedig már szabadon a cserkészet keretei között
táboroztunk, túráztunk. Közben pedig már a hetvenes évek
végétől tanítottam Esztergomban, a Teológiai Főiskolán. Nagyon szerettem tanítani. Filozófiát taníthattam 25 éven át.
Mozgalmas élet volt, rengeteg
szép emberi kapcsolattal, maradandó élményekkel. Délelőttönként Esztergom, a Főiskola, délutánonként, hétvégeken
pedig a színes falusi élet, falusi lelkipásztorkodás. Fizikailag
nehéz volt, de az a sok szeretet,
ami körülvett, éppúgy mindig
feltöltött, mint a csöndes magányos esték a templomban.
Isten közelében.
- Minden bizonnyal élete legmagasztosabb élményeként élte meg, amikor 2003.
május 27-én II. János Pál
pápa kinevezte a Váci Egyházmegye megyéspüspökévé,

melyet nyugdíjba vonulásáig, 2019. augusztus 24-ig látott el. Milyen érzés és felelősség volt a Váci Egyházmegye
főpásztoraként, olyan nagyszerű megyéspüspök elődök,
mint az Althann-testvérek,
Eszterházy Károly, a városépítő Migazzi Kristóf nyomdokaiba lépni, szervezni, irányítani az egyházmegye életét, építeni közösségi, oktatási intézményhálózatát?
- Teljesen váratlanul ért a
püspöki kinevezés. Előbb Esztergomban Paskai bíboros úr
mellett, majd 2003-tól a váci
megyéspüspöki
szolgálat.
Megilletődve gondolok a nagy
váci püspök-elődökre. Örülök,
hogy szolgálatom alatt méltóképpen megemlékezhettünk
róluk. Báthory Miklósra éppúgy, mint a 18. századi nagy
újjáépítőkre. Emlékéveket tartottunk. Nagy öröm volt a számomra, hogy még a szolgálati időm alatt szobrot emelhettünk Migazzi bíborosnak,
Vác nagy mecénásának. Mindig is éreztem a felelősséget,
hogy a jelen történelmi korban folytathassam azt a szolgálatot, amit az elődök megkezdtek. Valóban nagy a váci
egyházmegye. Körülbelül 350
templomot örököltem. Szolgálatom alatt újabb 15 templommal gazdagodtunk. Egyre bővült az egyházi iskolák hálózata. Új iskolákat is építhettünk. A legnagyobb gondunk
a papság létszámának fokozatos csökkenése. Ugyanakkor
világi elkötelezett munkatársakat találtunk, akiknek a képzésével más oldalról erősödött
az egyházközségek lelkipásztori szolgálata.
- Megyéspüspökként tizenhat éven át vezette hazánk

egyik legnagyobb egyházmegyéjét, melynek lakosságát
felgyorsult, folyamatosan formálódó világunkban rengeteg külső hatás érte, s éri napjainkban is. Sokan vannak,
akik kérdéseikre, kételyeikre,
élethelyzetük megoldására az
egyháztól remélnek segítséggel felérő választ. Nehéz, küzdelmes korszak volt? Miben
tudtak segíteni, meddig érhet
el az egyház kinyújtott jobbja?
- Egyházunk, Jézus Krisztus szándéka szerint azt a küldetést kapta, hogy reményt, vigasztalást, útmutatást adjon az
embereknek. A változó világban persze egyre újabb „kihívásokkal” találkozunk, de az
alapvető emberi élethelyzetek mindig megismétlődnek.
A születés, a nevelés feladata,
a családok élete, a napi megélhetésért való küzdelem, a betegség, békétlenség, tragikus
személyes sorsok és legfőképpen a gyász, olyan sorskérdések, 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 miatt, a szegénység, elsősorban
a cigányság kilátástalan helyzete miatt, de nagyon szenvedek a tehetetlenségünk miatt a
hajléktalanok, a szenvedélybetegek, sodródó fiatalok, fogyatékkal élők és a többi hátrányos helyzetű ember sorsa miatt. Ugyanakkor reményt ad
sok nagyszerű kezdeményezés,
amit a Karitász, a Támogató
szolgálatunk, a kórházi lelkigondozásunk terén tapasztalok és a sok nagyszerű munkatársunk, önkéntesünk.

- Az elmúlt években sokszor
sok irányból „ostorozták”Önt
őszinte, nyílt szavaiért, az elesettek védelmében kimondott véleményéért. Ugyanakkor az is jól érzékelhető,
hogy a váci térség országgyűlési képviselőjével harmonikus az együttműködésük, ami
számos formában megmutatkozott, hiszen elég csak az
egyházi intézmények felújítására, bővítésére utalnunk.
Hogyan ítéli meg, mennyire
megalapozottak az Önt ért bírálatok, melyek megfogalmazói között volt, aki egyenesen
baloldali püspöknek nevezte.
- Kétségtelen, néha úgy éreztem, hogy meg kell szólalnom.
Azt szoktam mondani, hogy
nem könnyű a próféta sorsa.
Amikor olyat is ki kell mondani, amit az emberek nem szívesen hallanak. Akik ismernek,
azok tudják, hogy nem egyik
vagy másik politikai párt szószólója vagyok. Az én „pártom” az Egyház. Igyekeztem
mindig Jézus Krisztus tanításához tartani magam. Ebben
pedig a „főnököm” a római
pápa. Örülnék, ha ezt elhinnék
nekem azok is, akik bántottak.
Egyébként – kölcsönös tiszteleten alapuló – együttműködést ápolunk Rétvári Bence
parlamenti államtitkár úrral
is, a váci térség országgyűlési képviselőjével, aki nagyban
támogatja az egyházi intézmények felújítását, bővítését, működésük feltételrendszerének
javítását.
- Több mint fél évszázados
papi szolgálatát, a közösségekért végzett önzetlen tevékenységét nyolc település díszpolgári címmel ismerte el.
Számos rangos kitüntetésben
részesült – többek a Magyar
Érdemrend
Középkeresztje, Raoul Wallenberg-díj -, a
minap pedig a püspök előd-

