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Tuzson Bence: Fontosnak tartjuk, hogy a nyugdíjasok is aktívan részt vegyenek a családok életében

A lakosság igényeivel összhangban
kell meghozni a döntéseket
si képviselője. Mint mondta
nyugdíjasok továbbra is számíthatnak az őket megillető
megbecsülésre. A 2019-es intézkedések közül kiemelte,
hogy az idén már havi negyvenezer forintra emelkedett a
kétgyermekesek családi adókedvezménye, és ugyancsak
januártól csökkentek a kisvállalkozók adóterhei is.

Fotó: KesziPress

A kormányzat az elmúlt időszakban nemcsak megőrizte a nyugdíjak vásárlóerejét,
de folyamatosan növelni tudtuk az összegét, s így például az idén januártól egy átlagos nyugdíj éves szinten
már negyvenkétezer forinttal emelkedik – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence,
a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlé-

Folytatás a 3. oldalon

A Magyar Kultúra Napja

Berecz András varázsolt a szavakkal

A kitüntetettek a politikusok társaságában

A Magyar Kultúra Napja Vác városi ünnepségén ezúttal Sölch
Gellért, az Emberi Erőforrások Minisztériumának stratégiai
ügyekért felelős helyettes államtitkára mondott köszöntőt, az
esemény műsorának főszereplői pedig Berecz András mesemondó, Berecz István néptáncos (a jobb oldali képen), illetve
Mihó Attila és muzsikus társai voltak.

- A magyar kultúrára nem tekinthetünk csak úgy,
mint egy fontos, megőrzendő értékre, ügyre, hiszen
ez a kultúra bennünk és velünk él, elkísér minket
akár a világ legtávolabbi pontjára, bárhova is sodorjon az élet - fogalmazott Sölch Gellért.
Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy manapság az uniós, brüsszeli bürokrácia igyekszik zárójelbe tenni, elhanyagolni a nemzeti kultúrák sajátosságait, tehát nagy felelősség ezeknek az értékeknek
a képviselete.
Berecz András rávilágított a magyar nyelv sokszínűségére, játékosságára, de ezúttal elsősorban inkább
énekesként mutatkozott be, és műsoruk végén a művelődési központ szinte teljes közönségét dalra késztette: nagyon szépen zengett több mint száz torokból
az "Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő..."
A város kulturális díjait Dr. Sölch Gellért,
Mokánszky Zoltán alpolgármester és Steidl Levente,
a művelődési-oktatási és ifjúsági-sport bizottság elnöke adták át a kitüntetetteknek.
A „Vác Város Közművelődését segítő munkáért”
díjat a művelődési központ műszaki csoportja érdemelte ki.
A Madách Imre Művelődési Központ műszaki
szakembercsapata évről évre meghatározó szerepet
tölt be Vác kulturális és közösségi életében. A színpadi produkciók és művészeti csoportok igényeinek
teljesítése és koordinálása mellett a külső helyszíneken megrendezett programok lebonyolításában is
fontos szerepet játszanak.
A csoport tagjai: Terman László, Veres János, Fábián Zoltán, Gogola Márk, Bonifert László, Horváth
Imre, Macska Viktor.
A "Vác Város Művészeti Díja” kitüntetés díjazottja a Váci Jeszenszky Balett.
A Csermely György vezette művészi közösség ha-

zai és nemzetközi sikereivel 25 éve öregbíti Vác hírnevét. A mozgás és a tánc megszerettetése mellett,
a mozgáskultúra fejlesztésén túl a társulatnál a fiatalok lelki-, szellemi fejlődése is középpontban van.
Náluk valamennyi korosztály megtalálhatja a korának, táncos előképzettségének megfelelő mozgási és
fejlesztési lehetőséget. A társulat igazgatója az oktatás mellett fáradhatatlanul dolgozik producerként
is, hogy a minőségi kultúrának saját és iskolája eszközeivel teret biztosítson.
A „Vác Város Művelődéséért” kitüntetést Forró
Katalin, a Tragor Ignác Múzeum igazgatója vehette át.
A díjazott 1990. óta dolgozik a múzeumban. Számos kiállítás rendezője, nevéhez több tanulmány
fűződik. Igazgatóként, a város támogatásával sikerült erős területi múzeumot kiépítenie, új honlappal, kiállításokkal, arculattal, pályázatokkal, kiadványokkal. Vezetői munkája mellett kiveszi részét
a mindennapi múzeumi munkából. 2018-ban újabb
megbízást kapott a múzeum vezetésére, egyik legfontosabb feladata az új múzeumi negyed létrehozásának előkészítése. 
Ribáry Zoltán
Fotó: Sándor Lajos
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A lakosság igényeivel
összhangban kell
meghozni a döntéseket
Folytatás a címlapról

M

agyarország történetében tavaly
immár másodszor nyílt lehetőség a nyugdíjprémium kifizetésére – válaszolta Tuzson Bence arra a kérdésünkre, hogy az
elmúlt időszakban miben nyilvánul meg a nyugdíjasok megbecsülése. A politikus úgy fogalmazott, hogy hazánknak
azt a kultúrát kell megőriznie,
amelyben minden magyar ember otthon érzi magát, ezt pedig – függetlenül attól, hogy
valaki vallásos vagy sem – úgy
hívják, hogy keresztény kultúra. Ebből ered, hogy a családot
egy olyan összetartó közösségként képzeljük el, amelyben nemcsak a gyermekek és
szülők vannak jelen, hanem a
nagyszülők is aktív szerepet
vállalnak benne, ezért a családok megerősítése érdekében
tett intézkedéseink gyakorlatilag az összes nemzedéket érintik – folytatta Tuzson Bence.
Olyanok akarunk lenni, mint
amilyenek több mint 1000 éve,
a Kárpát-medencében, Csomádon, Csömörön, Dunakeszin, Erdőkertesen, Fóton, Gödön, Veresegyházon lettünk –
mondta a képviselő.
„Ennek egyik alapköve, hogy
aki tud, képes és akar dolgozni,
annak legyen munkája, márpedig az elmúlt időszakban kiváló eredményeket sikerült elérnünk ezen a téren is, hiszen
például 2010-ben hazánkban
még csak összesen 3,7 millió embernek volt munkahelye, amellyel megélhetést biztosíthatott a családjának. Ma
viszont már 4,5 millióan dolgoznak” – hívta fel a figyel-

met a politikus, aki kitért arra
is, hogy a várakozások szerint hosszabb távon 4,5-5 millió lesz a munkavállalók száma Magyarországon, ami tulajdonképpen már megközelíti a teljes foglalkoztatottságot.
Magyarország a béremelkedést tekintve is egyre jobban
teljesít, ezt támasztja alá, hogy
az elmúlt két évben mintegy
huszonhat százalékkal nőttek
az átlagkeresetek az országban.
A bérekről szólva a képviselő
beszélt arról is, hogy a tavaly
megkötött kétéves bérmegállapodás értelmében az idén januártól – akárcsak a jövő év
elejétől is – nyolc-nyolc százalékkal emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum
összege. Vagyis a minimálbér
bruttó értéke mostantól 149
000 forint, a garantált bérminimum bruttó összege pedig
195 000 forint lesz, ennek eredményeképp növekszik a GYED
összege is.
Tuzson Bence külön kitért arra, hogy januártól havi
negyvenezer forintra emelkedett a kétgyermekesek családi
adókedvezménye, amint most
már a várandósság kilencvenegyedik napjától azok a családok is igénybe vehetnek, akiknél még nem született meg a
második gyermek. Ugyancsak
januártól csökkentek a kisvállalkozók adóterhei is, és ma
már az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon a
legalacsonyabb a társasági adó.
A kormány emellett több speciális adózási formát is kínál a
vállalkozásoknak, így ha ös�szeszámoljuk mindezeknek a
kedvezményeknek az értékét,
akkor láthatjuk, hogy az adózók mintegy tízmilliárd forin-

