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Folytatás az 2. oldalon

Áprilisban kezdődik az M2-es bővítése
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, a NIF 
Zrt. beruházásában valósul meg az M2 Budapest - Vác 
déli csomópont közötti 19,6 km hosszú szakasz átépítése.  
A kivitelezés munkálatait nyílt közbeszerzési eljáráson az 
STR+S-M2 Konzorcium (Strabag Építő Kft. – Strabag AG) 
nyerte el a legkedvezőbb, nettó 32,975 milliárd forint ér-
tékű ajánlatával. A bejelentéssel egy időben azt is közöl-
ték, hogy a kivitelezési munkálatok tavasszal kezdődnek.  
Ismert-e már a konkrét időpont? – kérdeztük Karcagi  
Orsolyától, a NIF Zrt. kommunikációs igazgatójától.

Dunakeszin tartják az első lakossági fórumot

- Az M2 gyorsforgalmi út Budapest-
Vác közötti szakasz fejlesztésére a ki-
vitelezési szerződést megkötöttük.  
A kivitelezés várhatóan 2017 áprili-
sában előkészítő munkálatokkal in-
dul, mint pl.: régészet, bozótirtás, lő-
szermentesítés. A beruházás várható-
an 2019 őszén fejeződik be.

 - A munkálatok milyen hatással 
lesznek az M2-es forgalmára? Ter-
veznek-e útlezárásokat, amennyiben 
igen, milyen szakaszon, és ez mikor-
ra várható? Hogyan kívánják tájé-
koztatni az autósokat, az érintett te-
lepülések lakosságát? 

RENDEZVÉNYEK
Kiváló helyszín kül- és beltéri 
csoportos rendezvények számára
•  céges rendezvények, termékbemutatók, 

csapatépítő tréningek
•  esküvők, fogadások
•  kulturális események, színházi előadások, 

koncertek, fesztiválok
•  sport- és szabadidős rendezvények
•  konferenciák
•  igény szerinti programszervezés és ellátás

A fővárostól 25 kilométerre, Gödön, 
a Budapest–Szob kerékpárút és a Duna 
közvetlen szomszédságában várja vendégeit 
a Duna-part Nyaralóházak. A kéthektáros, 
parkosított üdülőterület kiváló helyszíne 
a legkülönbözőbb szabadidős, kulturális és 
sportrendezvényeknek.

• kalandpark és kötélpálya
• összkomfortos szállás
• étterem
• büfé
•  nagy befogadóképességű színházterem 

(modern hang- és fénytechnika, projektor)
• bográcsozóhely
• nagy szabad területek
• változatos programlehetőségek

Szeretettel várjuk a Dunakanyar egyik legnagyobb vízparti szabadidős és üdülőközpontjában!

Bankkártya- és Szépkártya-elfogadóhely

SZÁLLÁS
28 db 2-3 ágyas, 5 főig pótágyazható 
összkomfortos faház
•  hűtő és televízió a szobákban
•  szállás egyszerre 98 fő részére
•  igény szerint teljes ellátás
•  ingyenes parkolás
•  étterem, büfé
•  bográcsozás, grillezés
•  kutyabarát szálláshely

TÁBOROK
Ideális helyszín különféle táborok, 
osztálykirándulások, túrák számára
Programlehetőségek igény szerint:
•  kalandpark, kötélpálya
•  evezés, sárkányhajózás
•  kerékpár- és csónakbérlés
•  dunai szabad strand
•  tenisz, pingpong, biliárd, kosárlabda, foci
•  csillagtúrák a Dunakanyarba

Szállás és sokoldalú rendezvényhelyszín
Gödön, a Duna partján

Duna-part Nyaralóházak
2132 Göd, Jósika utca 14.
Levélcím: 2131 Göd, Pf. 12.
Web: www.nyaralohazak.hu

Keressen minket Facebook-oldalunkon!
Szállás, 
terembérlés:
Telefon: (06 20) 236-0223
E-mail: nyaralohazak@god.hu

Rendezvény:
Telefon: (06 30) 182-4927
E-mail:
nyaralohazak.rendezveny@gmail.com
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Dr. Rétvári Bence a választókerület új elnöke

Harminchárom polgármester és önkormányzati vezető 
vett részt a konzultáción

Karcagi Orsolya

Áprilisban kezdődik 
az M2-es bővítése

Dunakeszin tartják az első lakossági fórumot

Bemutatkozott a választókerület új elnöke

A résztvevőket előbb a 
házigazda város pol-
gármestere, Fördős At-

tila, majd a választókerület 
országgyűlési képviselője, a 
KDNP parlamenti frakció ve-
zetője, Harrach Péter köszön-
tötte, aki a konzultáció szak-
mai jelentőségének hangsú-
lyozását követően bemutatta a 
kormánypártok új választóke-
rületi elnökét, dr. Rétvári Ben-
ce parlamenti államtitkárt. Az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma miniszterhelyettese rö-
vid beszédében kiemelte az ön-
kormányzatok és a szaktárca 
szakmai konzultációjának, a 
harminchárom települést irá-
nyító polgármestereket foglal-
koztató kérdések érdemi meg-
vitatásának fontosságát. Mint 
fogalmazott, a tanácskozásra 
készülve mintegy húsz kérdést, 
megvitatandó témakört java-

soltak a belügyminisztérium 
illetékes államtitkárának. 

Az Emmi miniszterhelyet-
tese kiemelte annak jelentősé-
gét is, hogy 2017. január 1-jétől 
már a közoktatási intézmények 
fenntartása és működtetése is 
állami feladat, melyet a köz-
pontosított KLIK-et felváltó 19 
tankerületen keresztül való-
sítanak meg. Tanácskozó tes-
tületeket hoznak létre tanker-
ületenként, melynek tevékeny-
ségébe bevonják a polgármes-
terek is az önkormányzatok és 
az iskolák kapcsolatának fenn-
tartása érdekében – jelentette 
be Rétvári Bence, aki elmond-
ta, hogy valamennyi tanterü-
letben határidőre megtörtén-
tek az átalakulások, összessé-
gében 483 szerződést kötöttek. 
– A korábbi hírekkel ellentét-
ben mára már nincs adósságuk 
a tanterületeknek, sőt 36 mil-

liárd forint készpénz tartalék-
kal rendelkeztek, amely bizto-
sítja az iskolák stabil működte-
tését – tette hozzá a parlamenti 
államtitkár.

Pogácsás Tibor, a belügymi-
nisztérium államtitkára elő-
adásában felidézte, hogy a 
rendszerváltozás után létre-
jött önkormányzati rendszer-
re rendkívül súlyos pénzügyi 
örökség hárult, melynek a ma-
gyar gazdaság korlátozott tel-
jesítménye miatt nem tudott 
mindenben megfelelni. Emiatt 
1993 óta folyamatosan módo-
sult az önkormányzati törvény, 
a hatáskörök és a finanszírozá-
si formák. Az önkormányzatok 

számára a 2002-ben előírt 50 
százalékos pedagógus béreme-
lés volt a legnagyobb tehertétel, 
melyet az állami finanszírozás 
elmaradása miatt már csak ja-

vaik értékesítéséből, hitelekből 
tudták megoldani, ami számos 
település eladósodásához veze-
tett – mondta Pogácsás Tibor, 
aki hozzátette: az önkormány-
zati válság a Pest Megyei Ön-
kormányzat fizetésképtelenné 
válásával csúcsosodott ki az il-
letékbevételek állami elvoná-
sa miatt.    

Az államtitkár szerint 2010-
ben egyértelművé vált, hogy az 
önkormányzatok működteté-
se a régi struktúra szerint nem 
volt folytatható, hiszen a több 
százmilliárdos vagyonértékesí-
tés mellett 1368 milliárd forint 
adósságot halmoztak fel, amit 
az Orbán kormány átvállalt, és 

egy új pályára állította az ön-
kormányzatok működtetését, 
finanszírozását. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Önkormányzati vezetők tanácskozása

Az önkormányzatokat érintő aktuális kérdésekről tanácskoztak március 22-én a váci városháza dísz-
termében Pest megye 4. számú választókerületének polgármesterei, önkormányzati vezetői.

- A munkálatok elvégzése alatt arra 
törekszünk, hogy a lehető legkisebb 
kellemetlenséget okozzunk az autó-
soknak. Az építéssel érintett terüle-
teken azonban a kivitelezési munkák 
során a teljes szakaszt érintően több 
helyen és egy időben kell szakaszos le-
zárásokra és forgalomkorlátozásokra 
számítani. A terelések idején a kihe-
lyezett KRESZ táblák segítenek az el-
igazodásban.

A kivitelezés megkezdése előtt a NIF 
Zrt. és a kivitelező lakossági fórumo-
kat fog tartani az érintett városokban 
(Dunakeszi, Fót, Göd, Vác), ahol töb-
bek között az utasforgalmat érintő in-
formációkról is tájékoztatást nyújtunk. 
Jelenleg folyamatban van a fórumok 
pontos időpontjának és helyszínének 
egyeztetése. A beruházás ideje alatt a 
lakosságot érintő főbb munkafolya-
matokról, a beruházás állásáról a NIF 
Zrt. sajtóközlemények, sajtótájékozta-
tók formájában; a lezárásokról, terelé-
sekről a kivitelező folyamatában, rend-
szeresen tájékoztatást nyújt az érintet-
teteknek. A kivitelező panaszirodát fog 

fenntartani – ennek elérhetőségeiről 
lakássági fórumon ad tájékoztatást – 
ahol fogadja a beruházás ideje alatt fel-
merülő a kivitelezéssel, munkavégzés-
sel kapcsolatos lakossági kérdéseket; a 
fejlesztés műszaki tartalmával, a beru-
házással kapcsolatos beérkező kérdé-
seket pedig a NIF Zrt. kezeli.

