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Rétvári: Ukrajna másodrendűnek
tekinti egyes állampolgárait

Ukrajna egyes állampolgárait másodrendűnek tekinti, amikor korlátozza
a nyelvhasználathoz fűződő jogaikat - mondta Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára május 13-án vasárnap Vácott, az I. világháborús emlékműnél tartott megemlékezésen.

A

kereszténydemokrata politikus, a
térség országgyűlési képviselője rámutatott, a nyelvhasználati törvén�nyel Ukrajna korlátozza és visszaszorítja a kárpátaljai magyarság nyelvhasználati jogait, amikor csak alsóbb tagozatban engedélyezi, hogy a diákok saját nyelven tanulhassanak.
Rétvári Bence felhívta a figyelmet arra, az
ukrán alkotmány és nemzetközi szerződések
garantálják, hogy szerzett jogokat ne lehessen
elvenni. Márpedig az itt élő magyarság szerzett
joga, hogy saját nyelvén taníttassa gyermekeit hangoztatta.
Az államtitkár érthetetlennek nevezte, hogy
az Európai Unió egyes vezetői többet foglalkoznak a messziről ideérkező illegális migrán-

sok jogaival, mint az Európában évszázadok,
évezredek óta élő emberekével. Rámutatott,
nem Brüsszelből, Budapestről vagy Kijevből
kell megmondani, hogy Kárpátalján hogyan éljenek a magyarok, hanem az ott élők szervezeteivel kell tárgyalnia az ukrán államnak.
Rétvári Bence kitért arra is, a Velencei Bizottság már egy éve megszabta a kijevi kormánynak, hogy kezdjen egyeztetéseket a kárpátaljai magyarok képviselőivel, de Ukrajna
ennek a kötelezettségének máig nem tett eleget.
A magyar kormány mindaddig, amíg ez nem
történik meg, rendszeresen fel fogja szólítani
az ukrán vezetést és blokkolni fogja nemzetközi szinten annak egyes törekvéseit - figyelmeztetett.
Folytatás a 2. oldalon

Dr. Rétvári Bence:
A magyarság szerzett joga,
hogy saját nyelvén
taníttassa gyermekeit

Tuzson Bence: A köz szolgálatára szegődtem
A Pest megyei 05. számú, Dunakeszi központú országgyűlési egyéni választókerületben Tuzson Bence, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte az április 8-i választást, akinek május 3-án a József Attila Művelődési Központban rendezett ünnepségen dr. Pál Lajos, a helyi választási bizottság elnöke adta át az
országgyűlési képviselői mandátumát.

Dr. Pál Lajos adta át
Tuzson Bencének az egyéni
mandátumot igazoló
megbízólevelet

A

rendezvény kezdetén – melyen megjelent a választókerület mind a hét településének
polgármestere – az ünneplők közösen
elénekelték a Himnuszt a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar kíséretével, majd Pindroch Csaba
színművész József Attila: A Dunánál című versét mondta el.

Dr. Pál Lajos a választást értékelve bejelentette, hogy az
ország legtöbb szavazati joggal rendelkező választókerületében elnyert mandátum
kiemelten erős legitimációt
ad a képviselői tevékenységhez. A 93 ezernél is több választásra jogosult polgár közül több mint 70 ezren járultak az urnákhoz, akik közül

29 437 (43,59%) választó voksolt a győztes Tuzson Bencére. A választási bizottság elnöke köszönetét és elismerését
fejezte ki a választáson elindult valamennyi képviselőjelöltnek, akik vállalták a megmérettetést. Elismerését fejezte ki a választási bizottság tagjainak, és az ő munkájukat segítőknek, hiszen egy hónap