tot spórolhatnak az idén – nyilatkozata lapunknak az országgyűlési képviselő.
Tuzson Bence sikertörténetként értékelte a Nők40 programot, amelyet 2011-es bevezetése óta több mint 240 ezren vettek igénybe. Mint mondta, a
maga módján ez is egy olyan
családtámogatási intézkedés,
amely a kisgyermekeket nevelő családokat segíti abban,
hogy a nagyszülők is aktívan
részt vállalhassanak az unokák
nevelésében. Szerinte a Nők40
program sikere egyértelműen
azt jelzi, hogy a kormányzati
intézkedés találkozott a lakossági igényekkel. Ugyanezt szeretnénk elérni minden településen, minden választókerületben is – folytatta –, mert az a
legfontosabb, hogy olyan beruházásokat karoljunk fel, amelyekre helyben van igény.
Kérdésünkre, hogy milyen fejlesztésekre számíthatunk az idén a régiónkban, a
képviselő hangsúlyozta, hogy
az M2 bővítésének befejezése az egyik legfontosabb feladat. Ezen túl a régióban fontos oktatási és egészségügyi beruházások vannak folyamatban: Veresegyházon befejeződik a gimnáziumépítés, Fóton
épül a katolikus óvoda, Dunakeszin bővülnek a sportolási
lehetőségek, Gödön iskolát építünk, Csömörön folyamatban
van református templom megépítése, és nemsokára átadásra kerül az egészségház, Erdőkertesen folytatódnak az útépítések. Arra törekszünk, hogy
a lakosság igényeihez igazodva hozzuk meg a döntéseket –
nyilatkozta lapunknak Tuzson
Bence.
Szabó Palócz Attila
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Rétvári: az emlékezés
az ismétlődés legjobb ellenszere
- Az emlékezés az ismétlődés legjobb ellenszere, és ha tabuk nélkül tudunk beszélni a 20. századról, néhány hibától megóvhatjuk magunkat a
jelenben - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a málenkij robot évfordulója alkalmából szervezett nagymarosi megemlékezésen január 13-án.

Petrovics László és dr. Rétvári Bence
elhelyezte az emlékezés koszorúját

A

város római katolikus templomában
tartott megemlékezésen az elsőként
megszólaló Petrovics László, Nagymaros polgármestere külön tisztelettel köszöntötte azokat, akik megkeseredve, kifacsart lélekkel, de visszatérhettek a málenkij robotról, és ma is közöttük élnek. - Nagymarosról
közel 400, Kismarosról és Zebegényből mintegy
160 embert szakítottak el családjaiktól, szeretteiktől. A halál ott leselkedett minden táborban,
és szedte a testileg, lelkileg gyengébbeket. Emlékeznünk kell, még ha fáj is, hogy a történelem ne
ismételhesse önmagát – mondta a polgármester.
Rétvári Bence, a térség KDNP-s országgyűlési
képviselője három Pest megyei település - Nagymaros, Kismaros és Zebegény - közös megemlékezésen arról beszélt, hogy Magyarország sokat
köszönhet az országban élő német nemzetiségű
embereknek, akik évszázadokon át hozzájárultak ahhoz, "amire büszkék vagyunk".
Ezért is kell emlékezni arra, hogy ez a három
kis település néhány nap alatt több mint 500 embert veszített, Magyarország pedig néhány hónap alatt csaknem 800 ezer embert, akit az úgynevezett málenkij robotra, kényszermunkára
hurcoltak a Szovjetunióba - tette hozzá.
Azt mondta: ha azokat a vagonokat, amelyekben az embereket málenkij robotra vitték, egymás mögé helyeznék, Debrecenben lenne a moz-

dony és Székesfehérváron az utolsó szerelvény.
Az elhurcoltak közül 200 ezren soha többé nem
tértek haza.
Rétvári Bence kitért arra: a háború végén több
csapás is érte a magyarországi svábságot. Először Sztálin 1944. december 22-i parancsa, meghatározva a kvótákat, amelyeket az előrenyomuló Vörös Hadseregnek teljesítenie kellett, "begyűjtenie" embereket, hogy háborús jóvátételt
végző munkára a Szovjetunióba vigyék őket. A
másik csapás pedig a magyarországi németek
kitelepítése volt 1946-tól 1948-ig mintegy kétszázezer németet telepítettek ki Magyarországról.
A parlamenti államtitkár azt mondta: a 20.
század konklúziója, hogy Magyarországnak távol kell tartania magát minden birodalomépítő törekvéstől. Úgy fogalmazott: "Bízunk abban,
hogy a szabadságot, amelyet mostanra megszereztünk (...), meg is tudjuk őrizni."
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. Nagymarosról, Kismarosról és Zebegényből 1945 januárjától vittek el embereket.
Az államtitkár emlékező beszéde után a helyi
általános iskola tanulói felidézték a málenkij robot borzalmait – köztük - egy túlélő nagymama
és unokája megrázó beszélgetésén keresztül, ám
a kor szellemét hűen bemutató előadásban.
A málenkij robotra elhurcoltak emlékére bemutatott szentmisét dr. Varga Lajos váci segédpüspök celebrálta, dr. Csuka Tamás református
tábori püspök mondott áldást. Az egyházi szertartás után a templom melletti téren -, ahonnan
elvitték a svábokat – a tisztelet és az emlékezés
koszorúját elsőként dr. Rétvári Bence államtitkár és Petrovics László polgármester helyezte
el. Lerótták kegyeletüket Zebegény és Kismaros
Önkormányzatának vezetői, a civil közösségek
és pártok képviselői is.
MTI/
Dunakanyar Régió
Fotó: Váli Miklós

