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A Nemzet biztonságának megóvását
szolgálja a Stop Soros törvénycsomag
- Mi a célja a napokban
bejelentett törvényjavaslatnak?
- A törvényjavaslat alapvető
célja, hogy érvényesítse a magyar emberek elsöprő többségének akaratát és szigorú fellépést biztosítson azok ellen,
akik a migrációt szervezik és
finanszírozzák. A Soros által
támogatott szervezetek arra
ösztökélik az európai intézményrendszert, hogy támogassák a tömeges migrációt, a
szervezett betelepítést, az ellenálló államokat, köztük Magyarországot pedig büntessék
meg. A kormány továbbra is
mindent elkövet, hogy fizikai
és jogi értelemben is eltűnjenek az illegális bevándorlók
által kihasznált kiskapuk, ezt
a célt is szolgálja a "Stop Soros” törvénycsomag- fogalmazott az államtitkár.

A nemzeti konzultációban több mint 2,3 millió magyar ember egységesen mondott nemet az illegális bevándorlásra, határozott fellépést akar a bevándorlást szervezőkkel és segítőkkel szemben.
Meg kell alkotni azokat a jogszabályokat, amelyek alapján eleget lehet tenni a nemzeti konzultáció
eredményének - mondta lapunknak Tuzson Bence, Pest megye 5. számú választókerület országgyűlési képviselője. A bevándorlás-szervező szervezetek és személyek, veszélyeztetik Magyarország
biztonságát, ezért különös szigorral kell fellépni ellenük - hangsúlyozta a képviselő.

- A kormányülést követően tartott sajtótájékoztatón
megtudtuk, hogy a Stop Soros törvénycsomag három
törvényjavaslatból áll. Melyek ezek pontosan?
- A három törvényjavaslatból álló törvénycsomag alapján a bevándorlásszervező,
migrációt elősegítő szervezeteknek regisztráltatniuk kell
magukat, és be is kell számolniuk a bevándorlásszervező,
migrációt elősegítő tevékenységükről. Külföldi támogatásaik után 25%-os illetéket
kell fizetniük, ezt az össze-

get az állam határőrizeti feladatokra fordítja - válaszolta
kérdésünkre az országgyűlési képviselő, majd hozzátette: Azok, akik a bevándorlás
szervezését finanszírozzák,
legalább olyan veszélyesek,
mint azok, akik a bevándorlást szervezik, ezért a törvénycsomag rájuk vonatkozóan is tartalmaz intézkedéseket. Mindenkit távol akarunk tartani Magyarországtól, aki olyasmit akar tenni,
ami a magyar emberek érdekével alapvetően ellentétes.
Amennyiben a parlament elfogadja a Stop Soros törvénycsomagot, az Soros Györgyre
nézve is következményeket jelentene. A törvénycsomag-tervezet elérhető a www.
kormany.hu oldalon, a javaslatról mindenki elmondhatja
véleményét a velemenyezes@
mk.gov.hu email címen. Tisztában vagyunk vele, hogy a
törvényjavaslat ellen nagy
erők mozdulnak majd meg.
Azok a szervezetek támadják
majd a leghevesebben, amelyek szervezik a bevándorlást
és külföldről, többségében
Soros Györgytől kapják forrásaikat. Ők lebontanák a határzárat, megindítanák a betelepítéseket és végrehajtanák
a Soros-tervet. Számunkra
azonban Magyarország biztonsága az első - hangsúlyozta Tuzson Bence országgyűlési képviselő.
Dávid Szonja

Április 8-án lesznek az országgyűlési
képviselő választások
Április 8-ra írta ki az országgyűlési képviselők választását Áder János köztársasági elnök, a választás kitűzésével azonban hivatalosan még nem kezdődött meg a kampány, mert az a választást megelőző 50. napon, azaz
február 17-én indul.

A

z országgyűlési képviselők választása egyfordulós, a választópolgárok két szavazattal rendelkeznek:
egyrészt voksolhatnak arra, kit
szeretnének az egyéni választókerületükben (ebből 106 van) képviselőnek, másrészt a másik íven arról dönthetnek, hogy az országos pártlistáról melyik pártot támogatják. Az
országos listán 93 országgyűlési mandátum sorsa dől el.

Azok, akik kérték a helyi választási irodától,
hogy nemzetiségi választóként vehessenek részt
a választáson, nem pártlistára, hanem nemzetiségük listájára voksolhatnak. A nemzetiségek
kedvezményes mandátummal kerülhetnek az
Országgyűlésbe. A magyarországi lakcímmel
rendelkező, külföldön tartózkodó választópolgárok a nagykövetségeken és konzulátusokon
szavazhatnak. Azok a magyar állampolgárok,
akik nem rendelkeznek magyarországi lakcím-

mel, regisztráció után levélben adhatják le voksukat, de csak az országos pártlistára szavazhatnak.
Egyéni választókerületben az a független vagy
pártjelölt indulhat jelöltként, akit a választókerületben legalább ötszáz választópolgár ajánlott.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de
egy jelöltet csak egyszer. A jelölteknek március
5-ig kell összegyűjteniük az induláshoz szükséges számú ajánlást.

Országos pártlistát az a párt állíthat, amely
legalább kilenc megyében és a fővárosban, legalább 27 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. Országos nemzetiségi önkormányzat
nemzetiségi listát állíthat, ehhez a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása szükséges. Az országos listákat március 6-ig
kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB).
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A málenkij robot bűn
nélküli büntetés volt

A málenkij robotra elhurcolt embereknek semmiféle bűnük nem volt, bűn
nélkül kellett büntetést elszenvedniük - mondta Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a január 14-én Zebegényben rendezett megemlékezésen.

A

Pest megyei község
önkormányzata, Zebegény Német Nemzetiségi Önkormányzata és a
Sonnenblumen Hagyományőrző Alapítvány közös megemlékezésén Rétvári Bence
azt mondta: a málenkij robot
annak a küzdelemnek a része volt, amely a náci Németország mielőbbi legyőzéséért
folyt a szövetségesek és a sztálini Szovjetunió között, amikor nem lehetett tudni, "ki ér
előbb Berlinbe".
Az államtitkár a megemlékezésen arról beszélt, hogy
a második világháború végén Németország ellen vonuló szovjet és szövetséges hadseregek mindegyike elsőként
akart eljutni Berlinbe, és a katonai versengést Sztálin szovjet diktátor olyan fontos kérdésnek tekintette, hogy an-

nak mindent alárendelt. Ezért
katonai parancsnokai, hogy
bizonyítsák rátermettségüket, illetve, hogy elkerüljék
az esetleges retorziókat, mindent megtettek annak igazolására, hogy erős ellenállásba
ütköztek. Emiatt is törekedtek
arra, hogy minél több embert
hurcoljanak a Szovjetunióba mondta.
Ha nem volt elég ember a városokban, akkor összeszedték
őket vidéken, a falvakban is;
fontos volt, hogy lehetőleg német nevű lakosokat gyűjtsenek
össze, függetlenül attól, részt
vettek-e a háborúban - fűzte
hozzá. Megjegyezte: ha a mai
lakosságszámokkal kellene érzékeltetni, hány embert hurcoltak el, akkor össze kellene
adni Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs és Szeged teljes
lakosságát - számolt be az MTI.

Rétvári Bence szerint Magyarországnak a 20. században a legnagyobb csapásokat mindig az "importideológiák" okozták, amelyek döntéseinek központja az ország
határain kívül volt. Kifejtette: Bécsben döntötték el, hogy
belépjen az ország az első világháborúba, amelynek következtében elveszítette területének kétharmadát, de határain kívül jött létre az a nemzetiszocialista ideológia is,
amely miatt Magyarország elveszítette több százezer honfitársát, akár azért, mert zsidóként elhurcolták őket, akár
mert a háború áldozatává váltak. Szintén kívülről jövő ideológia volt, amelyet Moszkvából irányítottak és "internacionalistává, istentelenné és
kommunistává" akarta tenni az egész világot - tette hozzá. Hangsúlyozta: a 21. században le kell számolni a kívülről jövő "importdöntésekkel", és a magyar embereknek
a sorsukról maguknak kell
dönteniük Magyarországon.
A Havas Boldogasszonytemplomban tartott szentmise után a program koszorúzással, filmvetítéssel és kiállítás-megnyitóval folytatódott.
1944 őszétől csaknem 800
ezer embert hurcoltak el Magyarországról hadifogolyként
vagy internáltként többéves
kényszermunkára, akár negyedszázados száműzetésre a
Szovjetunióba. A túlélők első
csoportja csaknem egy évtizeddel később, 1953. november 25-én térhetett haza a táborokból.

