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A kormány kiáll az idős
emberek mellett
Két és fél millió honfitársunk kapja meg novemberi járandóságával együtt
a nyugdíjprémiumot, amit hazánk történetében most először folyósítanak
a jogosultaknak – erősítette meg lapunknak adott nyilatkozatában. A kormány október elején döntött arról is, hogy ne csak a nyugdíjasok kaphassák meg ezt a jövedelem-kiegészítést, hanem a más, úgynevezett nyugdíjszerű ellátásban részesülők is. A kabinet, a nyugdíjprémium kifizetésétől
függetlenül javasolta, hogy a nyugdíjasok az idén is kapjanak tízezer forint
értékű Erzsébet-utalványt karácsony előtt.
Folytatás a 4. oldalon

Rétvári Bence váci nyugdíjasok között

Fotó: KesziPress

Jó reményünk van arra, hogy nemcsak az idén,
hanem jövőre is lesz nyugdíjprémium – mondta
lapunknak Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának parlamenti államtitkára
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1956 üzenete 1956-os Városi ünnepség
a mának is szól Dunakeszi hőseire is emlékeztek

Október 23-án Vácott a zeneiskolában tartották meg
ezúttal is a városi ünnepséget. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára köszöntőjében a magyar történelem sorsfordító eseményeit idézte meg, kiemelve, hogy minden
tettünknek van mai üzenete is.

- 1956-ban a forradalom során a nemzeti egység jelent
meg. A vezéreszmék ugyanazok voltak, amelyek az ország történetében korábban
is. Forradalmaink, szabadságharcaink mindig a külső
erők beavatkozása miatt buktak el. November 4-én, amikor
az orosz tankok Budapest utcáin vonultak, életemben először láttam férfiakat sírni –
emlékezett vissza. A forradalom bukását elemezve egy barátja mondását idézte: a macska szundíthat az egérlyuknál,
de az egér sohasem.

Méltósággal emlékeztek meg Dunakeszin a Kegyeleti parkban, a Gólya emlékműnél az 1956-os forradalom és szabadságharcról, a hősökről és az áldozatokról.

A

megemlékezés ünnepi szónoka –
Csoma Attila, a
VOKE József Attila Művelődési Központ igazgatója – beszédét Bibó István közírónak, az 56-os Nagy
Imre kormány államminiszterének a forradalom napjaiban megfogalmazott gondolatával vezette be: „A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.”
„Az 1956 előtti Magyarország valóban a félelem országa volt, ahol a társadalom
minden szegletébe behatolt a
rettegés” mondta.
A továbbiakban a törvénytelen büntetőeljárásokról és a
megfigyelésekről szólt, s arról, hogy többek között ez is
elvezetett a forradalom ki-

te meg, aki a városi fegyveres ellenállás megszervezője
és vezetője volt. Több társával
együtt részt vett a rendőrség
elfoglalásában, majd vezetésével megalakult a Nemzetőrség, melynek néhány nap
alatt 300 tagja lett, s ők biztosították a közrendet. November 4-e után a tagság többsége
Roncsek vezetésével Nyugat
felé indult. Ő maga az Egyesült Államokban telepedett
le, ahonnan soha, egy napra
sem térhetett haza.
„A helyi forradalmi események másik, kevésbé ismert
alakja Lucsonyi József, aki
társaival részt vett a budapesti eseményekkel szolidaritást vállaló október 24-i helyi
tüntetésben. A tömeg a mai
Március 15. téren gyűlt ös�A város vezetői elhelyezték a kegyelet koszorúját

Rétvári Bence

- Azért fontos az 56-os hősökre visszaemlékezni, mert mindenki példák alapján alakítja a saját életét, nem mindegy
tehát, hogy a ma élők tudnak-e
arról, hogy a szomszéd utcában, a szomszédos településen
milyen hősök voltak. Ha ezt
nem mutatjuk be, akkor a hősiesség veszhet ki a nemzetből
– mondta Rétvári Bence. Hozzátette: az ötvenes években egy
hihetetlenül megnyomorított
országban éltünk. Nyolcszázezer embert vittek el a Gulágra
fagyos kényszermunkatáborokba, egymillió ember ellen
indítottak eljárásokat és mintegy háromszázhatvanezer embert ítéltek el. Ma ismételten
Magyarország a történelem
fősodratában van, egy modern
kori népvándorlás időszakában, s ma is meg kell védenünk
a kultúránkat, az életünket, az
országot, amiben élünk.
Az ünnepi beszédet Bíró Zoltán irodalomtörténész mondta, aki személyes élményein keresztül emlékezett az 1956. október 23-át követő napokra.