- Az M2-es bővítésével párhuza-
mosan milyen fejlesztések valósul-
nak meg a Budapest-Vác szakasz tér-
ségében?

 - Az M2 gyorsforgalmi út Dunake-
szi északi csomópont és a 2 sz. főút kö-
zötti összekötő út kivitelezési munkái  

külön beruházásban várhatóan 2017. 
IV. negyedévben az előkészítő mun-
kákkal megkezdődnek.

Vetési Imre 

Lakossági fórum 
Dunakeszin

A NIF Zrt. tájékoztatása szerint a 
beruházó Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt., valamint a vállalko-
zó STR+S-M2 Konzorcium (Stra-
bag Építő Kft.–Strabag AG) az M2-
es gyorsforgalmi út Budapest – Vác 
közötti szakasz 2×2 sávos bővítésé-
nek és kapcsolódó építményeinek 
tervezési és kivitelezési feladataival 
kapcsolatos lakossági fórumot tart, 
melyre minden érdeklődőt tiszte-
lettel várnak.
 

A lakossági fórum időpontja 
és helyszíne:

2017. április 3. (hétfő), 
18:00 óra

 Dunakeszi, Szent István út 19., 
Házasságkötő terem
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Erős kiállás a nemzeti függetlenség mellett

Kulturális össztűz Szentendrén

Brüsszel több területen is jogköröket kíván elvonni a tagállamoktól, ezért nekünk, magyaroknak meg kell állítanunk ebben. Ez a célja a mostani nemzeti  
konzultációnak is – nyilatkozta lapunknak Tuzson Bence, a Pest megyei 5. számú választókerület országgyűlési képviselője, a Miniszterelnöki  
Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára.

A város kommunikációs vezetőjeként és a Kulturális Központ ügyvezetőjeként alapos rálátása van a város kulturális, turisztikai és közéletére. 2015-
ben vette át a Kulturális Központ feladatait. A bő másfél év alatt milyen változások történtek a központ struktúrájában? – kérdezte a szentendre.hu.

- A Miniszterelnöki Kabinetiroda a 
múlt héten jelentette be a nemzeti 
konzultáció indulását. A híradások 
szerint több kérdéskörben is kikérik 
az emberek véleményét. Melyek ezek?

- A konzultációs kérdőíven hat kér-
dés szerepel. Ezek a kérdések olyan 
témaköröket érintenek, amelyekben 
Magyarországnak vitája van Brüsz-
szellel, ahol egyértelmű, hogy a ma-
gyar nemzeti érdekek sérülhetnek. A 
kormány a bevándorláspolitikáról, az 
energiaárakról, az adó- és foglalkoz-
tatáspolitikáról, valamint a külföld-
ről támogatott aktivistacsoportok át-
láthatóságával kapcsolatban kéri ki az 
emberek véleményét. Ahhoz kérjük 
a magyarok támogatását, hogy meg 
tudjuk védeni a határainkat, és hogy 
hazai kézben tudjuk tartani az adók, a 
bérek és a rezsi szabályozását. A kon-
zultációs kérdőív kitöltése tehát erős 
kiállás a nemzeti függetlenség mel-
lett. Azért is fontos, hogy elejét tudjuk 
venni az olyan eseteknek, mint ami-
lyen a strasbourgi bíróság mostani íté-
lete is volt.

- A kormánynak mi az álláspontja 
a strasbourgi ítélettel kapcsolatban?

- Röviden az, hogy teljes egészé-
ben szembemegy a józanésszel és az 
uniós joggal is. Véletlenül se higgyük 
azt, hogy a visszautasított két bang-
ladesi bevándorlót képviselő Helsin-
ki Bizottságot a vegytiszta humaniz-
mus és a szolidaritás motiválta eb-
ben a történetben, sokkalta inkább a 

könnyű pénzszerzés lehetősége. A So-
ros-féle civil szervezetnek sikerült ta-
lálnia egy új, jövedelmező gazdasági 
tevékenységet, amelyet nevezhetünk 
migránsbiznisznek is, ha úgy tetszik. 
A bírósági ítélet szerint Magyaror-
szágnak azért kell kártérítést fizetnie 
nekik, mert visszautasítottuk őket és 
emiatt vissza kell menniük Szerbiá-
ból Görögországba, ahol „nem része-
sültek megfelelő garanciákban az em-
bertelen bánásmód valós veszélyével 
szemben”. Hangsúlyozom: Görögor-
szágban, egy biztonságos EU-tagál-
lamban, azaz az Emberi Jogok Euró-
pai Bírósága szerint ma Görögország-

ban nincs garancia arra, hogy ember-
séges bánásbódban részesüljön ezek 
szerint bárki.  

Hazánknak fejenként több mint 3 
millió forintot kell fizetnie a migrán-
soknak, a Helsinki Bizottságnak pe-
dig 2,7 millió forintot perköltség cí-
mén. És itt csak két emberről van szó 
– elképzelhetjük, mi történne, ha el-
indulna az „üzemi szintű” persoro-
zat az eddig elutasított, a több mint 
10 ezer illegális bevándorló esetében. 
Azt sem szabad elfelejteni, hogy még 
csak nem is a bevándorlók fordultak a 
Helsinki Bizottsághoz, hanem a szer-
vezet kereste meg őket, hogy felhasz-

nálja a Magyarország ellen indított 
perben. Vajon humánusnak nevezhe-
tő-e az, ha embereket használnak fel 
eszközként tisztán politikai nyomás-
gyakorlás céljából? Külön szépsége az 
esetnek, hogy a két bangladesi mene-
kültnek nyoma sincs, senki sem talál-
ja őket. 

- Ugyancsak sarkalatos kérdés a 
rezsicsökkentés megvédése is. Ha jól 
tudom, ez egy több éve húzódó vitánk 
Brüsszellel. 

- Így van, és e tekintetben is szilárd 
álláspontja van a kormánynak: a re-
zsicsökkentést nemzeti kézben kell 
tartani. Brüsszel törekvése arra irá-
nyul, hogy elvegye a tagállamok sza-
bad ármegállapítási jogát, megtilta-
nák az állami árszabályozás lehetősé-
gét. A családok helyett inkább a multi-
kat támogatnák, és viszonylag frissek 
az emlékeink, hogy ez hová vezetne. 
2010 előtt ugyanis a multik több mint 
1000 milliárd forint profitot vittek ki 
az országból a szocialisták és Brüsz-
szel együttműködésének köszönhe-
tően. Ha hagynánk, hogy visszatér-
jen a 2010 előtti állapot, az a rezsiköl-
tések drasztikus emelkedésével, a ma-
gyar családok eladósodásával járna. A 
polgári kormány az első perctől nem-
zeti ügynek tekintette a rezsicsökken-
tést, és ennek mára szemmel látható 
eredményei vannak: a magyar csalá-
dok évente átlagosan 170 ezer, össze-
sen pedig 821 milliárd forintot taka-
ríthattak meg az elmúlt időszakban. 

- Említette, hogy az adó- és 
foglalkoztatáspolitkáról is megkér-
dezik az állampolgárokat.

- Igen, szintén lényeges kérdés, hogy 
az adópolitikánk továbbra is nemzeti 
hatáskörben maradhasson, hiszen a 
kormány által szorgalmazott és vég-
hezvitt adócsökkentések segítik a leg-
jobban a béremeléseket. Ha például az 
adózásunkról nem Budapesten, ha-
nem Brüsszelben döntenének, akkor 
nem a magyar emberek járnának jól, 
hanem a külföldi nagyvállalatok. El-
lentétben a korábbi, baloldali kormá-
nyokkal – akik az adók emelésében 
voltak érdekeltek –, a polgári kormány 
elkötelezett az adócsökkentésben, en-
nek köszönhetően mérséklődhetett a 
személyi jövedelemadó, és ugyancsak 
emiatt vezettük be a családi adóked-
vezményeket az elmúlt időszakban.

- Végezetül két technikai kérdés: 
mikor kapják meg az állampolgárok 
a kérdőíveket és meddig küldhetik 
vissza azokat?

- Az első konzultációs kérdőívek 
még ezen a héten megérkeznek a pos-
taládákba, és május 20-ig küldhe-
tik őket vissza. A korábbi gyakorlat-
nak megfelelően a visszaküldés min-
den magyar állampolgár számára in-
gyenes.

A szerk.
Fotó: Botár Gergely/

Miniszterelnöki 
Kabinetiroda

- Kezdetben ideiglenes megoldás-
ként vettem át a központ irányítá-
sát, de nagyon hamar megszerettem 
mind a munkát, mind a jó hangula-
tú társaságot, akikkel együtt dolgoz-
hatok. Az adott problémák kezelése 
mellett ugyanakkor hatalmas lehető-
séget láttam a feladatban: hogyan le-
het megfrissíteni a város közművelő-
dési és kulturális feladatait, melyeket 
a Kulturális Központ ellát.

