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Varga Mihály: a választás igazi tétje 
az elért eredmények megőrzése 

Három választókerületben 37 egyéni országgyűlési 
képviselőjelölt száll ringbe a voksokért

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Veresegyházon tartott lakossági fórumom kijelentette, hogy az április 8-i választás tétje az elért eredmények 
megőrzése. A magyar gazdaság jól teljesít, 4,2 százalékos a növekedés, az elmúlt két kormányzati ciklusban 750 ezer új munkahely jött létre, 88%-al 
magasabb a minimálbér, sikeres az otthonteremtési program, amit bizonyít az is, hogy 2017-ben 15 ezer új lakásépítési engedélyt adták ki. A migrá-
ció nem lehetőség, hanem veszély – mondta.

A Dunakanyar Régió terjesztési területe három országgyűlési választókerület érint, ezért az ott induló jelöltek névsorát az alábbi összeál-
lításban közöljük. A Nemzeti Választási Iroda honlapján fellelhető, 2018. április 4. 05 órakor rögzített adatok alapján Pest megye 03. szá-
mú, Szentendre központú OEVK-ben 15 országgyűlési képviselőjelölt, Pest megye 04. számú, Vác központú OEVK-ben 12 országgyűlési 
képviselőjelölt, míg a Pest megye 05. számú, Dunakeszi központú OEVK-ben 10 országgyűlési képviselőjelölt száll ringbe a választópol-
gárok voksaiért az április 8-i választásokon. 

A rendezvény házigazdája,  
Tuzson Bence, a város or-
szággyűlési képviselő-
je megnyitójában arról be-

szélt, hogy 1990 óta még soha nem 
volt akkora tétje a választásnak, mint 
a vasárnapinak, melynek eredménye 
15-20 vagy akár 100 évre is meghatá-
rozhatja Magyarország sorsát. Felelős 
döntéssel biztosíthatjuk az ország to-
vábbi fejlődését – mondta a politikus, 
aki szerint, ha rossz választ adunk az 
előttünk álló sorsfordító kérdésre, azt 
nem tudjuk kijavítani. Veszélybe ke-
rülhetnek az elért eredményeink is 
– utalt Veresegyház és a térség tele-

pülésein elért eredményeket bemu-
tató filmben látottakra, melyet a fó-
rum kezdetén vetítettek le a zsúfolásig 
megtelt Innovációs Központban. 

A nemzetgazdasági miniszter az or-
szág és a régió eredményeit a lakosság, 
a helyi önkormányzatok és a kormány 
sikeres együttműködésének, közös 
erőfeszítésének tartja. 

Varga Mihály biztatónak nevezte, 
hogy az utóbbi időben nőtt a születé-
sek száma, ám ez a kedvező tenden-
cia még korán sem érte el az optimális 
mértéket. Mi a születések számának 
növekedésében, a jó családpolitiká-
ban látjuk hazánk népességének meg-

őrzését, nem pedig a migrációban – 
jelentette ki, aki szerint az EU vezetői 
migráció pártiak. – Az ENSZ embe-
ri alapjogként szeretné elismertetni a 
migrációt, melynek tagjai között azon 
országok vannak többségben, ahon-
nan érkeznek a migránsok – jegyezte 
meg. A miniszter elemezte az egykori 
gyarmattartó országok felelősségét is, 
megosztotta a hallgatósággal a NATO 
egyik tanulmányát is, amely szerint a 
közeli években 60 millió ember indul 
útnak a jobb élet reményében Afriká-
ból, Közel-Keletről és más régiókból. 

Elfogadhatatlannak tartja az Euró-
pát jellemző önfeladást, melyre pél-
daként említette, hogy Franciaország-
ban a bevándorlók vallási érzékenyége 
miatt II. János Pál pápa szobráról a 
kereszt eltávolítását kérik. – Hazán-
kat meg kell védeni ettől a kártékony 
folyamattól, mert szerintünk a beván-
dorlás nem lehetőség, hanem veszély. 
A segítséget oda kell vinni, ahol baj 
van, a problémát ott kell orvosolni, 
ahol keletkezett – hangsúlyozta Var-
ga Mihály, aki szerint a betelepítés he-
lyett a határvédelemre kell koncent-
rálni. A V4 országok bölcs belátásá-
nak nevezte, hogy ebben a kérdésben 
is összehangolják álláspontjuk, egy-
ségesen kiállnak mellette Brüsszel-
ben is. 

Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter szerint növekedési pályára állt 

a magyar gazdaság, amely jól teljesít, 
csökkentek a vállalkozások adó- és já-
rulék terhei, megalapozott döntésnek 
tartja az egy kulcsos SZJA-t. Minden 
feltétel adott az Euro bevezetéséhez, 
ám az előnyök mellett lennének hát-
rányai is - mondta. 

A lakossági fórum résztvevői közül 
többen szorgalmazták a helyi és a ré-
gió közlekedési hálózatának fejlesz-
tését, a főváros jobb megközelítését. 
Nehezményezték, hogy csak egy sín-
pár biztosítja a vasúti közlekedést, de 
volt, aki a banki adminisztráció csök-
kentését kérte a minisztertől. Var-
ga Mihály és Tuzson Bence válaszá-
ban elmondta, hogy az urbanizációs 

folyamatot, a régió lakosság számá-
nak dinamikus növekedését követik 
a fejlesztések, az infrastrukturális be-
ruházások is, ám ütemet nehéz tarta-
ni. A kormány évente ezermilliárdot 
költ az úthálózatokra. Tuzson Bence 
kiemelte, hogy 2022-ig 2500 milliár-
dot fordít az úthálózatok fejlesztésé-
re az állam. Példaként említette a már 
folyamatban lévő M2 autót 2x2 sávos-
sá történő bővítését, az M2-est a 2. 
számú főúttal összekötő út megépíté-
sét Dunakeszi és Göd között, és azt a 
közlekedési „tengelyt”, amely az M3-
ast kapcsolja össze a településekkel. 

Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina 

Pest megye 03. számú, 
Szentendre központú OEVK

Jelölt neve Jelölő szervezet

Abonyi Géza  Független
Balogh Géza Péter  MIÉP
Bossányi Lajos Istvánné  
 MEDETE Párt
Dima Beáta  Rend Párt
Drávucz Zsolt  LMP
Hadházy Sándor  FIDESZ-KDNP
Holek Katalin  Összefogás Párt
Király Miklós  DK
Kövesdi Miklós Gábor  MKKP

Pál Gábor  Jobbik
Pálmai Ferenc  Munkáspárt
Spät Judit  Együtt
Szabó Zoltán  Iránytű
Vásárhelyi Judit  MOMENTUM
Waszlavik Miklós  KÖSSZ

Pest megye 04. számú, 
Vác központú OEVK

Apáthy István  Értünk Értetek
Fehér Zsolt  Jobbik
Hébel Ildikó  Összefogás Párt
Horchy Mihály  MIÉP
Dr. Jakab Zoltán  Együtt

Juhász Béla Róbert  MOMENTUM
Krause István  DK
Maróti Lívia  Közös Nevező 
Matkovich Ilona  LMP
Rédai Roland  Független
Rétvári Bence  FIDESZ-KDNP
Simon József Ferenc  Munkáspárt

Pest megye 05. számú, 
Dunakeszi központú OEVK

Czoma Krisztina  OP
Fazekas Attila  Iránytű
Hannl János  A Haza Pártja
Dr. Kiss Csaba   LMP

Kohut Ákos  MOMENTUM
Rónai Sándor  DK
Sebeők Sarolta  SEM
Tuzson Bence  FIDESZ-KDNP
Varga Zoltán Péter  Jobbik
Dr. Varga Nóra  Együtt

Az országgyűlési képviselőjelöltek 
névsora még változhat visszalépés 
vagy közös jelölt indítása esetén, 
amit legkésőbb április 7-én 12 órá-
ig be kell jelenteni, hogy a szavazó-
lapokon ezt át tudják vezetni az áp-
rilis 8-i voksolás kezdetéig a helyi 
választási bizottságok.
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Erdőkertes 
a tettek közössége 

Letették az M2-est a 2-es 
főúttal összekötő út alapkövét

Új híd épül az Ipolyon 
Magyarország és Szlovákia között

Egy-egy útépítés és infrastrukturális beruházás nemcsak a gazdaságot 
erősíti, hanem a helyi családokat is - hangsúlyozta Tuzson Bence ország-
gyűlési képviselő a Béke utca, Fő út - Vereczkei utca közötti szakaszának 
átadási ünnepségén. Hozzátette: Ha gyorsabban és nagyobb biztonság-
ban jutunk el a munkahelyünkre, akkor több időnk marad, amit a szeret-
teinkkel tölthetünk. Ha a családok erősödnek, Magyarország is erősödik.  

Március 21-én letették az M2-es gyorsforgalmi utat és a 2-es főutat Duna-
keszi és Göd között összekötő út alapkövét. 