Bíró Zoltán

Az ünnepségen remek zenei
élményt nyújtott a résztvevőknek a Sándor Bence irányította Vác Civitas Szimfonikus Zenekar és Csuka Ágnes zongoraművész játéka.
A városi ünnepség után a
résztvevők megkoszorúzták a
Konstantin téren, a főiskola falán Brusznyai Árpád és a püspöki palota falán Pétery József
püspök emléktábláját.
Furucz Zoltán

Csoma Attila idézte fel a forradalom eseményeit

töréséhez. Felidézte a békésnek induló tüntetés sorsdöntő mozzanatait. – A félelmet
legyőzte a szabadság iránti vágy és ez a vágy a hősök
egész sorát teremtette a nemzetnek – fogalmazott.
Beszéde folytatásában arról szólt, hogy a forradalom
és szabadságharc 13 napja
Dunakeszin is megteremtette a maga hőseit. Elsőként az
alagi Roncsek Sándort idéz-

sze, ahol Szuppán Judit elszavalta a Nemzeti dalt… A rendezvény után egy nagyjából
húszfős csoport a Kegyeleti temetőnél álló szovjet hősi
emlékműről leszedte a vörös
csillagot, majd később le is
döntötték az obeliszk- szerű
építményt… Lucsonyi Józsefet később évekig zaklatták,
de senkit nem árult be.”
A továbbiakban elmondta a 15 éves Pálinkás István

történetét, aki csatlakozott
a Corvin-közi felkelőkhöz,
ahol haslövés érte és a Péterfy Sándor utcai kórházban
ápolták. Néhány nap múlva
a szovjetek egy kivégző osztagot küldtek a kórházba s az
alagsorban minden sebesülttel, köztük a dunakeszi fiúval
is végeztek.
Áldozatul esett a harcoknak a dunakeszi születésű
Gérecz Attila egykori öttusa válogatott sportoló és költő. A város hősei között tartjuk számon Czédli István és
Korsós József közkatonákat
is, akik a község határában
álló légvédelmi ütegnél teljesítettek szolgálatot és október
30-án kilőttek egy szovjet teherautót. A megtorlások során mindkettejüket felakasztották.
Beszéde további részében a
nemzet súlyos veszteségeiről,
a harcokban elesettek sokezres számarányáról, a kivégzettekről és a bebörtönzöttekről emlékezett meg. Majd
kitért a Szovjetunió felbomlására, az oda vezető okok-

ra, melyre elsősorban a hamis világnézet vezetett. S ez
a bomlás Berlin, Poznan, Prága és Budapest utcáin indult
el, mert, ahogy fogalmazott,
„Hosszú távon egy társadalom sem élheti túl saját eszmerendszerének a romlását.”
Végezetül így fogalmazott: ”Nem volt tehát hiába a Roncsekek, Czédlik,
Géreczek áldozata…, az igazságon és a szabadságon nem
sikerült tartósan hatalmat
nyerni, mert a szabadság ott
kezdőik, ahol megszűnik a félelem”.
A beszéd után elhelyezte a
tisztelet és az emlékezés virágait. Dióssi Csaba polgármester, Erdész Zoltán alpolgármester és dr. Szarvas Alíz
aljegyző. Koszorút helyeztek
el a képviselő testület tagjai,
a nemzetiségi önkormányzatok, a pártok, intézmények
képviselői és magánemberek.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével fejeződött be.
Katona M. István
A szerző felvételei
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Őrbottyáni fórum
a betelepítés
megakadályozásáról
Tuzson Bence: Ha elindul a betelepítés, az visszafordíthatatlanul megváltoztatja a társadalmi viszonyokat, legfőképpen a közbiztonságot.

