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XXXI. Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
Európa legjobb hagyományőrző csoportjai érkeznek hazánkba
Július második hétvégéjén harmincegyedik alkalommal rendezik meg az ország egyik legjelentősebb történelmi fesztiválját, a Visegrádi Nemzetközi
Palotajátékokat. A háromnapos szabadtéri eseményen hét helyszínen közel száz féle hagyományőrző programmal – többek között lovagi tornákkal,
bajvívó és solymász bemutatókkal, régizenei koncertekkel, kézműves vásárral, középkori gyermekjátékokkal, vetélkedőkkel, élő sakkal és éjszakai
lovagi tornákkal - várják a látogatókat.
mény tudott maradni, évről évre egyre több látogatót vonz ”- mondta el
Cseke László, főszervező, a Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. vezetője.
A Palotajátékok mind Visegrád
adottságai, mind a város történelmi
és kulturális hagyományai folytán
egyike Magyarország legjelentősebb
történelmi,
hagyományőrző
rendezvényeinek.
Bár
országszerte egyre több várjátékot szerveznek, a Palotajátékok, mind
nagyságánál, mind több évtize-

V

isegrádon, az élő középkor városában rendezik meg immár
több mint három évtizede, minden év július második hétvégéjén Magyarország egyik legnagyobb szabadtéri történelmi fesztiválját, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat.
Az 1335-ös visegrádi királytalálkozónak emléket állító rendezvényen
nyolc ország csaknem ezer kosztümös szereplőjének színes kavalkádja szórakoztatja a látogatókat. Az
eseményre a Kárpát-medencéből,
Lengyelországból, Csehországból,
Szlovákiából,
Olaszországból,
Németország-ból,
Szerbiából,
Szlovéniából és Romániából érkez-

nek hagyományőrző csoportok.
A Palotajátékok mindhárom napján idén is családbarát, gyerekeknek szóló programokkal, látványos,
középkort idéző sportversenyekkel,
színpompás lovagi tornákkal, fáklyás felvonulással és koncertekkel
várják a szervezők az érdeklődőket.
„A lengyel, a cseh és a magyar király találkozója a közép-európai térség jelentős fejlődését eredményezte.
Ennek a történelmi eseménynek kívánunk emléket állítani a Palotajátékok évről-évre történő megrendezésével. Büszkék vagyunk rá, hogy
a fesztivál a csábítások ellenére nem
üzletiesedett el, és amellett, hogy az
évek során a középkor világát hitelesen megelevenítő autentikus ese-

des múltjánál fogva központi szerepet tölt be a hagyományőrzéssel
foglalkozó kulturális rendezvények
körében. A Palotajátékok a magyar
hagyományőrző csoportok szövetségének központi fesztiválja, átlagosan minden évben 60-80 csapat vesz
részt rajta.

„A nemzetközileg is számon tartott
és elismert rendezvényen nemcsak Magyarország, hanem egész Európa legjobb hagyományőrző csoportjai tartanak bemutatót. A Palotajátékok szervezésében az önkormányzat legfontosabb stratégiai partnere a visegrádi
Szent György Lovagrend, amely kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. A rendezvény magas színvonalát bizonyítja, hogy 2009-ben felvételt
nyert a Történelmi Játékok Nemzetközi Szövetségébe” – mondta el Félegyházi
András, Visegrád polgármestere.
„Ugyanakkor fontosnak tart-

juk, hogy minél több gyerek és fiatal
látogasson el a rendezvényre, hogy
történelmi hagyományainkat bemutathassuk a fiatalabb generációk
számára is. Ennek megfelelően
idén megtartottuk a jelképes, 6 és
14 éves kor között igénybe vehető
gyermekbelépőt. Hat éves kor alatt
a gyermekek részére a lovagi torna
megtekintése ingyenes, csakúgy, mint
a fogyatékkal élők, kísérőjük, valamint az előre bejelentkezett gyermekotthonok lakói és kísérőik számára
is.” – tette hozzá a polgármester.
Clue Creative Communication
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Családbarát munkahely címet kapott Vác
Családbarát munkahely címmel ismerték el Vác Város Önkormányzatát - jelentette be sajtótájékoztató keretében Fördős Attila polgármester és Deákné dr. Szarka Anita jegyző, a hivatal vezetője. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázatra mintegy félezer jelentkezés érkezett.
Ezekből 53-at díjaztak. A 27 nyertes költségvetési szervezet között 8 önkormányzat érdemelte ki az elismerést, köztük Vác. A gyarapodó családok és
az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása – hangsúlyozták a városvezetők.

Ú

jabb címmel gazdagodott a város - jelentette be Vác polgármestere a minap tartott
sajtótájékoztatón. A település polgármesteri hivatala
korábban pályázott a Családbarát munkahely címre azzal a céllal, hogy támogatást szerezzen olyan
programokra és intézkedésekre, amelyek megkönnyítik a gyermekekkel rendelkező dolgozók munkavállalását a hivatalban. A város
keresztény demokrata polgármestere a tájékoztatón
kiemelte: a családok életének segítése nemzetgazdasági szempontból is alapvetően fontos. A polgármester
a díj legfőbb üzeneteként
azt emelte ki, hogy a munkavállalás és a gyermekvállalás egymásra épülésével
erősödik a munkahely, vele
együtt a család segítségével
erősödik a nemzet. A díj elnyeréséhez szívből gratulált mindazoknak, akik közreműködtek elnyerésében,
mindenekelőtt a polgármesteri hivatalt vezető Deákné
dr. Szarka Anita jegyzőnek
és Mohácsiné Dim Rita
osztályvezetőnek.
A sajtótájékoztatón De-

ákné dr. Szarka Anita elmondta: a pályázat célja
olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és
magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti
és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A
pályázat segítséget nyújt
a családi élet és az alkotó
munka minél eredményesebb összehangolásában. A
harmonizálás alapvető érdeke a munkaadóknak, hiszen kiegyensúlyozott munkaerővel jóval hatékonyabban lehet dolgozni. A munkavállalók családi élete és
munkájuk harmonikusabbá, életük kiegyensúlyozottabbá válik, s ez által közvetetten az egész társadalom - hiszen a gyarapodó
családok és az értékteremtő munka a nemzet két legfontosabb erőforrása.
A polgármesteri hivatalt
vezető jegyző hangsúlyozta: Vác vezetése mindent
megtesz ezen célok megvalósulásáért. Mint elhangzott: a díjat Veresné Novák
Katalin, a család- és ifjú-

Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal összefogása sikert eredményezett

ságügyért felelős államtitkár adta át, aki a családbarát intézkedések elsődleges
céljának nevezte a megtervezett, de meg nem született gyermekek megszületését. Mint hangsúlyozta,
a munkaadóknak törekedniük kell olyan intézkedésekre, melyekkel - a munka és a család összeegyeztetésével - vállalhatók lesznek egy családban a további gyermekek.
A díjjal járó 1,8 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból a váci ön-

TÉRPLASZTIKA IVÓKÚT
A VÁCI SÉTÁLÓUTCÁN
Már tavaly ősszel a helyére került Vácott a város új köztéri dísze, de aztán
szinte azonnal fagytól védő burkolást kapott a térplasztika ivókút - mígnem május 22-én végre elérkezett a felavatás-megszentelés ideje.

A

Margaréta Kávéház
előtt helyet kapott ivókút alkotója a helybéli Detkovics Anikó szobrászművész, s a - letisztult formavilágú, szó szerint is üdítő térplasztika felállítását az
önkormányzat hozzájárulása mellett a Nemzeti Kulturális Alap szintén jelentősen
támogatta.