Az első fél év az intézmény élén 
azért volt nagyon nehéz, mert egy 
megöröklött szituációba, nem túl fel-
hőtlen hangulatba csöppentem bele. 
Emellett abban az időszakban történt 
az a nagy arányú szerkezeti átalakí-
tás, amikor a gazdasági részleg átke-
rült a VSZ Zrt.-hez, és merőben új 
rendszert kellett kialakítani, de úgy 
érzem, nagyon jól sikerült. A veze-
tői feladatok terén is történt változás, 
mert a rendkívül sokrétegű feladat-
hoz nem elég egy ügyvezető szaktu-
dása. Az ilyen vegyes típusú intézmé-
nyeknél, amilyen a Kulturális Köz-
pont is, nem tudja egy vezető átlát-
ni a cég valamennyi szegmensét. A 
fesztiválszervezés például menedzs-
ment jellegű, a színházi programok 
szervezése, az előadó-művészeti ve-
zetés külön szakma. Ezért is született 
meg a döntés tavaly áprilisban, hogy 

a feladatokat kettéválasztva két ügy-
vezető irányítsa a központot.

- Zökkenőmentes volt a feladatok 
szétosztása?

- Sok kérdőjel felmerült, hogyan 
működik majd együtt a gyakorlat-
ban „két dudás egy csárdában”, de 
úgy gondolom, elképesztően jó ener-
giák szabadultak el. Vasvári Csabával 
nagyon jó munkakapcsolatot sike-
rült kialakítani. Együttműködésünk 
alapja, hogy jól kiegészítjük egymást, 
szakmailag és emberileg egyaránt. 
Csabának nagyon jók a meglátá-
sai, kiváló a kapcsolatrendszere, na-
gyon sikeresek a színházi program-
jaink. Amit hozzátettem, az a kom-
munikáció megújulása, az új arculat 
kialakítása, amivel meg tudtuk szólí-
tani az új közönséget. A köztünk rez-
gő kettős energiák, Csaba művészeti 
érzékenysége és az én menedzsment 
szemléletem szinergikus kapcsolat-
ban vannak.

- Kívülről, friss szemmel látva 
mindig könnyebb áttervezni a be-
rögzült, de javítható rutint, azon-
ban nem könnyű elfogadtatni azok-
kal, akik naponta benne tevékeny-
kednek. Hogyan sikerült a váltás?

- Vezetőként az a legfontosabb fel-

adat, hogy az új elképzeléseket úgy 
adjuk át, hogy megtanítsuk a mun-
katársakat arra, hogy a feladatokat 
a lehető legjobban végezzük. A Kul-
turális Központban a humánerőfor-
rás nagyon fontos szellemi tőke, és 
elsődleges a munkatársakkal kiala-
kított jó kapcsolat. A teremtő ener-
giákkal teljes munkalégkör alapvető-
en meghatározza intézményünk mű-
ködését. A munkatársak magukénak 
érzik a feladatokat, s olyan plusz ke-
rül a munkamenetbe, ami más típusú 
vezetéssel esetleg nem jött volna lét-
re. Az első pillanattól szerettem vol-
na kiaknázni azokból az emberekből 
a lehetőségeket, a rejtőzködő tehetsé-
geket, akikkel itt találkoztam. Öröm-
mel látom, hogy ez nagyon jól műkö-
dik, mindamellett, hogy természete-
sen voltak személyi változások, és új 
munkatársak is érkeztek.

- A megöröklött infrastrukturális 
elmaradások a Kulturális Központ-
ban hogyan alakulnak?

- Számomra elképesztő tanulság volt 
felmérni, milyen infrastruktúrával 
működtetünk kulturális intézményt. 
Itt akár a PMK, akár a DMH épületé-
re is gondolhatunk. A város lehetősé-
gein nyilván túlmutat ezeknek az épü-
leteknek a felújítása, már az is komoly 

feladat, hogy működőképessé tegyük 
ezeket. Az elmúlt másfél év elegendő 
információt és háttérbázist adott ah-
hoz, hogy megfelelő jövőképet tudjunk 
felvázolni. Az utóbbi időszakban azo-
kat az alapvető műszaki berendezése-
ket vásároltuk meg az önkormányzat 
jóvoltából, ami nélkül nem tudjuk mű-
ködtetni a fesztiválokat, eseményeket. 
Idén pedig bekerült a város költségve-
tésébe a Dunaparti Művelődési Ház ki-
sebb felújítása, ami a gyakorlatban 20 
millió forintos keretet jelent.

- Mire futja a keretből?
- Lépcsőzetesen, fokozatosan el-

kezdhetjük az épület felújítását. Az 
összeg ahhoz képest nagyon sok, hogy 
az elmúlt húsz évben mennyit költött 
a város az épületfenntartásra, a teljes 
rekonstrukcióra azonban kevés. Sok-
féle funkciót lehet beleálmodni az 
épületbe, és hosszú távon az a tervem, 

hogy egyre több új feladatot tudjon el-
látni. A 20 millió forintból új irodahe-
lyiséget alakítunk ki, a tisztasági fes-
tésen túl felújítjuk a klubhelyiséget, a 
Barlangot és annak előterét. A Bar-
lang hangulatát megtartva, de felújít-
va, új funkcióval nyílik majd újra. Re-
ményeim szerint szeptembertől állan-
dóan működő büfé is üzemel majd a 
helyszínen, s ehhez illeszkedő prog-
ramstruktúrát alakítunk ki.

Solymosi Helénával készített inter-
jú teljes terjedelmében elolvasható a 
www.szentendre.hu –n, a városi ön-
kormányzat hivatalos weboldalán.

Solymosi Heléna Hódmezővá-
sárhelyen született, a budapesti 
Corvinus Egyetemen marketing-
kommunikáció szakon diplomá-
zott, majd a BKF-en, a mai Met-
ropolitan Egyetemen PR-kom-
munikáció szakirányú diplomát 
szerzett. 2014-től Szentendre ön-
kormányzati kommunikációs köz-
pontjának vezetője, 2015 októberé-
től megbízott, 2016 januárjától ki-
nevezett ügyvezető a Szentendrei 
Kulturális Központ élén. Család-
jával 12 éve él Szentendrén, négy 
gyermek édesanyja.

Beszélgetés Solymosi Helénával, a Szentendrei Kulturális Központ ügyvezetőjével
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Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban 
dunakanyarbeli lakosok számára 2017. március 30-tól április 21-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpontok

Szentendre, Római Sánc köz 1. 
Bejelentkezés: 06 26 501 700

Vác, Köztársaság u. 10-12. 
Bejelentkezés: 06 27 620 573

amplifon.hu

– Miért nehezebb felismer nünk a
hallásproblémát, mint mondjuk a
látásunkét?
– Tipikus eset, amikor valaki hal-
lásvizsgálatra jelentkezik, és azt
mondja, hogy „Á, nekem nincs hal-
lásproblémám, nem vagyok én süket,
hiszen hallom, amit monda nak.
Igazából csak a családom unszolására
jöttem el hallásvizsgálat ra, semmi ba-
jom“. Sajnos ez azonban a leg több
esetben nem igaz.
– Pontosan ez mit jelent?
– Ez azt jelenti, hogy az érintett
személy érzékeli ugyan, hogy beszél-
nek hozzá, de a szavakat nem érti
meg pontosan. A be széd  értés ilyen e-
setben na gyon rossz is lehet, előfor-
dul, hogy a felét érti meg az érintett a
hozzá intézett szavaknak, ez súlyos
kommunikációs problé mákat okoz -
hat, és sürgős se gít séget igényel.
– A megoldás akár a halló  ké -
szülékek viselése is lehet?
– Igen, itt szeretném azon ban felhívni
a figyelmet arra, hogy a megfelelő
halló ké szülék kivá lasztása kiemelten
fontos, hisz egy több évre szóló ko-
moly döntésről be szé lünk. Szeren -
csére ma már számtalan lehe tő ség áll
a ren del kezésre, így érdemes akár
több márka készülékeit is kipró bálni.
A jól bejáratott, ki tűnő minő ségű, és a
nagy múlttal rendelkező márkák

különböző típusai között minden -
kinek találunk tökéletes meg oldást.
– Mi alapján derül ki, hogy kinek
melyik ké szü lék válik be?
– Az úgynevezett próbahor dás egy
remek lehetőség, melyet azért is tá-
mogatok, mert a halló ké szü léket ott
a legjobb kipróbálni, ahol azt valóban
használni fogják: ott honi, mun kahelyi
környe zet ben vagy családi, baráti tár-
saságban. Nem is lehet szakmailag
megalapozott, felelős döntést hozni
enél kül, hiszen minden halló -
készüléknek van egy optimális hoz-
zászokási ideje. A próbahordási idő -
szak után érdemes a tapasztalatok
alapján még egy szer állítani a
készüléken, hogy töké le tesítsük a
hallásélményt.

– Mit kell tennie annak, aki részt
akar venni egy in gye nes hallás -
vizsgálaton és szükség esetén az
ingyenes hallókészülék pró ba  hor -
dá son?
– Mindenki használja ki a lehe -
tőséget, és jelentkezzen be az Ampli-
fon Hallásközpontba a cikk melletti
hirdetésben szereplő telefon-
számok egyi kén! – mondta el la-
punknak Kovács Zita audio ló gus, az
Amplifon Hal lás  központ ve zetője.