Elkezdődött a parkoló
bérletek értékesítése

Az utolsó technikai simításokat is elvégezték a szakemberek a mélygarázs üzemeltetése kapcsán, párhuzamosan elkezdődött a bérletek árusítása - tehát a fizetős belvárosi parkolási rend bevezetésének február 1-jei
határideje már kőbe vésett dátum - hangzott el Fördős Attila polgármester január 17-én tartott sajtótájékoztatóján.

A

legutóbbi időszak fejlesztései, kiemelt javításai kapcsán a városvezető elmondta: elkészült
húsz új parkolóhely a Kölcsey
utcában, illetve az elmúlt hetekben számos helyszínen vis�szafestették a szakemberek az
elkopott útburkolati jeleket.
A mélygarázs kapcsán
Fördős Attila elmondta még,
hogy a város megtette az áfavisszaigényléseket, az összegek beérkezésével tehát pénzügyileg is megnyugtatóan zárul majd a beruházás – olvasható a város honlapján.
A polgármester bejelentette,

hogy Vác is képviselteti magát
a csehországi testvérvárosban,
Otrokovicében májusban tartandó "templomok éjszakája"
rendezvényen, éspedig az idén
80 éves Vox Humana Énekkar
öregbítheti az eseményen városunk hírnevét.
- A kórus jubileuma kapcsán
ezúton is kifejezem tiszteletemet az alapítóknak, a korábbi
és a jelenlegi kórustagoknak, a
kiváló karnagyoknak - mondta
a városvezető, hozzátéve, hogy
az önkormányzat minden segítséget megad ahhoz, hogy a
nemzetközi hírű énekkar méltó módon megemlékezhessen

a nyolc évtizedes évfordulóról.
Kérdésre válaszolva Fördős
Attila nagyra értékelte azt a
döntést, melynek alapján a
kormány közel két és fél milliárd forintos keretösszegű támogatást biztosít Vác erdélyi
testvérvárosának, Székelyudvarhelynek különböző felújító illetve fejlesztő beruházások
megvalósításához.
- A székely anyaváros meghatározó szereppel bír, minden oda juttatott hazai támogatás rendkívül fontos segítséget jelent az erdélyi magyarság egészének - mondta a polgármester.
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Rétvári: 2019 végére már
közlekednek a váci vonalon
az emeletes motorvonatok
A 2019-es év végére, a váci szakaszon Magyarországon elsőként fognak
járni a Stadler KISS emeletes motorvonatok - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára kedden, Vácon,
ahová Csépke Andrással, a MÁV-Start vezérigazgatójával vonattal érkeztek Budapestről.

A

vasútállomásán arról beszélt, hogy a
növekvő igények miatt választotta a
MÁV a kétszintes vonatok alkalmazását, mivel már nem lehet tovább sűríteni a vonatjáratokat. A váci vasúti vonalszakasz az egyik leginkább kihasznált Magyarországon, hiszen egyre többen járnak dolgozni Budapestre az agglomerációból, Dunakesziről, Vácról vagy Szobról. A kétszintes vonatok a
jövő év közepére fognak megérkezni, és 2019 végére menetrend szerint fognak közlekedni – írja
az MTI.
Az államtitkár elmondta, hogy a most használt szerelvények 520 férőhelyesek, a kétszinteseken pedig közel 800 utas tud utazni, forgalomba állításuk tehát nagyban javítja a vonatok
kapacitását. Rétvári Bence kitért arra is, hogy
ebben a régióban minden közlekedési lehetőség
bővülni fog az elkövetkező évben: akik autóval
közlekednek azoknak az M2-es autóút 33 milliárd forintból kiépülő kétszer két sávossá válása jelent jobb közlekedési körülményeket, a
dunai hajózás 12,5 milliárd forintos turisztikai
fejlesztései pedig megújítják a vízi közlekedést.
Csépke András, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója szólt arról, hogy ez a vasúti szakasz nem
csak az ország legrégebbi, de az egyik legnagyobb forgalmú része is, amely a vasúthálózat
utasszámának közel tíz százalékát adja. A múlt

évben 13,2 millióan utaztak ezen a szakaszon tette hozzá.
A MÁV vezetője elmondta, hogy a múlt év
tavaszán írták alá azt a keret-megállapodást,
amelyben 40 darab, 600 ülőhelyes emeletes motorvonatra szerződtek, az első 11 darabos flotta a jövő év második felében érkezik meg. A motorvonatok alacsonypadlós kialakításúak, légkondicionáltak, korszerű utastájékoztató rendszerrel és wifivel felszereltek, rendelkeznek a
kerekesszékes utasok számára kialakított mosdóhelyiséggel, és egyidejűleg akár 12 kerékpár is
szállítható rajtuk - fűzte hozzá Csépke András.
Fördős Attila, Vác polgármestere elmondta,
hogy a városban közel 6000 ingázó ember veszi
igénybe a vasúti közlekedést, akik családtagjaikkal együtt a helyi lakosság több mint 50 százalékát teszik ki.

Dunakeszin egy éve nyílt
meg az önkormányzat
ügyfélszolgálata
17 ezer ügyfél, több tízezer
telefon és e-mail kiszolgálása

Január 2-án volt egy éve, hogy megkezdte működését a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata, amely kulturált környezetben és korszerű technikai háttérrel fogadja az ügyfeleket, ahol egyebek mellett adóügyeiket, anyakönyvi és hagyatéki-, építési-, városüzemeltetési-, kereskedelmi-, és ipari ügyeiket intézhetik a városban élők.
- Dunakeszi az ügyfélszolgálati iroda korszerű
feltételrendszerének kialakításával és megnyitásával országos szinten is élen jár – mondta érdeklődésünkre Dióssi Csaba. – Városunk adottságai, lakossága, gazdasági helyzete és az itt élő
közösség alkotó ereje átlagon felüli – hangsúlyozta a polgármester.
– Ezért az volt a célunk, hogy az ügyfélszolgálat létrehozásával tovább növeljük a városban
élők komfortérzetét, megkönnyítsük hivatalos
ügyeik intézését. Ebben a folyamatban nagyon
sokat segít, hogy külön választottuk az ügyintézés hivatali feladatait, a határozatok előkészítését, a szakmai munkát és a lakossággal való közvetlen kapcsolattartást, ahol erre a feladatra felkészített munkatársak fogadják az ügyfeleket.
Dióssi Csaba elmondta, a tervszerű előkészítésnek és kivitelezésnek köszönhetően a 21. század igényeinek megfelelő modern, egy légterű
ügyfélszolgálatot alakítottak a múlt század elején épített városházán.
- Az épület déli szárnyát összenyitottuk, és
egy szépen megtervezett helyet alakítottunk ki.
Gyereksarok, kényelmes ügyfélfogadó tér várja

az ügyeiket intézőket, megfelelő technikai háttérrel, akadálymentesítéssel, parkolóval. Az ügyfélfogadási időt is megdupláztuk. Alapvető elvárás volt az új rendszerrel szemben, hogy az ügymenetet egy bejövetellel el lehessen intézni, az
ügyfeleket nem érheti többletterhelés. Az elmúlt
egy év tükrében örömmel mondhatom, hogy elképzeléseink valóra váltak, megvalósult az ügyfél centrikus ügyintézés, amit a lakosság számtalan pozitív elismerése is visszaigazol. Mindennél többet mond, hogy az ügyfélszolgálaton az
átlagos várakozási idő öt percen belül volt, míg
az egy ügyre fordított átlagos idő pedig tíz perc
– húzta alá a város polgármestere, aki elmondta: „Megnyugvással tapasztaljuk, hogy a lakosság is megkedvelte, mert nagyon sok előnyt hozott számukra ügyeik intézése alkalmával. Köszönöm az Ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák
áldozatos munkáját, és boldog születésnapot kívánok nekik.”
Mint megtudtuk egy év alatt 17 ezer ügyfelet
fogadtak és több tízezer telefont és e-mailt válaszoltak meg az ügyfélszolgálat munkatársai.
A szerk.
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Miniszteri és frakcióvezetői ajánlással