Új híd épülhet az Ipolyon Ipolydamásd és a szlovákiai Helemba község kö-
zött - jelentette be március 28-án a magyar külgazdasági miniszter és a 
Szlovák Köztársaság gazdasági minisztere Ipolydamásdon. 

Erdőkertest joggal ne-
vezhetjük a tettek kö-
zösségének, példaérté-
kű közös összefogással 

valósultak meg az elmúlt évek 
jelentős fejlesztései - mond-
ta Tuzson Bence. Kiemelte to-
vábbá: Azon dolgoztunk, hogy 
a megvalósuló településfejlesz-
tések együtt járjanak a helyi-
ek életminőségének javulásá-
val. Erdőkertesen az elmúlt idő-
szakban sor került a Roheim 
kastély állagmegóvására, az 
új tetőszerkezet kialakításá-
val, amely 22 millió forint álla-

mi támogatásból valósult meg. 
A Béke utca, Fő út - Vereczkei 
utca közötti szakaszának út-
építési és csapadékvízelvezetési 
munkái 100 millió forint állami 
támogatásból valósultak meg. 
A beruházás célja a belterüle-
ti aszfalthálózat bővítése, a te-
lepülési szolgáltatások és a kö-
zösségi közlekedési eszközök és 
így a munkahelyek gyorsabb el-
érése.  A fejlesztés eredménye-
ként 838 méter út készült el a 
hozzá közvetlenül kapcsolódó 
csapadékvízelvezetési elemek-
kel. 

Az országgyűlési képviselő 
az ünnepségen újabb, jövőbe 
mutató fejlesztéseket jelentett 
be: Erdőkertes tovább erősö-
dik! Összesen 600 millió forint 
kormányzati támogatással vál-
lalkozási parkot fejlesztünk, 2 
csoportszobás óvodát építünk, 
és tovább folytatjuk a csapa-
dékvíz elvezetést.    A telepü-
lés sikere közös siker, Erdőker-
tes erősödik és halad tovább a 
fejlődés útján - emelte ki Tu-
zson Bence.  

Szántó Judit

A alapkő-letételi ün-
nepségen Dunake-
szin Tuzson Bence 
kormányzati kom-

munikációért felelős államtit-
kár elmondta, az út megépü-
lésével 100 ezer ember lélegzik 
fel, mivel tehermentesíti Du-
nakeszit, amelyen eddig át kel-
lett autózniuk a Gödieknek és 
a Dunakeszieknek is, ha Buda-
pest felé indultak el. A beruhá-
zás 3,2 milliárd forintból való-
sul meg - fűzte hozzá.

Az államtitkár közölte, az 
utóbbi években 600 kilomé-
ternyi útszakasz épült meg, 
amelyből hozzávetőlegesen 380 
kilométer volt gyorsforgalmi, a 
beruházások 1200 milliárd fo-
rintba kerültek.

Tuzson Bence elmondta, 
hogy a kormány tervei szerint 
2500 milliárd forintból hoz-
závetőlegesen 1000 kilométer-

nyi gyorsforgalmi útszakasz 
fog megépülni Magyarorszá-
gon, és ezzel Magyarországnak 
közel annyi gyorsforgalmi útja 
lesz, mint Ausztriának.

Szűcs Lajos, Pest megye fej-
lesztési biztosa elmondta, hogy 
az elmúlt időszakban belterüle-
ti utak felújítására 53 Pest me-
gyei település nyert megközelí-
tőleg 4 milliárd forintot, átad-
ták az M7-es autópálya érdi cso-
mópontját, valamint az M7-es 
és az M0-s törökbálinti csomó-
pontját. Elkezdődött az M4-es 
gyorsforgalmi út M0-s és Ceg-
léd közötti szakaszának meg-
építése és várhatóan 2022-re el-
készül az M0-s hiányzó része is 
- fűzte hozzá a fejlesztési biztos.

Dióssi Csaba, Dunakeszi 
polgármestere elmondta, hogy 
az összekötő út kis változás lesz 
Magyarország közúti térképén, 
de nagy jelentőségű Dunakeszi 

közlekedésében és sokat javít 
az itt élők életminőségén.

Hasonlóképpen nyilatkozott 
a szomszédos Göd polgármes-
tere, Markó József is, aki sze-
rint sokat jelent majd a város 
polgárai számára, hogy köz-
vetlen le- és felhajtó épül is. A 
település lakói a város ország-
gyűlési képviselője lobbi te-
vékenységének köszönhető-
en nem kell majd a vasút és a 
2. számú főút fölött emelke-
dő felüljárót igénybe venniük, 
hogy fel- és lehajthassanak az 
összekötő útról.  

Mayer András, a Nemze-
ti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
vezérigazgató-helyettese el-
mondta, hogy egy 2,5 kilomé-
ter hosszú, kétszer egysávos út 
épül, külön szintű átvezetéssel 
a vasút felett.

Forrás: MTI
Fotó: Ligeti Edina

Az ünnepélyes esemé-
nyen Szijjártó Péter  
külgazdasági és kül-
ügyminiszter ki-

emelte, hogy Magyarország 
és Szlovákia között a kapcso-
lat a múltban összetetten ala-
kult, mára azonban olyan jó az 
együttműködés, amelyre ko-
rábban még sosem volt példa. 
Örvendetesnek nevezte, hogy 
sok nemzetközi kérdésben is 
hasonló álláspontot képvisel a 
két ország vezetése.

A miniszter hozzátette, hogy 
mindkét fél megítélése szerint 
mára a határok inkább a két 
ország összekötésére, mint-
sem szétválasztására szolgál-
nak. Ezt jelzi az új híd építése 
is, amelynek 2,1 milliárd forin-
tos beruházására európai uni-

ós keretből közösen pályáztak. 
Az 54 méter hosszúra terve-
zett híd 2020-ra készül el - tet-
te hozzá. 

Peter Ziga szlovák gazdasá-
gi miniszter szintén méltat-
ta a két ország között mára ki-
alakult kitűnő kapcsolatot. Az 
új hidak építése mellett hasz-
nosnak nevezte a két ország 
elektromos vezetékrendszeré-
nek összekötésére tavaly alá-
írt megállapodást. Kiemelte a 
gázvezetékek összekötését is, 
amelyhez Bulgária és Romá-
nia is csatlakozott. A kétolda-
lú együttműködéseken kívül 
figyelemre méltónak nevezte a 
V4-ek közötti kapcsolatok ked-
vező alakulását is.

Érsek Árpád szlovák közleke-
dési miniszter a leendő új híd 

kapcsán kifejtette, a létesítmény 
hozzájárulhat a két ország kö-
zötti idegenforgalom, ezen be-
lül a kerékpáros turizmus fel-
lendüléséhez, de a kereskede-
lem és közlekedés alakulását is 
jótékonyan befolyásolhatja. 

Rétvári Bence, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumá-
nak parlamenti államtitkára  
emlékeztetett, hogy valaha 47 
híd kötötte össze az Ipoly part-
jait, az 50-es évekre azonban 
számuk négyre csökkent. Most 
a két ország kormányának po-
zitív hozzáállása eredménye-
ként további új hidak épülhet-
nek, amelyek nem csupán a ré-
gió, hanem a V4-ek gazdasá-
gi, kulturális kapcsolataira is 
élénkítően hathatnak – adta 
hírül az MTI.

Új bölcsőde 
építése Vácon

2017. nyár végén kelt támogatói 
döntést követően 2017 őszén 
elindult a váci bölcsőde pro-
jekt.

A pályázat (Új bölcsőde épí-
tése Vácon - VEKOP 6.1.1-15-
PT1-2016-00040) keretében a 
Bauer Mihály utcában 4 cso-
portszobás új bölcsőde épül 
majd.

A támogatás összértéke: 
334 618 420 Ft 

A projekt 100%-os támoga-
tással az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és a Magyar ál-
lam társfinanszírozásával va-
lósul meg. 

További információ: 
www.vac.hu oldalon

Dr. Rétvári Bence: a két ország kormányának pozitív hozzáállása eredményeként 
további új hidak épülhetnek
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Egy hétre csökkentenék a kórházi 
és rendelőintézeti várólisták idejét

A Jobbik alelnöke Fehér Zsolt mellett korteskedett

Juhász Péterrel kampányolt 
az Együtt váci jelöltje

Toroczkai: a migráció 
valóságos probléma 

Megtartja a saját hulladékkezelési 
cégét a váci önkormányzat 

További öt évre Forró Katalin 
igazgatja a Tragort

Nemzetközi diákcsoport 
vendégeskedett Vácott

Bajban a magyar egészségügy – hangoztatta Juhász Péter, az Együtt-
Korszakváltók Pártjának elnöke és dr. Jakab Zoltán baleseti sebész fő-
orvos, a párt országgyűlési képviselőjelöltje, akik mondandójuk illusztrá-
lásaként a váci Jávorszky Ödön Kórház félbehagyott gyógyszertára előtt 
tartottak sajtótájékoztatót. Juhász kijelentette: a megoldás a kormányvál-
tást követően egy azonnali 300 milliárd forintos juttatás az egészségügy-
be, melynek egyik eredményeként egy hetesre lehetne csökkenteni a vá-
rólisták idejét.

