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Óriási érdeklődés övezte a migráció és a terrorizmus hátterét és veszélyeit elemző előadásokat 

Rétvári: nagy szükség van 
a Magyarország melletti kiállásra

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő és Maróth Miklós 
iszlámszakértő elemezte a világpolitikai helyzetet

 Jelenleg a korábbinál is nagyobb szükség van arra, hogy kiálljunk Magyarország mel-
lett - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a nem-
zeti konzultációról szervezett országjárás keretében a Váci Dunakanyar Színházban 
tartott lakossági fórumon május 17-én.

Rétvári Bence, a váci köz-
pontú országgyűlé-
si választókerület Fidesz-

KDNP elnöke bevezetőben ki-
emelte: az ország akkor van jó 
kezekben, ha olyanok döntenek 
róla, akik beszélnek magyarul, 
ismerik a történetét és itt képze-
lik el a jövőjüket, mert amikor a 
történelem során ez nem így volt, 
az sosem járt kedvező következ-
ményekkel az országra nézve.  
     A magyarok érdekét a magya-
rok képviselhetik – húzta alá. 
Magyarország 2010 óta sok erő-
feszítést tett, hogy megerősöd-
jön, egyesítse a nemzetet hatá-
ron innen és túl. Példaként sorol-
ta: ma 200 ezerrel többen dolgoz-
nak, mint 10 éve, a családtámoga-
tásnak köszönhetően megfordult 
a trend; egyre többen kötnek há-
zasságot, egyre több gyerek szü-
letik. Ezt fenyegeti most óriási ve-
szély: a bevándorlás és az euró-
pai politika átalakulása - közölte. 
Hozzátette: "mi azonban megvéd-
jük az eredményeinket” – mond-

ta utalva Magyarország déli ha-
tárának fizikai és jogi védelmére.  
    Bírálta azokat az ellenzéki poli-
tikusokat, akik – és azokat a bal-
oldali sajtóorgánumokat, melyek 
átveszik az ellenzék szerepét és - 
eltagadják mindezeket a veszélye-
ket, miközben rengetegen vára-
koznak jelenleg is, hogy Európába 
jöjjenek. „Páratlan párosnak” ne-
vezte Gyurcsány Ferencet és Vona 
Gábort, akik a kvóta népszavazás 
után 3,3 millió magyar ember vé-
leményével szemben szavaztak 
a parlamentben. „A demokrati-
kus ellenzék Soros György olda-
lán áll” – idézte Lendvai Ildikót.   
    Az államtitkár kitért arra: ellen 
kell állni a folyamatos nyomás-
gyakorlásnak, mert ma az a tét, 
hogy meg tudjuk-e védeni a kerí-
tést, vagy aktivisták Soros György 
és Brüsszel támogatásával le-
bontják-e azt. Soros György sze-
retné a szabad határok eszméjét 
az egész világon megvalósítani, 
amivel Európa kulturális össze-
tétele megváltozna - vélekedett. 

      Rétvári Bence hangsúlyozta: 
azért, hogy Magyarország a ma-
gyarok országa maradjon, elindí-
tották a nemzeti konzultációt, és 
rekord magas a résztvevők száma.  
    Nógrádi György biztonságpoli-
tikai szakértő előadását egy sze-
mélyes jellegű bejelentéssel kezd-
te: több éven át volt a nagyhírű 
váci Forte elnöke. A világpoliti-
kát elemezve: kijelentette, hogy 
jelenleg három erőközpont van 
a világon: az Egyesült Államok, 

Kína és Oroszország, Európa 
nincs közöttük, ráadásul Euró-
pa a Brexittel is meggyengül. Itt 
tett említést arról, hogy Barack 
Obama elnökké választása azt is 
jelzi, hogy néhány éven belül a fe-
keték lesznek többségben az USA-
ban, melynek a szerepe a világban 
lassan csökken, noha napjaink-
ban még megkérdőjelezhetetlen, 
ráadásul információs monopol-
helyzetben van. Nógrádi György 
határozottan kijelentette: Donald 

Trump sokkal jobb elnök Európa 
és Magyarország számára, mint 
demokrata vetélytársa lett volna.  
      Úgy látja, Európában három 
konfliktus várható a jövőben: a 
migráció mellett nagy Albánia le-
hetséges létrejötte, valamint Uk-
rajna helyzete – amely 1991 óta 
válságban van – ahonnan meg-
indulhat a keresztény migráci-
ós hullám Európa felé. A jelen-
legi migrációs válságra utalva 
kiemelte, hogy 1,5 millió mig-
ráns érkezett Németországba, 
akik közül 300 ezer ember el-
tűnt, és mindössze alig hatva-
nan vállaltak munkát. „Ez is mu-
tatja érkezésük célját és szakmai 
képzettségüket, aminek tükré-
ben napjainkra megváltozott a 
német álláspont.”- tette hozzá. 
   Maróth Miklós egyetemi tanár, 
iszlámszakértő kifejtette: a mig-
ráció régóta gond, de amíg ke-
zelhető mennyiségben érkeztek a 
bevándorlók és beolvadtak a tár-
sadalomba, nem jelentett akkora 
problémát. Bécsi egyetemi éveire 

utalva elmondta, hogy a beván-
dorlás egyik következményeként 
megváltozott a lakosság kultú-
rája, viselkedése. Általánosság-
ban kifejtette: A tömeges mig-
rációval az a baj, hogy a törté-
nelem során kétféle kimenetele 
volt: vagy elüldözték a betelepü-
lőket a helyiek, vagy nem vették 
észre, milyen sok bevándorló ér-
kezett, és őket üldözték el – ma-
gyarázta Maróth Miklós, aki ér-
desen fogalmazott a világpoliti-
kát formáló nagyhatalmak sze-
repéről a szíriai konfliktusban. 
   Kijelentette: ma Európában tö-
meges migrációval állunk szem-
ben, és ennek oka, hogy míg a 
népesség Európában csökkent, a 
közel-keleti és szubszaharai or-
szágokban gyorsan növekedett. 
E térségekben kimeríthetetlen tö-
megek vannak, olyan sokan van-
nak, hogy megváltozathatják az 
itteni etnikai összetételt - véleke-
dett Maróth Miklós.

MTI/Vetési Imre
Fotó: Váli Miklós
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Elsők között jár majd 
a Budapest-Vác-Szob 

vonalon az emeletes vonat

Lélegzetelállító repülő-
show Dunakeszin!

Vácott is bemutatták 
az együttérzés, 

a Hajléktalan Jézus szobrát

Június 10-én és 11-én légi bemutatók, nemzetközi sztárok és a Honvédelmi 
Minisztérium egységei uralják majd a Dunakeszi repülőteret.

Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök meghívására Vácott is bemutatta az 
együttérzés szobrát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A Hajléktalan Jézus 
szobor május 22-én volt látható a Nagyboldogasszony Székesegyház előtt, 
május 26-28. között pedig Pécsett tekinthetik meg.

A Budapest–Vác–Szob, illetve a Budapest–Monor–Cegléd–Szolnok vonalon 
járnak majd 2019-től a MÁV új, emeletes vonatai. Ez a két legforgalmasabb 
vonala a MÁV-nak, ezért itt van a legnagyobb szükség az emeletes vonatok-
ra – jelentették be az állami vasúttársaság sajtótájékoztatóján május 16-án.  
A MÁV azért koncentrálja fejlesztéseit a főváros környékére, mert minden 
második utasa a budapesti elővárosi forgalomból származik.

Dunakeszi Város Önkormányzata az idei 
repülőnappal is a Város 40. születésnap-
ja előtt tiszteleg: két napra magyar sztá-

rok, nemzetközileg is elismert pilóták, valamint 
a Honvédelmi Minisztérium haditechnikai be-
mutatója települ a Dunakeszi Repülőtérre.

Június 10-én, szombaton, a 10 órától megte-
kinthető haditechnikai kiállításon betekinthe-
tünk a harcjárművek, harckocsik, radarállomá-
sok, helikopterek világába, sőt, érkezik egy Zlin 
kiképző repülőgép is. A délután folyamán pedig 
láthatjuk a legismertebb és egyben legeredmé-
nyesebb magyar műrepülő pilóta, Besenyei Péter  
bemutatóját is.

