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Brüsszel nyárra
szeretné megnyittatni
a magyar határt
a bevándorlók előtt
Brüsszel bevándorlókat akar, Magyarország nem

Az Európai Unión belüli legkomolyabb konfliktus gyújtópontjában a migrációs válság kezelése áll – az ezzel kapcsolatos nézőpontok radikálisan
különböznek egymástól. Míg egyes nyugati országok kívánatosnak tartják az illegális bevándorlók befogadását, mi több, pénzügyileg is hajlandók támogatni azt, Magyarország – néhány közép-kelet-európai országgal
együtt – világosan látja a migráció veszélyeit.

M

inden tagállam egyenjogú
és joga van a véleményéhez
olyan témában, mint pl. a bevándorlás. Ha Németország,
Franciaország migránsokkal
akarja betelepíteni saját országát, ezzel növelve az országaik biztonsági kockázatait, ehhez
joga van és tiszteletben tartjuk, de Magyarország nem akar migránsokat betelepíteni, és ehhez jogunk van.
Ezt a nézetet vallja a magyar állampolgárok túlnyomó többsége is, amiről világos jelzést adtak az őszi népszavazáson. Fenntartjuk
a jogot, hogy mi döntsünk arról, hogy ki él ve-

lünk. Fenntartjuk a jogot, hogy ne értsünk egyet
Brüsszellel.
Magyarország az Alaptörvényben rögzítette
azt, milyen döntési hatásköröket ad át az Uniónak, ugyanakkor az EU működéséről szóló szerződésekben is az áll, hogy tiszteletben kell tartani a tagállamok nemzeti identitását, területi integritását, közrendjét, közbiztonságát. Ennek fényében az illegális bevándorlók kvóták szerinti
szétosztásának ideája mind a magyar Alaptörvénnyel, mind pedig az Európai Unió törvényeivel ellentétes.
Folytatás az 2. oldalon
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Ismét megelevenedtek a Ligetben
a váci csata momentumai

Brüsszel nyárra szeretné megnyittatni
a magyar határt a bevándorlók előtt
Folytatás a címlapról
Nem másban kell tehát megállítanunk Brüs�szelt, mint abban, hogy jogsértő magatartást tanúsítson, ezzel együtt egész Európát olyan, a közbiztonságot, nemzetbiztonságot veszélyeztető erőszakos cselekményeknek, terrortámadásoknak tegye ki, mint
amilyeneket a közelmúltban is tapasztalhattunk.
Magyarország a külföldről pénzelt migránspárti
szervezetek abszolút célkeresztjébe került, mert kitart
a nemzeti függetlensége és a bevándorláspolitikája
mellett. A Magyarország elleni támadások azért élesedtek ki, mert életbe léptettük az új határzárat, nem
engedjük tovább az illegális bevándorlókat, építjük
a második kerítést, és nemzeti konzultációt indítottunk a magyar emberekkel. Soros szervezetei és az
európai baloldal mindezt akarják megszüntetni. Ők
azt akarják, hogy Magyarország is álljon be a sorba,
vegyen részt a kvóta szerinti szétosztásban, engedje be a migránsokat és mondjon le jogairól, ezért támadják élesen hazánkat, és ehhez minden témát felhasználnak, a Soros-egyetem ügyét, épp úgy, mint a
külföldről pénzelt szervezetek átláthatóságáról szóló
törvényt, amelynek ürügyén naponta tüntetnek.
Az eddig megtett magyar biztonsági intézkedések
nemcsak Magyarországot, hanem az Európai Unió
egészét, így a nyugati államok polgárait is védik. Éppen ezért abszurdumnak tekinthető, hogy nyugateurópai berkekben a megerősített jogi határzárat is
támadják, pedig célja éppen az, hogy a migrációval

járó biztonsági kockázatot csökkentsük, és senki ne
léphessen be az ország és Európa területére ellenőrizetlenül.
Magyarország a rendszerváltás után célként határozta meg az európai közösséghez való tartozást. A 2004es csatlakozásunk óta viszont számos dolog jelzi, hogy
törésvonal keletkezett az unión belül. Ezt igazolja a
2005-ben elbukott alkotmányos szerződés, az erősödő
euroszkepticizmus, valamint a Brexit is. A legerősebb
konfliktus pedig az unión belül a migráció. Az európai fősodor nem arra halad, mint ahová Magyarországot megpróbálják kiszorítani. Demokráciából, jogokból, szabadságból kioktattak minket elégszer, kaptunk
eleget, többet a kelleténél. De ha nem hallgatunk Orbán
Viktor miniszterelnökre, akkor a világ általunk lakott
része meg fog változni. Most a biztonság veszni látszik,
és a kötelességek fontosabbá válnak. Mindazt, amit teszünk, megpróbálják nem az európai politika bevett részeként értelmezni, velünk szemben folyamatosan kettős mércét alkalmaznak. Hiába próbálják titkolni, a radikalizmus nem csak érzékelhető, hanem növekszik,
egyre több merénylet történik és egyre több ember hal
meg. Fontos, hogy a lehető legszélesebb nemzeti egység
legyen most, ezért fontos a most zajló nemzeti konzultáció is, és az, hogy bárki is vesz célkeresztbe minket,
védjük meg Magyarországot!
Tuzson Bence
Miniszterelnöki Kabinetiroda
kormányzati kommunikációért
felelős államtitkár

Harrach Péter és Rétvári
Bence: az EU-tagországok
szuverenitása megőrzendő
Brüsszel a nemzeti hatáskörben lévő döntések egy részét közösségi hatáskörbe vonná, ezzel szemben Magyarország szerint az EU-tagországok szuverenitása megőrzendő – mondta el az Észak-Pest megyét az országgyűlésben képviselő Harrach és Rétvári,
a váci polgármesteri hivatal előtt április 5-én tartott sajtótájékoztatón.