Két államtitkár,
Tuzson Bence és Rétvári Bence tartott előadást

A

Soros-tervről szóló Nemzeti konzultáció keretében lakossági fórumot
rendeztek Őrbottyánon, ahol
teltház előtt tartott előadást Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár. A kommunikációs államtitkár Rétvári Bencének, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkárának meghívására látogatott el a pest megyei
településre.
Tuzson Bence előadásában kifejtette: megkezdődött a migránsok Európába telepítését célzó
Soros-terv végrehajtása. A folyamatot még van lehetősége megállítani az azt ellenző országoknak, de ez egy komoly harc lesz.
Mint mondta, ezt a harcot nem
lehet megvívni anélkül, hogy a
kormány ne tudja maga mellett
az embereket, hiszen a Soros-tervet csak együttesen, közös erővel
lehet megakadályozni.
A védelemre kell koncentrálni
és el kell felejteni a kötelező betelepítéseket – hangsúlyozta a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, kiemelte: engedni kell, hogy a tagállamok megvédjék a saját határaikat. Előadása során felhívta a figyelmet Soros
György hét, az országot jelentősen
veszélyeztető pontjára:

(1) Soros évente legalább 1 millió illegális bevándorlót akar
Európába telepíteni,
(2) le akarja bontatni a határzárat, amellyel sikerült lezárni a balkáni migrációs útvonalat,
(3) a migránsokat szét akarja osztani az uniós országok
között,
(4) emellett 9 millió forint állami támogatást adna minden
illegális bevándorlónak.
A Soros-terv 5. pont szerint enyhébb büntetést kapna minden migráns,
ezen kívül (6) háttérbe szoríttatná az európai nyelveket és
kultúrát,
végezetül pedig (7) támadást indíttatna a bevándorlást elutasító országok ellen.
Tuzson elmondta: egyre többen küldik vissza a nemzeti konzultációs kérdőívet, amelyen a jövőnket, mindennapjainkat érintő
legmeghatározóbb kérdések szerepelnek. A kérdéssor kitöltésével az emberek hangot adhatnak
véleményüknek, amely annál nagyobb támaszt nyújt a kormánynak Brüsszellel szemben, minél
többen küldik vissza a kérdőívet.
Fontos, hogy a lakosság számára

is világos legyen, a Soros-terv nagyon veszélyes Magyarországra
nézve, mert hosszú időre megváltoztathatja Magyarországot, hazánk kultúráját.
Rétvári Bence elmondta: mi
magyar Magyarországot és európai Európát szeretnénk, ezért
indítottuk el a nemzeti konzultációt, hiszen a "Soros-terv" végrehajtása vagy végre nem hajtása ma Európa és Magyarország
számára a legfontosabb kérdés.
Hozzátette: ha bármelyik ország rossz döntést hoz, nem lehet visszakozni. Úgy vélekedett,
hogy Európában tíz-húsz évvel ezelőtt nem is nagyon lehetett terrorizmusról beszélni – legfeljebb
Baszkföldön vagy Írországban,
ahol nemzetiségi összetűzések
voltak –, ma viszont a terrorizmus
Európa mindennapjainak része,
és nyilvánvalóan a bevándorlással párhuzamosan jelent meg. Nekünk, magyaroknak felelősségteljesen kell gondolkodnunk, és
minden lehetőséget megragadva
tennünk kell azért, hogy megakadályozzuk a terrorizmus további
térnyerését, a Soros-terv megvalósulását. Ennek az egyik hatékony
eszköze a nemzeti konzultációban
való részvétel.
(Munkatársunktól)
Fotó: Ligeti Edina
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A kormány kiáll az idős
emberek mellett
Folytatás a címlapról

A

nyugdíjprémium kifizetését elsősorban
az elmúlt évek sikeres gazdaságpolitikája teszi lehetővé, tulajdonképpen ez mindennek az alapja illetve az, hogy a kormánynak kiemelten fontos az idősek
tisztelete – nyilatkozta lapunknak Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
(EMMI) parlamenti államtitkára. Mint mondta, a kormánypártok között egyetértés van abban, hogy ha erősödik a gazdaságunk, tartósan javulnak a mutatóink, akkor ennek a hatásait
az idős nemzedéknek is meg kell
éreznie a saját életkörülményeinek javulásán. „Sok olyan intézkedést hoztunk már korábban
is, aminek ugyancsak ez volt a
célja, gondoljunk csak a rezsi-