Toroczkai László, a Jobbik Magyarországért Mozgalom alelnöke és Fehér Zsolt, a váci 
választókerület jobbikos országgyűlési képviselőjelöltje március 23-án választási fó-
rumot tartott a helyi művelődési központban. A Jobbik az igazi kormányváltó erő, 
amely felállítaná a határőrséget és felszámolná a korrupciót – hangzott el.

A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft pénzügyi helyzetének javítása érdekében 
a KFT jegyzett tőkéjét, félmillióval emelte Vác Város Önkormányzata Képviselő-testü-
lete, illetve forráspótlásként 39,5 millió forintot helyezett tőketartalékba. A márciusi 
ülés zárt részében hozott döntés hátterében a városi hulladékkezelés önkormányzati 
kézbentartása a cél – jelentette ki Fördős Attila polgármester.

Március 19-től csaknem egy héten át török, görög, német, olasz és len-
gyel diákok és kísérőik vendégeskedtek Vácott az „Eat-Compeat-Get fit” 
elnevezésű, az egészséges életmódot a középpontba állító Erasmus-pro-
jekt keretében, amelynek a Selye János Egészségügyi és Szociális Szak-
gimnázium is részese.

Az Együtt elnöke sze-
rint a kormány tu-
datosan leépíti az ál-
lami finanszírozá-

sú egészségügyet, aminek kö-
vetkeztében bizonyos vizsgá-
latokra, vagy műtétekre fél-egy 
évet kell várni. Juhász Péter 
szerint a cél az, hogy a fizetős 
magánellátásba „tereljék” a te-
hetős polgárokat, ami révén az 
egészségügyi szolgáltatást kí-
náló kormányközeli vállalko-
zók gazdagodnak meg. 

A pártelnök határozottan ál-
lítja, hogy meg kell állítani ezt 
a folyamatot, de azt is hozzá-
tette; a 300 milliárd csak „tűz-
oltást” jelentene. Az azonnali 
cél, hogy a kórházi és a rende-
lőintézeti várólistákat egy he-
tesre lecsökkentsük – mondta, 
aki szerint ehhez kormányvál-
tásra van szükség, ami úgy ér-
hető el, ha minden választóke-
rületben egy jelölt van a Fidesz-
szel szemben. 

Az Együtt színeiben a Pest 
megyei 4. számú váci válasz-
tókörzetben induló dr. Jakab 
Zoltán arról beszélt, hogy ami-
óta az önkormányzati kór-
ház állami kézbe került, az-
óta a politikai hatalom gaz-
dasági fogja a menedzsment, 
ami árt a szakmai munkának. 

A sebészorvos szerint ma a be-
teg gyógyulása leginkább attól 
függ, hogy van-e ismerőse az 
egészségügyben. 

„Ma azt kell mondanunk, 
hogy Magyarországon „sze-
rencse egészségügy” működik. 
Ha valakinek szerencséje van, 
ismerettsége van, akkor nem 
kell a várólisták végén kullog-
nia, hamar odakerülhet a ba-
jával, betegségével, ami neki a 
legfontosabb. Nekünk pedig or-
vosoknak, egészségügyi szak-
dolgozóknak szintén fontos do-
log, pedig ez mindenkinek az 
egészségügyi törvényből faka-
dóan ugyanazokon a lehetősé-
geken keresztül járna” – fejte-
gette dr. Jakab Zoltán főorvos. 

Az Együtt jelöltje szerint a 
financiális problémák mellett 
az egészségügyi dolgozók, or-
vosok utánpótlása sem meg-
oldott, ami tovább nehezíti a 
gyógyító munkát. 

Juhász Péter végül hozzátet-
te: ahhoz, hogy az ellenzék le 
tudja győzni a Fideszt, min-
den választókerületben ösz-
szefogásra van szükség, hogy 
egyetlen jelölt álljon szem-
ben a kormánypárti jelölt-
tel. Hangsúlyozta: ennek ér-
dekében az Együtt továbbra is 
szorgalmazza a koordinációs 
egyeztetéseket. 

A szerk.
Fotó: KesziPress

Fehér Zsolt bevezetőjében eddigi politi-
kai pályáját ismertette, melyben jelentős 
szerepet tölt a megyei közgyűlésben vég-
zett tevékenysége, bár úgy érzékeli, hogy 

a Fidesz kormány 2012 közepétől elkezdte az ön-
kormányzatok hatásköreit leépíteni, aminek kö-
vetkeztében a megyei közgyűlés munkája is csak 
szimbolikussá vált. A negatív folyamat miatt a te-
lepülések, köztük Vác önigazgatási lehetőségei is 
csorbát szenvedtek. A jobbikos politikus úgy látja, 
a Fidesz kormány alatt jelentősen nőtt a korrupció. 
Mint mondta, az OLAF vizsgálat a váci közvilágí-
tásra is kiterjed, ezért elsődleges céljuk, hogy hata-
lomra jutásuk esetén felszámolják a jelenséget. Po-
litikai ellenfeleiket bírálva kifejtette: a szocialista 
nokiás doboz mára fideszes kofferré változott. 

Fehér Zsolt kiemelte: a Jobbik programjában 
az oktatáspolitika reformja is szerepel, aminek 
eredményeképp a jövőben megélni tudó diáko-
kat lehetne nevelni, valamint a munkahelyterem-
tés, ami nem az alamizsnaszintű közfoglalkozta-
tásban csúcsosodik ki. A politikus szerint a kor-
mánypárti jelölt, akárcsak elődje, a választások-
ra való tekintettel csupán ígérget a fejlesztésekkel. 
Kiemelte: a 2014-es ígéretek szerint nem épült meg 
a váci Duna-híd és a galgamenti utak sem újultak 
meg. Fehér Zsolt szerint elsősorban a mindenna-
pi életet segítő beruházások kellenének, nem pe-
dig olyan luxusépítkezések, mint a váci szérűsker-
ti sportcsarnok. Állítását kérdéssel igyekezett alá-
támasztani; - Mi szükség van a 34 ezres Vácon egy 
3300 fős kézilabda csarnokra? – majd hozzátette: 
„Adhat az állam bármennyi milliárdot luxus be-
ruházásokra, ki fogja fenntartani? A forráshiány-
nyal küszködő önkormányzatok?

A folytatásban Toroczkai László, a párt alelnöke 

cáfolta, hogy a Jobbik bármilyen határkerítést le-
bontani szándékozna. Hangsúlyozta: a szerb határ 
menti Ásotthalom község lakójaként, később pe-
dig a település polgármestereként az elsők között 
javasolta a Fidesznek, hogy építsék ki a határzárat, 
erre viszont csak 2015-ben került sor – tudósított a 
rendezvényről az ESTV. 

Toroczkai László előadásában szinte a magyar 
társadalom minden területét érintette; a vidé-
ki Magyarország szegénységét, az elmaradott ta-
nyavilágot, Gyurcsány által megszűntetett határ-
őrség következményét, a béruniót, a devizahite-
lek visszaváltását a felvételkori árfolyamon, a mig-
ráció valós veszélyeit, nemzeti érdekérvényesítést 
a kizsákmányokkal szemben, Soros György pénz-
ügyi spekulációt.  

A fórumon elhangzott: a Jobbik Magyarorszá-
gért mozgalom mind a 106 egyéni választókerü-
letben állított képviselőjelöltet, továbbá a felméré-
sek is azt bizonyítják, hogy a radikális párt az iga-
zi kormányváltó erő, ezért minden jelenlévőt arra 
kértek, hogy április 8-án Fehér Zsoltra adják le 
szavazatukat. 

Fotó: KesziPress

Továbbra is Forró Katalin 
marad a váci Tragor Ig-
nác Múzeum igazgatója. 

A váci képviselő-testület még 
januárban döntött arról, hogy 
a városi múzeum intézmény-
vezetői székét megpályáztatja, 
ugyanis Forró Katalin megbí-
zatása 5 év után lejárt. 

A posztra egy pályázó volt 
méghozzá a jelenlegi intéz-
ményvezető, akinek meghall-

gatását egy szakmai bizottság 
végezte. A grémium támogató 
nyilatkozata, illetve a benyúj-
tott pályázat alapján, március 
20-án, a megjelent képviselők 
titkos urnás szavazással dön-
töttek az igazgató megbízatá-
sáról. Végül 14 képviselőből 
13-an támogatták Forró Kata-
lin további öt évre történő ki-
nevezését. 

A Váci Tragor Ignác Múze-

um vezető posztjának eldönté-
se amiatt is fontos, mert a beje-
lentés szerint kormányzati tá-
mogatásból 1 milliárdot fordí-
tanak a váci múzeumnegyed 
megépítésére, aminek az elő-
készítése zajlik. Erre egyéb-
ként Forró Katalin is utalt a 
pályázata ismertetése során. 
Forró Katalin kinevezését még 
a minisztériumnak jóvá kell 
hagynia. 