R

étvári Bence kifejtette, hogy Magyarország akkor erős,
ha egységes, s a kormány akkor tud minden magyar emberért kiállni, ha minél többen támogatják. A kereszténydemokrata
országgyűlési képviselő ezért kér
mindenkit, hogy a nemzeti
konzultációban vegyen részt

és küldje vissza a kérdőíveket.
Az egyik legfontosabb kérdésnek a rezsicsökkentés megvédését nevezte. Jelezte, az energiapolitika közösségi hatáskörbe vonásával Brüsszel megszüntetné azt a lehetőséget,
hogy Magyarország hatósági
árszabásokkal alacsonyan tartsa az energiaárakat.
Másik fontos kérdésként em-

lítette a munkahelyek kérdését.
A közfoglalkoztatási és más
ösztönző programokkal az állam 700 ezer új munkahelyet
tudott teremteni, ami az unión
belül is a legjobb eredmények
közé tartozik - mondta. Hozzátette, az adócsökkentés területén is veszélyezteti az eddigi
eredményeket Brüsszel, mivel
ha közös adópolitikát hoznak
létre, akkor a családi típusú
adórendszer és az egykulcsos
adó kerül veszélybe.
Harrach Péter és Rétvári
Bence kifejtették, várják a dunakanyari emberek véleményét is arról, hogy a kormány
átláthatóbbá tegye-e azoknak
a csoportoknak a gazdálkodását, amelyek jogilag ugyan civil szervezeti formában működnek, de külföldi pénzekből. Hozzátették, a pénznek ára
van, azért az adományozó el is
vár valamit.

A Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium
hosszú évek óta ápolja a hős elődök emlékét

Április 8-án szombaton - Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénye, a tavaszi emlékhadjárat keretében - ismét megelevenedtek a Ligetben az 1849. április 10-én vívott váci csata, a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik jelentős ütközetének momentumai - a szép tavaszi időben ezúttal is nagyon sokan voltak kíváncsiak a látványos eseményre.

A

bban az 1849-es ütközetben Damjanich János tábornok
és Földváry Károly
őrnagy tüntették ki magukat
leginkább parancsnokokként,
tiszteletükre már a szocializmus évtizedeiben tereket, is-

rengeteg áldozatot követelő veszteséget szenvedett el a
nemzet, így önbecsülésünk
erősítéséhez elengedhetetlen a
jóval ritkább hősies sikerek felidézése - megfogalmazódott ez
a gondolat Fördős Attila polgármester köszöntőjében is.

kolát neveztek el a városban,
de rajtuk kívül természetesen
minden hős honvédnek kijár a
főhajtás.
Fontosak az ilyen hagyományőrző események, különösen, ha arra gondolunk, hogy
történelmünkben nagyon sok

A váci csata jeleneteinek megelevenítésénél maradva: a programot nyugodtan felfoghatjuk
rendhagyó történelemórának,
tehát lényeges, hogy minél többen részt vegyenek nézőként,
különös tekintettel a felnövekvő generációk tagjaira, ildomos,

hogy a szülők, pedagógusok
gondot fordítsanak erre - a tapasztalatok azt mutatják, hogy
egyre inkább így is van.
Nem lehet kellően méltatni a hagyományőrző rendezvény mellett a város más ünnepi, szórakoztató és kegyeleti eseményein - március 15én, a Váci Világi Vigalomban,
az október 6-ai nemzeti gyásznapon - is rendre közreműködő, de élő történelem órákat
ugyancsak szervező Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium
küldetéstudatos szerepvállalását, a maguk módján rengeteget tesznek a múlt megbecsüléséért, a diákok ismereteinek
bővítéséért.
Ne feledkezzünk el arról
sem, hogy épp Vácott áll az ország első 1848-1849-es emlékműve, a közelmúltban szépen
felújított obeliszk talapzatánál
a múlt szombati hagyományőrző esemény alkalmából ismét számos koszorút, virágcsokrot vagy épp egy-egy szál
virágot helyeztek el az emlékezők, tisztelegve a hősök előtt.
Ribáry Zoltán
Fotó: KesziPress

Emeletes motorvonatokat
vásárol a MÁV-Start a Stadlertől
Negyven darab nagy kapacitású, emeletes motorvonatot vásárol a MÁV-Start a
Stadler cégtől, az első KISS elnevezésű járművek 2019 tavaszán állhatnak forgalomba a váci és ceglédi vonalon - jelentették be szerdán a szerződés aláírási ünnepségén, Budapesten.

T

uzson Bence kormányzati kommunikációért
felelős államtitkár, kötöttpályás járműfejlesztésért
felelős miniszteri biztos az ünnepségen kiemelte: az emeletes vonatok gyártásában több
mint 50 százalékot képvisel a
magyar részarány.
Elmondta, hogy a magyar
gazdaság egyik húzóága a járműgyártás, Magyarországon
hagyományai vannak a kötöttpályás járműgyártásnak,
a kormány elfogadta a kötött-

pályás járműgyártás fejlesztésének cselekvési tervét, amelyben a vonatok, a HÉV-ek és a
kisföldalatti szerelvények megújítása is szerepel.
Hozzátette, hogy a magyar
kötöttpályás járműgyártás felvirágzás előtt áll, a Dunakeszi
Járműjavítót és a MÁV szolnoki üzemét meg kívánják erősíteni. A magyarországi gyártókkal jó együttműködésre
törekednek, hogy a következő időszakban a járműgyártók
minél több munkahelyet hoz-

zanak létre, és javuljon a közösségi közlekedés szolgáltatási színvonala.
Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta,
hogy a fővárosi elővárosi vonalak zsúfoltak, ezért vált szükségessé a nagy kapacitású vonatok beszerzése, az emeletes vonatok forgalomba állítása mérföldkő lesz a vasúttársaság életében.
Folytatás a 6. oldalon

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

Dunakanyar Régió

2017. április 13.

3

Dunakeszi 40 éves városi rangját ünnepelték
Dunakeszi várossá nyilvánításának 40. évfordulója tiszteletére az Önkormányzat április 1-jén a jeles eseményhez méltó nagyszabású ünnepséget rendezett a kívül-belül megszépült évszázados VOKE József Attila Művelődési Központban. A „városépítő” közösségek és egyének méltatása mellett az
ünnepség a jelenkor eredményeiről, a jövő terveiről is szólt. Dunakeszi vezetői városi kitüntetéseket, elismeréseket adtak át, de bemutatták a város
tortáját, nívós koncertműsor és helytörténeti kiállítás tette maradandóvá a jubileumi ünnepséget.

