Megjelenik kéthetente: Fót, Dunakeszi, Szentendre, Göd, Sződliget, Vác, Verőce, Kismaros, Nagymaros, Zebegény, Szob területén

Dunakanyar Régió
ingyenes közéleti újság

XIX. évfolyam 12. szám

2017. június 9.

Göd felkerült az európai
innováció térképére
A világgazdaságban
nincsenek eleve leosztva a lapok, azokat
folyamatosan
újrakeverik és újraosztják – fogalmazott a dél-koreai Samsung gödi akkumulátorgyárának
május 29-i avatóünnepségén Orbán
Viktor miniszterelnök. Mint mondta,
egyes térségek kiemelkednek,
mások pedig időnként
vesztenek erejükből, Dél-Korea pedig azon országok
közé tartozik, amelyek diktálják a tem-

pót. Közép-Európa is
„a fel- és kiemelkedő térségek” közé
tartozik – fogalmazott a miniszterelnök. Tuzson Bence,
a Pest megyei 5. számú választókerület
országgyűlési képviselője megköszönte
a kormány segítségét, amivel támogatta a gödi üzem létesítését. Mint mondta, a gyár megépítésével a település
felkerült az innovatív vállalkozások világtérképére.
Folytatás a 2. oldalon

Markó József Göd polgármestere, Orbán Viktor, Tuzson Bence
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Rétvári Bence: a trianoni
döntéshozók nem viseltek
valós felelősséget

Amíg léteznek magyar iskolák a határon túl, addig lesznek magyar közösségek is, a köznevelésnek nem szabhatnak határt a trianoni határok - mondta
az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára június
3-án, Sződligeten, a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezésen.

R

Orbán Viktor és Tuzson Bence
megtekintette az üzemet
Folytatás a címlapról

M

ag yarországon
2017-ben magasabb
fokozatba
kapcsol az újraiparosítás – értékelte az idei helyzetet Orbán Viktor miniszterelnök
a Samsung SDI elektromosjármű-akkumulátor gyárának megnyitó ünnepségén, Gödön. Mint
mondta, a járműgyártásban dolgozók száma az első negyedévében meghaladta a 160 ezret, és ezzel Magyarország Közép-Európa
egyik járműgyártó központjává
vált, közben pedig elindult abba
az irányba, hogy a régió egyik
járműfejlesztési centruma és az
e-autózás éllovasa legyen. Az ehhez kapcsolódó új beruházások,
így a gödi üzem révén is, már
nemcsak autót gyártanak, hanem
a jövő autóit is megálmodják, készítik és tesztelik itt – fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor felidézte, hogy a
kilencvenes évek elején, amikor
a szocializmus lebontása után
kinyílt számunkra a világ, és a
magyar emberek hirtelen ömlesztve jutottak hozzá a piacgazdaság termékeihez, új márkákkal ismerkedtek meg, akkor
hamar kiderült, hogy a megváltozott körülmények sem mindig jelentenek garanciát a minőségre. De ha láttuk, hogy valami Dél-Koreában készült, akkor „biztosak lehettünk abban,
hogy kiváló termékkel van dolgunk” – mondta a miniszterelnök, aki úgy értékelte, hogy az
ázsiai ország és cégei a minőség
és az innováció szimbólumát jelentik azóta is.
Dél-Korea példakép Magyarország számára arra is, hogy sok
munkával és szorgalommal, precizitással, kreativitással be lehet
törni a világpiacra: „lélegzetelállító sikertörténet” az ázsiai országé – mondta Orbán Viktor.
Dél-Korea és a Samsung szemléletesen példázza azt is, hogy
a világgazdaságban nincsenek
eleve leosztva a lapok, hanem
azokat folyamatosan újraosztják
– mondta. Egyes térségek olykor kiemelkednek, mások pedig
vesztenek erejükből, és Dél-Korea azon országok közé tartozik,
amelyek ma diktálják a tempót.
Közép-Európa is „a fel- és kiemelkedő térségek” egyike – fogalmazott a miniszterelnök.
„Magyarország és Göd egy-

aránt nyer ezzel a gyárral, hiszen az emberek munkát, a cégek
megrendeléseket kapnak, a Samsung Európa legalacsonyabb adóit fizeti, továbbá kiválóan képzett, kreatív munkaerőt kap egy
olyan országban, amely a kutatás-fejlesztésben is az élre akar
törni. Ez egy kölcsönösen jó üzlet” – mondta Orbán Viktor.
Tuzson Bence, a térség országgyűlési képviselője, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára felidézte, hogy Orbán
Viktor miniszterelnök 2014 novemberében látogatott Dél-Koreába, és az ott folytatott megbeszélésein került szóba először,
hogy „egy akkumulátorgyár,
egy ilyen innovatív üzem Európába települ”. A beruházás egy
olyan városba érkezett, amely
ennek köszönhetően felkerülhet az innovatív vállalkozások
európai- vagy világtérképére –
fogalmazott az államtitkár, aki
hangsúlyozta azt is, hogy a beruházás sokkal gyorsabban elkészült, mint azt eredetileg tervezték: „Amikor elkezdődtek a
tárgyalások, még ötéves távlatról beszéltünk. És most nézzenek körül: két és fél év telt el, és
ennyi idő alatt létrejött itt ez a
gyár. Nemcsak elkezdett épülni,
de meg is nyitja a kapuit.”
Tuzson Bence megköszönte
a Samsung vezetésének a bizalmat, hiszen, mint mondta, „az,
hogy ez a gyár itt jöhetett létre,
azt is jelenti, hogy bíznak a magyar emberekben, bíznak a gödiekben”. Az építkezés idején mintegy 2000 munkás dolgozott itt,
ennyi embernek adott munkát
a beruházás, és „most, hogy a
gyár megnyitja kapuit, első körben 200 embernek biztosít tartós
munkát” – fogalmazott a térség
országgyűlési képviselője, aki kifejezte reményét, hogy a beruházás második és harmadik üteme
is hamarosan megvalósul, és akkor majd 2000 ember dolgozhat
itt tartósan. „Köszönöm önöknek, hogy Gödöt felhelyezték az
innovatív vállalkozások világtérképére” – szólította meg Tuzson
Bence a Samsung vezetőségét.
Ugyancsak köszönettel szólt
a magyar kormányról, amely
„sokban támogatta Gödöt is,
amikor ez a vállalkozás elindult”, hiszen a település kétmilliárd forintot kapott az infrastruktúrájának fejlesztésére, ebből megújul az Ady Endre és a