Bemutatták
dr. Rétvári Bencét
országgyűlési
képviselő jelöltként

A Fidesz-KDNP kormánypárti szövetségben betöltött politikusi szerepét és
miniszterhelyettesi tevékenységének értékét jól jelzi, hogy Balog Zoltán,
emberi erőforrások minisztere és Harrach Péter, a KDNP parlamenti frakcióvezetője, a váci központú Pest megyei 4. számú választókerületet az
Országházban két évtizedig képviselő politikus ajánlotta utódjaként a
választópolgárok bizalmába dr. Rétvári Bencét, az Emmi miniszterhelyettesét.
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Egy jogerősen lezárult közéleti
bírósági ügy margójára
Egy, a 2014-es önkormányzati választási kampány egyik fórumán elhangzott kijelentés miatt két per indult, az egyik büntető, a másik polgári ágon,
s előbbi esetében a napokban jogerős ítélet született.
- A másodfokon eljáró bíróság
- megváltoztatva az elsőfokú,
becsületsértést kimondó határozatot - rágalmazás vétségét
állapította meg, és ezért megrovásban részesítette Krauze
Istvánt, a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselőjét. Ez példa nélküli eset Vácon. Ezek után pedig véleményem szerint elgondolkodtató kérdés, hogy vajon az elítélt
politikus méltó-e a továbbiakban a közéleti szerepvállalásra - mondta az ügyről tartott
sajtótájékoztatóján a felperes
Mokánszky Zoltán alpolgármester.
A városvezető hozzátette:

a politikában értelemszerűen
gyakran ütköznek a vélemények, ám szavai szerint van egy
határ, amit nem lehet átlépni.
- Ezért már most jelzem,
hogy a jövőben is minden
esetben megteszem a szükséges jogi lépéseket, ha velem,
a munkámmal kapcsolatban
megalapozatlan, hamis megállapítások hangoznak el illetve
kapnak nyilvánosságot bármilyen formában - szögezte le az
alpolgármester.
Krauze István a januári testületi ülésen, a képviselői hozzászólások keretében reagált az
ügy kapcsán.
A politikus elsősorban azt

hangsúlyozta, hogy a jogerős bírósági döntés enyhítette az elsőfokú ítéletet, másrészt
megjegyezte, hogy ismeretei
szerint az eset nem példa nélküli.
Válaszában Mokánszky Zoltán felszólította Krauze Istvánt, hogy ha tudomása van
hasonló súlyú bírósági döntésekről más képviselők esetében, nevezze meg az érintetteket, de erre az ülésen nem
hangzott el viszontválasz.
Emlékeztetőül: a bírósági
ügyre alapot adó kijelentés egy
törökhegyi közvilágítási beruházás kapcsán hangzott el.
Ribáry Zoltán

Többmilliós brüsszeli
támogatás Sződligetnek
Közel nyolcmillió forintos (25 ezer eurós) pályázati forrást nyert el Sződliget az Európai Unió által kiírt Európa a Polgárokért Program (Europe for
Citizens Programme) keretében. A közvetlen brüsszeli támogatásnak köszönhetően nagyszabású testvér-települési találkozó megtartása egyetlen forintjába sem kerül a nagyközségnek és polgárainak.

A

Balog Zoltán, dr. Rétvári Bence, Harrach Péter

váci Nagypréposti Palotában tartott
rendezvényen elsőként Harrach Péter, a választókerület több mint
harminc településének lakosságát az országgyűlésben húsz
éven át képviselő politikus méltatta a Fidesz és a KDNP helyi
szervezetei által országgyűlési
képviselő jelöltnek ajánlott dr.
Rétvári Bencét, a választókerület elnökét, az Emberi Erőforrások miniszterhelyettesét.
Mint fogalmazott; a fiatal, ám
rendkívül ambiciózus politikust az elmúlt időszakban végzett közös munkájuk és felkészültsége alapján őszinte meggyőződéssel ajánlja a választópolgárok bizalmába. – Bence e
rövid idő alatt már többet elért,
mint én! – mondta tiszteletre
méltó politikusi eleganciával.
– Dr. Rétvári Bence teljesítményét dicséri, hogy igen rövid idő alatt jelentős fejlesztések kezdődtek el a választókerületben – jelentette ki Harrach Péter, aki szerint politikus
társával az itt élő közösségek és
az önkormányzatok egyaránt
jól járnak, mert egy tehetséges,
a konstruktív együttműködés
iránt elkötelezett személyiség.
Balog Zoltán a nagy sajtóérdeklődéssel övezett eseményen külön köszöntötte a mi-

nisztérium által a közelmúltban kitüntetett Pálos Frigyes
atyát, a térség polgármesterei, egyházi méltóságai között
helyet foglaló, a magyar rádiózás kiemelkedő személyiségét, a Zebegényben élő 87 éves
Bőzsöny Ferencet, a Kossuthdíjas Bogányi Gergelyt, a rendezvénynek otthont adó Vác
polgármesterét, Fördős Attilát.
A régió jeles személyiségei között ott volt a háromszoros
olimpiai bajnok Kammerer
Zoltán, a Váci Kajak-Kenu Baráti Kör Egyesület elnöke is.
A miniszter helyetteséről,
dr. Rétvári Bencéről elmondta; munka elől soha nem tér
ki, mindig lehet rá számítani.
„A politikában ez nagyon fontos, mert mindennap meg kell
dolgozni a választók bizalmáért” – tette hozzá Balog Zoltán,
aki szerint az ellenzéktől nemcsak jobbnak kell lenni, hanem
önmagukhoz viszonyítva is jónak kell lenni. „Rétvári Bence
olyan személyiség, aki érti és
képes az országos és a világpolitikai folyamatok legfontosabb
üzeneteit lefordítani és közvetíteni miközben érzékeny a helyi ügyek iránt is.” – jelentette ki a miniszter, aki példaként sorolta a tárcájához tartozó ágazatokat, mint pl. a kultúra, az egészségügy és a sport

területén, Vácon és a régióban megvalósuló fejlesztéseket, amelyekért rengeteget dolgozott dr. Rétvári Bence. Két
lábbal áll a földön, a hétköznapokban él, ismeri az emberek problémáját, mindig segít
a rászorulókon, tudja min kell
javítani és aktívan tesz is érte.
A miniszter a képviselő jelölt
munkabírását, teljesítményét
érzékeltetve elmondta, hogy
2014 óta 1200 alkalommal szólalt fel a parlamentben, amivel
abszolút magyar bajnok.
Balog Zoltán reményét fejezte ki, hogy az „őrségváltás” sikeres lesz, mert Harrach Péter
megalapozta a korrekt és tartalmas együttműködést a települések polgármestereivel,
akikkel dr. Rétvári Bence országgyűlési képviselőként tovább folytathatja az itt élő közösség érdekében végzett munkát. – Miniszterként, barátként
is jó szívvel ajánlom az önök
bizalmába Rétvári Bencét –
zárta beszédét Balog Zoltán.
Dr. Rétvári Bence megköszönte támogatói bizalmát és –
beszédének legfontosabb üzenetét úgy lehetne összefoglalni – kijelentette; „Ahol munka van, ott számíthatnak rám
ezentúl is”.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

- Önkormányzatunk már korábban is törekedett arra, hogy
olyan pályázatokon is induljon, melyekhez nem szükséges
önrész, illetve nem függenek a
kormány támogatási szándékától. Így benyújtottuk elképzelésünket arra a programra,
amelynek célja a testvértelepülések polgárait is bevonó, közös
gondokról szóló projektek támogatása. Ez egyben lehetőségeket teremt a társadalmi sze-

repvállalásra és az önkéntességre is. Az önkormányzatoknak és a társulásoknak nyújtott
finanszírozás a települési hálózatának fejlesztését kívánják
fenntarthatóbbá tenni – írja
szerkesztőségünkbe eljuttatott
közleményében Juhász Béla.
A nagyközség vezetője tájékoztatása szerint az elnyert
25 000 eurós forrásból terveik
szerint egy háromnapos találkozót rendez Sződliget, melyre

nyolc országból hívnak küldötteket. A téma a fiatalok szülőhazában történő boldogulásának elősegítése.
- A tanácskozás célja az lesz,
hogy megvitassuk egymás tapasztalatait, elképzeléseit és
a kölcsönös lehetőségeket kihasználva hasznos eszközöket,
módszereket ismerjünk meg
hazánk egyik legégetőbb problémájának enyhítésére – írta
Sződliget polgármestere.

Alakul a képviselő
jelöltek névsora

A demokratikus ellenzék összefogásáért lobbizik az Együtt

A Pest megyei 4. számú választókerületben már több párt és civil közösség bejelentette, hogy ki lesz az országgyűlési képviselő jelöltjük az április 8-ai választáson.