je előtt tisztelgő Migazzi-díjat
vehette át. Utódja, Marton
Zsolt megyéspüspök, az Önt
méltató beszédében kiemelte: „Beer Miklós őszinte, szeretetteljes, közvetlen embersége példaadó, amit mindenki
megtapasztalhat és átérezhet
vele találkozva, minden alkalommal.”
- Meghatódva köszönöm
meg azt a sok elismert, kitüntetést, amit évek alatt kaptam. Arany Jánossal vallom:
„több a hírnév, mint az érdem”.
Legutóbb nagyon örültem a
Migazzi-díjnak. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép
„megkoronázása” volt a megyéspüspöki szolgálatomnak.
Nagyon jól esett utódom, Marton Zsolt püspök atya kedves
fogalmazása, szeretetteljes köszöntése.
- Június 1-jén betöltötte a 76. életévét, hivatalosan
nyugdíjba vonult, ám továbbra is rendkívül aktív közéleti szerepet vállal, videoblogot
indított. Mi a célja, mit szeretne kifejezésre juttatni megnyilatkozásaival? Nem hiányzik a pihenés, az elvárások
nélküli feltöltődés élménye?
- Nyugdíjasként valóban keresem a helyemet. Mit tudok
még tenni valami hasznosat
hazámnak, Egyházamnak? Hiszek az emberi szolidaritásban
és ezért mertem belevágni ebbe
a kissé szokatlan „vlogger”szerepbe. Hiszem azt, hogy a
modern kommunikáció eszközeit jó célért használni kell. Sok
kedves, bátorító visszajelzést
kapok. Amíg ad erőt az Úristen, addig teszem a dolgom.
Majd talán pihenni is fogok.
- Sokak reménye szerint Jézus születésének közeledte felváltja az egymásnak feszülő
emberekben a békétlenséget
a szeretet és az adventi várakozás meghittsége. Ön szerint
van okunk az optimizmusra?
- Karácsony mindig megérint
bennünket. Esélyt kapunk,
hogy egy kicsit megálljunk a rohanásban és Jézus Krisztus születését ünnepelve saját magunk
is szeretetben újjászülethessünk. Hiszek ebben. Úgy, ahogy
Ady Endre fogalmaz a gyönyörű versében: „Ha ez a szép rege/
Igaz hitté válna/Óh de nagy
boldogság/Szállna a világra!”
Áldott-békés, örömteli ünnepet kívánok minden olvasónak!
- Püspök úr! Köszönjük a
beszélgetést, áldott ünnepet,
jó egészséget kívánunk Önnek!
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

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

Dunakanyar Régió

4

Jön a nagyszülői gyed!
Folytatás a címlapról

– A családvédelmi akcióterv részeként jelentették be a
nagyszülői gyed bevezetését is,
ez januártól valóban elérhetővé válik?
– Igen, nagy örömmel mondhatom, hogy jelentős újdonságokkal kezdődik a jövő esztendő, ugyanis az Országgyűlés most decemberben megszavazta azokat a törvénymódosításokat, amelyek lehetővé teszik
a nagyszülői gyed januári bevezetését. Ennek a célja, hogy kiszélesítsük a családok mozgásterét, hogy olyan lehetőségeket
teremtsünk számukra, amelyek
hiányában eddig esetenként
változtatniuk kellett a terveiken
és az elképzeléseiken. A parlamentben egyhangúlag meghozott döntés garanciát teremt
arra, hogy a nagyszülői gyedet
igénybe vevők munkahelyi védelemben részesüljenek. Ez azt
jelenti, hogy a gyermekgondozási díj folyósítása alatt fizetés
nélküli szabadság jár nekik és
felmondási védelem illeti meg
őket. Ezt a lehetőséget a gyermek két éves koráig olyan nagyszülők vehetik igénybe, akik jogosultak a gyermekgondozási
díjra, vagyis dolgoznak, munkaviszonyban állnak, az unoka születését megelőző két évben pedig legalább háromszázhatvanöt napon át biztosítással
is rendelkeztek. A gyed összege
egy unoka után a nagyszülő fizetésének hetven százaléka, de
maximum a mindenkori minimálbér 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 hozzá az érintettek a nagyszülői
gyedhez?
– A nagyszülői gyedet a
munkáltatónál kell igényelni,
de a támogatás az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is jár. Ők Budapesten, a fővárosi kormányhivatal XIII.
kerületi hivatalában, más megyékben pedig a megyei kormányhivatal járási hivatalánál igényelhetik ezt. Nagyon
bízom abban is, hogy Csomádon, Csömörön, Dunakeszin,
Erdőkertesen, Fóton, Gödön és
Veresegyházon is lesznek szép
számban olyan családok, amelyek élni tudnak ezzel a felkínált lehetőséggel, amelynek
immár a jogszabályi kereteit is
megteremettük.
– Ön hogyan éli meg a karácsonyi ünnepkört, vannak valamilyen különleges tervei az
év végére?
– A karácsonyi ünnepkörben
különösen fontos számomra az
az idő, amit zavartalanul tölthetek el a családommal, a gyermekeimmel a készülődésben, a
várakozásban. Akkor is, amikor a karácsonyfát díszítjük fel
közösen, s akkor is, amikor elfoglaljuk a konyhát és mindenféle különlegességeket készítünk együtt, vagy amikor
hosszú sétákat teszünk a feldíszített városközpontban, nézelődve, beszélgetve. Nem elsősorban az ajándékozásra gondolok, hiszen az nálunk, a mi

szokásrendszerünkben csak
egy gesztus, sokkal fontosabb
az egymásra fordított figyelem, amely ugyan egész évben adott, az esztendő minden napján megtapasztalható,
de ilyenkor válik annak bensőségessége igazán hangsúlyossá.
Meggyőződésem, hogy az élmény is ajándék, ezért én különleges, meghitt örömmel fogadom az együtt töltött felhőtlen perceket, és ajándékként
élem meg ezt az időszakot. Bízom abban, hogy régiónk minden lakójának, a térségünkhöz tartozó összes településen
lesz alkalma az elcsendesülésnek ezekben a perceiben arra,
hogy teljes figyelmét a családjára, a szeretteire fordítsa,
s hogy őszinte bensőséges élményekkel gazdagodjon a karácsonyi ünnepkörben. Ebben
a reményben kívánok meghitt
és áldott karácsonyi ünnepeket, valamint eredményekben,
örömökben és sikerekben gazdag nagyon boldog új esztendőt a régiónkhoz tartozó településeken élő embereknek, és
mindenkinek, akinek fontosak térségünk falvai és városai.
Bízom abban, hogy a jövő évben is töretlenül folytathatjuk a
megkezdett munkát, nemcsak
kormányzati szinten a magyar
családok megerősítésével, de
itt helyben is, hiszen én büszke
vagyok azokra az apróbb eredményekre is, amelyek kevésbé
látványosak ugyan, de összetartó közösséggé formálták az
itt élő embereket.
Szabó Palócz Attila
Fotó: Ligeti Edina

Idén is fejlődtek, gyarapodtak
a Dunakanyar települései

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 emeletes vonatok forgalomba állítása is, melyek közül az elsőket már ki is próbálhatták az itt élők.