Duna utca, új körforgalmak építenek ki, és fejlesztik a helyi tömegközlekedést is. Markó József,
a település polgármesterének
nagy álma is – amelyben osztoznak a gödiek és a dunakesziek – hamarosan megvalósulhat, ugyanis megépül 2-es út és
az M2-es autópálya közötti ös�szekötő út, a Dunakeszi és Göd
közötti szakaszon. Négymilliárd
forintból ez a beruházás 2019-re
készül el – részletezte az államtitkár.
„Szeretném megköszönni azt
a támogatást, amit a magyar
kormány adott ehhez a vállalkozáshoz” – fogalmazott Tuzson
Bence, aki kitért arra is, hogy
az építkezés idején az jelentette az egyik legnagyobb segítséget a beruházás létrejötte szempontjából, hogy közvetlen kapcsolat alakult ki a magyar kormány, Szijjártó Péter miniszter
és a gyár vezetése között. Mint
mondta, egy ilyen gyáravató
csak az építkezés lezárását jelenti, a munka másik része, ami az
együttműködés továbbfejlesztését hozza majd, még csak ezután
kezdődik.
Dzsun Jong Hjun, a Samsung
SDI vezérigazgatója arról beszélt
a gyáravatón, hogy az elektromos autók piaca világszerte robbanásszerű fejlődés előtt áll,
ezért hamarosan nagyban nő
majd a kereslet az itt gyártott
akkumulátorok iránt. A legmodernebb technológiával dolgoznak majd, így hozzájárulhatnak az európai elektromos autóipar fellendüléséhez – mondta
a vezérigazgató, aki köszönetet
mondott az államnak és a városnak a folyamatos támogatásért,
amelyet a beruházás tavaly nyári bejelentésétől az üzem mostani megnyitásáig nyújtottak.
Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter tavaly augusztusban jelentette be, hogy az európai piacra szánt elektromos
autók akkumulátorainak gyártásába kezd a Samsung Gödön,
és a százmilliárd forintos beruházással új munkahelyek százai
jönnek létre. A tárcavezető kiemelte: hazánk egy komoly regionális versenyben nyerte el a beruházást, amelyért jelentős infrastrukturális fejlesztéseket vállaltak a térségben.
Forrás:
tuzsonbence.hu/MTI
Fotók: Botár Gergely/
kormany.hu

étvári Bence a településen tartott ünnepi beszédében felidézte, hogy
Trianonban olyan békét erőltettek Magyarországra, amely
a népek önrendelkezését hangsúlyozta, de valójában mégsem tették azt lehetővé, csak
olyan esetekben, ahol fegyverrel vívták ki. Hozzátette, hogy
azok, akik a trianoni döntéseket meghozták, nem viseltek
valós felelősséget, mert olyan
békediktátumot keltettek életre, amely nem sokkal később
még egy háborút eredményezett. Az államtitkár kitért arra,
hogy a határok által szétválasztott magyarság az elmúlt
száz évben mégis életben maradt, meg tudta őrizni identitását, kultúráját. Rétvári Bence
beszélt arról is, hogy az elmúlt
hét évben a kormány sokat tett
azért, hogy a magyarság mind
a Kárpát-medencében, mind
azon túl megmaradhasson.
A határon túliak részére az állampolgárság megadása, hogy valaki Kolozsváron is
szavazhasson arról, mi történjen Budapesten, is ezt a megmaradást szolgálta - fűzte hozzá. Az EMMI parlamenti államtitkára megemlítette, hogy

Rétvári Bence
miniszterhelyettes

a Határtalanul Program keretében ma négyszer annyi gyerek tud elutazni a határon túlra, mint korábban, hogy megismerje, mit jelent magyarnak
lenni az elcsatolt területeken.
Rétvári Bence beszélt arról
is, hogy mára 11 magyar egyetemnek van kihelyezett képzése a környező országokban.
"Akik akár Bécsben, akár Isztambulban, akár Moszkvában
vagy Brüsszelben keresik a magyarság érdekét, azokat még
soha nem igazolta a történelem, a magyarság sorsát legjobban itt, Magyarországon lehet
eldönteni" - fogalmazott Rétvári Bence.

Hozzátette: "akik külső
anyagi támogatót keresnek,
akik külső politikai szövetségest keresnek, már sokszor sodorták nagy veszélybe és nagy
veszteségbe Magyarországot."
Az államtitkár a Nemzeti Összetartozás Napjának céljáról és üzenetéről azt mondta, hogy ezen a napon nemcsak
a határokon átnyúló nemzeti összetartozásra kell gondolnunk, hanem a határon belüli
összetartozásra, a nemzeti ös�szetartozásra is - számolt be az
ünnepi eseményről az MTI.

Szeptemberig Vácott látható
a Trilógia a Nemzethez
Szeptemberig Vácott, a Modern Művészeti Gyűjtemény kiállító terében látható
Kakucsi-Csernák Zoltán festőművész Trilógia a Nemzethez című monumentális
képsorozata, mely 2012-ben, az egri csata 460. évfordulója alkalmából készült.