Este 20 órától egy hamisítatlan retró partyra 
kerül sor, fellép: Kiki, Csordás Tibi, Kefir, Vincze 
Lilla, Zoltán Erika, Náksi Attila – Soho Party DJ 
Set, DJ Dominique, DJ M, DJ Malyk.

Június 11-én, vasárnap is megtekinthető a ha-
ditechnikai kiállítás, valamint Veres Zoltán, ma-
gyar műrepülő Európa-bajnok, többszörös Gu-
inness-rekorder bemutatójára is sor kerül. Meg-
csodálhatjuk továbbá olyan retró repülőgépek 
bemutatóját, mint pl. a Gerle, a Kánya vagy a 
Cimbora.

Természetesen mindkét nap lehetőség lesz a 
sétarepülésre, melyet idén is a Malév Aeroklub 
gépei biztosítanak. A gyermekeket vidámpark 
fogadja, a finomságokra éhezőket pedig egy 
különböző édes és sós finomságokkal ellátott 
gasztrórészleg.

A belépés és a bemutatókon való részvétel in-
gyenes, a sétarepülések díjait pedig a Malév 
Aeroklub határozza meg. Minden érdeklődőt 
sok szeretettel várunk!

Dunakeszi Programiroda

A köztéri alkotás ket-
tős üzenetet hordoz: 
egyrészt, lássuk meg 
Krisztus arcát a kire-

kesztett emberekben, másrészt, 
hogy együttérzéssel forduljunk az 
elesettek felé. A szobor fő üzene-
te nagyon közel áll a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat meggyőződé-
séhez, mely szerint a hajléktalan 
embernek elsősorban a másik em-
berre van szüksége. Az elesett em-
berek méltóságát a szociális ellá-
tó rendszer önmagában nem tud-
ja visszaadni, arra csak a társada-
lom képes.

Az együttérzés szobra Washing-
ton, London, Vatikán után ápri-
lis 11-én érkezett Magyarországra. 
Budapesten Erdő Péter bíboros ál-
dotta meg a VIII. kerületi Horváth 
Mihály téren, azt követően látha-
tó volt Kecskeméten és Veszprém-
ben is.

A karitatív szervezet a szobor 
országjáró körútjához kapcsoló-
dóan ismert egyházi személyeket, 
művészeket és közszereplőket kért 
fel, hogy videóüzenetben fogal-
mazzák meg, mit jelent számuk-
ra az együttérzés. Dr. Beer Mik-

lós váci megyéspüspök, akinek 
meghívására Vácott is látható volt 
a Hajléktalan Jézus szobra, a rö-
vidfilmben úgy fogalmazott: „Az 
együttérzés tesz bennünket igazán 
emberré. Jézus Krisztustól mi ezt 
tanuljuk, amikor azt halljuk tőle: 
amit egynek tettetek, nekem tetté-
tek. Azonosulni akar minden em-
berrel és erre hív, hogy mi is test-
vérnek érezzük mindazokat, akik-
kel találkozunk, mert csak így le-
hetünk emberek.”  

A megyéspüspök május 22-én, a 
Székesegyház előtt elhelyezett Haj-
léktalan Jézus szobránál – egy ka-
nadai szobrász alkotásánál - arról 
beszélt, hogy naponta találkozunk 
emberi nyomorúsággal, és ha érzé-
keli a szívünk, akkor eszünkbe kell, 
hogy jusson az, amit Jézus olyan 
egyértelműen mondott az evangé-
liumban: ”Éheztem, s ennem adta-
tok, szomjaztam és innom adtatok, 
beteg voltam és meglátogattatok, 
hajléktalan voltam és befogadta-
tok.” Saját magunkba kell néznünk 
– mutatott a padon fekvő szobor-
ra -, és tegyük fel a kérdést: „Nem 
lehetnék én is ott? A szobrász egy-
értelműen úgy ábrázolja a hajlékta-

lan embert, hogy a lábán ott van-
nak a szögek helyei. Félre érthe-
tetlenül erre akar rádöbbenteni 
bennünket, hogy lásd meg Krisz-
tust őbenne. Ha együtt érző szív-
vel tudsz odaállni mellé, akkor te 
is Krisztussá válhatsz. Esély, alka-
lom ma ez a szobor, de holnap, hol-
nap után a ténylegesen elénk táru-
ló fájdalom a rászoruló emberben” 
– mondta dr. Beer Miklós váci me-
gyéspüspök, aki ezt követően meg-
gyújtotta az ébredés gyertyáját. 

Meláth Attila váci baptista lel-
kész és Vecsei Miklós, a Magyar 

Máltai Szeretetszolgálat alelnö-
ke az együttérzés jegyében osz-
totta meg gondolatait a hallgató-
sággal, Csuja Imre színművész, a 
Máltai Szeretetszolgálat támoga-
tója pedig Ady Endre: Az úr érke-
zése című versével irányította rá a 
figyelmet a téma társadalmi jelen-
tőségére: “Mikor elhagytak, / Mi-
kor a lelkem roskadozva vittem, / 
Csöndesen és váratlanul / Átölelt 
az Isten…” 

A jelentős érdeklődéssel kísért 
eseményen közreműködött a váci 
Székesegyház Szent Cecília Kó-
rusa, vezényelt dr. Varga László 
karnagy.

(Vetési)
Fotó: KesziPress

A két legnépszerűbb vonalon, a váci és mo-
nori vonalakon évente 8-8 millió utas 
utazik, de egyelőre ez a két szakasz nem 

rendelkezik korszerű vonatokkal.
2019-től 40 darab, egyenként 600 ülőhelyes 

Stadler KISS emeletes vonat közlekedik majd itt, 
amelyek a vállalat szerint az évi tízmilliós utas 
számot is elbírják. A budapesti elővárosban 58 
millió utast szállítottak tavaly, az idén az első 

negyedévben 4 százalékkal nőtt az utaslétszám a 
budapesti elővárosban a tavalyi év első negyed-
évéhez képest - közölte a MÁV.

A sajtótájékoztatón szóba került a MÁV-hoz 
került HÉV-ek kérdése is. A cég képviselői any-
nyit mondtak, hogy a forgalomban lévő 98 HÉV-
motorvonat negyedét le kell cserélni, a többit fel 
kell újítani. Az új HÉV-ek Szentendre felé jár-
hatnak majd – közölte a Magyar Távirati Iroda.

Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök

Csuja Imre
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Százmilliárd forintnál is több jut bölcsődei fejlesztésekre
A nyugdíjasok egy életen át dolgoztak ezért az országért, 

megérdemlik a megbecsülésünket – mondta lapunknak Tuzson Bence államtitkár
Az idei 16,5 milliárd forint után jövőre 36,6 milliárd jut a költségvetésből a bölcsődék finanszírozására – mondta el a lapunknak adott interjúban Tu-
zson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára. Különösen fontos ez azért is, mert a három év alatti 
gyereket nevelőknek, ha mindkét szülő dolgozik, igen sokat jelenthet a stabil bölcsődei ellátás. Ősztől már több mint egymillió diák kaphatja meg in-
gyen a tankönyveket, a programot kiterjesztették az elsős gimnazistákra is. Mint az államtitkár elmondta, a nyugdíjasok 2018-ban is számíthatnak a 
kormányra: Magyarország erősödik, és a kormány azt szeretné, ha ennek eredményeit a nyugellátásban részesülők is megérezhetnék. A Nők 40 prog-
ramra kétszázhatvanmilliárd forintot biztosít jövőre a kormányzat. 

– Az ősztől már a 9. évfolyamos di-
ákoknak, vagyis a gimnáziumok el-
sőseinek sem kell majd fizetniük a 
tankönyveikért, rájuk is kiterjesztik 
az ingyenességet. Mi késztette a kor-
mányt erre a váratlan döntésre?

– Nem volt ez egy gyors döntés, na-
gyon is megalapozottan és a megfe-
lelő előkészítés után határoztunk. A 
kormány a 2010 óta következetesen 
megvalósított célkitűzéseinek meg-
felelően, ezzel az újabb intézkedés-
sel is a gyermekes családokat akarja 
támogatni, és egyre inkább helyzet-
be hozni. 

– Van megfelelő anyagi fedezet a 
költségvetésben arra, hogy ilyen szé-
les körben kiterjesszék a tankönyvek 
ingyenességét?