Jelentős forgalmi változások az M2-en
A

z ideiglenes forgalomterelés kiépítését követően, szombaton a kivitelező átterelte a forgalmat az
újonnan megépült bal pályára.
Ezt követően megkezdik a régi
jobb pálya átépítését is.
A Dunakeszi-Fót és Göd-Újtelep csomópont között 2019.
január 19., szombattól, az ideiglenes forgalomterelés kiépítését követően, az új bal pályán,
2×1 sávon haladhatnak az autósok 60-80 km/h sebességkorlátozás mellett. A meglévő
jobb pálya felújítása 2019 őszére, a beruházás teljes elkészültéig fejeződhet be.
Az M2 gyorsforgalmi út 2129 km szelvényei között nem
csak a pálya építése fejeződött

be, hanem a bal pályán elkészült az új Dunakeszi csomópontnál tervezett műtárgy, illetve befejeződött a kapcsolódó
műtárgyak felújítása is, továbbá a közmű kiváltási-, vízépítési-, forgalomtechnikai-, valamint környezetvédelmi munkákat is elvégezte a kivitelező.
Továbbá az új sződligeti csomópontban megépültek az M2
autóút 34 km szelvénye után a
bal pályához csatlakozó csomóponti ágak, valamint a
Sződliget irányába vezető új út
is. Ennek köszönhetően 2019.
január 21-én, hétfőtől, az itt
szükséges ideiglenes forgalomterelés kiépítését követően, a
Budapest irányába történő felhajtás, valamint a Vác irányá-

ból történő lehajtás ebben a
csomópontban bonyolódik le
a régi sződligeti forgalmi csomópont helyett. (Budapest felől
továbbra is a régi sződligeti kihajtón lehet le,- illetve Vác felé
felhajtani. A szerk.)
A továbbiakban 40-60 km/h-s
sebességkorlátozás lesz érvényben az építkezés befejezéséig.
A beruházásnak köszönhetően 2019 őszétől 2×2 sávon,
110 km/h sebességgel haladhatnak majd a közlekedők a
teljes Budapest-Vác szakaszon.
A fejlesztés uniós és hazai
forrás felhasználásával a NIF
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg – olvasható a cég által kiadott közleményben.

Az épülő sződligeti új csomópont bal
pályáját már átadták a forgalomnak

Fotó: KesziPress

Az új bal pályán halad a forgalom Dunakeszi-Fót és Göd-Újtelep között,
Sződligetnél az új csomópontban lehet fel- és lehajtani a bal pályán.
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Idén 5,9 milliárd forintra
pályázhatnak a civil szervezetek
Vácon tartott fórumot a Pest Megyei Civil Információs Centrum, melynek célja az volt, hogy segítsék a térség alapítványait és egyesületeit az állami
pályázatok beadásában, ezen keresztül a forrásteremtésben. Dr. Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára bejelentette, hogy idén 5,9 milliárd
forintra pályázhatnak a civil szervezetek, melyekből összesen 60 ezer működik Magyarországon. A civil szféra állami támogatása az elmúlt öt évben
jelentősen megnőtt - mondta.

A

váci
művelődési
központban tartott
kihelyezett
fórumot a dunavarsányi
székhelyű Pest Megyei Civil
Információs Centrum azzal a
céllal tartotta, hogy hatékony
és közvetlen segítséget nyújtson az egyesületek és alapítvá-

nyok működéséhez és a sikeres
pályázatok előkészítéséhez. A
rendezvényen dr. Rétvári Bence, a váci térség országgyűlési képviselője kiemelte: elismerés illett mindenkit, aki
szabadidejében, önkéntes alapon szolgál közösségi célokat.
Hozzátette; szép számú, ös�-

szesen 60 ezer civil szervezet
van ma Magyarországon, és a
szféra állami támogatása 5 év
alatt jelentősen nőtt.
– A kormányzat igyekszik
abban is segíteni, hogy kevesebb adminisztráció mellett,
digitális úton is lehessen pályázni – mondta az államtitkár, aki kiemelte: „A Nemzeti
Együttműködési Alap pályázati felhívásai megjelentek, a
civil szervezetek idén összesen
5,9 milliárd forintos keretös�szegre nyújthatnak be pályázatokat. A helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatására közel
1 milliárd forint kerül elkülönítésre.”
A tájékoztatón Rétvári Bence elmondta, hogy a kormány
által létrehozott civil alap keretösszege az elmúlt években folyamatosan emelkedett,

mellyel a kormányzat célja a
helyi szervetek munkájának
segítése. „Külön kiemelendő,
hogy tavaly mintegy 16 000
pályázat érkezett a Nemzeti Együttműködési Alap felhívásaira, a legtöbb pályázati
támogatást pedig a Budapesten és környékén működő civil szervezetek tudták lehívni."
– jelentette be az államtitkár.
Dr. Bóna Zoltán, a Civil Információs Centrum szakmai
vezetője elmondta, örvendetes a növekedő mértékű állami
támogatás, de a civil szervezeteknek sokat kell még fejlődniük az önálló forrásteremtés
területén, és arra biztatta a jelenlévőket, hogy keressék az
egyéb lehetőségeket is – hangzott el az ESTV tudósításában.
Mint kiderült, mindenkit
sürget a határidő, hiszen az
összevont támogatási formá-

ra január 16-tól február 21ig lehet pályázni a Nemzeti
Együttműködési Alap terhére, az egyszerűsített támogatásokra pedig február 22. és 29-e
között nyújthatják be igényüket a civil szervezetek. A fó-

rumon bemutatták az EPER,
azaz Elektronikus pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer online felületét
is, amely segítség lehet a civil
szervezetek sikeres pályázati
tevékenységéhez.

Dunakeszin elutasították Vác: Elmaradt a rendkívüli ülés
a Jobbik kezdeményezését

„Dunakeszi Város Önkormányzata törvényellenesnek és károsnak ítéli
meg a Jobbik azon kezdeményezését, amelynek kizárólagos célja a politikai haszonszerzés, amely akár veszélyeztetné a város működését, adott
esetben a lakosság mindennapi életét keserítené meg.

V

arga Zoltán Péter, a Jobbik
önkormányzati képviselője rendkívüli testületi ülést
kezdeményezett további három ellenzéki képviselővel. Elképzelésük
szerint utasítanák a város polgármesterét, hogy kötelezze a városi cégeket, a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft-t és a Dunakeszi Szakorvosi Rendelőintézet főorvosát, hogy
az önkormányzati cégek munkatársai a munka törvénykönyvében engedélyezett mennyiségben ne vállalhassanak túlmunkát. Dunakeszin ez a kérdés nem életszerű, az
Önkormányzat törvényt nem írhat
felül. Homolya József, a cég ügyvezetője a rendkívüli testületi ülésen elmondta, hogy a Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. – mint ahogy a

nevében is szerepel – nem profitorientált cég, így csak rendkívüli helyzetben rendel el túlórát (vészhelyzetben, kritikus időjárási körülmények bekövetkeztével, tömeges betegség miatt kialakuló emberhiány
miatt). A Közüzemi Kft. hatáskörébe tartozik a hóeltakarítás, szemételszállítás és a távfűtés is. Felháborító, hogy amennyiben Dunakeszin
rendkívüli helyzet állna elő akár a
jelenlegi, téli időjárási viszonyokból fakadóan, a Jobbik olyan helyzetet teremtene kezdeményezésével,
hogy a szolgáltató nem tudná elvinni a szemetet, nagy havazás esetén
nem tudnák takarítani az utakat,
nehezítve ezzel a közlekedési viszonyokat a városban. Homolya József
ezért kérte, hogy az Önkormányzat

utasítsa el a javaslatot. A Szakorvosi
Rendelőintézet esetében pedig a lakosok egészsége az első, ezért az intézmény vezetősége szintén a javaslat elutasítását kérte. Így a Jobbik
kezdeményezése szakmaiatlan, veszélyezteti a város mindennapi működését, az itt élő emberek nyugalmát, jogilag nonszensz, politikailag
dilettáns. A párt vélhetően nem lát
tisztán a politikai dühtől.
Az Önkormányzat felszólítja a
Jobbikot, hogy az országos politikai
hisztériakeltést ne hozzák be Dunakeszire, az emberek nem kérnek belőle.
A Képviselő-testület 4 igen, 10
nem arányban elutasította a Jobbik
kezdeményezését.” – olvasható az
Önkormányzat közleményében.