A külföldi vendég diákok 
helyi társaikkal együtt 
számos szakmai gya-

korlaton vettek részt az iskolá-
ban: elsősegélynyújtással, cse-
csemőgondozással kapcsolatos 
és egyéb más feladatokat gya-
koroltak, prezentációkat tar-
tottak, továbbá természetesen 
látogatást tettek a Jávorszky 
Ödön Kórházban. 

Az egymás jobb megismeré-
sére is alkalmat adó szabadidős 
programok sorában helyi vá-
rosnézés, budapesti, dunaka-
nyari kirándulás szerepelt, va-
lamint a vácrátóti botanikus 

kert és a gödöllői királyi kas-
tély megtekintése.

A külföldi vendég diákok és 
kísérő tanáraik a városházára is 
ellátogattak, ahol Fördős Attila 
polgármester fogadta őket, s tá-
jékoztatást adott nekik a város 
történelméről, gazdag építésze-
ti örökségéről és más büszkesé-
geiről, illetve meginvitálta őket 
a patinás épület folyosóin látha-
tó nemzetközi Mobil MADI ki-
állítás megtekintésére.

A városvezető egyúttal kö-
szönetet mondott az egészség-
ügyi szakgimnáziumnak, ami-
ért segítik diákjaik külföldi ta-

pasztalatszerzését, egyúttal a 
város nemzetközi kapcsolata-
it is színesítve – olvasható a vá-
ros hivatalos honlapján.

A program váci projektgaz-
dája, a Selye János iskola szak-
mai igazgatóhelyettese, Rodney 
Ágnes elmondta, hogy a mosta-
ni projekt keretében tavaly ősz-
szel három diákjuk látogatha-
tott el hasonló programra Tö-
rökországba, az idei év során 
több tanulójuk juthat el Olasz-
országba vagy Görögország-
ba, a németországi és lengyel-
országi viszontlátogatás pedig 
2019-ben esedékes.

- A Hulladékgazdálkodási Kft. esetében az 
NHKV minden egyes szolgáltatóval külön szer-
ződést köt és külön finanszírozási kondíciót. A 
korábbi kondíciók állandó hiányt okoztak a mű-
ködésben. Jelen pillanatban örömmel mondha-
tom, hogy jelentős mértékben megemelkedtek 
ezek a kondíciók és idén először nagy valószínű-
séggel lehetőségünk van arra, hogy nullszaldóval 
működtessük ezt a rendszert. A képviselő-testü-
letnek el kellett dönteni, hogy ezt az egészet saját 

hatáskörben tartja és akkor a folyamatokat kéz-
ben tartva tudja befolyásolni és tudja befolyásolni 
az egész hulladékgazdálkodást, vagy esetleg en-
nek a cégnek a megszüntetésével kiírjon egy pá-
lyázatot, hogy más szolgáltatóval végeztesse a fel-
adatot. Mi úgy döntöttünk, hogy a Hulladékgaz-
dálkodási Kft. maradjon meg, ennek érdekében 
azonban forrásvisszapótlásra volt szükség – ér-
velt a város polgármestere derült ki az ESTV tu-
dósításából. 

Az Együtt az egészségügy rendbetételét ígéri

Toroczkai: A Jobbik az igazi kormányváltó erő
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Kormányzati támogatással újítják fel a váci színházat
A Váci Dunakanyar Színházban rendezett politikai fórumot nívós produkciók varázsolták meghitt kulturális élménnyé Bogányi Gergely Kossuth-díjas 
zongoraművész virtuóz játékának, Kalocsai Zsuzsa Jászai Mari-díjas operettprimadonna gyönyörű énekének, Oberfrank Pál Dsida Jenő Psalmus Hun-
garicus című versének szenvedélyes tolmácsolásának köszönhetően. A március 20-i nagyszabású program keretében jelentette be dr. Rétvári Bence, 
az EMMI miniszterhelyettese, hogy a kormány 325 millió forinttal támogatja a váci színház felújítását. 

Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszter 
egyesen Genfből, az ENSZ 

Emberi Jogi Bizottságának ta-
nácskozásáról érkezett Vácra, 
aki mellett beszédet mondott 
Fördős Attila váci polgármester, 
Harrach Péter, a választókerület 
leköszönő elnöke. 

A rendezvény iránti érdeklő-
dést jól mutatta, hogy a 300 fé-
rőhelyes nézőtér mellett a teát-
rum előterében is székeket kel-
lett elhelyezni a közönség kul-
turált kiszolgálása érdekében, 
akik projektorokon keresztül 
követhették a színpadon zaj-
ló eseményeket. A rendezvény 
két házigazdája, Kis Domon-
kos Márk színházigazgató és  
Nacsa Olivér humorista volt, 
aki – mint fogalmazott – ezút-
tal kereszténydemokrataként 
szólalt meg, mert szerinte sem 
lehet elviccelni az április 8-i vá-
lasztásokat. 

Fördős Attila polgármester 
beszédében felidézte államala-
pító Szent István korabeli Ma-
gyarországának politikai vi-
szonyait, fiához, Imre herceg-
hez intézett intelmeit, melyek 
közül néhányat szembesített 
napjaink társadalmi, politikai 
helyzetével. 

Harrach Péter, a KDNP par-
lamenti frakcióvezetője, a ré-
giót az országgyűlésben húsz 
évig képviselő politikus a ke-
resztény Európa identitás vál-
ságáról beszélt, melynek okai 
között említette – többek kö-
zött -, hogy Nyugat-Európát a 
hagyományos keresztény gyö-
kereket, a hagyományos érté-
keket megtagadó politikusok 
vezetik.  

Dr. Rétvári Bence, az EMMI 
parlamenti államtitkára, a Fi-
desz-KDNP országgyűlési 
képviselőjelöltje az elmúlt két 
kormányzati ciklus eredmé-
nyeit ismertette. Kiemelte: míg 
a szocialista kormányok ked-
vezményeket vettek el a csalá-
doktól, addig a Fidesz kormány 
a CSOK-kal segíti a fiatalok la-
káshoz jutását. Ma egy mil-
lió gyerek kap ingyenesen tan-
könyvet, és 500 ezer gyerek in-
gyen étkezik. A politikus hang-
súlyozta; 2010-hez képest ma 
740 ezerrel többen dolgoznak, 
a szakmunkás minimálbér a 
duplájára nőtt, míg az átlagke-
reset 60%-al emelkedett. Hoz-
zátette: a szocialisták elvették a 
13. havi nyugdíjat a Fidesz vi-
szont bevezette a nyugdíjpré-
miumot, mindemellett csök-

kentették a rezsi költségeit. Az 
országos eredmények mellett 
sorra vette azokat a kormány-
zati döntéseket, melyeknek kö-

szönhetően jelentős fejleszté-
sek valósulnak a váci közpon-
tú választókerületben. A leg-
nagyobb beruházások; 5 mil-
liárd forint érkezik a turizmus 
és a váci belváros fejlesztésé-
re, a múzeumi negyed kiépí-
tésére, ugyancsak 5 milliárd-
ból valósul meg a multifunk-
cionális sportcsarnok építése, a 

Jávorszky Ödön Kórház szak-
rendelőjének a felújítására 5,6 
milliárd kormányzati támoga-
táshoz jut Vác.  

Dr. Rétvári Bence a milliár-
dos fejlesztések mellett beszá-
molt a térség településeinek jut-
tatott támogatásokról, egyházi 
és egészségügyi intézményhá-
lózati, sport- és egyéb fejleszté-
sekről is. A politikus külön ki-
emelte, hogy a támogatások és 
fejlesztések nem EU-s pénzből, 
nem hitelből, nem kötvényből, 

nem más országok pénzéből, 
hanem Magyarország költ-
ségvetési forrásából valósul-
nak meg. - Mert Magyarország 
talpra állt, ma már van olyan 
erős ország, hogy saját forrá-
saiból tudja megoldani a fel-
adatokat – mondta dr. Rétvári 
Bence, aki szerint a közösen el-
ért eredményeket meg kell vé-
denünk, aminek egyik legna-
gyobb veszélyforrása a migrá-
ció. Korábbi megnyilatkozásait 
megerősítve hangoztatta; a bal-
oldal korábbi kijelentései arra 
utalnak, hogy országszerte, így 
az egykori váci laktanyában 
menekülteket szállásolnának 
el, ami a városnak nemcsak a 
közbiztonságát, de a költségve-
tését is veszélyeztetné. 

A beszédet követőn bejelen-
tésre került, hogy a kormány 
325 millió forinttal támogatja a 
Váci Dunakanyar Színház fel-
újítását. Az erről szóló jelképes 
táblát a város polgármestere és 
az intézmény igazgatója vette 
át dr. Rétvári Bencétől, Szijjár-
tó Pétertől és Harrach Pétertől.  