– Döntésünk lényege, hogy a ko-
rábban tervezettnél gyorsabban hajt-
juk végre a tankönyvellátási progra-
mot. Vagyis az eredeti ütemterv sze-
rint felmenő rendszerben az idén 
ősztől még csak az 1-5. évfolyamo-
soknak kellett volna ingyenesen hoz-
zájutniuk a tankönyvekhez. A kor-
mány azonban egy nagy ugrással 
most egészen a kilencedik évfolya-
mig kiterjesztette a programot. Ezt 
pedig egyértelműen az tette lehető-
vé, hogy Magyarország erősödik. Az 
idén szeptembertől tehát már nem-
csak az első öt évfolyamnak, ha-
nem egészen a kilencedik évfolyamig 
mindenkinek ingyenes lesz a tan-
könyv. A program gyorsabb kiter-
jesztésével további terheket veszünk 
le a szülők válláról. Az intézkedés-
re ebben az évben 2,4 milliárd forint 
többletforrást biztosítottunk.

– Mekkora megtakarítást jelent ez 
a családoknak?

– A kormány ezzel a döntésével – 
a mostani csaknem hétszázharminc-
ezer gyermek helyett – már több 
mint egymilliónak biztosítja majd 
ingyen a tankönyveket. Általában a 
kilencedikeseknek, vagyis a négy-
osztályos gimnáziumok első évfo-
lyamos tanulóinak kerül a legtöbbe a 
tankönyvcsomag, mert nekik ilyen-
kor kell beszerezniük azokat a tan-
könyveket is, amelyeket nemcsak egy 
tanévben, hanem négy esztendőn át 
használnak. Az tehát, hogy levesz-
szük a vállukról ezt a terhet, különö-
sen nagy segítséget jelent az érintett 
családoknak. Már eddig is a diákok 
több mint kétharmada, az összes alsó 
tagozatos ingyen kapta a tankönyvet. 
Azonban, mióta a tankönyvkiadás és 
tankönyvellátás állami feladat lett, és 
nem hagyjuk, hogy a magáncégek to-
vább nyerészkedjenek rajta, azóta az 
árak is jelentősen – átlagosan 23 szá-
zalékkal – csökkentek. Ez pedig azt 
jelenti, hogy még azok a családok is 
sok pénzt spóroltak meg, akik ed-
dig nem estek bele az ingyenes tan-
könyvellátási programba.

– A másik sarkalatos pont minden 
költségvetés tervezésekor a nyugdí-

jak kérdése. Mire számíthatnak jö-
vőre a nyugdíjasok?

– A legfontosabb, hogy tudatosít-
suk az emberekben, hogy a nyug-
díjasok 2018-ban is számíthatnak a 
kormányra. Többször hangoztattuk 
már, hogy a jövő évi büdzsé a mun-
kából élők költségvetése lesz. Szá-
munkra azonban teljesen természe-
tes dolog, hogy ebbe a nyugdíjasokat 
is beleértjük, róluk sem feledkezünk 
meg, hiszen a maguk módján ők is a 
munkából élnek, ők korábban már 
egy életet ledolgoztak ezért az orszá-
gért. Ahogy tehát 2010 óta minden 
évben, jövőre is biztosítjuk a nyug-
díjak vásárlóértékének megőrzését. 
A nyugdíjemeléseknek és a tartósan 
alacsony inflációnak köszönhetően 
az elmúlt években a nyugdíjak vásár-
lóértéke is megnőtt.

– Mikorra várható döntés az idei 
nyugdíjkorrekcióról?

– Az éves infláció mértékétől füg-
gően várhatóan októberben dönt a 
kormány a nyugdíjkorrekcióról: ha 
kiderül, hogy a tényleges infláció ma-
gasabb lesz, mint a tervezett, akkor 
kiegészítő emelésként novemberben 
- január 1-ig visszamenőleg - kapják 
meg a különbözetet a nyugdíjasok.

– Ebből már logikusan követke-
zik a másik kérdés: milyen mértékű 
nyugdíjemelést terveznek 2018-ra?

– Jövőre három százalékos infláci-
óval, tehát ugyanekkora nyugdíjeme-
léssel számolunk, ami 2,7 millió em-
bert érint. Ez pedig az öregségi nyug-
díjak mellett az összes más, nyugdíj-
szerű ellátást is érinti. Vonatkozik 
tehát az olyan hozzátartozói nyug-
ellátásokra is, mint az özvegyi nyug-
díj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj, a 
baleseti járadék, a fogyatékos-támo-
gatás, az 56-os nyugdíjpótlék, vagy a 
politikai rehabilitációs nyugdíj. Arra 
számítunk, hogy Magyarország jö-
vőre is tovább erősödik, s a gazdaság 
növekedése akár meg is haladhatja 
majd a négy százalékot. Szeretnénk, 
ha ennek hatását az idősek is meg-
érezhetnék. Ezért a 2018-as költség-
vetésben olyan nyugdíjprémium ki-
fizetésével is számolunk, amire több 
mint 32 milliárd forintot biztosítunk.

– Sokaknak jelent megkönnyebbü-
lést, de ugyanakkor növeli is a nyug-
díjasok számát, hogy a nők már 
negyven év munka után nyugállo-
mányba vonulhatnak? Mennyire si-
keres a Nők 40 program?

– Jövőre is fenntartjuk a lehetőséget, 
hogy a nők negyven munkaév után – 
persze csak ha akarnak –, nyugdíjba 
mehessenek. Már több mint 181 ezren 
kapcsolódtak be a Nők 40 program-
ba, amire jövőre 260 milliárd forintot 
biztosítunk, így a sikeressége meggyő-
ződésem szerint nem vitatható. Azok 
pedig, akik a program által biztosított 
előnyöket kihasználva döntenek úgy, 
hogy nyugállományba vonulnak, ma-
guk is érezhetik már majd azt is, hogy 

nemcsak a nyugdíjak vásárlóértéké-
nek megőrzésével segítjük az időseket, 
hanem az élelmiszerek áfájának csök-
kentésével is. Hiszen nemcsak a nyug-
díjasoknak, hanem a teljes lakosság-
nak kedvezünk azzal, hogy a sertés-
hús, a tej, a tojás, a baromfihús után 
jövőre a hal áfája is csökken. Az a cé-
lunk, hogy a családok és a nyugdíja-
sok számára legfontosabb élelmisze-
reket a lehető legalacsonyabb áfa ter-
helje. Szépen igazolja ezt az is, hogy az 
eddigi áfa csökkentésekkel a nyugdí-
jasok máris tízezreket tudtak megspó-
rolni.

– Korábban a rezsicsökkentés is 
mérsékelte már a nyugdíjasok terhe-
it, az európai uniós bürokraták el-
képzelései azonban most kérdéses-
sé teszik, hogy meg tudjuk-e őrizni 
ennek a vívmányait. Milyen hatás-
sal lehetnek a brüsszeli döntésho-
zók döntései az idős magyar embe-
rek életszínvonalára?

– Talán épp a nyugdíjasok szem-
pontjából a legfontosabb, hogy meg-
állítsuk Brüsszelt, mert ezzel meg-
védhetjük a rezsicsökkentést is. Ha 
az európai uniós bürokraták diktál-
hatnák például az energiaárakat, az 
a rezsicsökkentés eltörlését jelentené, 
és a nyugdíjasok megélhetését veszé-
lyeztetné a leginkább. Ezért is tartot-

tuk nagyon fontosnak, hogy a nyug-
díjasok közül is minél többeket be-
vonjunk a Nemzeti Konzultációba, 
vagyis, hogy ők is kitöltsék és vissza-
küldjék a kérdőíveket, mert akárcsak 
minden magyar emberé, úgy az ő vé-
leményük is számít. Ebből következik 
tehát, hogy nemcsak a nyugdíjasok 
számíthatnak a kormányra, de a kor-
mányzat is számít a nyugdíjasokra!

– Számíthatnak-e az idén nyug-
díjprémiumra a jogosultak?

– A nyugdíjprémium kifizetésének 
feltételeit jogszabály rögzíti, tehát 
még véletlenül sem akarat vagy jóin-
dulat kérdése. Mivel Magyarország 
erősödik, most van lehetőség arra, 
hogy egyáltalán beszéljünk erről. Az, 
hogy az idén lesz-e nyugdíjprémium, 
a gazdasági növekedés éves mértéké-
től függ. Törvényesen akkor lehet ki-
fizetni, ha a növekedés meghaladja a 
3,5 százalékot. A másik előfeltétel pe-
dig az, hogy az adott évben az állam-
háztartás tervezett hiánya ne legyen 
nagyobb 2,4 százaléknál. A kormány 
várhatóan októberben dönt majd ar-
ról, hogy van-e lehetőség arra, hogy 
már az idén kifizessük a nyugdíjpré-
miumot.