Az ellenzéki képviselők kezdeményezésére január 14-én, hétfőn 17 órára
tűzték ki Vácon azt a rendkívüli testületi ülést, melyen azt kezdeményezték volna, hogy a városi tulajdonban lévő cégeknél ne legyen bevezethető a
Munka Törvénykönyvében elfogadott, 400 óra túlmunka. Mint ismert az ellenzéki pártok a 400 órás túlmunka alkalmazása ellen emeltek fel szavukat.

A

jobbikos és a baloldali, valamint civil képviselők indítványát azonban nem tudta megtárgyalni a váci képviselő-testület, mert a
kormánypárti képviselők az éppen zajló gazdasági bizottság ülésén voltak, így a polgármester kellő létszám hiányában határozatképtelennek nyilvánította az ülést. Az ellenzéki képviselők közös sajtótájékoztatójukon jelentették be, hogy nem tágítanak
eredetei szándékuktól és a jövő heti rendes ülésen
kezdeményezik majd a napirend megtárgyalását.
- Politikai döntés kellet volna hozni, vagy kell
hozni, hogy a munkavállalók pártján vagyunk vagy
pedig a tőke pártján, mert időnként rabszolgatartó
magatartást is tud tanúsítani a túlórák volumenében, illetve ezek elszámolhatóságával kapcsolatban.
Hát így vizsgázott a Fidesz-KDNP ma, mi a magunk részéről mindent meg fogunk tenni, ha mást
nem akkor külön felhívásban is fogunk fordulni a
munkáltatókhoz, hogy ne éljenek ezzel a lehetőséggel – nyilatkozta dr. Bóth János, a szocialisták váci
elnöke az estv-nek.

Jobbik a túlóratörvény alkalmazása ellen
A váci Jobbik is a meghiúsult rendkívüli testületi
ülés miatt tartott sajtótájékoztatót. Kászonyi Károly
alelnöknek az a véleménye, hogy a túlóratörvény
alkalmazásának megtiltására kezdeményezett tanácskozást a kormánypártiak szándékosan bojkottálták távolmaradásukkal, amit ezért a polgármester alig egy perc alatt határozatképtelennek nyilvánított és berekesztett. Kászonyi Károly alelnök elmondása szerint az általa beterjesztett javaslatra
összehívott ülésről azért késett pár másodpercet,
mert még tartott a bizottsági ülés, amin ő is részt
vett - derül ki az estev.hu tudósításából.
Kászonyi Károly azt mondta, a kormányhivatalhoz fordul annak kivizsgálására, hogy szabályos-e
egyidőben egyszerre két helyszínen elvárni egy képviselő jelenlétét. A sajtótájékoztatón Tótváradi Nagy
Bence alelnök hozzátette, hogy a Jobbik a Pest Megyei Közgyűlés rendkívüli összehívását is kezdeményezi a túlóratörvény alkalmazásának visszaszorítása érdekében.

Férfi kollégákat keresünk vagyonőri munkára!

dunakanyar.iroda@gmail.com

Feltétel: Megbízhatóság, rugalmasság, megfelelő fizikai és
egészségi állapot, alkohol és drogprobléma mentesség.
Amit kínálunk: Versenyképes jövedelem, bejelentett
munkaviszony, éves rendes szabadság, utazási hozzájárulás.
Jelentkezni lehet: keszisec.felvetel@gmail.com e-mail címen
fényképes önéletrajzzal,
vagy a 06-30 9829-451 és a 06-30 9337-235 telefonszámokon.
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Két éves a városházi
ügyfélszolgálat
Két évvel ezelőtt jött
létre a dunakeszi városházán az ügyfélszolgálat. Ezt ünnepelték meg a héten az ott
dolgozókkal, akiknek
Dióssi Csaba polgármester mondott köszönetet.

A

kkor gyújtom meg a
torta-tűzijátékot, amikor szóltok – mondta
Laczkó Szilvia az ügyfélszolgálat vezetője, aki kollégáival
együtt izgatottan készült a „kis
házi ünnepségre”, az amúgy
mindig nyugodt ügyfélszolgálatosokkal a városházán.
Két éve nyílt meg a városházán – az évszázados épület átalakításával és rendkívül modern belső arculatot és technikai hátteret kialakítva – az
országban egyedülálló önkormányzati ügyfélszolgálat. Az
új szolgáltatást gyorsan megkedvelték az ügyfelek, akik a
jól szervezett szakmai előkészítő munkának köszönhetően néhány perc alatt el tudják
intézni ügyeiket a városházán,
vagy az internet segítségével.
„Az új rendszernek köszönhetően az egyes témák gaz-
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Már a Dunakeszi App-on is
intézheti ügyeit a lakosság
Az aktuális technikai trendeket és a folyamatos fejlődést szem előtt
tartva útjára indították a Dunakeszi App mobilapplikációt, amely az aktuális rendezvények és hírek mellett lakossági bejelentés funkcióval is
büszkélkedhet.

A

dái zavartalanul dolgozhatnak
az irodákban, akiknek csak az
előkészítő munkára, a lakosság
által felvetett kérések és igények szakszerű megoldására
kell koncentrálniuk. Az ügyfelekkel való közvetlen kapcsolattartás és a szakmai háttérmunka külön választása is
jelentős hatékonyságnövekedést eredményez” – mondta az
ügyfélszolgálat megnyitásakor
Dióssi Csaba polgármester.
Az eltelt két év az önkormányzat döntésének ésszerűségét és az ügyfélszolgálat
munkatársainak színvonalas
munkáját dicséri, hiszen a lakosság gyorsan, kulturált környezetben intézheti ügyeit.
A két éves születésnapi ünnepségen Dióssi Csaba méltán
szólt elismeréssel az ügyfélszolgálat munkatársainak teljesítményeiről, akik sokat se-

gítenek a dunakeszieknek. A
polgármester elmondta; „ez
idő alatt több mint 36.000 ügyben jártak el nálunk - a statisztikák szerint átlagosan 4 perces várakozási idővel - és több
mint 34.000 telefonhívást bonyolítottak le ügyintézőink. A
lakosság körében végzett városi felmérés szerint az egyik
legjobb minősítést az ügyfélszolgálat kapta az emberektől.”
– hangzott a városvezető dicsérete.
A lakosság számára a kényelmi változást jelentő ügyféltér
kialakítása mellett a szervezett
szolgáltatáson túl fontos szempont, hogy pl. van ügyfélhívó,
fizethetnek bankkártyával, de
a szüleikkel érkező gyermekeket a részükre elkülönített játszósarok fogadja.
(B. Szentmártoni)
Fotó: dunakeszipost.hu

