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A keresztény kultúra megőrzésén 
múlik a nemzet jövője

A kormány nagyra értékeli az egyházi és az önkormányzati 
vezetők, a helyi közösségek tevékenységét, akik aktív sze-
repet vállalnak a településükön élő fiatalok és idősembe-
rek mindennapi életének segítésében – emelte ki Tuzson 
Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kom-
munikációért felelős államtitkára és Soltész Miklós, az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és ci-
vil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára február 
1-jén Fóton. 

Egyházi és önkormányzati vezetőkkel egyeztetett két államtitkár 

Országjáró útja alkalmá-
ból Fótra látogató Sol-
tész Miklóssal együtt 
érkezett a város ország-
gyűlési képviselője, Tu-

zson Bence is, akik mielőtt a térség 
egyházi vezetőivel és polgármestere-
ivel tárgyaló asztalhoz ültek a Duna-
kanyar Régiónak nyilatkoztak a talál-
kozó céljáról.  

- Az egyházi vezetők, a papok, a ci-
vilek nagyon sokat tesznek az itt élő 
közösségekért, a fiatalok neveléséért, 
az idősebbek, a rászorulók ápolásáért, 
amit szeretnék megköszönni – mond-
ta Soltész Miklós a látogatás céljára 
utalva, amit kiegészített azzal, hogy 
egyeztetnek az egyházak helyzetéről, 
és arról, hogy az állam milyen segít-
séget tud adni az egyházi fenntartású 
intézmények működéséhez. 

- Természetesen párbeszédet folyta-
tunk korunk legnagyobb veszélyéről, 
a migrációról és arról a szolidaritás-
ról, melynek keretében Magyarország 
több milliárd forinttal támogatta a 
közel-keleti keresztényeket, kórházak, 
iskolák és templomok újjáépítését. 

Ugyanis mi – a nyugat-európai orszá-
gokkal és Brüsszellel szemben, melyek 
beengedik a teljesen más kultúrát és 
vallást képviselő muszlimok tízezreit 
és összekeverik őket a helyi lakosság-
gal – azt képviseljük, hogy bajt ott kell 
orvosolni, ahol keletkezett. Meggyő-
ződésünk, hogy a brüsszeli szemlélet 
rendkívül sok veszélyt hordoz magá-
ban, Európa biztonságát, stabilitását 
alapjaiban rendítheti meg. Mi ezt nem 
akarjuk, ez ellen felemeljük a szavun-
kat – hangsúlyozta az Emmi államtit-
kára.

Megrázó és megdöbbentő, hogy Né-
metországban az elmúlt időszakban 
ötszáz templomot zártak be, mellyel 
szemben Németországban és Francia-
országban az elmúlt negyedszázadban 
összesen 2500 mecset épült – mond-
ta felvetésünkre. Majd így folytatta: - 
A muszlim vallás mind nagyobb teret 
nyer, amely egy teljesen más kultúra, 
ezáltal Európában párhuzamos társa-
dalmak jönnek létre, ezzel romlik az 
általános biztonsági helyzet, fokozó-
dik a terrorveszély. Mi ezt elutasítjuk, 
mi nem ilyen környezetben, nem ilyen 

Európában és hazában akarunk élni. 
Mi a békés életre szavazunk, a keresz-
ténység, a keresztény kultúra értékei-
nek fennmaradását kívánjuk szolgálni 
– emelte ki az egyházi, nemzetiségi és 
civil társadalmi kapcsolatokért felelős 
államtitkár. 

Soltész Miklós a helyi fejlesztések 
kapcsán elmondta, hogy a fóti nagy-
templom felújítására – a tavaly bizto-
sított 515 millió forint után – újabb tá-
mogatást nyújt az állam, amely a helyi 

közösség számára nemcsak szakrális, 
de építészeti kincs is. Több száz milli-
ós támogatással iskolák, óvodák, böl-
csődék épülnek vagy újulnak meg, hi-
szen nagyon sokan települtek a kör-
nyékre az utóbbi években – jelentette 
ki Soltész Miklós, aki szerint a helyi 
egyházak és önkormányzatok nagyon 
sokat dolgoznak Fóton és a térségében 
lévő településeken élőkért. 

Milyen gyakorisággal találkozik a 
választókerületében élőkkel? – kérdez-
tük Tuzson Bencétől, a Dunakeszi köz-
pontú Pest megyei 5. számú választó-
kerület országgyűlési képviselőjétől.

Véleményem szerint egy ország-
gyűlési képviselő, akkor látja el jól a 
feladatát, ha az egyházi vezetőkkel, és 
a tisztségviselőkkel, vagy a körzetük-
ben élőkkel szinte nap-mint nap ta-
lálkozik. Persze vannak nagyobb ta-
lálkozók pl. év végén, újévkor, nem-
zeti ünnepeink alkalmával, vagy akár 
egyházi eseményeken, de jó, ha sze-
mélyes kapcsolat is kialakul. 

Az egyházi közösségek azok a kö-
zösségek, melyeknek az összetar-
tó ereje nagy. Ha az elmúlt húsz évre 
visszatekintünk, egyre többen van-
nak, akik csatlakoztak ezekhez a kö-
zösségekhez, mint pl. ebben a válasz-
tókörzetben is. Magyarország Kor-
mánya a nemzet megmaradása és jö-
vője szempontjából stratégiai part-
nernek tekinti az egyházakat.  Éppen 
ezért támogatja az egyházak közfel-
adat-ellátási tevékenységének bővü-

lését, amely iránt jelentős társadalmi 
igény és bizalom mutatkozik Magyar-
országon. A kormány számára fon-
tos a köznevelésben, a hitoktatásban, 
a kultúra közvetítésében egyaránt je-
lentős szerepet betöltő egyházi intéz-
mények felújításának támogatása. De 
természetesen a szakrális fejlesztések 
is fontosak. Dunakeszin görög-kato-
likus templom épült állami támoga-
tással, Csömörön pl. most épül a re-
formátus templom. Nagyon fontos-
nak tartom az oktatás feltételeinek fej-
lesztését is. Tegnap döntött (2018. ja-
nuár 31-én. A szerk.) a kormány arról, 
hogy 1600 millió forinttal támogat-
ja a veresegyházi gimnázium felépí-
tését, amely korábban már kapott 600 
millió forint állami támogatást. Emel-
lett ne felejtsük el, hogy tavaly adtuk 
át Dunakeszin a 24 tantermes, XXI. 
századi igényeket kiszolgáló új isko-
lát, amely 4,6 milliárd forint állami 
beruházásban készült el. Veresegy-
ház mellett Dunakeszin is megnyílik 
egy egyházi iskola, ezenkívül ugyan-
csak egyházi óvodákkal, bölcsődékkel 
és egy gimnáziummal bővül a válasz-
tókerület intézményhálózata – emel-
te ki Tuzson Bence, aki szerint egy or-
szággyűlési képviselő katalizátorként 
is tud működni, hogy választóit, a vá-
lasztókerület településeit minél ered-
ményesebben és hatékonyabban szol-
gálhassa. 

Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina

A négytornyú fóti 
római katolikus templom 

felújítására tavaly 
515 millió forintot 
adott a kormány, 

melyhez idén 
újabb támogatást nyújt

Egyházi vezetőkkel 
és polgármesterekkel találkozott 
Soltész Miklós államtitkár 
és Tuzson Bence államtitkár, 
a térség országgyűlési képviselője
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Dunakeszi: 
"Okos zebra" épül a Fő úton

Adózás - Családi adókedvezmény!

Felelősséggel 

A Képviselő-testület január 25-i döntése alapján egy úgynevezett "okos 
zebra" kialakítására kerül sor a Fő út egyik gyalogátkelőhelyén.

Az év első hónapjaiban több tízezren elfelejtik igénybe venni a családi kedvezményt; 
érdemes minél korábban leadni az adóelőleg-nyilatkozatot a munkáltatónál, mert a ki-
fizető csak így tudja a fizetést a kedvezmény összegével megnövelten utalni - közölte 
a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Áder János köztársasági elnök április 8-ra írta ki az országgyűlési képvi-
selők választását, melynek hivatalos kampánya február 17-én indul. Mint 
közismert 106 egyéni országgyűlési képviselői mandátum mellett az or-
szágos listán elért eredmények alapján 93 parlamenti hely sorsáról dön-
tenek a választópolgárok. 

Dunakeszi Város Ön-
kormányzata elkötele-
zett a biztonságos köz-

lekedés elősegítésében, ezért a 
Polgármesteri Hivatal munka-
társaival, a Dunakeszi Rendőr-
kapitánysággal és Tuzson Ben-
ce országgyűlési képviselővel 
közösen pár hónapja egyezte-
tést folytatunk városunk gya-
logos átkelőhelyeiről. A rend-
őrség tájékoztatása alapján a 
városi zebráknál alapvetően 
nem jellemzőek a balesetek. 
Ez alól kivételt képez a Pol-
gármesteri Hivatal és a Pen-
ny Market között áthaladó, Fő 
úti zebra, ezért ezen a helyszí-
nen plusz figyelemfelkeltést ja-
vasolnak - írja a dunakeszi.hu.  
A szakemberek végig tekint-
ve a piacon fellelhető lehető-

ségeket - kiemelten az innova-
tív közlekedésbiztonsági esz-
közöket - egy rendkívül hatá-
sos, úgynevezett „okos-zebra” 
kialakítását javasolják. Meg-
oldási javaslatunkat megküld-
tük véleményezésre a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.-nek, te-
kintettel arra, hogy a Fő út az 
ő kezelésükben áll.

Maga a rendszer úgy mű-
ködik, hogy az út két szélén - 
megfelelő távolságban az út-
padkától – oszlopokat helyez-
nek el, és az ezekbe beépített 
szenzorok érzékelik a gyalo-
gosok áthaladását. Amikor az 
érzékelők bekapcsolnak, az 
útburkolatba helyezett aktív 
LED-lámpák villogni kezde-
nek, ezzel megállásra figyel-
meztetve a gépjárművezető-

ket. Ez a jelzés csak és kizáró-
lag addig tart, ameddig a gya-
logos át nem halad az úttesten. 
Ezzel elkerülhető a felesleges 
működés, amellyel egyrészt az 
a cél, hogy csak akkor állítsuk 
meg a forgalmat, amikor kell, 
illetve beépüljön a járműveze-
tők tudatába az, hogy ha vil-
log a LED, akkor átkelés tör-
ténik és meg kell állniuk. An-
nak érdekében, hogy a haté-
konyságot fokozzuk, javaslom, 
hogy a gyalogátkelőhelyet jelző 
KRESZ-tábla fölé egy-egy ki-
egészítő LED-villogót helyez-
zünk el, amely összehangoltan 
működik a telepítendő rend-
szerrel.

A működésről készült bemu-
tató film megtekinthető a du-
nakeszi.hu weboldalon. 

Hasonló megoldást alkal-
maznak Debrecenben, Zala-
egerszegen, Dunaújvárosban, 
Kaposváron és Pécsett is.

A Képviselő-testület janu-
ár 25-i ülésén megszavazta az 
"okos zebra" kialakítását az 
érintett útszakaszon. Dióssi 
Csaba polgármester hozzátet-
te, amennyiben beválik ez a 
fajta rendszer, abban az eset-
ben az Önkormányzat szak-
emberekkel együtt megvizs-
gálja, hogy hol indokolt még a 
városban ilyen jellegű gyalog-
átkelőhely kialakítása.

A közlemény szerint a családi kedvezmény 
egy gyermek után 10 ezer forint, a két-
gyerekes családoknak 35 ezer forint, a 

harmadik gyermektől gyermekenként 33 fo-
rint adómegtakarítást jelent. A kedvezményről 
azonban sokan elfelejtenek nyilatkozni: 2017-
ben áprilisban mintegy 791 ezer szülő érvénye-
sített családi kedvezményt, de januárban még 
csak 729 ezer.

Kiemelték: annak, aki még nem adta le adó-
előleg-nyilatkozatát, minél előbb érdemes pótol-

nia, így ugyanis már a februári fizetés a csalá-
di kedvezmény összegével növelten érkezhet. A 
januári adókedvezmény összegét sem veszítik 
el, az majd 2019-ben az szja-bevallásban kérhe-
tő vissza.

Az NGM emlékeztetett arra, hogy a kormány 
2011 óta járul hozzá a gyermeknevelés költségei-
hez. A szülők nyolc év alatt nagyjából 1900 mil-
liárd forinthoz jutnak a gyermek után járó adó- 
és járulékkedvezményekkel-, olvasható az MTI 
hírei közt.

Egyéni választókerületben az a független 
vagy pártjelölt indulhat jelöltként, akit 
a választókerületben legalább ötszáz vá-

lasztópolgár ajánlott. Egy választópolgár több 
jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egyszer. A 
jelölteknek március 5-ig kell összegyűjteniük az 
induláshoz szükséges számú ajánlást.

Noha a fentiek alapján jogi értelemben még 
senki nem tekinthető országgyűlési képviselő-
jelöltnek, de szinte már kivétel nélkül ismertek 
azok, akik előbb az induláshoz szükséges aján-
lásokért, majd az országgyűlési képviselői man-
dátum elnyerésért szállnak ringbe régiónkban. 

A választási kampány stílusa és hangneme 
már az eddig napvilágot látott megnyilatkozá-
sokból is arra enged következtetni, hogy nem 
bánnak majd kesztyűs kézzel egymással a jelöl-
tek és az őket támogató pártok, a közösségi mé-
diumok megmondó emberei. 

Jól érzékelhető, hogy az elmúlt évek eredmé-
nyeit felmutató kormánypárti politikusok telje-
sítményét, a helyi közösségekért, a választóke-
rület településeinek fejlődése, az ott élő emberek 
életminőségét szolgáló beruházások, fejlesztések 
elősegítése érdekében végzett munkát a politikai 
ellentábor képviselői fanyalogva, de nem ritkán 
lekicsinylő megnyilatkozásokkal fogadják. 

A kormányváltásért kiálltó demokratikus el-
lenzékről még napjainkban is az a kép tárulko-
zik a választópolgár elé, hogy egymással sem 

tudnak szövetséget kötni, nem tudják felmutat-
ni a kormányzáshoz nélkülözhetetlen politikai 
egységet, amely választási alternatívát kínálhat-
na a polgárok számára. 

