
     

ingyenes közéleti újság

Dunakanyar Régió
Megjelenik kéthetente: Fót, Dunakeszi, Szentendre, göd, Sződliget, Vác, Verőce, kismaros, nagymaros, Zebegény, Szob területén

XX. évfolyam 6. szám                   2018. március 20.

 

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

Pásztor Béla polgármester örömét fejezte ki, hogy az állam és az egyház 
összefogásával felépül a katolikus gimnázium

Méltó megemlékezés a nemzeti ünnepen
Március 15-e nemzeti ünnepén a már évek óta jól kifor-
rott menetrend szerint emlékezhettek meg a váciak az 
1848/1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 
évfordulójáról. 

Az események sorozata ezút-
tal is a Báthori utcai Pető-
fi emléktáblánál kezdődött 
a Juhász Gyula Iskola diák-

jainak műsorával, a mementó megko-
szorúzásával. A folytatásban - a helyi 
sajtó képviselőinek vezetésével - szin-
tén koszorúk kerültek az egykor a 12 
pontot és a Nemzeti dalt kinyomtató 
Landerer Lajos nyomdásznak a róla 
elnevezett utcában lévő emléktáblá-
jához, közben a művelődési központ-
ban történelmi játszóház kezdődött. 
Délután, a Kossuth téri toborzón a 
hagyományokhoz híven - gyalogo-
san vagy lóháton - ezúttal is felsora-
koztak a Váci Huszár- és Nemzetőr 
Bandérium hagyományőrzői, induló-
kat játszott a Váci Ifjúsági Fúvószene-
kar, a Nemzeti dalt - mint évről évre 
szokás - a Váci Reménység Egyesület 
ünnephez kötődő szavalóversenyének 
nyertese, ezúttal Ősi Péter szavalta el. 
A ligeti honvéd emlékműnél ren-
dezett ünnepi műsorban közre-
működött Plásztán Anett éne-
kes, a Váczi Néptáncegyüttes, a 
Fónay HUMÁNIA Társulat és a 
Bartók-Pikéthy zeneművészeti kon-
zervatórium számos növendéke. 

A megemlékezés szónoka ez-
úttal Rétvári Bence, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumá-
nak parlamenti államtitkára volt. 
- Történeti feljegyzések szerint Pető-
fi egy március 19-ére kitűzött gyű-
lésre készülve kezdte írni a Nemzeti 
dalt. A szöveg eredetileg úgy kezdő-
dött volna, hogy "Rajta magyar, hí a 
haza!" Amikor néhány közeli ismerő-
sének, barátjának megmutatta, felol-
vasta a verset, Szikra Ferenc sugallatá-
ra megváltoztatta az első szót, hiszen 
elfogadta az érvelést, hogy a nemzet-
nek legelőször talpra kell állnia. Nos, 
ez nekünk is fontos üzenet, hiszen be 
kell látni, hogy aki nem áll meg a saját 
lábán, az értelemszerűen előrébb jut-
ni, lépéseket tenni sem tud, és ez kö-
zösségi értelemben egyaránt igaz. 

A történelem során Magyaror-
szág sokszor nem állhatott a saját lá-
bán, hosszabb-rövidebb ideig ide-
gen nagyhatalmak és/vagy külföldi 
pénzintézetek befolyásolták a haza 
sorsát, de mára talpra állt az or-
szág, a nemzet, amelynek nagy erő-
re van szüksége, mert 2015 táján, a 
legújabb kori tömeges migráció kez-
detével olyan korszak kezdődött, 

amelyben ismét veszély fenyegeti a 
függetlenséget. A történelemben pe-
dig, mint arra a tisztánlátóként is-
mert Szent Pio atya is rávilágított 
egy próféciájában, a magyarságnak 
a nemzeten túlmutató, kiemelkedő-
en fontos küldetése, szerepe lehet - 
mondta beszédében Rétvári Bence. 
Hozzátette: a nemzeti függetlenség 
szorosan összefügg a személyes sza-
badsággal és az egyéni jóléttel is, a 

legelső nélkül nincs garancia, de még 
csak esély sem a másik kettőre, hi-
szen ha idegen politikai- és pénzha-
talmak, hatalmi központok kiszol-
gáltatottjai vagyunk, biztosak lehe-
tünk benne, hogy őket a magyarok 
boldogulása szemernyit sem érdekli.

- Ezt az országot itt a Kárpát-me-
dencében megvédeni kell és nem meg-
változtatni - zárta szavait a szónok.    
A városi eseménysorozatot záró ün-

nepség a honvéd emlékmű megko-
szorúzásával ért véget: a városvezetők 
– Fördős Attila, Mokánszky Zolrán - 
mellett koszorúzott Rétvári Bence, 
Beer Miklós megyéspüspök, számos 
intézmény, civil szervezet delegációja 
és természetesen sok magánszemély is 
virágszálakat, csokrokat helyezett el a 
talapzatnál.

Ribáry Zoltán 
Fotó: KesziPress

Dr. Rétvári Bence államtitkár főhajtása a váci Honvéd emlékműnél 

Katolikus gimnázium épül Veresegyházon 
A kormány egy korábbi döntésével 600 millió forintos, március 2-án megjelent kormány-
határozatával pedig újabb 2 milliárd forintos támogatást nyújt a veresegyházi katolikus 
gimnázium megépítéséhez - jelentette be a kormányzati kommunikációért felelős állam-
titkár március 5-én, a Pest megyei városban.

Állami és egyházi összefogással 15 tantermes iskolában tanulhatnak a diákok 

Tuzson Bence - aki a térség 
fideszes országgyűlési képvi-
selője is -, dr. Beer Miklós váci 

megyéspüspök és Pásztor Béla, Ve-
resegyház polgármestere jelképesen 
megtették az első kapavágásokat az 
építkezésen.

Az államtitkár azt mondta: aki is-

kolát épít, az a jövőt építi. "Nem mind-
egy, hogy a gyermekeink milyen kö-
rülmények között, milyen oktatást 
kapnak", ha jót, akkor erős Magyaror-
szág fog felépülni velük - fűzte hozzá.

A kormányzati kommunikációért 
felelős államtitkár szólt arról is, hogy 
a környéken több iskola is épül vagy 

megújul. Dunakeszin nemrég adtak át 
egy 24 tantermes iskolát és egy katoli-
kus iskola is megkezdheti hamarosan 
állami támogatással a működését, Gö-
dön szintén hamarosan elkezd épül-
ni egy 24 tantermes iskola, Fóton pe-
dig egy közeli jövőben induló, hatmil-
liárd forintos fejlesztési program fog-
lalja magában az óvoda- és az iskola-
fejlesztést.

Tuzson Bence beszélt arról is, 
hogy Veresegyházon nemrég adtak 
át egy olyan iskolát, amely a tanulá-
si nehézségekkel küzdőket segíti. Ez 
egy fiatal város, a lakosság negyede 
18 év alatti, évente 250 gyermek ke-
rül ki az általános iskolákból. Fon-
tos ezért, hogy legyen olyan gimná-
zium, amely segít a szülőknek meg-
felelő, az életre felkészítő, jó szín-
vonalú oktatást biztosítani, és jövő 
ősszel 500 gyerek számára már meg 

is kezdődhet majd benne a tanítás - 
fűzte hozzá

Pásztor Béla, Veresegyház polgár-
mestere elmondta, hogy az intéz-
mény 15 tantermes lesz és az első osz-
tálya a régi polgármesteri hivatalban 
már meg is kezdte a tanévet – tudósí-
tott az MTI.