A

Jobbik az elsők között
adott hírt róla, hogy Fehér Zsolt, a párt váci szervezetének elnöke száll be a politikai ringbe a választók voksaiért vívandó küzdelemben. A Momentum aspiránsa - egy országos
hírportálon megjelent hír szerint - Sződliget polgármestere,
az a Juhász Béla, aki éveken át az
Együtt váci választókerületi elnöke volt. Az MSZP-Párbeszéd-DK
összefogás jelöltje Krause István,
a Demokratikus Koalíció váci elnöke, önkormányzati képviselő.
Ma már az is közismert, hogy
független jelöltként mérette-

ti meg magát Matkovich Ilona, a
váci képviselő-testületben a SZAVAD Egyesület színeiben politizáló képviselő asszony, aki élvezi az LMP és az Új Kezdet támogatását.
Dr. Jakab Zoltán, az Együtt választókerületi elnöke kérdésünkre elmondta; ők a demokratikus ellenzéki erők összefogásában bízva azt javasolják, hogy a
ma már ismertté vált képviselő
jelölteket egy 3000 fős reprezentatív felmérés keretében mérettessék meg, és a legtöbb támogatást kapott jelölt mögé sorakozzon fel valamennyi demokrati-

kus politikai tömörülés. „Csak
így van esély a győzelemre, ennek hiányában egyértelmű a Fidesz-KDNP jelöltjének a sikere. A
felmérés ránk eső financiális részét vállaljuk ” – húzta alá dr. Jakab Zoltán, az Együtt választókerületi elnöke, aki azt is kijelentette, hogy a Jobbikkal továbbra sem
működnek együtt.
A kormánypártok (FideszKDNP) jelöltje dr. Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese,
parlamenti államtitkár, aki Harrach Péter két évtizedes képviselői
munkájának folytatására készül.
(Vetési)
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Magyar Kultúra Napja Gödön

XX. évfolyam 2. szám

Vác: Kitüntetések
a Magyar Kultúra Napján
Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett váci ünnepségen dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterhelyettese az
1100 éves keresztény Magyarország kultúrájának sokszínűségét, gazdagságát és integráló jelentőségét hangsúlyozta beszédében, melyet nemzetünk évszázadokon át megőrzött és ápolt. Ezt a nemzeti kincset kell
tovább örökítenünk és megvédenünk az európai nemzetek kultúrájával
együtt – mondta ünnepi beszédében.

Pedagógiai, kulturális és művészeti díjakat adtak át
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én véglegesítette nemzeti imádságunk, a
Himnusz örökbecsű sorait. A költeményt Erkel Ferenc zenésítette meg és
jó ideje már nemzetünk himnuszaként énekeljük jeles alkalmakkor. Az Országgyűlés 1989-ben hozott döntése alapján minden évben január 22-e a
Magyar Kultúra Napja. Göd város Önkormányzata ezen a napon rendezte
meg az ünnepi megemlékezést a Duna parti Nyaralóházak zsúfolásig megtelt színháztermében.

A

Himnusz eléneklése után Markó József
polgármester ünnepi köszöntőjében arról szólt, hogy miként segíti a
városvezetés a település kulturális életének gazdagodását. Elmondta, hogy most épül
a harmadik, immár 24 tantermes iskola, melynek létrejöttéhez sok segítséget kaptak
Tuzson Bence országgyűlési
képviselőtől. Pályázatot nyújtottak be a Lenkei utcai óvoda teljes felújítására. Bár jogilag nem a városé, mégis magukénak érzik a Piarista Iskolát,
amely jelentős összeget kapott
fejlesztésre.
Korszerűsítéseket tervez a Búzaszem Iskola
is. Az iskolákról már az állam
gondoskodik s ennek jeleként a
Németh László és a Huzella iskolák közel százhatvan számítástechnikai eszközt kaptak.
– Göd a kultúra városa is –
mondta beszédében Tuzson
Bence. – A kultúra kis mozaikjai, az emberek csoportjai közösséget formálnak, s ezekből
kialakul egy város, majd egy
nemzet kultúrája. Nemzedékek sora építi, gazdagítja kultúránkat, megtartva a korábbi
örökséget és tovább gazdagítva új értékekkel. A mi generációnk felelőssége, hogy kultúránk anyanyelvünkön keresztül képes-e megmaradni. S ezt
leginkább a családokon keresztül érvényesíthetjük, ha
elmondjuk gyermekinknek,
unokáinknak saját történetünket, s adjuk tovább azt a kulturális élményt, ami már a miénk
– mondta többek között az államtitkár.
– A Himnusz huszonegy
évvel korábban íródott, mint
ahogy a magyar nyelv hivatalos lett hazánkban – emlékeztette a jelen lévőket ünnepi szónoklatában Horváth Szilárd, a
Búzaszem Alapítvány elnöke.
Az akkori Országgyűlés 1844.
november 13-án iktatta törvénybe a magyar nyelv hivatalos használatát.
A továbbiakban gazdag tárgyi tudás birtokában nagyívű
történelmi áttekintést nyújtott
nyelvünk, kultúránk évezredes

fejlődéséről, a kalandozó magyarok korától napjainkig.
A beszédeket színvonalas műsorszámok színesítették. Népdalcsokrot adott elő a
Búzaszem Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény három tehetséges növendéke, Erdélyi Etelka, Lugosi
Katica és Török Júlia (felk. tanár Nemcsics Kinga). A Kastély
Óvoda képviseletében Huszár
Erika és Pleszel Diána óvodapedagógusok énekelték el a
Kormorán Együttes „Kell még
egy szó” kezdetű dalát, majd a
Katica csoport kicsinyei kedvenc dalaikkal és verseikkel
tettek időutazást az évszakok
körül (felk. tanárok: Dobisné
Stum Mónika és Huszár Erika).
Kemény Gábor, a Piarista Iskola pedagógusa Babits Mihály
verseket adott elő, majd a Gödi
Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gödi Ifjúsági
Fúvószenekara Nyikes Róbert
vezényletével Szamosmenti indulót és Brahms 5. és 6. Magyar táncát szólaltatta meg.
Az ünnepség második részében került sor a díjak és elismerések átadására.
A Göd város Önkormányzata Díszoklevelét vehette át
Vizi István, aki a család birtokában lévő Kincsem litográfiát
a városnak adományozta, hogy
a majdani Kincsem emlékhelyen legyen látható. A műalkotás készítője Edward Gilber

Hester, a kőnyomat 1879. január elsején készült.
Negyven éves pedagógiai
munkássága elismeréseként az
Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott
Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült
Hendrik Lászlóné tanító.
Év pedagógusa díj:
Kincsem Óvoda: Leopold Ildikó
Huzella Tivadar Általános
Iskola (alsó tagozat): Polyák
Zsuzsanna.
Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (felső
tagozat): Farkas Ilona
Búzaszem Általános Iskola:
Benkovicsné Bolla Márta
Piarista Iskola: Kemény Gábor
Művészetoktatásért, kultúráért és nevelésért díj:
Pest Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Dunakeszi Tagintézményének Gödi Telephelye: Szottfriedné Joó Adrienn
Göd Város Alkotó- és Előadóművész Díj: Gödi Ifjúsági
Fúvószenekar
A díjakat és elismeréseket
Tuzson Bence és Markó József
adták át. Az ünnepség a Szózat
eléneklésével fejeződött be.
Katona M. István
A szerző felvételei
(Fotókkal kiegészített írásunk megtekinthető a www.
dunakanyarregio.hu portálon.)

A

Madách Imre Művelődési Központban rendezett ünnepség a Himnusz
közös éneklésével kezdődött,
majd dr. Rétvári Bence tartott
ünnepi beszédet, aki a magyar
és az európai kultúra értékeiről, szépségéről, nemzet megtartó erejéről beszélt. A politikus ünnepi köszöntőjében
kiemelte a kultúra, az irodalom, a költészet elvitathatatlan
nemzet egyesítő és összetartó
szerepét.
Az emelkedett hangvételű ünnepi beszédet követően a
Parapács Zenekar (Pusko Márton, Dragony Gábor, Fekete
Krisztián, Vojtonovszi Sándor)
és Agócs Gergely a népzene - és
az előadásukban fellépő táncosok -, a néptánc kincseit „bontották ki” a színpadon, melyet
a közönség múlni nem akaró
vastapssal ünnepelt.
A szívet-lelket melengető
műsor után dr. Rétvári Bence, Fördős Attila polgármester,
és Mokánszky Zoltán alpolgármester adták át a városi kitüntetéseket:
Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Parlando
Színház Kulturális Egyesüle-

hol Európában című musicalt,
mellyel ugyanebben az évben
Békéscsabán a Scherzo Amatőr Musical Színpadok Fesztivál első díját nyerték el.
„A dzsungel könyve” című
musical 2015-től 2017 októberéig 20 alkalommal került bemutatásra.
A lelkes csapat 2012. óta folyamatosan bővül, a társulat célul tűzte ki, hogy mind a színészi, mind a zenei tehetséggel
megáldott fiataloknak segítséget nyújtson képességeik kibontakoztatásában.” – ismertette a

programok sokszínűsége soha
nem látott számú látogatót vonz
városunkba a három nap során.
Szintén közös szervezésükben valósul meg immár hatodik éve az Adventi Vásár. A
rendezvénnyel a hosszú téli estéket és az adventi várakozás
időszakát teszik szebbé a szervezők. Borossa Zsóka nevéhez
köthető a város Betlehemének
és az adventi koszorúnak elkészítése, ezek a látványosságok
rengeteg embert vonzanak a
főtérre advent idején, a környező településekről is.