Szijjártó Péter külgazdasá-
gi és külügyminiszter beszé-
dében kiemelte, hogy Magyar-
ország történelme nem szólt 
másról, mint hogy harcoltunk 

a szabadságért, a legfontosabb 
és legalapvetőbb emberi alap-
jogokért, melyek közé sorolta 
a biztonság kérdését is. - Mi a 
biztonságunkat nem vagyunk 
hajlandóak feladni és nem fo-
gadjuk el, hogy bármely nem-
zetközi szervezetben fontosabb 
legyen a migránsok és a határ-
sértők joga, mint azoknak az 
embereknek a biztonsághoz 
való joga, akik itt élnek Ma-
gyarországon, Szlovákiában, 
Lengyelországban vagy bárhol 
máshol a világon – húzta alá a 
miniszter, aki elmondta, hogy 
az ENSZ Emberi Jogi Bizott-
ságában is világossá tette; Ma-
gyarország nem fogad be mig-
ránsokat. Magyarország a mig-
rációt rossz és veszélyes folya-
matnak tartja, ezért a határvé-
delem továbbra is szigorú lesz. 

Szijjártó Péter külgazdasá-
gi és külügyminiszter – dr. 
Rétvári Bence politikusi telje-
sítményére utalva – arra kér-
te a választópolgárokat, hogy 
olyan képviselőnek adjanak bi-
zalmat, aki április 8-a után is 
határozottan kiáll Magyaror-
szág biztonsága és szuverenitá-
sa mellett. 

Vetési Imre
Fotó: Váli Miklós

Kis Domonkos Márk (balról), 
Szijjártó Péter, Harrach Péter, 
Fördős Attila, dr. Rétvári Bence



5Dunakanyar Régió2018. április 5.

 

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

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

Átadták a szobi tanuszodát

Finisben a környezetvédelmi beruházás 

Átadták a csaknem félmilliárd forintból elkészült Duna-Ipoly Tanuszodát 
Szobon. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) 
parlamenti államtitkára az átadáson kiemelte: egy negyvenhárom éves 
ígéret vált valóra, az uszoda megépítését ugyanis még 1975. április 5-én 
ígérte meg a település akkori vezetése a szobiaknak.

Az elérhető legmodernebb technológiával indul újra hamarosan a Váci Cementgyár, a munkálatok 
lassan a végéhez közelednek. A jelenlegi és a még hátralévő feladatokról, valamint az elért eredmé-
nyekről, speciális technológiákról a projekt felelőse, Szilágyi Zsolt a Duna–Dráva Cement Kft. ter-
melésvezetője számolt be. Több mint 4 milliárd forintot nyert el belterületi 

csapadékvíz-gazdálkodásuk fejlesztésére, kor-
szerűsítésére 26 Pest megyei önkormányzat - 
mondta el Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium (NGM) európai uniós források fel-
használásáért felelős államtitkára az MTI-nek. 
Hozzátette: a kormány Pest megye fejlesztését 
szolgáló programjának negyedik felhívására je-
lentős volt a túligénylés, így a tárca az erede-
ti támogatási keretösszeget 230 millió forinttal 
emelte meg.

A politikus úgy fogalmazott, talán az 
ország legszebb helyén található a 
sportlétesítmény, amely egy hatpá-
lyás, 25 méteres, 1,9 méter mély, feszí-

tett víztükrű nagy medencével és egy kismeden-
cével rendelkezik – számolt be az MTI.

Rétvári Bence kitért arra is: a kormány szá-
mára fontos célkitűzés, hogy bárhól az ország-
ban lakjon valaki, ugyanolyan lehetősége legyen 
megtanulni úszni.

Jelezte, folyamatosak a mindennapos test-
neveléshez tartozó fejlesztések; a szobi uszo-
da is része a Nemzeti Köznevelési Infrastruktú-
ra Fejlesztési Programnak (NKIFP). Az elmúlt 
években 13 353 sportfejlesztési programot tud-
tak jóváhagyni, és 609 sportlétesítményt sike-
rült megújítani, illetve felépíteni - fűzte hozzá az 
Emmi parlamenti államtitkára.

Közölte, hogy az NKIFP keretében 97 telepü-
lésen 40 milliárd forintból jön létre iskolai tor-
naterem vagy uszoda. Hozzátette, hogy az el-
múlt években 341 tornaszoba vagy tornate-
rem épült, és 242 olyan intézménnyel van több, 
amely rendelkezik tornateremmel vagy torna-
szobával.

Harrach Péter (KDNP), a térség országgyűlési 
képviselője az uszoda építéséről elmondta, hogy 
a létesítményt korszerű technikai berendezések-
kel szerelték fel, emellett a Duna közelsége miatt 
az árvízveszély ellen is védekezni kellett.

Ferenc Gyöngyi (független), a Pest megyei vá-
ros polgármestere arról beszélt: egy régi álom 
vált valóra az uszoda megépülésével, amihez a 
kormány döntése értelmében nem kellett önerőt 
biztosítaniuk.

- Az utolsó helyzetjelentés a mo-
dernizáció eseményeiről 2017 
júniusában volt. Mi történt az-
óta, milyen munkafolyamatok 
valósultak meg?

- Az elmúlt év második félévé-
nek egyik legnagyobb előrelépé-
se a kalcinátor torony acélszer-
kezetének elkészülte volt, amely-
be összesen 500 tonna acélt épí-
tettünk be. Ősszel elkezdődött a 
bypass rendszer kiépítése, majd 
karácsony előtt megtörtént a 
kalcinátor csőszakasz felső részé-
nek telepítése a torony tetején.

- Mi volt a legfontosabb fel-
adat a tavaly június óta eltelt 
időben?

- Minden projekt kivitelezé-
se során kiemelten fontos a jó 
előkészítés és az egymásra épü-
lő feladatok időtervi elhelyezé-
se, amely különösen igaz a több 
éven át tartó folyamatokra. Az 
esetleges késések veszélyeztethe-
tik a végső határidőt is. Ebben az 
évközi időszakban fontos volt, 
hogy a klinker termelés biztosí-
tása mellett elkészüljön az ala-
pozás, az új bypass siló és az új 
kalcinátort tartó acélszerkezet. 
Ezek megvalósításával előkészí-
tettük a kivitelezés folytatását a 
kemenceállás alatti időszakra. 

- Voltak–e kihívást jelentő 
feladatok, esetleg speciális meg-
oldások ebben az időszakban? 

Ha igen, ezeket hogyan oldot-
ták meg?

- A bypass siló építésekor tíz 
napon át éjjel–nappal folyama-
tosan ment a betonozás, hogy 
minden a megfelelő ütemben 
valósuljon meg. Az új acélszer-
kezet építése is kihívást jelen-
tett, hiszen a már meglévő és 
üzemelő, forró kemence körül 
és felett kellett végezni a mun-
kálatokat. A saját kollégáink a 
klinkertermelést biztosították, 
a kivitelezésen dolgozók pedig 
a projekt előrehaladásán fára-
doztak. A legintenzívebb idő-
szakban 220 fő dolgozott egy-
szerre, hogy minden feladat 
időben elkészüljön, és a mun-
kavédelmi biztonság meglé-
te érdekében napi szemléket is 
beiktattunk. 

Emellett voltak munkanapok, 
amelyeket a szélsőséges időjárás 
is megnehezített. A modernizá-
ció legmelegebb napján 37 Celsi-
us fokot mértünk, míg a leghide-
gebb érték – 22 Celsius fok körü-
li volt. Legyen szó hidegről vagy 
melegről, a dolgozókat mindkét 
időjárási helyzet megviseli, ép-
pen ezért fokozottan ügyeltünk 
arra, hogy a megfelelő egészség-
ügyi állapotban tudják teljesíte-
ni feladataikat.

- Jelenleg milyen fázisban van 
a modernizáció?

- 2018. január 2–án megkezdő-
dött a beruházás záró, utolsó há-
rom hónapos – egyben legtöbb 
feladatot tartalmazó – idősza-
ka. Ezalatt a jelenlegi kemence – 
és filter technológia elbontása, és 
a helyükre kerülő új technológia 
beépítése kezdődött el. A bontá-
sokkal párhuzamosan a beérke-
zett gépelemek előszerelésén dol-
goztak a kivitelezők. 

Jelenleg a beruházás haj-
rájában vagyunk, amikor az 
utolsó gépelemek is a helyük-
re kerülnek. Folyamatosan ha-
lad a tűzálló anyag beépíté-
se a kalcinátorba, a berendezé-
sek villamos kábelezése, beköté-
se, valamint a folyamatirányító 
programok telepítése, ellenőr-
zése.

Emellett ebben az időszak-
ban valósul meg a modernizá-
ció fő célja. Az eddig használt 
elektrofiltert korszerű, zsákos 
filterre cseréljük. A filter fe-
lel a kemencevonal portalaní-
tásáért. 