Óriási a választópolgár felelőssége, hogy kinek 
a teljesítményében, emberi, politikusi megnyi-
latkozásaiban, tetteinek és szavainak értékálló-
ságában bízik. Bölcs és higgadt döntés kell ah-
hoz, hogy az április 8-ig arannyal felérő voks-
sal azt hatalmazza fel, aki háborgó világunkban 
hosszú távon legjobban szolgálhatja az egyén, a 
helyi közösség és a nemzet ügyét. 

Az április 8-i országgyűlési képviselők válasz-
tási kampánya felelősségteljes, higgadt stílus-
ban zajló politikai és szakmai vitákban kiérlelt 
programok és felkészült, hiteles politikusok ver-
sengését kell, hogy jelentse a választópolgár fe-
lelősségteljes döntésének elősegítése érdekében.  
Mindannyiunkért.

Vetési Imre

Újra fizetős 
a váci parkolás

Február 1-jétől, csütörtöktől fizetős Vácott a parkolás. A hír senkit sem ér-
het meglepetésként, hiszen már decemberben bejelentették, hogy a mély-
garázs megnyitása után visszaállítják a fizetős rendszert. Az eredetileg ja-
nuár 1-jei határidőt nem sokkal később február 1-re tolták el. Közben több 
lakossági észrevétel is érkezett, részben ezek miatt a február 22-i testü-
leti ülésen várhatóan módosítják a helyi rendeletet.

A képviselők még módosíthatják a rendeletet 
a lakossági észrevételek miat

A legfontosabb tudnivalókról már beszá-
moltunk, de érdemes feleleveníteni eze-
ket. Újdonság például, hogy 10 forintért 

15 percig parkolhatunk, ám aki ennél hosszabb 
ideig szeretne megállni autójával a fizetős zónák-
ban, annak mélyebben a zsebébe kell nyúlnia. A 
belvárosi részeken óránként 400, a külső területe-
ken 300, míg a mélygarázsban 200 forint egy óra.

A parkolásért a kijelölt helyeken hétköznapo-
kon 8 és 18, szombaton 8 és 12 óra között kell 
fizetni, vasár- és ünnepnapokon a parkolás in-
gyenes. A mélygarázs folyamatosan üzemel, ott 
a nap minden órájában fizetős a parkolás.

Fontos tudni, hogy az 1-es, tehát a drágább 
díjzónában megváltott jegy a 2-es, alacsonyabb 
áru díjzónában is érvényes, fordítva azonban 
nem működik a dolog!

A parkolók használatára bérletet is lehet vál-
tani, ennek feltétele, hogy az autó tulajdonosa a 
gépjárműadót az önkormányzatnak rendszere-
sen megfizesse. A bérletek ára a korábbiakhoz 
képest változott: magánszemélyek esetében az 
1-es díjzónában egy éves bérlet ára 136 ezer, a 
2-esben 88 ezer forint az első autó után. A mély-
garázsban egy egésznapos, egy esztendőre szó-
ló bérlet ára 132 ezer forint. Minden övezetben 
válthatók rövidebb időszakra – például egy hó-
napra – érvényes bérletek is.

A mélygarázs övezetében lakóhellyel és tar-
tózkodási hellyel rendelkező, de az ingatlanon 
belül gépkocsi-beállóval nem rendelkező ma-
gánszemélyek a mélygarázsban kedvezményes 
bérlettel parkolhatnak. A kedvezmény mértéke 
az első gépjármű esetében a bérletárak 70 %-a, a 
második gépjármű esetében a bérletárak 40 %-a. 
A bérlet kiadásának feltétele a jegyző által kiállí-
tott és az üzemeltető részére átadott, jogosultsá-
got bizonyító igazolás.

A mélygarázs parkolóhelyeit igénybe lehet 
venni:

a) a helyszínen váltott vonalkódos jeggyel,
b) nappali bérlettel 06.00-18.00 óráig,
c) éjszakai bérlettel 18.00-6.00 óráig,
d) egész napos bérlettel 0.00-24.00 óráig
e) kombinált bérlettel (mely a térfelszínen és a 

mélygarázsban történő parkolásra is jogosít)

FONTOS: a mélygarázsban megváltott jegyet 
mindig vigye magával! A mélygarázsba való 
visszatéréskor ugyanis az autós csak a parkoló-
jeggyel tud az ajtóknál lévő leolvasást követő-
en eljutni kocsijához! Elvesztésekor az ajtóknál 
lévő kommunikációs gombot megnyomva jelez-
ni tudnak a parkoló kezelőinek, hogy engedjék 
be. Ezt követően pótjegyet kell váltani.

Az elmúlt időszakban számos javaslatot fogal-
maztak meg a polgárok, többen a magas bérlet-
árakra panaszkodtak. A beérkezett észrevételek 
egy része mérlegelésre alkalmas és ezeket figye-
lembe véve már dolgoznak a parkolási rendelet 
módosításán, amely várhatóan február 22-én, a 
testület soros ülésén kerülhet napirendre – tud-
tuk meg a városházán. Ha valaki tehát bérletet 
szeretne venni, s nem sürgős a dolog, érdemes 
megvárnia a döntést, mert remélhetően mérsék-
lik a jelenlegi árakat.

Egy szerdai sajtótájékoztatón kérdésre vála-
szolva Fördős Attila polgármester azt mondta: 
a parkolási ügyeket „családbarát módon” fogják 
intézni, hiszen a város már többször bizonyítot-
ta és ezt kitüntetések is igazolják, hogy kiemel-
ten figyelnek a döntéseknél a családokra. Hoz-
zátette: ez azt is jelenti, hogy a fizetős parkolás 
első napjaiban tart még a türelmi időszak, ezért 
a szabályszegőket még csak figyelmeztetik.

További fontos információk forrása lehet Vác 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a 
parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek 
igénybevételének rendjéről. A helyi jogszabály a 
városháza honlapján olvasható el. A változások-
ról a Váci Városfejlesztő Kft. oldalán egy rövid 
tájékoztató is megjelent. 

Furucz Zoltán
Fotó: KesziPress
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Benyújtotta a dunai limes világörökségi pályázatát 
Magyarország három másik országgal együtt

A kormány támogatja 
a váci színház 

felújításának előkészítését

Dunakeszi: Február 12-től 
új helyen, új műszerekkel 
működik a tüdőgondozó

 A limes összekapcsolja az országokat

A kormány 20 millió forinttal támogatja a Váci Dunakanyar Színház fel-
újításának tervezési munkálatait – jelentette be Rétvári Bence, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára február 1-jén 
Vácott, a teátrumban tartott sajtótájékoztatón.

Dunakeszin az Önkormányzat minden lehetséges módon igyekszik eleget 
tenni azon elhatározásának, hogy átlag feletti egészségügyi szolgáltatást 
biztosítson a lakosságnak. A Szakorvosi Rendelőintézet (SZTK) és az or-
vosi rendelők felújítása mellett idén a tüdőgondozó költöztetését és kor-
szerűsítését végzi el.