A projekttábla szerint az iskola épít-
tetője Veresegyház önkormányza-
ta és az Egyházmegyei Katolikus Is-
kolák Főhatósága, a kivitelezés 2018. 
március és 2019 májusa között zajlik 
le, összköltsége 3,426 milliárd forint, 
amelyből az állam 2,6 milliárd forin-
tot áll. Fotó: Ligeti Edina
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A díjazottak Markó József polgármestertől 
és Kóczán Mór unokáitól vehették át a vándorserleget

Svájci vendégekkel együtt 
ünnepeltek Gödön

1848. március idusának forradalmi hangulata fogadta az ünneplő gödi polgárokat a város Huzella 
Tivadar Általános Iskolájának sportcsarnokában március 15-én délelőtt, ahol ünneplőbe öltözött ki-
csik és nagyok emlékeztek a magyar nemzet 170. éve történt kiemelkedő eseményeire. Az önkor-
mányzat meghívására a gödiekkel együtt ünnepeltek a svájci testvérvárosból, Monthey-ből érkezett 
három fős delegáció tagjai is.

Markó József polgár-
mester ünnepi kö-
szöntőjében hang-
súlyozta a magyar 

történelem jeles eseményének 
történelmi jelentőségét, az 1818-
1849-es forradalom és szabad-
ságharc kiemelkedő személyisé-
geinek példaértékű cselekedetét, 
helytállását.

Mint minden évben, így az 
idei ünnepi megemlékezésen is 
a város fiataljainak műsorát él-
vezhette a közönség. Az ünnepi 
szónok, Untsch Gergely beszédét 
– aki a forradalmi ifjúság törté-
nelmi szerepét helyezte megem-
lékezésének fókuszába – a Gödi 

Ifjúsági Fúvószenekar műsora 
(vezetőjük: Nyikes Róbert) és a 
Gödi Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola (felkészítő  tanár Greguss 
Gergely) rendkívül színvonalas, 
szívet melengető előadása foglal-
ta keretbe.  

Az ünnepi műsor után adták át 
a Kóczán Mór-díjat. Göd egyko-
ri lelkésze, a kiváló atléta a 1912-
es stockholmi olimpián gerelyha-
jításban borzérmet nyert. Előtte 
indult az 1908-as londoni olim-
pián is, gerelyhajításban ötször 
nyert magyar bajnokságot. Az 
akkori Alsógöd büszkesége 1972-
ben hunyt el, emlékére Göd Vá-

ros Önkormányzata Képviselő-
testülete 1999-ben Kóczán Mór 
vándordíjat alapított.

Markó József polgármester 
Kóczán Mór két unokájával, és 
dédunokájával együtt adta át az 
idei díjazottaknak a vándorser-
leget:  

női egyéni kategóriában Kő-
halmi Emese kajakozó, 

férfi egyéni kategóriában Vaj-
da Béla, a Dunai Sárkányok csa-
pat tagja, aki Gödön meghonosí-
totta a sárkányhajózást, 

csapat kategóriában a Gödi 
Asztalitenisz Szakosztály vehet-
te át az elismerést. 

Az ünnepi megemlékezés a 
Kossuth téren folytatódott, ahol 
Kemény Gábor szavalata után 
az önkormányzat nevében Mar-
kó József polgármester, dr. Pin-
tér György alpolgármester, dr. 
Szinay József címzetes főjegy-
ző helyezte el a tisztelet koszo-
rúját, őket követték a pártok, in-
tézmények, iskolák, civil közös-
ségek képviselői. Kossuth Lajos 
szobránál tartott megemlékezé-
sen közreműködtek a Jeruzsále-
mi Szent Lázár Lovagrend, a Vi-
tézi Rend, és Gusztos Gábor hu-
szár alakulatának tagjai. 

Az ünneplők innen előbb a Pe-
tőfi szoborhoz vonultak – ahol a 
koszorúzási ünnepségen közre-
működött a Felsőgödi Munkás-
dalkör Kiss Alíz vezényletével 
-, majd Nemeskéri-Kiss Miklós 
kúriában az egykori honvéd ez-
redes emléktáblájánál tiszteleg-
tek, és a hálás utókor nevében 
helyezték el a koszorúkat és a vi-
rágokat. 

Az ünnepség keretében itta 
adta át Markó József polgármes-
ter Újhelyi József polgárőrnek a 
Pro Vigilantia Göd Díj-at, me-
lyet 2017-ben alapított az önkor-
mányzat a rendőrök, katasztró-
favédelmi szolgálatot teljesítők, 
a honvédség kötelékébe tartozók 
és polgárőrök elismerésére.

A méltóságteljes városi meg-
emlékezést a Gaude kórus mű-
sora tette teljessé, melynek tag-
jaival – a zuhogó esőben - együtt 
énekelték az ünneplők; Esik eső 
karikára,/Kossuth Lajos kalap-
jára./Valahány csepp esik rája,/
annyi áldás szálljon rája./Éljen a 
magyar szabadság, éljen a haza! 

Vetési Imre
Fotó: Bea István 

(Gödi Körkép)

Átadták a Kóczán Mór-díjat

Ünnepi koszorúzás Dunakeszin 
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
170. évfordulója tiszteletére Dunakeszi Város 
Önkormányzata ünnepi koszorúzást rendezett a 
Március 15-e téren. Ez alkalomra az emlékmű ta-
lapzatát a város kisiskolásai által készített nem-
zeti színű papírzászlók és virágok ékesítették.

A Himnusz elhangzá-
sa után Szabó Kata-
lin, a Programiroda 
vezetője köszöntöt-

te az ünnepségre érkezett kö-
zönséget. Ezt követően a Hon-
véd Együttes volt táncosai,  
Babus Tamás vezetésével már-
cius 15-i toborzó táncot adtak 
elő, s a parádés előadásban ver-
bunkot, botolót és friss csár-
dást láthattunk.

– Százhetven évvel ezelőtt 
egy ébredő nemzet emelte fel 
a fejét. Egy ébredő nemzet, és 
mint ahogy a kisgyermek fel-

cseperedik és felnőtté válik, 
úgy vált az ország népből nem-
zetté – kezdte ünnepi beszé-
dét Tuzson Bence országgyűlé-
si képviselő. Majd azzal folytat-
ta, hogy ez a nemzettudat ettől 
kezdve meghatározta Magyar-
ország történetét. A márciusi 
ifjak erejéből táplálkozott 1956 
forradalma, 1990 rendszervál-
tása és napjainkban is erre az 
alapra kell támaszkodni. 

A továbbiakban utalt a re-
formkori küzdelmekre, Kos-
suth Lajosra és Széchenyi Ist-
vánra, akik más-más úton in-

dultak el, de pontosan tud-
ták, hogy egy nemzet csak ak-
kor képes saját szavát hallatni, 
ha ehhez megvan a gazdasá-
gi ereje is. E nélkül Magyar-
ország nem válhat önálló or-
szággá.  

Majd így folytatta, hogy 
hosszútávon jelentős változást 

hozott Dunakeszi életében az 
ország első vasútvonala, mely 
érintette a települést, és fellen-
dítette a gazdasági fejlődést. 
Ennek is köszönhető, hogy 
negyven éve várossá válha-
tott a nagyközség és mára már 
mintegy negyvenötezer ember 
otthona.  