Az új szűrőrendszer elő-
nye, hogy még üzemzavar vagy 
áramkimaradás esetén sem en-
gedi, hogy kiporzás történjen. 
Ezáltal tovább minimalizál-
juk az eddig is alacsony szintű 
porkibocsátásunkat. Beremen-
di Gyárunkban már közel egy 
évtizede ezt a technológiát al-
kalmazzuk, és reményeink sze-
rint Vácott is hasonló módon tu-
dunk majd hozzájárulni a kör-
nyezet védelméhez a moderni-
záció által.

Az államtitkár ismer-
tette: a felszíni csapa-
dékvíz-elvezetés léte-
sítményeinek fejlesz-

tésére irányuló pályázat célja, 
hogy elősegítse a csapadékvizek 
rendezett és károk nélküli elve-
zetését vagy helyben hasznosítá-
sát, a települések árvíz-, belvíz- 
és helyi vízkár-veszélyeztetettsé-
gének csökkentését.

Közölte: az igényelhető leg-
magasabb támogatási összeg 
300 millió forint volt. A pályáza-
ti felhívásra ötven pályázat érke-
zett be. Az államtitkár kiemelte: 
a jelentős túligényre és a meg-
alapozott szükségletekre tekin-
tettel az NGM az eredeti támo-
gatási keretösszeget megemelte 
230 millió forinttal.

A megemelt keretből 26 Pest 
megyei településen javul, fej-
lődik a csapadékvíz-elvezetés 

rendszere, lehetővé téve mint-
egy 60 kilométeren a csapadék-
víz-elvezető árkok állapotának 
javítását.

Rákossy Balázs elmondta: 
ezek a beruházások a hirtelen le-
hulló sok csapadék miatti károk 
megelőzésében rendkívül fon-
tosak. Emellett közel 4700 köb-
méternyi új víztározót építenek 
és 14 300 köbméternyi meglévő 
tározót is felújítanak idén és jö-
vőre.

Térségünk alábbi települése-
inek csapadékvíz-elvezetési há-
lózata újulhat meg pályázati for-
rásból:
Verőce 83 364 629 FT
Zebegény 118 494 669 FT  
Szentendre 300 000 000 FT  
Püspökszilágy 101 637 316 FT  
Őrbottyán 54 041 193 FT  
Kisnémedi 157 351 350 FT  
Erdőkertes 199 483 164 FT  

A visszaszámlálás megkezdődött! 26 település csapadékvíz-
gazdálkodás fejlesztése 

pályázati forrásból
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Felszentelték a dunakeszi 
görögkatolikus parókiát 

Átadták a városi 
kitüntetéseket

A dunakeszi, fóti és gödi görögkatolikusok különlegesen szép, lélekeme-
lő napként élték meg 2018. március 24-ét, amikor Kocsis Fülöp, a Haj-
dúdorogi Görögkatolikus Főegyházmegye érsek-metropolitája ünnepélyes 
szertartás keretében szentelte fel a Dunakeszi egyházközség parókiáját.

Az idei városi kitüntetéseket és díjakat március 29-én ünnepi testületi 
ülés keretében adták át a VOKE József Attila Művelődési Központban. 

A város Kegyele-
ti parkjában két 
éve épült fel a 
görögkatol ikusok 

temploma a Barátság úton, 
amelynek intézménye és szol-
gáltatása egy modern parókiá-
val bővült az állam támogatá-
sának köszönhetően. 

A templomban tartott ün-
nepélyes liturgia elején Dióssi 
Csaba köszöntötte az egyhá-
zi vezetőket, a görögkatolikus 
közösség tagjait. Dunakeszi 
polgármestere elismeréssel be-
szélt a helyi közösség tagjairól, 
akik mások számára is példát 
mutatnak hitük megélésében 
és céljaik megvalósításában. 
Egy város erejét a közösségek 
ereje határozza meg – mondta 
elismeréssel a politikus. Dióssi 

Csaba a két éve emelt temp-
lom építésére, és a parókia fel-
szentelésére utalva köszönet-
tel a hangjában beszélt a szá-
mos helyről érkezett segítség-
ről, az önzetlen támogatók-
ról. Külön köszönetet mondott  
Tuzson Bencének, aki a város 
országgyűlési képviselőjeként 
segítette az egyházközség cél-
jainak megvalósítását. Duna-
keszi polgármestere gratulált a 
görögkatolikus gyülekezet tag-
jainak, akik tevékenységükkel 
hozzájárulnak Dunakeszi egy-
házi-, közösségi, és társadalmi 
életének gazdagításához. 

A közel két órás ünnepélyes 
szertartást celebráló Kocsis 
Fülöp érsek-metropolita is elis-
meréssel beszélt a templomépí-
tőkről, élükön Bubrik Miklós  
parókusról, és mindazokról, 
akik a parókia létrehozásában 
is aktívan közreműködtek. 

Napjainkban kevés hír szól 
arról – főleg a nagyvilágban 
-, hogy valahol templom vagy 
parókia épül – kezdte ünne-
pi beszédét Tuzson Bence. – 
Önöknek volt hitük és erejük, 
hogy tégláról téglára megépít-
senek egy templomot és egy 
parókiát. Ezek a téglák a hit kis 
darabjai, melyekből épülhet 
újra Európa hite.  

A város országgyűlési kép-
viselője kiemelte: Ma a keresz-
tény Európa a hitét kezdi el-

veszteni, melyre egykoron fel-
épültek Európa értékei, amit 
európai kultúrának nevezünk. 

– Egy utópisztikus kísérlet-
nek vagyunk tanúi, amikor 
arra gondol Európa, hogy a hit 
nélkül megtartja értékeit, és az 

értékeire építve meg tudja tar-
tani kultúráját.  Meggyőződé-
sem, ha elveszítjük hitünket, az 

enyészetté válik a ráépülő érték 
is, eltűnik a kultúra is. Nagy a 
felelősségünk – húzta alá Tu-
zson Bence, aki szerint az Eu-
rópán kívüli keresztény közös-
ségek az öreg kontinens keresz-
tény közösségeinek mintáját 
követik, ami megmutatkozik pl. 
a születések alacsony számában 
is. Majd arra hívta fel a hallga-
tóság figyelmét: ha mi elveszít-
jük hitünket, kultúránkat, ak-
kor az egyiptomi, a szíriai ke-
resztények is elveszítik hitüket 
és kultúrájukat. Ezért fontos az, 

hogy Dunakeszin ez a templom 
és a parókia felépült, melyet egy 
új katolikus iskola megnyitása 
is követ a városban. Fóton ka-
tolikus óvoda épül és a refor-
mátus óvoda is új épületet kap, 
Csömörön református temp-
lom épül, Veresegyház katoli-
kus gimnáziumot létesít. 

Tuzson Bence ünnepi kö-
szöntőjét így zárta: fontos, hogy 
épüljenek ezek az épületek, me-
lyeket, ha megtöltünk tartalom-
mal, akkor a hitünk is újra épül. 
- Ez a parókia megépült, és szol-
gálja az önök hitét. Erre a hit-
re van szükség ahhoz, hogy mi 
magyarok is meg tudjunk ma-
radni, képesek legyünk meg-
őrizni saját kultúránkat. 

Bubrik Miklós parókus egy 
szép történet elmesélésével azt 
érzékeltette, hogy a felszentelt 
parókia olyan „fészek” lesz, 
amely mindenki számára ol-
talmat és szeretetet nyújt. – 
Soha nem lesz gond, hogy ezt a 
házat és a templomot megtölt-
sük tartalommal, mert szeren-
csére ma már sokan vagyunk – 

mondta Tuzson Bence beszé-
dére utalva, akinek és a kor-
mánynak köszönetet mondott, 
hogy a parókia építésének tel-
jes költségét biztosították. 

A parókiát Kocsis Fülöp ér-
sek, metropolita szentelte fel, 
aki köszönetét fejezte ki, hogy 
a két éve épített templom után 
újabb közösségi létesítmény-
nyel gyarapodott a dunakeszi 
görögkatolikusok egyházköz-
sége.   

Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina 

A megjelenteket – köztük 
Tuzson Bence ország-
gyűlési képviselőt – 

Szabó Katalin, a programiroda 
vezetője köszöntötte. A Him-
nusz eléneklése után Dióssi 
Csaba polgármester elnökleté-
vel, 12 egyhangú szavazással a 
képviselő-testület elfogadta az 
ünnepi ülés egyetlen napirendi 
pontját, a kitüntetések átadá-
sát. Ezt követően a városvezető 
mondta el gondolatait.         