alatt ötven határozatot hoztak. Kiemelte, hogy döntéseiket a Nemzeti Választási Bizottság és a Kúria kivétel nélkül jóváhagyta.
Dr. Pál Lajos hatalmas taps
közepette adta az egyéni mandátumot igazoló megbízólevelet Tuzson Bencének, a választókerület újjáválasztott országgyűlési képviselőjének, akinek
eredményes munkát kívánt.
Nagy küzdelem volt, ennek
a végére értünk, de ez egyben valaminek, az építő munkának a kezdete – fogalmazott Tuzson Bence, aki elsőként a jelenlévő feleségének,
négy gyermekének, és szüleinek mondott köszönetet, akik
támogatása nélkülözhetetlen
volt a sikerhez vezető úton. A
választás a demokrácia ünnepe volt – folytatta -, melyen
a választópolgárok eldöntötték, hogy a felkínált alternatívák közül melyiket választják, melyik az az irány, amit
a következő négy évben Magyarország kövessen – mondta a politikus. – Azért fogok
dolgozni, hogy megszolgáljam a bizalmukat – tette hozzá. Tuzson Bence ünnepi beszédében külön hangsúlyoz-

ta, hogy stabil értékrenddel
bíró országgyűlési képviselőként és – amennyiben felkérést kap rá – a kormány tagjaként egyaránt a köz javát kívánja szolgálni. Ebben a politikai tevékenységben alapvető célként jelölte meg, hogy
kiemelt figyelmet fordítsanak
a magyarság sorsának alakulására -, amely jóval túlmutat
egy választási cikluson – alapvető kérdés, hány magyar lesz
a Kárpát-medencében a jövőben, ezért fontos a családokra, a gyerekekre koncentrálni – hangsúlyozta beszédében.
Tuzson Bence mindenkit közös gondolkodásra hívott arról, miként lehet elérni, hogy
több gyermeket vállaljanak a
magyar házaspárok.
A nemzet jövőjét meghatározó kérdések után szűkebb
pátriánkról, a választókerületről beszélt, melyhez hét település tartozik. Mind a hét dinamikusan fejlődött – húzta
alá az országgyűlési képviselő, aki egyenként értékelte az
elvégzett munkát, kiemelve a
helyi sajátosságokat, a további
fejlődést segítő adottságokat.
Ezután Erkel Ferenc Bánk
bán című operájából követ-

keztek részletek a Dunakeszi
Szimfonikus Zenekar előadásában, melyet Farkas Pál karmester vezényelt.
Az ünnepség végén Dióssi
Csaba polgármester mondott
pohárköszöntőt, aki személyes hangvételű beszédében
kiemelte Tuzson Bence politikusi és emberi kvalitását, melyet két évtizedes ismeretségük és együttműködésük során megismerhetett. „Tuzson
Bence egy értékrend bajnoka
lett.” – fogalmazott a városvezető; „A hazánkért küzdött, a
szellemiségért, melyet képvisel. Küzdött azért a szellemiségért, amely évszázadok óta
áthatja a magyarságot, hisz ezt
a harcot ma már nem buzogánnyal, hanem a választókerületekben vívják. A magyar
nép történelmének és összefogásának voltunk mi is a részei
és tanúi. Megnyertük a választást, most újabb négy évünk
van arra, hogy építkezzünk.” –
fogalmazott Dióssi Csaba, aki
gratulált és eredményes munkát kívánt Tuzson Bence országgyűlési képviselőnek.
Vetési Imre
Fotó: Ligeti Edina
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Rétvári: Ukrajna másodrendűnek Dunakeszinél már aszfaltozzák
tekinti egyes állampolgárait
az M2-es új pályáját
A közlekedők számára közismert, hogy javában tart az M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác közötti szakasz 2x2 sávossá bővítése, amely jelentős forgalmirend
változással, sebesség korlátozással és az előzés megtiltásával jár, ami április végétől újabb változásokkal egészült ki, mivel Dunakeszi és az M0-ás között a fővárosba vezető pálya mindkét sávját lezárták. Az elkerülhetetlen forgalomkorlátozással járó kellemetlenséget valamelyest enyhítheti, hogy Dunakeszi
északi határánál már aszfaltozzák az új pályát, de Sződligetnél is jól kirajzolódik az új lehajtó és az M2-es fölött átvezető felüljáró tartópillére.