Papp László (balról), Kakucsi-Csernák Zoltán, Fördős Attila

- Csak kivételes alkotók tudják megszólítani a nemzetet műveikkel, és ez a megszólítás
az esztétikai befogadás élményén túl elsősorban a tartalmi mondanivaló átélésére vonatkozik. Ezeket a képeket, különös tekintettel a várvédő csatajelenetet ábrázoló festményt szemlélve megindulhat az ember gondolata, milyen sok hős adta vérét a hazáért, nemzetünkért. Eleink akkor is tudták, és nekünk, mai
utódoknak ugyancsak észben kell tartanunk,
hogy értékeink, hagyományaink megőrzése
nem lehetséges áldozatvállalás nélkül - mond-

ta köszöntőjében Fördős Attila polgármester.
A Munkácsy- és Dürer-díjas Kakucsi-Csernák Zoltán a megnyitón elárulta: a trilógia voltaképp egy még nagyobb kihívást jelentő festői
terv előzménye, ugyanis arra készül, hogy egy
7x13 méteres egybefüggő vásznon elkészíti a
Himnusz képi ábrázolását.
Papp László, a Modern Művészeti Gyűjtemény vezetője elmondta: a gyűjtemény - most
fókuszában a napjainkban is aktuális kérdéseket
középpontba állító trilógiával - tárlatvezetéssel
is látogatható. 
Ribáry Zoltán
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Az M2-es bővítése fejlődést és biztonságot hoz
a környezetében élők számára
A magyar költségvetés olyan helyzetben van, hogy több beruházásra jut pénz, mint amennyit tervbe vettek – hangzott el május 26-án, Dunakeszin,
az M2-es gyorsforgalmi út Budapest-Vác szakaszának alapkőletételén. Tuzson Bence, Pest megye 5-ös számú választókerületének országgyűlési képviselője az ünnepségen arról beszélt, hogy a magyar kormány 2018-at a családok évének nyilvánította, márpedig egy-egy útépítés és infrastrukturális
beruházás nemcsak a befektetőket vonzza a térségbe, hanem a családokat is erősíti. Ha gyorsabban és nagyobb biztonságban jutnak el a munkahelyükre, akkor az embereknek több idejük marad, amit a szeretteikkel tölthetnek. Ha a családok erősödnek, Magyarország is erősödik – fogalmazott a
Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára.

A

Az alapkő elhelyezésével elkezdődött az M2-es 2x2 sávossá bővítése

hol fejlesztik az infrastruktúrát, ott új
munkahelyek létesülnek, ez pedig javítja a családok életminőségét
– mondta Tuzson Bence, Pest
megye 5. számú választókerületének országgyűlési képviselője az M2-es gyorsforgalmi
út Budapest-Vác szakaszának
alapkőletételén, Dunakeszin. A
2017. május 26-án megtartott
ünnepségen a politikus úgy fogalmazott, hogy az új beruházások is mindig azokba az országokba települnek, amelyeknek fejlett az infrastruktúrája, a
családoknak pedig nagy előnyt
jelent, hogy gyorsabban elérhetővé válik a munkahely vagy az
iskola. Ezért a kormány 2020ig több mint 1000 milliárd forintot költ a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére.

Tuzson Bence az ünnepségen
felidézte, hogy Dióssi Csabával,
Dunakeszi polgármesterével
korábban megállapodtak abban, hogy ennek az útépítésnek
még ebben a kormányzati ciklusban el kell kezdődnie. „Ezért
is örülök annak, hogy ez most
teljesült” – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős
államtitkára. Ez az út a múltban
is nagy jelentőségű volt és nem
véletlen, hogy 1846-ban az első
vonat is ezen a vonalon indult
el Pestről Vácra. Ezeket a remek hagyományokat folytatva
itt közlekedik majd először az
országban a nagyteljesítményű
emeletes motorvonat is.
A térség településeire – Dunakeszire, Gödre, Fótra, Sződre, Vácra – 2019 végétől már
kétszer két sávos gyorsforgal-

mi úton autózhatnak az itt lakók, ami egyúttal azt is jelenti,
hogy biztonságosabb körülmények közt, és gyorsabban juthatnak el az úti céljukhoz. Fontos szempont az is, hogy csökkenjen az utazásra fordított idő,
ami pedig azt eredményezheti majd, hogy az embereknek
több idejük marad a családjukra – fogalmazott Tuzson Bence. Szorosan kapcsolódik ez ahhoz, hogy a magyar kormány
2018-at a családok évének nyilvánította, mert az útfejlesztéssel
a családok erősödnek – a családok erősödésével pedig erősödik Magyarország is.
Hazánk gazdasági mutatói
egyre jobbak, és ez a térség az
egyik motorja ennek a fejlődésnek – hívta fel a figyelmet a térség országgyűlési képviselője.
Több ezer munkahely jött létre

a környéken az elmúlt években,
de van még hova fejlődnünk,
hiszen amíg csak egy olyan ember is van, aki szeretne és tudna is dolgozni, addig van teendőnk. Mint minden építkezés,
menet közben ez a beruházás
is okoz apróbb kellemetlenségeket, amíg el nem készül, erre
célzott Tuzson Bence, amikor
úgy fogalmazott: „Kívánok a
térségben lakóknak következő két és fél évben – amíg az
építkezés zajlik – sok türelmet,
hiszen a forgalom zavartalan
fenntartása mellett kell bizonyos szakaszokon a bővítést és
felújítást megoldania a kivitelező Strabag konzorciumnak.”
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára arról beszélt, hogy hat új hidat,
két új többszintes csomópontot
– az egyiket Dunakeszi északi
részén –, 2,8 kilométernyi zajárnyékoló falat, 10 kilométeres beton sávelválasztót építenek, 14 hidat pedig felújítanak,
de mindezek mellett 4,5 hektár
erdőt is telepítenek. Minden út
fejlődést és biztonságot jelent a
környezetében élők számára –
mondta az államtitkár. A 2019
végére elkészülő csaknem 20 kilométeres gyorsforgalmi szakaszon óránkénti 110 kilométeres
sebességgel lehet majd haladni.
A magyar gyorsforgalmi úthálózat öt éven belül európai szintű összeköttetést biztosít majd az autósoknak, fuvarozóknak a megyei jogú városokkal és a sztrádáink határállomásaival – fogalmazott
Mosóczi László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára. Mint mondta, az elő-