– A nyugdíjasok számára mindig 
elsődleges kérdés, hogy mi lesz az 
unokáikkal, akiknek az életét egy-

előre leginkább a bölcsődei ellátás-
sal kapcsolatos változások befolyá-
solják. Mennyivel jut jövőre több 
pénz a legkisebbekre?

– A különböző programokban 
hosszú távon, a 2014 és 2020 közöt-
ti időszakban összességében 106,52 
milliárd forint áll rendelkezésre az 
országosan elérhető különféle böl-
csődei fejlesztésekre. A számok pe-
dig a jövő évi költségvetésben is ma-
gukért beszélnek majd, és igazolják, 
hogy a kormány elkötelezett a csa-
ládok mellett: az ingyenes gyermek-
étkeztetésre mintegy 79 milliárd fo-
rintot fordítunk, a gyermeket neve-
lő családokat 1900 milliárd forintból 
támogatjuk, a bölcsődei ellátásra pe-
dig az idei összeg kétszeresét, csak-
nem 37 milliárdot szánunk 2018-
ban. S ehhez kapcsolódnak továb-
bá a hároméves kor alatti gyermekek 
napközbeni elhelyezésének külön-
féle más formái is, amelyeket a ha-
gyományos bölcsődék mellett szeret-
nénk széles körben is elérhetővé ten-
ni. Ilyenek a családi-, munkahelyi és 
a mini bölcsődék, amelyek működ-
tetésére külön források állnak ren-
delkezésre, s ezeknek is egyértelmű-
en a családok támogatása, megsegíté-
se a célja. 

– Eddig sokan azért nem adhat-
ták bölcsődébe a gyermekeiket, mert 
szűkösek voltak a férőhelyek, ezért 
aztán az édesanyák nem is mindig 
tudtak visszamenni dolgozni. Janu-
ár óta ez a helyzet valamelyest meg-
változott, a férőhelyek száma azon-
ban szorosan összefügg a gyermek-
nevelők bérezésével is. Terveznek to-
vábbi jogszabályi változtatásokat 
ezzel kapcsolatban?

– Az eddigi helyzet, amelyben az 
édesanyák azért nem tudtak visz-
szamenni dolgozni, mert nem vol-
tak elérhető bölcsődei férőhelyek, 
valóban hátrányos helyzetet terem-
tett a számukra. Ezen akartunk vál-
toztatni azzal az idén januártól hatá-
lyos változtatásokkal, amelyek értel-
mében a bölcsődei felvételi eljárás-
ban a nagycsaládok, a gyermeküket 
egyedül nevelők, valamint a véde-
lembe vett gyerekek előnyt élveznek. 
Ezzel is szerettük volna megkönnyí-
teni a helyzetüket. A bérezés tekinte-
tében a felsőfokú végzettséggel ren-
delkező kisgyermeknevelőket bevon-
tuk a pedagógus-előmeneteli rend-
szerbe. Ennek folytatásaként pedig 
olyan ösztönző megoldásokat bizto-
sítunk, amelyek támogatják azokat, 
akik vállalják a felsőfokú végzettség 
megszerzését. Így 2016-ban a csecse-
mő- és kisgyermeknevelő alapszakra 
felvettek száma csaknem meghárom-
szorozódott az előző évhez képest.  
A középfokú végzettséggel rendelke-
ző bölcsődei kisgyermeknevelők bé-
rének emelését ezzel párhuzamosan 
bölcsődei pótlékkal erősítettük meg, 
és nekik egy külön pótléktáblát ve-
zettünk be.

A szerk.
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Budapest: Bemutatkoztak a Dunakeszi 
Járás településein alkotó képzőművészek 
A kiállítással a 40 éve városi rangot kapott Dunakeszi előtt tisztelegnek

Keveseknek adatik meg az a művészi és erkölcsi megbecsülés, hogy alkotásaikat abban a történelmi helyiségben mutathatják be, ahol egykoron nem-
zetünk oly nagyjai, mint Kossuth Lajos, Széchenyi István, Petőfi Sándor, Arany János, Jókai Mór, Vörösmarty Mihály, Fáy András, Károlyi István, Nyáry 
Pál, Táncsics Mihály tanácskoztak a megye és a haza sorsáról. E kivételes kitüntető elismerésnek örvendhetnek a Dunakeszi Járásban tevékenykedő 
alkotó művészek, akik bemutatkozó kiállítása pénteken nyílt meg a Pest Megyei Kormányhivatalban.   

Dr. Tarnai Richárd, Pest megyei 
kormánymegbízott örömét 
fejezte ki, hogy elsőként a Du-

nakeszi Járás településein alkotó mű-
vészek bemutatkozásával elindult egy 
egyedi, rendkívül különleges művé-
szeti sorozat a kormányhivatal fővá-
rosi épületében. 

A kormánymegbízott megnyitó 
gondolatai a művészek alkotó folya-
matait, egy-egy mű születésének, ihle-
tésének varázslatos pillanatait igyeke-
zett a befogadó néző, az olvasó, a ze-
nehallgató ember számára különleges 
élményt jelentő magasztos pillanat ér-
zékeltetésén keresztül a közönség elé 
tárni. Az önmegvalósításon, az egyén 
kiteljesedésén túl minden bizonnyal 
az alkotóművész egyik legfontosabb 
célja, hogy művével - a képzőművé-
szet, a zene, az irodalom – a katarzis 
élményével ajándékozza meg a közön-
séget – mondta.

Rohanó világunkban azért is egyedi 
a kiállítás, mert leggyakrabban csak 
külföldi vagy honi nyaralásaink során 
tekintünk meg egy képtárat, múzeu-
mot, míg a Megyeházán útjára indí-
tott kezdeményezésnek köszönhetően 
munkahelyen fogadja az érdeklődőket 
a képzőművészeti alkotások színes kí-
nálata. 

– A tárlat megnyitásának köszön-
hetően nemcsak szűkebb pátriánkban 

született csodálatos alkotásokat, de 
önöket, művészeket is megismerhet-
jük – fogalmazott dr. Tarnai Richárd, 
aki hozzátette: ebben a helyiségben 
hetente több ezer ember megfordul, 
akik tanácskozni érkeznek, de önök-
nek köszönhetően különleges művé-
szeti élményben is részük lehet. 

Majd arról beszélt, hogy a XVIII. 
században a megye hivatali ügyeinek 
intézésére emelt Vármegyeháza épü-
lete – történelmi jelentősége mellett – 
ma már művészeti értéket is képvisel 
a kiváló építészeknek és építtetőknek 
köszönhetően. – Pár száz év múltán 
hivatalnokok és művészek hol is talál-
kozhatnánk, ha nem itt a Vármegye-
háza patinás épületében – mondta dr. 
Tarnai Richárd, aki befejezésül a kö-
szönet hangján tisztelgett a Dunake-
szi Járás településein alkotó művészek 
előtt, akik képeikkel, szobraikkal be-
mutatkoztak a megyei kormányhiva-
talban tanácskozó politikusok, civi-
lek, a művészeteket kedvelő nagykö-
zönség előtt.

Balogh Dávid művészettörténész a 
fóti Szeplőtelen Fogantatás katolikus 
plébániatemplomban fellelhető fest-

ményeket, remekműveket - hiánypót-
lásként íródott - könyvének bemuta-
tásán keresztül tárta a közönség elé. 
A magánkiadásban megjelent könyv 
ajánlóját – többek között – gróf Ká-
rolyi László írta, amit kitüntető el-
ismerésnek tekint Balogh Dávid. A 
művészettörténész vetítettképes elő-
adásban mutatta be az európai hírű, 
gróf Károlyi István megbízásából, Ybl 
Miklós tervei alapján épített négytor-
nyú fóti templom rendkívüli művé-
szi igényességgel alkotott festményeit, 
szobrait, kisplasztikáit.

A bemutatkozó Dunakeszi Járás 
művészeinek képviseletében Peti Sán-
dor, a dunakeszi DunArt Képzőmű-
vészeti Egyesület elnöke mondott be-
szédet.