M

últidézéssel kezdődött az ünnepség, a vetítővásznon lepergett az
egykori TV Híradó nyitó képsora, felcsendült a jól ismert
szignál. Színes tudósítást láthattunk a település 1977. április elsejei városavató ünnepségéről, megismerhettük Török
Sándor tanácselnök gondolatait Dunakeszi életében bekövetkezett változás jelentőségéről.
Az időutazás után Szabó
Katalin, a Dunakeszi Programiroda vezetője köszöntötte a közönséget, a meghívott vendégeket, a testvérvárosok delegációit, az erdélyi Székelykeresztúr,
a lengyel Stary Sacz, és az olasz
Casalgrande küldöttségét.
A közösen elénekelt Himnusz után a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Farkas Pál
vezényletével megszólaltatta
Erkel Ferenc Ünnepi nyitány
című művét.
Elismerések átadásával folytatódott a program. Az 1956os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának Emlékéve alkalmából 56-os emlékérmet adott át Dióssi Csaba és Erdész Zoltán Wittner
Máriának, Kövesdi Károlynak, Dányi Miklósnak és Takács Imrének.
Ezt követően került sor a városi kitüntetések átadására,

Tuzson Bence emlékzászlót
adott át Dióssi Csabának

majd Dióssi Csaba mondta el
ünnepi beszédét.
„Megható számomra a város negyven éves évfordulóján szólni,” kezdte a városvezető. Külön köszöntötte a díszvendégeket, majd méltatta a kitüntetetteket, akik sokat tettek
a település fejlődéséért. „Abban, hogy milyenné válik egy
város, hogyan él a lehetőségeivel, a legfontosabb az emberi
tényező. Mi, városlakók tehetjük naggyá településünket.”hangsúlyozta.
Megemlítette az 1970-es dátumot, amikor a falu nagyköz-

séggé válhatott, majd hét évvel később megkaptuk a városi
rangot.
„Nagy tisztelettel gondolunk
azokra az emberekre, akik kivívták ezt a lehetőséget, hiszen
egészen más világ volt. Más
mozgástérben éltünk, de úgy
gondolom, az akkori vezetés
és a mostani között egy közös
van: tenni akartak a városért.”
– emelte ki a városvezető, aki
ezt követően arról a nagy ívű
fejlődésről beszélt, amely Dunakeszi mindennapjait meghatározza. Példaként említette:
ma már minden út szilárd bur-

Programgazdag három nap
Megérkezett a tavasz, s vele együtt a szabadtéri rendezvények
időszaka is. Az idei szezont a Dunakeszi Programiroda egy három napos hosszú hétvégével nyitja, ahol helyet kap a Pest Megyei Rendőr – és Katasztrófavédelmi nap, Dunakeszi 40. születésnapjának programjai és a hagyományos Majális is.

kolatú, a kerékpárutak megháromszorozódtak, két új óvoda és egy bölcsőde épült, megújult kívülről az SZTK és lett
egy szép főterünk. „Csak ebben az évben új tanuszoda létesül, elkészül a 600 méteres dunai strand, épül a balatoni üdülő, már megnyílt a Városházán
a korszerű ügyfélszolgálati iroda és felújítottuk a művelődési házat. Ezekkel a fejlesztésekkel méltóképpen ünnepelhetjük várossá nyilvánításunk 40.
évfordulóját” zárta beszédét a
polgármester.
Egy riportfilm következett,
melyben a település életében
meghatározó szerepet betöltő
személyek idézték fel a várossá válás folyamatát, az ünnepi
eseményt, és a dolgos hétköznapokat.
„Negyven év egyszerre hos�szú és rövid idő.” E kijelentéssel
kezdte köszöntőjét Tuzson Bence, a város országgyűlési képviselője, aki elismeréssel beszélt a
településen dolgozó innovatív
emberek tehetségéről, szorgalmáról, a Járműjavító jelentőségéről, és a növénytermesztést
segítő kedvező környezeti klíma előnyeiről.
„Akik ide költöznek, néhány
év múlva a várost igazi otthonuknak érzik. A település élni
tudott a lehetőségeivel, az utóbbi néhány év nagyot repített a

Á

prilis 29-én újra
Dunakeszin kerül
megrendezésre
a
Pest Megyei Rendőr
– és Katasztrófavédelmi nap.
Tavaly nagy sikernek örvendtek a Katonadombon mind
a közelharc-, önvédelem- és
fegyverbemutatók, mind a terrorelhárító eszközök és felszerelések bemutatói, így ezek a
programok idén is helyet kapnak a rendezvényen. De lesznek interaktív közlekedési já-

fejlődésben. Dunakeszi a jövő
városa, nélküle Magyarország
sem lenne olyan, amilyen.” mondta befejezésül a képviselő, majd átadta a város emlékzászlóját Dióssi Csabának.
Árpádházi Szent Kinga, IV.
Béla király leánya városából,
Stary Sacz-ból érkezett küldöttség vezetője, Jacek Lelek
polgármester köszöntőjében
kiemelte: a tizenöt éves barátság nem csupán a városvezetők és tanácsnokok, hanem a
polgárok között is szövődött.
A polgármester „testvéri” kapcsolatuk szimbólumaként egy
cserépbe ültetett hársfa csemetét ajándékozott Dióssi Csabának, amelynek anyafáját Szent
Kinga ültetett el kolostora udvarán.
Ezt követően látványos kül-

sőségek közepette mutatták be
Dunakeszi tortáját, melyet a
helyi a Kun cukrászda mesterei
külön e jeles évfordulóra készítettek.
A nívós városi ünnepség befejezéseként - a szimfonikusok
kíséretével - Iványi Márta és
Gyombolai Bálint elénekelték
Dunakeszi Dalát, Gyombolai
Bálint és Gyombolai Pál szerzeményét. A zenekari hangszerelést Ott Rezső készítette.
A művelődési központ Magyar és Vörös termében Csoma Attila, az intézmény igazgatója megnyitotta a városi iskolák diákjai műveiből összeállított, Dunakeszi 40 évét bemutató kiállítást.
(Katona-Vetési)
Fotó: Vörös István