– Számunkra az is az üzene-
te 1848-nak, hogy az önállósá-
gunkra, a saját erőnkre, a nem-
zeti erőnkre oda kell figyel-
ni – folytatta. – Úgy kell oda-
figyelni, hogy ez az ország, ez 
a nemzet képes legyen saját 
maga is megszólalni. Legyen 
meg a megfelelő gazdasági ere-
je és önállósága. És ha nemzet-
ről, családról beszélünk, akkor 
mindig együtt kell beszélnünk 
a gazdaságról is. 1848 az ösz-
szefogásról is szól. Az összefo-
gás legkisebb eleme a család, s 
ezekből a jól működő családok-
ból állhat össze egy erős város, 
és az erős városokból, telepü-
lésekből áll össze egy egész or-
szág, egy egész nemzet. És ne-
künk, a mai kor magyarjainak 
fontos feladatunk, hogy megta-
nuljuk 1848 örökségét… Önál-
ló megszólalás, önálló erő nél-
kül Magyarország el fog tűnni 
a történelem süllyesztőjében. 
Arra szeretném kérni önöket, 
hogy a következő időszakban 
is a magyar nemzetre és az ösz-
szefogásra gondoljanak. Ha mi 
magunk, a saját személyünk-
ben s a saját létünkben nem 
vesszük ezt komolyan, akkor 
az egész ország, az egész nem-

zet épülése kerülhet veszélybe. 
Ez 1848 üzenete – mondta be-
fejezésül Tuzson Bence.  

A Bárdos Lajos Általános Is-
kola diákjaiból alakult ének-
kar, Pohl István ének-zene sza-
kos tanár, karvezető vezényle-
tével régmúlt idők katonada-
laiból összeállított válogatást 
adott elő.

Az emlékezés és tisztelet vi-
rágait elsőként Dióssi Csa-
ba polgármester, Erdész Zol-
tán alpolgármester és dr. Mol-
nár György jegyző helyezte el. 
Koszorúzott Tuzson Bence or-
szággyűlési képviselő. Az ön-
kormányzati testület nevében 
Bocsák István Károlyné és Sza-
bó József képviselők, a Duna-
keszi Járási Hivatal képvisele-
tében Imre Zsolt hivatalvezető, 
majd a pártok, nemzetiségi ön-
kormányzatok, intézmények, 
civil szervezetek és magánsze-
mélyek tisztelegtek koszorúik-
kal a hősök emlékművénél. 

Az ünnepség a Szózat el-
éneklésével fejeződött be. Köz-
reműködtek a Dunakeszi Kon-
certfúvósok Szilágyi Szabolcs 
Balázs vezényletével.

Katona M. István
Fotó: Ligeti Edina

A város vezetői 

Az ünnepi szónok és 
a város vezetői
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Rétvári Bence államtitkár: 
hazánk és a váciak biztonsága érdekében tiltakozunk 
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Fazekas Sándor 
földművelésügyi 
miniszter Fóton

Rétvári a volt váci 
laktanyánál tiltakozott 

a migránsok betelepítése ellen

Zsúfolásig megtelt a Vörösmarty Mihály Művelődési Ház nagyterme, mely-
ben Tuzson Bence államtitkár, a város országgyűlési képviselője meghívá-
sára Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter tartott előadást a magyar 
mezőgazdaság fejlődéséről és jelenlegi állapotáról. 

Azért jöttünk ide a váciakkal együtt közösen, hogy visszautasítsuk Ka-
rácsony Gergelynek (az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje) azt a ja-
vaslatát, amely szerint a migránsokat, az illegális bevándorlókat haszná-
laton kívüli laktanyákba telepítenék – jelentette ki dr. Rétvári Bence már-
cius 13-án a volt váci Esze Tamás latkanya bejárata előtt tartott sajtótájé-
koztatón. 

Fazekas Sándor (képünkön) elmondta, hogy 
2010-ben a Fidesz-KDNP kormányra kerülé-
sekor láttak hozzá az agrárium talpra állítá-

sához. 2016-ra a mezőgazdasági termelés 16,8 %-al 
növekedett, az ágazat termelési értéke meghaladta a 
2.619 milliárd forintot. Az agrárexport pedig több 
mint egyharmadával nőtt. 

A miniszter kifejtette, hogy kiemelten támogat-
ják a magyar gazdákat, többek közt a sertéstartók tá-
mogatása 6 milliárd forintról 17 milliárd fölé, a ba-
romfitartók támogatása 4 milliárdról 13 milliárd fölé 
emelkedett. Sikeres volt az uniós támogatások lehí-
vása is, amely 35 %-al növekedett. Évente a mezőgaz-
daságra több mint 400 milliárd forint, vidékfejlesz-
tésre 160 milliárd forint áll a vállalkozók rendelke-
zésére. A támogatásokat elsősorban a mikro-, kis- és 
közepes vállalkozások, a családi gazdálkodók, és a 
nagy munkaerő igényes ágazatoknak juttatják. 

Csökkentették több élelmiszer áfáját, amelyet ja-
nuárban a hal áfája követett. Támogatják az ún. ter-
melői piacok létesítését, ahol helybéli vagy közeli ter-
melők friss zöldség, gyümölcs vagy egyéb terméke-
it közvetlenül értékesíthetik. (Tavasszal megnyílik a 
fóti termelői piac is! – a szerző). Jogi lépésekkel segí-
tik a termelőket, például egyszerűsítik az idénymun-
kával kapcsolatos adminisztrációt. A „Földet a gaz-
dáknak!” program keretében 200 ezer hektár állami 
földet értékesítettek, amiből 74 ezer hektár fiatal gaz-
dákhoz került. Összesen 30 ezer földműves szerzett 
tulajdont. 

Fazekas Sándor miniszter a helyzetelemzést köve-
tően válaszolt kérdésekre is. Többek közt az arany-
kalászos gazdaképzésekkel kapcsolatos érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy a mezőgazdasági képzések 
rendszerének újjászervezése még várat magára.

Az egyik, Tuzson Bencének feltett kérdésre az or-
szággyűlési képviselő-jelölt úgy válaszolt, hogy azért 
kíván ismét országgyűlési képviselő lenni, hogy a 
mezőgazdaságban megtapasztalt fejlesztések meg 
ne torpanjanak, s az ország egyéb gazdasági ágaza-
taiban is elért tagadhatatlan nemzeti eredmények to-
vább folytatódhassanak. Mindehhez szükséges a bé-
kés, nyugodt munka, amelyben azonban csak akkor 
lehet részünk, ha hazánkat továbbra is „Magyar Or-
szág”-nak nevezhetjük, s nem engedünk be ezt a célt 
veszélyeztető idegen tömegeket.

Windhager Károly
Fotó: Ligeti Edina

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma parlamen-
ti államtitkára, a Fidesz-

KDNP országgyűlési képvise-
lő-jelöltje leszögezte: „Karácsony 
Gergely a váci laktanyát is uniós 
forrásokból újítaná fel és ezrével 
telepítené ide a migránsokat. Mi 
ezt elutasítjuk, mi úgy gondoljuk, 
hogy a migrációt nem szervezni 
kell, mint ahogy Karácsony Ger-
gely és az ellenzéki pártok mond-
ják, hanem meg kell állítani. A 
migráció nem lehetőség, hanem 
veszély Európa és Magyarország 
számára”

Rétvári emlékeztetett: az összes 
ellenzéki párt keresztbe feküdt 
annak a javaslatnak, amely alap-
törvényi szinten akarta megaka-
dályozni a migránsok magyar-
országi betelepítését. A politikus 

megjegyezte: ha ezres nagyság-
rendben érkeznének bevándorlók 
az üresen álló laktanyákba, akkor 
búcsút inthetünk a családok és a 
vállalkozások támogatásának, va-
lamint az egészségügyi fejleszté-
seknek, mert ezeket az összege-
ket rájuk kellene fordítani. – Ezért 
a váciak biztonsága és a vállalha-
tatlan költségvetési kiadások mi-
att elutasítjuk ezt a tervet – jelen-
tette ki Rétvári Bence.

A sajtótájékoztatón Fördős Atti-
la, Vác polgármestere – aki mel-
lett jelen volt a két alpolgármester, 
Pető Tibor és Mokánszky Zoltán 
is – tájékoztatásként megismétel-
te, hogy az önkormányzat egyér-
telműen kinyilvánította: a város 
nem fogad be migránsokat. El-
mondta, hogy már részben elké-
szültek azok a tervek, amelyek a 

volt laktanya tudatos fejlesztését 
szolgálják. 