A kitüntetettek: Retzler Péter (jobbról), Borossa Zsóka, Dónusz Katalin és a társulat tagjai

tet „Vác Város Művészeti Díja”
kitüntető elismerésben részesítette. Az elismerést Dónusz Katalin, a társulat vezetője, énekművész,- tanár vette át.
„A Parlando Színház Kulturális Egyesület működteti a
Parlando Színház Társulatát,
valamint a Parlando Musical
Stúdiót. Teljes színházi musical-zenés darabok bemutatására törekszik, de vannak koncertjeik, amelyeket énekkel,
koreográfiával, prózával színesítve játszanak.
Az egyesület társulata 2014
tavaszán mutatta be a Vala-

képviselő-testület döntésének
indoklását Fábián Nikolett, a
rendezvény háziasszonya.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete Borossa Zsókát és Retzler Pétert „Vác
Város Művelődéséért” kitüntető elismerésben részesítette: „Retzler Péter és Borossa Zsóka hét éve szervezik a
Váci Világi Vigalmat. Munkájuknak köszönhetően a rendezvény országos hírnevű
összművészeti fesztivállá fejlődött, öregbítve Vác hírnevét.
A rendezvény szervezettsége
igen magas színvonalú lett. A

Retzler Péter irányítása alatt
a Madách Imre Művelődési
Központ igazi közösségi színtérré alakult. Új programokkal bővült a paletta, ami idáig
nem volt jellemző.” – hangzott
el méltatásként.
A nagy sikerű ünnepség a
Szózat közös éneklésével zárult.
A program a Nemzeti Kulturális Alap, Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium támogatásával valósult meg.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
és Váli Miklós
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Dr. Kádár Annamária
előadása Szentendrén!

Új diagnosztikai
eszközt vásárolt
a Váci Mellközpont
Vác és környéke az emlődiagnosztika szempontjából jó helyzetben van,
tavaly két korszerű orvosi berendezést is átadtak a kórház Mellközpontjában, akkor az intézmény főigazgatója úgy fogalmazott: a fejlesztéssel ez
a terület felzárkózott az európai élvonalhoz. Január 17-én egy újabb digitális orvosi műszerrel gyarapodott a központ eszközparkja.

A

z új ultrahangos mammográfiás
készüléket a sajtó nyilvánossága előtt mutatták
be, amely hatalmas előrelépést jelent a Váci Mellközpont mindennapi tevékenységében – mondta
dr. Urbán Edina, a kórház főigazgatója, aki azt is elárulta, hogy a
mammográfiai osztály a nemrégiben bejelentett állami támogatásból felépülő új szakrendelőben
kap majd helyet.
A beruházásról először dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma miniszterhelyettese beszélt, aki két okból is fontosnak nevezte az eseményt; örömteli, hogy az intézményben egy 18
millió forintos, teljesen új, a legkorszerűbb vizsgálatokra alkalmas berendezést tudnak átadni.
Hasonlóképpen közérdeklődésre számot tartónak nevezte, hogy
az új eszköz átadásával ismétel-

ten fel tudják vinni a nők figyelmét az emlőszűrés jelentőségére. –
Ez a központ már 16 éve működik,
óriási munkát végzett. Köszönjük
azoknak a munkát, akik nap, mint
nap itt dolgoznak és fejlesztésekben is gondolkodnak – mondta
miniszterhelyettes.
A Váci Mellközpont 2001 óta
működik a térség népegészségügyi szűrőállomásaként. A
Jávorszky Ödön Kórház ellátási területéről az elmúlt évek során mintegy 200 ezer nő komplex vizsgálatát végezték el az osztályon, és nagyjából 2000 elváltozást regisztráltak, majd kezdték meg az ezt követő gyógyítást
– számolt be a térségi televízió. A
nők körében a vezető daganatos
megbetegedés az emlőrák, amelynek korai felismeréséhez az új ultrahangkészülék rendkívüli előrelépést jelent – mutatott rá a Mellközpont vezető főorvosa.

- A munka tökéletesítéséhez
szükség volt az ultrahang készülék beszerzéséhez. Ugyanis,
amit a nagyon korszerű digitális mammográfokon megtalálunk
- apró milliméteres elváltozásokat -, azokat utána ultrahanggal
fel kell fedezni és tűvel mintát kell
belőlük venni. Ehhez ilyen minőségű készülék kell – hangsúlyozta dr. Forrai Gábor központvezető főorvos
A műszer átadásán szintén jelenlévő dr. Gondos Miklós, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont
stratégiai főigazgató-helyettese,
aki sebészként maga is a terület
szakértője azt mondta, a készülék
használatával olyan pontosan lehet behatárolni az esetleges elváltozások helyét, ami lehetővé teszi,
hogy kisebb beavatkozással orvosolják a problémát.
A szerk.

Megújult épületben
találkozhatnak az őrbottyáni
nyugdíjasok
Összesen 58 millió forintból újult meg Őrbottyánban a Segítő Kéz Szociális Szolgálat idősek nappali ellátását biztosító épülete. A beruházáshoz
a kormány központi költségvetésből 43 millió forintot biztosított, amit az
önkormányzat további 15 millió forinttal egészített ki.

R

étvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) miniszterhelyettese az átadóünnepségen elmondta: a kormányzat célja, hogy az idősek biztonságban érezzék magukat. Ezt
a nyugdíjak értékének megőrzésével segíti a kormány,
de akár olyan többletjuttatásokkal is, mint például a
nyugdíjprémium, vagy az év végi Erzsébet-utalványok. A teljes élethez fontos, hogy legyen egy hely, ahol
az idősek is tudnak találkozni, beszélgetni és a számukra fontos témákat meg tudják osztani egymással.
Az államtitkár emlékeztetett: Az állam 2014-ben
1200 milliárd forint értékben minden önkormányzat minden adósságát konszolidálta. Őrbottyán egy
olyan önkormányzat, ahol a korábbi jó gazdálkodásnak köszönhetően konszolidációra nem volt szükség,
így fejlesztésekre kaptak pénzt.
A korábban iskolaépületként is működő, majd raktárként használt épületet a jövőben az idősek nappali ellátását biztosító intézményként hasznosítják –
mondta el Kmetty Károly, a város polgármestere, aki
hozzátette: - Céljaink között szerepel, hogy az intézmény kistérségi funkciót is ellásson, amelyre minden
lehetőség megvan, hiszen jó példaként említhetem
azt a megállapodást, melyet a szociális étkeztetésre
kötöttünk Vácduka Önkormányzatával.
Hangsúlyozta, annak ellenére, hogy munkaerőhiánnyal küzd az építőipar, sikerült megvalósítani az intézményt, melynek köszönhetően, akik igénybe veszik
ezt a szolgáltatást, szép környezetben, hasznosan tudják majd eltölteni napjaikat.
A több mint kétszáz négyzetméter alapterületű épületet az önkormányzati intézmény vezetője,
Muzsay Márta mutatta be lapunknak, aki elmondta;
a létesítmény fő funkciójaként az idősek nappali ellá-
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Az önbecsülés és a küzdőképesség
megalapozása gyermekkorban

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

Ö

nbecsülésünkre a legjelentősebb
hatásuk a gyermekkori élményeknek van, ekkor kell jó és erős alapot kapnunk ahhoz, hogy később
értékes emberként tekintsünk magunkra, és
meg tudjunk küzdeni a nehéz helyzetekkel.
Dr. Kádár Annamária ezért az önbecsülés, a
rugalmas állóképesség megalapozásának lehetőségeibe vezeti be az érdeklődőket - a tőle
megszokott lebilincselő stílusban. Az elmélet mellett rengeteg gyakorlati eszközt, megvalósítható ötletet igyekszik hallgatói kezébe
adni. Lehetőség lesz kérdéseket feltenni, tanácsot kérni is tőle!
A könyves standon – sok egyéb, pszichológiai, nevelési témájú mű mellett - kedvezményes áron lehet megvásárolni Dr. Kádár Annamária bestsellereit, a szerző előadás után
kérésre szívesen dedikál is.
A február 13-án 18:00 órakor kezdődő előadást a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárban hallgathatjuk meg. Jegyek kaphatók online, a www.nyitottakademia.hu oldalon és
személyesen, a szentendrei Tourinform irodában (Dumtsa Jenő u. 22). 
(x)

Lelkigyakorlatos ház
nyílik Kismaroson

Festői környezetben épül meg Kismaroson a Litus Konferenciaközpont és
Lelkigyakorlatos Ház. A beruházáshoz a kormány 20 millió forintot biztosított a nyár folyamán a Duna Egyesületen keresztül, majd 2017 végén 40
millió forintot adott az Opus Deinek, amelyet a közösség szintén ennek a
háznak az építésére szán.