város hivatalos honlapja (www.dunakeszi.hu) és a Facebook felületeinken túl a Dunakeszi App talán
legérdekesebb funkciója a lakossági bejelentés, amely GPS koordináta helymegjelölés segítségével, akár fotóval jelenthetik az
aktuális, városunkat érintő problémát (kátyú,
úthiba, rongálás stb.), amely egyenesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatához érkezik be.
Mint azt Sipos Dávid, a Polgármesteri kabinet- és Programiroda vezetője elmondta, hogy
tavaly év végén fejeződött be a saját fejlesztésű Dunakeszi App tesztidőszaka, melyet mobiltelefonokra és táblagépekre tölthetnek le a
város polgárai, és mindenki, aki kíváncsi Dunakeszi életére, a városi intézmények szolgáltatásaira, programokra vagy egy pontos címre. A városi hírek, és programok elérése mellett, ami igazán újdonság, hogy az applikáció segítségével a lakosság bejelentést tehet az
utak állapotáról, az általa „felfedezett” kátyúról, melyről a fényképen kívül leírást is küldhetnek.
– A GPS koordinátái alapján meg tudják jelölni, hogy pl. hol van kátyú, kidőlt fa, vagy
probléma a csapadékvíz elvezető rendszerrel.
A Dunakeszi App igénybevételével – a személyesen, telefonon, az interneten, postai úton
tett bejelentés és kapcsolattartás mellett - egy
olyan felületet hozott létre az önkormányzat,
melyen keresztül a lakossági igényeket még
gyorsabban, egyszerűbben tudjuk kiszolgálni
– mondta Sipos Dávid, aki hozzátette: „a Du-

nakeszi App mobilalkalmazás már elérhető és
ingyenesen letölthető Android és iOS operációs rendszerrel rendelkező okostelefonokra.
Töltse le Ön is, hogy első kézből, a legkényelmesebb módon tájékozódhasson a városunkat
érintő fontos ügyekről.”
(Vetési)

Egyórás demonstrációt
tartottak a Contitech mellett

E

gy órás félpályás útlezárással demonstráltak Vácott, a Külső-Rádi úton, a Contitech közelében a
Mi Hazánk Mozgalom és a Gumiipari Dolgozók
Szakszervezetének aktivistái a parlament által elfogadott négyszáz órás túlmunkakeret alkalmazása ellen. A
délután egy óráig tartó akció az ország nyolc városában
zajlott egy időben – jelentette be Dócs Dávid, Cserháthaláp polgármestere, a Mi Hazánk Mozgalom párt alelnöke, a demonstráció szervezője.  Furucz Zoltán
(A demonstrációról a lapzártakor érkezett teljes körű
tudósítás a www.dunakanyarregio.hu-n olvasható.)

Búcsú Seregi György ötvös-kovács iparművésztől
Seregi György 1953-ban született Budapesten, tanulmányait az Eötvös Lóránd Acélszerkezeti
Technikumban és a Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola ötvös szakán végezte. Mesterei Lehoczky János kovács iparművész, majd a Bécsi Iparművészeti Akadémián Walfrid Huber, a kovács
tanszék professzora voltak.
1978-ban alapította műhelyét Nagymaroson, innentől kezdve számos köztéri alkotás kivitelezésére kérték fel országszerte.
1982-ben a Képző-és Iparművészeti lektorátus ítélt meg számára nívódíjat,
'95-ben pedig a Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületének különdíját kapta. Kétszer kapta meg a „Pest Megye Művészetéért” díjat, Nagymaros városa Pro
Urbe díjjal ismerte el művészetét.
Vácon több kovácsoltvas alkotás, mint
például a városi könyvtár cégére, vagy a
főtéri elefántos cégér felújítása őrzi keze

munkáját. Ő készítette el a Kálvária Szent
Sír kápolnájának keresztet formázó kovácsoltvas kapuját, restaurálta a Fehérek templomának barokk kapuját. Az ismert váci köztéri alkotások közül a fegyház előtt található 56-os emlékmű született Seregi György műhelyében, de ő készítette a Duna-parti sétányon látható
Árpádházi Szent Erzsébet szobrot is.
Seregi Györgyöt 2019. január 11-én,
pénteken helyezték örök nyugalomra Budapesten, a Váci utcai Szent Mihály templomban.

A Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft. azonnali
kezdéssel, hosszú távú munkalehetőséget kínál
az alábbi munkakörök betöltésére:

TÁVFŰTÉSI TERÜLETRE CSŐSZERELŐ
Feltételek:
- Csőszerelői szakképzettség és/vagy legalább
1 éves gyakorlat a szakmában
- Dunakeszi vagy vonzáskörzetében levő lakhely
(Fót, Göd)
- "B" kategóriás jogosítvány.
Előnyt jelent:
- Láng -és ívhegesztési képesítés és/vagy gyakorlat
- Dunakeszi lakhely
- Alapfokú számítógépes ismeretek
Amit kínálunk:
- Bejelentett, biztos és hosszú távú munkahely
- Versenyképes javadalmazás
- Cafetéria
- Munkaruha
- Szolgálati telefon
- Továbbképzés
- Barátságos, családias munkalégkör
- Változatos munkavégzés
Érdeklődni Párzsi Attila karbantartási vezetőnél
(mobil: +36-30-9706-491)
Önéletrajzukat a kozuzem@dkkozuzemi.hu e-mail
címre várjuk a titkárságon.

www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu • www.dunakanyarregio.hu
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Nagy siker volt a vácrátóti kocsonya piknik

Kocsonya különlegességekkel, többféle ízesítésű forralt borral, helyben sütött finom fánkkal, gufrival, palacsintával várták a szervezők a vácrátóti jubileumi kocsonya piknikre ellátogató több száz vendéget. A látogatók körében nagy népszerűségnek örvendő kocsonya különlegességeket a település
általános iskolájába járó tanulók szülei készítették, melynek értékesítéséből származó bevétel az oktatási intézmény alapítványát gyarapítja.

Spiegelhalter László
és Dér Heni

H

ivatalosan
szombat délután kettőkor
vette kezdetét a piknik, ám már jóval
korábban megtelt a község főtere a kulináris finomságokat kedvelők sokaságával. A helyiek mellett a vendégek között felfedezhettünk dunakeszi, váci, szentendrei ismerősöket is, de voltak, akik
a fővárosból látogattak el az évről
évre több látogatót vonzó kocsonya piknikre.
Már a „kapunyitás előtt” megérkezett Vácrátót egyik büszkesége, az FTC és a magyar női kézilabda válogatott kiváló kapuvédője, Bíró Blanka, aki noha sie-

tett Székesfehérvárra az Alba elleni bajnoki mérkőzésre, ám előtte
egy nagyon kedves ajándékot, egy
labdát adott át Spiegelhalter László polgármesternek, melyet a franciaországi Európa-bajnokságon
szereplő magyar válogatott játékosok láttak el kézjegyükkel.
Ugyancsak a rendezvény elején
tett látogatást Dér Heni is, aki a
többi ismert, népszerű művésszel
közösen összeállított recept alapján készített kocsonyával kedveskedett a vendéglátóknak.
- Nagyon örültem Blanka kedves gesztusának, és annak, hogy
a Magyar Művész Válogatott -,
melynek én vagyok a csapatka-