Kovács Ágnes, a körzet
önkormányzati képviselője
tehát köszönettel kezdte rövid beszédét, aztán kéréssel
zárta, felhívva a figyelmet:
közös felelősség, hogy ez a
szép és hasznos alkotás sokáig betölthesse díszítő-frissítő szerepét.
- Nekünk, váciaknak különösen jó érzés, hogy egy

ilyen szép új köztéri alkotással gazdagodik a város, de
hozzáteszem, az idegenforgalmi komfort növelésében
is lényeges szerepe lesz az
ivókútnak - mondta még Kovács Ágnes.
Lengyel Péter szobrászművész helykijelölő térplasztikának nevezte az ivókutat,
amely szavai szerint művészet és funkcionalitás nagyszerű ötvözete, amelyben a
szomjoltás élményének megélése fogalmazódik meg.
Az ivókutat Detre János
evangélikus lelkész áldotta
meg, kiemelve, hogy amint a
Biblia számos története példázza, hogy egy-egy kút fontos találkozási pont, úgy bízvást remélhető, hogy a váci
főutca új ékessége is az lesz.
Az ünnepi esemény zárásaként Császár András, a Wac
Civitas Szimfonikus Zenekar
tagja egy bravúros dobszólóval lepte meg az eseményre
szép számban összegyűlt érdeklődőket.
Ribáry Zoltán

kormányzat – többek között – gyermeknapot tart a
Városháza udvarán (június 13.), melynek keretében
a köztisztviselők gyermekei
meglátogathatják a szülők
munkahelyét is; lesz Családi Nap egy városon kívüli szabadtéri területen, de
szerveznek Mikulás napot
és színházi előadások csoportos megtekintését is.
A programok kialakítása közös szervezés eredménye, melyek támogatásáért
a jegyző köszönetét fejezte ki a városvezetésnek és

a köztisztviselőknek. Deákné dr. Szarka Anita kiemelte még, hogy hivatalvezetőként fontos számára annak
közvetítése, hogy a váci önkormányzatnál a maximális mértékben támogatják
a gyermekvállalást és igyekeznek mindenben segítséget nyújtani a köztisztviselők számára a gyermeknevelés és a munka harmonikus összeegyeztetéséhez.
A sajtótájékoztatón jelen volt Pető Tibor és
Mokánszky
Zoltán
alpolgármester,
valamint

Mohácsiné Dim Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője.
Vác immár hét elnyert
címmel
büszkélkedhet:
2003-ban a Nemzet Sportvárosa, 2010-ben a Kultúra Magyar Városa, majd ’13-ban
Idősbarát Önkormányzat.
2014-ben Kerékpárosbarát
Település címet szerzett,
majd Hild János-díjban részesült. Idén – az országban elsőként - megkapta a
Wallenberg díjat, most pedig a Családbarát munkahely címet nyerte el a minisztériumtól - hangzott el
a sajtótájékoztatón. (Május 22-én idén is átvehette
a Kerékpárosbarát Település címet)
A kitüntetésekről újságírói kérdésre Fördős Attila elmondta, hogy ezek növelik Vác presztízsét és objektív módon megerősítik,
hogy a városvezetés igyekszik a lakosság javát szolgálni és a közjóért tenni,
valamint fontos eredményei
annak a munkának, amelyek a jegyző által meghirdetett mintaönkormányzat
elérése felé irányulnak.
A szerk.
Fotó: K eszi P ress

BRÓKERBOTRÁNY –

Előzetesben
a Hungária Értékpapír Zrt.
operatív igazgatója
Harminc napra előzetes letartóztatásba helyezte csütörtök
délután a Budakörnyéki Járásbíróság M. Ádámot, a Hungária
Értékpapír Zrt. operatív igazgatóját - közölte a bíróság szóvivője május 21-én az MTI-vel.

K

oszta János tájékoztatása szerint a kényszerintézkedés a
Pest Megyei Főügyészség indítványa alapján történt három rendbeli,
különösen jelentős értékre elkövetett
sikkasztás bűntettének alapos gyanúja miatt.
A nyomozás eddigi adatai alapján az
operatív igazgató utasítására több önkormányzat rájuk bízott pénzét nem
az ügyleti felhatalmazás és a pénzügyi szabályok szerint használta a
cég.
A szóvivő elmondta: a rendelkezésre álló bizonyítékok szerint M. Ádám
- aki 2001 óta dolgozott a cégnél, és
2011 óta töltötte be az operatív igazgatói posztot - vezetői minőségében
rendszeres kapcsolatot tartott fenn
Százhalombatta és Fót önkormányzatával, illetve a fővárosi székhelyű TIG
Tartalékgazdálkodási Nonprofit Kft.vel, és befektetési ajánlatokat tett

nekik. Noha az érintettek diszkontkincstárjegy, illetve állampapír vásárlására adtak megbízást a Hungáriának, a cég vagy eleget sem tett a megbízásoknak, vagy később kivezették,
és a Hungária cégcsoport tagjai által
kibocsátott kötvényekkel pótolták a
papírokat - magyarázta a szóvivő.
Hozzátette: mint utóbb kiderült, a
két önkormányzat és a nonprofit kft.
sem tudott a tranzakciókról, s már
csak azért sem fogtak gyanút, mert
valótlan egyenlegközlőket juttatott el
hozzájuk a Hungária Értékpapír Zrt.
Koszta János megerősítette az MTInek a Pest Megyei Főügyészség szóvivőjétől származó korábbi információját, miszerint Százhalombatta vagyonát 2,2 milliárd, Fótét 1 milliárd, míg
a nonprofit kft.-ét 660 millió forinttal csökkentették az operatív igazgató utasítására végrehajtott pénzügyi
műveletek.
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Kerékpárosbarát települések váci díjkiosztója
Dunakeszi és Vác is elismerésben részesült
Lezárult a "Kerékpárosbarát Település és a Kerékpárosbarát Munkahely 2015" pályázat. A díjátadó záróeseménynek Vác adott otthont. A rendezvényen részt vett Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, Harangvölgyi András, a Kerékpáros Magyarország Szövetség alelnöke, a vendéglátó Vác képviseletében Deákné dr. Szarka Anita jegyző és Mokánszky Zoltán alpolgármester.

A

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Kerékpáros Magyarországért Szövetség idén
is meghirdette a "Kerékpárosbarát
Település és a Kerékpárosbarát
Munkahely" pályázatot, amely immár kilencedik alkalommal került
kiírásra. A tárca az elismerésekkel arra kívánta ösztönzi az önkormányzatokat és a munkahelyeket,
hogy a megfelelő infrastruktúra kialakításával, szemléletformálással
tegyék lehetővé, biztonságossá és
vonzóvá a környezetbarát kerékpáros közlekedést a lakosok, munkavállalók és ügyfelek számára.
A záró rendezvény házigazdája Vác volt, amely tavaly elnyerte a
"Kerékpárosbarát Település 2014"
címet, valamint idén is díjazott lett
ugyanezen kategóriában. Csütörtökön a résztvevők a Madách Imre
Művelődési központban szakmai
konferencián vettek részt, melynek
témája a gyermekek és a szabadidős kerékpározás kapcsolata volt.
Másnap a Városházán került sor
a díjátadó ünnepségre. Megnyitó
beszédében Mokánszky Zoltán örömét fejezte ki, hogy Vác adhat otthont az országos pályázat rangos
befejező aktusának. Az alpolgármester röviden ismertette a város
kerékpárhálózatának
kialakulását. Hangsúlyozta: a Duna melletti kerékpárút településeket kapcsol
össze, a deákvári az egyik legnépesebb városrészt köti össze a Belvárossal, míg az alsóvárosi a nagy forgalmú vasúti megállóhoz és iparterülethez biztosít biztonságos elérést a kerékpárral közlekedők számára. Kiemelte az infrastrukturális
fejlesztések fontosságát, ismertette
Vác ez irányú terveit is. Mokánszky
Zoltán rendkívül fontosnak értékel-

.