A törvény is előírja, hogy a
hallás vizsgálat után kivá -
lasztott ké szüléket ingyene-
sen haza vihetjük egy úgy -
nevezett pró ba hordási idő -
szakra. Ez azt jelen ti, hogy
nem csupán a vá sárlás hely -
színén, hanem ké nyelmesen
otthoni környe zet ben is ki -
próbálhatjuk a kivá lasztott
eszközt. Érdemes a pró ba -
hor dás tapasztalatairól jegy -
 zeteket készíteni, hogy azo -

kat később a végleges beál-
lítások során felhasználhas-
sák, illetve szükség esetén
más készüléket javasol-
janak. Ha erre kerül sor,
egyéb ként ezt az újonnan
ki vá lasztott hallókészüléket
ugyan úgy elvihetjük próba-
hordásra, hiszen minden
készülék más és más. Na gyon
fontos, hogy pró ba  hordás
nélkül soha ne vásá roljunk
hallókészüléket!

Fontos!

A hallókészüléket ott a
legjobb kipróbálni, ahol azt
valóban használni fogják.

Interjú Kovács Zita audiológussal, 
az Amplifon Hallásközpont vezetőjével

Próbálja ki
otthonában,
mielőtt megveszi!
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MÁV-Start: egyre többen utaznak 
a budapesti elővárosi vonalakon Közös bűnmegelőzési 

program nagyszülőknek 
és unokáiknakMíg 2015-ben 57,4 millióan, tavaly már 58,8 millióan utaztak a MÁV-START budapesti  

elővárosi vonalain - közölte a vasúttársaság az MTI-vel.

A Váci Rendőrkapitányság Vác város középiskolái-
ban a fiatalok és az időskorúak védelme érdekében 
2017. április 1. és 2017. április 30. közötti időszakban 
„Nagyszülői értekezlet” címmel bűnmegelőzési prog-
ramot szervez.

A tájékoztatás szerint a növe-
kedés 2017 első két hónap-
jában is folytatódott, átlag 
felett, közel 6 százalékkal 

nőtt a dolgozóbérletekből és teljes árú 
menetjegyekből származó bevétel az 
előző év azonos időszakához képest. 
Ezen belül is kiemelkedő, 10 száza-
lék feletti- többek között - a Budapest-
Esztergom, a Budapest-Veresegyház-
Vác vonalakon mért növekedés.

A vasúttársaság számára a buda-
pesti elővárosi térség már csak azért 
is fontos, mert a vasúton utazók több 
mint fele ezeken a vonalakon utazik, 
és a teljes bevétel egyharmada szár-
mazik erről a területről - olvasható a 
közleményben.

A MÁV-Start a megnövekedett 
utasszámot elsősorban az elmúlt há-
rom év fejlesztéseinek eredménye-
ként értékelte: a többi között korsze-
rű motorvonatok álltak forgalomba, 
több kocsi is megújult, csökkentek a 
menetidők, folyamatosan javul a me-
netrendszerűség, illetve új jegyértéke-
sítési rendszer jött létre és kiterjesztet-
ték az elektronikus vonatjegyek alkal-
mazhatóságát.

Utóbbinak köszönhetően az ottho-
ni jegynyomtatást vagy a képernyőn 
bemutatható e-vonatjegyet választók 
száma 114 százalékkal nőtt a lehető-
ség 2016. novemberi kiterjesztése óta. 

Emellett tavaly az előző évhez képest 
17,4 százalékkal többen, mintegy 1,45 
millióan váltottak interneten belföldi 
menetjegyet.

A jegyértékesítés modernizálása ér-
dekében a vasúttársaság az elővárosi 
állomásokon és megállóhelyeken 2013 
júniusától összesen 116 jegyértékesí-
tő automatát telepített, ezáltal javult 
az utasok kiszolgálása. Az automaták 
a nagyobb forgalmú állomásokon el-
sősorban a pénztári szolgáltatást egé-
szítik ki, míg a kisebb állomásokon, 
megállóhelyeken a jegyértékesítés tel-
jes mértékben ezekből zajlik. 2016-
ban az új jegyértékesítő automatákból 
több mint 4,5 millió tranzakciót haj-
tottak végre, az új automaták részese-

dése a belföldi bevételből 7,5 százalék. 
A MÁV-Start szerint a megvaló-
sult fejlesztések a közösségi közleke-
dés egészére kedvező hatást gyakorol-
tak. Egyre több állomás mellett épült 
ki P+R parkoló, ami hatékonyan ösz-
tönözte az autósokat, hogy a főváros-
ba jutáshoz - a dugóban állás helyett - 
a vasutat válasszák. Ennek következ-
tében a közigazgatási határon belül 2. 
osztályon korlátlan utazásra is jogo-
sító Budapest-bérlet vasúti használa-
ta is közkedvelt lett. Tavaly - 2015-höz 
képest - közel 4 százalékkal, vagyis 
mintegy kétmillióval többen váltottak 
a már meglévő Budapest-bérlet mellé 
csatlakozó jegyet vagy bérletet agglo-
merációs utazáshoz.

A program célja: A fia-
talok és az időskorúak 
bűnmegelőzési célú tá-
jékoztatása a rájuk ve-

szélyt jelentő bűncselekmény tí-
pusokról, azok felismeréséről és 
megelőzésének lehetőségéről. A fi-
atalok és az időskorúak (nagyszü-
lők és unokák, szomszéd néni vagy 
bácsi) együttes részvételével speci-
ális korosztályfüggő előadás, me-
lyet a másik korcsoport is meghall-
gat. A hallottak alapján megisme-
rik a káros hatásokat, veszélyeket. 
A későbbiekben saját és az ellenté-
tes korosztályok védelme érdeké-
ben képesek lesznek felismerni és 
tenni ellene.

 A program a társadalmilag elő-
nyös és elvárt, mivel a korosztályok 
közötti valamint a családi kapcso-
latok erősítését is szem előtt tartja 
a bűnmegelőzés mellett – olvasha-
tó a Váci Rendőrkapitányság tájé-
koztatójában, melyben, mint írják: 
„A célok elérése érdekében a kö-
zépiskolákkal együttműködve az 

iskolákban „Nagyszülői értekez-
letet” szervezünk, melyeken a di-
ákok és a nagyszülők együtt hall-
gatják meg az előadásokat. A tájé-
koztatót követően 3 héten keresz-
tül, heti 1 alkalommal, minimum 
1 órában a tanulók meglátogatják 
a nagyszülőket, amikor segítenek 
nekik és beszélgetnek egymással, 
felhasználva a megszerzett bűn-
megelőzési ismereteket.”

A program végrehajtására a kö-
zépiskolások számára kötelező 
50 óra közösségi szolgálat kereté-
ben kerül sor, melyhez nyolc váci 
középiskola és gimnázium csat-
lakozott a már korábban megkö-
tött együttműködési megállapo-
dás alapján.

A program lebonyolításáért  
Kovács Sándor rendőr alezre-
des a felelős, akit kérdéseik ese-
tén a +36-27/505-600/ 3507 mel-
léken, illetve a +36-20-213-2454-
es telefonszámon, valamint a 
KovacsSa@pest.police.hu e-mail 
címen lehet elérni. 
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Papp László (jobbról) és felesége 
az ünnepelt Sajdik Ferenccel

A díjátadás ünnepélyes pillanata
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Arany-emlékév - Arany Jánosra is 
emlékezik a költészet napján a PIM

400 éves a piarista rendSajdik Ferenc: Minden 
álmom Dunakeszin van 2017 a piarista rend alapításának 400. éve. Világszerte 38 országban en-

nek a jubileumnak a jegyében telik az esztendő, így Vácon is ünnepi prog-
ramok sorozata indult el, melynek első állomása március 24-én egy kü-
lönleges szentmise volt a Székesegyházban. Ennek keretében hét piarista 
rendi szerzetes újította meg a fogadalmát, a Váci Piarista Gimnázium di-
ákjai és oktatói előtt.

A Magyar Örökség-díjat idén heten vehették át a Magyar Tudományos Aka-
démia dísztermében rendezett ünnepségen március 25-én. A jeles esemé-
nyen megjelent kitüntetetteket és alkotótársaikat, a közel négyszáz ün-
neplőt Hámori József professzor, a MTA rendes tagja, a Magyar Örökség 
Díj Bizottság elnöke köszöntötte.

A 200 évvel ezelőtt született Arany Jánosra verses-zenés műsorral emlé-
kezik április 11-én, a magyar költészet napján a Petőfi Irodalmi Múzeum 
(PIM), amely az emlékév keretében a költő és a népzene kapcsolatát fel-
táró koncerttel is készül.

Kalazanci Szent József személyéhez fű-
ződik a piarista rend tevékenysége. 
V. Pál pápa írta 1617-ben azt a bul-
lát, mellyel létrehozta az egyházban 

a piaristák kongregációját és hivatalosan is el-
ismerte a szerzetes nevelő tevékenységét, hi-
szen Kalazanci volt az, aki egy plébánián műkö-
dő kis iskolát Európa első ingyenes oktatást biz-
tosító intézményévé alakította. A rend idén már 
400 éves, éppen ezért pénteken a Váci Piarista 
Gimnázium növendékei, oktatóikkal együtt ün-
nepeltek, egy különleges szertartás keretében, 
ahol hét piarista szerzetes újította meg egyko-
ri fogadalmát. A DOM-ban dr. Beer Miklós me-
gyéspüspök celebrálta a szentmisét, aki meghitt 
gondolatokat fűzött a jeles egyházi eseményhez 
– adta hírül az estv.hu.