Városi kitüntetettek
• Dunakeszi Város Polgármesterének elismerése
– Szepessy Tamás
• Dunakeszi Város Sport Díj
– Jancsikné Struve Katalin
• Dunakeszi Városi Közművelődési Díj – Vetési Imre
• Dunakeszi Város Egészségügyéért Dr. Bayer Emil Díj
– Dévényi Zsuzsanna
• Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj – Kardos Márta
• Dunakeszi Városi Pedagógiai Díj – Péczné Veresegyházy Éva
• Dunakeszi Városért plakett
– Dunakeszi Védőnők kollektívája
• Dunakeszi városért kitüntető cím – Kovács Gáborné
• Dunakeszi Város Díszpolgára – Varga Tibor

tékok, koncertek, kutyás bemutatók is.
Április 30-án pedig Ünnepel a Város! Idén negyven éve,
1977. április 1-jén nyerte el Dunakeszi a városi rangot, ezt a jeles eseményt pedig egy rendhagyó városi születésnapi bulival
ünnepeli meg a város, szintén a
Katonadombon. A rendezvény
részeként jelen lesz a hagyományos vidámpark, plusz egy
különleges sportsziget, amely
kicsiknek és nagyoknak egy-

aránt maradandó élményt szerez majd - minden bizonnyal!
A színpadi programok 11.45kor kezdődnek – bemutatkoznak a város iskoláinak művészeti csoportjai, valamint koncertet ad a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar is. 15.20-kor
sor kerül egy nagyon várt eseményre: bemutatásra kerül
a Város Tortája, a Kun Cukrászműhely nugátos-mogyorós pralinétortája. A tortát természetesen ingyen meg lehet
majd kóstolni a születésnapi
rendezvényen.
A finomságok után 17 órától
a Retróleum zenekar ad koncertet, majd őket 20 órától Tóth
Vera élő nagykoncertje követi.
Sötétedés után DJ Dominique
és DJ ThomX uralják a színpadot, egészen fél 12-ig.
Május elsején sor kerül a hagyományos Majálisra, ahol
– amellett - , hogy bemutatkoznak a helyi kulturális- és
sportegyesületek, rengeteg színes programmal kedveskedik
a Programiroda kicsiknek és
nagyoknak egyaránt. Vidámpark, rengeteg finomság, kézműves árusok sora lesz jelen a
Katonadombon, 18 órától pedig Vastag Csaba koncertjén
lehet egy jót bulizni.
"Sok szeretettel hívunk és
várunk mindenkit, ünnepeljük
együtt Dunakeszi várossá avatásának 40. évfordulóját!"
Dunakeszi
Programiroda
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Rétvári Bence: Évről évre több
Idén már Vácott is
iskolatej jut a gyerekeknek
kikötnek a szárnyashajók Idén 4, 2 milliárdot fordítanak a programra
Kormány évről-évre több pénzt fordít az iskolatej programra, hogy minél több gyerek
juthasson hozzá az egészséges italhoz – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a vácrátóti Petőfi Sándor Általános Iskolában. Rétvári
Bence miniszterhelyettes bejelentette, hogy 2010-ben az iskolatej programra 400
millió forintot biztosított a költségvetés, amit 2014-ben 1,7 milliárdra növeltek, idén
pedig már rekord nagyságú összeg, 4.2 milliárd szerepel a büdzsében.

A
Megfiatalított, kicsinosított flottával vág neki az idei hajózási szezonnak a
Mahart Passnave. A szárnyashajók pedig a szervezett programok mellett
immár napi rendszerességgel járnak Vácra, Visegrádra és Esztergomba.

F

lottája közel harmadát, kilenc hajót újított fel
az elmúlt fél évben a Mahart Passnave Személyhajózási Kft. A társaság hat menetrendi
hajója, illetve két kisméretű rendezvényhajója mellett teljesen új belsőt és festést kapott a zászlóshajó,
a 400 férőhelyes Budapest is. A 100 millió forintos
nagyságrendű beruházást önerőből valósította meg
a Mahart Passnave. A fejlesztés eredményeként minden menetrendi hajóban multimédia, ingyenes, szélessávú wifi, új ülések, klimatizált utastér, valamint
büfé várja az utasokat – mondta el a társaság sajtórendezvényén Sztojanovits Kristóf, a társaság marketing igazgatója.
Az idei szezonban, vagyis április vége és október
1. között már napi három alkalommal járnak a Mahart Passnave menetrend szerinti járatai Szentendrére. További újdonság, hogy az idei évtől – hétfő kivételével – napi rendszerességgel közlekednek a szár-

nyas gyorshajók Vácra, Visegrádra és Esztergomba – írja a kamaraonline.hu. A menetrend szerinti közlekedés mellett a szárnyashajókkal szervezett
programokon is részt lehet venni: Pozsonyba kétszer,
Bécsbe négyszer szervez kirándulást 2017-ben a társaság, illetve ugyancsak négyszer indul hajó a nyáron
a Solt-Révbéri Lovascentrumba, ahol az Alföld ízeivel, az őshonos magyar állatokkal ismerkedhetnek,
valaminz lovasbemutatót láthatnak az érdeklődők.
A szárnyashajóval érkező vendégeket ráadásul számos szolgáltató különböző kedvezményekkel várja.
Esztergomban például a múzeumok 10-50 százalékos engedményt adnak a belépők árából, míg az éttermek 10-20 százalékos kedvezménnyel csalogatnak. Visegrádon a július 7-9. között tartott Palotajátékokat lehet ingyenesen megtekinteni, a szárnyashajókra szóló jegyek ugyanis egyúttal belépőként is
szolgálnak.

politikus örömtelinek
nevezte, hogy a kormány támogatásának
köszönhetően
egyre több iskolában vált rendszeressé az egészséges táplálkozás, az iskolatej fogyasztása, amely hozzájárul a hazai tejtermelés növeléséhez is.
- Az iskolatej program keretében a gyerekek is hozzászoknak
a tejhez, amely az egyik legegészségesebb ital – emelte ki Rétvári Bence, aki tényszerűen hozzátette: - Manapság sajnos nagyon
sok gyerek nő úgy fel, hogy nem
is kóstolta, nem is tudja milyen az
íze, hiszen annyiféle üdítőital van,
melyek reklámja elvonja a fiatalok érdeklődését. Sok gyerek nem
találkozik a tejjel, nem fogyasztja, pedig számos olyan egészséges
összetevő van benne -, mint pl. a
kalcium – melyek nagyon fontosak az egészséges fejlődéshez, a
csontozat, az egészséges életmód
kialakításához.
Ezért a kormányzat – húzta alá
a miniszterhelyettes - az elmúlt

Spiegelhalter László
és Rétvári Bence
hét év alatt megtízszerezte az iskolatej programra fordítható ös�szeget, és azt preferálta, hogy helyi gazdálkodók legyenek a beszállítók. Napjainkban az ország
1842 iskolájában 436 ezer gyermek részesül az iskolatej programból, amit elősegít az is, hogy
az új jogszabály - menzarendelet - nagyobb mértékben írja elő a
tej és a tejtermékek fogyasztását,
hogy elősegítse gyerekek egészséges táplálkozását.