A harminchárom hektárból 
hármat a Waldorf iskola kapott 
meg hosszú távra, terveik között 
szerepel egy óvoda építése. Emel-
lett a területen létesül egy kézi-
labda és egy futball akadémia 
is. A megmaradt mintegy tizen-
hat hektáron egy kisvárosi lakó-
övezet kialakítása a cél, míg a te-
rület Gombás út felöli oldalán 
egy százhúsz férőhelyes szállo-
da felépítését tervezik. A projekt-
hez már kínai befektetők is jelent-
keztek – mondta Fördős Attila. 
A sajtótájékoztatón elhangzottak-
ra reagáltak a megszólított pártok 
is. A Demokratikus Koalíció ne-
vében Krause István országgyű-
lési képviselőjelölt visszautasítot-
ta a vádakat. „A DK sem Vácon, 
sem másutt nem akar menekülte-
ket telepíteni, ez egy fideszes ha-
zugság” – olvasható a közlemény-
ben. Az MSZP is hasonló tartal-
mú levélben reagált Rétvári Bence 
állításaira. „A Fidesz azzal kam-
pányol, hogy ha nem ő nyer a vá-
lasztáson, akkor menekülteket te-
lepítenek be az országba, miköz-
ben az elmúlt hetekben újabb me-
nedékkérők érkeztek például a ba-
lassagyarmati menekültszállóra” 
– írják. 

V. I. 
Fotó: KesziPress

Belügyminiszteri látogatás Dunakeszin
Tuzson Bence országgyűlési képviselő meghívására Dunakeszire látogató Pintér Sándor belügyminiszter előadását telt házas érdeklődés kísérte már-
cius 5-én a Radnóti Miklós Gimnázium aulájában, aki – többek között - bejelentette, hogy Dióssi Csaba polgármesterrel egyeztettek egy önálló, kétál-
lásos városi tűzoltóállomás létrehozásáról. 

Dióssi Csaba polgár-
mester rövid köszön-
tője után -, aki sze-
rint nagyrészt Pintér 

Sándor belügyminiszter érdeme, 
hogy Magyarország biztonságos 
és élhető ország – a város ország-
gyűlési képviselője az április 8-i 
választás történelmi jelentőségét 
hangsúlyozta. 

A választás egyik legfontosabb 
tétje, hogy sikerül-e megőrizni az 
elért eredményeket, melyek közül 
– mint fogalmazott - arra a leg-
büszkébb, hogy Dunakeszin ta-
valy felépült az ország egyik leg-
modernebb 24 tantermes iskolája. 
A jövőt szolgálja a Gödön épülő 
24 tantermes iskola, a Veresegy-
házon épülő katolikus gimnázi-
um költségeihez 2,6 milliárdot ad 
az állam, Fóton pedig 6 milliárd 
jut a gyerekekre. - Fiatal a régió, 
örvendetes, hogy a lakosság ne-
gyede gyerek. A családok bizton-
ságát tartja a legfontosabbnak a 
kormány. A családok, a kis közös-
ségek alkotják az erős városokat, 
az erős városok az erős nemzetet. 

Család politika és gazdaságpoliti-
ka kéz a kézben jár Magyarorszá-
gon - mondta Tuzson Bence, aki 
kijelentette; Európában egyedül-
álló a magyar támogatási forma. 
A tendencia jó, a gyerekek száma 
nő. Az államtitkár szerint a mig-
rációra a helyes válasz a jó család-
politika, határozott és jogszerű 
határvédelem.  

Pintér Sándor belügyminisz-
ter bevezetőjében elmondta, mint 
egykori Pest megyei rendőrfőka-
pitány-helyettes sokszor megfor-
dult a térségben, így Dunakeszin 
is. A belügyminisztérium tevé-
kenységét bemutatva -, melyhez 
12 szakterület tartozik - kiemelten 
beszélt az önkormányzatokról. 
Felidézte a 2010-es kormányvál-
táskor tapasztalt súlyos helyzetet, 
melynek megoldásaként először 
konszolidálták az önkormányza-
tokat. Ebben a régióban működő 
önkormányzatok adósságállomá-
nyából 20 milliárd forintot vállalt 
át az állam. A tárca jelentős fel-
adatai közt beszélt az árvízvéde-
lemről, a vízügyi feladatok szak-

szerű ellátásáról. A közfoglalkoz-
tatásról szólva hangoztatta; a kor-
mány határozott törekvése, hogy 
az emberek ne segélyből, hanem 
munkából éljenek, kapják vissza 
emberi méltóságukat. A kataszt-
rófavédelem, ezen belül a tűzol-
tóság tevékenységét értékelve el-
mondta; az átalakulás, a koncent-
rált irányítás egyik legnagyobb 
eredménye a rövid reakció idő, 
a 112-es hívóközpont létrehozá-
sa, a gyors és hatékony koordiná-
ció. Pintér Sándor belügyminisz-
ter bejelentette, hogy Dióssi Csa-
bával, Dunakeszi polgármesteré-
vel tárgyalásokat folytattak egy 
kétállásos tűzoltóállomás létreho-
zásáról, melyet a Rendőrkapitány-
ság területén helyeznének el.

 A belügyminiszter széles körű 
áttekintést adott a rendőrség 2010-
ben tapasztalt helyzetéről, a fegy-
veres testületről alkotott állam-
polgári véleményekről, az elmúlt 
nyolc év tudatos és rendkívül ha-
tározott munkájának eredményé-
ről. - A rendőrség tekintélyét csak 
a rendőrök és a parancsnokok 

helytállása, tevékenysége adhat-
ja vissza – utalt a pozitív változá-
sokat elősegítő munkára. A rend-
őrök ma már büszkék arra, hogy 
itt szolgálhatnak – tette hozzá. A 
rendőri tevékenység hatékonysá-
gának köszönhetően a bűncselek-
mények száma 2017-re 215 ezerre 
csökkent, 2010-ben 430 ezer volt. 
A bűncselekmények visszaszorí-
tását nagyban elősegítette – töb-
bek között - a térfigyelő kamera-
rendszerek kiépítése és az intenzív 
rendőri jelenlét a közterületeken – 
mondta a belügyminiszter. 

A legnagyobb kihívást a mig-
ráció jelentette a rendőrség szá-

mára, 2014-ben 44 ezren lépték 
át illegálisan a határt, míg 2015-
ben naponta 10-15 ezer ember ér-
kezett papírok nélkül. Dr. Pintér 
Sándor tájékoztatásából kiderült, 
összesen 391 ezer ember vonult 
át az országon, akik közül 176 ez-
ret regisztráltak, 104 országból ér-
keztek. A zöldhatár őrzését előbb 
élőerővel, majd műszaki zárral és 
jogi háttérrel oldották meg. A fel-
adat eredményes ellátása érdeké-
ben 3500 határvadászt vettek fel. 
- Belépési pontokat hoztunk lét-
re, minden szempontból megfele-
lünk az uniós jogszabályokban és 
a Genfi egyezményben rögzítet-

teknek – húzta alá dr. Pintér Sán-
dor, akitől megtudhatta a hallga-
tóság azt is, hogy az országon ke-
resztülhaladók 75%-a férfi, ezek-
nek a 80%-a 20 és 40 év közötti 
volt. – A felsőhatár nélküli köte-
lező kvóták ellen küzdünk, de aki 
a nemzetközi egyezményeknek 
megfelel, akit hazájában üldöz-
nek, és azt igazolni tudja, akkor 
őt menekült státuszba helyezzük. 
Egyébként meggyőződésem, hogy 
a bajt elsősorban ott kell kezelni, 
ahol keletkezett – hangsúlyozta a 
belügyminiszter.

Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina

Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter előadását 
nagy érdeklődéssel 
hallgatta a közönség
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Vác: ellenzéki jelöltek 
sajtótájékoztatója 

az OLAF-jelentésről

Korózs Lajos: Az MSZP visszaállítaná 
a 2010 előtti nyugdíjpolitikát

A választási kampány finiséhez közeledve ellenzéki pártok képviselői tar-
tottak sajtótájékoztatót a minap a váci főtéren, melynek az Elios-ügy, az 
OLAF-jelentés és Vác érintettsége volt a témája. 

Nyugdíjfórumot tartott Vácon Korózs Lajos, az MSZP elnökségi tagja, or-
szággyűlési képviselő, a volt szocialista kormány esélyegyenlőségi mi-
nisztériumának államtitkára március 6-án a helyi művelődési központban. 

Dr. Jakab Zoltán, az 
Együtt, Krause István, 
az MSZP-DK, és Ju-

hász Béla, a Momentum hiva-
talosan is nyilvántartásba vett 
országgyűlési képviselőjelöltje 
határozottan követelte, hogy a 
lámpacsere miatt a városra ki-
rótt húszmillió forintos bün-
tetés felelősét nevezzék meg a 
Városházán. 

Az eddig napvilágot látott 
hírek arról szólnak, hogy az 
OLAF-jelentés számos sza-
bálytalanságot tárt fel az or-
szág több településén kivitele-
zett Elios-beruházással össze-
függésben, melynek tényszerű 
feltárását az ellenzéki pártok 
szinte kivétel nélkül minden-
hol sürgetnek. Mint a sajtótá-
jékoztatón elhangzott a váci 
Elios-fejlesztés alkalmával a 
városban számos helyen lecse-
réltek olyan lámpatestet is, me-
lyeket a korábbi években uni-
ós forrásból telepítettek. Az el-
lenzéki képviselők szerint ezt 
nem lett volna szabad meg-
tenni, mert nem járt az előírt 
üzem idejuk, s emiatt az ön-
kormányzatot 20 millió forint-

ra büntették, mellyel összefüg-
gésben Juhász Béla kijelentette 
–, aki Sződliget polgármestere 
–, hogy ezt az összeget a város 
tisztántartására, az utak javítá-
sára lehetett volna fordítani.

Az ellenzési politikusok – 
különböző hangnemben és stí-
lusban – felszólították az ön-
kormányzatot, hogy ameny-
nyiben a város kapott le-
velet az OLAF-tól az Elios-
beruházással kapcsolatban, azt 
hozzák nyilvánosságra és rész-

letesen tájékoztassák Vác la-
kosságát a valós helyzetről. 

A sajtótájékoztatón elhang-
zottakra a helyi sajtó megke-
resésére a Fidesz városi szerve-
zete reagált: ”Ezzel a fejlesztés-
sel Vác jól járt, ami évente több 
mint 20 millió forint megtaka-
rítást jelent a városnak. Min-
den más állítás csak kampány” 
- írják közleményükben. 

(Vetési) 
Fotó: KesziPress

A rendezvény előtt dr. Bóth 
Jánossal, az MSZP városi 
elnökével közösen tar-

tott sajtótájékoztatón elhangzott: 
a Fidesz eltörölte a korengedmé-
nyes és a korkedvezményes nyug-
díjat, a rokkantsági nyugdíjat mi-
közben a szolgálati járandóságot 
megadóztatták. A pártelnök az 
április 8-i választásra utalva új-
ságírói kérdésre elmondta, hogy 
a koordinált ellenzéki összefogást 
támogatják. 

Korózs Lajos elhibázottnak 
tartja, hogy még a szocialista 
kormány által bevezetett, majd 
általuk visszavont 13. havi nyug-
díjat nem hozta vissza újból a Fi-
desz kormány. Élsen bírálta a je-
lenlegi kormány koalíciót, ami-
ért nyolc év alatt nem emelték az 
öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gét, ami jelenleg is 28,500 forint. 
A baloldali politikus kijelentette: 
amennyiben a választóktól meg-
kapják a felhatalmazást a kor-
mányzásra, akkor újra bevezetik 
a 13. havi nyugdíjat és megdup-
lázzák az öregségi nyugdíj legki-
sebb összegét.

- Összesen 42 ezer forintnyi 
többletet adott Orbán Viktor a 
nyugdíjasoknak. 3x10 ezer forin-
tos vásárlási utalványt, körülbe-
lül 12 ezer forint átlagos összeg-
ben nyugdíjprémiumot. Ezzel 

szemben a hét és fél év alatt mi a 
13. havi nyugdíjjuttatásként 380 
ezer forint átlagos összeget jut-
tattunk a nyugdíjasoknak. Fejen-
ként 380 ezer forint áll a 42 ezer 
forinttal szemben. A másik: biz-
tosítani fogjuk a rugalmas nyug-
díjba vonulás feltételeit, ebbe bele 
fogjuk illeszteni a korengedmé-
nyes és korkedvezményes nyug-
díjat. Negyedik vállalásunk, 
hogy új típusú szolgálati nyugdí-
jat fogunk kidolgozni egyeztet-
ve az érdekvédelmi szervezetek-
kel és el fogjuk törölni a személyi 
jövedelemadó terhelését a szolgá-
lati járandóságnak. Ezen túlme-
nően vissza fogjuk állítani a rok-
kantnyugdíj rendszert – hangoz-
tatta Korózs Lajos. 

A szocialista politikus bejelen-
tette, hogy visszaállítják járulék 

plafont, mint fogalmazott; „nem 
lesznek milliomos nyugdíjak.” 
A tervezett intézkedések között 
említette a magyar-ukrán szoci-
ális szerződés felmondását.

Arra az újságírói kérdésre, 
hogy a beígért juttatásokat mi-
ből finanszíroznák, kijelentette, 
hogy bevezetnék a vagyondézs-
mát.

Korózs Lajos szerint jó esélyük 
van arra, hogy az április 8-i vá-
lasztáson 62-65 képviselői man-
dátumot nyerjen az MSZP. Dr. 
Bóth János, a párt városi elnöke 
is bizakodóan nyilatkozott, aki a 
siker érdekében helyben is a ko-
ordinált ellenzéki indulást szor-
galmazza. – Mi már megtettük 
az első lépest, azzal, hogy a Dk 
jelöltjét támogatjuk - mondta. 

(Vetési)

Juhász Béla, Krause István, dr. Jakab Zoltán

Korózs Lajos és dr. Bóth János 
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Választás 2018: megrongálták 
Fehér Zsolt plakátjait

Kövér László: Ez az utolsó 
esély, hogy hibázzunk

Az országgyűlési képviselőjelölt állítás időszakát követően a potenciá-
lis jelöltek többsége megkezdte a választási kampányt, melynek kereté-
ben a választókerület településein megjelentek fényképes plakátjaik. Er-
ről adott tájékoztatást Fehér Zsolt, a Jobbik országgyűlési képviselőjelölt-
je, akinek plakátjai közül már többet meg is rongáltak.

A címben idézett kijelentést Gödön mondta Kövér László, az Országgyűlés 
elnöke, aki a város országgyűlési képviselője, Tuzson Bence államtitkár 
vendégeként tartott lakossági fórumot a városban. 

A Pest megyei 4. szá-
mú OEVK-ben in-
duló politikus el-
mondta; március 

12-vel kezdődő héten kezdték 
el kihelyezni plakátjait, me-
lyek közül Rádon már többet is 
megrongáltak.