- Ez a fogadalom megújítás mindig egy jó al-
kalom arra, hogy az ember tudatosítsa azt, hogy 
mi is a dolga. Én azt hiszem, hogy a piarista 
szerzeteseknek ez hangsúlyosan a nevelés, az if-
júságnak a vezetése, az Úristen szándéka szerint 
– fogalmazott a megyéspüspök.

A fogadalmat megújító hét szerzetes között 

volt Futó Béla is, a Váci Piarista Gimnázium 
igazgatója. Az atya kiemelte, hogy az életükben 
igen fontos szerepet játszik az eskütétel, és arra 
is kitért, miért teszik le újra: -  Amikor a szerze-
tes fogadalmat tesz, akkor néhány éven keresz-
tül egy-egy évre újítja meg a fogadalmát. És az-
tán, amikor elhatározza, hogy az életét szerze-
tesként fogja élni, akkor ünnepélyes örökfoga-
dalmat tesz, amit már nem kell többet megújíta-
nunk, hanem nagyobb ünnepekkor emlékezünk 
rá, és elmondjuk újra ezt a fogadalom szöveget, 
amit annak idején fiatal korunkban örökre ígér-
tünk. 

Az igazgató atya elmondása szerint, az iskola 
diákjai az elmúlt héten sokat foglalkoztak a pia-
rista rend értékeivel, így felkészültek az ünnep-
re. A szentmise keretében pedig a hét fogada-
lomtevő szerzetesnek olyan személyes kérdése-
ket is feltehettek, melyek igazán érdekelték őket. 
A cél az volt, hogy közelebb kerüljenek a fiata-
lokhoz, és jobban megismerjék őket. Beer Mik-
lós megyéspüspök szerint ezek az ünnepek meg-
határozóak lehetnek a tanulók életében, sőt eset-
leg későbbi pályaválasztásukban is.

A civil közösségek, tudósok, művészek ál-
tal alapított díjat nívós kulturális műsor 
keretében adták át az idei kitüntetettek-

nek, köztük Sajdik Ferenc, Kossuth,- Munká-
csy,- Prima Primissima- díjas grafikusművész-
nek, karikaturistának, aki gyermekkorát Duna-
keszin töltötte, Vácon pedig állandó életmű ki-
állítása, a Mosolyalbum alkotásai bizonyítják Is-
tenáldotta tehetségét.

A díjátadó után a Dunakanyar Régiónak és a 
Dunakeszi Polgárnak nyilatkozó Sajdik Ferenc 
meghatódottan beszélt az elismerésről, melyet a 
tudományok szentélyében, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia dísztermében vehetett át „gon-
dolkodó fejektől”, aminél szerinte nagyobb di-
cséret nincsen. Boldog, hogy Vác díszpolgára le-
het, de minden álma Dunakeszin van. Az egy-
koron 650 ezer példányban megjelenő Ludas 
Matyi sztár grafikusművésze, karikaturistája 
az ezredforduló óta újságoknak már nem rajzol, 
helyette táblaképeket készít, könyveket illusztrál 
nagy élvezettel.

- Minden álmom Dunakeszin van. Olyan em-
berekkel álmodom, akik az életben nem jártak 
Dunakeszin. Beleégett az emberbe gyerekkorá-
nak helyszíne, minden emléke. Számomra ez a 
haza, ahol az ember és családja gyerekkorában 
élt. Nagy a kötődésem Dunakeszihez – mondta 
elérzékenyülve a népszerű grafikusművész, ka-
rikaturista, akinek zsoké édesapja nevét utca vi-
seli az alagi lóversenypálya közelségében.

- Nagy öröm számunkra, hogy apuról és né-
hány kollégájáról utcát neveztek el Dunakeszin, 
ahová addig mindig kimentünk, amíg rendeztek 
lóversenyt. De napjainkban már nem járok ki, 
inkább csak rajzolok.

- Az ön művészete, rajzainak csodála-
tos világa, Dunakeszi iránti rajongása a ta-
valy áprilisi kiállítása alkalmával zsúfolásig 
megtöltötte tisztelőivel a József Attila Mű-
velődési Központ kiállító helyiségeit. A vá-
ros egyik közismert pedagógusa, Harango-
zó Katalin kezdeményezésére pedig aláírás-
gyűjtést indítottak el azzal a javaslattal, 
hogy díszpolgári címmel tüntesse ki önt az 
önkormányzat. 

-  Nagyon megtisztelő a kezdeményezés, ami-
nek örülök, de nem látom indokoltnak, hiszen 
Vácon már kitüntettek díszpolgári címmel Papp 
László galériatulajdonos javaslatára, aki a főté-
ren létrehozta állandó kiállításomat, a Mosoly-
albumot. Ezer szállal kötődöm Dunakeszihez, 
de a „kézzel fogható” alkotói munkásságom Vá-
con van jelen. Természetesen, örülnék, ha Du-
nakeszin is létrejönne valami hasonló.

- Mit jelent az ön számára a Kossuth-,  
a Munkácsy-díj mellett a Magyar Örökség-
díj, melyet tudósokból, művészekből, irodal-

márokból, egy szóval civilekből álló bizott-
ság adományozott?

- Úgy érzem ez a legnagyobb kitüntetés, amit 
ma itt a Tudományos Akadémia dísztermében 
átvehettem. Felemelő érzés, nagy kitüntetés, 
hogy a Magyar Örökség-díj adományozóinak 
köszönhetően bekerülhetem a Magyarság Lát-
hatatlan Szellemi Múzeumába.

- Rendkívül tartalmas és sikeres évtizedek 
vannak ön mögött, ismerjük és szeretjük raj-
zait, híres karaktereit. Mi az ön művészi, al-
kotói hitvallása, ars poeticája? Mire gondol, 
amikor leül rajzolni, mi az, amit szeretne át-
adni az embereknek? 

- Amikor leülök rajzolni, azt tudom, hogy mi-
ről szól a tárgy, de fogalmam sincs, hogy mi lesz 
belőle. Ekkor még nem tudja az ember, hogy mi-
lyen lesz az alkotás, a megrajzolt figura hatása 
később alakul ki. Az a helyzet, hogy nagyon egy-
szerű az ars poeticám; egy másodpercre mosolyt 
csalni az emberek arcára. Különösen fontos ez a 
mai világban. Nagyon szép szakmának tartom, 
amit évtizedek óta művelhetek.

- Mit tapasztal, vannak-e önhöz fogható 
tehetségek az országban?

- Tehetség van, csak kifutási lehetőség nincs. 
Az előtt nagy iskola volt a Ludas Matyi, amely 
biztosította a megjelenés lehetőségét. Sajnos 
most nincs ilyen, pedig az újság az alkotó szá-
mára nagy nevelő, mert a nyomtatásban megje-
lent rajzon felfedezett hibát a következő alkotá-
son ki tudja javítani.

- Mit üzen a ma kezdő fiatal művészeknek?
- A tehetség mellé kitartást, és „büdös” nagy 

szorgalmat.

- Olvasóink nevében is köszönöm a beszél-
getést, sok szeretettel gratulálok a Magyar 
Örökség-díjhoz!

- Én köszönöm a dunakesziek és a váciak ér-
deklődését, akiket sok szeretettel üdvözlök. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Az ünnepségen mind a hét díjazott laudációját 
egy-egy jeles személyiség ismertette. Sajdik 
Ferenc tehetségét és hírét a Nagy ho-ho hor-
gász és a Pom-Pom rajzfilmsorozat az or-
szág határon túlra is elvitte alkotótársával,  
Csukás Istvánnal együtt, aki kedves hangvéte-
lű laudációt írt a díjátadóra, melyet – azonban 
sajnálatos betegsége miatt egy másik kiváló-
ság – Novotny Zoltán olvasott fel, melyet teljes 
terjedelmében a www.dunakanyarregio.hu 
weboldalon olvashatnak el a fentebb közölt in-
terjúval együtt. 

A múzeumban április 6-án ad koncer-
tet Népdalok a kornak - Arany Já-
nos és a népzene címmel a Hungarian 

FolkEmbassy. A Budapesti Tavaszi Fesztivál-
lal (BTF) közösen szervezett program rámutat, 
hogy nem csupán a költő merített a népdalok-
ból, hanem számos költeménye folklorizálódott. 
Az együttes Arany János verseit és a lírájával 
kölcsönhatásban lévő népköltészeti réteget szé-
ki, kalotaszegi és dávodi dallamok segítségével 
mutatja be.

A költészet napján a fővárosi Magyar Nemze-
ti Múzeum kertjében is megemlékeznek Arany 
Jánosról. A költőfejedelem szobránál Hegedűs 
D. Géza, a Színház- és Filmművészeti Egyetem 
rektor-helyettese, valamint Győrei Zsolt dráma-
író szakmai irányítása mellett az egyetem színi-
növendékek verses-zenés műsorral várják az ér-
deklődőket. A műsorba bárki aktívan bekapcso-
lódhat A vigasztaló és a Rege a csodaszarvas-
ról című Arany-költemények refrénjeinek közös 
szavalásával.

Ugyancsak április 11-én Galkó Balázs ismét 
elszavalja József Attila minden versét a Petőfi 
Irodalmi Múzeumban. 