24 ezer forinttal többet kapnak
kézhez novemberben a nyugdíjasok.
Mint mondta, 2011 és 2017
között 26 százalékkal emelték a
nyugdíjakat, és „jó reményünk
van arra, hogy nemcsak az idén,
de jövőre is lesz nyugdíjprémium”. Mindezt a legfrissebb gazdasági mutatókkal igazolta,
amelyek szerint az államadósság
minden évben csökken, a nyugdíjakat tehát „nem hitelből fizetjük és emeljük, hanem a saját teljesítményünkből”, ami Rétvári
Bence szerint mindenképp egy
erős ország ismérve.
A szabályozás azt mondja,
hogy a nyugdíjprémiumot csak
az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött jogosultaknak kell kifizetni, annak érdekében azonban, hogy az intézkedést kiterjessze, a kormány október 4-én
elfogadott egy rendeletet, amely-

a nyugdíjasok az idén is kapjanak
tízezer forint értékű Erzsébetutalványt karácsony előtt.
Rétvári Bence szerint tisztában kell lennünk azzal, hogy
a mai idős nemzedék egy élet
munkájával építették ezt az országot, fáradozásaik tehát mindenképp megérdemlik a megbecsülésünket. Mint mondta, a
kormány éppen ezért felkarolta
a nyugdíjasokat, „de ezzel, sajnos, magunkra maradtunk a
mai politikai közéletben. Nemcsak bosszantónak, de egyúttal elszomorítónak is tartom,
hogy a szüleink és nagyszüleink
nemzedéke ma már egyáltalán
nem számíthat az ellenzékre.”
Példákért említette, hogy a Jobbik „divatot csinált” a nyugdíjasok sértegetéséből: Vona Gábor
pártelnök nemrég a remegő kezükön élcelődött, Volner János
frakcióvezető pedig egy elhunyt

Rétvári Bence államtitkár: a kormány fontosnak tartja a nyugdíjasok megbecsülését
csökkentésre, vagy a családokat érintő adókedvezményekre.
De összefüggésben áll ez azzal
is, hogy mi úgy tekintünk a hazánkra, mint egy többgenerációs otthonra, amelyben egymást
segítve és támogatva jól megférnek a különböző nemzedékek.
Így tehát a sikerekből, amelyeket
nyugodtan tekinthetünk akár a
közös sikereinknek is, az időseknek is részesülniük kell” – fogalmazott az államtitkár, aki hangsúlyozta azt is, hogy a nyugdíjprémium kifizetésének köszönhetően a megszokott járandóságuknál átlagosan mintegy

nek értelmében az idén megkaphatják mindazok, akik a nyugdíjszerű ellátások bármelyikében
részesülnek – magyarázta az államtitkár. Ezzel sikerült bevonni a prémium jogosultjainak körébe azokat is, akik árvaellátásban, a bányászok egészségkárosodási járadékában, vagy például a vakok személyi járadékában
részesülnek. Nekik most egyszeri
juttatás formájában fizetik ki ezt
a kiegészítést – mondta lapunknak Rétvári Bence, aki felhívta
a figyelmet arra is, hogy a kabinet, a nyugdíjprémium kifizetésétől függetlenül javasolta, hogy

nyugdíjason gúnyolódott; de a
baloldali ellenzék pártjai sem
állnak távol ettől a szemlélettől, hiszen amikor ők vezették ezt az országot, akkor egyhavi nyugdíjat elvettek az idős
emberektől, és emelték a rezsidíjakat is. Ezzel szemben a Fidesz és a KDNP kormánya immár hetedik esztendeje megőrzi és emeli a nyugdíjak értékét,
az idén pedig hazánk történetében először prémiumot is fizet – mondta lapunknak Rétvári Bence államtitkár.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

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

2017. november 2.

Dunakanyar Régió

5

citroenvac.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

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

Dunakanyar Régió

6

Megújult a dunakeszi
okmányiroda
Megújult a Dunakeszi Járási Hivatal Bajcsy-Zsilinszky úti okmányirodája a városi önkormányzat támogatásának köszönhetően. Lebontották
az ügyintézők és az ügyfelek között emelkedő
falat, kifestették, egy légterűvé alakították a helyiséget. Megkezdte működését az elektromos
sorszámhívó berendezés is.

Mogyoród és Fót megközelítését
szolgálja az M3-as autópályán épülő
új csomópont és a hozzákapcsolódó út
A távlati fejlesztések figyelembevételével kialakított csomópont, és a hozzá kapcsolódó összekötő út megnyitja a környező települések megközelítésének lehetőségét. Az út és hídépítés kedvezően hat a forgalombiztonságra, az életminőségre, a térség versenyképességére. Az beruházás
ünnepélyes alapkőletételi ünnepségét 2017. október 27-én tartották meg.