pitánya – tagjai és a közkedvelt
művészek, Dér Heni, Nagy Feró,
Dj. Dominique, és Varga „C” Zoltán raliversenyző idén is a közösen megalkotott receptúra alapján
főzött kocsonyával ajándékozták
meg a rendezvényt. Ez a mi meglepetésünk – mondta érdeklődésünkre Spiegelhalter László, Vácrátót polgármestere.
- Ez az ötödik kocsonya piknikünk, amely úgy indult, hogy
mindenki kihozta a maga által készített kocsonyát, és itt elfogyasztotta, megkínálták egymást. S akkor merült fel a gondolat, de hogyan és miből kínáljuk meg azokat, akik máshonnan látogattak
el Vácrátótra – idézte a kezdetet
Spiegelhalter László.
A polgármester elmondta, hogy
az ötletet tett követte: - Az iskolánkba járó tanulók szülei otthon
elkészítették a kocsonyát, amit
kóstolójeggyel, egy jelképes ös�szegért vásárolhatnak meg a vendégek. Tavaly pl. 700 ezer forint
gyűlt össze, amit az iskolára fordítottunk. Egy-egy szülő 30-40 kocsonyát főzött, de finom forralt
borral, ízletes fánkkal, és ugyancsak házi készítésű süteményekkel
vártuk a piknik vendégeit. Úgy látom, idén még többen jöttek el, sokan itt helyben elfogyasztják a finomságokat, de bőven csomagoltatnak is. Az idei bevétel is az is-

Civil mozgalom az olvasásért!

Nyilvános könyvszekrények Fóton

A Fóti KönyvForduló civil csoport hívta a könyvek szerelmeseit két kültéri könyves
szekrény avatásához január 19-én délutánra. Az egyiket a Vörösmarty téri-, a másikat
a kisalagi Millenniumi tér melletti buszmegállóban helyezték el. Ezek olyan nyilvános
könyvszekrények, amelyekből bárki vihet el könyvet és bárki tehet is bele.
szágból indult, s különösen az
USÁ-ban szélesedett komoly
mozgalommá. Magyarországon sem mi vagyunk az elsők.
Mivel a fótiak körében elég
nagy támogatottságot kapott
ez a kezdeményezés az itteni
civilek létrehoztak egy társaságot a megvalósítás érdekében,
melyhez több társaság is csatlakozott.

A

z ünnepélyes megnyitón – amelyen egy szép
zöld szalag átvágásával is megadták a módját - Károlyiné Ispán Lilla mondott alkalomhoz illő beszédet, eleget
téve egyúttal a kíváncsiaknak,
majd riporterünknek is.
Megtudtuk, hogy ez egy
nemzetközileg elterjedt kezdeményezés, amely Németor-

- Mi a célja mozgalomnak?
- Elsősorban az olvasás elterjesztése, másrészt, hogy megmentsük a könyveket, mivel
könyvet nem dobunk ki, még
ha már nincs is rá szükségünk.
Ezekben a könyvszekrényekben elhelyezhetjük a kiolvasott
köteteket abban a reményben,
hogy mások is örömüket leljék
benne. A szekrény nincs bezárva, nincs se zárja, se kulcsa.
- Hogyan sikerült mindezt
megvalósítani?
- Először is a szekrényeket meg kellett tervezni, hogy

alkalmasak és időjárás állók legyenek, továbbá a városképhez illeszkedjenek, sőt
vandálbiztosnak is kell lenniük. Arra is gondoltunk, hogy
az ajtók önbehúzók legyenek,
hogy ha valaki nyitva hagyná,
akkor maguktól is csukódjanak be.
Következett a helyszín kiválasztása. Mindkét könyvszekrény egy-egy buszmegálló mellé került. Amíg várakoznak az utasok, belelapozhatnak egyik-másik könyvbe, s ha
megtetszett valamelyik, vihetik magukkal a buszra olvasgatni, és persze haza is. Sőt, ha
kiolvasta és nem akarja megőrizni, később vissza is hozhatja, hátha más is kedvet kap
hozzá.
A helyszínek önkormányzati tulajdonú területek, így elegendő volt az Önkormányzat
jóváhagyása a kihelyezéshez.
Sőt az Önkormányzat kulturális pályázatán pénzt is nyertünk erre a célra a Városszépí-

kola alapítványát gyarapítja –
mondta elégedetten Spiegelhalter
László, aki köszönetét fejezte ki
a művészeknek a támogatásukért
és dr. Rétvári Bencének, az Emmi
parlamenti államtitkárának, Vácrátót országgyűlési képviselőjének, hogy a rendezvény fővédnökeként járult hozzá a piknik sikeréhez.
A polgármester örömmel beszélt arról is, hogy az emberek jól
érzik magukat, jó a hangulat. – Ez
a célunk! Sokan vagyunk, jó a közösség! Nem tagadom, igen szerencsések vagyunk, hogy a falu
része a Nemzeti Botanikuskert,
amely a legnagyobb hazánkban.
Ma éppen kerti séta van, melyen
öt-hatszáz ember is részt vesz,
akik közül párszázan átjönnek
hozzánk is – mondta optimistán a
településvezető.
Beszélgetésünk ritmusa néha
meg-megtört, mert a vendégek,
régi jó barátok, a helyi lakosok néhány mondatra, egy kézszorítás
erejéig üdvözölték Spiegelhalter
Lászlót, aki szemmel láthatóan
közkedvelt ember.
- Van-e valami különlegessége a
vácrátóti kocsonyának? – kérdeztem, egy-egy üdvözlés között.
- Korábban készítettek halkocsonyát, most füstölt kocsonya is
van, de van, aki csirkés kocsonyát
is készít. Mindenkinek más az íz-

A kép önmagáért
beszél...

lése és az igénye – tette hozzá, akit
tovább faggattam, hiszen érdekelt
az is, hogy a botanikuskerten és az
egyre népszerűbb kocsonya pikniken kívül miért érdemes ellátogatni Vácrátótra?
- Ó, hát sok mindenért – vágta rá széles mosollyal. – Vitathatatlan, hogy a botanikuskert viszi
el a „pálmát”, erre épül minden,
az étterem, a vendéglátás. Igyekszünk szálláshelyeket is kialakítani, készülőben van egy önkormányzati panzió. Jó nevű magán lovarda működik a településen, de nagyon finom lekvárral,
mézzel, és sajttal is büszkélkedhetünk, amiket a két-három fős
családi vállalkozások, manufaktúrák állítanak elő. Vácrátót na-

tő Egyesület pályázatával. Az Önkormányzat
280.000 Ft-al járult hozzá a kivitelezéshez. Ebből persze csak egy szekrényre futotta. A másik szekrényhez szükséges összeget a Fót Város
Fejlődéséért Közalapítványtól kaptuk. Egy ilyen
kültéri szekrény nem olcsó mulatság, ezek alumíniumból készültek, plexiüvegezéssel, lebetonozva.
- Hogyan tovább, gondolom lesz folytatás is?!
- Nem ezek az első könyvszekrényeink. A
nyár végén a Fóti tónál, a régi portásfülkében
állítottuk föl az elsőt. Ősszel még két beltéri
könyvespolcot helyeztünk el, az egyiket a művelődési házban, a másikat a Szent Benedek téri
orvosi rendelő várótermében. Tervezünk még
ezeken túl könyvkihelyezéseket több helyszínre.

gyon vendégszerető község, ahová az esztendő minden évszakában érdemes ellátogatni – mondta a polgármester.
Egy szépkorú hölgynél – aki a
váci piacon is kínálja házi készítésű húsféleségeiket – rátaláltam
arra a kocsonyára, amely alföldi
nagyapán és édesanyám kocsonyájának ízvilágát idézte fel. Egy
másik standnál – ahol folyamatosan hosszú sorban álltak a piknikezők – számomra a „mennyei”
lekváros fánk volt a nyerő, melynek tésztája könnyű és magas volt,
színe pompázatos, az íze pedig a
szférák zenéjét idézte!