A délelőtt kezdődő program zenei aláfes-
tését Ávéd János, Bona János, Borbély Mihály, 
Dés András, Dés László, Faragó Béla, Geren-
dás Péter, Gőz László, Lukács Miklós, Mandel 
Róbert, Novák János, valamint Szakcsi Lakatos 
Béla és Szirtes Edina biztosítja - derül ki a mú-
zeum MTI-hez kedden eljutatott programaján-
lójából.

Költészet napi ünnepség Dunakeszin

Régiónkban, Dunakeszi központjában, a IV. 
Béla király téren a tavalyi esztendőhöz ha-
sonló verses-irodalmi összeállítással ünnepli 
a Költészet napját a Szent István Általános Is-
kola diáksága és tantestülete április 11-én 11 
órakor kezdődő műsorukkal.   

Magyar Örökség-díjjal tüntették ki 
a Nagy ho-ho horgász rajzolóját
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Áron kapta 
a jubileumi babacsomagot

Szajna-parti hangulat a váci 
Pannónia Ház udvarában 

Huszárnap és a Károlyiak

Dióssi Csaba polgármester egy gyönyörű virágcsokorral fogadta dolgozó-
szobájában a boldog édesanyát, Tivadari Balogh Andreát, aki férjével, Ti-
vadari Gáborral, és az ünnepelt kis csöppséggel, a három hónapos Áron-
nal érkezett, hogy átvegyék az önkormányzat ajándékát.  

A képek látványa és elhelyezésük különleges formája azt az emlékképet kelti életre 
bennünk, amit a párizsi Szajna parton alkotó festők képeiről vagy az olasz kis városok 
szűk utcái fölött feszülő kötélen száradó ruhák látványáról őrzünk. A Garay-Nagy Nor-
bert Művészeti Stúdió tehetséges növendékeinek képeit is ruhaszárítón lengeti a ta-
vaszi szél, de még nem a francia főváros művész negyedében, hanem a váci Pannónia 
Ház udvarában, ahol egykoron még Mária Terézia is megfordult. 

Gróf Károlyi István, az ország egyik legtehetősebb főúri családjának a feje, az 
1848/49-es szabadságharc során, saját költségén huszárezredet állított föl a 
haza védelmére. Gróf úr őse valamikor még Árpád vezérnek, majd Szent István 
királynak tett fogadalmat, miszerint, mint nemes ember, nem adózik, ám fegy-
verrel, akár élete feláldozásával is harcol a nemzetért. 

A város polgármestere (a képen balról) 
sok szeretettel gratulált a fiatal há-
zaspárnak, gyermekük, Áron szüle-
tése alkalmából, akiknek kedves sza-

vak kíséretében adta át az önkormányzat 500. 
babacsomagját, amely számos praktikus ruha-
neműt – köztük -, takarót, törülközőt és pelen-
kát is tartalmaz. A polgármesterrel együtt so-
rolta jó tanácsként Szabó József, a körzet önkor-
mányzati képviselője, hogy Vámos Robi grafi-
kusművész által tervezett, személyre szóló „kin-
cses ládában” mi mindent lehet megőrizni féltett 
kincsként a csecsemőkorból, hogy kamaszként 
majd rácsodálkozhasson Áron. Az önkormány-
zat kedves gesztusaként a babacsomagban la-
pult az oltási támogatásról szóló igazolás is, amit 
ugyancsak örömmel fogadtak a boldog szülők, 
akik a Dunakanyar Régiónak elárulták, hogy 

Áron nagyon jó alvó, aki 2017. január 30-án, 
3340 grammal, és 54 centivel született. 

Áron édesapja egy dunakeszi cégnél műsza-
ki előkészítőként, míg édesanyja egy nagy baba 
áruházláncnál dolgozik gazdasági ügyintéző-
ként. 

– Jó érzéssel fogadtunk az önkormányzat és a 
polgármester úr kedves figyelmességét. Megha-
tóan szép élmény számunkra, hogy osztoznak 
családunk örömében, támogatnak bennünket 
a babacsomaggal, amit nagyra értékelünk, mert 
gyorsan fogyó és igen drága kellékekkel enyhí-
tik kiadásainkat – mondta köszönettel a hangjá-
ban az édesanya. 

A boldog szülőktől megtudtuk, hogy minden-
képpen szeretnének még egy gyermeket. – Kettő 
a minimum, de majd meglátjuk, hogy hány test-
vére lesz Áronnak – hangzott az édesanya csilin-
gelő kijelentése. 

A Szent István utcában, a templommal szem-
ben lévő családi házukban jelenleg az átalakí-
tási munkálatokat végzik, készül a gyerekszo-
ba, a kis Áron, és majd a tesók boldog „fész-
ke”.  Emiatt nem tudták otthonukban fogadni 
a polgármestert, aki örömmel hallotta és bíz-
tatta a Tivadari házaspárt az újabb gyermekek 
vállalására, mert mind mondta: négy gyerme-
kes édesapaként ő már tudja, hogy milyen nagy 
örömöt jelentenek a gyermekek. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Ami a divat és a mű-
vészetek főváros-
ában turista látvá-
nyosság az nálunk 

még egyedinek számító külön-
legesség, ám minden jel szerint 
elindult közönségvonzó útjára.

A Nagy Mosás című kezde-
ményezéshez - amely Vác test-
vérvárosából, a francia Deuil-
La Barre-ból indult el hódító 
útjára – a Duna-parti település 
is csatlakozott – tudtuk meg 
Garay-Nagy Norberttől. A te-
hetséges festőművész nevét vi-
selő stúdió növendékei alkotá-
saikkal csatlakoztak a hazánk-
ban még egyedinek számító 
bemutatkozási formához.  

- A nagy mosoda egy kétéves 
nemzetközi kulturális ese-
mény, amelynek az elve, hogy 
a száradó ruhák - mint az első 
megjelenési módozat - a kiállí-
tás tárgyai, s a nagy mosoda ja-
vasolja a szociális kapcsolódá-
sok kialakítását a művészi gya-
korlat segítségével. A program 
egyik sajátossága, hogy kü-
lönböző világok embereit kap-
csolja össze - fogalmazott Ga-
ray Nagy Norbert festőművész 
a március 22-én tartott sajtótá-
jékoztatón. 

A márciusban indult nem-

zetközi művészeti projekt ré-
szesei a deuil-i lakosok. A „ki-
teregetett” művészi alkotá-
sok város bel-és külső terü-
letein kerülnek elhelyezésre. 
Garay-Nagy Norbert elmond-
ta; a szervezők a francia város-
ban minden résztvevőt felkér-
tek, hogy az időjárás viszon-
tagságait jól viselő kétdimen-
ziós művészeti tárgyat állítson 
ki. Rajzok, festmények, kollá-
zsok, fotómontázs, fényképek, 
vizuális költészet, digitális ter-
vezések kerülnek a szárítóköte-
lekre.

A váci Pannónia Ház udva-
rában is hasonló megoldást lát-
hatnak az érdeklődők, akik kí-

váncsiak a Garay-Nagy Nor-
bert Művészeti Stúdió tehetsé-
ges növendékeinek egyedi mó-
don bemutatott alkotásaira. 

A stúdióvezető-festőművész 
az újságírók érdeklődésére el-
mondta; azt tervezik, hogy „ki-
lépnek a zárt térből” a művésze-
tek tereként ismert Március 15. 
térre, ahol a turisták rácsodál-
kozhatnak a kötélen lengő al-
kotásokra, melyek reményeik 
szerint a növendékeihez csatla-
kozó civilek és más alkotókö-
zösségekhez tartozó művészek 
festményeivel gazdagodik majd 
a közönség nagy örömére. 

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Az ebben a szellem-
ben történt nevelte-
tésének természetes 
velejárója volt, hogy 

a család ezüstjeit pénzzé tette, 
s felállította a róla elnevezett 
Károlyi huszár ezredet, mely-
ben 128 fóti férfi is harcolt a 
csatákban az osztrák és orosz 
támadók ellen. Gróf úr más-
részről igen haladó gondolko-
dású volt, az országban első-
ként szabadította föl a jobbá-
gyait, éppen itt Fóton, s mint 
igen befolyásos és magas szel-
lemiségben gondolkodó fér-
fit, kétszer is Pest megye főis-
pánjává választották. Nemzeti 
eszméit nem törte meg az el-
nyomás időszakában elszen-
vedett büntetés sem, előbb ha-
lálra ítélték a szabadságharc-
ban való részvételéért, majd 
végül több éves fogságra ve-
tették. Már a kiegyezés után 
egyszer országjárása közben 
Ferenc József erre vetődött, s 
beszállásolta magát a fóti kas-
télyba. Egy megalkuvó szemé-
lyiségű házigazda ezt kitünte-
tésnek vette volna, s kihasz-
nálta volna, hogy jó színben 
tüntesse föl magát a császár 
előtt. Károlyi István azonban 
megadott az uralkodó kényel-
me érdekében minden lehet-
séges szolgáltatást, ám ő maga 
erre az időre kiköltözött a kis-
kastélyból. Még csak nem is 
köszöntötte, nem is találko-
zott a nemzet eltiprójával, 
nem kívánt egy fedél alatt tar-
tózkodni vele.