A

M

Dióssi Csaba és Imre Zsolt

int ahogy Imre
Zsolt, a Dunakeszi Járási Hivatal
vezetője elmondta; Dióssi Csaba polgármester
és a városi önkormányzat segítsége nélkül nem tudták volna megvalósítani az átalakítást.
A hivatalt néhány hónapja vezető Imre Zsolt úgy fogalmazott; már, amikor először
belépett az okmányirodába,
akkor elhatározta, hogy a várakozó helyiség és az ügyféltér
között emelkedő falat le kell
bontani, nyitottá kell tenni az
ügyfélszolgáltatást.
– Megkeresésemre nyitott volt
az önkormányzat, polgármester

lett megnyílik az új, 21. századi színvonalat képviselő okmányiroda, de addig is – szívesen támogatták a hivatalvezető kérésének megvalósítását,
mert ez által is Dunakeszi lakosságának a kiszolgálását javítják.
– A dolgozók és a lakosság
között emelkedő falat lebontottuk, aminek eredményeként
sokkal ügyfél közelibb és gyorsabb lett az ügyintézés, komfortosabbá vált a környezet –
mondta a polgármester.
Dióssi Csaba szerint a változtatásnak az a legfontosabb
üzenete, hogy a lakosság számára igyekszik javítani a szol-
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z új közlekedési létesítmény, az összesen 1,55
km hosszan, a 2101 jelű
út és a tervezett M3-as autópálya külön szintű csomópontja között mintegy 1,2 km hosszon, továbbá a tervezett M3-as autópálya csomópont és a 310 számú főúti átkötés között, mintegy 0,35
km hosszon valósul meg. A kivitelezéshez kapcsolódóan ös�szesen 4 körforgalmi csomópont
épül meg az M3-as autópálya déli
és északi oldalán, az M3-as autópálya és a 2101 jelű út közötti szakasz közepén, valamint a záró
csomópontban.
A beruházás részeként az autópálya felett híd, a Mogyoród patak mellékága felett pedig felüljáró épül. A két külön szintű
felüljáró keresztezésen túl egy
szintbeni útcsatlakozás is létesül,
az M3-as autópálya északi oldalán kialakítandó körforgalom, és
az M3-as autópálya és a 2101 jelű
út közötti szakasz közepén kialakítandó körforgalmak között.
Összesen 995 méter hosszan építik ki a 4 párhuzamos földutat,
ami a földterületek megközelítését segíti elő. A 473 méter hosszú
zajvédő fal megépítése után csökken a zajterhelés, javul a környékbeliek életminősége. A beruhá-

zás keretében az M3-as autópálya déli körforgalmától indulva,
nyugati irányban haladva az M3as autópályát keresztezve, az M3as autópálya északi körforgalmáig 930 méter nagynyomású gázvezeték kiépítése is megtörténik.
Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, Pest megye 5. sz. választókerületének országgyűlési
képviselője elmondta: „A gyorsforgalmi utak az ország ütőereit jelentik. A következő időszakban megvalósuló beruházások
alapvető célja, hogy a megyei
jogú városokat bekapcsoljuk a
gyorsforgalmi hálózatba, valamint az autópályák, autóutak
országhatárokig tartó szakaszai
is megépüljenek. Ez a beruházás most Mogyoródot is Fótot
bekapcsolja ebbe az úthálózatba,
teret adva a további fejlesztési lehetőségeknek, hiszen az infrastruktúra fejlesztés minden fejlesztés alapja.”
Szűcs Lajos, Pest megye fejlesztési biztosa kiemelte: „Pest
megye fejlesztése stratégiai kérdés. A magyar gazdaság jelenlegi helyzete lehetővé teszi, hogy
több település és régió is jelentős
támogatásban részesüljön. Fót

városa 150 milliót kapott fejlesztésekre.”
Tarnai Richárd, Pest megye
kormánymegbízottja hozzátette: „Három dologra van szükség,
ahhoz, hogy ezek a fejlesztések
megvalósulhassanak. Egyrészt a
gazdasági politika jól működik,
így a szükséges források rendelkezésre állnak. Másrészt a közigazgatási rendszer néhány évvel ezelőtti korszerűsítése meggyorsította az ügyintézést, csökkentette a bürokratikus eljárások
idejét. Harmadrészt a konkrét
megvalósításhoz szükség van a
beruházó és kivitelező cégek kiemelkedő munkájára. Így minden adott a gyors, pontos és precíz megvalósításhoz.”

Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese bejelentette, hogy a kivitelezési munkálatok várhatóan 2019 nyarára fejeződnek be, onnantól használhatják az új csomópontokat és
kapcsolódó útszakaszokat az erre
közlekedők.”
A fejlesztés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából,
uniós és hazai forrás felhasználásával a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg. A beruházás kivitelezését a HE-DO Kft. – Penta
Kft. – KM Építő Kft. konzorcium
végzi nettó 4,998 milliárd forint
értékben.
Forrás: NIF Zrt.
Fotó: Ligeti Edina

Felújítják a Bajcsy-Zsilinszky utat
Dunakeszi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2010-ben kezdődő önkormányzati ciklus elején elkészítette a városi úthálózat felújításának ütemtervét, melynek megvalósítása során
a település valamennyi – még földes útját – leaszfaltozta. A 2014-től kezdődő új ciklusban pedig azt a célt tűzte ki maga elé a képviselő-testület, hogy felújítja a városi gyűjtő utakat – tudtuk
meg Dióssi Csabától.

Az önkormányzat támogatásával újult meg az okmányiroda

úrék segítségével kikerült a fal,
az egylégterűvé átalakított helyiséget kifestettük. Úgy érzékelem, hogy az ügyfelek komfortérzetének javítása érdekében tett
változtatások kedvező fogadtatásra találtak. Kollégáink szerint
így sokkal nyugodtabb, áttekinthetőbb az ügyintézés, mert a várakozók is látják, hogy a pultoknál folyamatos a munkavégzés. Egy szóval, javult a szolgáltatás minősége, hiszen a komplex szolgáltatás most vált teljessé
az elektronikus sorszámhívó kiépítésével – húzta alá Imre Zsolt,
aki úgy véli, szimbolikus üzenete van az ügyfélváró és az ügyféltér között emelkedő fal lebontásának.
– A 21. századi közigazgatásban nem lehet fal ügyfél és
ügyintéző között – hangsúlyozta Imre Zsolt, a Dunakeszi
Járási Hivatal vezetője.
Dióssi Csaba polgármester
elmondta, hogy - noha másfél
év múlva a vasútállomás mel-

gáltatás minőségét, az ügyfelek
és az ügyintézők gördülékeny
együttműködését. A polgármester úgy látja, a járási hivatal komoly erőfeszítéseket tesz
annak érdekében, hogy Dunakeszin az országos átlagnál
kedvezőbb, vagyis rövidebb legyen a várakozási idő az okmányirodában.
– Ezen a területen is az a cél,
hogy a dunakesziek átlagon felüli szolgáltatást kapjanak az
önkormányzattól és a kormányhivataltól egyaránt –jelentette ki a város polgármestere.
Elismeréssel beszélt a pozitív változásról Csernus Péterné is; - Nyitott, áttekinthető az okmányiroda, gép adja
a sorszámot. Jól látható, hogy
az ügyintézők gyorsan dolgoznak, nagyon elégedett vagyok
– mondta az ügyeit intéző as�szony.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

V

árosunk kiterjedt úthálózattal rendelkezik,
melyek között nagyszámban vannak az állami
fenntartású, Dunakeszin áthaladó, szomszédos településeket
összekötő utak – tájékoztatott
Dunakeszi polgármestere.
– Ezeknek az utaknak a felújítása, karbantartása nem a
mi feladatunk, de nem is lenne
rá forrásunk. Ez az állam feladata. Ugyanakkor azt szeretnénk, ha ezek, a Dunakeszit átszelő – jelentős átmenő forgalmat lebonyolító – utak is olyan
minőségűek lennének, mint a
városi útjaink – tette hozzá a
városvezető, aki példaként elmondta, hogy idén újították fel
a Béke utat, a Nap utcát, a lakótelepi szervizutat, és napjainkban is folyamatban van az alagi
városrész egyik legforgalmasabb gyűjtő útjának, a Rákóczi
útnak a felújítása. A sort a Hunyadi úttal folytatják.
- Az állami utakat kezelő
Magyar Közút Nonprofit Zrt.nél folyamatosan szorgalmaz-

tuk a nagyon rossz állapotban lévő Bajcsy-Zsilinszky út,
a Kossuth Lajos utca, és a Rév
út felújítását, de forráshiány
miatt eddig nem került rá sor.
Amikor pedig pénzmaradvány keletkezett, azoknak az
utaknak a felújítását sorolták
előre, melyeknek készen voltak a tervei. A Magyar Közút
nem rendelkezett Dunakeszi
állami útjainak felújítási tervével, ezért -, hogy a mi utjainkat mielőbb felújítsák -, saját
költségünkre egy szakcéggel
elkészítettük a városban áthaladó valamennyi állami út felújítási tervét. A terveket átadtuk a Magyar Közút Nonprofit
Zrt.-nek, és azóta Tuzson Bence országgyűlési képviselő úrral még intenzívebben lobbizunk a felújítások érdekében.
Az előkészítő munkánkkal
és a kérdés folyamatos napirenden tartásával sikerült elérünk, hogy jövő héten megkezdődik a Bajcsy-Zsilinszky
út felújítása – jelentette Dióssi
Csaba.