A váciak elismerését Deákné dr. Szarka Anita jegyző
és Mokánszky Zoltán alpolgármester vette át

te a kerékpározás környezetkímélő és sporthatásait, majd elmondta: Vác sokat tett és a jövőben is kiemelten kezeli a turisztika és idegenforgalom szempontjából is jelentős kerékpározást. Példaként
említette a kerékpárút mellett kialakított fedett pihenőhelyeket, az
immár tíz éve megrendezésre kerülő országos hírű Mészkőember kerékpáros versenyt. Végül köszönetét fejezte ki a szervezőknek, hogy
megtisztelték a várost az országos
rendezvénnyel. Gratulált a pályázat
nyerteseinek az elismeréshez, akiket arra kért, hogy turistaként is
jöjjenek vissza Vácra, fedezzék fel
az ezer éves város értékeit, szépségeit.
Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkár üdvözlő beszédét szintén köszönettel
kezdte: mint mondta, nagyon örvendetes, hogy az ünnepséget egy

zetét európai viszonylatban is jónak értékelte, hangsúlyozva a korábbi erőfeszítések sikerességét.
Az államtitkár elmondta: jelenleg
28 helyen zajlik kerékpárút-építés,
50 van előkészítés alatt és közülük
mintegy 20 még ebben az évben forrásokhoz jut. Bejelentette: 2020-ig
50 milliárd forintot kívánnak kerékpárút építésre fordítani. Zárásként
sok sikert kívánt a résztvevő településeknek és munkahelyeknek, kifejezve reményét, hogy a jövőben is
ilyen nagyszámú jelentkező lesz az
egyre népszerűbb pályázatra.
A Kerékpárosbarát Munkahelyek, majd a Kerékpárosbarát Települések pályázatának összegzéséből kiderült: egy esztendő alatt
megduplázódott a jelentkezők szá-

Az államtitkár bejelentette:
2020-ig 50 milliárdot fordítanak kerékpárút-hálózat építésére

kerékpárosbarát patinás barokk
városban, az esemény rangjához
méltó körülmények között tarthatják meg. A folytatásban a pályázat
sikerét emelte ki, melyet adatokkal
támasztott alá. Magyarország hely-

ma, és sikeres volt mind az elektronikus pályázási mód, mind a közönségdíjas elismerés internetes
szavazásának lehetősége. A sikeres pályázók közül a váci rendezvényen Győr Megyei Jogú Város Ön-

Dióssi Csaba, Dunakeszi
polgármestere és Tasó László
államtitkár

kormányzata, majd a Halasi Média
és Kultúra Nonprofit Kft. mutatkozott be.
Ezt követően 55 önkormányzat és
67 munkahely képviselői vehették át
az idei Kerékpárosbarát pályázatok
díjait a váci rendezvényen. A közönségdíjat idén mindkét kategóriában
Jánoshida és a település Szent Norbert Idősek Klubja nyerte el.
Régiónkból Dunakeszi és Vác
nyerte a Kerékpárosbarát Település rangos elismerést. A tavaly is
nyertes Vác nevében Deákné dr.
Szarka Anita jegyző és Mokánszky
Zoltán alpolgármester vett át az elismerést, míg Dunakeszi képviseletében Dióssi Csaba polgármester, aki egyébként jó példát mutatva rendszeresen kerékpározik, és
az egyik legnagyobb teljesítménye,
hogy egy nap alatt körbe tekert a
Balaton mellett.
V. I.
Fotó: K esziPress

ÖSSZEKÖTNEK
KÉT BÖRZSÖNYI
KISVASÚTVONALAT
Várhatóan jövő tavaszra készül el a Nagybörzsönyi erdei vasút meghosszabbítása, a fejlesztéssel húsz kilométer hosszú vonal jön létre - mondta a területet kezelő Ipoly Erdő Zrt. közönségkapcsolati vezetője az M1
aktuális című műsorában – írta az MTI.

L

engyel László elmondta: a májusban
megkezdett, 600 millió forintos uniós támogatást elnyert fejlesztés keretében összekötik a Szob
és Márianosztra, illetve
Nagyirtáspuszta és Nagybörzsöny közötti két szakaszt, így egy összesen 20
kilométeres erdei vasútvonal jön létre.
Közlése szerint a Márianosztra és Nagyirtáspuszta
közötti hét kilométeres szakasz kiépítése két ütemben
történik: a beruházás első,
várhatóan szeptemberben
záruló részében a vasúti pá-

lyát kell kiépíteni, illetve
megújítani. Ezután következik a kiszolgáló épületek,
megállók megépítése, az engedélyezési eljárások lefolytatása, továbbá újabb napelemes kocsik és mozdonyok beszerzése, ami 2016
tavaszára-nyarára zárulhat
le.
Hozzáfűzte: a napelemes
kocsik kiemelten alkalmasak ökoturisztikai célokra,
hiszen amellett, hogy környezetbarát megoldást kínálnak, az üzemeltető csupán néhány utas esetén is
költséghatékonyan tud kocsikat indítani.
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Idén is több ezren látogattak el a sződligeti Floch pusztára
A ragyogó májusi nyárban idén is több ezren látogattak ki a sződligeti Floch pusztára, ahol immár 15. alkalommal rendezték meg a Regionális Mezőgazdasági Szakkiállítást, amely ezúttal is különleges veterángépekkel, látványos huszár felvonulással, lovasbemutatóval, főzőversennyel, színes kulturális programokkal várta a közönséget.

A

Földművelésügyi Minisztérium váci Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Intézet,
Gyakorló Tangazdaság hatalmas területét kicsik és nagyok
sokasága lepte el május 16-án,
hogy betekintést nyerjenek az
állattenyésztés szakszerű formájába, megsimogathassák a
szarvasmarhákat, juhokat, ráérezzenek a lovaglás semmi
máshoz nem hasonlítható élményére. A hatalmas gépek
nemcsak a meglett férfiakat,
de a kicsiket is „varázserővel”
vonzották.
Minden együtt volt, ami a
mezőgazdaság minden napjaiban is megtalálható: állatok,
gépek, növényi kultúra, élelmiszerek, italok… Idén is látványos programok – többek
között - western-lovasbemutató, ló patkolás, juhnyírás,
karüsszel, munkakutya bemutató, holstein-fríz felvezetés és
még számos érdekesség várta az érdeklődőket, akik a közeli és távoli településekről érkeztek.

A gyerekeket is vonzották a hatalmas gépek

- Nagyon sokan érkeztek
a Közép-magyarországi régió falvaiból, városaiból, de
nagy örömünkre a fővárosból
és még Nyíregyházáról is jöttek vendégek, akiket szeretettel fogadtunk – mondta a Dunakanyar Régiónak nyilatkozó
Scherrenberg Johannes, a FMKASZK Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium igazgató-helyettese.
- Immár másfél évtizede az
a célunk, hogy ráirányítsuk az
emberek figyelmét és érdeklődését a mezőgazdasági szak-

mára, a szakoktatás társadalmi
jelentőségére, valamint a falusi élet szépségére és hasznosságára. Örömmel tapasztaljuk -,
amit a résztvevők nagy létszáma is megerősít -, hogy sokan
kedvelik az ilyen jellegű rendezvényeket. A gyerekek ritkán látnak testközelből állatokat, gépeket. Itt pedig mindkettő megtalálható, újak és
veteránok egyaránt. A szakmát közelebbről is megismerhetik, és betekintést nyerhetnek a mezőgazdaság szépségeibe – mondta az igazgató-he-

lyettes. Scherrenberg Johannes
szólt arról is, hogy másfél évtized alatt megtanulták, hogyan
lehet és kell megszervezni egy
színvonalas, nagyon sok vendéget fogadó rendezvényt.
– A mai kiállítást is az iskola
tanárai, diákjai, dolgozói szervezték és együtt szolgáljuk ki a
háromezer látogatót - mondta.
- Az évente ismétlődő mezőgazdasági kiállítás iránti érdeklődés megmutatkozik az
önök iskolájába jelentkező tanulók létszámában is?
- Igen. Nekünk ez egy beiskolázási tevékenység is valahol,
ugyanis ha a szülő látja, hogy
a gyereket menthetetlenül érdeklik pl. a háziállatok, akkor
ez lehet egy beiskolázási lehetőség is. Az iskolánkban egyébként van nappali és esti képzés
is. A két nappali szakközépiskolai osztályunk mellett két
szakiskolai osztály is van, egy
lovász és egy gazdász.
- Mit tapasztal, a XXI.
században, a pc központú,
"facebook-os"
világunkban
mennyire van vonzereje a mezőgazdasági tevékenységnek?