A Károlyi család későb-
bi leszármazottai is hason-
ló erkölcsi alapállást tanúsíta-
nak. Gróf Károlyi László, aki 
50 évi emigráció után térhe-
tett vissza ősei hazájába, kas-
télyába - ahol néhány szo-
bát tudott kibérelni magának 
és feleségének Erzsébet asz-
szonynak – hasonló elkötele-
zettséggel igyekszik Fótért és 
a magyar nemzetért munkál-
kodni. Másrészt gróf úr ugyan 
úgy vonzódik a lovakhoz, 
mint szinte minden magyar 
ember. Fiatalon jó lovas hí-

rében állt és a military sport-
ágban számos nemzetközi dí-
jat nyert. 85. születésnapjára is 
egy mezőhegyesi furioso csi-
kót kapott ajándékba, amely 
jelenleg egy ménesben nevel-
kedik.

Egy bánata van azonban 
az idős grófnak, hogy a rend-
szerváltás során újjá éledt hu-
szár ezredek közül a Károlyi 
huszárságot nem fóti, hanem 
veresegyházi hagyományőr-
zők alapították meg. Ezen kí-
vánt segíteni a Károlyi csa-
láddal több nemzedékre visz-
szamenőleg erős kapcsola-
tot ápoló Molnár Krisztina, 
aki mint ötletgazda elindítot-
ta a Károlyi Kishuszár Bandé-
rium felállítását. Ötlete mel-
lé állt Nagy Edit, valamint fel-
karolta azt Fót Város Önkor-
mányzata, továbbá támogatja 
a veresegyházi székhelyű Ká-
rolyi Huszár Egyesület, és a 
Fóti Fáy András Általános Is-
kola, ahol már több éve folyik 
lovasoktatás. 

Így történt, hogy Lász-
ló gróf 85. születésnapján a 
csikó mellé, egy bandériu-
mi alapító okiratot is átvehe-
tett Bartos Sándor polgármes-
tertől, s az óta már az iskola 
hat növendéke jár szorgalma-
san huszár kiképzésre a Szilaj 
Lovastanyára.

Az 1849-es Dicsőséges Ta-
vaszi Hadjárat győztes isasze-
gi csatáját követően huszára-
ink főcsapata Damjanich Já-
nos vezérletével, Gödöllő, Sza-
da, Veresegyház, Vác irányába 
űzték az osztrákokat tovább, 

ám egy kisebb alegység Sza-
dán levált és Mogyoród, Fót, 
Dunakeszi irányba haladt az 
osztrák kémek megtévesz-
tése érdekében, majd átkel-
ve a Szentendrei-szigetre, ott 
északnak fordult, s Vác ma-
gasságánál ismét átúsztatva 
a Dunán, kapcsolódott be a 
szintén győztes váci csatába.

Ezt a tavaszi hadjáratot már 
több mint két évtizede meg-
ismétlik a Huszár Hagyo-
mányőrző Egyesület harco-
sai, amely esemény Európa 
egyik igen jelentős haditorna 
játékának számít. A történel-
mi hűségnek megfelelően Fó-
tot minden évben április 8-án 
érintik a huszárok.

2017-ben azonban a szerve-
zők összekapcsolták a tava-
szi hadjárat eseményét a Ká-
rolyi Kishuszár Bandérium 
bemutatkozásával, s ezt most 
kivételesen április 9-én, va-
sárnap tartják. Az egész na-
pos, látványos, minden kor-
osztály számára élvezetes mű-
sort kínáló rendezvény rész-
leteit elolvashatják a www.
dunakanyarregio.hu webol-
dalon.

Windhager Károly
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A XX. század fantasztikus költőinek versei Eperjes Károly előadásában    

Dunakeszi nótaénekes " felrobbantotta" a színháztermet

„Az igazat mondd, ne csak a valódit” 

Vendégségben a gödi nótaklubban

Arany János emlékkiállítás 
a GödART művészeitől

A Váci Tavaszi Fesztivál keretében 2017. április 13-án Eperjes Károly „Az igazat mondd, ne csak a valódit” 
című zenés irodalmi estje lesz látható-hallható a váci Madách Imre Művelődési Központ Kamaratermében. 
Ennek kapcsán kérdeztük a Kossuth-díjas színművészt.

A Gödi Nótaklub lelkes kö-
zössége olyan izgalommal 
és szeretettel várta a ceg-
lédi és a gombai nótaklub 
közel ötvenfős csoportját, 
mint ahogyan a menny-
asszonyért érkező vidám 
násznépet fogadják a lá-
nyos háznál. A buszról le-
szálló régi jó barátokat, 
nótás kedvű klubtagokat 
zeneszóval, énekkel és fi-
nom itallal és semmi más-
hoz nem hasonlítható sze-
retettel köszöntötték.

Az Arany János emlékév tiszteletére nyílt kiállítás a GödART Művészeti Műhely alkotóinak munkáiból már-
cius 24-én, a gödi József Attila Művelődési Házban. A „műhely” tagjai közül ezúttal 7 grafikus, festő-és fo-
tóművész mutatta be alkotásait.

- A közönség április 13-án 
élvezheti önálló irodalmi est-
jét. Mit üzen a hallgatóság-
nak ezzel az előadással?

- Azt, hogy fantasztikus köl-
tőink voltak a XX. században, 
akik harmonikusan tudtak az 
Istennel kapcsolatot teremte-
ni. Ezeket a verseket nem na-
gyon szokták mondani. Ezért 
én úgy gondoltam, előállok 
egy ilyen esttel, hogy nézzék 
meg, a XX. századi minőségi 
magyar költőknek milyen is-
tenkapcsolatuk volt.

- Szerkezetileg hogyan fog 
felépülni az előadás?

- A szerkezet Latinovits Zol-
tán Balassi estjének és a Ver-
set mondani című könyvének 
alapján készült. Ott egy hár-
mas szerkezetet használt, amit 
lerajzolt, mint építészmér-

nök. Ezt sokáig tanulmányoz-
tam és ennek alapján hármas 
szerkezete van az estnek is. Az 
első rész a szabad akaratról 
szól, a második rész a megté-
résről, a harmadik rész pedig 
a lét végső értelméről. És ekö-
ré csoportosulnak a XX. szá-
zadi magyar istenkereső köl-
tők: Babitstól, Ady Endrén, 
Pilinszkyn, Szabó Lőrincen és 
Weöres Sándoron át József At-
tiláig.

- Ezek az ön kedvenc versei, 
amiket elő fog adni?

- Abszolút, ezek az én na-
gyon kedvenc verseim. 

- Hány verset szokott előad-
ni egy est alkalmából?

- 23 éve van ez az est, álta-
lában 20 verset adok elő egy 
alkalommal. De körülbe-

lül 140 istenes verset gyűjtöt-
tem össze, amik közül váloga-
tok az egyes alkalmakra. Van 
egy előre eltervezett struktú-
rám, de a közönség reakció-
it figyelve azon néha változ-
tatok. Érezni szoktam, hogy a 
közönség mennyit bír el. Meg-
érzem, hogy lehet-e még ver-
set mondani, vagy lehet-e ösz-
szekötő szöveget mondani. De 
előfordul, hogy más kulturális 
támpontokat is adok: a Bibliá-
ból vagy Arisztotelész ars poe-
ticájából vagy Shakespeare-től 
vagy Moliére-től. Az est elején, 
a részek között és a végén pe-
dig többnyire klasszikus gor-
donkaszámok hallhatók.

- Van olyan vers, amelyik 
mindig állandóan szerepel a 
repertoárban?

- Ki-be kerülnek versek 

ugyan, de van három vers, ami 
mindenképp, mindig bent van 
az estben. Adytól, József Atti-
lától és Babitstól van 1-1 vers, 
amit minden alkalommal elő-
adok. 

- Van valamiféle váci kötő-
dése?

- Nagyon szeretem, és na-
gyon jóban vagyok a mosta-
ni és a korábbi püspökatyák-
kal is. Jártam a váci börtönben 
Regőczi István atyával, hogy 
beszélgessek az ottani börtön-
viselt emberekkel, akik igé-
nyelték a vallásos életet. A Du-
nakanyarban tett útjaim során 
sokszor meglátogatom Vácot 
is. Nagyon szeretem a Duna-
parti részt és a sok szép épü-
letet.

Kiss-Vas Gabi

A kiállítást Maczkay 
Zsaklin (képünkön) mű-
vészeti író nyitotta meg. 

„Mint a megemlékezések ál-
talában, úgy e mostani kiállítás 
is lényegileg egyetlen kérdést 
feszeget, történetesen, hogy mit 
jelent nekünk ma a megidézett 
múlt, s hogyan él bennünk an-
nak öröksége tovább? – mond-
ta. Azaz, jelen esetben, hogyan 
hat ránk Arany János szellemi-
sége, s mit közvetít nekünk – 
200 év távlatából – a költő, aki-
nek írásaiban a modern ember 
életérzései, belső vívódásai elő-
ször szólalnak meg a magyar 
irodalomban? 

De nem kevésbé izgalmas kér-
dés az sem, hogy ennek a hatal-
mas, szerteágazó életműnek me-

lyik szakaszát érezzük leginkább 
a magunkénak – a korhangu-
lattól és egyéni lelki alkatunk-
tól függően? Melyik Arany Já-
nos-i hang talál leginkább utat 
hozzánk?