A

kormány továbbra is
elkötelezett a váciak és érdekeik mellett.
Mindez azt jelenti, hogy bár
az új városvezetés visszaadott
5 milliárd forintnyi fejlesztési támogatást, melyből a helyiek szórakoztató, kulturális és
sportközpontja épülhetett volna meg, a kormány a jövőben
is arra lesz figyelemmel, hogy
az itt élők mindennapjait tegye
egyszerűbbé és gördülékenyebbé támogatásaival.
Ennek az elvnek a mentén
érkezett nemrég Vácra 25 millió forint kormányzati támogatás, amelyet konyhafelújításra lehet felhasználni. Így új
eszközökkel, jobb körülmények között főzhetnek a váci
óvodásokra és iskolásokra, finomabb és egészségesebb ételek kerülhetnek az asztalra, ráadásul a felújítással a fenntartási kiadások is csökkennek.
A konyhafelújítási támogatás
mellett nemrég érkezett a városba további 30 millió forint a

kormányzattól, amelyből a helyi óvoda újulhat meg. Mindkét fejlesztés jól mutatja, a kormánynak Vácon is a gyermek
az első.
A kormány célja továbbra is az, hogy a váciak jóllétét
segítse minden támogatásával, amely a városba érkezik –
hiszen nincs fontosabb érdek,
mint a helyi emberek érdeke,
a kormány ezt tekinti elsődlegesnek. Azzal az elhatározással érkezünk el a karácsonyhoz, zárjuk ezt az évet és lépünk 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 nyomán újabb és újabb maradandó érték keletkezik. Ez a gondolat nem csak karácsonykor,
hanem az év minden napján
érvényes, hiszen úgy tudunk
egymásnak igazán jót tenni, úgy tudunk valós segítséget nyújtani, ha arra az igény-

re, arra a szükségre reagálunk, amely valóban felmerül,
és amelytől az emberek mindennapi élete válik könnyebbé,
szebbé, és amelytől a helyi közösségek válnak még erősebbé.
Ez utóbbi pedig az egyik leglényegesebb dolog, hiszen ahogy
Wass Albert is fogalmazott:
„együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség.”

Áldott, békés karácsonyt és
szeretetben gazdag boldog új
esztendőt kívánok!
Rétvári Bence
országgyűlési képviselő

XXI. évfolyam 25. szám

Dunakeszi: Jótékonysági est
a kárpátaljai diákokért
Trianon közelgő 100. évfordulója alkalmából a Dunakeszi Civilek Baráti
Köre a hazaszeretet és az együvé tartozás gondolatától vezérelve, karácsonyi ajándékként kulturális műsor keretében jótékonysági rendezvényt
tartott a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete hátrányos helyzetű és szorgalmas diákjainak
támogatására.
László Andrea
énekművész

A

december 13-án a
D u na ke szi-A la g i
Szent Imre Templomban megtartott műsoros estről Skripeczky Istvántól, a baráti kör elnökétől megtudtuk,
hogy a kezdeményezéssel Dunakeszi Város Önkormányzata, díszpolgárai és közismert
személyiségei is egyetértettek
és támogatták – köztük Dióssi
Csaba polgármester, dr. Szűrös Mátyás, számos vállalkozó és cég, a Dunakeszi Polgár
és a Dunakanyar Régió újságok – a rendezvényt, melyen
jelen volt Sipos Dávid alpolgármester.
A műsort László Andrea
énekművész nyitotta meg, „A
haza nem eladó!” című CDjéről adott elő két saját szerzeményt. Guttmann Vilmos
versmondó Sziklai Szeréna
„Magyar Hiszekegy” című
versét mondta el mély átéléssel. S. Zádor Éva hegedűn,
Alan Zsilka orgonakíséretével
Hubay Jenő „Ima”, valamint
Schubert „Ave Maria” című
műveit szólaltatta meg színvonalas előadásában. A beregszászi diákokat tízen képviselték és irodalmi színpaddá alakulva klasszikus magyar szerzők – Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály,
Tóth Árpád, Bódás János református lelkész – művei
mellett a Republic együttes,
Koncz Zsuzsa és Cipő, valamint a Kormorán együttes
dalszövegeit szólaltatták meg
prózában és énekelve. Nagyszerű közös produkció volt,
mint ahogy a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium három diákja, Arany Éva, Balogh Regina és Lengyel Anna
műsora is élményt jelentett
népdalok, valamint József Attila „Tél” című költeményének előadásával.
Ünnepi beszédében dr. Szűrös Mátyás – aki 1989. október 23-án a Parlament ablakából kikiáltotta a Magyar Köztársaságot, és a következő év
nyaráig ideiglenes köztársa-

sági elnök volt – úgy fogalmazott, hogy a kárpátaljai magyarság rászorul és meg is érdemli az anyaország támogatását. Visszaemlékezett, hogy

lyozta. – Az utóbbi tíz-tizenöt
évben sokat változott a helyzet, de még mindig diszkriminációban él az ottani magyarság. A magyar kormány
annyit tud tenni, hogy határokon átívelő támogatást és
reményt nyújt honfitársainknak. A szolidaritás óriási dolog. A magyarok, határon innen és túl, a Kárpát-medencét
joggal tekintik szülőföldnek.
Ez a mi hazánk. Nagy csapás
ért minket Trianonban, de
magunkhoz tértünk. És képesek vagyunk támogatni a határon túli magyarokat.”
Végezetül Antal Attiláné
átadta a jótékonysági kezdeményezés nyomán összegyűlt
402 ezer forintot Soós Katalin
igazgatónőnek, aki elmondta, hogy minden választásnál
abban reménykednek, hogy
méltósággal, egyenjogú ál-