„Megtiszteltetés és hangsúlyos ün-
nep ez számunkra is, akik képvisel-
hetjük a 40 éve városi rangot kapott 
Dunakeszit, amely a térség másik két 
városa Fót és Göd számára egyben a 
járási székhely szerepét is betölti. Úgy 
érzem Dunakeszi várossá válásának 
ünnepe, nagyszerű lehetőség a művé-
szet közös képviseletére, a térség kor-

társ művészetének bemutatására, vá-
rosaink összefogására, itt a Pest Me-
gyei Kormányhivatalban, amelynek 
programsorozatában mi lehetünk az 
elsők, akik ilyen formában megméret-
tetnek.” – mondta. 

Az elnök – a kiállító művészekkel, 
megyei és városi politikusokkal zsú-
folásig megtöltött - hatalmas terem 
közönségének elmélyült szakmai ala-
possággal mutatta be a DunArt tagja-
inak művészi tevékenységét, a kiállí-
tásokon, fesztiválokon, tárlatokon el-
ért sikereiket, s mindazokat a kezde-
ményezéseket, melyek megvalósításá-
val gazdagították, színesítették a helyi 
művészeti élet palettáját. Beszámolt 
arról is, hogy két országos program-
nak, a Múzeumok Éjszakája, és a Kul-
turális Örökség napjaival egy időben 
megrendezésre kerülő Ars Sacra Fesz-
tiválnak is részesei. Külön kiemelte 
a fóti Római Katolikus Templomban 
rendezett kiállításukat, amely a két 
város kapcsolatápolásán túl, komoly 
kihívás volt közösségük számára. 

Az értékmentés – melyre szép példa 
a dunakeszi Révész István Helytörté-
neti Gyűjtemény, vagy a fóti Németh 
Kálmán Emlékház is - mellett fontos-
nak nevezte az új alkotások születését, 
melynek sorában kiemelte az Atilla 
emlékmű megalkotását, melyet várha-
tón még idén felavatnak Dunakeszin.  

Peti Sándor elismeréssel szólt a tá-
mogató Dunakeszi Város Önkor-
mányzatáról és a befogadó dunakeszi 
József Attila Művelődési Központ kö-
zösségéről.   

„Úgy érzem ez a kiállítás nem-
csak bemutatkozási lehetőség szá-
munkra, hanem egyben az elisme-
rés egy rendkívüli formájának ki-
fejeződése is a társadalom részéről, 
ami ösztönöz és megerősít minket 
alkotói szellemiségünkben, további 
tevékenységünkben.” – fogalmazott 
Peti Sándor, aki befejezésül a kiállí-
tó művészek, a DunArt Képzőmű-
vészeti Egyesület nevében mondott 
köszönetet dr. Tarnai Richárd kor-
mánymegbízottnak és munkatársa-

inak a bemutatkozási lehetőségért, a 
szervezők példaértékű munkájáért. 
Kedves meglepetésként a vendéglá-
tóknak Dunakeszi legjobb borával, 

Fót és Göd legfinomabb kenyerével 
kedveskedtek, Vincze József dunake-
szi szobrász pedig megzenésített ver-
sének tolmácsolásával tette maradan-
dóvá az ünnepi pillanatokat. 

Dr. Tarnai Rihárd elismerése jelé-
ül emléklapot adott át a kiállító mű-
vészeknek, melyet követően dr. Bíró 
Attila, a Dunakeszi Járási Hivatal ve-
zetője mondott pohárköszöntőt, aki a 
kiállított alkotások sokszínűségének 
gazdagságára hívta fel a figyelmet. 

– Dunakeszi jól reprezentálja és bi-
zonyítja azt, hogy Magyarország be-
fogadó ország, hiszen a településen 
40 évvel ezelőtt tizenegyezer ember 

élt, napjainkban pedig már 45 ezren, 
akik az évtizedek során, Dunakeszin, 
és a járásban találtak új otthonra. Ki 
kétkezi, ki a szellemi, ki a művészeté-

vel járult hozzá, hogy ez a járás fejlő-
dik, és székhelye, Dunakeszi ma már 
40 éves városi múlttal büszkélkedhet 
– hangoztatta. Ezt a közösséget, Ma-
gyarországot ez a kereszt tartja össze 
– mondta, miközben az egyik képen 
látható dunakeszi Szent Mihály temp-
lom keresztjére mutatott. – Ez a meg-
maradásunk legfontosabb jele, s ma-
radjon is, azt kívánom – hangzottak a 
hivatalvezető szavai, aki befejezésül, 
Dunakeszi ’56-os mártírhalált halt 
költője, Gérecz Attila egyik versét ol-
vasta fel.

  Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Dr. Tarnai Richárd

Balogh Dávid

Vincze József szobrász, költő, énekes önálló produkcióval 
lepte meg a hallgatóságot

Peti Sándor

A kiállító képzőművészek és az őket méltató járási és megyei vezetők 

Dr. Bíró Attila
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Jó weboldal 5 lépésben Zöld közösségépítés Szokolyán

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Az Invitel nemrégiben online felmérést indított, amelyben a hazai kisválla-
latok internet-használati szokásait vizsgálta. A kutatás eredményei többek 
között arra is rámutattak, hogy a több mint 1500 megkérdezett kisvállalko-
zás majdnem fele nem rendelkezik saját céges weboldallal.

Összegyűlt a falu apraja nagyja az elmúlt két hétvégén, Szokolyán, amikor 
útjára indult a település „Életfa programja”. A legkisebbeket ünnepelték a 
környezetvédelmi program keretében, hiszen ettől az évtől kezdve a község 
minden újszülöttje szorosabban kötődik majd a településhez. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác Város Önkormányzat a Településképi Arcu-
lati Kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését, és a Település-
képi rendelet hatályba lépésekor hatályos HÉSZ településképre vonatkozó 
jogharmonizációját határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírá-
sainak megfelelően. 

Hogy miként lehet 
létrehozni egy egy-
szerű és átlátható, 
mégis informatív 

felületet? Összegyűjtöttünk öt 
olyan tippet, amelyek segítsé-
günkre lehetnek új honlap in-
dításakor vagy a meglévő meg-
újításakor.  

1. Az átláthatóság 
jó benyomást kelt

A látogatók másodpercek alatt 
döntenek arról, hogy a megfe-
lelő helyen járnak-e, ezért ha 
a weboldalunkon egyszerűen 
megtalálják a keresett infor-
mációt, kisebb visszafordulási 
arányt érhetünk el. Ne zúdít-
sunk minden információt a lá-
togatókra, kerüljük a felesleges 
lépéseket, amelyek elnyújtják a 
releváns tartalomhoz való hoz-
zájutást. Használjunk képeket 
és címszavakat a könnyebb ér-
telmezés érdekében. 

2. Interakció a látogatóval
Alkalmazzunk honlapunkon 
olyan elemeket, amelyek segí-
tik a könnyebb tájékozódást. Jó 
példa erre, ha mozgásba hoz-
zuk azokat az elemeket, ame-
lyekre az egerünkkel navigá-
lunk: utaljunk arra, hogy hova 
vezet a kattintás.

3. Kezünkben 
az információ

Már nem vagyunk számító-
géphez kötve, ha tájékozódni 
szeretnénk az interneten. Ezért 
legyünk felkészülve arra, hogy 
honlapunkat más eszközök-
ről is látogathatják: a mobilok 
kijelzői például lényegesen ki-
sebbek, így weboldalunk tar-
talmát is optimalizálnunk kell 
az adott méretekre. Ennek kö-
szönhetően az internetes kere-
sők számára is láthatóbb lesz 
a honlapunk és könnyebben 
ránk találnak a felhasználók.

4. Könnyű 
kapcsolatfelvétel

Ügyeljünk arra is, hogy az ol-
dalunkra látogatók szükség 
esetén elérhessenek bennün-
ket. Egy ’Kapcsolat’ menüpont 
tökéletesen megfelel erre a cél-
ra. A telefon, e-mail, postai 
cím feltüntetése mellett egy-
re több weboldal alkalmaz-
za a chat funkciót, ahol a láto-
gató azonnal felteheti a kérdé-
seit. Amennyiben különböző 
adatok bekérésére elektroni-
kus űrlapot használunk, ügyel-
jünk arra is, hogy azok a lehe-
tő legegyszerűbben és néhány 
lépésben kitölthetők legyenek. 
Emellett tájékoztassuk a fel-
használót, hogy a beküldött 
személyes adatait biztonságo-
san kezeljük.