A jövő héten kezdődik a Bajcsy-Zsilinszky út felújítása

Dunakeszi polgármestere elmondta; ésszerűbb lett volna,
ha nyári időszakban került volna sor a munkálatokra, amikor
a szabadságok miatt enyhébb a
közúti forgalom, de így is örülnek, hogy megújul a BajcsyZsilinszky út, melyen keresztül halad a Fót-Budapest irányú forgalom jelentős része is.
- A felújítás idejére a Duna-

keszin élők és közlekedők türelmét kérjük, akik az M2-es
bővítése miatt már így jelentős
terheket kénytelenek elviselni.
De azt is be kell látnunk, hogy
a fejlődés, a minőségi úthálózatok kiépítése átmeneti kényelmetlenséggel jár – mondta
Dióssi Csaba polgármester.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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XIX. évfolyam 22. szám

HATÁRTALANUL! – Magyar Tuzson-Berczeli Péter festőművész
mágnások nyomában a Felvidéken
idén is MAOE díjazott
Szeptember 27-30. között, a Határtalanul! pályázat keretében, a Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola valamint a gödi Huzella Tivadar Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 7. évfolyamos tanulói négy pedagógus
kíséretében szlovákiai kiránduláson vettek részt. A tanulmányút kitágította az iskola falait, és számos hasznos ismerettel ajándékozta meg a
résztvevőket.

A

Bajmóci és a Füleki vár érdekes kiállításait bejárva történelemtudásunkat bővítettük,
míg a Malonyai arborétum és a
Dobsinai jégbarlang csodáit felfedezve élőben láthattuk az eddig csak a természetismeret és
földrajz tankönyvekből ismert
növényritkaságokat, geológiai képződményeket. Irodalom
órán a Madách kúriában voltunk Alsósztergován, ahol nemcsak a korabeli hangulatot érezhettük, hanem részesei lehettünk a költő híres műve, Az ember tragédiája bemutatásának a
múzeum lelkes idegenvezetője
jóvoltából. A művészettörténet
foglalkozásokat a bányavárosok, Beszterce-, Körmöc- és Selmecbánya csodálatos gótikus,
reneszánsz és barokk épületei között tartottuk, valamint a
Betléri kastélyban. A kastély termeiben tett látogatás során időutazáson érezhettük magunkat,
mivel az eredeti műtárgyakkal
berendezett szobákban alapos
képet kaptunk az Andrássyak
főúri mindennapjairól.

Ötödik alkalommal hirdette meg a kiállítás
pályázatát a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, mint Magyarország legnagyobb taglétszámú, professzionális alkotó művészeket tömörítő szervezete. Ennek
eredményeként Káosz és rend címmel rendezték meg idén a szegedi REÖK – palotában a MAOE országos képző-, ipar- és fotóművészeti szalon jellegű tematikus kiállítását, melyen több mint 620 hivatásos művész
alkotása került bemutatásra.

A

Utunkról mindannyian felejthetetlen élményekkel, kalandokkal és nem utolsó sorban új barátokkal gazdagabban tértünk haza.
Ízelítő a gyerekek élménybeszámolóiból:
„A Füleki vár volt a kedvencem, nagyon sok jó történet volt, egyszerűen imádtam.”
(V.A)
„Abba is betekintést nyertünk, hogy Madách hogyan írta
meg Az ember tragédiáját. Na-

gyon érdekes volt, oda még egyszer visszamennék.” (Sz. S.)
„ A Malonyai arborétumban
kezdtük a túránkat, olyan növényeket ismerhettünk meg,
amilyeneket még soha nem láttam. Például a mamutfenyő,
aminek a kérge puha és lehetett
bokszolni.” (T. M.)
„Az utazás során összeismerkedtünk a másik iskolából érkezettekkel és barátokat szereztünk közülük.” (H. K.)
Bálint Krisztina
tanárnő