Soós Katalin igazgató

66 évvel ezelőtt egyetemista
ösztöndíjasként lépett először
Kárpátalja földjére. Csapnál
megállt a vonat, kezében két
kiflivel kiszállt és az állomás
környékén megszólította egy
idős asszony, aki arra kérte, adja neki a péksüteményt,
szeretné megkóstolni a hazai ízeket. Akkoriban erősebb vasfüggöny volt a két ország határán, mint a nyugati
határszélen. „Ez volt az első
benyomásom, hogy mekkora különbség van Magyarország és a Szovjetunió között”
mondta. Másodszor 1980ban hivatalosan, moszkvai
nagykövetként, Kádár János,
valamint a moszkvai és kijevi
külügyminisztériumok jóváhagyásával utazott el Kárpátaljára, ahol Munkácson látni
akart egy magyar iskolát, de
azt mondták, ilyen iskola itt
nincs, mert nincs rá érdeklődés. Beregszászon, amikor
meglátták a követségi gépkocsin a magyar zászlót, kön�nyezve integettek. – Ami lehetséges volt, igyekeztem reménységet vinni az ottani
magyaroknak, hogy tudják,
figyelünk rájuk – hangsú-

lampolgárként élhetnek ott,
ahová születtek.
– Most ott tartunk, hogy
szülőföldünkön magyar származású ukránnak titulálnak
minket – fogalmazott az igazgatónő. – A politika arra törekszik, hogy a kisebbségbe
szorult nemzetek anyanyelvi oktatását szép lassan elsorvassza. De a hit és remény
gyertyájának fényében his�szük, reméljük, hogy amit Isten adott nekünk, azt ember
nem veheti el.
– Intézményünkben mindent megteszünk azért, hogy
magyarságunkat
megőrizzük. A főiskolán rengeteg
hátrányos helyzetű diák kap
lehetőséget továbbtanulásra. A szakképzési intézet az
egyetlen magyar nyelvű oktatási intézmény, ahol szakképesítést kaphatnak diákjaink. Esélyt adunk, hogy fiataljaink érettségit és szakmát szerezve boldogulhassanak a szülőföldön. Köszönjük
az önök hozzájárulását, hogy
ezt az esélyt továbbra is megadhassuk.
Katona M. István
A szerző felvételei
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„Zöld” közösségben az erő

Tizenöt éves
Vác Város Levéltára

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

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 népszerűbb, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint a rekordszámú, összesen 39
beérkező pályamunka.

A

Váci Cementgyár
térségéből
beérkezett nyertes
pályázatok megvalósulásához 3 millió forinttal járul hozzá az építőanyagipari vállalat. A Beremendi Cementgyár környezetében élő közösségek zöld
kezdeményezéseit ebben
az évben közel 3 millió forinttal, a Pécs és környéke
régió pályázóit pedig 1,5
millió forinttal támogatja a DDC.
A Bírálóbizottság a
2019-ben beérkezett színvonalas pályaművek közül Vác térségéből A Verőcei Gyermekekért Alapítvány projektelképzelését, a Nógrádi Napraforgó
Hagyományőrző és Szociális Egyesület pályázatát és a Váci Gazdászok és
Kertészek Alapítvány által beadott tervet támogatja.
A verőcei óvodakertben a jövő évben olyan
tanösvényt valósítanak

meg, amellyel a már meglévő állomásokat, kertet
újragondolják, illetve teljesen új állomásokat is kialakítanak a fenntarthatóság és a környezettudatosság jegyében.
A Nógrádi Együtt Veled TaPArk pályázat célja egy mezítlábas park
létrehozása Nógrád településen, amelynek segítségével a gyerekek már
egészen kicsi korban közel kerülhetnek a természethez, megismerhetik
az általa nyújtott szépségeket, kincseket. Az Országos Kék Kör a településen halad át, így a természetjárók széles csoportja előtt is nyitva lesz a közösségi tér.
A váci alapítvány által
megálmodott KözösenÖkosan projekttel olyan
külső és belső közösségi tér létrehozását célozták meg, amely összhangban van az ENSZ által elfogadott 17 fenntartható

fejlődési céllal, és segíti a
célok jelentőségének megértését, gyakorlati megvalósíthatóságának bemutatását az intézmény diákjai
számára.

A DDC mindhárom
projekt megvalósulását
1-1 millió forinttal támogatja.
A baranyai pályázók –
Vác és környékéhez hasonlóan – a közösségépítésre, a kültéri kikapcsolódási lehetőségek létrehozására helyezték a
hangsúlyt. A térségekben
három projekt megvalósulását támogatja a DDC,
összesen közel 4,5 millió
forinttal.
A DDC Zöld Megoldás-pályázat keretében
az elmúlt évek során eddig összesen 41 projekt
valósult meg mintegy 59
millió forintból. A jövőre
megvalósuló 6 pályázattal
pedig tovább növelik a támogatottak számát.