zetes projektlista szerint Pest
megyében 24 útszakasz rendbetétele várható, összesen 42
kilométeren, 6,4 milliárd forintból.
Ez az alapkőletétel is bizonyítja, hogy nemcsak tervek
születnek, hanem a beruházások meg is valósulnak – így értékelte a helyzetet Szűcs Lajos,
Pest megye fejlesztési biztosa.
Bejelentette azt is, hogy ebben
a ciklusban „szerencsére a magyar költségvetés olyan helyzetben van, hogy több beruházásra jut pénz, mint amennyit
tervbe vettek”.
Mayer András, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
beruházási vezérigazgató-helyettese az alapkőletételi ünnepségen elmondta, hogy az
M2-es beruházása nettó 33
milliárd forintba kerül.

Dunakeszi
polgármestere a város
terheinek csökkenését
várja az autóút
bővítésétől
Az út megépítésével jelentősen mérséklődik majd Dunakeszi átmenő forgalma – erre
számít Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere. Kérdésünkre válaszolva a kétszer két sávos M2-es gyorsforgalmi útról,
valamint az ettől függetlenül
a későbbiekben megvalósuló,
a 2. számú főutat és az M2-est
– Dunakeszi és Göd határán –
összekötő útról elmondta: „Az
M2-esen a jelenlegi állapotában naponta 37 ezer gépjár-

Dióssi Csaba

mű halad át, Dunakeszin pedig a régi 2-es utat 17 ezer jármű használja naponta. Ha elkészül az új M2-es – tehát 2019
végétől – a napi forgalom jelentősen megemelkedik, és ezzel
arányosan a Dunakeszin áthaladó pedig csökken, ami a kisebb légszennyezéssel jelentősen javíthatja a településen lakók életminőségét, de a város
közlekedése is sokkal biztonságosabbá vélik.” A polgármester kiemelten fontosnak tartja,
hogy az új út forgalomba helyezése után már elkerülhetik
a települést mindazok, akiknek
nem Dunakeszi az úti célja.
Már megszületett a kormánydöntés a 2-es és az M2est összekötő út megvalósításáról is, amiért nagy köszönettel tartozunk Tuzson Bence aktív és hathatós politikai támogatásának – fogalmazott Dióssi
Csaba. A módosított tervek
most készültek el, hamarosan
pedig a kivitelezésre is kiírják
a közbeszerzési pályázatot. Reális lehetőséget látok arra, hogy
az építkezés még az idén, az év
végén, vagy legkésőbb a jövő év
elején elkezdődjön – mondta.

Ma már az emlékezés nem elég,
tenni kell a hazáért
"Nem elég demonstrálni a nemzeti összetartozást, a magyaroknak határoktól függetlenül segíteniük kell egymást, hiszen az Európai Unió láthatólag nem foglalkozik olyan "mellékes" ügyekkel, mint a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása, identitásuk megőrzésének segítése" - fogalmazódott meg többek között a Nemzeti Összetartozás Napja váci
megemlékezésén, az országzászlónál.

A

városi megemlékezésén az idén Csuka Tamás nyugalmazott
református tábori püspök
volt a szónok, szavalatot mondott Lészkó Boglárka,
az ipolysági magyar tannyelvű gimnázium diákja, több dal előadásával
közreműködött az Örökség zenekar.
- Két szélsőséges hozzáállástól óv-

nék mindenkit az emléknap kapcsán. Az egyik a múltba révedő siránkozás, mert bár természetes,
hogy fáj Trianon vesztesége, de nem
szabad megragadnunk az önsajnálatban. A másik véglet annak felvetése, hogy ne is foglalkozzunk a
nemzet megcsonkításával, a nagyhatalmi döntés gyalázatával, kötelességünk emlékezni ahol csak lehet, kifejezve nemzeti összetarto-

zásunkat - hangsúlyozta a szónok.
Csuka Tamás leszögezte: süllyed Európa hajója, a kontinens demográfiai kapitulációban van, sok nemzetség már halálra ítélte magát az öreg
kontinensen.
- Kívánom, és kérem az Istent,
hogy a magyarság ne jusson erre a
balsorsra, hanem tudjon tenni ellene. Mert ma már nem elég emlékezni. A mai és a következő generá-

ciók küldetése a haza megmentése
- figyelmeztetett a lelkész-püspök.
Az ünnepi esemény - melyen a magyar-magyar kapcsolatok erősítését szolgáló "Határtalanul" program
keretében az ipolysági magyar tannyelvű gimnázium számos diákja is
részt vett - koszorúk, virágok elhelyezésével és a szózat eléneklésével
zárult.
Ribáry Zoltán

Csukás Tamás
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A pedagógusokat köszöntötték Dunakeszin

A jövő „építőmesterei”

Óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, közös szóval a pedagógusok. Június első vasárnapja az ő ünnepük. Köszöntik őket az óvodások, kisiskolások,
nagydiákok, zenenövendékek. Joggal, mert a szülők mellett ők oktatják, nevelik gyermekeinket, hogy kellő tudással, hittel felvértezve legyenek majd
értékes állampolgárai hazánknak. Így hát ők a jövő „építőmesterei”.