A Római Birodalom egykori határainak, a dunai limes világörökségi helyszínné nyil-
vánítására Magyarország - Szlovákiával, Ausztriával és Németországgal közösen - be-
nyújtotta a nevezését az UNESCÓ-hoz, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudomá-
nyos és Kulturális Szervezetéhez - jelentette be a pénteki budapesti sajtótájékoztatón  
Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért és ki-
emelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára.

Az államtitkár hozzátette: bízik abban, 
hogy a vissza nem térítendő támoga-
tásból komoly tervek fognak készül-
ni, amelyekkel később a kormány is 

komolyan tud majd számolni és a rekonstruk-
ció költségeit is központi forrásból tudják majd 
finanszírozni. Közlése szerint az előkészítés né-
hány hónapot vesz igénybe, utána a kormány 
döntésén múlik, hogy mikor tudja a felújításhoz 
szükséges összeget a színháznak biztosítani.

Rétvári Bence hangsúlyozta: a kormányzat ki-
emelt célkitűzése, hogy Budapesten és vidéken 
mindenki számára biztosított legyen a színvo-
nalas színházi időtöltés, az értékközvetítés, a 
szórakozás lehetősége. A kormány számára fon-
tos az is, hogy segítse az ilyen intézményeket, 
köztük a váci színházat. Mint mondta, bízik ab-
ban, hogy a modernizált váci színházban az elő-
adások mellett közösségi események, értékköz-
pontú rendezvények is megvalósulhatnak majd. 

Fördős Attila, Vác polgármestere arról beszélt: 
reméli, hogy a beruházás rövid időn belül elké-
szülhet, a Dunakanyar Színháznak önálló tár-
sulata lehet és államilag is finanszírozottá vál-
hat. Felidézte, hogy az öt éve működő színház 
első időszakában az önkormányzat finanszíro-
zásával sikerült az egykori moziban színpadot, 
öltözőket kialakítani és akadály mentesíteni az 
épületet, emellett felújították a vizesblokkokat 
és a homlokzatot is. 

Kiemelte: a színház bebizonyította azt, hogy 
életképes, műsorkínálata az elmúlt években a 

város turisztikai kínálatának hangsúlyos részé-
vé vált. Kiemelte, hogy a színházat nemcsak a 
váciak és a környékbeliek látogatják, hanem pél-
dául Szlovákiából, az Ipoly-menti magyarlak-
ta falvakból is érkeznek nézők – tudósít az MTI.

Kis Domonkos Márk, a színház igazgatója el-
mondta, hogy a tervezés első szakaszában van-
nak, a felmérések készültek el. A rekonstrukció 
keretében ki szeretnék cserélni a több évtizedes 
villany- és vízvezetékeket, valamint a csaknem 
harmincéves nézőtéri székeket. Emellett a je-
lenleginél nagyobb, mélyebb színpadot, modern 
fény- és hangtechnikát szeretnének beépíteni és 
a homlokzat megújítását is tervezik. A nagyobb 
színpad lehetővé tenné, hogy az eddigieknél na-
gyobb volumenű produkciókat is be tudjanak 
mutatni Vácott - jegyezte meg.

Hozzátette: a 20 millió forintos állami támo-
gatás a színház költségvetésének mintegy 10 szá-
zalékát teszi ki, az intézmény önerőből nem tud-
ná finanszírozni a felújítás előkészítését. 

Amennyiben a rekonstrukciós munkák a nyá-
ron elkezdődhetnek, akkor a VéNégy Fesztivál 
és Színházi Találkozó teátrum béli programjait 
a Duna-parton, színházi sátorban tartják majd 
meg - tette hozzá újságírói kérdésre válaszolva.

A Váci Dunakanyar Színház a korábbi mozi 
épületében kezdte meg működését öt évvel ez-
előtt, jelenleg évente 120 előadást tart és mint-
egy 27 ezer nézőt fogad.

Fotó: Váli Miklós 

„A korábbi, Liget utcai épü-
let adottságai és a tüdőgondo-
zó hely igénye nem tette lehe-
tővé, hogy a szűrésre és gondo-
zásra érkező betegek várakozá-
sa külön helyiségben történjen, 
emellett a gépek is elavultak. 
Annak érdekében, hogy meg-
felelő színvonalú ellátást tud-
junk biztosítani, a tüdőgondo-
zó február 12-től a Szakorvosi 
Rendelőintézet épületében kap 
helyet, ahol az Önkormányzat 
által vásárolt korszerű, új gé-
pekkel várja a pácienseket.

Az SZTK későbbi átala-
kítása folyamán lehetőség 
lesz a tágasabb és komforto-
sabb betegváró kialakításá-
ra, mely lehetővé teszi, hogy 
a betegek és a szűrésre ér-

kezők külön várakozzanak.  
Az átköltözés február 5-én kez-
dődött, a tüdőgondozó febru-
ár 12-től az SZTK földszintjén 
üzemel, és a 30/308-53-44-es 

telefonszámon érhető el” – tá-
jékoztatja a lakosságot Duna-
keszi város hivatalos honlapja, 
a dunakeszi.hu. 

Fotó: KesziPress

Az államtitkár kiemelte: a négy ország ne-
vezését Magyarország koordinálja Visy 
Zsolt miniszteri biztos vezetésével. A ja-
nuár 31-én beadott pályázat 98 helyszínt 

foglal magába, a Dunának mintegy 1500 kilomé-
teres szakaszán fekvő helyszíneket érint. Magyar-
országon 65 világörökségi helyszín várható. A kö-
zös nevezésről szavazással dönt az UNESCO Vi-
lágörökségi Bizottsága 2019 júniusában.

Latorcai Csaba szerint ez a pályázat komoly fej-
lődési és idegenforgalmi lehetőséget jelenthet a 65 
magyarországi településnek. "A kormány elkötele-
zett a hazai örökségvédelemben és a magyar örök-
ség zászlóshajójának számító világörökségi hely-
színek fejlesztésében és megőrzésében" - hangsú-
lyozta az államtitkár, hozzátéve, hogy Magyaror-
szágon jelenleg 8 világörökségi helyszín és 10 úgy-
nevezett világörökség-várományos helyszín van. 

Elmondta, hogy a kormány a világörökségi pá-
lyázathoz kapcsolódóan a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Programból (GINOP), vala-
mint a Versenyképes Közép-Magyarország Ope-
ratív Programból (VEKOP) több száz millió forint 
forrást biztosít, ezeken felül magyar forrásból is 
150 millió forint áll rendelkezésre ezeknek a hely-
színeknek a további fejlesztésére.

Kiemelte: a kormány a gazdasági-informatikai 

operatív programból külön támogatást is biztosí-
tott a világörökségi, valamint az arra várományos 
helyszínek turisztikai fejlesztésére: a Balaton-felvi-
déki kultúrtáj - mint várományos helyszín - 3 mil-
liárd forintos támogatást, a Fertő-táj világörökségi 
helyszín 400 millió forint, Hollókő község önkor-
mányzata több mint egymilliárd forintot, a Ma-
gyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsá-
ga 950 milliós támogatást kapott. Tokajra, a tokaji 
kultúrtáj fejlesztésére 3,4 milliárd forintos támoga-
tást, a pécsi világörökségi negyed fejlesztésére 900 
millió forintos támogatást ad a kormányzat euró-
pai uniós forrásokból.