E

Kmetty Károly és dr. Rétvári Bence
tását szolgálja. Közös programokkal várják a településen élő szépkorú lakosokat, akik számára kirándulásokat szerveznek, segítik társas kapcsolataik kialakulását, a szabad idő tartalmas eltöltését. A korszerűen felszerelt épületben igény esetén biztosítják a fürdés, mosás és ruhaszárítás lehetőségét.
Az állami és önkormányzati összefogással épített
intézményben tizenöt őrbottyáni idős ember kulturált környezetben kényelmesen pihenhet, és étkezhet
– mondta az intézményvezető.
Muzsay Mártától azt is megtudtuk, hogy az intézményben szeretnék beindítani a hátrányos helyzetű
gyerekek számára a Tanoda programot, mert úgy ítélik, meg hogy nemcsak a fiatalok, de az idősek számára is inspiráló lehet az együtt eltöltött idő.
V. I.
Fotó: KesziPress

zt a támogatást az
Opus Dei saját forrásból, hitelből és adományokból egészítette
ki, így 270 millió forint áll rendelkezésükre, hogy megvalósítsák az első magyar központjukat – mondta el Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese. Hangsúlyozta, hogy fontosak az ilyen lelkigyakorlatos
házak, hiszen ahogy a körülöttünk lévő világ, úgy a problémáink is változnak – és bár az
alapvető értékek maradtak, a
változó problémákra a hit, az
egyház, és az Opus Dei itt segítséget tud nyújtani. Bízunk
benne, hogy sokak számára,
akiknek eddig is egyfajta töltődést jelentett a Dunakanyar,
Kismaros, Verőce, vagy a környező települések, számukra
egy belső, hitbéli, lelki töltődésnek is duplán ad helyet Kismaros, hamarosan már nem
csak a hegyen, hanem a Duna
parton is – húzta alá Rétvári
Bence országgyűlési képviselő.
A házban közel húsz főt tudnak fogadni, amelynek egyik

legfontosabb helyisége a kápolna lesz, valamint közösségi terek, szemináriumi szobák
is várják majd a lelkigyakorlatokra, workshopokra, konferenciákra érezőket – ismertette Nagy Péter Tibor, a Duna
Egyesület elnöke. Hozzátette:
az emberi és keresztény értékek módszerével tudják majd
feldolgozni a mindennapi életben felmerülő konfliktusokat,
de a fiataloknak és időseknek
egyaránt ajánlják kirándulóhelyként is.

Neubauer Rudolf, Kismaros
polgármestere kiemelte, hogy a
korábban elhanyagolt épület új
formát öltve, korszerű megjelenéssel és korszerű lelki támas�szal várja majd az ide látogatókat. Hozzátette, örülnek neki,
hogy a kismarosi templom és
a Ciszterci nővérek mellett ez
már a harmadik lelki feltöltődést nyújtó lehetőség lesz a településen.


(Tudósítónktól)
Fotó: Váli Miklós
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Februárban indul
Akinek a neve összeforrt
a váci ipartestületével: a 9. Dunakanyar Hangja
énekverseny Dunakeszin
Késhegyi László
Hivatalosan május 12-én volt az utolsó munkanapja az ipartestületnél Késhegyi Lászlónak. Azon a napon is, úgy mint hosszú évtizedeken át, felsétált az első emeleten lévő irodájába, leült az íróasztalához és körülnézett.
Bár készült rá és tudta, hogy ez a perc is eljön, mégis szomorú volt. Szomorú, hiszen gyakorlatilag ott élte le a fél életét.

Késhegyi László évtizedeken át szolgálta az iparosokat

M

ég ma is azt mondja,
nem lehet megfogalmazni azokat az érzéseket, amelyek akkor kavarogtak benne. Hiszen gyakorlatilag a kezdetektől mindig ott
volt, ahol tenni, dönteni kellett, az ipartestület újjászervezésétől, a székház építésén át a
legutóbbi közgyűlésig.
1990. augusztus 23. jeles
nap a Vác és Vidéke Ipartestület életében. Akkor jött ös�sze majdnem száz kisiparos,
hogy életre keltse a rendszerváltás előtt más formában működő szervezetet. Úgy gondolták, egy jobb világ jön majd,
ahol a munkának és a szaktudásnak becsülete lesz. Hogy ez
nem így lett, azt ne rajtuk kérjük számon...
Késhegyi László úgy emlékszik azokra az esztendőkre, mint az új remények, csábító lehetőségek időszakára.
Nagy volt a lelkesedés sok emberben, birtokba akarták venni az „új világot”. Sok programot szerveztek, szinte mindig
nagy volt a nyüzsgés a rendezvényeken is. Ugyancsak emlékezetes volt számára a huszonötödik iparos bál - az összeset ő
szervezte, és mindegyiken természetesen táncolt is.
Az eltelt évtizedekben nem
egyszer ismerték el a munká-

ját. Az Ipartestületek Országos Szövetségének kitüntetését vehette át a huszonötödik
évfordulón, az idén tavasszal
miniszteri elismerésben részesült. Ezek fontos események
az életében, mert jelzik: van
eredménye annak a sok munkának, amit elvégzett. Volt sok
siker a történetben: maga az
új székház felépítése a hozzátartozó üzletekkel, a jól fizető bérlők megtalálása, a tagság kiszolgálása, boldogulásuk segítése, érdekeik képviselete. Ezek azok az emlékek,
amelyek az úton a mérföldkövek, s amelyekről szívesen mesél a családban, barátainak, ismerőseinek.
Késhegyi László titkárként ment nyugdíjba, a negyedik elnökkel dolgozott együtt.
Mindegyikkel megtalálta a közös hangot, a szervezeti munkában az együttműködést.
Volt, aki ritkábban járt be, a
másik szigorúbb volt, a harmadik lelkesebb - az elnökök
személye változott, Késhegyi
László maradt.
Az utolsó munkanapokon
már pakolászott a táskájába,
rakosgatta az íróasztalában található „kacatokat”. Semmit
nem vitt haza, csak egy dos�sziét, amelyben azoknak a beszédeknek a szövege van lefűz-

ve, amelyeket 1990-től mondott el különböző rendezvényeken. Otthon eltette a szekrénybe, nem nagyon nézett
bele, de úgy gondolja, előbbutóbb kézbe fogja venni, mert
érdekes lesz visszatekinteni az
elmúlt évekre.
Munkanapokon korán kelt,
s bár sokszor odahaza is dolgozott, soha nem késett el.
Ma már senki sem sietteti,
így egy kicsit később ébred
a család. A napi teendők között a legfontosabb, amikor
együtt vannak mindannyian.
A tíz és a hét éves kisunoka
a nagypapa szeme fénye, ők
azok, akik gyakran okoznak
meglepetést neki. A hetvenedik születésnapjára új tévét
kapott, egyszercsak „magától beindult”, ám kiderült: a
gyerkőc a tabletjéről vezérelve kapcsolta be a készüléket.
A pihenés a Késhegyi családban nem a lustálkodást jelenti, hanem az aktív kikapcsolódást. Rendszeresen járnak kirándulni, különböző
gyógyfürdőkbe. Manapság az
egészség a legnagyobb érték,
vigyázni kell hát, hogy minden
rendben legyen.
A nyugdíjba vonuláskor Késhegyi László leadta a mobiltelefonját és a kulcscsomóját.
Az utóbbitól egy kicsit nehezen vált meg, mert mindig nála
volt, s ha munkaidő után véletlen az ipartestületi székház felé
vitt az útja, mindig megállt, benézett, minden rendben van-e.
Még mostanában is előfordul,
hogy ha arra jár, a zsebében keresi a kulcsokat, aztán rájön,
hogy már nincs nála, hiszen ő
nyugdíjas.
Tegyük hozzá: már tizenegy éve az. Ám akkor a tagság
azt mondta: csináld Laci, amíg
akarod.
Most jött el az ideje.
Furucz Zoltán

Február 17-én kezdetét veszi a 9. Dunakanyar Hangja Tehetségkutató
Énekverseny. Az ország egyik legnagyobb és legrégebbi énekversenyének - Dunakeszi Város Önkormányzatának támogatásával - ezúttal is a dunakeszi VOKE - József Attila Művelődési Központ ad otthont. A szervezők
múlt héten sajtótájékoztató keretében ismertették a verseny részleteit és
bemutatkozott az idei zsűri is.