Vetési Imre
Fotó: KesziPress

- Mi lesz akkor, ha a „jobb” könyvek kifogynak, de aki szabadulni akar például az idejét múlt Marx, vagy Lenin összes köteteitől és
azokkal rakja teli a szekrényeket?
A Fóti KönyvForduló csoport tagjai felügyelik a könyvszekrényeket, például a pornográf
könyveket - ha ide kerülnének - kiszedjük belőlük, és rendszeresen rendet rakunk a szekrényekben. Ha elfogynának a könyvek, akkor a
Könyvtárból elég sok másodpéldánnyal tudnánk pótolni, mert a könyvtár is együttműködik velünk. Örömünkre most, az ünnepélyes
megnyitóra hozta valaki a Fót Története kétkötetes, elegáns megjelenésű kiadványt, lehet tehát
találni alkalom adtán benne értékes, vagy ritkaság számba menő köteteket is.
Windhager Károly

Sok érdeklődőt vonzott
a díszgalamb kiállítás
A Váci Reménység Egyesület galambász szakosztálya tagságának - huszonhárom fajtát képviselő - csaknem százhatvan büszkesége tollászkodott, turbékolt, tipegett-topogott a ketrecekben a művelődési központban január 18-20.
között rendezett hagyományos díszgalamb kiállításon, afféle VIP vendégként
pedig néhány különleges tyúk is színesítette a díszes társaságot.

A

z esemény hivatalos
megnyitóján
Moys
Csaba, a VRE elnöke az egyesület egyik büszkeségének nevezte a galambász szakosztályt, méltatta a
tagok odaadó tenyésztői tevékenységét, illetve kifejezte reményét, hogy a jövőben a fiatalabb korosztályokból is töb-

ben kedvet kapnak ehhez a
szép hobbihoz.
Mokánszky Zoltán alpolgármester is köszönetet mondott a galambászoknak, mint megjegyezte, ez a hagyományos, a város programkínálatát színesítő év eleji kiállításuk
párját ritkítja az országban.

A három nap alatt több mint
ezer érdeklődő tekintette
meg a díszgalambokat, annál
is inkább, mivel az első napon számos oktatási-nevelési intézményből igen sok gyerekcsoport látogatott el a rendezvényre.
Ribáry Zoltán
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Lovaggá avatott festőművész
önkormányzatok, a kultúra szinte minden ágából 198 személy elismerésére tettek javaslatot. A Kultúra Lovagrendje 13 országból felkért
275 tagja a jelölések értékelését követően tette meg ajánlásait a Kuratórium számára. Az így kialakított
50 fős indítványt az alapítvány Tanácsadó Testülete bírálta el. A döntéshozók a Magyar Kultúra Lovagja cím odaítélése során az idei évben
első alkalommal dunakeszi alkotót
is elismerésben részesítettek, indoklásuk értelmében:

Pest megye és Dunakeszi kulturális értékeinek
gazdagításáért a Magyar Kultúra Lovagja címben
részesült Tuzson-Berczeli Péter, a város jeles festőművésze.

A

Falvak
Kultúrájáért
Alapítvány, a budapesti Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központjában rendezett ünnepi gála
során XXIII. alkalommal díjazta a
Magyar Kultúra Lovagja cím adományozásával azokat a művészeket, irodalmi és közéleti személyiségeket, akik hosszú ideje kimagasló
szinten cselekszenek településük és
a határon túli magyar kultúra gyarapításáért. A Kultúra Lovagjainak
avatása az idei esztendőben is a Magyar Kultúra Napja Gála keretében
zajlott. Ennek alkalmával a Magyar
Kultúra Lovagja címmel ismerték
el Tuzson-Berczeli Péter, Magyar

2019-ben mintegy 50 millió forint állami támogatás jár az önkormányzati fenntartású intézménynek.
A sajtótájékoztatón Rétvári
Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi)
parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője
hangsúlyozta: a 2013-ban megnyílt Váci Dunakanyar Színház Pest megye második kiemelt
színházművészeti szervezete. A
színház épülete tavaly 345 millió forint kormányzati támogatásból újult meg teljes körűen.
A Váci Dunakanyar Színház
valódi sikertörténet, működése első évében mintegy 6-8 ezer
látogatója volt, míg tavaly már
több mint 30 ezer látogatót vonzott, miközben Vác lakossága is
33 ezer fő - tette hozzá az államtitkár.
Rétvári Bence felidézte azt is:
a színház épülete 91 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit, egy
katolikus civilszervezet székházaként közösségi és színjátszó
programoknak adott otthont. A
második világháború után folyamatosan romlott az épület
állapota, sokáig moziként működött, amely 2007-ben zárt be.
Kis Domonkos Márk, a színház igazgatója elmondta: az induláskor három célt tűztek ki
maguk elé, az épület felújítását,
a kiemelt státusz megszerzését
és egy állandó társulat megszervezését, ebből az első kettő cél
már megvalósult.
Kitért arra is: februártól a
színház új művészeti vezetője Bakos-Kiss Gábor, a Nemzeti
Színház színművésze lesz – írja
az MTI.

Arany Érdemkereszttel kitüntetett
festőművészt, a dunakeszi DunArt
Képzőművészeti Egyesület tagját.
Kérdésünkre Peti Sándor, a
DunaArt elnöke elmondta, hogy a
kitüntető címre az általa képviselt
civil szervezet, a jelölt tudtán kívül több mint négy éven át pályázott, amely az idei esztendőben sikerrel járt. Különös öröm számukra, hogy Tuzson-Berczeli Péter személyén keresztül Dunakeszi város
egy újabb jelentős sikert tudhat magáénak, amelyhez a DunArt is hozzájárulhatott.
Az idei kiírásra Európa és Ázsia
több országából, kis települések és
nagyvárosok civil szervezetei és