Vácrátót polgármestere, Spiegelhalter László elmondta, hogy több
mint 170 diák tanul az iskolában,
akik nagyon örülnek az iskolatej
programnak, akik közül 150 tanuló a hét öt napján fogyaszt tejet, kakaót. A település vezetője
örömmel jelentette be, hogy az iskolatejet helyi beszállítóktól kapják, amit nagyon kedvelnek a vácrátóti gyerekek.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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A költészet ünnepe
Dunakeszin

Ha nem is piros betűs nap, mégis április 11-e a magyar költészet ünnepe.
A jeles nap a huszadik századi költőóriás, a posztumusz Kossuth-díjas
József Attila (1905-1937) születésnapja s 1964 óta a Költészet Napjaként
is számon tartjuk. Egyébiránt idén nyolcvan éve, hogy életének tragikus
vége bekövetkezett.

A Szent István iskola
idén is nagyszerű műsorral
ünnepelte a Költészet Napját

A

z országban sok helyütt tartanak e napon közös felolvasásokat, előadóművészek, diákok, irodalombarát
közösségek tisztelegnek nagy
költőnk emléke előtt. Dunakeszin a múlt évben első alkalommal rendezett a IV. Béla
király téren a városi iskolák
diákjaival közös versmondást
a Szent István Általános Iskola. A kezdeményezésből hagyomány lett s április 11-én ismét összegyűlt mintegy négyszáz kisdiák, hogy együtt szavalják el a Kertész leszek című
költeményt.
A szeszélyes időjárás miatt ezúttal a Szent István iskola tornatermében gyülekeztek a tanulók, ahol Laczkovich
Krisztina igazgató asszony kö-

szöntötte őket. Emlékeztetett
a versünnep alkalmából országszerte megtartott rendezvényekre. Felhívta a figyelmet
arra, hogy rendkívül hasznos,
ha a versolvasás a mindennapok részévé válik, akár hagyományos módon, könyvből, ám
ma már a számítógépen, vagy
az okostelefonon is bőven fellelhetők a szép versek. A szépirodalom széppé teheti a mindennapokat.
Köszönetet mondott a rendezvény támogatásáért a társ
általános iskolák vezetőinek,
magyartanárainak és természetesen a részt vevő diákoknak. Külön köszönet illeti a Dunakeszi Programirodát, a Polgármesteri Hivatalt
és Dióssi Csaba polgármestert,
a szervezésben nyújtott segít-

ségért és a gyerekeknek szánt
meglepetésért.
Aztán elkövetkezett a csúcspont. Az iskola néhány diákja nagyméretű papírlapokon
emelte magasra a költemény
sorait és Juhász Szilvia magyar
szakos tanító „vezényletével”
a diákok közösen elmondták
a verset. Majd a Bródy János
által megzenésített és Koncz
Zsuzsa előadásában ismertté tett változatát az igazgatónő gitárkíséretével Szent Istvános diákok egy csoportja el
is énekelte.
A rendezvény befejeztével
valamennyi résztvevő megkapta az iskola által készített
könyvjelzőt, melyen a most elmondott vers olvasható, és vidáman elfogyasztották a meglepetés Smile palacsintát, melyet a Programiroda munkatársai osztották szét.
– Nekem nagyon tetszett,
hogy verset mondunk, ami
nagyon jó, főleg, ha közösen
mondjuk. Így nem veszhet el
a világban. És ha valaki nagyon szépen mond verset, akkor érezhető az üzenet, amit
a költő megírt. – E gondolatokat Tóth Laura, a Szent István iskola negyedikes tanulója, Tikász Emma és Bíró Zsófia, a Bárdos Lajos Általános
Iskola ötödikesei közösen fogalmazták meg.
Elmondhatjuk, hogy az ünnepi rendezvényen a költészet üzenete megérkezett a diákokhoz.
Katona M. István
A szerző felvétele

citroenvac.hu
2017. március 1-től 2017. március 31-ig,

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

RUHANEMŰ
JAVÍTÁS
Vácon a Kristóf udvarban!
(Hungária házban,
a zöldséges piacnál.)

Várom Önöket

Tel.: 06-27-304-679
HOZZA EL RUHANEMŰJÉT
HOZZÁM, MEGJAVÍTOM!

Szépen gyűlik a pénz a Migazzi-szoborra Vácon
Április elejére szervezte meg a váci SZAVAD Egyesület azt a koncertet, mellyel a Migazzi-szobor felállítását kívánták támogatni. A jótékonysági koncerten Bogányi Gergely, a Liszt- és Kossuth-díjas
zongoraművész lépett fel, akihez csatlakozott Bogányi Bernadett fuvolaművész is. Az est folyamán
475 ezer forint gyűlt össze.

A

koncert és a szoborjegyek bevétele 425 ezer forintot
tett ki. A rendezvény kezdete előtt azonban a Váci Reménység Egyesület atlétikai szakosztálya is tett egy felajánlást: a Vanyek Béla Emlékverseny nevezési díjaiból
50 ezer forinttal támogatják a Migazzi szobor felállítását.
A városban Beer Miklós megyéspüspök mellett sokan gondolják úgy, hogy a városépítőként emlegetett Migazzi püspök megérdemel egy szobrot, hiszen az ő nevéhez fűződik többek között a
székesegyház, vagy a papnevelde építtetése.
- Arra gondoltam, megkérdezem az egyik legkedvesebb művész ismerősömet, Bogányi Gergely zongoraművészt, van-e kedve
segíteni abban, hogy ezt a jótékonysági koncertet sikerrel zárjuk.
Azonnal igent mondott, s csatlakozott hozzá testvére, Bogányi
Bernadett fuvolaművész is – mondta a koncert előtt Matkovich
Ilona, aki az egyesület önkormányzati képviselőjeként azonnal a
kezdeményezés mellé állt.
A koncerten jelen lévő Beer Miklós megyéspüspök felelevenítette annak a történetét, hogy miként került kapcsolatba a Migazzi
család jelenleg Olaszországban élő tagjaival. Amikor tavaly nyáron ellátogatott Migazzi szülővárosába, Trentóba és felkereste a
szülőházat is. Elmondta: meghívta a családtagokat a szobor avatására is, amely várhatóan szeptember elején lesz.
- A szobor állítása a múlt megbecsülése a jövő számára – mondta a püspök, akinek nagy vágya teljesülne azzal, ha Migazzinak
végre szobrot állítanak Vácon.