Felidézte, hogy Magyarország 1985-ben csatla-
kozott az UNESCO világörökségi egyezményhez, 
1987-ben a budapesti Duna-partok, valamint a bu-
dai várnegyed vált világörökségi helyszínné, majd 
ez az Andrássy úttal, 2002-ben a Hősök terével bő-
vült ki. 1987-ben Hollókő-újfalu, 1995-ben Szlo-
vákiával közösen az Aggteleki Karszt barlangjai, 
utoljára 2002-ben Tokaj-hegyaljai történelmi bor-
vidék került fel az UNESCO világörökségi jegyzé-
kére - adta hírül az MTI.

Visy Zsolt miniszteri biztos hangsúlyozta: a ró-
mai limeshez kapcsolódó világörökségi pályázat 
gondolata és előkészítése csaknem 17 éve kezdő-
dött el. Hangsúlyozta, hogy a pécsi egyetem pro-
fesszoraként évtizedeken át kutatta a római biro-
dalom egykori határát. Kiemelte, hogy a 150 millió 
forintos állami keretből ebben az évben elkészül az 
összes helyszínnek a kitáblázása többnyelvű felira-
tokkal, képekkel és információkkal. 

Négy külön pályázatból állt össze az egységes 
pályamű. "Annak idején a limes elválasztotta a 
római birodalom területét az úgynevezett bar-
bár területektől, jelenleg pedig összekapcsolja 
mindazokat az országokat, amelyek ebben a vi-
lágörökségi nevezési folyamatban részt vesznek" 
- hangsúlyozta a miniszteri biztos.



Vácott is bemutatták 
Andreas von Rétyi Soros 

Györgyről írt könyvét

Közel 200 millió forintot kapott 
kormányzati és pályázati 

forrásból Kismaros a tél folyamán

Közel 19 millió forint támogatást 
nyújtott védőoltásokra 

a dunakeszi önkormányzat 

Teljes látogatási tilalom!

A PestiSrácok.hu kiadásában jelent meg Andreas von Rétyi Soros György-
ről szóló könyve, amely a “George Soros: A multimilliárdos globális háló-
zata és az általunk ismert világ vége” címet kapta. A könyvről, és „fősze-
replőjéről” közel két órás beszélgetés keretében fejtette ki véleményét, 
Huth Gergő, a magyar nyelvű kiadást jegyző PestiSrácok.hu főszerkesztő-
je, Fördős Attila, Vác polgármestere és a nagy érdeklődéssel kísért ese-
mény házigazdája, dr. Rétvári Bence. 

A kismarosi egészségház bővítésére és fejlesztésére, valamint a település 
járdáinak, külterületi útjainak és a Polgármesteri Hivatal épületének felújítá-
sára csaknem 200 millió forint kormányzati és pályázati támogatás érkezik, 
mondta el Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamen-
ti államtitkára.

2016 január óta lehetőség nyílik igényelni Dunakeszin az oltási támogatást, mely  
15 000 forint keretösszegen belül hozzájárulást nyújt a 14 éven aluli gyermekek nem 
kötelező védőoltásához. A két év alatt 1345 család vette igénybe a támogatást, ami 
azt jelenti, hogy összesen 1721 gyermeket oltottak be, mely az Önkormányzat részé-
ről összesen közel tizenkilenc millió forint támogatást jelent. 
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Kismaros életében nagy jelentőséggel bír 
a 200 millió forintos támogatás

„A német szerző több mint 
kétszáz oldalon bizonyítékok-
kal alátámasztva, számtalan 
hivatkozással mutatja be, hogy 
a nemzetközi spekuláns mi-
lyen roppant arzenállal bír a 
világ menetének befolyásolásá-
ra, a különböző nemzetek bel-
politikájába való beavatkozás-
ra és legitim kormányok meg-
döntésére. Mi Soros célja?; Mi-
lyen durva és kettős játékot 
játszik? Miért akarja Európát 
gyengíteni az általa is katali-
zált migránskrízissel? Miként 
robbant ki kormányellenes tö-
megtüntetéseket? – többek kö-
zött ezeket a kérdéseket is tár-
gyalja a könyv olvasható a ma-
gyar kiadó weboldalán, melyet 
a váci könyvbemutatón Huth 
Gergő, a PestiSrácok főszer-
kesztője „bontott” ki a telt há-
zas publikum előtt. 

Soros György hálózata be-
hálózza a gazdasági és tudo-
mányos elitet – jelentette ki dr. 
Rétvári Bence, a rendezvény 
házigazdája, aki szerint; „So-
ros György nyomást gyakor-
ló csoportjai a migráció leg-
főbb támogatói, szervezői. So-
ros György tevékenysége nyílt 
támadást jelent a nemzetálla-
mok számára.” 

A Fidesz-KDNP országgyű-
lési képviselő jelöltje számos 
példán keresztül mutatott rá, 
hogy Soros György pénzügyi 
hatalma és nyíltan vállalt „de-
mokrácia építő” tevékenysége 
milyen hatással van a nemzet 
érdekeit mindenek fölé helyező 
kormányokra és országokra. 

Az Emmi miniszterhelyette-
se és – a beszélgetés harmadik 
résztvevője – Fördős Attila váci 
polgármester határozattan ki-
álltak a keresztény és a nemzeti 
értékek, identitásunk, nemzeti 
kultúránk megőrzése mellett. 

„A Soros-kötet szerzője az 

1963-ban Münchenben szüle-
tett Andreas von Rétyi újság-
író, aki honfitársához és kol-
légájához, a tragikusan ko-
rán elhunyt, de a magyar ol-
vasók előtt jól ismert Udo 
Ulfkottéhez hasonló bátor-
sággal és oknyomozó igényes-
séggel rántja le a leplet Soros 
György nemzetközi hálózatá-
ról.

Andreas von Rétyi a könyv-
ben Soros érdekeltségeit is gór-
cső alá veszi, azokat 47 (!) ol-
dalon keresztül sorolja úgy, 
hogy a felsorolás nem is teljes. 
“Az Open Society Foundations 
(Nyílt Társadalom Alapítvá-
nyok) Soros György árnyék-
kormánya és bontókalapácsa” 
– szögezi le Rétyi, aki könyve 
egyik fejezetében azt is egyér-
telműsíti, hogy “Soros számá-
ra elégedettséget okozhat az, 
hogy miközben anyagilag a le-
hető legnagyobb nyereséget éri 
el, a világpolitikát is teljesen a 
saját érdekei szerint formálja“.

„Andreas von Rétyi az uk-

rán kormány 2014-es meg-
döntésében, a Majdan-puccs-
ban is főszerepet tulajdonít 
Soros Györgynek. Rávilágít, 
hogy a Soros által támogatott 
és finanszírozott Vozrozdenyie 
(Reneszánsz) alapítvány mi-
ként működött együtt más, 
Ukrajnában tevékenykedő ci-
vil szervezetekkel és a milli-
árdos Reneszánsz alapítványa 
miként tevékenykedett az uk-
rán médiában. Az ukrán hely-
zettel összefüggésben Rétyi a 
Magyarországon most nagy 
médiafigyelmet kapó Közép-
Európai Egyetemről (CEU) is 
említést tesz.” – olvasható a 
PestiSrácok.hu könyvajánlójá-
ban, amely mellett még számos 
izgalmas kérdés került teríték-
re a nagy érdeklődéssel kísért 
beszélgetésen.  