- A jubileum kapcsán továbbra is elmondható: Vác kivételes helyzetben van azzal, hogy önálló levéltárral büszkélkedhet. Mennyiben jelent ez
különleges rangot?
- A fővárosi levéltáron kívül összesen négy településnek van ilyen önálló intézménye, de a kisvagy középvárosok között Vác az egyetlen, hiszen
a további három város Székesfehérvár, Tatabánya és
Győr, amelyek megyeszékhelyek, megyei jogú városok. A helyi önkormányzat annak idején egyfajta kényszerű helyzetben döntött a feladatvállalásról, mert 2004-ben a Pest Megyei Önkormányzat
úgy határozott, hogy a ferences rendi kolostorépületben addig működő megyei levéltár váci osztályát
megszünteti. Ott tevékenykedett az elődintézmény
1978-tól, a városi történeti iratok, tehát Vác történeti 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 fenntartását. Az egyeztetések nyomán végül tizenöt évvel ezelőtt, egészen pontosan október 1-jével megalapította a helyhatóság Vác Város Levéltárát, éspedig egyhangú döntéssel, azért ezt ennyi idő távlatából is fontos hangsúlyozni. Tehát mindenki egy
új intézmény alapítása mellett szavazott. Ugyanakkor voltak bizonyos szerencsés körülmények, merthogy a megyei önkormányzat, az akkor üresedőben 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 szándékkal ugyancsak találkozott az új funkció meghatározása. Az induláskor kaptunk tíz millió forintot, továbbá elhozhattunk állványokat a kolostorépületből
az iratok tárolásához. A szükséges felújításokat, az
átköltözés, berendezkedés folyamatát követően két
évvel később, 2006. szeptember 15-ére pedig minden feltétel adott volt az intézmény megnyitásához. Dióhéjban ennyi az alapítás története, de ehhez
hozzá kell tenni, hogy nagy elismerés illeti az önkormányzatot, hiszen a város anyagi lehetőségeinek
megfelelően egy igazán korszerűnek mondható levéltárat hozott létre. A mai napig azt lehet mondani,
hogy nagyon jó körülmények között működik intézményünk, sokkal jobb helyzetben vagyunk még
mindig, mint akár számos megyei levéltár.
- És hát azért is dicséret illeti az önkormányzatot, mert amikor szűkösebbé vált a büdzsé, akkor is folyamatosan biztosította a működés feltételeit.
- Igazából egyszer volt egy olyan szándék, hogy
összevonnak a művelődési központ égisze alá, gazdasági értelemben meg is történt a kulturális intézmények egyesítése. Viszont egy levéltárat nem
lehet más profilú kulturális intézménnyel összevonni. Legfeljebb más levéltárral való fúzió képzelhető 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 törekvésünk, hogy a város polgársága körében is mindinkább megerősítsük ezt a kötődést.
- Mi lehet ennek a kulcsa?
- A levéltárak esetében általános törekvésnek
mondható, hogy mindinkább magániratokat is
igyekeznek gyűjteni, gondozni. Tehát a közfeladatot 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 köteles átadni levéltári gondozásra, viszont nagyon
fontos lenne, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel. És itt ne csak papír-alapú iratokra gondoljunk, hanem elektronikus dokumentumokra, fényképekre is, illetve kicsit tartózkodva a tárgyakat szintén megemlítem, de csak azért vagyok
visszafogott, mert az ilyen dokumentumokat elsősorban a múzeumok gyűjtik. Tehát összefoglalóan az a cél, hogy minél több magániratot átvehessünk, amelyek révén úgymond bensőségesebb módon is képet lehet alkotni a település mindenkori életéről. Ez a gyűjtőmunka célzottan is történhet, 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 segítik gyűjtőmunkákat, és most négy személynek
– dr. Cserni Istvánnénak, Demmel Lászlónak, dr.
Somorjai Gábornak és Szarka Győzőnének – emléklappal köszöntük meg, hogy a köz javára értékes dokumentumokat adtak át levéltárunknak.
Ribáry Zoltán
Fotó: Fekete István
A teljes interjú
a dunakanyarregio.hu
weboldalunkon olvasható el.
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Egy ifjú hölgy példát mutatott
Elismerés és karácsonyi
bátorságból, emberi helytállásból ajándékcsomag a rendőröknek

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 Dunakeszi alsói vasútállomás peronjáról. Az erősen vérző, sokkos állapotba került fiatalember – „mindössze” súlyos karsérüléseket és bordatöréseket szenvedve –
csodával határos módon túlélte a szörnyűséget, köszönhetően egy 18 éves alsói hölgy lélekjelenlétének és szakszerű segítségnyújtásának – tájékoztatta lapunkat Benkő Tamás, a terület önkormányzati képviselője.

A

Dióssi Csaba, Mészáros Anna, Mészáros Miklós, Benkő Tamás

z önkormányzati képviselőtől, és a példaértékű bátorsággal helytálló
Mészáros Anna édesapja közösségi oldalán közzétett bejegyzéséből az a döbbenetes és elszomorító kép tárulkozik elénk,
melyből feketén-fehéren kiderült, hogy a sínek mellett fekvő, rángatózó, vérző férfi segítségére a peronon várakozó 15-20
ember közül egyedül csak az ő
gimnazista lánya rohan segíteni.
Ugrik le a peronról, egyedül segíti, húzza fel a megtermett férfit… 15-20 ember nézi az életmentő küzdelmet.
A fiatal leány telefonál mentőért, próbálja nyugtatni a férfit és két hozzátartozóját. „Időközben befut a Pestre tartó vonat, a 14-19 ember felszáll. Tíz
perc késéssel elutaznak. Ezért kicsit morognak.” – írja az édesapa,
Mészáros Miklós, aki így folytatja: „Eltelik 15-20 perc, jön további 14-19 ember, de látva a vérző
sérültet, odébb állnak. Bámészkodnak.”

„Elsőnek tűzoltók, aztán mentők, 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 mentővel!”
Miután a leányka mindenhonnan elkésett, ahová indult, elfuvarozza a parkolóban hagyott
kisautójával a hozzátartozókat a
Honvéd Kórházba.
Tanulság nincs. Valóság van.”
– zárja levelét Mészáros Miklós.
A 18 éves, érettségire készülő Mészáros Anna születése óta
Dunakeszin élő alsói lakos, akinek emberségről, segítőkészségről, lélekjelenlétről tanúbizonyságot tevő cselekedete sokakban
fogalmazta meg javaslat formájában azt az igényt, hogy példamutató 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 virággal és ajándékcsomaggal fogadta
Mészáros Annát a Városházán,
akinek köszönetet mondott bátor helytállásáért. – Mindig örülök, ha valakinek ilyen fiatalon
is helyén van a szíve és az esze –
mondta a polgármester, aki szerint Anna rendkívüli helyzetben
nyújtott segítséget, ami példaértékű.
„Azt tettem, amit orvos anyukámtól tanultam” – mondta szerényen Anna, aki érdeklődésünkre elárulta; - Tőle korábban
már megtanultam egy-két dolgot
ilyen rendkívüli esetekre, emellett a közelmúltban a jogosítvány
megszerzése során elvégzett elsősegélynyújtó-tanfolyamnak
is hasznát vettem. Még nem
igazán tudom, hogy feldolgoztam-e már ezt az egészet?... Annak nagyon örülök, hogy nem
lett ennél rosszabb kimenetele...
V. I.
Fotó: KesziPress

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 ötvennyolc személynek karácsonyi ajándékcsomaggal fejezték ki megbecsülésüket az önkormányzat nevében.