Fehér Zsolt rendkívül durvá-
nak nevezte a tisztességes ver-
sengéshez méltatlan cselekede-
tet. Az ügy kivizsgálása miatt 
feljelentést tettek ismeretlen tet-
tes ellen a rendőrségen. A váci 
főtéren március 14-én megtar-
tott sajtótájékoztatón azonban 
azt is elmondta; tudomásuk 
szerint egy váci kocsmatulajdo-
nos van a történtek hátterében, 
aki pénzt kap azért, hogy pla-
kátokat rongáljon. „Ebből is lát-
szik, hogy a jelenlegi kormány-
pártok tartanak a Jobbik válasz-
tási sikerétől” – húzta alá a kép-
viselő-jelölt. 

Kemény kritikával bírálta a 
Fidesz-KDNP koalíció teljesít-
ményét, és felszólította a vá-
lasztókat, hogy április 8-án 
menjenek el szavazni, és ne fél-
jenek leváltani a nyolc éve reg-

náló, szerinte alkalmatlan kor-
mányt. 

Újságírói kérdésre válaszolva 
Fehér Zsolt elmondta; meghí-
vást kapott a március 19-i kö-
zös ellenzéki jelöltállítást elő-
készítő megbeszélésre. Megis-
mételte, hogy a Jobbik csak az 

ellenzéki pártok egyrészével – 
az LMP-t nevezte meg – haj-
landó összefogni a közös kor-
mányzás érdekében a választá-
si eredmények tükrében.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A nagy érdeklődéssel 
övezett rendezvényt 
Göd fideszes polgár-
mestere, Markó Jó-

zsef nyitotta meg. Külön elis-
meréssel beszélt Tuzson Bence 
elmúlt négy éves tevékenységé-
ről, aki sokat tett a település fej-
lődéséért. 

A város országgyűlési képvi-
selője rövid beszédében az áp-
rilis 8-i választás történelmi je-
lentőségét emelte ki, amely – 
mint fogalmazott - nemcsak 
négy évre, hanem 15, vagy akár 
100 évre is meghatározza Ma-
gyarországot. – Egy rossz vá-
lasztás veszélybe sodorhatja a 
gödi eredményeket is – húz-
ta alá, majd a város fejlődésé-
ről szólva kiemelte a gödi Sam-
sung-beruházást, melynek kö-
szönhetően Göd felkerült a vi-
lág innovációs térképére. Az 
eredmények sorában beszélt a 
24 tantermes új iskola építésé-
ről, az úthálózat fejlesztéséről és 
a térség fejlődéséről.  

Kövér László közel két órás 
előadásában széles körű átte-
kintést adott a rendszerválto-
zás utáni magyar belpolitiká-
ról, a pártok szerepvállalásáról, 
morális állapotukról. Hossza-

san elemezte a MSZP-SZDSZ 
kormányok politikáját, az or-
szág helyzetére gyakorolt nega-
tív hatásukat, melyeket mindig 
a jobboldali Orbán kormány 
korrigál(t). Napjainkról szólva 
kijelentette: „ennyire alkalmat-
lan ellenzéke még soha nem volt 
az országnak.” 

Nyolc éves kormányzásuk 
egyik legnagyobb értékének ne-
vezte, hogy Magyarország Eu-
rópa egyik legbiztonságosabb 
országává vált, helyre állítot-
ták a gazdaságot, amely 2010-
ben Görögországgal volt egy 
szinten. Nézzék meg, hogy ma 
hol tartunk mi, és hol tartanak 
a görögök – érvelt az Ország-
gyűlés elnöke. Soros György 

nevét csak egyszer hozta szó-
ba, örömét fejezte ki, hogy „fel-
színre lépett”, így tudjuk ki-
vel, kikekkel állunk szemben – 
mondta.

Kövér László szerint a válasz-
tás tétje, hogy Magyarország 
megmaradjon magyar ország-
nak és hogy megmaradnak-e 
azok az eredmények, amiket a 
kormány az utóbbi években el-
ért. Rossz döntés esetén az em-
berek mindent el fognak veszí-
teni, amiért az utóbbi nyolc év-
ben megdolgoztak, megküz-
döttek. Végül pedig a hazájukat 
is elvesztik. Ez az utolsó esély 
arra, hogy hibázzanak – mond-
ta a politikus. (Vetési)

Fotó: Ligeti Edina

Fehér Zsolt képviselőjelölt párttársai jelenlétében 
beszélt a plakátrongálásról 

Kövér László, 
az Országgyűlés elnöke
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Ötvenhat férőhelyes 
bölcsőde épül Vácon

Közel 600 millió forint 
kormányzati támogatást kap a váci 

Szent Kereszt ferences templom

Év végére elkészül az az 56 férőhelyes bölcsőde Vác Öreg-Deákvár városnegyedében, amely a gyer-
mekek elhelyezése mellett 17 szakalkalmazott számára biztosít munkahelyet. A közel 2800 négy-
zetméter alapterületű, 4 csoportszobás intézmény a Bauer Mihály utcában épül fel, melynek teljes, 
334,6 millió forint költségét állami pályázaton elnyert forrásból biztosítják – jelentette az önkor-
mányzat vezetőivel március 10-én tartott közös sajtótájékoztatón dr. Rétvári Bence. 

Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti ál-
lamtitkára a minap tartott váci sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a ferences 
templomnak nyújtott 570 millió forintos felújítási támogatás mellett 138,6 mil-
lió forintot osztanak szét a váci és környékbeli települések egyházi épületeinek 
felújítására. Támogatásban részesül Sződ, Vámosmikola, Kismaros, Nagymaros, 
Zebegény, Szob, Kemence, Sződliget, Váchartyán, Kosd és Verőce - ismertette.

Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma parlamenti államtitkára kijelen-
tette: egy családbarát ország elkép-
zelhetetlen anélkül, hogy támogas-

sa az édesanyák mielőbbi munkába állását gyer-
mekeik megszületése után. Vácon pedig egyelő-
re hiány van a bölcsődei férőhelyekből. 

Az új intézmény a már működő három böl-
csőde területi lefedettségét kiegészítve az eddig 
„fehérfoltnak” számító Öreg-Deákvár városne-
gyedben élő gyermekek számára lakóhelyük kö-
zelségében biztosítja az ellátást. 

Az államtitkár külön hangsúlyozta, hogy a 
családbarát címmel büszkélkedő Vácon megva-
lósuló fejlesztés illeszkedik abba szakmai kon-
cepcióba, melynek keretében országszerte mint-
egy harmadával növelte a kormány a bölcsődei 
férőhelyek számát 2010-hez képest. Kiemelte; az 
intézményi fejlesztésekkel párhuzamosan a fel-
sőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermekneve-

lők bére mintegy 63%-al emelkedett 2016. janu-
ár 1-től. 

- Tavaly év elejétől pedig a középfokú végzett-
séggel rendelkező bölcsődei kisgyermeknevelők 
bére az új bölcsődei pótlékkal és a garantált bér-
minimum emelésével együttesen nettó 32%-al 
nőtt havi szinten – húzta alá dr. Rétvári Bence, 
aki szerint ez is elősegítheti azt, hogy a tizenhét 
állást felső és középfokú szakemberek töltsék be. 

Fördős Attila polgármester elmondta, hogy 
a városban egyre nagyobb igény mutatkozik a 
kisgyermekes édesanyák munkába állására, de 
a bölcsődei férőhelyek alacsony száma ezt jelen-
tősen megnehezítette. Ezt a gondot igyekszik 
enyhíteni a fejlesztés, amelynek köszönhetően 
Öreg-Deákváron élő gyerekek számára - élet-
koruknak megfelelően - immár biztosított lesz 
az óvodai és iskolai intézmény mellett a bölcső-
dei ellátás is. 

A polgármester a beruházás területéről el-

mondta, hogy korábban vízfogóként használ-
ták, ám napjainkra a csatorna-hálózat kiépítésé-
vel elvesztette a korábbi funkcióját. – A terület 
fele a beruházás átadása után is megmarad, me-
lyen a környéken élők a jövőben is sportolhat-
nak – tette hozzá Fördős Attila, aki a kivitelezés 
idejére a lakosság megértését és türelmét kérte. 