Színvonalas volt a kulturális műsor is

- Örök igazság, hogy enni
mindig kell, s amiből minden
táplálkozik az a talaj, a termőföld, a megtermesztett növény
az ember számára is táplálékul szolgál. A földműves múlttól nem szabad elszakadni. Sok
mindent előállítunk mesterségesen, de a természetes táplálék nagyon fontos, és ezt a mezőgazdaság állítja elő minden
országban. A facebook korában szerencsések vagyunk abból a szempontból, hogy sok
falusi községből járnak gyerekek hozzánk. Sok család foglal-

kozik állattartással, de az sem
ritka, hogy a gyereket érdekli a
kertészet, a növénytermesztés.
Egy szóval, én optimista vagyok a jövőt illetően – mondta Scherrenberg Johannes, aki
szerint az emberek felismerik
érdekeiket, akikben megvan az
összetartozás igénye is. Amire jó példa, hogy a rendezvényen neves művészeti együttesek díjmentesen léptek fel, melyek óriási sikert arattak a közönség körében.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

Megnyílt Vízer József gödi műbútorasztalos mester életmű kiállítása

EGY SZAKEMBER ÉLETÚTJA AZ ASZTALOS PADTÓL
A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTI KERESZTJÉIG

Az alkotó emberek számára rendkívüli jelentőséggel bír, hogy rendelkezzenek az eredetiségükhöz szükséges eszközökkel. Nem engedik, hogy mindenféle irányelvek szabjanak ösvényt gondolataiknak. Oly szabadságot élveznek kreativitásukban, amelyek valódi egyéniséggé fejlesztik őket, egyedivé és megismételhetetlenné varázsolják műveiket – ezen gondolatok tolmácsolásával vette kezdetét Vízer József műbútorasztalos mester életmű kiállításának ünnepélyes megnyitóját Gödön május 15-én.

A

József Attila Művelődési Házban rendezett
ünnepségen megjelent
többek között Markó József
polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző, dr.
Szilágyi János, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara oktatási és képzési igazgatója.
Páratlan mester páratlan műveivel találkozhatnak azok, akik eljöttek megtekinteni a kiállítást, amely
arra hivatott, hogy ifjabb és
idősebb Vízer József életpályáján keresztül bemutassa, hogy bizony egy jó szakma felér egy diplomával. A
mester méltatásából kiderült, hogy a fa illata, az asztalosműhely varázsa, a szakma szeretete már édesapja
műhelyében magával ragadta az ifjabb Vízer Józsefet.
Húsz éves sem volt, amikor
1960-ban megkapta mesterlevelét. Míves bútorok készítésével, restaurálásával szerzett hírnevet, elismertséget
országhatáron innen és túl.
Nagyköveti rezidenciák sorának különböző stílusú, igényes antik bútorokat újított
fel, egészített ki, illetve új és
egyedi darabokat készített.
Akár készítette, akár javítot-

A mester és egykori tanára

ta ezeket a bútorokat, mindig
a tökéletességre törekedett
a mester, mert ma is ez az
egyik hitvallása. A mesteri
munka minden csínjának ismeretét nem csupán a maga
javára fordítja, a jövő mestereinek képzését is szívén viseli, megtanítja nekik a szakma fogásait, a szakma tiszteletét és szeretetét – hangzottak a méltató mondatok.
A gödiek is rendkívül büszkék arra, hogy Vízer József
mester városuk polgára, s
egy kicsit magunkénak érzik
a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét, amelyet a mester idén március 13-án vehetett át Balog Zoltán minisztertől. Többek között ezeket az örömteli pillanatokat

is, az elkészített különleges
bútorok némelyikének képmását, a mester életművének egy-egy foszlányát, okleveleket és sok-sok személyes tárgy fotóját is láthatja
a kiállításon minden érdeklődő. Ezeket az emlékeket
mind Vízer József maga gyűjtötte össze és rendezte el a
tablókon, legalább akkora
gondossággal és precizitással, mint amilyenek mesterművei is. Minden kincshez,
ami itt látható, bizonyára nagyon sok emlék fűződik, sok
kedves történet kapcsolódik
hozzájuk – hallhattuk.
Ezt követően dr. Szilágyi
János, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatási
és képzési igazgatója szólt az

egybegyűltekhez. Beszédét
egy Arisztotelésztől kölcsönzött idézettel kezdte: „Ahol a
világ igénye és az egyén tehetsége találkozik, ott van
az ember munkahelye.” Mint
fogalmazott, a kiállítás megnyitójának mottója is lehetne ez az idézet. Szilágyi János szerint egy szakma igazi mesterének lenni ugyanolyan értéket jelent, mint
akár a tudomány vagy művészet avatott emberének lenni. Nem csak az a tehetséges,
akik magas fokú, briliáns intellektuális képességekkel
rendelkezik, hanem bizony
a kéznek is van intelligenciája. - Ha Magyarországon
munka alapú társadalmat
akarunk kiépíteni és az ipar
fejlődéséről beszélünk, akkor képzett szakmunkásokra nagy szükség és igény van
- hangsúlyozta az MKIK igazgatója. Vízer Józsefet méltatva kiemelte, hogy Józsi bácsi 1941-ben Újpesten született, amely akkoriban a magyar faipar fellegvára volt,
a faipari technikumot 1959ben végezte el, de családi
származása miatt nem tudott egyetemen továbbtanulni. Az élet azonban ezért kárpótolta őt, amikor a soproni

Képeken egy sikeres szakmai életpálya

Faipari Egyetem tiszteletbeli hallgatójává választották.
Pályája egyenesen ívelt felfelé, tudását is átadta a fiataloknak, nem csak magas
szinten művelte azt. A Faipari Technikumban díjat alapított édesapja emlékére. A
mai napig támogatja a fiatalokat, segít nekik elindulni
pályájukon. Nem csupán műbútorasztalos, hanem bútorművész, mert olyan magas
szinten űzi a szakmáját. Józsi bácsi munkája közel háromnegyed évszázadot ölel
fel, s ennek betetőzése volt a
Magyar Érdemrend tiszti keresztje is. Köszönet Göd városának, hogy lehetővé tették a kiállítást, hiszen mindannyian büszkék lehetünk

Józsi bácsira – zárta gondolatait Szilágyi János.
Ezt követően Vízer József
mester emelkedett szólásra,
aki meghatódottan mondott
köszönetet a méltató szép
gondolatokért. Örömét fejezte ki, hogy egykori tanára,
és osztálytársai is megtisztelték személyes jelenlétükkel. Külön köszönetet mondott a kiállítás igényes előkészítéséért Szabó Imrénének
a művelődési ház igazgatójának. Vízer József szakmai
életútját bemutató tárlat, és a
vendégkiállító, Detre László
gödi asztalos munkái június
2-ig tekinthetők meg.
(B. Szentmártoni)
Fotó: Bea István (Gödi
Körkép) és KesziPress
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A Bolgár Nemzetiségi
Önkormányzat megemlékezése
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Házi kedvencünk, a tévé

Mint minden esztendőben, úgy idén is, május 24-én emlékezett meg a
Dunakeszi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Szent Cirillről és Metódról,
Elgondolkodott már azon, miért és hogyan szeret tévézni? A készülék
a bolgár abc megalkotóiról.
típusa és a csatornaválaszték bizonyára fontos, de az is sokat számít,
860 körül megalkotott, 43 be- hogy a kedvenc tévéműsorait a legkényelmesebb helyen, időben és mórendezvényre a Dunakeszi Nyári Napközis
tűből álló abc, ezt a rendszert don nézhesse.

A

tábor területén került
sor, melyre az önkormányzat
testületi tagjai, a városban élő
bolgár származásúak és szimpatizánsok szép számban jöttek el.
Köszöntőjében Kirov Gábor, az önkormányzat elnöke elmondta, hogy a két bolgár szent mellett a bolgár kultúra ünnepe is május 24-e.
Felolvasta a hittérítő és tanító testvérpár emlékére írt sorait, melynek epilógusa így
szólt: „Nyugodjatok békében
szent apostolok,/Kik a latinul és görögül nem tudó szláv
népeknek/Ábécét írtatok,/ És
terjesztettétek azt a keresztyén tanokkal egyetemben,/
Hogy e népek saját nyelvükön
írhassanak, tanulhassanak,
imádkozhassanak/És ezáltal
közelebb kerülhessenek Is-

tenhez, emberhez egyaránt!”
Csillag Mária pedagógus történelmi ismertetőjében felidézte Szent Cirill bizánci filozófus, hittérítő, nyelvújító,
a szláv írás megalkotója életútját s szólt testvéréről, Szent
Metód bibliafordítóról. Kettejük legnagyobb érdeme a

Mihály bizánci császár parancsára alkották meg. II. János Pál pápa 1980. december
31-én Szent Cirillt és Metódot Európa társ védőszentjeivé nyilvánította.
A megemlékezés után a
SoulFool Band zenekar két
tagja, Suba Attila énekes zenekarvezető és Hebenstreit
Máté billentyűs egy órás
koncertet adott a negyvenes
és ötvenes évek „elfelejtett”
blues és jazz dalaiból. Nagysikerű előadásukban megelevenedett az egykori New Orleans zenei világa.
A rendezvény alatt faszénkályhákon folyamatosan sült
a bolgárok kedvelt étele, a
csevapcsicsa, melyet a vendégek jóízűen és jókedvűen fogyasztottak.
Katona M. István

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS,
közös tánc nélkül

Sajnos az égiek 2015. május 21-én nem fogadták kegyeikbe a TÁMOP 3.1.4
B-13/1 – 2013 – 001 Köznevelés az iskolában projekt Partnerség és hálózatosodás modulja záró rendezvényeként megálmodott flashmobot.