A

Balról-jobbra: Toldi Tamás énekes, dalszövegíró, Horányi Juli, énekes, dalszerző,
Farkas Pál zeneigazgató, karmester, Zola énekes, dalszerző

dunakeszi Part Cafe
étteremben
megtartott sajtótájékoztatón
Wernke Ádám és Loksa Levente
szervezők örömmel jelentették be, hogy immáron kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Dunakanyar Hangja tehetségkutató énekverseny,
amely ezúttal is három fordulóból áll majd és az ország minden pontjáról várják a jelentkezőket korhatár nélkül.
A szervezők a sajtótájékoztatón elmondták: a válogatás
február 17-én, szombaton 12
órától kezdődik a dunakeszi
VOKE - József Attila Művelődési Központ színháztermében
(2120 Dunakeszi, Állomás sétány 17.).
A versenyre előzetesen
e-mailben kell jelentkezni, de a
facebook-on és a megadott telefonszámokon is lehet érdeklődni egészen a válogatás napjáig. A válogatáson - a hivata-

los regisztrációt követően - az
énekeseket érkezési sorrendben, sorszám alapján szólítja majd a zsűri a színpadra. A
válogatásra NEM KÖTELEZŐ
időben érkezni, bármikor be
lehet csatlakozni, a szervezők
folyamatosan várják az énekeseket; például aki csak este
6-kor tud érkezni, az is nyugodtan indulhat a versenyen,
mindenkit meghallgatnak!
A versenyre bárki benevezhet és bármit énekelhet! Nincs
korhatár és nincs műfaji megkötés sem! A legkisebbektől,
az idősebbekig mindenkit várnak a szervezők! Lehet énekelni musicalt, rockot, operettet,
népdalt, bármit! Sőt, lehet saját dallal is jelentkezni, valamint a szervezők nagy szeretettel várják az olyan produkciókat is, ahol zongorás vagy
gitáros kíséret is van. Aki zenei alapra szeretne énekelni, az vigye magával az ala-

pot CD-n, vagy pendrive-on.
Két kategóriában is lehet nyerni! Gyermek kategóriában 7-14
éves korig várják a jelentkezéseket, felnőtt kategóriában
nincs korhatár!
Előzetesen
jelentkezni
e-mailben (dunakanyar.iroda@
gmail.com), vagy a facebookon lehet (www.facebook.com/
dunakanyariorda2010).
A versennyel kapcsolatos
minden információ a www.
dunakanyarhangja.hu oldalon
található.
A sajtótájékoztatón bemutatkozott az idei zsűri is. Ebben az évben a New Level Empire zenekar frontembere Ujvári Zoltán Szilveszter ZOLA
mellett Horányi Juli is csatlakozott a neves grémiumhoz,
amelynek tagja évek óta Farkas Pál zeneigazgató és Toldi
Tamás énekes.
Wernke Ádám

Újdonság a Dunakeszi Teátrumnál
Tavaly októberben indult útjára a Dunakeszi Teátrum és azóta
töretlen sikernek örvend, 2018-ban pedig
megújult nézőtérrel
vár mindenkit!

2017 októberétől helybe érkeznek a
legjobb színházi produkciók, koncertek, gyerekelőadások, és minden más,
ami kimozdíthat bennünket a mindennapok egyhangúságából. Az Önkormányzat által felújított VOKE József Attila Művelődési Központ ad otthon a Dunakeszi Teátrum előadásainak.
2017-ben számos népszerű darab,
könnyű és komolyzenei koncertnek
adott otthont a művelődési központ
színházterme. A Teátrum olyan szó-

rakoztató vígjátékokkal készült, mint
a „Szőke ciklon” vagy a „Bocs, félrement”, de gondoltak a krimi műfaj kedvelőire is a „8 nő” című darabbal. Zenei téren is mozgalmas volt az
év vége, a Queen Real Jazz, Levente Péter vagy a népszerű Bikini koncert is
nagy sikert aratott – olvasható az önkormányzat weboldalán.
A nézőtér és a szűkebb férőhelyek
miatt idén egy nagy újdongással és
meglepetéssel készül a Teátrum és a
művelődési központ csapata. Annak

érdekében, hogy a vendégek a legjobb
minőségben élvezhessék az előadásokat február 15-től a 10. sortól megemelt
nézőtérrel és tágabb férőhelyekkel várnak mindenkit!
A Dunakeszi Teátrum csapata nagyon hálás az eddigi pozitív visszajelzésekért, és készen állnak arra, hogy
2018-ban is helybe hozzák a szórakozást!
A közeli jövőben megtekinthető előadások között szerepel – többek között
– a Csík Zenekar koncertje, Süsü a sár-

kány kalandjai, Bereczki Zoltán koncertje, Apacuka Zenekar valamint a
Neoton Família koncertje, de a közönség Dunakeszin élvezheti Halász Judit
koncertjét is.
A Dunakeszi Teátrum honlapja:
www.dunakesziteatrum.hu
Facebook oldala: https://www.
facebook.com/dunakesziteatrum/
További információt az előadásokról
az info@dunakesziteatrum.hu e-mail
címen, vagy a +36- 70-67-67-225 telefonszámon kérhetnek.
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Erős életjelet adott magáról a Váci Polgár!
Megtelt a Galamb utcai Oktatási Központ a Vác Városért Alapítvány első jótékonysági bálján. A Váci
Polgár közéleti lap megsegítésére megrendezett bál hatalmas siker volt. Nem egy szokványos bálon, hanem az elejétől a végéig megkomponált színvonalas, szórakoztató esten vehettek részt azok,
akik a Galamb utcában töltötték a szombat éjszakát.

K

ucsák Gábor az alapítvány elnöke az újság
múltjáról és a jövőjéről
is beszélt. Köszönetet mondott,
hogy már 20 éve eljut a váci olvasókhoz az újság, amit hatalmas erőfeszítések mellett nagy
lelkesedéssel készít a „mikro”
szerkesztőség. Az est házias�szonyai Ványi Éva és Komárominé dr. Kucsák Mónika ismertették a programokat és
mondtak köszönetet a sok segítségért, amit kaptak dr. Beer
Miklós püspök úrtól, a helyi
vállalkozásoktól, személyektől.
Köszönetet mondott dr. Rét-

vári Bence is a lap készítőinek,
kiemelte, hogy az újság életben
tartása fontos feladat.
A hivatalos beszédek után,
hangulatos élőzenés néptánc
előadást mutattak be a helyi néptáncos fiatalok a Váczi
Néptánc Együttesből. Akik kivették a részüket a segítségből
is, ugyanis ők tálalták a vacsorát és árulták a tombolát. A vacsora után megtelt a táncparkett, együtt buliztak az idősebb és a fiatalabb vendégek
egészen hajnalig.
Dr. Kucsák Mónika
Fotó: Adler László,
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Közel 780 millió forintból
újul meg a Reménység
sporttelep
A közel egy évszázados, tíz szakosztállyal működő Váci Reménység Egyesület eredményeihez és szellemiségéhez méltó módon újul meg az állam
774 millió forintos támogatásának köszönhetően. Impozáns edzőcsarnok,
rekortán futópálya, nézőtéri lelátó épül, s megújul a labdarúgópálya is –
jelentették be a hóval borított sportpályán január 16-án tartott sajtótájékoztatón.