A mű a Soros-elleneseknek 
és a Soros-pártiaknak is újabb 
munícióval szolgál – írja a 
PestiSrácok.hu.

Fotó: Váli Miklós

Rétvári Bence kiemelte, 
hogy a fejlesztések a jól 
teljesítő magyar gazda-

ságnak köszönhetőek. Ezek az 
eredmények nem csak a nagy 
beruházásokban, hanem a kis 
települések folyamatos fejlő-
désében is jelen vannak. A 
kismarosi lakosok is hozzá-
járulnak az ország sikeréhez, 
így természetes, ha ők is ré-
szesülnek a fejlődésből, legyen 
szó a javuló utakról és járdák-
ról, vagy a megújuló egészség-
házról.

A kismarosi egészség-
ház bővítésére és fejlesztésé-
re csaknem 80 millió forint 
jut, amelyből megvalósul a 40 
éves épület teljes felújítása. A 
lakók modernebb és szebb kö-
rülmények között mehetnek 
majd háziorvoshoz, fogorvos-
hoz és a felújítást követően 
várhatóan a védőnői szolgálat 
is visszaköltözhet az épületbe. 
Az egészségház alkalmas lesz 
gyermekorvosi praxis befoga-
dására és iskolaorvosi szolgá-
latra is, így a három gyermek-

nevelési intézmény központjá-
ban zökkenőmentes lesz az el-
látás.

A település belterületi útja-
ira és járdáira 15 millió forint 
jut, amiből a Liget utca, a Zrí-
nyi utca és a Mátyás út járdá-
it újítják fel, összesen 1 km sza-
kaszon, megkönnyítve ezzel a 
felújított óvoda és a felújításra 
tervezett bölcsőde elérését.

Neubauer Rudolf polgármes-
ter elmondta, a Polgármeste-

ri Hivatal épületének energeti-
kai korszerűsítése és az épület-
hez kapcsolódó zöldfelület fel-
újítása 40 millió forintból va-
lósul meg. 42 millió forint jut 
Kismarosra a Verőcével közö-
sen pályázott külterületi útfel-
újításhoz, ezen felül a Jánoshe-
gyi út felújítására még 20 mil-
lió forintot kap a település.

Gy. G.
Fotó: Váli Miklós

A támogatás alapelve szerint a keret-
összeg erejéig több oltás beadásá-
hoz is igényelhető a pénzbeli támo-
gatás, akár különböző időpontokban 

benyújtott kérelmek útján is. A gyermek tör-
vényes képviselője a saját belátása szerint kivá-
lasztott védőoltásra vonatkozó kérelmet az arra 
rendszeresített formanyomtatványon nyújthat-
ja be, amelyhez mellékelni kell a házi gyermek-
orvos igazolását az oltás beadásáról és a védőol-
tás megvásárlásáról szóló gyógyszertári bizony-
latot.

A házi gyermekorvosok szakvéleménye alap-
ján az alábbi fertőző betegségek elleni nem köte-
lező védőoltásokat támogatja Dunakeszi Város 
Önkormányzata: rota vírus, bárányhimlő, geny-

nyes agyhártyagyulladás, valamint a kullancs-
csípés okozta agyvelőgyulladás.

Az eddigi tapasztalatok szerint a bárányhimlő 
elleni oltást vették legtöbben igénybe.

Az influenzaszerű megbetegedések szá-
mának növekedése miatt, 2018. febru-
ár 6-tól a váci Jávorszky Ödön Kórház 

minden osztályára kiterjedő látogatási tilalom 
van érvényben. A látogatók által hozott csoma-
gokat a kórház felső portáján feladatot teljesítő 
őrzőszolgálat munkatársai átveszik és eljuttatják 
a betegekhez. A tilalom visszavonásig érvényes.

Köszönjük szíves együttműködésüket!  

Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos sk.
Fotó: MTI

Tisztelettel meghívunk mindenkit, aki ismerte és szerette
2018. február 22-én (csütörtökön) 18 órára 

Tóth Ferenc Karmester Úr búcsúztatójára,
amit a VOKE József Attila Művelődési Központ színháztermében 

(2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.) tartunk.

Közreműködnek a Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárai 
és a Dunakeszi Koncertfúvósok.

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi 
tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely 

átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet 
szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.”

Kodály Zoltán 

45 évet töltött zenei pályán tanárként, karmesterként, művészeti vezetőként. 
2018. január 31-én, életének 69. évében hunyt el. 
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Nemzetek zenéi
Száz éve, 1918-ban ért véget a négy évig tartó I. világháború, melyet a má-
sodik világháború előtt „Nagy Háború” névvel illettek. Az Osztrák-Magyar 
Monarchia 1918 novemberében kapitulált az antanthatalmak előtt, a 7,8 
millió mozgósított katonájából 1,2 millió elesett a harctéren, közülük 660 
ezer magyar. A sebesültek száma 3,6 millió volt, míg 2,2 millió hadifogság-
ba került. A magyar áldozatok emléke előtt egy nagyszabású hangverseny-
nyel tisztelegnek február 24-én a váci sportcsarnokban. 

Hangverseny az I. világháború befejezésének 
centenáriuma alkalmából

A programot szervező 
Családháló országos 
hálózat vezetője, Szé-

kely Attila, a műsorban fellépő 
Vác Civitas Szimfonikus Zene-
kar művészeti vezetője, Sán-
dor Bence, és a rendezvénynek 
otthont adó Vác polgármeste-
re, Fördős Attila közös sajtó-
tájékoztatón ismertette az or-
szágosan kiemelt hangverseny 
részleteit, melyen fellép egy 
több mint 400 fős egyesített 
énekkar is. 

Az esemény az I. világhá-
borús Centenáriumi Emlék-
év tiszteletére, az Emlékbizott-
ság támogatásával valósul meg. 
A hangverseny célja, hogy a 
centenáriumi programsoro-
zat keretében emléket állít-
son az I. világháborúban har-
coló és a frontvonalon elhunyt 
magyar katonáknak – mond-
ta Székely Attila, aki öröm-
mel számolt be a rendezvényt 
övező széles körű összefogás-
ról.  Mint elhangzott, pl. a Váci 
Civitas Szimfonikus Zenekar 
60 tagú nagyzenekarral szere-
pel a programban.

Az emlék hangverseny kü-
lönlegességét – többek között – 
az adja, hogy a 400 fős egyesí-

tett énekkarban közreműködik 
a váciak mellett számos általá-
nos iskola kórusa is, így Kis-
marosról, Kosdról, Letkésről, 
Nagymarosról, Püspökhatvan-
ból, Szobról, Bernecebarátiból, 
Vámosmikoláról, Szokolyáról, 
Verőcéről és Budapestről.