A

városvezető
elismeréssel beszélt a
Rendőrkapitányság
egész éves példaértékű teljesítményéről, amely
megmutatkozik a lakosság
közbiztonság érzetében is. Tovább nőttek az eredményességi mutatók is – emelte ki a
polgármester a december 17én tartott ünnepségen. Dióssi
Csaba elmondta, hogy a Városi Rendőrkapitánysággal hetente elemzik Dunakeszi aktuális közbiztonsági helyzetét,
melyről – tényadatokkal, közérdekű felhívásokkal - az önkormányzat webololdalán folyamatosan tájékoztatják a lakosságot.
– Az önök eredményes munkájának, a rendszeres tájékoztatásnak köszönhetően már
szinte azonos a lakosság közbiztonságérzete és a valóságos
helyzet, melyért köszönetemet fejezem ki a városi önkormányzat nevében is – hangzottak a polgármester dicsérő
szavai, aki bejelentette, hogy

továbbfejlesztik a városi térfigyelő kamerarendszert, amely
hatékonyan segíti a rendőrség
felderítő tevékenységét.
Dióssi Csaba a Rendőrkapitányság valamennyi dolgozójának és családjának áldott
karácsonyi ünnepet, békés,
boldog új esztendőt kívánt.
Tóth Csaba rendőr ezredes,

a Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság vezetője a rendőri állomány nevében köszönetét fejezte ki a városi önkormányzat egész éves támogató
együttműködéséért, a kedves
karácsonyi ajándékcsomagokért.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

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

A rendőrség tanácsa:

Az ünnepi bevásárláskor is
figyeljünk értékeinkre, tartsuk
be a közlekedési szabályokat

A Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság munkatársai az év végi ünnepek
közeledtével tartott sajtótájékoztatón a bűncselekmények megelőzésének, a közlekedési szabályok betartásának jelentőségére hívták fel a lakosság figyelmét.

N

yisztor Andrea főtörzszászlós,
bűnmegelőzési előadó tájékoztatójában kiemelte: az
ünnepi, karácsonyi nagy bevásárlásokkor különös figyelmet fordítsanak értékeikre, aki szerint a gépkocsi
csomagtartójában sem és�szerű értéket hagyni. - Főleg
ne akkor helyezzék el, amikor kiszállnak a gépjárműből
– húzta alá.
Személyi okmányaikat, mobiltelefont, a pénztárcát feltétlenül a maguknál tartott kézitáskában helyezzék el, de annak is a belső részében, hogy
ne tudja eltulajdonítani a bűncselekményre készülő személy – hangzott a jó tanács.
A bűnmegelőzési előadó felhívta a lakosság figyelmét arra
is, hogy vásárlás közben sem
hagyják értékeiket, kézi vagy
egyéb táskáikat a szabadon
hagyott bevásárlókocsiban.
Nyisztor Andrea főtörzszászlós arra is felhívta a
lakosság figyelmét, hogy vásárlás után nagyon körülte-

kintően pakoljanak a gépkocsiba, még véletlenül sem kövessék el azt a hibát, hogy a
kézi, és egyéb csomagjaikat a
vezetőülés melletti helyre tegyék, miközben a hátsó csomagtérbe rakják be az árucikkeket. A jó tanácsok között
sorolta, hogy az esti órákban
gépkocsival célszerű kivilágított helyen parkolni.
Sok éves tapasztalatot megosztva elmondta: az adventi időszakban különösen jellemző, hogy a bevásárlóközpontok parkolóiban és egyéb
helyeken megjelennek az „alkalmi kereskedők”, akik jelentős kedvezményekkel ajánlanak megvásárlásra nem ritkán hamisítványokat, illegálisan beszerzett árucikkeket.
– Javasoljuk, hogy ne kössenek velük üzletet – monda a
bűnmegelőzési előadó.
– Ingatlanunkba ne engedjük be a paplan, ágynemű
vagy más – pl. tűzifa - terméket kínáló „árusokat”, mert
könnyen bűncselekmények
áldozatává válhatunk – intett

óvatosságra Nyisztor Andrea.
Czene-Joó Ádám hadnagy
közlekedési rendőrként azt
kérte a gépjárművezetőktől,
hogy a karácsonyi bevásárlásokkor, az újév első napjaiban még nagyobb figyelmet
fordítsanak a közlekedési szabályok betartására. – Kérjük,
hogy egymásra figyelve, egymást segítve közlekedjenek a
személyi sérülések, a súlyos
balesetek megelőzése érdekében. A Dunakeszi Városi
Rendőrkapitányság
járőrei
fokozott jelenlétükkel, a közúti ellenőrzésekkel a zavartalan és balesetmentes közlekedést, a forgalmi torlódások
kialakulásának elkerülését
biztosítják az ünnepek idején is – emelte ki Czene-Joó
Ádám, aki a rendőrség nevében azt is kérte; a közlekedők
használják a biztonsági övet
és a bukósisakot, ittasan senki ne üljön volán mögé, önmaga és mások biztonsága érdekében.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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A váci Fidesz-KDNP a szájzár rendelet visszavonására
szólítja fel Matkovich Ilona váci cenzort!