díjbizottság, D. Udvary
művészettörIldikó
ténész, a Pesterzsébeti Múzeum igazgatója, és Sárkány Győző érdemes művész
kurátorok, valamint a zsűri
döntése nyomán a kiemelkedő
alkotásokat műfajonként egyegy elismerésben részesítették.
A Dunakeszin élő, Magyar
Arany Érdemkereszttel kitüntetett Tuzson-Berczeli Péter
festőművészt, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagját is a díjazottak között
köszönthetjük, aki rendhagyó
módon immár második alkalommal (2015, 2017) nyerte el
a szakmai zsűri rangos elismerését.
A monumentális tárlatot és
a díjazottakat Dr. Nátyi Ró-

bert PhD művészettörténész,
a Regionális Összművészeti
Központ művészeti tanácsadója köszöntötte. A kiállítást Dr.
Baán László, a Szépművészeti
Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója nyitotta meg. Az idei pályázatot képző-, ipar- és fotóművészet kategóriákban hirdették meg, amelyen a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének
azon tagjai pályázhattak, akik
hivatásszerűen folytatnak magas színvonalú alkotótevékenységet. A jelentős, országos képzőművészeti eseményt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alap,
a Hungart, a MAOE, a Magyar Művészeti Akadémia és a
REÖK támogatta.

A többszörösen díjazott, Dunakeszin élő művész elmondta, hogy különösen megtisztelő számára a zsűri és a pályatársak döntése, miszerint rendhagyó módon másodszor is a
MAOE országos szakmai díjában részesítették. Szavai szerint a műterem alkotó csendjében ugyan legkevésbé sem foglalkoztatják a jövendőbeli díjak, de természetesen minden
elismerés szívmelengető számára is, ezek biztatást és erőt
adnak a borúsabb hétköznapok során. A szakmai megbecsülés örömén túl jó érzéssel tölti el, hogy alkotói elismertségével és munkájával ő
is öregbítheti Dunakeszi város
országos jó hírnevét.
(B. Szentmártoni)

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

2017. november 2.

Dunakanyar Régió

9

Ismét nagy siker
volt a szlovák est
A Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében immár sokadik alkalommal
rendeztek nagy sikerű szlovák estet a váci művelődési központban, ahol ezúttal az Us Mev
tangóharmonika együttes mutatkozott be.

Ingyenes belépőjegyek igényelhetők
a Madách Imre Művelődési Központ jegypénztárában.
Nyitva tartási idő: keddtől péntekig;
12-18 óráig, illetve rendezvényekhez igazodóan.
Telefonszám, bővebb információ: 27/518-206, www.mimk.hu

A

Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében immár sokadik alkalommal rendeztek nagy
sikerű szlovák estet a váci művelődési központban,
ahol ezúttal az Us Mev tangóharmonika együttes
mutatkozott be.
A városból és a környező településekről érkezett szlovák
nemzetiségű vendégeket dr. Alt Gyula, a Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte, aki bemutatta a fellépő művészeket is.
Us Mev azt jelenti, hogy mosoly – utalt az együttes nevére a
köztiszteletnek örvendő elnök, akitől a nézők azt is megtudhatták, hogy korábban már felléptek a városban, és igen nagy
sikert arattak.
A népek és nemzetek barátságát is hűen kifejező műsor ezúttal is nagy sikert aratott október 20-án a váci Madách Imre
Művelődési Központ színháztermében, melyet vastapssal jutalmazott a hálás közönség.
Az Us Mev 1991-ben alakult tagjai billentyűs fúvós és tangóharmonikás muzsikusok tánczenét, filmslágereket, és komolyzenei átdolgozásokat adtak elő. Az együttes tagjai a felvidéki Trencsénből, illetve Vác testvérvárosából Dubnicából
verbuválódtak, az elmúlt több mint 20 évben főleg a Kelet-európai országokban adtak koncerteket – derült ki a városi televízió beszámolójából.
A nemzetiségi önkormányzatnak legközelebb az év vége felé
lesz újabb rendezvénye, a Szlovák Karácsony, ami az egyik legnívósabb eseménynek számít a váci és a környéken élő nemzetiségiek körében.
(B. Szentmártoni)

www.dunakanyarregio.hu

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
Mediaworks Hungary Zrt. 1225
Budapest, Campona u. 1.
Felelős vezető:
Bertalan László nyomdaigazgató
Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó
nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

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