A kórusok január eleje óta 
készülnek a zeneművekkel és 
jelenleg is zajlik a munka, ha-
marosan összpróbák szerve-
ződnek a településeken – foly-
tatta Székely Attila, akitől azt 
is megtudhattuk, hogy a hang-
versenyen a gyermekek mel-
lett fellép a váci Vox Humana 
Énekkar és a Váci Székesegy-
ház Szent Cecília Kórusa, a Bu-
dapesti Lantos Kórus is. 

Kultúra Magyar Városában 
minden kulturális rendez-
vénynek helye van, különösen 
egy ilyen nemes célú hangver-
senynek, mellyel az I. világhá-
ború magyar áldozataira, hő-
seire emlékezünk – jelentette 
ki Vác polgármestere. Fördős 
Attila szólt arról is, hogy egyes 
tanulmányok szerint, ha nem 
lett volna háború, akkor ma 
21 millió ember élne a Kárpát 
medencében, köztük 18 millió 
magyar, ám – mint fogalma-

zott – „a vesztes háború nél-
kül meghozott békediktátum 
után” 13 millióra csökkent a 
magyarság létszáma, az anya-
országban pedig napjaink 9,5 
millió él. – A lakosság és a te-
rület veszteségünk példátlan 
a világtörténelemben – húzta 
alá Fördős Attila, aki úgy véli, 
hogy kétszer ekkora lakosság-
gal és háromszor nagyobb te-
rülettel Magyarország európai 
súly, befolyása sokkal nagyobb 
lenne. 

Vác polgármestere köszöne-
tét fejezte ki a szervezőknek, 
akiket arra kért, hogy a jövő-
ben is emlékezzenek együtt a 
történelem kiemelkedő pilla-
nataira. 

Sándor Bence jó érzéssel be-
szélt arról, hogy a közel egy 
évtizedes váci művészeti te-
vékenysége során kiemelke-
dő eredményeket értek el a 
Váci Civitas Szimfonikus Ze-
nekarral és a Vác Vox Huma-
na Énekkarral. Ezért külön 
örül annak, hogy a február 24-i 
rendezvényen a felnőttek mel-
lett több száz fiatal is közre-
működik programban, akik-
kel reményeik szerint sikerül 
megszerettetni a zenét, az éne-
ket, egy szóval a művészeteket. 
Sándor Bence elmondta, hogy 
a hangversenyen a háborúban 
résztvevő nemzetek zenéi csen-
dülnek fel. 

A január 31-én tartott sajtó-
tájékoztató napjától folyamato-
san lehet jelentkezni a díjmen-
tes rendezvényre, ám az re-
gisztrációhoz kötött, melyet a 
www.csaladhalo1918.hu web-
oldalon tehetnek meg az ér-
deklődők. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

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

citroenvac.hu

Sajtótájékoztatón jelentették be 
a nagyszabású rendezvényt
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Dr. Kádár Annamária 
előadása Szentendrén!Hó áztatta jégmajális

Szűrőbusz járt Dunakeszin 

Február 13-án Szentendrére érkezik a közkedvelt Nyitott Akadémia soro-
zat egyik legjobb előadója, Dr. Kádár Annamária pszichológus, egyetemi 
tanár. A népszerű Mesepszichológia-könyvek kirobbanó temperamentu-
mú szerzője híres a gyakorlatias és fergeteges humorú előadásairól, me-
lyeket mindenhol vastapssal köszön meg a közönség. 

Ismét bejött a mondás, miszerint ember tervez, Isten végez. Egy fantasz-
tikus jégmajálissal szerették volna lezárni az idei korcsolyaszezont Duna-
keszin a városvezetők, akik a Fiatal Családosok Klubjával összefogva egy 
igazi ünnepnapot álmodtak meg. Az időjárás azonban közbeszólt, és előbb 
az eső, majd később a hó áztatta azokat a bátor városlakókat, akik febru-
ár 3-án mindennel dacolva mégis a Fő téren töltötték a délutánjukat.

A Dunakeszi Város Önkormányzata és Tuzson Bence országgyűlési képvise-
lő közös szervezésében február 5-én a városban „állomásozott” az a Szűrő-
busz, melyben a váci Jávorszky Ödön Városi Kórház szakdolgozói közremű-
ködésével ingyenes szűrővizsgálaton vehettek részt az érdeklődők. 

Önbecsülésünkre a legjelentősebb 
hatásuk a gyermekkori élmények-
nek van, ekkor kell jó és erős ala-
pot kapnunk ahhoz, hogy később 

értékes emberként tekintsünk magunkra, és 
meg tudjunk küzdeni a nehéz helyzetekkel. 
Dr. Kádár Annamária ezért az önbecsülés, a 
rugalmas állóképesség megalapozásának le-
hetőségeibe vezeti be az érdeklődőket - a tőle 
megszokott lebilincselő stílusban. Az elmé-
let mellett rengeteg gyakorlati eszközt, meg-
valósítható ötletet igyekszik hallgatói kezébe 
adni. Lehetőség lesz kérdéseket feltenni, taná-
csot kérni is tőle!

A könyves standon – sok egyéb, pszicholó-
giai, nevelési témájú mű mellett - kedvezmé-
nyes áron lehet megvásárolni Dr. Kádár An-
namária bestsellereit, a szerző előadás után 
kérésre szívesen dedikál is. 

A február 13-án 18:00 órakor kezdődő elő-
adást a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár-
ban hallgathatjuk meg. Jegyek kaphatók on-
line, a www.nyitottakademia.hu oldalon és 
személyesen, a szentendrei Tourinform iro-
dában (Dumtsa Jenő u. 22).  (x)

A nap folyamán le-
hetőség nyílt 
méhnyakrák szű-
résre, valamint ké-

résre dietetikai illetve életmód 
tanácsokkal is szolgáltak. A 
reggeltől délután öt óráig tar-
tó szolgáltatást eredményes-
nek ítélte meg Tuzson Bence, 
aki a Dunakanyar Régiónak és 
a Telekeszi TV-nek adott közös 
nyilatkozatában értékelte a ta-
pasztalatokat.

– A Szűrőbusz kifejezetten 
Dunakeszire, erre a közel 45 
ezres településre érkezett, hi-
szen fontos, hogy a megelőzés-
re gondot fordítsunk. Egyéb-
iránt tíz ilyen jármű járja az 
országot, ugyanis különösen 
fontos programja a kormány-
zatnak, hogy a gyógyítás mel-
lett a betegséget megelőző szű-
rés egyre nagyobb hangsúlyt 
kapjon.    

– A nap folyamán több mint 
hatvanan keresték fel a buszt, 
délelőtt inkább az idősebbek, 
délutántól a fiatalabbak szá-
mára volt fontos, hogy egész-
ségükkel tisztában legyenek. 
A közelmúltban volt a rák vi-
lágnapja és különböző rendez-
vényeken szóba került, hogy 

az emberek nagyon sokat te-
hetnek a betegség megelőzé-
sére. Ez azért is fontos, mert 
Magyarországon a halálozá-
si listán a rákos megbetege-
dés a második helyen szere-
pel. Szeretnénk népszerűsíteni 
az egészséges étkezés, az egész-
séges életmód fontosságát, hi-
szen ez már önmagában a meg-
előzés egyik forrása. A gyógyí-
tásban is előre kell lépni, ezért 
is döntött úgy a kormány-
zat, hogy az Országos Onko-
lógiai Intézetben ötmilliár-

dos fejlesztést hajtanak végre.    
– A Dunakeszire települt Szű-
rőbusz ingyenes volt a lakosság 
számára s elmondható, hogy a 
jármű teljes egészében magyar 
fejlesztés. Azt szeretnénk, hogy 
más betegségek megelőzésére 
alkalmas buszok is megfordul-
janak nem csupán a városban, 
de a régió más településein is – 
fogalmazott befejezésül az or-
szággyűlési képviselő.