A tévézés élményében a tartalom az egyik legmeghatározóbb szempont. A teljesen egyénre szabott választék a gyakorlatban egyelőre nem megvalósítható, de ha a bőség sokféle
választási lehetőséggel párosul, a család minden tagja megtalálhatja az ízlésének megfelelő műsort. Az Invitel gazdag csatornakínálatának például része a népszerű sportközvetítéseket felvonultató DIGI Sport 1 és 2, az ismeretterjesztő programokban bővelkedő
Discovery Channel vagy a díjnyertes sorozatokat sugárzó FOX.
Szeretjük, ha összeválogatható
A széles választék egyedi igényekre szabható,
és a tematikus minicsomagokkal, illetve a
harmincas listából öt összeválogatható csatornát tartalmazó Mixer kiegészítő csomaggal még tovább bővíthető. Az Invitel legutóbbi kutatása* szerint azonban nemcsak a tartalom, hanem a technikai feltételek is befolyásolják, hogy mennyire szívesen tévézünk.
Egyre nagyobb teret hódítanak például a síkképernyős, nagy felbontású televíziók. Az Invitel ügyfeleinek körében is nő az érdeklődés
a HD műsorok iránt, a megkérdezettek har* 2015 áprilisában, televízió-előfizetéssel rendelkező
Invitel ügyfelek körében végzett, nem reprezentatív kutatás.

mada rendszeresen néz ilyen programokat.
Őket az Invitel HD csatornák széles választékával várja a VDSL vagy optikai technológiával lefedett területein. Az ügyfélkörben különösen kedvelt a huszonöt változatos adót felsorakoztató HD Super csomag.
Szeretjük, ha interaktív
Ugyanígy népszerűek az IPTV-szolgáltatás
által kínált, interaktív funkciók, amelyekkel saját időbeosztásunkhoz igazodva tévézhetünk, azaz visszatekerhetjük, rögzíthetjük
vagy megállíthatjuk az adást. Mindezen lehetőségeknek köszönhetően ma már csak rajtunk múlik, hogy a nappaliban, a teraszon
vagy a hálóban nézzük kedvenc műsorainkat,
esetleg főzés közben vagy a kádban tévézünk
internetképes mobil készülékkel. Az Invitel
által kínált Filmbox Live- és HBO Go-szolgáltatásokkal ez utóbbit is könnyedén megtehetjük.
A tévé-, internet- és telefonszolgáltatást tartalmazó új
Színvilág csomagokról tájékozódjon az Invitel Pontokban,
a 1288-as Infóvonalon vagy a www.invitel.hu oldalon.
A kiválasztott, személyre szabott megoldásokat pedig
akár webáruházunkban is megrendelheti.

Kammererék nyerték a szétlövést
Kammerer Zoltán és Szalai Tamás már biztos, hogy képviselheti a magyar színeket az
augusztusi milánói kvalifikációs világbajnokságon, miután megnyerték az 1000 méteren
induló férfi párosok küzdelmének harmadik felvonását. A szolnoki szétlövésen a rutinosabb duó meggyőző fölénnyel nyert a Noé Zsombor, Vass Péter egység előtt.

H

A

Az esős időjárás sajnos nem tette lehetővé a színvonalas program bemutatását

Dunakeszire megérkező iskolák tanulói, pedagógusai és az őket
kísérő szülők a Szent István
Általános Iskolában és a Dunakeszi Gimnáziumban berendezett
főhadiszállásukon készülődve tapasztalhatták, hogy az eső folyamatosan,
rendíthetetlenül és vigasztalanul szakad. Az is mindegy
volt, merről fúj a szél, mivel az
eget körben, a látóhatárig esőfelhők borították. Mindezek
ellenére a rendezvényre érkező gyerekek felöltöztek a tánchoz, alkalmi fodrászaik a frizuráikat is előkészítették. A
megjelentek így mutattak példát felelősségérzetből, emberségből és egymás iránti tiszteletből. A zuhogó eső azonban átírta a programot. Pedig
a tervezett fellépést a betanu-

lást követően sok iskolai próba
is megelőzte. Sőt a dunakeszi
iskolák kb. 100 tanulója május
20-án – Nagyné Szöllösi Márta partnerségi pedagógus vezetésével - ragyogó napsütésben még egy sikeres főpróbát
is tartott. A reménykedés délután 3 óráig tartott: ekkor a
rendezvény partnerségi pedagógus szervezői, Nagyné Szöllösi Márta és Asztalosné TóthFekete Beatrix meghozták a
döntést a flashmob elmaradásáról. Habár az iskolák év végi
feladatai és a szervezési nehézségek miatt a közös tánc teljes
körű, valamennyi intézmény
részvételével zajló megismétlésére nincs lehetőség, a tervezett helyszínen május 27-én 15
órától a dunakeszi iskoláknak
és más települések érdeklődő diákjainak lesz lehetősége

egy szűkebb körű bemutatóra.
Köszönet a gyerekeknek a felkészülésért, az intézményvezetőknek, a kísérő pedagógusoknak és a szülőknek a soksok támogatásért. Köszönet
Dunakeszi Város vezetőségének, hogy minden feltételt biztosított a program sikeres lebonyolításához. Köszönet a
modul partnerségi pedagógus szervezőinek, Asztalosné Tóth-Fekete Beatrixnak és
Nagyné Szöllösi Mártának a
több hónapos munkájukért. S
habár a közös tánc elmaradt,
a közös célok érdekében végzett közös munka, a közös tervezés, a közös próbák jól szolgálták a projekt egyik fő céljaként megjelölt helyi közösségépítést.
Beély Gábor,
fóti garays pedagógus

ihetetlenül kiélezett
küzdelmet hozott az
első két válogató, 10
nappal ezelőtt Szolnokon a
Kammerer Zoltán, Szalai Tamás összeállítású páros győzött
néhány tizeddel, míg szombaton Duisburgban fordult a kocka, a második válogatónak számító világkupa verseny döntőjében, szintén szoros csatában,
a fiatalabbak győztek.

Kammerer Zoltán
A harmadik szétlövésen is
izgalmasan alakult az első
700 méter, a két páros fej-fej
mellett haladt, Kammererék
azonban most jobban bírták
a hajrát és az első két válogató kis különbségéhez mérten viszonylag nagy fölén�nyel, közel 3 másodperccel
nyerték meg a mindent eldöntő különversenyt – adta hírül
a kajakkenusport.hu.
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Királyi Operettgálával indul a nyár
Melocco Miklós köszöntése Szobon
a Gödöllői Királyi Kastélyban!

A Kossuth-díjas szobrászművész kiállítása június 14-ig tekinthető meg

A 80 éves mester, Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész kisplasztikai alkotásaiból, grafikai lapjaiból, köztéri szobrairól készült poszterekből
nyílt kiállítás 2015. május 8-án a Börzsöny Múzeumban. A tárlatot Wehner
Tibor művészettörténész nyitotta meg.

A

z esemény magyar
reneszánsz muzsikával kezdődött és
régi magyar köszöntő énekkel zárult Gebri Bermadett és
Kuháné Tóth Edit zenetanárok jóvoltából.
A Munkácsy- és Kossuthdíjas művész szobi tárlatán
elsősorban az otthonából
származó grafikákat, szobrokat és plasztikákat lehet megcsodálni. A kiállítás egyedülálló, hiszen ebben az összeállításban még sehol nem lehetett látni ezeket az alkotásokat. A kisebb méretű szobrok
és grafikák mellett a nagyobb
művek gipsz-tanulmányai is
megtalálhatók itt, de fotók
segítségével bemutatásra került az országban fellelhető
alkotások egy része is.
Hazánk egyik legelismertebb szobrászművészének alkotásai közül egy két alakos
szoborkompozíció régiónkban, a váci Postaparkban látható, amely a II. világháborúban elesett, az édesanyja karjába hulló hőst ábrázolja.
A kiállítás megnyitását követően hangversenyre és fogadásra került sor a Szobi Kodály Zoltán Alapfokú
Művészeti Iskolában, melyen
közreműködtek:
Bogányi

Idén újra a nagysikerű Királyi Operettgála produkcióval és a Magyar Kamarazenekarral köszöntik a
nyarat a Gödöllői Királyi
Kastélyban, 2015. június
14-én, vasárnap este 19
órától!