M
Kárpátaljai magyar családok egy-egy szál virággal tisztelegtek az I. világháborús váci emlékműnél
Folytatás a címlapról

Az államtitkár a CsaládHáló
Alapítvány 12. Testvércsalád
találkozója keretében tartott
koszorúzáson arról beszélt,
hogy a határokon átívelő magyar-magyar kapcsolatokban
ez a találkozó egy biztos pont:
az elmúlt hónapokban e programokon 1200-an vettek részt,
és több mint 700 család esetében épült ki határokon átívelő
testvércsaládi kapcsolat. Hozzátette, remélhetőleg a legnehezebb körülmények között
élő magyar közösség, a kárpátaljai magyar családok számára
létrejött egy stabil alap – írta az
MTI.

így folytatta: – Magyarországon
már többször jártunk, de az otthonunktól ilyen messzire még
soha sem voltunk. Köszönjük a
CsaládHáló országos szervezetnek, és vezetőjének, Székely Attilának, hogy eljöhettünk.
A Popovics család tagjai elmondták, hogy magánszemélyek mellett - a különböző pályázatoknak köszönhetően egyre több iskolai csoport látogat el Kárpátaljára az anyaországból.
– Érdemes hozzánk ellátogatni, nagyon szép a környezet, nálunk, Mezőkaszonyban

lás lányuk főiskolán szeretné
folytani tanulmányait.
– Szerencsére a mi környezetünkben normális kerékvágásban zajlik a mindennapi élet –
mondta a családfő, aki nagyon
hálás, hogy – többek között - a
CsaládHáló segítségével tartalmas együttműködés alakult ki
a kárpátaljai magyar családok
és az anyaország között.
A koszorúzási ünnepség
után a családok hangversenyen
vettek részt a Fehérek templomában, ahol Székely Attila, a
CsaládHáló országos szervezője köszöntötte őket, s értékelte

…

A kárpátaljai Popovics
családnak nagyon
tetszik az anyaország
A koszorúzási ünnepség
után a Dunakanyar Régiónak
nyilatkozó Popovics Béla elmondta, hogy feleségével és lányával érkezett Vácra az egykori mezővárosból, a Beregszásztól 24 kilométerre található Mezőkaszonyból.
– Nagyon jól érezzük magunkat az anyaországban, sikerült
megismerkedtünk testvércsaládokkal. Ellátogattunk Zánkára, Tihanyban is voltunk, és természetesen sétáltunk a Balaton
parton is – mondta a feleség, aki

int legutóbbi lapszámunkban megírtuk, az intézkedés következtében
a jobb pálya Dunakeszinél is 2x1
sávosra változott Vác és Budapest
irányába. A Budapest felől érkezők
gyors kihajtását és az M2-esen keletkező torlódás megelőzését szolgálja, hogy a dunakeszi kihajtónál
elsőbbséget élveznek a Fótot Dunakeszivel összekötő úton közlekedőkkel szemben.
A Dunakanyarból érkező forgalom legnagyobb mértékben
Dunakeszinél torlódik fel, mert a
reggeli órákban a főváros csak nehezen tudja fogadni a befelé áramló gépjárműveket. A gödi és a dunakeszi autósok csak igen nagy
nehézségek árán tudnak felhajtani az elsőbbséget élvező M2-esre,
ami már a forgalomkorlátozások
bevezetése előtt is sokak számára
nyilvánvaló volt. Dunakeszi Város Önkormányzata – többek között – emiatt lobbizott intenzíven
annak érdekében, hogy ne a Budapest és Vác között tavaly tavas�szal elkezdődött beruházás megkezdésével egy időben zárják le
a fővárosba vezető két sávot Dunakeszi és az M0-ás között, hanem a lehető legkésőbbi időpontban. A város vezetői elérték, hogy
nem a kivitelezők munkaszervezési szempontjai, hanem a la-