A most kiállító művészekre – 
az alkotások tanúsága szerint – 
mindenekelőtt a Toldi szerzőjé-
nek és a kései Arany Jánosnak, a 
Letészem a lantot és az Őszikék 
ciklus lírikusának a szellemisé-

ge hatott.A bemutatásra kerü-
lő fotók, grafikák és festmények 
jelentős része szabad asszociá-
ció, melyek inkább hangulatuk-
ban, egy-egy finom áthalláson 
keresztül, áttételesen idézik meg 
Arany János világát. Hagyomá-
nyos értelemben vett illusztrá-
cióval, Farkas Szilárd Csaba al-
kotásaiban találkozunk, míg Gál 
Lehel két szép, montázsszerű-
en felépített portréval tiszteleg a 
költő emléke előtt.”

A tárlat április 25-ig tekinthe-
tő meg Szente Mónika, Borbély 
Ferenc Gusztáv, Bakos Miklós, 
Török László, Gál Lehel és  Far-
kas Szilárd Csaba alkotása.

  (Munkatársunktól)
Fotó: www.vstphoto.com

A vendégeket a Duna-par-
ti Nyaralóházak szín-
háztermében a Gödi 

Nótaklub alapító elnöke, a ma-
gyar nótákat szépen megszólal-
tató Szegedi Sándor (képünkön) 
köszöntötte kedves szavak-
kal, aki felidézte a három klub 
együttműködésének felejthetet-
len pillanatait. Reményét fejez-
te ki, hogy a nótázó közösség-
hez újabb klubok csatlakoz-
nak, és a közös éneklés mel-
lett megismerhetik a telepü-
lések kulturális életét, értékeit 
is, miközben közös kirándu-
lásokon együtt csodálkozhat-
nak rá Erdély vagy a Felvidék 
gyönyörű természeti kincse-
ire, építészeti látnivalóira, az 

alkotó magyarság múltját di-
csérő városokra, kastélyokra.  

A ceglédi és a gombai elnök 
hasonlóan kedves hangvételű 
köszöntője után a jó kedélyű 
éneklés, vidámság lengte be a 
termet és a sokaság lelkét. 

A gödi rendezvényen első-
ként a dunakeszi Turai Kiss Má-
ria lépett színpadra, aki köz-
kedvelt nóták igényes megszó-
laltatásával és előadói stílusá-
val óriási sikert aratott, amivel 
megalapozta a remek hangula-
tot. S egymást követték az újabb 
és újabb közkedvelt dalok, me-
lyeket együtt énekelt a nótás 
kedvű társaság. 

Az est vendége volt a Gödön 
élő két kiváló művész, Kállay 

Bori és Berkes János, akik felejt-
hetetlen műsorral ajándékoz-
ták meg a három nótaklub kö-
zel százfős tagságát.

A hajnalba hajló jó hangulatú 
rendezvényen egy újpesti zene-
kar húzta a talp alá valót.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

Turai Kiss Mária



Nascimento, 
a világklasszis jobbszélső
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A 2016/2017-es baj-
nokság januári nyi-
tányán fölényes 

győzelmet arattak az MTK 
ellen Nascimentoék, majd 
következett az ugyancsak 
elvárható győzelmet ígérő 
Békéscsaba elleni vendég-
játék, amely azonban egy 
gólos hazai sikerrel zárult. 
A sokkoló vereség új idő-
számítás a csapat életében, 
mert az óta csak az euró-
pai topcsapat, a Győri Audi 
ETO tudta legyőzni Temes 
Bernadettéket. 

A viharsarki „trauma” 
minden jel szerint rádöb-
bentette a játékosokat, hogy 
a szakmai vezetés és a lelkes 
szurkolótábor jóval jobb 
teljesítményt, kiegyensú-
lyozottabb, magasabb szín-
vonalú játékot vár el tőlük, 
aminek ékes bizonyítéka, 
hogy a csabai fiaskó óta Né-
meth András nem ült le a 
kispadra. 

A lányok sportemberi 
nagyságát dicséri, hogy ta-
nultak a kudarcból, és az 
óta mérkőzésről mérkőzés-
re óriási elszántsággal küz-
denek, rendkívül látványos 
és eredményes játékkal ör-
vendeztetik meg a hálás 

váci publikumot, és gyűjtik 
be a győzelmi babérokat. 

Sokak szerint az Érd ellen 
mutatott fantasztikus já-
tékukkal, küzdeni akarás-
ból jelesre vizsgázó helyt-
állásukkal sikerült átlép-
niük egy lélektani és szak-
mai határvonalat, aminek 
köszönhetően immár az 
Ipress Center-Vác együtte-
sét is a hazai topcsapatok 
között jegyzik. A találko-
zó utolsó percei a hazai kö-
zönség és a játékosok szá-
mára varázslatosan szép 
élményként teltek, a szur-
kolók állva ünnepelték az 
egyik hazai topcsapat ellen 
hatalmas győzelmet arató 
Nascimentoékat, akik re-
mek teljesítményt nyújtva, 
megérdemelten győztek 29-
24-re Érd ellen.

A sikersorozat Moson-
magyaróváron folytató-
dott, ahol Nascimento, 
Soós és Radosavljevic ve-
zérletével 36-25-re nyert 
a kiváló idegenlégiósokat 
és tehetséges magyar játé-
kosokat felvonultató váci 
együttes. 

Vitathatatlan, hogy a csa-
patot az idegenlégiós lá-
nyok, a brazil világklasz-

szis kapus, Arenhart és 
honfitársa, a másik kö-
zönség kedvenc, a rendkí-
vül gólerős Nascimento, 
a nagyszerű balszél-
ső Radosavljevic, a balát-
lövő horvát Basic repítik, 
akik mellett remek teljesít-
ményt nyújtanak a magya-
rok is. A szakmai stábot di-
cséri, hogy okosan formál-
ják az együttest, melyben 
a sztárok mellett rendsze-
res játék lehetőséget adnak 
a jó kvalitásokkal rendel-
kező rutinos magyar játé-
kosoknak és az olyan feltö-
rekvő tehetséges fiatalnak, 

mint Helembai, Hámori 
vagy Szondi. 

Az „újjászületett” Ipress 
Center-Vác szombaton a 
Fehérvár Alba KC-t látvá-
nyos és olykor sziporkázó-
an szép játékkal könnye-
dén fektette két vállra, 31-
18-ra, aminek köszönhető-
en hosszú perceken át ün-
nepelték a Németh-Szilágyi 
kettős együttesének újabb 
ragyogó győzelmét a váci 
ultrák.  

Láthatóan remek szak-
mai munkát végez a Né-
meth-Szilágyi páros, ami-
nek eredménye megmutat-
kozik a csapat előkelő 5. he-
lyezésében is, melyet csak a 
jobb gólkülönbségével előz 
meg az ugyancsak 23 pon-
tos Dunaújváros. 

A váci együttes szurko-
lói remélik, hogy Farkas 
Veronikáék remek soroza-
ta március 29-én – lapunk 
nyomdába adásával egy 
időben – a Balaton partján, 
a 13 pontos Siófok elleni ta-
lálkozón sem törik meg, 
ami újabb lendületet adhat 
az április 9-i Dunaújváros 
elleni, újabb idegenbeli jó 
eredmény kiharcolásához.

Vetési Imre

Remek formában a váci 
női kézilabda csapat

Az Ipress Center-Vác NB I-es női kézilabda csapat idei esztendőben nyújtott teljesítménye 
alapján még a legvérmesebb szurkolók is elismerően csettintenek, hiszen a nyolc bajno-
ki találkozóból mindössze kétszer botlott a Németh András szakmai igazgató és Szilágyi 
Zoltán vezetőedző szakmai duó által irányított Duna-parti együttes. A remek játékot pro-
dukáló hölgykoszorú ma már vitathatatlanul a magyar női kézilabdázás elitjéhez tartozik. 

Topcsapat formálódik a Dunakanyarban

A Kincsem film növeli 
a galopp látogatottságát

A Kincsem című film hatására 
érezhetően nő az érdeklődés a 
lóversenysport iránt, így a ko-

rábbinál lényegesen több látogató érkez-
het a vasárnap induló galoppszezonra 
Pécsi István, a Kincsem Park és a Kin-
csem Nemzeti Kft. ügyvezető igazgató-
ja szerint.

Az igazgató hétfőn az M1 aktuális csa-
torna esti műsorában elmondta, hogy a 
galoppszezon nyitónapján, vasárnap 14 
órától nyolc lóversenyfutamot tartanak, 
a Pestmegyei Hendikep győztesének a 
Kincsem című film egyik főszereplője, 
Nagy Ervin színművész adja át a díjat.

Pécsi István hozzátette, hogy a hite-
les versenyjeleneteket bemutató film ha-
tására sok megkeresést kaptak az elmúlt 

napokban, ami arra utal, a nézők élőben 
is szeretnének izgalmas futamokat lát-
ni. Felidézte, hogy az érdeklődők tavaly 
is rengeteg szoros - akár az utolsó méte-
rekig kiélezett - küzdelmet láthattak, így 
például a Kincsem Díjon, a Hazafi Díjon, 
a Nemzeti Díjon, vagy éppen a Millenni-
umi Díjon.

Az igazgató elmondta továbbá, hogy 
a francia mintára létrehozott Kincsem 
Nemzeti Lovas Program célja többek kö-
zött a lovas ágazat önfinanszírozásának 
biztosítása, a lóversenyfogadások bevéte-
lei a lóversenysporton túl akár a gyerme-
kek lovas oktatását vagy a terápiás célú 
lovagoltatását is fedezhetik. Megemlítet-
te, hogy ennek érdekében február óta lot-
tózókban is lehet lóversenyekre fogadni.