D

unakeszin idén is méltóképpen köszöntötte az Önkormányzat a
város óvodáinak, tanintézményeinek elhivatott pedagógusait. A Radnóti Miklós Gimnáziumban június 2-án megrendezett ünnepségen megtelt
az intézmény aulája. Bevezetőben Szabó Katalin, a Dunakeszi Programiroda vezetője
üdvözölte a jelen lévőket, köztük Tuzson Bence országgyűlési képviselőt, Dióssi Csaba polgármestert, Erdész Zoltán alpolgármestert és Eich Lászlót,
a Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatóját.
– Annak a mindennapi
munkának, amit önök városunk óvodáiban, iskoláiban, a
gimnáziumban, és a zeneiskolájában végeznek, évről évre
egyre komolyabb eredményei
vannak – mondta köszöntőjében Dióssi Csaba.
A továbbiakban méltatta azt az összefogást, melynek eredményeként minden
évben megújul egy-egy óvoda. Az előző ciklusban kettő
is épült, és ha segítenek a lob-

bisták is, akkor ebben a ciklusban lesz egy új bölcsőde és óvoda. A felmérések szerint Dunakeszi az egyetlen olyan kistérség, ahol több gyermek születése várható, mint az elhalálozás
aránya. A növekvő gyereklétszámmal lépést tud tartani a
város iskolabővítéssel, új iskola építésével.
Szólt a jövő terveiről is. Szeretnék bővíteni a gimnáziumot, létrehozni egy új szakgimnáziumot és a Művészeti
iskolát tevékenysége elismeréseként beköltöztetni a felépülő
Művészetek Házába. Mindehhez Tuzson Bence országgyűlési képviselő segítségére is számítanak.
Végezetül, köszönetet mondva az elmúlt években a gyerekek fejlődéséért kifejtett áldozatos tevékenységéért, valamennyi iskolának átadnak 40
éves feliratú pólókat, rajtuk a
tanintézmények neveivel.
– Az önök hivatása, nehéz
és különleges, mert jó pedagógusok nélkül nem beszélhetünk jó iskolákról és jó iskolák nélkül nincs jó oktatás,

Köcski Mária (balról), Madárné Kondacs Mária, Krix Antalné

és jó oktatás nélkül nem beszélhetünk jövőről, nem beszélhetünk a gyermekek jövőjéről és nem beszélhetünk
arról, hogy sikeres felnőttek lesznek – jelentette ki Tuzson Bence. – Nagy a felelőssége a kormányzatnak, ezért
kezdtünk kicsit másként gondolkodni az oktatásról… Egy
adatot hadd mondjak: 2010hez képest 455 milliárd forinttal fordítunk többet országosan az oktatásra. Ez
egyharmada annak, amit mi,
magyarok egy év alatt a sze-

mélyi jövedelemadóból összeadunk. Az Európai Unión belül öt évvel ezelőtt 0.3 százalékkal voltunk GDP arányosan alatta az oktatásra fordított összegnek, míg ma 0.3
százalékkal vagyunk az európai átlag fölött.
– Dunakeszin az Önkormányzat az országos átlagnál
többet fordított az állami oktatásra. Szeretném megköszönni
azt az áldozatos munkát, amit
önök végeznek a gyerekek és az
ország jövője érdekében – fogalmazott Tuzson Bence.

– A tankerület komoly fejlődésen van túl, önálló gazdálkodó szervezetté vált, s ez megnövelte mozgásterét – fogalmazott beszédében Eich László. –
Minden intézmény önálló költségvetéssel rendelkezik, ezáltal
megnőttek a lehetőségeik.
Elmondta, hogy a város tanintézményeiben 25-30 fős státuszfejlesztés várható. Több
mint 70 millió forintot fordítanak karbantartásra, fejlesztésre. Kitért arra, hogy az ország legnagyobb tankerületében 26 376 diák tanul, továbbá
3500 munkavállalót és 55 intézményt tömörít. Dunakeszin
ősztől átlag 23-25 gyermek jár
majd egy osztályba, amely ideális az oktatás szempontjából,
tovább nőtt a lehetőség a minőségi oktatás irányába.
Az ünnepségen került sor
az Év Pedagógusa kitüntető
címek átadására. Az elismerést Tuzson Bencétől és Dióssi
Csabától Madárné Kondacs
Mária, a Játszóház Tagóvoda vezetője, Krix Antalné, a
Radnóti Miklós Gimnázium
földrajz-testnevelés
szakos

tanára, valamint Köcski Mária, a Fazekas Mihály Német
Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanítója vehette át. A Magyar Matematikai Oktatásért Graphisoft díjat Erhardt Zoltán, a Radnóti
Miklós gimnázium matematika-informatika szakos tanára kapta. A továbbiakban a
város tanintézményeinek valamint a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunakeszi Tagintézményének 34 dolgozója vehette át a tankerület
elismerő oklevelét.
Nyugdíjba vonulása alkalmából elköszöntek Póczik Miklósnétól, a Piros óvoda vezetőjétől, valamint Varga Tibortól,
a Radnóti gimnázium igazgatójától. Ezt követően került sor
a színes diplomák átadására.
Az ünnepséget a Virtuózokból ismert Ungár Cecília zongorajátéka, valamint a Művészi Látványtánc Európa-bajnokságra készülő Et Vie Danse
táncegyüttes előadása színesítette.
Katona M. István
Fotó: Vörös István
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A bölcsődei fejlesztésekről
tartottak fórumot Vácon
Bölcsődei tájékoztató napot tartottak Vácon. A programsorozat 19. állomásán a környékbeli települések szakemberei hallgatatták meg, milyen fejlesztéseket vezetett be az állam 2017. év elején, de a 2018. évi terveket is
megismerhették a résztvevők.

Széles körű az állami és önkormányzati összefogás

A

megjelenteket
Telekdy András, a
Pest Megyei Család, Esélyteremtési
és Önkéntes Ház vezetője köszöntötte, és elmondta: szerveztük célja, a rászoruló, hátrányos helyzetű és fogyatékkal
élők támogatása. A bölcsődei
átalakítás pedig egy nagyon
markáns eszköze a családokat
érintő támogatásnak.
A város polgármestere,
Fördős Attila is köszöntötte a
rendezvény meghívottait. Arról beszélt, hogy a társadalomban komoly változások vannak, és a szokások módosulnak, akkor egy felelős kormány
nem tehet mást, mint, hogy ez-

zel megfelelő jogszabályokat
hoz létre.
- Magyarországon egyre nagyobb szükség van arra, hogy
a családalapítást követően a
megszületett gyermekek ellátása érdekében több intézmény működjön. Vácon is teszünk azért, hogy a megnövekedett igényeket kezelni tudjuk
– mondta.
A fórumon részt vevő Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára kiemelte: az év elejétől átalakul a bölcsődei ellátások rendszere, így már
minibölcsőde, családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde is
üzemelhet egy-egy településen.