A

Gergely, Kossuth-díjas zongoraművész, az intézmény
igazgatója, valamint a zeneiskola tanárai: Ella Dániel, Fehérné Szabó Marianna, Sveda Brigitta, Szakácsné
Győri Éva, és Toókos Jonatán.
A tárlat megtekinthető
2015. június 14-ig, hétfő kivételével 9-16 óra között. Rendezők: Börzsöny Közérdekű
Muzeális Gyűjtemény, Szobi
Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola, Börzsöny Múzeum Baráti Köre.
Fésű József György
Fotó: Korsós János

Melocco Miklós
és Bogányi Gergely

z esten az operett és
az opera műfajának
legkiválóbb előadói
lépnek színpadra, többek
között Berkes János, a Magyar Állami Operaház művésze, Érdemes művész, az
operett műfajának elmaradhatatlan képviselője, Szász
Kati, a Királyi Operettgála
primadonnája, Egri József, az
Interoperett táncos-komikusa, és Pohly Boglárka, az akrobatikus tánckoreográfiáiról ismert szubrett. Az esten
a nemzetközileg elismert Magyar Kamarazenekar közreműködik Bánfalvi Béla Lisztdíjas hegedűművész vezetésével, és Pfeiffer Gyula, a Magyar Állami Operaház karmesterének vezényletével.
A kilencedik életévébe lépett Királyi Operettgála elegáns, pazar látványával, friss,
dallamos zenéjével, művészi,
akrobatikus koreográfiáival
különleges élményt nyújt a
közönség számára. Műsoron
ismert és kedvelt operett részletek, többek között Kálmán
Imre, Lehár Ferenc, Huszka

Jenő, Ábrahám Pál, Johann
Strauss fülbemászó dallamai
hangzanak el.
A Királyi Operettgála nemcsak a műsora és a fellépő művészek miatt különleges, hanem a helyszínét tekintve is,
hiszen a Gödöllői Királyi Kastély, Ferenc József és Erzsébet
királyné (Sissi) kedvelt nyári

lakhelyeként szolgált. A korhű épület belső udvarával, hatalmas parkjának elegáns, gyönyörű báltermével a legmegfelelőbb helyszín az operett korabeli világának megjelenítésére.
Jegyek kaphatók a helyszínen, az ismert jegyirodákban
országszerte, és az interneten:
www.jegy.hu

Múzeumok világnapja a dunakeszi erődben
A hagyományos programokon, ismeretterjesztő előadásokon kívül két különleges programmal lészült
a Késő-római Kikötőerőd Kiállítóhely a Múzeumok világnapjára. A kétnapos program nyitónapján
Magyar Miklós festőművész „Velencéből Dunakeszire” című kiállítása nyílt meg.

M

ájus 16-án, szombaton az előrejelzések ellenére csodálatos idő lett délutánra. A nap
aranyba öltöztette a Duna-parti sétányt. Talán ennek a ragyogó időnek is köszönhető,
hogy az ókortörténeti kiállítást
rejtő kikötőerőd múzeum benépesült.
Az
érdeklődés
középpontjában Magyar Miklós
festóművész „VELENCÉBŐL
DUNAKESZIRE”- című kiállítása állt. A „várak, erődök,
citadellák” – az ókori erődfalak között, izgalmas tér-,
és időutazásra invitálta a nézőket. A rendkívül aprólékos
munkával felépített képek Velencétől a nagy magyarországi
várainkig, különböző korokat,

Langmayer Katalin álma valóra vált: Megszületett az Erődgaléria

építészeti stílusokat vetít elénk,
szinte egész történelmünket
megidézve.
Langmayer Katalin - az
erődprogramok megálmodója és szervezője - bevezető gondolataiból megtudtuk, hogy a
most idelátogatók tanui lehetnek az Erődgaléria megszületésének. Hirschberg Attila
házigazdaként köszöntötte a
vendégeket és röviden bemutatta az „erőd történetét”. Ebben a varázslatos környezetben
Márkus Erzsébet és Kátai Katalin művésztanárok és növendékei lélekemelő műsorral emelték a kiállítás fényét.
Vincze József szobrász, költő, dalíró nyitotta meg a kiállítást a festőművészt máltató
gondolatokkal, életútjának rö-

vid ismertetésével, majd így
folytatta:
"Miklós a mai tárlaton alkotásaiból ad ízelítőt. Tisztelet a reneszánsznak, újjászületésnek- velencei városképekkel
és tisztelet a hazának - magyar
várak festményeivel. Miklós
ezzel is kinyilvánítja hazaszeretetét, hisz ezek a magyar várak, mint kőbe zárt történelem
mesélnek hazánk és a magyarság nagyságáról, kultúrájáról,
ami remélem még nagyon sokáig él és megmarad e letűnt
Római Birodalom romjai fölött. Végezetül engedjék meg,
hogy megköszönjem, a szervezők és befogadók munkáját,
és mielőtt megnyitnám a kiállítást, saját versemmel köszöntsem a Művészt, akinek jó

egészséget és alkotókedvet kívánok.
Madárijesztő
Madárijesztő, ne menj el!
Ez a föld a tiéd!
Áztasson eső,
tépjen a szél,
szaggassa ruhádat,
szárítson meg a nap,
szálljanak rád a madarak
és az arra járóknak
mindig intsél egy
Adjon Istent!”
A különös atmoszférájú kiállítást a képek megtekintése után fogadás és kötetlen beszélgetés zárta.
(Munkatársunktól)
Fotó: Vörös István
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A V4 Fesztivál és Színházi Találkozó képekben
A V4 Fesztivál és Színházi Találkozó történetét, az elmúlt két év rendezvényeinek egy-egy kiemelt
pillanatát mutatja be a Váci Dunakanyar Színház galériájában megnyílt fotókiállítás – három alkotó:
Cservenák Péter, Fehérvári Fruzsina és Fekete István fotográfus/fotóművész munkáin keresztül.

A

május 9-én megnyílt
kiállítást Kis Domonkos Márk, a színház
igazgatója nyitotta meg. A
tárlatot a kiállítás rendezője,
Lencsó László mutatta be,
majd Cservenák Péter, a képanyag zömét létrehozó fotóművész beszélt a képekről - a
fotográfus szemszögéből.
Köszöntőjében Kis Domonkos Márk az idén harmadik alkalommal megrendezésre kerülő, évről-évre több látogatót vonzó, V4
Színházi Találkozó küldetését és idei programkínálatát emelte ki. A Visegrádi négyeket, azaz a Cseh Köztársaság, Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát
összekötő színházi találkozó, mely országosan egyedülálló kezdeményezésként
indult 2013-ban, mára nevet
szerzett a nyári fesztiválok
sorában. Célkitűzésében túlmutat a hagyományos, nemzetközi kulturális fesztiválok
céljain – mondta Kis Domon-

A kiállítást Kis Domonkos Márk igazgató nyitotta meg

kos Márk -, hiszen a fesztivál
védjegye a visegrádi tagállamok között fennálló, több évszázados múltra visszatekintő kapocs; a történelem által
igazolt politikai, gazdasági
együttműködés. Az együttműködés kulturális részét
hivatott erősíteni a V4 találkozó, ahol a közös gyökerek felmutatása mellett min-

den résztvevő bemutathatja
saját, nemzeti kultúrájának
egy-egy szeletét.
A kiállításon közel félszáz kép idézi meg a fesztivál legemlékezetesebb momentumait: a nyitóünnepségektől és a színpad mögött zajló, „kulisszatitkokat
feltáró” kerekasztal beszélgetésektől kezdve a feszti-

vál nagy pillanatait felelevenítő színházi bemutatókon
és koncerteken készült fotókig. Köztük a fesztivál jelképes üzenetét megtestesítő, a
négy ország művészeinek közös előadásában megvalósuló záró performanszokat
megörökítő képekig. A fotók
mellett láthatjuk a rendezvények plakátjait, ill. egy-egy
színpadi produkció szereposztását. A színpadi jeleneteket ábrázoló eseményfotókat
egy-egy portré tarkítja, mint
pl. a színház visszatérő vendégének számító Hobo karakterisztikus arcképe.
A fotók dokumentumértékük mellett művészi-esztétikai értékekkel rendelkeznek, s bepillantást nyújtanak a színház varázslatos világába.
A kiállítás nyár végéig látható.
M aczkay Zsaklin
Fotó: Péter Tamara