– Nagy tisztelettel köszöntök 
minden megjelentet, ország-
gyűlési képviselő urat, a kép-
viselő-testület tagjait, díszpol-
gárainkat, kitüntetettjeinket. 
Megtisztelő számomra, hogy 
én köszönthetem az elismerés-
ben részesülőket. Önöket, akik 
odaadó, áldozatos munkájuk-
kal példát állítanak mindany-
nyiunk számára. Minden kö-
zösségnek, városunknak, Du-
nakeszinek is szüksége van 
olyan emberekre, akik élen jár-
nak, akik mindig, minden kö-
rülmények között fáradhatat-
lanul teszik a dolgukat, s ez-
zel példát mutatnak a közös-
ség többi tagjának. A városért 
végzett kiemelkedő munkássá-
gukért tisztelet és megbecsülés 
illeti Önöket. Dunakeszi Város 
Önkormányzatának és a vá-
ros teljes lakosságának a nevé-
ben szeretném kifejezni hálán-
kat és nagyrabecsülésünket. 
Köszönjük, hogy fáradhatat-
lanul dolgoznak Dunakesziért 
és remélem, még hosszú éve-
kig városunk közösségének ak-
tív tagjai maradnak. Munkás-

ságukkal példát és útmutatást 
adnak valamennyiünknek. . 

A Farkas Ferenc Művésze-
ti Iskola tanárai – Bergl Noémi 
zongorán, Juhász Terézia csel-
lón és Dobai Szabolcs hegedűn 
– Piazzola Tavasz című kom-
pozícióját szólaltatták, meg, 
majd kezdetét vette az elisme-
rések átadása. 

Kitüntetésben és Díjban 
részesültek:

• Életmű Díj – Terbe Józsefné
• Dunakeszi Város Díszpolgára 
– Sajdik Ferenc
• Dunakeszi Városért kitünte-
tő cím – Denke Emma
• Dunakeszi Városért plakett – 
Dunakeszi Közüzemi Nonpro-
fit Kft.
• Dunakeszi Városi Közszolgá-
lati Díj – Glasza Gábor
• Dunakeszi Városi Pedagógiai 
Díj – Csomós Mihályné
• Dunakeszi Város Egészség-
ügyéért Dr. Bayer Emil Díj – 
Dr. Pál Miklós 
• Dunakeszi Városi Közműve-
lődési Díj – Farkas Pál
• Dunakeszi Város Sport Díja – 
Nagy Bandor

Az elismeréseket Dióssi Csa-
ba polgármester, Erdész Zoltán  
alpolgármester, a képviselő tes-
tület tagjai valamint Tuzson 
Bence adták át. A laudációkat 
Szabó Katalin olvasta fel. 
Denke Emma méltatását 
Bocsák István Károlyné kép-
viselő asszony, Sajdik Ferenc 
laudációját Harangozó Katalin 
ismertette. Az elismerést a mű-

vész távollétében leányai, Saj-
dik Ildikó és Sajdik Zsuzsanna 
vették át. Sajdik Ferenc – aki-
nek alkotásaiból kamara kiállí-
tás nyílt a Magyarság Galériá-
ban – egy színes grafikát aján-
dékozott Dióssi Csaba polgár-
mesternek, és a városban élő 
Hubadúr (Street Gábor Huba) 
zeneszerző egy, a kitüntetett-
nek szóló dalt adott elő.

    Az ünnepség a Szózat el-
éneklésével fejeződött be, majd 
az ezt követő fogadáson Tu-
zson Bence mondott pohárkö-
szöntőt: „Egy közösség akkor 
válhat erőssé, ha mindig van-
nak olyanok, akik viszik a fák-
lyát. De kik lehetnek azok, akik 
egy közösséget vezetnek. Szük-
ség van a tehetségre, a tudás-
ra, az erőre és a kitartásra. De 
fáklyavivővé az válhat, aki tud-
ja az irányt, hogy honnan hová 
akar eljutni”, mondta a képvi-
selő, majd arról beszélt, hogy 
erős értékrend nélkül senki 
sem válhat egy közösség meg-
határozó személyiségévé. Du-
nakesziről szólva kiemelte, 
hogy a város, ezekkel a kiemel-
kedő személyiségekkel, példát 
tud mutatni. A díjazottakkal 
válhat erős közösséggé a tele-
pülés, nélkülük ezt nem tudta 
volna elérni a városvezetés, sőt 
az ország vezetése sem. Fejlő-
dött a település infrastruktúrá-
ja, oktatása, kultúrája, sportja, 
hangsúlyozta. „Köszönöm az 
önök munkáját”, mondta befe-
jezésül Tuzson Bence. 

Katona M. István
A szerző felvétele 

Apróhirdetés

• GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő 
- múzeumok számára is - készpénzért 
vásárol festményeket, bútorokat, ezüst-
tárgyakat, evőeszközöket, aranyakat, 
szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díj-
talan: 06/1/789-1693, +36-30/382-7020

RUHANEMŰ JAVÍTÁS

HOZZA EL RUHANEMŰJÉT 
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban, 

a zöldséges piacnál.)
Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679

Dióssi Csaba polgármester méltatta 
a közösség példaértékű összefogását 

Tuzson Bence: ha az épületet megtöltjük tartalommal, 
akkor a hitünk is újra épül
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A Tuzson család tetszését is elnyerte 
a Kiss Böllér Kft. termék kínálata  

Hungarikum esélyes fóti 
somlói galuska 

Fóti Ízek és szokások 

A néptánc, az ének-zene csodálatos világát, a gasztronómiai különlegességek íz harmóniáját él-
vezhették azok, akik virágvasárnap ellátogattak a fóti Vörösmarty Mihály Művelődési Központba, 
ahol első alkalommal rendeztek hagyományőrző napot Ízek és szokások címmel. A szervezők nem 
titkolt célja, hogy a fóti értékeket minél többen megismerjék, amelyek közül talán egyik-másik 
hungarikummá válhat. Méltán mondta megnyitó beszédében Lévai Sándorné, a Fóti Hagyományo-
kért Alapítvány és a Helyi Értéktár Bizottság elnöke: Gyökértelen fa lennénk, ha hagyományainkat 
nem őriznénk és ápolnánk. 

A zord időjárás ellené-
re is sokakat vonzot-
tak a művelődési in-
tézmény udvarában 

sorakozó látványosságok, íjász, 
solymász bemutatók, nyuszi si-
mogatók. A szomszédos téren 
sorakozó, helyi értékeket felvo-
nultató faházak kínálata között 
volt csábítóan csalogató füstölt 
sonka, kolbász, különleges pá-
linka, ízletes bor, a hungaricum 
címre pályázó somlói galuska. 
Állandó körforgás volt a helyszí-
nek és programok között. Nagy 
volt az érdeklődés az egykori fóti 
„tiszta szoba” iránt, melyet nap-
jaink fiataljai szinte csak fényké-
peken láthattak, ami egykoron 
dédszüleik büszkesége volt. Kü-
lönleges élmény volt látni a Ká-
rolyi huszárok viseletet, a fóti 
kiadványokat, a húsvéti ünne-

pi hangulatot kölcsönző Zsigó  
Kati népi iparművész díszes to-
jásait. 

A színházteremben közel két 
órás kulturális műsor keretében 
csodálkozhattak rá az érdeklő-
dők a fóti fiatalok néptánc, ének- 
és zene tudására, akik magas 
színvonalú elődással bizonyítot-
ták tehetségüket, felkészítő ta-
náraik szakmai alázatát. 

Erre is gondolhatott Lévai 

Sándorné, a Fóti Hagyományo-
kért Alapítvány és a Helyi Ér-
téktár Bizottság elnöke, ami-
kor Wass Alberttől vett idé-
zettel köszöntötte az ünnep-
lőket: „Nekünk, magya-
roknak az Úristen 
különösen színes 
és szép nemze-
ti örökséget 
adott.” A vi-
lág értékvál-
sággal küzd, 
ezért különö-
sen büszkék 
vagyunk arra, 
hogy Fót gaz-
dag örökséget tud-
hat magának. Gondoljunk 
a Károlyi családra, a reformkor 
kulturális és tárgyi kincseire, 
Németh Kálmán fafaragómű-
vész hagyatékára, a dolgos pa-

raszti kezek munkáira, tárgyi 
emlékeire – mondta.  - Sok fel-
ajánlás érkezik a készülő hely-
történeti múzeumhoz. Szeret-
nénk a fiatalokat is bevonni a 
hagyományőrzés varázslatos 
világába – tette hozzá. Gondo-
latát azzal zárta: Gyökértelen fa 
lennénk, ha a hagyományain-
kat nem őriznénk és ápolnánk. 
Befejezésül köszönetet mondott 
Tuzson Bencének, aki felkéré-

sére elvállalta a rendezvény fő-
védnöki tisztét. 

Szakáll István Lóránd, a Föld-
művelésügyi Minisztérium ag-
rárfejlesztésért és hungaricumo-

kért felelős helyettes állam-
titkára örömét fejez-

te ki, hogy támo-
gatják az értékek 

védelmét zász-
lajára tűző 
s z í n v o n a l a s 
rendezvényt 

K i e m e l -
te, hogy 2012-

ben megalkot-
ták a nemzeti érté-

kek megőrzéséről és a 
hungaricumokról szóló tör-

vényt, amely jó alapokra épül, 
amire bizonyság, hogy több 
mint ezer település létrehozta 
saját értéktárát. Ezekre épülnek 
a megyei értéktárak. – Ma már 
Kárpát-medencei mozgalommá 
nőtte ki magát, hiszen a határon 
túli magyarság is csatlakozott 
ehhez az össznemzeti program-
hoz. Ezek az értékek a mi erőfor-
rásaink is egyben, azok a forrá-
sok, amelyekből a jövőt tudjuk 
építeni – mondta Szakáll István 
Lóránd. 