- Január 1-jétől, ha egy
adott településen negyvennél több három év alatti gyermek él vagy legalább öt család igényli a bölcsődét, akkor ott 2018 végéig kötelező
valamelyik bölcsődei ellátást
működtetni – mondta. Hozzátette: a települési önkormányzatok kötelesek gondoskodni a gyermekek bölcsődei
ellátásáról, a szolgáltatás bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban
vagy ellátási szerződés útján.
A bölcsődei rendszer átalakítását ismertette Fűrész Tünde,
az Emmi miniszteri biztosa,
aki a bölcsődék típusai mellet
az állami finanszírozás rendszerét is ismertette. Kiemelte:
a dajkai munkakör betöltésére 2017-től már egy 100 órás
tanfolyamot elég elvégezni, és
a minibölcsődék létrehozására
a kormány egy 800 milliós keretet különített el.
A rendezvény végén előadást
hallgathattak meg a jelen lévők
a gyermekek napközbeni ellátásának átalakításához kapcsolódó gyakorlati tudnivalókról is.
Furucz Anita

Segített az alapítvány

A Vác és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány 2016. évben a benyújtott
pályázatokra az alábbi támogatást nyújtotta:
- Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság részére egy darab életmentő készülék
(defibrillátor), valamint a tűzoltás, kárelhárítás során használt eszközök, felszerelések beszerzése 2.429.535 forint értékben és átadása végleges használatra.
- Váci Önkéntes Mentő- és Tűzoltó Egyesület részére tűzoltó felszerelések, eszközök vásárlásához 1.113.178 forintot.
Vác és Környéke Tűzvédelmi Alapítvány

citroenvac.hu

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/209 73 73 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

Izraeli civil szervezetek küldöttsége útban
Helsinkiből Budapesten
megszakította útját, a
kétnapos tartózkodásba
belefért városunk felkeresése is ahol a Váci
Zsidó Hitközséget látogatták meg. A villámlátogatás témájáról kérdezem Turai Jánost, a hitközség elnökét.

Izraeli civil küldöttség
látogatása Vácon
- Elnök úr! Mit tudhatunk
meg a népes küldöttség váci
látogatásáról?
- Tény az, hogy villámlátogatás volt, mert június 3-án
késő este szereztünk tudomást
arról, hogy a civil szervezetek találkozóján résztvevő népes izraeli küldöttség másnap
meglátogatná hitközségünket.
A 22 fős társaság június 4-én 9
órakor érkezett hitközségünkhöz, ahol elsősorban a Duna –
Ipoly – Galga Holokauszt Oktató - Kutató Központ tevékenysége iránt érdeklődtek.
Turai Valéria, az intézmény
ügyvezetője elmondta, hogy az
intézményt a hitközség hozta
létre a Miniszterelnökség célzott támogatásával, amely Vác
és hat járás közigazgatási területén kutatja és oktatja a holokauszt helyi történéseit több
mint hatvan településen, főképpen diákoknak,diákokkal.
Megtekintették a váci zsidóság temetkezési helyét, melyet
állami és önkormányzati támogatással történelmi sírkertté építettünk ki. Továbbiakban
a zsinagógában folyt az ismerkedés a hitközség életével és tevékenységével. Megköszönjük
Mokánszky Zoltán alpolgármester úrnak, hogy szabadnapjából rendelkezésünkre állt
és a város nevében üdvözölte a
vendégeket. Mokánszky Zoltán szólt a város és a hitközség hagyományos jó kapcso-

latáról, beszélt a zsidóság vezető szerepéről, amit betöltött
a holokausztig a város polgárosodásában, szólt Givatayim
és Vác testvérvárosi kapcsolatának problémáiról. Megemlítette, hogy Vác, mint az országban egyetlen Raoul Wallenberg-díjjal kitüntetett város szívesen látja és várja az izraeli turistákat és befektetőket.
A hitközség és a dokumentációs központ vezetői Turai János
és Turai Valéria állófogadáson
látták vendégül a küldötteket,
akik hangsúlyozták, hogy nem
véletlenül választották látogatásuk színhelyéül városunkat
és hitközségünket.
- Kik voltak a küldöttség
tagjai, mi volt a célja ide jövetelüknek?
- Volt köztük politikus, történész, orvos, üzletember, pedagógus, vagy csak egyszerű
polgár. Tény az, hogy nagyon
irányítottan jöttek Vácra, nem
Budapest érdekelte őket, említették azt, hogy ezzel a látogatással egy új kapcsolatot szeretnének létesíteni a várossal és
a hitközséggel. A csoport 4-én
este elutazott Budapestről. Véleményem szerint, amit nem
lehet elérni a hivatalos államközi diplomáciával, az kön�nyebben megvalósítható a civil
diplomácia útján.
Schnábel János
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A Kőrösi és a Radnóti ifjú
táncosainak sikere Erdélyben
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Irodalmi Szalon
a dunakeszi könyvtárban
Telt ház fogadta május 30-án a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár rendezvényének vendégét, Nyáry Krisztián írót, irodalomtörténészt, az Így szerettek
ők 1-2., az Igazi hősök, a Merész magyarok és a Festői szerelmek című nagy
sikerű könyvek szerzőjét.

A

Néptáncfesztivállal ünnepelték a nemzeti összetartozás napját a dunakeszi fiatalok, akik négynapos erdélyi körutazáson vettek részt, melyet a
székelykeresztúri Sóskút Fesztiválon való fellépéssel koronáztak meg.