Bari Janó 60

„Az ösztönember” – életmű kiállítás Vácott,
a művész születésnapja alkalmából

Bari Janó a magyarországi cigány festészet meghatározó alakja. Festészetét sokszorosan átszövi roma
identitása, az „örök vándorló szelleme”. Pályafutása a 70-es évek elején indult, a budapesti avantgárd
és underground művészvilág szereplőjeként, mára legendássá vált performanszok és kiállítások résztvevőjeként. Az eltelt négy évtized alatt megközelítőleg 450 kiállításon szerepelt. Alkotásai számos múzeumban és magángyűjtőnél fellelhetők: Magyarországon többek közt a Roma Parlamentben, külföldön
pedig Svájctól Kanadáig.

B

ari Janó a 80-as években telepedett le Vácon, s csakhamar a város kulturális életének jellegzetes színfoltja lett. A művész május 13-án ünnepelte
60. évét. Ez alkalomból nyílt
retrospektív tárlata „Az ösztönember” címmel, a Madách Imre Művelődési Központban, melyet Fördős Attila polgármester nyitott meg.
-Mikor kezdtél rajzolni?
-Szerintem már az anyám
hasában is festettem. De „fizikailag”, egy 11 fős, szegénységben élő, kazinbarcikai családban, ahová születtem, nem
könnyű rajzeszközökhöz jutni, így sok éven át, amíg nem
kaptam ceruzát és ecsetet,

csak belül, a fejemben rajzoltam. De már ekkor is „szobrászkodtam”, mindenféle talált tárgyakból építettem alakokat. Ez máig megmaradt:
a Duna-partról olykor fölhozok egy követ, aminek formája van, ami beszél hozzám, és
én továbbépítem.
Az első ember, aki felfigyelt
rám, 9 éves koromban volt a
rajztanárom, de ő sem sokáig tanított, mert elkerült az
iskolából. Később sem voltak
„mestereim”, viszont a régi
nagy festők képeit tanulmányoztam, Bosch-t, Dürert és
Dalít. Tőlük tanultam.
-A 70-es évektől voltak kiállításaid; hogyan törtél be a
művészeti szcénába?
-Felköltöztem Pestre, ahol
bekerültem az akkori avantgárd és underground művészeti életbe, egy borzasztó izgalmas, pezsgő világba.
Kultkocsmákban kezdtünk
kiállítani, performanszokat
rendeztünk, művészbarátokkal, festőkkel, zenészekkel,
költőkkel. Állandó kiállítója lettem a Fekete lyuknak,
majd a Tilos az Á-nak. Abban a korban, amit mi csináltunk, forradalmi volt, nehezen befogadható a hivatalos
közegek és művészeti szereplők számára, és csak a rendszerváltás után nyílt meg az
út. Innentől sok helyen szere-

peltem itthon és külföldön is.
A 80-as évektől modell lettem
a képzőművészeti főiskolán,
ahol sokat láttam, tanultam.

- Különös, szürrealisztikus
világ a tiéd, olykor egyértelmű utalásokkal Dalíra; bibliai és mitikus témákkal, amik
saját valóságod elemeivel keverednek, valamint sötét, kevés fényű színvilággal. Te hogyan jellemeznéd a stílusod?
- Három részből gyúrtam össze a „barjijanó” stílust: az avantgárdból, az undergroundból, a Dalí hatásból és persze mindabból, ami
én vagyok. A Biblia az alap, ez
szövi a „témaképeket”, vagyis
azokat, amik gondolatokról,
mélyebb tartalmakról szólnak. A barna a kedvenc színem: a szomorúság és a fájdalom színe. A cigányságé. És az
elmúlásé. Nézd meg a vasszeget, amint rozsdásodni kezd,
ebben benne van minden érzés, amit hordoz! Sokszor
mondják, hogy sötétek a képeim, de valójában mindegyiken ott van a fény, néha kevés,
de azért megjelenik – jelképesen – a legnagyobb sötétségben is. A művészek fényhozók; nem hazudhatnak. Az a
feladatunk, hogy megmutassuk a kitörni akaró fényt.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Cservenák Péter
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NBI/B: Tóth Tímea vezérletével
bajnokságot nyert a Gödi SE
kézilabda csapat
Igazán csodálatosra sikeredett a gödi női kézilabda csapat váci „vendégfellépése” a DVSC II elleni bajnokságzáró találkozón, melyen Tóth Tímea
vezérletével 38-26 (21-11) nyert az NBI/B Keleti csoportjának bajnokcsapata. A gödi hölgykoszorú örömjátékkal ünnepelte az egyesület újabb bajnoki címét, melynek tagjai igyekeztek emlékezetessé varázsolni a pályafutását befejező két egykori világklasszis, Tóth Tímea és Kirsner Erika búcsúmérkőzését is.

LEGENDÁK és a
repülés szerelmesei R
a LEVEGŐBEN!

Három év szünet után május 16-17-én újra Repülőnapot tartottak Dunakeszin. A látványosságban bővelkedő repülő show a korábbi évekhez hasonlóan idén is ezreket vonzott a város közkedvelt repülőterére, hogy megcsodálják a legendás pilóták bravúros produkciót.

A

lüktető élettel teli
repülőtér lenyűgöző képe tárulkozott
ki az érkező vendégek előtt.
Minden pillanatban történt
valami; kecsesen siklottak a
vitorlázógépek, a csodálatosan kék égboltból „kirobbantak” a nemzeti színű ernyővel aláereszkedő ejtőernyősök, felemelkedett a különleges helikopter, vagy éppen
elhúzott egy vadászgép a légtérben…
- Nagyon boldog vagyok,
mert három év szünet után
újra több ezren jöttek el, hogy
megcsodálják a legendákat és
a különleges gépek sokaságát.
Ez szívet melengető érzés –
mondta Vécsei Mihály, a rendezvény főszervezője. - Én is
itt kezdtem el repülni, ezért
nekem különösen fontos ez
a hely – nosztalgiázott. Majd
azt ecsetelte, hogy a kétnapos
programot sikerült jól összeállítani. – Ráadásul még az
időjárás is kegyes hozzánk –
mutatott a ragyogó nap felé. –
Annak külön örülök, hogy a
városi önkormányzat vezetői
nagyon pozitívan álltak az újraindított repülőnap megrendezéséhez. Megkeresésünk
után 48 órán belül alá volt
írva a szerződés. Ez rendkívül előremutató. Bízom benne, hogy a jövőben is hasonló
lesz az önkormányzat együttműködése, amely lehetőséget teremthet újabb rendezvények megtartására – húzta
alá Vécsei Mihály, aki hasonló elismeréssel beszélt a Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság segítő együttműködéséről is.
- A programok szuper látványosak – folytatta az értékelést -, melyek közül az ejtőernyős kupolaugró, az Apolló
Fox három egyforma repülő
bemutatóját és az ugyancsak
különlegesnek számító Delfin oktató vadászgép bemutatóját emelném ki. Az oktatógép pilótája, Szakács Gábor fantasztikus manővereket
hajtott végre ezzel a csodálatos vadászgéppel… - lelkendezett, majd egy kis szünet

után Imre Lajost dicsérte, aki
„világszámot mutatott” be a
helikopterrel.
Vécsei Mihály az öröm pillanatiban sem feledkezett
meg barátjáról, a tavaly tragikus szerencsétlenségben elhunyt Nádas Tamásról, aki
alapító tagja volt a Legendák
a levegőben programnak.