5.  A közösségben is 
látható

Az Invitel kutatásából az is ki-
derült, hogy a válaszadó kis-
vállalatok 45%-a jelen van va-
lamelyik közösségi média plat-
formon. A közösségi felületek 
használata rengeteg előnyt rejt 
magában, hiszen egy jól felépí-
tett stratégiával sokat mond-
hatunk el cégünk profiljáról 
és növelhetjük pozitív megíté-
lését. Tüntessük fel holnapun-
kon, hogy mely közösségi olda-
lakon vagyunk megtalálhatók, 
hiszen így még több felületen 
elérhetnek bennünket a tevé-
kenységünk iránt érdeklődők.

Ragyogó napsütés, 
gyülekező szülők, 
gyerekek és önkénte-
sek Szokolyán. Min-

denki izgatottan szorongat 
egy-egy lapátot, ásót vagy ép-
pen egy locsolókannát. Valami 
készül a településen… Így in-
dult május elején a falu „Élet-
fa programjának” előkészítése, 
amelynek során több mint 40, 
nagyobb méretű, gömb csep-
leszmeggy fát ültettek el a szü-
lők és a Duna-Dráva Cement 
Kft. munkatársai. A projekt 
egyik fontos célja, hogy a helyi 
gyermekeket környezettuda-
tosságra nevelje, ezáltal megis-
mertesse velük a természeti ér-
tékeket, valamint ösztönözze 
őket ezek megőrzésére. Azok 
a gyermekek, akik 2015-ben 
és 2016-ban születtek a DDC 
Zöld Megoldás-pályázata és 
Szokolya Község Önkormány-
zatának jóvoltából egy-egy fá-
val gazdagodtak a Mányoki ut-
cában. A kezdeményezés hűen 
példázza a település és az ott 
élők környezettudatos gondol-
kodását. 

A megszépült utca ünnepé-
lyes átadóját május 13-án tar-
tották, amelyen a település ve-
zetése és a DDC képviselői is 

tiszteletüket tették. A résztve-
vőket Némethné Pintér Csil-
la, Szokolya polgármestere, a 
DDC részéről pedig Guth Zol-
tán, a vállalat kommunikációs 
vezetője, köszöntötte.   A pro-
jekt megvalósulásához 1 millió 
forint támogatással járult hoz-
zá a DDC.

A Duna-Dráva Cement Kft. 
hat évvel ezelőtt hozta lét-
re a Zöld Megoldás-pályáza-
tot abból a célból, hogy for-
rást biztosítson olyan fejleszté-
sek, programok finanszírozá-
sára, amelyek a Beremendi és 
a Váci Cementgyár környeze-
tében élők által használt közös-
ségi terek kiépítésére, megszé-

pítésére szolgálnak. A támoga-
tott projektek közt szerepelnek 
olyan beruházások is, amelyek 
az infrastruktúra hatékonyabb 
kihasználását és környezettu-
datos működését segítik, lehe-
tőséget biztosítva az ott élők 
számára a természeti környe-
zet megismerésére. A pályázat 
létrejötte óta mintegy 45 mil-
lió forint támogatást nyújtott 
a DDC. 

A DDC Zöld Megoldás-pá-
lyázatáról és további aktuális 
projektekről bővebben a válla-
lat honlapján olvashat: http://
www.duna-drava.hu/hu/zold-
megoldas 

A településképi arcula-
ti kézikönyv (TAK) 
szemléletformáló célt 
szolgál, mely a tele-

pülésképi követelményeket ala-
pozza meg. Ebben kell megha-
tározni a település településka-
raktert meghatározó település-
képi jellemzőit, a településképi 
szempontból egymástól jól el-
különülő településrészeket arcu-
lati jellemzőikkel és értékeikkel, 
a településkép minőségi formá-
lására vonatkozó javaslatokat, 
valamint a településképhez il-
leszkedő építészeti elemeket.

A településképi rendelet 
(TKR) állapítja meg a helyi épí-
tészeti örökség területi és egyedi 
védelmét, a településszerkezet, 
településkarakter, tájképi elem 
és egyéb helyi adottság alapján a 
településképi szempontból meg-
határozó területeket, valamint a 
településképi követelményeket. 

A munka jelenleg az előkészí-
tés fázisában van, melynek so-
rán az eljárásba partnerként be-
jelentkezhet, a készülő doku-

mentumokkal kapcsolatban írá-
sos javaslatot tehet vagy véle-
ményt nyilváníthat minden:

1. a város közigazgatási terü-
letén ingatlannal rendelkezni jo-
gosult természetes vagy jogi sze-
mély vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, 

2. váci székhellyel, telephellyel 
rendelkező gazdálkodó szerve-
zet,

3. váci székhellyel bejegyzett 
civil szervezet,

4. valamennyi, Vác város terü-
letén működő elismert egyház,

5. a környezet védelmének ál-
talános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 98.§ (2) s) pont-
ja alapján a településrendezé-
si eszközök véleményezési eljá-
rásába bejelentkező szervezetek.

Kérem, hogy a Településképi 
arculati kézikönyvvel, valamint 
a Településképi rendelettel kap-
csolatos javaslataikat és észrevé-
teleiket, az eljárásban partner-
ként való részvételi szándékukat 
2017. június 30.-áig juttassák el 
az alábbiak szerint:

1. e-mailben a foepitesz@
varoshaza.vac.hu címre, vagy 

2. postán vagy személyesen a 
Váci Polgármesteri Hivatal Fő-
építészi Csoportjához.

Az eljárással kapcsolatban a 
Madách Imre Művelődési Köz-
pont Színháztermében 

2017. június 14-én 17 órakor
 előzetes tájékoztató lakossági 

fórumot tartunk, melyen számí-
tunk szíves megjelenésükre!

A Váci Hírnök májusi számá-
ban elhelyezett pótlapon a te-
lepülési arculatra vonatkozó 
konkrét kérdésekkel kapcsolato-
san Kérdőívet küldünk szét. 

A Kérdőív a Város hivatalos 
honlapján is elérhető, jelen felhí-
vással együtt. A kitöltés és visz-
szaküldés történhet elektroni-
kusan, illetve a Váci Hírnökben 
elhelyezett pótlap kitöltésével, és 
a rajta megjelölt gyűjtőládákba 
leadásával, 2017. 06. 30.-áig. 

Vác, 2017. május 17.
Tisztelettel:

Fördős Attila sk
polgármester

„Így tedd rá!” a dunakeszi 
alapítványi óvodában

A népi játék, a néptánc és a népzene teljes személyiségre ható folyamat. E gondolat Ko-
dály Zoltán egyik szellemi hagyatéka. Az „Így tedd rá!” óvodai program ötödik éve próbál-
ja megreformálni a gyerekek hétköznapjait; a népi játékok és népdalok „visszatanításá-
val” és terjesztésével segíti a gyermekek fejlődését és harmonikus életének kialakítását. 

A program az országban öt óvodai refe-
rencia intézményben – Kecskeméten, 
Nyíregyházán, Ráckevén, Dömösön 
és Sopronban – már sikerrel műkö-

dik. Május 19-én hatodikként, a „Vasút a Gyer-
mekekért” Alapítvány Dunakeszi Óvodája ne-
vében Tőkei Krisztina foglalkozásvezető vehet-
te át Balatoni Kata integrált programgazdától az 
erről szóló okiratot. Az ünnepi eseményre az in-
tézmény hagyományos kézműves délutánja ke-
retében került sor.

A megjelenteket Bilinszkyné Kollár Zsuzsanna 
óvodavezető köszöntötte, ezután a Kőrösi Cso-
ma Sándor Általános Iskola Néptánc Együttese 
Napraforgó csoportja népi játékokat bemutató 
kedves műsorával folytatódott az esemény. Ezt 
követően az óvoda kicsinyei Tőkei Krisztina ve-
zetésével tartottak bemutató foglalkozást, mely-
ből a jelen lévő szülők és hozzátartozók megis-
merhették, mit is jelent a gyakorlatban ez az éne-
kes-játékos elemekkel gazdag sajátos program. 