Mokánszky Zoltán alpolgármester azt hang-
súlyozta, hogy a fejlesztés eredményeként az itt 
élő kisgyermekes családok élete komfortosábbá 
válik, a városban megszűnik a bölcsődei várólis-
ta. - Fél éves kortól a gyerekeket várjuk a bölcső-
déinkben – tette hozzá.

Pető Tibor alpolgármester tájékoztatásként el-
mondta; a beruházás előkészítése, és a tervezés 
ütemterv szerint halad. – A műszaki tartalom 
ismeretében tudjuk majd kiírni a közbeszerzé-
si eljárást, melynek eredménye után kezdődhet 
a kivitelezés. 

Vetési Imre

Az államtitkár kitért arra, hogy a legnagyobb 
összegű támogatások között van a nagyma-
rosi római katolikus templom, ahol 15 mil-
lió forintból megújulnak a szekkók. Ha-

sonló összegű támogatást kap a sződi Mária Magdol-
na római katolikus egyházközség a plébánia épületé-
nek korszerűsítésére, és több mint 14-14 millió forint jut 
a sződligeti római katolikus egyházközségnek a temp-
lom fűtésének kialakítására és a szobi műemlék orgo-
na megmentésére - fűzte hozzá. Az államtitkár a részle-
tes felsorolásban elmondta, hogy a 13,5 millió forintos 
támogatásnak köszönhetően megkezdődhet a kemen-
cei római katolikus plébánia felújításának második üte-
me, a vámosmikolai plébánia tetőfelújítását 13,2 milli-
óval támogatják. A nagyobb összegű támogatások kö-
zött említette a zebegényi Kálvária kápolna felújításá-
ra biztosított 8 millió forint, de 7,9 millió jut a váci Hét-
kápolna Szűz Mária műemléki kegyhely nyílászáróinak 
cseréjére. 

Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség társadalmi és 
örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális 
beruházásokért felelős helyettes-államtitkára arról be-
szélt, hogy az egyházak nemcsak hitéleti, hanem társa-
dalmi missziót is teljesítenek. Ennek eredményeként a 
megújuló ferences épületben egy speciális nevelési in-
tézmény kezdi meg működését. A ferences és a piarista 
rend megállapodása értelmében a fogyatékkal élő fiata-

lok beiskolázását és későbbi elhelyezkedését segíti majd 
a Kilátó elnevezésű oktatási intézmény és munkaerő-pi-
aci módszertani központ. Ezt a programot a kormány 
felkarolta és több mint 2,1 milliárd forinttal támogat-
ja - közölte.

Tömördi Viktor ferences atya, templomigazgató el-
mondta, hogy a támogatásból a Szent Ferenc templom 
belseje is megújulhat.

Beer Miklós váci megyéspüspök elmondta, hogy Vác 
egyik legrégebbi pontján történnek a felújítások, mivel a 
ferences templom közelében állt Géza király palotája -, 
tájékoztatott az eseményről az MTI.

Fotó: Váli Miklós

A 334,6 millió forintos beruházás teljes költségét 
pályázati forrásból finanszírozzák

Váci és környékbeli települések egyházi épületeinek 
felújítására 138,6 millió jut
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Gazdag programkínálat a váci 
VéNégy fesztiválon

Kibővített, már tavasszal is zajló programsorozattal várja a váci VéNégy Fesztivál és Színházi Talál-
kozó a közönséget, ezzel az esemény méltó lezárása lesz július elején Magyarország V4-es elnöksé-
gének - mondta el az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a rendezvény-
ről tartott váci sajtótájékoztatóján.

Rétvári Bence hangsúlyozta: a kor-
mány 50 millió forintos támoga-
tást nyújt a fesztivál szervezőinek, 
hogy magas színvonalon rendez-

hessék meg a cseh, lengyel, szlovák és magyar 
színházak találkozóját, valamint a kísérőprog-
ramokat. Hozzátette: az előző években már bi-
zonyította a fesztivál, hogy "kicsiből is sokat 
tud kihozni", de bízik abban, hogy a támoga-
tás eredményeként a programsorozat a magyar 
V4-elnökség "méltó, ünnepélyes, fiatalos, több 
művészeti ágat összefogó lezárása lesz" és sike-
rül azt a környék vezető rendezvényévé tenni.

Az államtitkár úgy vélte, hogy Magyarország 
hosszú távon leginkább a visegrádi együttmű-
ködésben hihet, amelynek a közös kulturá-
lis programok mindig fontos alapját képezték. 
Közlése szerint hosszú távon a visegrádi orszá-
gok az Európai Unió vezető pólusai lehetnek, 
Nagy-Britannia kilépésével ugyanis az unió 
középpontja keletebbre tolódhat gazdaságilag 
és politikailag egyaránt. A gazdasági és poli-
tikai együttműködés mellett fontos a kulturá-
lis együttműködés is, amelyben sokkal jobban 
megjelenik a közös történelmi, vallási múlt, a 
különböző művészeti ágak segítségével jobban 
bemutatja a bennünket összekötő szálakat.

Rétvári Bence, aki a fesztivál egyik védnö-
ke is, beszélt arról is, hogy az elmúlt nyolc év-
ben Magyarországon kétmillióval több szín-
házjegyet váltottak, mint korábban. Felpezs-

dült a színházi élet, egyre színesebbek, jobbak 
az előadások - emelte ki az államtitkár, felidéz-
ve, hogy a váci színház sem működött még tíz 
évvel ezelőtt, idén pedig már hatodszor rende-
zi meg az értékalapú VéNégy fesztivált. Rétvári 
Bence szerint fontos, hogy Magyarország erő-
södése ezen a területen is megjelenik.

Kiss Domonkos Márk fesztiváligazgató, a 
Váci Dunakanyar Színház igazgatója elmond-
ta, hogy a teátrum épületében már látható a 
fesztivál elmúlt öt évét bemutató fotókiállítás, 
ebben a témában márciusban bemutatnak egy 
kiadványt és egy filmet is. Emellett lesz példá-
ul V4 színházi plakátkiállítás, filmklub a négy 
ország alkotásaiból, és lehetőséget biztosítanak 
a cseh, lengyel és szlovák turisztikai és kultu-
rális intézeteknek is a bemutatkozásra. Április-
ban megünneplik a színház fennállásának ötö-
dik évfordulóját is.

A fesztiváligazgató kiemelte, hogy június 
2-án nagyszabású V4-napot tartanak Vác fő-
terén ingyenes programokkal. A koncertek, 
gasztronómiai események mellett lesz kirako-
dóvásár, bemutatkoznak Vác V4-es testvérvá-
rosainak néptánccsoportjai és lesz táncház is – 
adta hírül az MTI.

A VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó 
nyitó előadását június 29-én tartják, a Nemze-
ti Színház darabját láthatja majd a közönség. 
Kiss Domonkos Márk elmondta, hogy a nem-
zetközi hírű színházak felkérése, az előadá-
sok kiválasztása részben még folyamatban van. 
A Cseh- és Lengyelországot képviselő teátru-
mokkal még tárgyalnak, Szlovákiából a nyit-
rai színház mutatkozik majd be Vácon. A lvivi 
Voszkreszinnye utcaszínházi társulat az idei 
fesztiválon is szórakoztatja majd négy estén át 
a közönséget. Hozzátette: a fesztivál már június 
25-én elkezdődik a négy ország művészeinek 
workshopjával, az ennek eredményeként létre-
jövő előadást a rendezvény végén mutatják be.

A koncertprogram már összeállt: fellép Vá-
con mások mellett a Bëlga, a Punnany Massif, 
a Tankcsapda, az Ivan and the Parazol, a Vad 
Fruttik, a Kiscsillag és a Quimby.