- Magyarország hogyan sáfárkodik azzal, mit profitál
abból, hogy egyetlen magyarként megjárta a világűrt?
- Az űrrepülés nemzeti érték volt tíz évig. A rendszerváltás után azonban már nem
kellettem senkinek… Szerencsére most történt egy pozitív változás, és én igyek-

Vécsei Mihály és Farkas Bertalan

Az ember és a gép csodálatos harmóniájáról szólt a május 16-17-i rendezvény, ezért
külön örültünk annak, hogy
sikerült egy rövid interjút készítenünk hazánk első űrhajósával, Farkas Bertalannal.
- Mit jelent egy olyan űrhajós számára részt venni egy
ilyen rendezvényen, aki első
és egyetlen magyarként meghódította a világűrt?
- Az űrhajózástól függetlenül a repülés egy csodálatos
dolog, aki ezt egyszer megszerette, megszokta, közel áll
hozzá, abban biztos vagyok,
hogy jól érzi magát. Vécsei
Mihályék meghívására már
többször voltam itt. Mindig
eljövök, ha nem vagyok éppen külföldön. Örömmel látom, hogy most is rengetegen vannak, nagyon sok a
gyerek. Ez a rendezvény az
élményen túl jó alkalom arra
is, hogy megszerettessék a
repülést. Ha valaki megszereti a repülést, annak nagyon sok mindenről le kell
mondani, hiszen ha egyszer
elemelkedünk a földtől, akkor oda kell figyelni mindenre.

szem megfelelni az elvárásoknak. Van egy tapasztalat,
melyet az ember a munka során tud megszerezni. Nagyon
sokat találkozom az ifjúsággal, ami fantasztikus dolog.
De bárhol vagyok a kontinensen, tisztelnek, becsülnek
engem, mint magyar űrhajóst
és a többieket is. Nem túl rég
Olaszországban voltam az
európai űrhajósok elnökségének találkozóján, majd Svédországba utazom egy nemzetközi űrhajós kongresszusra. De előtte még itt Dunakeszin is repülők… mondta
mosolyogva.
A legendás űrhajóshoz hasonlóan nagyon sokan felszálltak az utasszállító gépekre, hogy élvezzék a repülés fantasztikus élményét és
fentről megcsodálják a Dunával és Pilis heggyel övezett
Dunakeszi képeslapra illő panorámáját.
A nap végén azzal köszönt
el tőlünk Vécsei Mihály, hogy
jövőre egy nemzetközi repülőnapot szeretnének rendezni
Dunakeszin, ahol ehhez minden feltétel adott…
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

endkívül nagyvonalú
gesztus volt a debreceni együttestől, hogy az
utolsó találkozó előtt már bajnok gödiek javára lemondott
a hazai pálya előnyéről és vállalta a váci utazást, hogy a bajnokcsapat lelkes szurkolótáborával együtt ünnepelhesse a megérdemelt sikert. Méltán lehetnek büszkék a gödiek – de az egész Dunakanyar
–, hogy Tősér Tibor vezetőedző lányai imponáló játékkal hódították el a bajnoki címet Kecskemét és a nagy múltú Vasas SC előtt. A kézilabdázás királynője, az NB I/B
Keleti csoportjának gólkirálynője is a gödi együttes játékosa Tóth Tímea személyében,
aki egymaga 229 alkalommal
zörgette meg az ellenfelek hálóját. A tehetséges fiatalok közül, Helembay Fanny és Hámori Konszuélia is 100-100 gól
fölött teljesített, ami igencsak
biztató jövőt ígér, hiszen a legjobb góllövők mellett az egész
CSAPAT dicséretet érdemel,
mert egy emberként, szívvellélekkel küzdöttek Gödért, az
egyesületért, amit a szurkolók
mindig is éreztek.
A hálás támogatók a bajnokságzáró találkozón egyvégtében énekelték: Bajnokcsapat!
Bajnokcsapat! Zúgott a lelátó,
melyet a hullámszerűen érkező tapsvihar még jobban felerősített…
Óriási volt a boldogság a
38-26-os győzelmet jelentő
sípszó után, melyet néhány
másodperccel megelőzött egy
gyönyörű jelenet, amikor a
pályafutását befejező Kirsner
Erika bedobta utolsó bajnoki
gólját.
Hosszú percekig tartó ünneplés után sikerült interjút
kérni Tóth Tímeától, aki ezúttal is örömmel nyilatkozott a
Dunakanyar Régiónak.
- Bajnoki aranyéremmel
ért véget egy csodálatos sportpályafutás. Ezekben az örömteli pillanatokban mire gondolsz, hiszen ez számodra azt
is jelenti, hogy befejeződött
játékos karriered?
- Arra gondoltam, nagyon
jól tettem, hogy visszaálltam játszani. Amikor az NBIet befejeztem, azt mondtam,
hogy nem szeretnék már kézilabdázni. De azt gondolom,
hogy életem legjobb döntése
volt, hisz élvezhettem a pályán
a játékot. Köszönöm a csapattársaknak, mert nélkülük nem
jött volna létre ez a siker. Fel
tudtak nőni ehhez a feladathoz, hiszen egy szintet ugrottunk NBII-ből, és egy év alatt
egy csodálatos szezont pro-

Az egykori világsztár, Tóth Tímea bajnokcsapat tagjaként és
gólkirálynőként fejezte be játékos pályafutását

dukáltunk és megnyertük az
NBI/B-t. Nagyon fog hiányozni ez az egész, de egyszer minden jónak vége szakad, és így
a legszebb, hiszen gólkirálynő
lehettem ismét. Az, hogy en�nyi ember kijött ide, azt bizonyítja, ilyen sokan szeretnek
bennünket, ami csodálatos érzés. Kívánom a csapat játékosainak, hogy jövőre is nőjenek fel az előttük álló feladathoz. Újabb lehetőség nyílik ki
az együttesben játszó sok-sok
fiatal előtt, akikért nagyon fogok szurkolni.
- A csapatért szurkolók azt
érzékelték, hogy a két egykori
világsztár játékos maga köré
tudta vonzani a feltörekvő fiatalokat, akikkel egymást kiegészítve igazi együttessé formálódtak. Nem voltak sztárallűrök, tényleg a hátatokon
vittétek a csapatot. Örömmel
játszottatok…
- Erikával mindent megtettünk a sikerért, húztuk a
csapatot magunkkal. De az
is tény, hogy a fiatalok mindig jöttek velünk, akikkel
együtt rangadókat, bajnokságot nyertünk. Nagyon boldog
vagyok, hogy Erával végig csináltuk ezt az egy évet, hiszen a
régi trükkjeink, megoldásaink
ellen nemigen volt ellenszerük a csapatoknak. Élveztük
a játékot. Azt viszont nagyon
sajnáltam, hogy időközben
Gyetván Kriszti kiszállt, mert
azt gondoltam, nélküle nehezebb lesz, de szerencsére a fiatalok, köztük a két váci lány,
Helembay Fanny és Hámori Kunszuélia nagyon jól dolgoztak. Övéké a jövő, bízom
benne, be is bizonyítják, mert

megvan bennük az adottság,
hogy jó játékossá váljanak.
- Hogyan alakul a jövőben
a sportkarriered, edzőként
folytatod?
- Ezúton is köszönöm a gödieknek, hogy a fiatalok mellett kipróbálhattam magam
edzőként. Jó alkalom volt
arra, hogy tanuljak, „ráérezzek” az edzői munkára, de
mégis úgy döntöttem, hogy
nem tudom a továbbiakban
vállalni a junior csapat irányítását. Egyszerűen nem fér
bele az időmbe. Most egy óvodai programot írok, amely az
egész országot le fogja fedni. A
tervek szerint óvodapedagógusokat fogok képezni szivacs
kézilabdára. Igyekszem átadni a bennem lévő tudást, próbálom szívvel, lélekkel megoldani a feladatot, amit nagyon
nagy kihívásnak tartok. Ezzel
együtt bízom benne, hogy sikerül, amihez a Magyar Kézilabda Szövetségtől sok támogatást kapok. Hétköznapokon az óvodai program tölti
ki az életemet, hétvégét pedig
a családdal szeretném tölteni. Amennyiben olyan szépen
alakul minden, mint eddig,
akkor ki tud teljesedni az aktív pályafutásom utáni életem
is. Abban is boldog szeretnék
lenni. Boldog és gyereket szeretnék szülni...
- Köszönjük a nagyszerű
sportélményeket, szívből kívánjuk, hogy minden vágyad
teljesüljön!
Vetési Imre
Fotó: Bea István
(Gödi Körkép)
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