A

közel egy évszázados, tíz szakosztál�lyal működő Váci
Reménység Egyesület eredményeihez és szellemiségéhez méltó módon újul
meg az állam 774 millió forintos támogatásának köszönhetően. Impozáns edzőcsarnok,
rekortán futópálya, nézőtéri lelátó épül, s megújul a labdarúgópálya is – jelentették be a hóval borított sportpályán január
16-án tartott sajtótájékoztatón.
A nagy érdeklődéssel kísért sajtótájékoztatón -, melyen
megjelentek az egyesület riói
olimpián kiválóan szerepelt
paralimpikonjai is – dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterhelyettese bejelentette,
hogy a nagy múltú egyesület
létesítménybővítésére, a spor-

tolók edzés feltételeinek javítását szolgáló épület komplexum
építésére mintegy 774 millió
forint állami támogatást biztosított. Az országgyűlési képviselő szólt arról is, hogy a támogatást már átutalták az egyesületnek, melynek köszönhetően egy olyan sportközpont
alakul ki, amely a Reménység
sportolói mellett kiváló lehetőséget biztosít a város iskoláiban tanuló diákok számára is.
Dr. Rétvári Bence bejelentette,
hogy az egyesület eredményeinek elismeréseként a centenáriumi évforduló méltó megünneplését is támogatják.
Mokánszky Zoltán alpolgármester szerint az olyan nagy
volumenű
sportlétesítmény
fejlesztések, mint pl. a multi
funkciós sport- és rendezvénycsarnok, a Reménység Egyesü-

let Kosdi úti sporttelepén megvalósuló beruházások révén
Vác nemcsak sportolói kiváló eredményeinek köszönhetően viselheti méltán a „Nemzet
Sportvárosa” címet, hanem a
megvalósuló sport infrastruktúra színvonala jóvoltából is.
Moys Csaba egyesületi elnök elsőként köszönetet mondott dr. Rétvári Bencének és a
kormánynak az állami támogatásért. A sportvezető némi
malíciával kijelentette, hogy
az esetleges ellendrukkereknek
nem lesz okuk kritikára, mert
a megújuló sporttelepet mind a
klub, mind az iskolák, mind a
civil lakosság a magáénak érezheti majd, kellőképpen kihasználva a lehetőségeket. A sporttelep nyitott a sportkedvelő
váci polgárok előtt – tette hozzá. Moys Csaba röviden bemutatta a 96 éves sportegyesület
tíz szakosztályát, melyek közül
a turisztikai az év végén a közönség Prima Primissima díját
vehette át a Hazajáró című műsor elismeréseként. Az elnök
szólt arról is, hogy az egyesület
életében a legnagyobb fejlesztésnek számító építkezést 2019
őszére bejezik be.
Befejezésül
bejelentette,
hogy alapítójuk tevékenysége
előtt tisztelegve elhatározásaik
között szerepel, hogy a sportkomplexum a Váci Reménység
Egyesület - Dr. Vanyek Béla
Sporttelep nevet viselje a jövőben.
(Vetési)

Szurkoljunk és sportoljunk
együtt télen is JÉGMAJÁLIS Dunakeszin

Dunakeszi a sportok, a sportot szerető emberek városa. Így különösen
nagy öröm számomra, hogy itt rendezik meg a JÉGMAJÁLIST február 3-án
– mondta el lapunknak Tuzson Bence, a város országgyűlési képviselője.
- Hamarosan kezdődik a Téli
Olimpia, amelyen 16 fős magyar
delegáció indul. Mi is hozzájárulhatunk a sikerükhöz, méghozzá úgy, hogy már a felkészülést
is szurkolással támogatjuk. Ezért
február 3-án, Dunakeszin, a Fiatal Családosok Klubja szervezésében megrendezésre kerül a JÉGMAJÁLIS, amely a szurkoláson túl,
a rendszeres testmozgás népszerűsítésére hívó program. Nagyon
örülök, hogy részt vehetek ebben a
kezdeményezésben, mert a rendezvénnyel fel tudjuk hívni a figyelmet
a folyamatosan fejlődő hazai sportéletre, valamint a mozgás fontosságára a téli időszakban is – hangsúlyozta Tuzson Bence. Az esemény
helyszíne a Dunakeszi város főterén felállított műjégpályája lesz,
ahol számos program várja az érdeklődőket, szurkolókat. Természetesen a bemutatók mellett több
téli sportot is kipróbálhatnak majd
az ide látogató családok.
A képviselő hangsúlyozta: a mozgás elengedhetetlen az egészséges
életmódhoz, ehhez pedig többek

A képen balról: Vári Attila kétszeres olimpiai bajnok, világbajnok
vízilabdázó, Sárfalvi Péter világ- és Európa-bajnok öttusázó,
helyettes államtitkár, Tuzson Bence államtitkár, országgyűlési
képviselő, Király Nóra, Újbuda alpolgármester, a FICSAK alapítója.
között azzal próbálunk hozzájárulni, hogy lehetőséget biztosítunk
műjégpályák használatára. A sport
nemcsak az egészséges életmódhoz
elengedhetetlen, hanem a nevelésben is fontos szerepet játszik, közösséget épít. A kormány számára kiemelten fontos, hogy a gyermekek
naponta mozogjanak, ezért 2012ben bevezette a mindennapos test-

nevelés órákat – mondta, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, majd hozzátette: Mindemellett azonban jól tudjuk, hogy a
mindennapi testmozgáshoz a feltételeket is biztosítani kell, ezért építünk gyermekeinknek tanuszodákat, tornatermeket – tette hozzá Tuzson Bence országgyűlési képviselő.

Arenhart világklasszis teljesítménye is kevés volt

GVM-Europe-Vác – FTC-Rail Cargo Hungaria 28-34 (15-16)

A televíziós közvetítés ellenére is zsúfolásig megtelt nézőtér fogadta a
Vácra látogató FTC és a Vác NB I-es női kézilabda bajnoki mérkőzést. A
fővárosi együttes pontveszteség nélkül vezeti a bajnokságot, míg a hazai
csapat a tabella előkelő 4. helyét foglalja el tíz forduló után. A szurkolókhoz hasonlóan a szakemberek is jó színvonalú rangadót vártak a január
20-ai összecsapástól.

A

fővárosi TOP csapat úgy érkezett Vácra, hogy mind a tizenhárom korábbi bajnoki mérkőzését megnyerte, 26 ponttal
vezeti a tabellát a BL győztes
Győr előtt. A vendéglátó hazai
együttes eddig tíz mérkőzést
játszott, hét győzelem és három vereség Szilágyi Zoltán vezetőedző lányainak a mérlege.
Már a mérkőzés kezdetét jelző sípszó előtti percekben óri-

ási volt a hangulat a váci arénában, ahová nagyon sok ferencvárosi szurkoló is elkísérte
Penaékat. Vác kezdte a találkozót és két kiváló idegenlégiósa,
De Souza és Radolsavljevic révén rögtön magához ragadta a
vezetést, ami után egészen a 6.
percig „futott” az egyenlítésért
az FTC, amit főleg Penának
köszönhette, aki négyszer is
betalált Arenhart kapujába.
Szilágyi Zoltán lányai re-

mekül játszottak, magabiztosak voltak, egyáltalán nem voltak megilletődve nagynevű ellenfelüktől. Az első tízpercben Vác egyenrangú ellenfele
volt Elek Gábor együttesének,
amely csak ekkor tudott először vezetni. Egy góllal. Továbbra is rendkívül szoros és
izgalmas volt a találkozó, öröm
volt nézni a váci lányok ambiciózus játékát, akikről sugárzott,
hogy bíztak önmagukban és

egymásban, aminek meg volt
az eredménye, mert egészen
az első félidő végéig vezettek,
vagy „csak” nagy küzdelem
árán tudta döntetlenre hozni a mérkőzést a Fradi. A váci
hölgykoszorú két vezéregyénisége, a kapuban Arenhart, és
De Souza volt, aki a játékszervezése mellett többször megzörgette az egykori váci kiválóság, Bíró Blanka hálóját.
A két szurkolótábor is fergeteges hangpárbaja adta a „háttér zenét” a pályán már-már
gigászi küzdelmet vívó két csapatnak, amelyek minden energiájukat mozgósítva küzdöttek, hogy a maguk javára billentsék el a találkozó végkimenetelét. Egészen a 29. percig ebben a váciak bízhattak jobban,

amikor a kiváló horvát jobbszélső, Jovetic remek találatával ismételten magukhoz ragadták a vezetést, ám egy perc
sem pergett le az órán, amikor
Faluvégi kiegyenlített. Hat másodperccel az első félidő vége
előtt a holland Snelder révén
újra magához ragadta a vezetést az FTC.
Szünet után vendég góllal
folytatódott a találkozó, a váciak hátrányukat a 34. percben dolgozták le (19-19), ám fél
percen belül Kovacsics jóvoltából újból magához ragadta a
vezetést az FTC, amit folyamatosan növelt. A találkozónak
volt olyan periódusa, öt perccel
a vége előtt, amikor hét góllal is
vezettek, ami végül hatra csökkent (28-34).

A publikum látványos, gól
gazdag, remek egyéni teljesítményekkel „fűszerezett” találkozót láthatott, melyen a hazai hölgykoszorú a hat gólos
különbség ellenére is méltó ellenfele volt a bajnokságot pontveszteség nélkül vezető, BL
szereplő FTC-nek.
A mérkőzés végére a váci játékosok elfáradtak, jobb védekezésével, a lefordulásokból indított gyors támadásaival a rutinosabb FTC megérdemelten
győzött, ám az is jól kirajzolódott, hogy Vácon remek szakmai munkát végeznek, Szilágyi
Zoltán együttese felzárkózott a
magyar női kézilabda bajnokságot uraló csapatok élmezőnyéhez.
Vetési Imre
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