A jótékonysági koncerten telt ház előtt Bogányi Gergely és
Bogányi Bernadett klasszikus darabokat adott elő. A különleges
zenei élményt a végén vastapssal honorálta a közönség.
A szobor felállítását a város is támogatja: 1 millió forintot különítettek el az idei évi költségvetésben. Aki még támogatni szeretné a Beer Miklós püspök szívéhez közel álló kezdeményezést,
az április végéig még tud szoborjegyeket vásárolni a Lyra Könyvesházban és a Váci Tourinform Irodában.
Furucz Anita
Fábián Nikoletta,
Matkovich Ilona, dr. Beer Miklós

Varga Zoltán Péter
lesz a Jobbik jelöltje

A

2018-as országgyűlési képviselő választáson a Dunakeszi központú Pest
megyei 5. választókerületben
Varga Péter Zoltán lesz a Jobbik országgyűlési képviselő jelöltje – jelentette be a Dunakeszin tartott sajtótájékoztatón
Merkwart Krisztián, a Jobbik
fóti elnöke, a párt választókerületi kampányfőnöke. Befejezte az országgyűlési jelöltállítás folyamatát a Jobbik Pest

megye Dunakeszi központú,
5-ös számú választókerületében. A párt választókerületben
működő alapszervezeteinek és
a Jobbik Országos Elnökségének egyhangú támogatásával
Varga Zoltán Péter, Dunakeszi önkormányzati képviselője indul az ellenzéki párt színeiben a jövő évi országgyűlési
választáson” – írja szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményében a párt választókerületi kampányfőnöke.

MUNKALEHETŐSÉG
A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. felvesz
közterületi feladatok ellátására segédmunkásokat.
Előjegyzésbe veszünk továbbá a rendkívüli
időjárásból eredő akadályok elhárítására, alkalmi
munkák végzésére közterületi segédmunkásokat.

Kezdés: azonnal / megbeszélés szerint
Fizetés: bruttó 1000,-Ft/óra
Jelentkezésüket várjuk
a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail címre,
levélben: 2122 Dunakeszi, Pf.:2. postafiókunkra
illetve személyesen a szállítási irodánkban:
2120 Dunakeszi, Szt. István u. 1. Irodaépület
Telefon: +36 27/ 341 789/ szállítás
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Stabil internet a megbízható
üzleti működés alapja
A kisvállalatok vezetőinek informatikai előképzettsége és nyitottsága jelentősen meghatározhatja a cég jövőjét – derült ki az Invitel és a BellResearch
2016-os közös őszi felméréséből. A kutatásban résztvevő kisvállalati cégvezetők többsége fejleszthetőnek értékelte telekommunikációval és informatikával
kapcsolatos tudását, miközben többségük egyetértett azzal az állítással, hogy
a korszerű távközlési megoldások alkalmazása hozzájárul a vállalkozás gazdaságos és sikeres működéséhez is.

T

avaly ősszel elkészítette közös kutatását az Invitel és a
BellResearch, hogy
feltérképezzék az Invitel szolgáltatási területén található
kisvállalatok napi működését,
és a digitális fejlődésükkel kapcsolatos törekvéseket, lehetőségeket. Az Invitel hisz abban,
hogy a kisvállalkozások tevékenysége hatással van az egész
ország fejlődésére, éppen ezért
arra törekszik, hogy telekommunikációs szolgáltatásait folyamatosan a kisvállalati igényeknek megfelelően alakítsa
és fejlessze.

Első helyen a megbízható
internet és a stabil céges
háttér áll
Az Invitel és a BellReseach
kutatása szerint a vizsgált ha-

zai kisvállalatok 82%-a használ
„vezetékes” internetet a napi
üzletvitel, ügymenet támogatására. Ennek kapcsán kiemelt
fontosságúnak tartják a megbízható szolgáltató kiválasztását, amely biztos alapokra
épülő céges hátteret nyújt számukra és lehetővé teszi, hogy
az internetszolgáltatással kapcsolatos problémák megoldása
helyett az üzlet működtetésével
foglalkozhassanak.
„Azt látjuk, hogy a stabil céges
internet ma már alap, e köré épül
szinte minden más szolgáltatás.
Mivel a vállalkozások alapvetően különböznek egymástól, ez
igaz az elvárásaikra is. Más szolgáltatásra van szüksége például
egy olyan vállalkozónak, aki otthonosan mozog a közösségi hálózatokon és másra annak, aki
először készül megjelenni az interneten. Frissen megújított Pro-

fi csomagjaink is éppen ennyire színesek és sokoldalúan variálhatók, fő elemük a megbízható internetszolgáltatás, amely a
kiegészítő biztonsági extrákkal a
stabil üzleti működést szolgálja”
– összegezte Iski István, az Invitel lakossági és kisvállalati marketingigazgatója. „Évente több
felmérést készítünk, hogy szolgáltatásainkat mindig az aktuális
igényekre hangoljuk. Számunkra
fontosak az ügyfelek, szeretnénk
őket támogatni a sikerhez vezető
úton” – tette hozzá.
A korábbi évekhez hasonlóan az Invitel most is főként
kutatási eredményeire és ügyfelei igényeire építve fejlesztette tovább Profi portfólióját, amelynek kialakításakor
a szolgáltatáskínálat bővítése
mellett az is fontos szempont
volt, hogy hasznos kiegészítőkkel is támogassák a vállal-

kozások munkáját. Az egyes
szolgáltatások teljes mértékben kombinálhatók, a kisvállalatok profiljuktól és igényeiktől függően maguk tudják
kiválasztani azokat az elemeket és kiegészítő funkciókat,
amelyekre leginkább szükségük van. A Profi csomag vezetékes szolgáltatásai közül minél többfajtát rendelnek meg
egyidejűleg, annál nagyobb
kedvezményben részesülhetnek a vállalkozások, így akár
30 százalékos kedvezményt is
elérhetnek.