– Az a célunk, hogy a népi játék és a néptánc 
túlmutasson a produkció világán és közelebb 
hozzuk a gyermekekhez – fogalmazott a prog-
ramgazda. Kifejtette, hogy új szemléletet pró-
bálnak képviselni az óvodapedagógiában. A já-
tékos foglalkozások során fejlődik a gyerekek 
beszéd- és kommunikációs készsége, a mozgás-
koordináció, az önfegyelem, és a szabálytiszte-
let. Sokrétű és hosszú távú ez a munka, Sok po-
zitív visszajelzést kapnak óvodapedagógusoktól, 
szülőktől egyaránt. Például kisebb viselkedésza-
varos gyerekek is megtanulták helyesen kifejez-
ni magukat. – A játék, mint módszer több ezer 
éves, én azt dolgoztam ki, hogy miképp lehet ezt 
beépíteni a pedagógiai folyamatba. S a népmű-

vészet azért is fontos, mert fejlesztő, oktató hatá-
sa van, s ez az a kulturális és identitási tőke, amit 
a gyerekek megkaphatnak.

– Néptáncosként már több mint tíz éve tar-
tok az óvodában különböző ünnepi alkalmak-
kor táncházakat. Három éve, mint óvodapeda-
gógus csatlakoztam a programhoz. Azóta már 
négyen elvégezték az alapképzést – mondta Tő-
kei Krisztina. Megosztotta még azt a tapasztala-
tot is, hogy az iskolába kerülő gyerekek az „Így 
tedd rá!” módszer nyomán könnyebben alkal-
mazkodnak a megváltozott körülményekhez. 
Megjegyezte: – Hiszek abban, hogy a pedagógus 
hosszú távon akkor tud eredményesen dolgozni 
a gyerekekért, ha képes megújulni és örömet lel-
ni munkájában. 

A rendezvény a szülők és gyerekek közös vi-
dám, örömteli táncházával, majd a város egyik 
cukrászdája által elkészített „Így tedd rá!” torta 
elfogyasztásával fejeződött be.

Katona M. István
A szerző felvétele  

Tőkei Krisztina és a Balatoni Kata
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Szentendrei Teátrum és Nyár 2017
1969-ben színművészeti főiskolások ötlete nyomán Szentendre különleges atmoszférájú barokk fő-
terén nyári színház született, amely csaknem 50 éve ajándékozza meg felejthetetlen élményekkel a 
kultúra szerelmeseit.

A Drums Ütőegyüttes Cum Laude 
minősítéssel nyert Belgiumban 

Sikert sikerre halmoz a több mint tíz éves múltra visszatekintő Drums 
Ütőegyüttes. A Stefán Tivadar művészeti vezető és tanár által alapított tár-
sulat tagjai – a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti iskola valamint a Dunakeszi Farkas Ferenc Művészeti Iskola legjobb ütő-
hangszeres növendékei – eddig is nagyszerű produkciókkal kápráztatták el 
a közönséget. 

Az idei évből eddig öt hónap telt el s 
máris három kimagasló eredmény-
nyel büszkélkedhetnek. Március-
ban a XV. Országos Ütőhangszeres 

Kamaraversenyen a kamaraverseny 3. korcso-
portjában, valamint az ütőhangszeres kategó-
riában egyaránt első helyezést értek el. Stefán 
Tivadar, valamint a kicsikből álló Mini-Drums 
különdíjat kapott. Különleges kihívás követke-
zett ezután. Belgium Neerpelt városában  ápri-
lis 28-május 2. között nemzetközi ifjúsági ze-
nei világversenyt rendeztek, melyre a Drums 
előzetes, videón küldött pályázat nyomán meg-
hívást kapott. A közel háromezer résztvevővel 
lezajló, több napos megmérettetésen a 12 tagú 
együttes első helyezést ért el Cum Laude minő-
sítéssel. A nemzetközi zsűri elnöke John Beck, 
amerikai ütőhangszeres professzor, világhíres 
szaktekintély külön elismeréssel szólt produk-
ciójukról. Május 15-én Dunavarsányban egy 
kamarazenei versenyről szintén első helyezés-
sel és tanári különdíjjal térhettek haza.

 Repertoárjuk rendkívül gazdag, s ebből 
újabb ízelítőt legközelebb május 28-án közel 
egy órás koncert keretében kaphat a közönség a 
Művészetek Palotája Fesztiválszínházában. S a 
nyár folyamán több szabadtéri fellépés vár a ki-
tűnő együttesre. 

Katona M. István
A felvétel a belgiumi 

fellépésen készült

A 2017-ben július 
7-étől augusztus 20-
ig tartó programso-
rozat vázát a színhá-

zi előadások, és azon belül is a 
Szentendrei Teátrum saját, il-
letve koprodukcióban bemu-
tatott előadásai adják. A más-
fél hónap alatt Szentendre bel-
városának 6 helyszínén 25 pro-
dukció lesz látható, hallható. A 
játszóhelyek más-más profillal 
működnek, így külön helye lesz 
a nagyszínházi produkciók-
nak, a monodráma és kamara 
előadásoknak, a koncerteknek, 
az ifjúsági programoknak és a 
gyerekelőadásoknak. Az idei év 
programsorozatának háziasz-
szonya Für Anikó.

A szezon legnagyobb szenzá-
ciója a Szentendrei Teátrum és 
a Co-Opera közös bemutató-
ja, Gioachino Rossini: A sevil-
lai borbély című kétfelvonásos 
vígoperája lesz, KERO® rende-
zésében. Ez a bemutató nem-
csak azért különleges, mert a 
Sevillai borbély emblematikus 

előadása korábban hatalmas si-
kert hozott a Teátrumnak, ha-
nem azért is, mert az előadás-
nak hosszú évek után ismét a 
város Fő tere ad majd otthont. 
Így kívánjuk A Teátrum legen-
dás éveinek hangulatát újra 
Szentendre Fő terére szeret-
nénk varázsolni.  

A szereplőgárda gerincét or-
szágosan és nemzetközi vi-
szonylatban is elismert művé-
szek adják. A díszlettervező pe-

dig a szentendrei kötődésű Szé-
kely László lesz.

A díszlet hangulata emlékez-
tet az évtizedekkel ezelőttire, a 
jelmezekkel viszont az előadás 
minden ízében a 2017-ben ér-
vényes látványvilágot tükrözi. 
A bohém fiatalosság a szerep-
lők vagánysága segítik a nézőt 
ráébreszteni arra, hogy egy mai 
történet részesévé válik.

Az Orlai Produkciós Irodá-
val együttműködésben két to-

vábbi új bemutató is színpadra 
kerül az idei nyáron: Szép Ernő 
Vőlegény című színműve No-
vák Eszter rendezésében, Ko-
vács Patríciával és Szabó Kim-
mel Tamással a főbb szere-
pekben, illetve a Lengyel Nagy 
Anna történetei alapján készült 
Élet.történetek.hu… című elő-
adássorozat első darabjának 
bemutatója.

Az új bemutatók mellett a 
Városháza udvarán meghívott 
előadásokra is sor kerül, így 
Gogol Egy őrült naplója című 
darabja Bodó Viktor rendezé-
sében, illetve a Beregszászi Ily-
lyés Gyula Magyar Nemze-
ti Színház vendégjátéka, Cse-
hov Egyfelvonásos komédiái. 
A Budaörsi Latinovits Színház 
Szigligeti-Vecsei H.-Kovács A.: 
Liliomfi előadását játssza majd 
a MűvészetMalom udvarán. A 
Városháza udvarán a fesztivált 
a Boban Marković Orkestar 
koncertje zárja.

A Ferenczy Múzeum ud-
vara a monodráma és kama-
ra előadások, kisebb koncer-
tek helyszíne lesz: Itt kerül mű-
sorra Tóth Auguszta önálló est-
je Mezei Máriáról, Für Ani-
kó Kitalált világ című előadói-, 
és Auksz Éva Sweet Charity 
című koncert estje, valamint 
Edouard Louis Leszámolás ve-
lem című monodrámája Nagy 
Dániel Viktor előadásában. 

… és még sok-sok izgalmas 
és színvonalas program vár-
ja a nagyérdeműt, melyekről 
a megújult és új arculattal je-
lentkező Szentendrei Teátrum 
önálló weboldalán a  www.
szentendreiteatrum.hu-n tájé-
kozódhatnak. 
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Visszaadták a januári fájó pofont

Gödön fújták a Pest megyei rézfúvósok

Izgalmasnak ígérkezett a találkozó, mert a januári összecsapáson a váciak számára igencsak 
kellemetlen meglepetéssel zárult a viharsarki „kirándulás”, hiszen az esélytelennek tartott 
Skaliczki László vezetőedző lányai a véghajrában szerzett találatuknak köszönhetően két vállra 
fektették a jóval nagyobb játékerőt képviselő, Németh András által irányított Duna-parti hölgy-
koszorút. A fiaskó drámai hatását jelzi, hogy a női válogatott egykori szövetségi kapitány azóta 
nem ült le a váci kispadra. 

A Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pest megye egyik legelismertebb 
intézménye, amely – a diákok tanulmányi és a művészeti sikerei mellett – arról is közismert, hogy gyak-
ran ad otthont rangos tanulmányi- és művészeti versenynek, koncertnek. Legutóbb Pest megye ifjú réz-
fúvósai versengtek a Duna-parti város intézményében.   

A békéscsabai „fagyos nap” óta 12 baj-
noki mérkőzéssel a háta mögött ké-
szült a nagy visszavágásra Szilágyi 
Zoltán vezetőedző együttese, akinek 

tevékenységét továbbra is segíti Németh András 
szakmai igazgatóként. A szakmai duó teljesítmé-
nyének értékét jól mutatja, hogy a január 14-i fájó 
kudarc óta lejátszott 12 bajnoki mérkőzés után 
8 alkalommal győztesként hagyta el a pályát az 
IPC-Vác. A 12 összecsapásból nyolcszor idegen-
ben játszottak Temes Bernadették, melyből csak a 
Győr, az FTC és a Dunaújváros otthonában szen-
vedtek vereséget, öt alkalommal győztesként ün-
nepelte őket a váci szurkolótábor.  

Mind a négy hazai bajnoki mérkőzésen maga-
biztosan nyertek Sonja Basicék, akik még a na-
gyobb rutinnal rendelkező Érd együttesét is térd-
re kényszerítették a váci arénában. 

A lelkes váci szurkolótábor már nagyon várta, 
hogy újra hazai környezetben buzdíthassa ked-
venceit, akik legutóbb április 15-én, a Kisvár-
da ellen aratott parádés (37-26) győzelemmel zá-
rult mérkőzésen játszottak a Bán Márton úti váci 
sportcsarnokban. Így hát duplán kísérte nagy ér-
deklődés a szombat esti összecsapást. 

Szilágyi Zoltán együttesében több tehetséges 
fiatal is helyett kapott a tapasztalt játékosok mel-
lett, akik ezen a találkozón is meghatározó tel-
jesítményt nyújtottak. Már a találkozó elején bi-

zonyította kivételes klasszisát Barbara Arenhart, 
aki hárította Natallia Vasilesuskaya hetesét, 
ami lélektanilag megalapozta a mérkőzés vég-
kimenetelét is.  A váci gólgyártást Soós Viktória 
kezdte meg, ám mint oly sok találkozón ezúttal 
is jött a gyors válasz. Nagy lendülettel rohamo-
zott a hazai együttes, jó néhány szép megoldás-
nak, Sonja Basic, majd ismét Soós Viktória góljá-
nak tapsolhatott a publikum. A 4. percben Sanja 
Radosavljevic varázslatosan szép találatával 4-2-
re vezetett az IPC-Vác, ám folyamatosan zárkó-
zott a vendégcsapat, amelynek lendületét azon-
ban sikerült megtörni, és a 7. percben Temes Ber-
nadett góljával (6-3) alakult ki először háromgó-
los váci előny.

Ebben az időszakban a nagy akarás néha kap-
kodásba, pontatlanságokba csapott át mindkét 
oldalon, a váci kapus többször is kísérletezett 
egészpályás indítással, ám a vendégek hálóőre, 
a tapasztalt Triffa Ágnes nem egyszer jó ütemér-
zékkel „elhalászta” a labdát a váci játékosok elől. 
A mérkőzés krónikájához tartozik még, hogy a 
kiváló váci jobbszélső, Dijana Jovetic több ered-
ménytelen kísérlet után, csak a 13. percben talált 
be először a csabai kapuba. Utána viszont megál-
líthatatlan volt, miként Sonja Basic is, ők ketten 
szerezték a legtöbb váci gólt. 

A hazai gárdában nagy volt a bizonyítási vágy, 
a kisebb hibák ellenére is rendkívül motiváltan 

játszottak, folyamatosan örülték fel az ellenfelü-
ket, aminek köszönhetően 18-10-es váci vezetés-
sel vonultak pihenőre a csapatok.

Szünet után az első hat percet 3-2-re hozta a 
vendégcsapat, ám a 42. percben helyreállt a „vi-
lágrendje”, hiszen ekkor már tíz góllal (24-14) ve-
zettek Dijana Joveticék, amit a közönség számo-
lással ünnepelt. Szinte folyamatosan tartotta tíz-
gólos fölényét Szilágyi Zoltán csapata, a közön-
ség pedig énekelte: Váci lányok, Váci lányok… 
Szép volt lányok!  Örömkézilabdával feledtették a 
januári csabai kisiklást Farkas Veronikáék, akik 
mellett a találkozó záró szakaszában játék lehe-
tőséget kaptak a fiatalok is. Egyikük, Szondi Zsó-
fia góljával a mérkőzés végét jelző sípszó előtt 23 
másodperccel 34-24-re vezetett a bajnoki dobogó 
5. helyén álló váci alakulat, ám Skaliczki László 
időt kért, és 4 másodperccel a vége előtt Leposava 
Glusica betalált Balogh Judit kapujába, s ezzel be-
állította az IPC-Vác 34-25-ös győzelmét, melyet 
hosszú percekig tartó vastapssal ünnepelt a ha-
zai publikum.

A 2016/17-es bajnokság utolsó fordulójá-
ban, május 27-én a világsztárokat felvonultató, 
BL győztes, magyar bajnok Győr látogat Vácra.  
A találkozó minden bizonnyal – függetlenül az 
eredménytől – a kézilabdázás ünnepe lesz. 

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

2017. április 28-án ötödik alkalommal került 
megrendezésre a Pest Megyei Rézfúvós Ver-
seny, melyen a megye 28 településéről 94 nö-
vendék mérte össze tudását és tehetségét két 
helyszínen 3-3 tagú neves külső szakmai zsűri 
előtt – tájékoztatta szerkesztőségünket Szavári 
Anita, az iskola művészeti-igazgatóhelyettese.

A korcsoportok versenye után a Miskolci 
Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 
Rézfúvós Együttesének hangversenyét hall-
gathatták meg a versenyzők, felkészítő taná-
rok, korrepetítorok és az érdeklődők. A kon-
cert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 
valósult meg – tudtuk meg Szavári Anitától, 
aki beszámolt a verseny végeredményéről is.

„A trombitaverseny abszolút győztese Rácz 
Mihály lett, aki a budakeszi Czövek Erna 
Alapfokú Művészeti Iskola tanulója. Tanára:  

Szita Csaba, zongorakísérő: Simon Balázs, 
akinek a díja egy trombita a Corpus Music 
Shop hangszerüzlet jóvoltából.

A kürt- és mélyrézfúvós verseny abszolút 
győztese Sajó Attila Gyula lett, aki a Lisznyay 
Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola nö-

vendéke. Tanára: Iványi Álmos, zongorakísé-
rő: Licsák Attila. Díja egy tenorkürt a Gödi 
Művészetoktatásért Alapítvány jóvoltából.

Eredményeink: I. korcsoport II. helyezés: 
Nyikes Lőrinc, felkészítő tanár: Nyikes Róbert, 
zongorakísérő: Boross Anett.

I. korcsoport III. helyezés: Győrvári Ábel, 
felkészítő tanár: Nyikes Róbert, zongorakísé-
rő: Farkas Szilvia.

„A verseny megrendezését a Gödi Művé-
szetoktatásért Alapítvány vállalta fel. Göd 
Város Önkormányzata fő támogatóként állt 
mellénk, hogy idén megrendezhessünk ver-
senyünket, ezzel is segítve a megyei szin-
tű tehetséggondozást” – nyilatkozta lapunk-
nak Szavári Anita művészeti-igazgatóhelyet-
tes, aki örömmel újságolta, hogy a rangos ver-
senyt számos gödi vállalkozó is támogatta. 

A gödi Nyikes Lőrincz II. helyen végzett

K&H női kézilabda liga: 
IPC-Vác – Békéscsaba 34-25 (18-10)
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