Tuzson Bence, a város ország-
gyűlési képviselője, a rendez-

vény fővédnöke arról beszélt, 
hogy értékeink védelmében, 
kultúránk ápolásában minden 
generációnak megvan a maga fe-
lelőssége, hiszen azt mindig újra 
és újra kell teremteni. A csalá-
dok, a helyi közösségek kultú-
rája teszi teljessé egy nemzet ha-
gyományait, kultúráját. A poli-
tikus arra kérte a régi fótiakat, 
hogy gyermekeikkel, a szomszé-
dokkal ismertessék meg a tele-
pülés hagyományait, mondják 
el, hogy miért fontos számukra a 
fóti értékek megőrzése. - Ha ezt 
át tudják adni, el tudják mon-
dani, akkor lehet Fótból hosz-
szú távon is erős város, egy meg-
erősödő közösség – fogalmazott 
az államtitkár, majd köszönetet 
mondott a Lévai Sándornénak, 
aki megálmodta és megszervez-
te a rendezvényt. „Azt szokták 
mondani, ami egyszer megtör-
ténik Magyarországon az már 
szokás, ami kétszer, az már ha-
gyomány! Reméljük, itt, Fóton 
ez utóbbi történik! – mondta. 

Az egésznapos programot a 
Csík Zenekar nagy sikerű kon-
certje zárta, melynek tagjait és a 
velük együtt fellépőket vastaps-
sal ünnepelte a közönség.

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Lévai Sándorné: Gyökértelen fa lennénk, 
ha hagyományainkat nem őriznénk és ápolnánk



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

8 XX. évfolyam 7. számDunakanyar Régió

Négy vb-aranyat szereztek 
dunakeszi kempósai

A Magyar Turisztikai 
Ügynökség vezérigazgatója 

tartott sajtótájékoztatót Vácott
Fantasztikus sikert arattak az SVSE kempósai a március végén megren-
dezett világbajnokságon. A klub hat versenyzője összesen 15 érmet szer-
zett, melyből 4 arany, 4 ezüst és 7 bronz. Flórián Ilona, Csonka Máté, 
Gyökeri Noémi és Seres András Dávid szerzett saját kategóriájában és 
korosztályában világbajnoki címet. A Portugáliában, Caldas De Rainha-
ban került megrendezésre a 8. World All-Styles világbajnokságon 39 or-
szág több mint 2000 versenyzője mutatta be a tudását.

Ha Magyarország biztonságos ország marad, a turizmus elmúlt években tapasz-
talt növekedése nem áll meg - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség vezérigazgatója március 29-én Vácon tartott sajtótájékoztatón.

A harcművészeti sportág, a kempo leg-
nagyobb idei nemzetközi versenyét 
rendezték meg március 21-25 között 
Portugáliában, Caldas De Rainha-

ban, ahol a 8. World All-Styles világbajnokság 
küzdelmeire került sor. A viadal nagyságát mu-
tatja, hogy 39 ország több mint 2000 versenyzője 
6318 nevezést adott le a különböző versenyszá-
mokban.  Az SVSE kempósai 6 fővel vettek részt 
a magyar válogatottban.

„Csapatunknak ez volt az első külföldi meg-
mérettetése, amelyre több szülő is elkísérte a 
gyermekét. Lisszaboni megérkezésünket köve-
tő napon még volt időnk egy kis kikapcsolódás-
ra, így tettünk egy kirándulást Nazaréba, ahol 
az Atlanti Óceán hullámaiban gyönyörködhet-
tünk, és a merészebbek még térdig meg is már-
tóztak benne. Ellátogattunk a helyi piacra, ahol 
óriási kínálatot láthattunk a "tenger gyümölcse-
iből". Így aztán nem csoda, hogy egy helyi ét-
teremben meg is kóstoltuk azokat” – elevenítet-
te fel a kiérkezést követő időszakot Verók Péter, 
az SVSE mestere, aki szintén indult a világbaj-
nokságon, mégpedig a 40 éven felüliek kategó-
riájában.

A második napon is folytatták a környék fel-
fedezését, és megtekintették Óbidos nevezetes-
ségeit, majd innen Foz do Arelho-ba az óceán-
hoz tettek egy kirándulást. Ám ezzel véget is ért 
számukra a turistaszezon, ugyanis elkezdőd-
tek a világbajnoki küzdelmek. Mégpedig reg-
geltől estig egy hatalmas sportcsarnokban, ahol 
15 tatamin, 1 ringben és 1 ketrecben folytak a 
küzdelmek. Az SVSE versenyzői remekeltek, hi-
szen a klub hat versenyzője összesen 15 érmet 
szerzett:  4 arany (Flórián Ilona, Csonka Máté, 
Gyökeri Noémi és Seres András Dávid), 4 ezüst 
és 7 bronz lett a vége, amit több, értékes helye-
zés egészített ki.

„Nagyon büszke vagyok a tanítványaimra, hi-
szen minden reményünket felülmúlóan szere-
peltek a világbajnokságon. A rengeteg munka 
beérett, láthatta mindenki, a sikerhez sokat kell 
edzeni, de meg is van az eredménye. Külön kö-
szönöm a szülőknek az általuk nyújtott erköl-
csi és anyagi támogatást, hiszen a részvétel nem 
csekély költségét önerőből kellett előteremte-
nünk” – tette hozzá Verók Péter, aki három 4. 
helyet szerzett a Mesterek versengésében.

M. L.

Guller Zoltán kifejtette: a turizmus tel-
jesítménye 2010 óta folyamatosan nő, 
2017 rekordév volt, a kereskedelmi szál-
láshelyeken 12 millió turista 30 millió 

vendégéjszakát töltött, 51 százalékkal többet, mint 
2010-ben. A szálláshelyek árbevétele 115 százalék-
kal nőtt hét év alatt - emelte ki.

Hozzátette: 2017-ben Pest megyében 625 ezer 
vendég több mint 1,2 millió vendégéjszakát töltött 
el, ez 2010-hez képest a vendégek számában 78 szá-
zalékos, a vendégéjszakák számában pedig 81 szá-
zalékos növekedést jelent – írta az MTI.

Guller Zoltán közölte: turisztikai szempontból 
Pest megye legfontosabb települése Visegrád, Ve-
csés, Cegléd, Budaörs és Gödöllő. A legjelentősebb 
küldő ország Németország, Románia, Lengyelor-
szág, Kína és Csehország.

Úgy vélte, az, hogy a magyar turizmus növekedé-
si számai a nemzetközi átlagot évek óta jelentősen 
meghaladják, bizonyítja, hogy Magyarország biz-
tonságos ország.

A vezérigazgató kijelentette: mivel a turizmus a 
GDP jelentős részét adja és sok embernek biztosít 
munkát, nagy figyelmet kell fordítani erre a szek-
torra.

Beszámolt arról, hogy a Dunakanyart kiemelt tu-
risztikai térségként kezelik, jelentős fejlesztési for-
rások jutnak Vácnak és a környékbeli települések-
nek. Vácon az idén kezdődő fejlesztéssel megújul a 
városközpont, ami növeli a város turisztikai vonze-
rejét - mutatott rá.

Guller Zoltán a megyei turisztikai fejlesztések kö-

zött említette a dunai gyorshajózás, a kerékpárutak, 
valamint a Duna-parti szabadvízi strandok fejlesz-
tését.

Rétvári Bence, a KDNP országgyűlési képviselője 
és képviselőjelöltje, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának parlamenti államtitkára arról beszélt, 
hogy Vácnak nagy lehetőséget jelent a négymilliárd 
forintos turisztikai fejlesztési támogatás, ugyanis 
ilyen nagyságrendű fejlesztés még nem volt a város-
ban. Emlékeztetett a helyi kórház és a vasúti közle-
kedés fejlesztésére is. Magyarország erősödik, és "ez 
itt is érezhető" - szögezte le.

Rétvári Bence szerint a kormányzati támogatás-
nak köszönhetően most végre megvalósulhatnak a 
turisztikai tervek, ami azért fontos, mert a Duna-
kanyar és Vác számára a turizmus lehet a kitörési 
pont. Mindez Vác lakóinak is életminőség-javulást 
hozhat, hiszen igényesebb lesz a környezet, meg-
újulnak a barokk városképet meghatározó épüle-
tek és új munkahelyek jöhetnek létre - magyarázta.

Az SVSE hat versenyzője összesen 15 érmet szerzett 
a Portugáliában megrendezett világbajnokságon
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