Gyorsított hibaelhárítás,
extra informatikai
támogatás
A megfelelő, stabil infokommunikációs szolgáltatás
mellett, olykor-olykor megakaszthatja a munkát egy-egy
hirtelen felmerülő technikai
probléma. Az Invitel éppen
ezért, áprilistól elérhető szolgáltatáscsomagjában gondoskodott egy ún. gyorsított hibaelhárítási szolgáltatásról,
amelynek megrendelésével,

probléma esetén elsőbbségi
hibakezeléssel helyreállítják
a szolgáltatás működését. Az
Invitel emellett extraként informatikai támogatás szolgáltatást is nyújt csomagjaihoz,
amelynek igénybe vételével a
kisvállalati ügyfelek telefonos
vagy távsegítséget kaphatnak
például az e-mailezés beállításához, a router-modem WiFi beállításokhoz, operációs
rendszerekkel összefüggő feladatokhoz, sőt még FTP tárhely használatához szükséges
telepítésekhez is.

Emeletes motorvonatokat
Ismét megújult a Czóbel-kiállítás
vásárol a MÁV-Start a Stadlertől
Szentendrén

Újrarendezve, külföldről, köz- és magángyűjteményektől kölcsönkapott új
képekkel nyílt meg április 8-án, szombaton az Újragondolt Czóbel című állandó kiállítás a festő nevét viselő szentendrei múzeumban.

A

Czóbel Múzeum tavaly korszerűsített
épületében az állandó kiállítás is megújult, s már akkor célul tűzte a Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC), hogy időről időre "újragondolják", és folyamatosan új műveket mutatnak be
- emlékeztetett köszöntőjében
Gulyás Gábor, az FMC igazgatója. A mostani kiállítás ennek
a törekvésnek a megvalósulása,
ahol jelentős változásokkal találkozhat a közönség, így például Czóbel Béla (1883-1976)
egyik fontos művével, A bergeni lelkész című festménnyel is.
Az igazgató megjegyezte azt is,
hogy a tavalyi felújítás után az
egyik leglátogatottabb múzeum lett a Czóbel.
Barki Gergely, a kiállítás kurátora az MTI-nek elmondta,
hogy elsősorban a hollandiai
periódust bemutató anyag gazdagodott.
A szakember felidézte, a múzeum törzsanyagában kevés alkotás található a művész korai időszakából, s a tavalyi "újragondoláskor" határozták el,
hogy évente új darabokat kérnek kölcsön ebből a korszakból köz- és magángyűjteményektől. Már az elmúlt évben is

sok ilyen képpel sikerült a hiányt áthidalni - mondta -, azok
a művek azonban már visszakerültek a tulajdonosokhoz,
így újakat kellett kérni. Az első
teremben most hét teljesen új
festményt láthat a közönség.
A mostani újrarendezésben
a grafikai szekció is megváltozott - folytatta a kurátor -, a
műveket Bodonyi Emőke művészettörténész válogatta, a közönség egyebek mellett találkozhat egy Kernstok Károlyt
ábrázoló litográfiával, illetve
egy raktárból előkerült grafikával, A pásztorfiú kecskével
című művel, mellette pedig az
a gobelin látható, amelyet Czóbel felesége, Isolde Daig készített a rajz alapján.

A tavalyi után idén újabb
"kétoldalas" festményt láthat a
közönség, ezek különlegessége,
hogy Czóbel a vászon mindkét
oldalát megfestette.
A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy egy interaktív képernyőn "végig lehet
lapozni" Czóbel elveszett műveit, melyek száma száz fölött
van. A "hiánykatalógus" segíthet abban, hogy előkerüljön
egy-egy alkotás - tette hozzá.
A tárlatot Kratochwill Mimi
művészettörténész
nyitotta
meg, aki Czóbel utolsó éveiben
fiatal múzsája és modellje volt.
Ma a festő egyik legjelentősebb
monográfusa, a róla készített
Mimi című 1971-es portré a kiállításon is megtalálható.

Folytatás a 2. oldalról
Csépke András, a MÁV-Start vezérigazgatója az ünnepségen hangsúlyozta, hogy a tapasztalatok szerint azokon a vonalakon, ahol fejleszt a vasúttársaság, jelentősen nő
az utasforgalom.
Az MTI kérdésére Csépke András elmondta, hogy az első tíz KISSjármű beszerzése egységenként 16,9
millió euróba kerül, a további harminc beszerzésénél az egységár
14,95 millió euró. A különbség abból adódik, hogy az elején ebből az
összegből egyebek közt fordítanak
képzésre, alkatrészbeszerzésre is.
Dunai Zoltán, a Stadler országigazgatója kiemelte, hogy a nyertes
ajánlatot a Dunakeszi Járműjavítóval
közösen tették, a Stadler cég szolnoki
üzemében a kocsiszekrények hegesztését, a forgóvázak gyártását végzik, Dunakeszin a betétkocsikat festik, valamint összeszerelik és üzembe helyezik a járműveket.
A vasúttársaság és a Stadler cég közös közleménye szerint a
keretmegállapodásban minimum
10 és legfeljebb 40 darab, hatrészes, emeletes motorvonat beszerzése szerepel, a MÁV-Start a forráskeret függvényében hívja le a járműveket eseti szerződések alapján.Az első
szerződésben minimum 10 járművet
vásárol a MÁV-Start úgy, hogy fedezetet képez az üzemeltetésre, oktatásra, és tartalékol az euróban kötött
szerződés árfolyamkockázatára.
Az első lehívás fedezetét az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív

Program (IKOP) 60,55 milliárd forintos kerete adja.
A
nagy
befogadóképességű, 600 ülőhelyes emeletes KISS
(Komfortabler
Innovativer
Spurtstarker S-Bahn-Zug) vonat óránként 160 kilométer vég-

sebességgel tud közlekedni, korszerű utastájékoztató rendszerrel, légkondicionált tágas utastérrel rendelkezik, akadálymentes, a
multifunkciós terek négy kerekes�szék, illetve 12 kerékpár vagy 5 babakocsi szállítására alkalmasak.
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Egy legendás sportember tiszteletére

III. Botos Ferenc Emléktorna

Idén immár harmadik alkalommal rendeztek emléktornát Dunakeszin a magyar női és férfi röplabda válogatott egykori szövetségi kapitánya, Botos Ferenc tiszteletére. Az emléktornán a helyi és gödi csapatok mellett a férfi senior válogatott is pályára lépett, de idén is ott volt a sportág egykori nemzetközi klasszisa, a
201-szeres válogatott Fekete Krisztina is.