„Tuzson-Berczeli Péter (Dunakeszi) festőművész harmincöt éves alkotói munkásságával és művészeti-közéleti tevékenységével jelentős
mértékben hozzájárult Pest megye és
Dunakeszi kulturális értékeinek gazdagításához, a kortárs magyar festészet gyarapításához. Kétszázötven
kiállítása, országos művészeti szervezetek tagsága, festészeti szakértői
tevékenysége, valamint különböző
díjak és a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetése jelzi a marosvásárhelyi születésű művész aktivitását,
együttműködő képességét. 1991-től
alkotásai adományozásával a beteg
gyermekek, árvízkárosultak, hajléktalanok, a kultúrát és a sportot segítő
jótékonysági programok támogatója.
A Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagjainak sorába fogadta.”
Megkeresésünkre
TuzsonBerczeli Péter elmondta, hogy a
meglepettségen túl különösen értékes számára ez az elismerés, hiszen
az egyéni sikereken túlmutat. Egy-

részt a civil kezdeményezés okán,
másrészt mivel elsősorban a közösségért vállalt szakmai-helyi értékgyarapító, több évtizedes munkát ismerték el. Öröm számára Dunakeszi jó hírének terjesztése és értékeinek gazdagítása, ami mellett szerény lehetőségein belül nem csak
országosan, de itt helyben is -, természetes módon támogat alkotásainak felajánlásával közösségi célokat. Legyen szó közintézmény dekorálásáról, jótékonysági bál támogatásáról, helytörténeti vetélkedő
vagy helyi ifjúsági zenei verseny díjfelajánlásról, de nem utolsó sorban
a DunArt Egyesület működésének
segítéséről.
Az eddig elismertek öt földrész
26 országából kerültek ki, többek
között hazánkból olyan jeles személyiségek, mint: Dr. Papp Lajos emeritus professzor, Jókai Anna író, Dr.
Andrásfalvy Bertalan egyetemi tanár, Sütő András író, Mága Zoltán
hegedűművész, Szvorák Katalin
népdalénekes, Böjte Csaba ferences
szerzetes vagy a közelmúltban elhunyt Kányádi Sándor költő.
A Kultúra Lovagjainak avatása a
Magyar Kultúra Napja Gálának országosan jegyzett hagyománya. Az
idei jeles eseményre, a Magyar Kultúra Lovagja címben részesült dunakeszi művészt családja mellett
elkísérte Csoma Attila, a Dunakeszi Önkormányzat képviselő- testületének tagja, és Peti Sándor a javaslattevő DunArt Képzőművészeti
Egyesület elnöke.
(B. Szentmártoni)

Kiemelt előadóművészeti szervezet
lett a Váci Dunakanyar Színház

Ma Magyarországon minden előadóművészeti szervezet kiemelt státuszra vágyik, amely az állandó állami támogatás révén biztonságot, kiszámíthatóságot, biztos jövőt jelent - emelte ki Fekete Péter
kultúráért felelős államtitkár szerdán Vácon. Hozzáfűzte: az illetékes miniszter által jóváhagyott státusz
megújítását minden évben újra kérvényezni kell.
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Kezdő madarászképzés
Dunakeszin

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Börzsönyi Helyi Csoportja január 19-20-án képzést szervezett azok számára, akik érdeklődnek
a vadon élő madarak iránt, de még nem tudják, hogyan kezdjék el a madárvilág megismerését. A kétnapos képzés telt házat hozott, a környéken lakók
mellett Budapestről is sokan jelentkeztek a rendezvényre.

A

DUNAKESZI SIKEREK

a Pest megye Szépe versenyen
Január 12-én, második alkalommal került megrendezésre a Pest Megye Szépe
szépségkirálynő választás, amelyen három dunakeszi hölgy is bejutott a legjobb 16 döntős közé.

O

rmai Alexandra, Kovács Ágnes Rita és
Erdélyi Eszter képviselte a várost a neves eseményen. A 16 döntős versenyző közül kiemelkedően szerepeltek a dunakeszi hölgyek, akik egyben a legnagyobb arányban képviselték a várost a megyei versenyen.
A nagy napot hosszas felkészülés előzte meg, a

lányok csodásan szerepeltek, ráadásul Kovács
Ágnes Rita II. udvarhölgyként végzett a Pest
Megye Szépe választáson.
A városi önkorkormányzat köszönetét fejezte ki a hölgyeknek a színvonalas szereplésért,
és az együttműködésért, akiknek szívből gratulálnak!

Nagyvillám sípálya

z első napon az elméleti képzés zajlott, melynek a dunakeszi József Attila Művelődési Központ adott
otthont. Terbe Józsefné, Csöpi néni elnöki megnyitója és
az előadók bemutatása után
Varga Péter, a Börzsönyi Helyi Csoport titkára beszélt az
Egyesület múltjáról, majd a
madárvédelemhez kapcsolódó
tevékenységekről. A második
részben Tarján Ambrus, a nyári börzsönyi madarász gyermektábor vezetője a madarakkal kapcsolatos aktuális kérdésekről, megoldásokról, és a madarászat eszközeiről beszélt. A
harmadik rész a fajismeretről
szólt, amelybe ifj. Varga Péter,
természetvédelmi mérnök a
madárhatározó könyvek használatát, a fajok meghatározását
ismertette.
Vasárnap a Duna-parton
zajlott a gyakorlati, terepi képzés. Első lépésként a Dunakeszi
Önkormányzat által megvaló-

sított új természetismereti tanösvényen a helyi madarakat ismerték meg a résztvevők, majd
a Dénes János gyűrűző, Kazi
Róbert, Rottenfoffer Istvan és
Cserép György, a helyi csoport
tagjai segítségével madarászták végig a Duna parti területeket. A képzés végén oklevelet és apró ajándékokat kaptak "végzőseink", melyek közül talán legnagyobb sikere a

mézeskalács bagolynak volt.
Amennyiben Önt is érdekli a
Dunakanyar madárvédelme,
a www.borzsony.org honlapon
megismerheti tevékenységünket, valamint köszönettel ves�szük, ha ennek támogatásaként
jövedelem adója 1%-át a Börzsöny Alapítvány javára ajánlja
fel! (adószám: 18702862-1-13)
Cserép György

A Visegrádi sípálya hazánk egyik legszebb
fekvésű síterepe. A visegrádi lejtőről gyönyörű kilátás nyílik a Fellegvárra és a Dunára. Kiválóan alkalmas tanulóknak, mivel a pálya enyhe lejtésű, de dinamikus
sízők is kedvelik, mert elég széles a gyakorláshoz Friss hóágyús és természetes
hó! Nyitva tartás: hétköznap 09-21h-ig,
P-Sz.: 09-22h-ig

BÁNKA RAKACZKI EMLÉKTORNA
Az amigeleken.hu és az UTE Baráti Kör 2016 januárjában hagyományőrző szándékkal szervezte meg azI. Bánka-Rakaczki Emléktornát.

A

z Emléktorna céljaként
azt tűztük ki, hogy egyrészt méltóképpen ápoljuk az újpestiek egykori kiváló játékosának, Bánka Kristófnak, valamint a DVTK "Örök
kapus”-ának, Rakaczki Bencének az emlékét, másrészt a torna bevételéből létrehozzunk egy
olyan alapot, melyből betegséggel küzdő, rászoruló sportolókat
segíthetünk. Az sem elhanyagolható szempont, hogy kezdeményezésünkkel erősíteni szeretnénk a szurkolói összefogást és
a szurkolói barátságot, hogy békében férjen meg egymás mellett
a piros, a lila, a zöld, a kék és a
többi szín is – írják a szervezők,
akik beszámoltak arról is, hogy
az első tornának a Vasas Fáy utcai sportcsarnoka, majd Miskolc
adott otthont, őket követte Ercsi
és Százhalombatta. Az idei Emléktornának pedig városunk,
Dunakeszi és Mogyoród lesz a
helyszíne, az egyik fővédnöke
pedig Dióssi Csaba polgármester.
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