Fördős Attila, Vác polgármestere a sajtótá-
jékoztatón arról beszélt, hogy a VéNégy feszti-
vál a város "ékköve" és bizonyítéka annak, hogy 
egy színházi találkozóból mennyi mindent ki 
lehet hozni.
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Heves harcot vívtak a magyar 
és az osztrák csapatok Dunakeszinél
Március 14-én délelőtt megérkeztek a dunakeszi Katonadombra a váci és a mogyoródi huszárok, 
a gyalogság egységei, hogy a Duna mellett felsorakozott császári lovassággal és tűzérekkel felve-
gyék a küzdelmet. A történelembe váci csataként bevonult összecsapás előtt a honvédő magyar 
alakulatok katonai díszszemlét tartottak. A csatába induló csapatokat köszöntötte Dunakeszi pol-
gármestere és a város országgyűlési képviselője.

Az 1848-49-es forra-
dalom és szabadság-
harc hősei előtt tisz-
telgő múltidéző VII. 

Dunakeszi Viadal idén is nagy 
érdeklődést váltott ki a város 
diáksága és felnőtt lakossága 
körében, akik a kellemes tava-
szi időben kíváncsi érdeklődés-
sel vették körbe a csatateret. 

A hagyományoknak meg-
felelően idén is felsorakoz-
tak a csatába induló csapatok 
a katonai és a polgári vezetők 
előtt. A huszár kapitány je-
lentése után Dióssi Csaba pol-
gármester, Tuzson Bence ál-
lamtitkár és Csereklye Sándor 
huszár alezredes tartott dísz-
szemlét. A Himnusz elhang-
zása után a hagyományőr-
ző csapatokat Dunakeszi pol-
gármestere köszöntötte, majd 
megnyitotta a VII. Dunake-
szi Viadalt. Tuzson Bence, a 
város országgyűlési képvise-
lője beszédében emlékeztette 

az ünneplőket a 170 éve, 1848. 
március 15-én történt forra-
dalmi eseményekre. Több em-
beröltő telt el azóta, ám már-
cius idusát azóta is az ifjúság, 
a fiatalok ünnepeként tart-
juk számon, hiszen ők voltak 
azok, akik kivívták Magyar-
ország szabadságát – mond-
ta. Kiemelte a kor fiataljainak 
történelmi cselekedetét, akik 
nélkül ma nem beszélhetnék 
magyar nemzetről. – Szabad-
ságunkért vívott minden küz-
delmünk, haditettünk, csele-
kedetünk 1848 márciusának 
szellemiségéből táplálkozott. 
S ez a szellemiség határoz-
za meg a mai Magyarorszá-
got is – jelentette ki. Tuzson 
Bence kiemelkedő jelentősé-
gűnek nevezte, hogy megem-
lékezünk a váci csatáról. – A 
gyerekekkel együtt emlékez-
ni, ünnepelni mindannyiunk 
számára belső ünneplést is je-
lent, hiszen együtt, közösen 

éljük meg magyarságunkat, 
nemzettudatunkat – mondta.  

Rövid köszöntő után meg-
kezdődött a „csata”, melyet 
nagy izgalommal vártak a di-
ákok, akik számára a szervező 
Dunakeszi Programiroda még 
lelátót is építtetett, hogy a ki-
sebbek is élvezhessék a korhű 
ruhában öltözött csapatok ösz-
szecsapását. 

A csatát magyar és oszt-
rák tüzérségi párbaj vezette 
be, melyben eleinte a császári 

csapatok jeleskedtek. Hangos 
ágyúdörgést és puskaropogást 
visszhangzott a Duna, a fegy-
verek füstje ellepte a csatate-
ret, melyen bátorító kiálltással 
rohamozta az ellenség állása-
it a magyar és az osztrák gya-
logság. Az ágyúk tűzétől ki-
gyulladt, majd teljesen leégett 
egy közeli falu. Már hosszú 
ideje vívták élet-halál harcu-
kat a gyalogos alakulatok, ami-

kor óriási robajjal megérkez-
tek a huszárok és a fehér vérte-
sek, melyek drámai küzdelmét 
a magyarok nyerték meg. 

Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharcban résztvevő 
honvédők hőstette előtt tisztel-
gő váci és mogyoródi hagyo-
mányőrzők látványos „csatája” 
óriási sikert aratott a diákokok 
körében, akik maguk is része-
sei lehetettek a „történelem-
nek”, hiszen a felső tagoza-
tos osztályokból toborzott ifjú 

„katonák” piros és fekete csá-
kóban többször is összecsaptak 
egymással… A csatának nem 
volt győztese, ám a példaértékű 
hagyományápoló rendezvény-
nek kicsik és nagyok, diákok 
és felnőttek egyaránt a nyerte-
sei, mert megerősítette nemze-
ti önazonosságunkat. 

(Vetési)
Fotó: Ligeti Edina, 

Pál Ildikó

DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. azonnali kezdéssel, 
hosszú távú munkalehetőséget kínál az alábbi munkakörök betöltésére:

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE CSŐSZERELŐ 
Feltételek: Csőszerelői szakképzettség és/vagy legalább 1 éves gyakorlat a szakmában, Dunakeszi vagy 

vonzáskörzetében levő lakhely (Fót, Göd), "B"kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:  Láng -és ívhegesztési képesítés és/vagy gyakorlat, dunakeszi lakhely,  alapfokú számítógépes ismeretek
 Amit kínálunk: Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely, versenyképes javadalmazás, cafetéria, munkaruha,  

szolgálati telefon, továbbképzés, barátságos, családias munkalégkör, változatos munkavégzés
Érdeklődni Párzsi Attila karbantartási vezetőnél (mobil: +36-30-9706-491)

KERTÉSZ
Feltételek: szakirányú végzettség min. 1 éves gyakorlat 

Előnyt jelent: "B"kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk: Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely, versenyképes javadalmazás, cafetéria, munkaruha,  

szolgálati telefon, barátságos, családias munkalégkör, változatos munkavégzés
Érdeklődni Glasza Gábor városüzemeltetési vezetőnél (mobil: +36-30-261-6351)
Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail címre várjuk a titkárságon.

A DUNAKESZI KÖZÜZEMI NONPROFIT KFT. azonnali 
kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál az 

alábbi munkakörök betöltésére:

Szállítmányozási és hulladékgazdálkodási 
adminisztrátor

Feltételek:         
- minimum középfokú végzettség

- számítógépes felhasználói ismeretek
- műszaki irányultságú képzettség vagy gyakorlat

- "B"kategóriás jogosítvány
 Előnyt jelent:

- Dunakeszi lakhely
- hasonló munkakörben betöltött gyakorlat

 Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely

- versenyképes javadalmazás
- Cafetéria

 Érdeklődni Glasza Gábor városüzemeltetési vezetőnél 
(mobil:+36-30- 261-6351)

Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail 
címre várjuk a titkárságon.

  
Gondnok takarító

Hosszú távú munkalehetőség szolgálati lakással a városi 
tulajdonú Sporttelep gondnoki és takarítói 

feladatainak ellátására.
Feltételek:         

- középfokú végzettség
- erkölcsi bizonyítvány

- gyakorlatias gondolkodásmód
- minimum „B” kategóriás jogosítvány

 Előnyt jelent:
- hasonló munkakörben betöltött gyakorlat

- gépkezelői tapasztalat
 Amit kínálunk:

- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely, akár 
házaspár vagy család számára
- szolgálati lakás a telephelyen

- Cafetéria
Jelentkezésüket a kozuzem@dkkozuzemi.hu 
e-mail címre várjuk a titkárságon.

RUHANEMŰ 
JAVÍTÁS

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT 
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban, 

a zöldséges piacnál.)
Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679