Görög Hajnalka (balról),
Fekete Krisztina, Oláhné Szűcs Katalin

A

z ünnepélyes megnyitó után -,
melyen jelen voltak Botos Ferenc családtagjai, több egykori
játosa, Seltenreich József, Dunakeszi Sportigazgatóság igazgatója, Kárpáti Zoltánné, a Kőrösi iskola igazgatója – két
pályán kezdetét vették a mérkőzések.
- Hat éve, amikor Olgi néni nyugdíjba
vonult, én vettem át a stafétabotot – tudtuk meg az emléktorna egyik szervezőjétől, Oláhné Szűcs Katalintól, a VSD Röplabda Szakosztály vezetőjétől, aki vezetőedzőként is segíti a sportág szakmai fejlődésé, az emléktornán pedig játékvezetőként működött közre.
– Három éve határoztunk úgy, hogy Feri
bácsi emlékére jótékonysági röplabdatornát rendezünk, mellyel egy kiváló embernek állítunk emléket, és eközben támogatjuk az utánpótlás nevelést is. A helyi csapatok mellett rendszeresen meghívjuk a
gödieket, és a fővárosból is érkeztek. Egy
éve bekapcsolódott a szakmai munkába
a senior válogatott Lukács László, és így
természetesen a megnyitón itt volt a tel-

jes csapat, melynek tagjai kétszettes barátságos mérkőzést játszottak felnőtt csapatunkkal. A Kőrösi iskola „Olgi nénije”,
és lánya, Botos Anita, aki ugyancsak röplabdázott, az „öregfiúk” jelenléte, a velük
való beszélgetés sokat jelent a fiatalok, a
mi röplabda közösségünk számára. Fiataljaink gazdagabbak lesznek a találkozások
élményével, ami sokuk számára egy életre meghatározhatja sportolói pályafutásukat – hangzottak Oláhné Szűcs Katalin
optimista gondolatai, melyek valóra váltása érdekében a hétköznapokon nagyon sokat dolgozik segítőtársával, Görög Hajnalkával.
A jó hangulatú mérkőzések közben sikerült beszélnünk a 201-szeres válogatott Fekete Krisztinával, aki idén is ellátogatott az
egykori szövetségi kapitánya Botos Ferenc
emlékére rendezett tornára, akivel, és családjával emberileg is jó kapcsolatot ápol(t).
- Minden évben itt vagyok Dunakeszin.
Szomorúak vagyunk a „Kapitány” elvesztése miatt, ugyanakkor az, hogy ennyien
tisztelik és ápolják az emlékét, az felemelő.
Kettős érzések kavarognak bennem! Fontosnak tartom a kiemelkedő teljesítményt
nyújtó emberek emlékének ápolását, szakmai teljesítményük megismertetését a felnövekvő generáció tagjaival. A torna sikere is ezt igazolja vissza, amely évről évre
színvonalasabb.
Fekete Krisztina kérdésünkre elmondta,
hogy a női válogatott sikere egyre több fiatalt vonz a sportág szakosztályaiba, amit
nagyszerűen segítenek a televíziós közvetítések is.
– Bár az is tény, a mai fiatalokat annyi,
de annyi külső hatás éri, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy rengeteg sportág
közül választhatnak, amiben döntő a tanár és a család szerepe. Az ilyen „kis szakmai műhelyek”, mint amilyen Dunakeszin
a Kőrösiben működik, és - bármennyire is
szomorú – az ilyen emléktornák sokat je-

lentenek a röplabda népszerűsítésében –
hallhattuk Fekete Krisztinától, aki napjainkban az Újpesti Dózsa Röplabda Szakosztályban kamatoztatja tudását.
A magyar válogatott egykori kiválósága
érdeklődésünkre elmondta, hogy ma már
teljesen más a röplabda, mint amikor aktív játékos volt.
– Akkoriban minden játékos szinte valamennyi poszton helyt tudott állni, míg
manapság már nagyon is posztra specializálódtak a játékosok – foglalta össze tömören a változás lényegét Fekete Krisztina, aki
szerint, amíg a nagy elődök emlékét ápoljuk, a helyi önkormányzatok és iskolák úgy
támogatják a röplabdázást, mint Dunakeszin teszik, addig mindig lesz remény a
sportág megújulására, felemelkedésére.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
A kép előterében
Botos Ferencné
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Ránki Dezső és családja Gödön
Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre

A

2014 óta rendezett Templomi Családi
Koncertek különleges állomásához érkezünk 2017. április 23-án: a Ránki család
ad kétzongorás hangversenyt a gödi Szent István Római Katolikus Templomban. A kétszeres
Kossuth-díjas Ránki Dezső, a Liszt-díjas Klukon
Edit, és az idei Cziffra György Fesztivál Tehet-

Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu

ség-díjával, illetve a 2016-os év Junior Príma-díjával kitüntetett Ránki Fülöp zongorajátékában
gyönyörködhet a közönség. Szeretettel várjuk a
zeneiskolás gyerekeket, a zenekedvelő felnőtteket, családokat.
Wagner László

koncertszervező

E-mail:
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Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
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5600 Békéscsaba,
Kétegyházi út 18.

Lakossági fórum
az M2 bővítésével
kapcsolatban
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Az M2 autóút 2x2 sávossá bővítése: M0 és Vác, Gödöllői út közötti szakasz kivitelezése elkezdődött. Lakossági fórumra 2017. április 25-én 17 órakor kerül sor
a Madách Imre Művelődési
Központban, melyre várják
az érdeklődőket.
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A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
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