D

unakeszi a Hargita megyei településsel
több évtizedes tartalmas, testvérvárosi együttműködést ápol, melynek első –
ám rendkívül szilárd - alapkövét a ’89-es román forradalom
utáni történelmi időszakban
a dunakeszi Kőrösi iskola helyezte el azzal, hogy vendégül
látta a székelykeresztúri gyerekeket, akik egy csodálatos
néptáncbemutatóval viszonozták a kedves fogadtatást.
Nagy Lajos, székelykeresztúri
népzenetanár, a Sóskút Fesztivál megálmodója még ma
is könnyes szemmel beszél
erről a találkozásról. A történelmi időben létrejött találkozás hosszú, immár
több évtizedes együttműködést indított útjára, melynek ápolásában nagy szerepe van Kárpáti Zoltánnénak,
aki a kezdetekkor pedagógusként, ma pedig a Kőrösi
Csoma Sándor Általános iskola igazgatójaként továbbra
is szívügyének tartja a gyerekek számára rendkívül fontos hagyományok őrzését,
az összetartozás erősítését,
a néptánc kultúra ápolását.
Talán szebb napon nem is
tarthatták volna az idei fesztivált, mint június 4-én, a
nemzeti összetartozás napján, melyen a Kőrösi iskola
két néptánc csoportja lépett
fel Fias Zsuzsa és Tóth Zoltán
vezetésével. A közel 400 fiatal táncos közreműködésével
megtartott Sóskút Fesztivá-

z immár 24. évadát
megkezdő Irodalmi Szalon közönségét Lőrincz Róbert,
a könyvtár szakmai igazgatója
köszöntötte, majd átadta a szót
a rendezvénysorozat állandó
moderátorának, Tarján Tamás
irodalomtörténésznek.
A kellemes hangulatban telt
másfél óra alatt megismerhettük a kommunikációs szakemberként, és több könyvkiadó igazgatójaként is dolgozó
szerző szakmai pályafutását,
rendkívüli népszerűségnek
örvendő könyvei előtörténetét, a hozzájuk kapcsolódó kutatómunka fázisait. Bepillanthattunk az irodalom népsze-

Nyáry Krisztián és Tarján Tamás

rűsítésének módjairól szóló
szakmai vitákba, képet kaphattunk Nyáry Krisztián műveinek olvasási szokásokat,
irodalmi érdeklődést formá-

ló hatásáról, valamint megismerhettük a szerző Könyvhétre megjelenő új kötetét és további irodalmi terveit.
L. R.

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

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

lon hasonló nagy sikert arattak a Radnóti Miklós Gimnázium táncosai is, Gyúró
Tamás koreográfiáival, akinek egész éves tevékenységét
önzetlenül segíti évről évre a
gimnázium magyartanára,
Reményi Edina.
A dunakeszi néptáncosok
vastapssal fogadott produkciójával rendkívül elégedett
volt Kárpáti Zoltán, a Dunakeszi Önkormányzat külkapcsolatokért felelős tanácsnoka, aki arra különösen büszke, hogy a Székelykeresztúr fő
utcáján felvonuló együttesek
közül csak a dunakeszi Rokka Néptáncegyüttes mutatott
be menettáncot, a Kőrösi iskola néptáncosai pedig csodálatosan zengő énekükkel érdemelték ki a helyi polgárok elismerését. - A gyerekek és pedagógusok közös teljesítményének köszönhetően ma is jó
volt itt Székelykeresztúron Dunakeszit képviselni – mondta
Kárpáti Zoltán, önkormány-

zati képviselő, testvérvárosi tanácsnok.
A fiatalok a testvérvárosi
kapcsolatokat támogató Dunakeszi Város Önkormányzatának köszönhetően erdélyi útjuk során ellátogathattak Torockóra – ahol a nap kétszer kel
fel -, megismerhették Gyulafehérvár és Nagyszeben történelmi múltját, épített értékeit,
a múlt század mozdulatlanságát őrző jellegzetes székely házakat Énlakán, a vízzel elárasztott Bözödújfalu mementóként
„kiáltó” maradványait, az egykori kis település utcáinak, házainak helyét kopjafákkal jelölő emlékparkot. A történelmi egyházak székelykeresztúri
templomai mellett felkeresték
a helyi Gyárfás kúriát, melyben a dunakeszi Lengyel István
művésztanár Bem Apót és Petőfi Sándort közösen ábrázoló
szobra és Petőfi körtefája „köszöntötte” a diákokat.
(Vetési)
Fotó: KesziPress
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Egy osztállyal feljebb léptek

Két bajnoki aranyéremmel zártak
a dunakeszi asztaliteniszezők

A Városi SE Dunakeszi asztalitenisz csapatai remek eredményekkel zárták a bajnokságot. A szakosztály első csapata veretlenül megnyerte az NB III. Közép-Magyarországi Régió bajnokságát,
míg a második együttes a Pest Megye I/C Déli csoportban lett bajnok.
- Első csapatunk nagyszerű teljesítményt nyújtva, veretlenül
nyerte meg az NB III-as bajnokságot, mellyel kivívta az NB IIes szereplés jogát. Együttesünk
Wagner Viktor csapatkapitány
vezetésével végig vezette a bajnokságot és óriási fölénnyel sikerült kiharcolni a bajnoki aranyérmet – mondta Lindner Ádám
szakosztályvezető, aki örömmel
sorolta az bajnokcsapat tagjainak
névsorát: Wagner Viktor, Kishegyi Ákos, Klucsár Péter, Jeszenszki
János és Néman Dávid.
A Városi SE Dunakeszi asztalitenisz szakosztály második csapata – melyben több fiatal is szerepel – dr. Fest Ágnes
játékos-edző vezetésével nyerte
meg a Pest Megye I/C Déli cso-