Katona M, István
Fotó: Tari Adrienn

„Hull a hó és hózik, Dunake-
szi fázik...” szólhatott volna a 
legjellemzőbb sláger dj Rad-
nai tolmácsolásában február 
3-án, szombaton, amikor vá-
rosunk Fő terén a szakadó égi 
áldás közepette a legbátrabbak 
korcsolyát vettek – jó, a pálya 
fedett… –, vagy éppenséggel 
az ajándékcunami ígéretévek 
odacsalt gyermekek kipróbál-
ták a hóröplabdát, vagy éppen 
a korfballt. Igaz, utóbbi eseté-
ben aztán a szervezők „megkö-
nyörültek” a kis híján hóem-
berré váló kis és nagy embere-
ken, és bevitték a „kosarakat” 
a jégpályára. Nem véletlenül 
jelentette ki többször is a ren-
dezvény hoppmestere, Gyetván 
Csaba, hogy „mindenki aján-
dékot kap, aki csak megjelent a 
rendezvényen”.

Ám nemcsak tehetségekben, 
ifjú sportpalántákban volt kí-
nálat, hanem igencsak jól állt 
a város az egy négyzetméter-
re jutó olimpikonokból is, hi-
szen megtisztelte a jégmajálist 
a kétszeres olimpiai bajnok ví-
zilabdás Vári Attila, az olimpiai 
ezüstérmes és világbajnok pár-

bajtőröző Imre Géza, a z olim-
piai bronzérmes párbajtőrö-
ző Somfai Péter, vagy az Euró-
pa-bajnok műkorcsolyázó Se-
bestyén Júlia. Utóbbi jelenléte 
nem volt véletlen, hiszen egy-
részt két tanítványa fantaszti-
kus kűrt rajzolt a jégre, más-
részt február 9-én mégiscsak 
téli olimpia kezdődik, és többek 
között ő is arra biztatta a helyie-
ket, hogy közösen szurkoljanak 
majd a játékokon résztvevő ma-
gyar sportolóknak.

– Ahogy tettük azt két éve a 
futball Európa-bajnokság alatt, 
hogy együtt szurkoltunk a ma-
gyar válogatott sikeréért a vá-
ros főterén, s most a téli olim-
pián is ugyanezt fogjuk tenni – 
jelentette ki Dióssi Csaba, Du-
nakeszi polgármestere.

A "Szurkoljunk és sportol-
junk együtt télen is" prog-
ram keretében megtartott jég-
majálison a Ficsak alapítója,  
Király Nóra elárulta, hogy két 
évvel ezelőtt álmodták meg a 
"Nem vagyunk mi kispályá-
sok" brandet, hogy nemzetkö-
zi sporteseményeken, a magyar 
sportolókért együtt szurko-

lásra buzdítsák az embereket. 
– Ez már a 2016-os foci Eb-n 
bevált, tavaly szintén közösen 
szurkoltunk a vizes-világbaj-
nokság magyar versenyzőinek, 
így most is segítjük majd a téli 
olimpián induló honfitársain-
kat – állította Király Nóra.

Tuzson Bence kormányza-
ti kommunikációért felelős ál-
lamtitkár egyenesen a jövő vá-
rosának nevezte Dunakeszit, 
amit azzal támasztott alá, hogy 
a 45 ezres lakosságából mára 
már elérte a hatezres határt az 
itt élő gyermekek száma. Mint 
mondta, ezért is fontos, hogy 
a település életében  főszere-
pet kapjanak mind a családok, 
mind a gyermekek.

A hóesés csökkenésével vé-
gül fordított arányban nőtt 
a Fő térre érkezők száma, és 
amíg a felnőttek a finom forralt 
bortól, a gyermekek a mozgás-
tól átfűtve távoztak a rendez-
vény végén, többen is azt állí-
tották, Dunakeszin lehet eső, 
lehet hó, az emberek kedve a 
sportolástól jó…

- molnár -
Fotó: Ligeti Edina

Az önbecsülés és a küzdőképesség 
megalapozása gyermekkorban

A téli sportolást és a szurkolást 
népszerűsítette a Ficsak Dunakeszin

Kicsit és nagyok egyaránt 
megkedvelték a főtéri jégpályát 

A politikusok és olimpikonok 
együtt biztatták a közönséget 
a közös szurkolásra és sportolásra
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Csongrádi Ferencet 
nevezték ki a Vác labdarúgó 

csapat vezetőedzőjének
Hivatalosan is bejelentették, hogy február el-
sejétől a Vác FC labdarúgó csapatának vezető-
edzője a Videoton korábbi kiváló labdarúgója, 
majd vezetőedzője Csongrádi Ferenc lett. 

A szakember 1973-
ban lett a Videoton 
labdarúgója. Része-
se volt az együttes 

és a magyar futball egyik leg-
nagyobb klubsikerének a Vide-
oton 1984-1985-ös UEFA kupa 
menetelésének, amikor a szé-
kesfehérvári gárda egészen a 
döntőig jutott, ahol azonban a 
Real Madrid túl nagy falatnak 
bizonyult számára. A Video-
tonban 330 NB I-es meccsen 

lépett pályára, 24 gólt szerzett. 
Csongrádi Ferenc 1976 tava-

szán debütált a magyar váloga-
tottban, melyben pályafutása 
során összesen 24-szer lépett 
pályára, részt vett az 1982-es és 
az 1986-os világbajnokságon 
is. Az új vezetőedző szakmai 
munkáját a csapatnál továbbra 
is Nagy Tibor edző, Gulyás Gá-
bor erőnléti edző valamint Há-
mori István kapusedző segíti 
majd a jövőben.

Óvodapedagógusi ÁLLÁS
„Vasút a gyermekekért” Alapítvány Dunakeszi 

Óvodája (2120 Dunakeszi, Mindszenty sétány 2.) 
óvodapedagógusokat keres nyugdíjba készülő kollégák 

helyére 2018. augusztus végi munkakezdéssel. 
A jelentkezéseket telefonon vagy email-ben várjuk 

önéletrajzzal a következő elérhetőségeinkre: telefon: 
0627-546-335, email: vgya.ovi.vezeto@gmail.com

Á llás
Építőipari cég keres Dunakanyar 

térségéből (elsősorban Visegrád, Dömös, 
Pilismarót, Tahitótfalu, Szentendre) 

kőművest, festőt, építőipari segédmunkást 
budapesti munkavégzésre. Munkába járás 
megoldott. Jogosítvány előny. Jelentkezni a 
+36-30-846-5670-es telefonszámon lehet.

Orbán Levente (balról) és Csongrádi Ferenc
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