A polgármester cáfolja a kijelentéseket
A fenti címmel az alábbi közleményt juttatták el szerkesztőségünkbe a Fidesz-KDNP váci
szervezetei:
„Matkovich Ilona Vácon elnyert polgármesteri székéből
múlt héten kiadta első polgármesteri utasítását. Az 1/2019
polgármesteri utasítás a szólásszabadság alaptörvényi jogát korlátozva polgármesteri engedélyhez köt mindennemű nyilvános fórumon való
megszólalást vagy véleménynyilvánítást minden önkormányzati cég munkavállalói, megbízottai és alvállalkozói számára. Ez a lépés még
a balliberális szivárványkoalíciótól is váratlan és brutális, hiszen a legvadabb kommunista időket idézi. December 12. óta minden érintett
munkavállalónak az utolsó
közügyekről szóló Facebook
posztját is a polgármesternek kell jóváhagynia. December 12. óta TILOS nyilvánosan a Váci Önkormányzatot kritizálnia mindenkinek,
aki kötődik az önkormányzati társaságokhoz. Ez az érintett munkavállalók véleménynyilvánításának olyan mértékű csorbítása, amire Vácon
még nem volt példa, de talán

máshol se az utóbbi 29 évben.
A Matkovich cenzúra ellentétes a szólásszabadsággal és
azokkal az átláthatósági törekvésekkel, melyeket a kampányban napi szinten ígért.
Ez a választópolgárok nyílt
és egyértelmű megtévesztése
volt. Nem ezt ígérték. Az ellenvéleményt a demokráciában nem elnyomni és megtiltani, hanem meghallgatni kell. Pont az a Matkovich
Ilona vezet be cenzúrát, aki
büszke újságírói múltjára,
aki minden kampányban folyamatosan kritizálta a kormányt a szólásszabadság
csorbításával,
sajtószabadság csorbításával és átláthatatlansággal. Ehhez képest az
első utasításával cenzúrát vezet be.
A váci Fidesz-KDNP felszólítja Matkovich Ilonát, hogy
legkésőbb karácsonyig vonja vissza cenzúra utasítását!
Vonja vissza és ezzel kerülje
el, hogy nevetségessé váljon
volt munkatársai, a „független-objektív” újságírók körében is. Vonja vissza, mert

„Matkovich-cenzúrára” nem
lehet alapozni a polgármesteri munkát. Vonja vissza, mert
ez a botrány már Vác jó hírnevét sérti! Vonja vissza, mert
NEM EZT ÍGÉRTE! Ha karácsonyig nem vonja vissza rendeletét, a váci Fidesz-KDNP
az ügyben az ombudsmanhoz
és a kormányhivatalhoz fordul.” - írja a Fidesz és KDNP
váci szervezete.
A két párt által kiadott közleményt a reagálás lehetőségét felkínálva eljuttattuk
Matkovich Ilona polgármester asszonynak, akinek válaszát az alábbiakban ugyancsak szó szerint közöljük.

Minden kedves Olvasónknak
szeretetteljes ünnepeket,

békés, boldog

újesztendőt kívánunk!
A Dunakanyar Régió

Szerkesztősége

Csángóföldi magyaroknak
gyűjtöttek idén is a váciak
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 elmondta: 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 általános iskola és a Karolina katolikus iskola diákjainak segítségével.

I

dén több mint ezer kiló
élelmiszer és több egyedi
ajándékcsomag gyűlt ös�sze. A csokoládé mellett rizs,
cukor és olaj is került a csomagokba, amelyeket a CBA
üzletlánc hozzájárulásának
köszönhetően sikerült összegyűjteni. Az akcióhoz az üzletlánc hét éve csatlakozott,
emellett évről évre egyre több
helyi vállalkozó is hozzájárul
az adományokhoz, amelyekkel a határon túli magyar közösséget támogatják. Az ajándékok a Klézsei Magyar Házhoz kerülnek, a helyi magyar
közösség kulturális központjába, ahol iskolán kívül magyar nyelvet és népi táncot tanítanak a gyerekeknek.
Fördős Attila úgy fogalmazott, hogy „az ember bárhova
kerül élete során, a hitében és
a meggyőződésében nem változhat, ez mindenekelőtt a

nemzethez viszonyuló alázatban és a megfelelő segítőkészségben kell, hogy kifejeződjék” és ez az, ami miatt idén
is lebonyolítják az akciót.
Fodor Attila, a CBA kommunikációs igazgatója példaértékűnek nevezte a váci térség összefogását és mint ki-

„A váci városvezetés meglepve tapasztalja, hogy a kormánypártok váci képviselői
nem rendelkeznek azzal az
alapvető jogi ismerettel sem,
hogy mi a különbség egy rendelet és egy polgármesteri utasítás között. Az említett utasítás kizárólag a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ÜGYVEZETŐ
IGAZGATÓIRA vonatkozik,
függetlenül attól, hogy munkavállalói, megbízási vagy vállalkozói szerződéssel rendelkeznek. A polgármesteri utasítás magasabb rendű jogszabály helyi viszonyokra történő
konkretizálása.”

emelte: a cég nemcsak a határon belüli, hanem a határon
túli magyarság támogatását is
fontosnak tartja, ezért csatlakoztak már hetedik alkalommal a gyűjtéshez. Hozzátette,
hogy több százezer forint értékben támogatták a kezdeményezést.
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felelősséget nem vállal!

A lap megjelentetéséhez
hozzájárult a Nemzeti
Kulturális Alap
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Sportkarácsony: Galambos Mindenki másképp csinálja…
Péter, az Év legjobb felnőtt
férfi sportolója díjat vehette át
A Sportkarácsonyon vették át a díjakat a Pest megyei versenyzők. A rendezvényt 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 emberekhez. Úgy folytatta:
„Nem az anyagi javak, nem egy rideg egyenlet,
hanem egy alapvető hit és remény, amivel együtt
fordulunk a jövő felé, mert csak így lehet évtizedekre előre tekinteni. És csak így lehet éveken
keresztül dolgozni a siker reményében. Ez az a
bizalom, aminek az erejét az Önök sikerei bizonyítják. Egy olyan erő, amiből egyre kevesebb
van, éppen ezért kétszeresen is fontos. Mert ha
más emberek, és közöttük más Pest megyei fiatalok megismerik ezt az erőt, akkor talán maguk
is elég bátrak lesznek ahhoz, hogy meghozzanak
egy fontos döntést, és megtegyék az első lépéseket, egy hasonlóan hosszú úton.”
A díjak átadásában Baji Balázs, világbajnoki
bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó; Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság
főtitkára; Szerenka Tibor és Wentzel Ferenc, a
közgyűlés alelnökei vettek részt.
Az év Pest megyei sportolói, sportszervezeteinek díjazottjai közöl a régiónkból elismert sportolók, iskolák, edzők névsorát közöljük:
Az év legjobb pest megyei sportolója speciális 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