Az NB III-as bajnokságot nyert csapat tagjai
portjában a bajnokságot, amely
a következő bajnokságban a Pest
Megye I/B-ben játszik majd. Az
aranyérmes csapat: Volentics
Anna, Vándor András, Márton
Márk, Preiner Attila, Rácz Dezső, akik mellé néhány meccs-

re beszállt még Bartinai Péter,
a korábbi szakosztályvezető is,
akinek a Dunakeszi asztalitenisz újjáéledését köszönhetjük.
Dr. Fest Ágnes által irányított
együttesünk is végig vezetve és
nagy fölénnyel nyerte meg a baj-

nokságot – tájékoztatott a szakosztályvezető.
Lindner Ádám örömmel beszélt a szakosztály harmadik
csapatának teljesítményéről is
– melyben kizárólag 10-14 éves,
még újonc illetve serdülőkorú
játékosok szerepelnek -, akik a
felnőtt bajnokságban és a Pest
Megye I/C Északi csoportjában
az 5. helyen végzett. A csapat
tagjai: Hollós Balázs, Nagy Dávid, Káder Benedek, Szlivka Norbert és Deliagosz Sztamatisz. – A
sikerek elérésében sokat köszönhetünk egyesületünk és Dunakeszi Város Önkormányzata támogatását – tette hozzá rendkívül sportszerűen Lindner Ádám
szakosztályvezető.
(B. Szentmártoni)

Régi Zenei Napok
és gregorián fesztivál Vácott

Pezsgő, izgalmas kulturális-szórakoztató programokat tartogat a váci nyár, az események sorában kiemelkedő jelentőségű rendezvény lesz a Filharmónia Magyarország "Régi Zenei Napok"
fesztiválja is, június 24. és július 1. között.

A

33. Régi Zenei Napok
fesztivál – a Filharmónia Magyarország, a Váci
Egyházmegye és Vác Város Önkormányzata együttműködésével – nagyszerűnek ígérkező koncerteket tartogat a historikus zene
kedvelőinek – hangzott el a június
1-jei váci sajtótájékoztatón.
A rendezvénysorozat nyitó
hangversenyén (június 25-én 20
órai kezdettel, a Fehérek templomában) Händel, Purcell, Hasse és
más zeneszerzők művei csendülnek fel.
Idén ismét igazi világklasszisokat sikerült megnyerni a régi
zene ügyének: az énekkurzust –
amelynek a püspöki palota termei
és az egyházmegyei központ más
színterei adnak helyet – a világ
egyik legjelesebb szoprán énekese, Emma Kirkby vezeti, Nicholas
Claptonnal, a szintén világhírű
kontratenorral együtt.
A karmesterkurzust szintén új
vendég, Nicholas McGegan, a barokk muzsika egyik legkiemelkedőbb dirigense vezeti.
A július 1-jei, szombat este
nyolckor kezdődő zárókoncerten
Händel Messiása csendül fel a
Nagyboldogasszony-székesegyházban a Capella Savaria és a
Purcell Kórus előadásában.
Fontos tudnivaló, hogy a 33.
Régi Zenei Napok programjaira
a váci lakosok 50 százalékos kedvezményt kapnak lakcím kártyájuk felmutatásával!
Vác ismét programhelyszín
lesz az OrgonaPont sorozat keretében. Augusztus 12-én 20
órától hegedű és orgona mesteri
kettőse segítségével a dóm falai
között az orgonairodalom leg-

nagyobbjainak darabjai csendülnek fel. Szamosi Szabolcs orgonaművész, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető
igazgatója két kiemelkedő hegedűművésszel, a Fischer Annieösztöndíjat nyert Nyári Lászlóval és Büttner Orsolyával idézi meg a teremtés csodáit a zene
nyelvén.
- Városunk és a püspökség nagyon mozgalmas nyár elé néz.
Örömmel vettük a Filharmónia Magyarország megkeresését a régi zenei fesztivál kapcsán,
igyekszünk jó vendéglátók lenni.
Ugyanakkor kiemelkedő jelentőségű esemény lesz még az elkövetkező hónapokban a gregorián fesztivál, a huszonötödik Váci
Világi Vigalom is. Mindenkit szeretettel várunk ezeken az eseményeken – mondta a programok
kapcsán tartott sajtótájékoztatón
Beer Miklós megyéspüspök.
Fördős Attila polgármester kiemelte: Vác az ország egyik kiemelkedő jelentőségű zenei központja, az alap- és középfokú oktatásban egyaránt, szavai szerint
elég csak arra gondolni, milyen
sok nagyszerű zeneművész pallérozódott itt.
- Önkormányzatunk kiemelt
feladatnak tekinti a kulturális kínálat gazdagítását. Ki kell emelni
a kiállítások sokaságát, azt, hogy
néhány éve már kőszínházunk is
van, amely a V4 Fesztivál és Színházi Találkozóval immár nemzetközi hírnévre tett szert. És természetesen a zenei élet sokszínűségére, hangszeres művészeinkre,
kórusainkra is nagyon büszkék
lehetünk – fogalmazott a városvezető.

Megemlítette még, hogy a mai
szekularizált világban Vác abban
is egyedülálló hely, hogy itt sorra
megújulnak a templomok, építkezik az Egyház, mert van mire
alapoznia a hitélet tekintetében.
A nyári programokon túlmenően a Filharmónia Magyarország
a Sándor Bence karnagy vezette
Vác Civitas Szimfonikus Szimfonikus Zenekarral együttműködve, a püspökség és a városi önkormányzat támogatásával négy

koncertből álló bérleti sorozatot
rendez a 2017/2018-as évadban.
Ribáry Zoltán
Vác néhány napra ismét Közép-Európa gregorián fővárosává válik július 6–9. között: immár hetedik alkalommal rendezi meg a városban a
Magyar Gregorián Társaság és
a Váci Egyházmegye a nemzetközi gregorián fesztivált.
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