A nyáron tették le a dunakeszi
kézilabdacsarnok alapkövét

Szabó István gratulál Galambos Péternek

1. Díj Váci Boronkay György Műszaki Szakgimnázium és Gimnázium
Az év testnevelője
Egri Gyula – Budaőrsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium
Steidl Anna – Váci Madách Imre Gimnázium
Az év legjobb Pest megyei diáksportolója általános 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

Az őszi önkormányzati választások után több településen kerültek középpontba a már elkezdett vagy beígért sportfejlesztések. Van, ahol folytatódnak a munkálatok, mint Dunakeszin, míg máshol, mint közeli régiónkban, Vácon, inkább másra költenék el a sportberuházásokra szánt milliárdokat.

D

unakeszi
városára
nem véletlenül mondják már évek óta, hogy
a sportok városa. A település újraválasztott polgármestere, Dióssi Csaba megígérte,
hogy azok a sportfejlesztések,
amelyeket már elkezdtek vagy
tervbe voltak véve, természetesen megvalósulnak. Ezek a beruházások rengeteg sportágat
érintenek a városban. A Dunaparti nyílt vízi edzőközpont a
napközis tábor területén már
javában épül, és az ünnepélyes
átadásra 2020-ban kerül sor.
Akárcsak a Fóti úti sporttelepen építendő sportcsarnoknak
is, melynek ünnepélyes alapkőletételén is túl vagyunk már,
és a tervek szerint jövő év június 30-án lesz majd az avatása. Maga a könnyűszerkezetes csarnokban négy öltöző,
kiszolgálóhelyiségek és 20×40
méteres, versenyzésre is alkalmas parkettás pálya lesz majd,
valamint egy kétsoros, kihúzható, kétszáz fős lelátó. Maga
a csarnok kézilabda, röplabda,
kosárlabda, korfball, míg a téli
időszakban a labdarúgás otthonául fog szolgálni
De a fejlesztések itt nem állnak meg. A Magyarság pályán
két komolyabb beruházásra
kerül sor. Összesen 1,8 milliárd forint állami támogatásból
és 600 millió önkormányzati forrásból épül meg a régóta
várt futsalcsarnok. Az új aréna
földszintje 2302, míg első emelete 828 négyzetméter alapterületű lesz egy szabványméretű játéktér lelátóval, szociális
blokkokkal, öltözőkkel és kiegészítő helyiségekkel. Ugyancsak a Magyarság sporttelepen
folytatódik az atlétikai centrum fejlesztése is. De az egyre
eredményesebb harcművészeti szakágak sem maradtak otthon nélkül, ugyanis az önkormányzat anyagilag is támogatta a Rákóczi úton, az egykori mozi épületéből átalakított
harcművészeti központ építését. A három éve alakult jégkorong-szakosztály viszont már
be is lakta új otthonát. A Dunakeszi 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 Sportvárosában viszont ennek pont az
ellenkezője történt, ugyanis az
őszi önkormányzati választáson, az Összefogás Vácért el-

lenzéki tömörülés Matkovich
Ilona polgármesterrel az élén,
kétharmados többséggel a háta
mögött úgy döntött, hogy az
állam által 5 milliárd forinttal támogatott, a Szérűskertbe
tervezett, 3300 néző befogadására alkalmas multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok megépítéséről lemond,
és helyette inkább másra költené el a pénzt. Az új városvezető és a vele szövetségben
lévő képviselők úgy vélik, számos olyan terület van Vácon,
mely fejlesztésre szorul és belátható kereteken belül az önkormányzat képes azok fenntartására, míg a sportcsarnok
esetében erről nincsenek meggyőződve. A Fidesz-KDNP viszont határozottan kiállt a
multifunkcionális sport- és
rendezvény csarnok felépítése mellett, amely az Iskolaváros központjaként jelentős fejlődést generálna a kiépülő,
megszépülő városnegyedben.
A minap, Sipos Richárd, a Mi
Hazánk Mozgalom Pest me-

gyei elnöke is multifunkcionális sport- és rendezvény csarnok felépítése mellett érvelt
váci sajtótájékoztatóján.
Az utóbbi napok új fejleménye, hogy a város irányítására kétharmados támogatást elnyerő, Összefogás Vácért formáció és az önkormányzatban
kisebbségbe szorult, FideszKDNP szövetség önkormányzati 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 multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok forrásának átcsoportosítását kérje a város a Kormánytól.
A képviselő-testület egyhangúlag megszavazott határozatban kéri Magyarország Kormányát, hogy a sportcsarnokra meghatározott összeget az
alábbi célokra csoportosítsa
át: Iskolaváros központi terén,
Bocskai tér szabadidős és pihenőpark kialakítása; Madách
Imre Művelődési Központ felújítása; Vác Város Strandfürdő
felújítása; Madách Imre Gimnázium és Bernáth Kálmán
Kereskedelmi és Szakképző Iskola tornatermének kialakítása; Vác városában parkolók
építése, parkoló kapacitás bővítése; 2-es számú főút Iskolaváros csomópont átalakítása; Szabadtéri sportpályák kialakítása, kézilabda, kispályás
foci, streetball, kosárlabda.
röplabda, futópálya; Sportcsarnok felújítása, energetikai
korszerűsítése.
A határozatból az is kiderült, hogy Vác Város Képviselő-testülete felkéri Magyarország Kormányát, hogy a fentiekben megjelölt beruházási
célok előkészítéséhez és megvalósításához szükséges fedezetet a multifunkcionális
sportcsarnok megvalósítására meghatározott 5 milliárd Ft
terhére biztosítsa.
A képviselő-testület Matkovich Ilona polgármestert
kérte fel, hogy a grémium döntését képviselje és továbbítsa
Magyarország Kormánya részére.
B. Molnár-Vetési

Dunakanyar Régió Hirdetésfelvétel: Tel./Fax: 06-27-353-520, Mobil: +36-30/342-8032 • www.dunakanyarregio.hu