Dunakeszi északi határában már aszfaltozzák az új pályát
kosság érdeke élvezzen elsőbbséget, melynek eredményeként csak
most, április végén került erre sor,
amikor elkezdték a két sáv bővítését, az új leállósáv kiépítését.
- Azért küzdöttünk, hogy a legnehezebb időszak - amikor csak
2x1 sávon közlekedhetnek az autósok Dunakeszi és az M0-ás között – a nyári tanítási szünet idejére essen, amikor sokkal kisebb
a reggeli csúcsforgalom. Ezt sikerült elérnünk, és ha minden jól
megy, szeptemberre elkészül a
most lezárt szakasz, amelyen már
ősszel – a leálló sávval együtt –
három sávon haladhat a kétirányi
forgalom, amíg elkészül a jelenleg
használt jobb pálya – mondta la-

punk megkeresésére Dióssi Csaba
polgármester, aki a lakosság türelmét kéri, de mint fogalmazott,
az M2-es 2x2 sávossá bővítése és
az M2-est a 2. számú főúttal ös�szekötő út építése a jövőnket szolgálja.
A kivitelező cégek munkatársai a bővítésre kerülő M2-es teljes
szakaszán a földmunkák, a közművek kiépítése mellett – többek
között - a sződligeti lehajtó építésén dolgoznak, Dunakeszi északi
határában pedig szépen kirajzolódik az M2-es új pályája, melyre
már felkerült az aszfalt is.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Erős mezőny a Nemzetközi Military
versenyen Alagon
pl. van termálfürdő, de sokan keresik fel a munkácsi várat is. Szóval, bőven van látnivaló, szívesen látunk mindenkit– mondta Popovics Béláné,
aki a termálfürdőben szakácsként dolgozik, férje pedig gazdálkodik, gyümölcstermesztéssel foglalkozik, középisko-

a Testvércsalád Mozgalom tevékenységét, amely az elmúlt
hetekben ünnepelte alapításának negyedik évfordulójóját,
melynek működését támogatja a magyar kormány.
(Vetési
Fotó: KesziPress)

A Kincsem Nemzeti Kft. idén
is megrendezi hazánk legrangosabb military versenyét az
Alagi Militaryt a pünkösdi hétvégén a Tréningközpont nyári
pályáján. (bejárat a Pálya utca
felöl). A három versenyszámra
70 lovat neveztek. Május 18án pénteken hagyományoknak megfelelően díjlovaglással kezdődik a program.
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Tiszteletadás Althann Mihály
Frigyes püspök kinevezésének
300 éves jubileumán

Idén is kérhető
pótlékmentes részletfizetés
az szja-bevallásban

Jubileumi konferencia, kamarakoncert, ünnepi püspöki szentmise, keresztáldás, alkalmi múzeumi kiállítás tette teljessé május 11-én és 12-én
Vácott a városépítő két Althann püspök, elsősorban is a háromszáz évvel
ezelőtt a püspökség élére kinevezett Althann Mihály Frigyes emléke előtt
tisztelgő programsorozatot.

A fizetendő személyi jövedelemadóra és egészségügyi hozzájárulásra idén is kérhető pótlékmentes részletfizetés a személyijövedelemadóbevallásban, ha azok összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.
Az első részlet megfizetésének határideje 2018. május 22.

- Nemzeti történelmünkben a
török megszállás után a tizennyolcadik század eleji megújulás a váci püspökségben a két
Althann püspök idején kezdődött, szolgálatuk nagyban hozzájárult az újjászületéshez, mint
kései utóduk nagy tisztelettel
gondolok életművükre - kezdte köszöntőjét a jubileumi konferencia bevezetéseként Beer
Miklós, köszöntve az előadókat, az érdeklődőket és a díszvendégeket, köztük H. Antonin
Basler olmützi segédpüspököt
és az Althann családnak a jubileumi programon résztvevő leszármazottait..
A háromszáz évvel ezelőtt
váci püspöknek kinevezett
Althann Mihály Frigyes szerepét, személyiségét reflektorfénybe állítva kiemelte, hogy
előde bölcsen és előrelátással
tudott cselekedni, s minden tőle
telhetőt megtett a város - minden értelemben vett - újjáépítéséért, aminek számos maradandó hagyatéka van Vác építészeti örökségében is, emellett
pedig az egyházmegye egészében jelentős fejlődést tudott elérni.
A jubileumi konferencián a teljesség igénye nélkül - előadás hangzott el Althann Mihály Frigyesnek a Sacra Rota
Romana auditoraként végzett tevékenységéről (ez a kinevezés nagy megtiszteltetést
jelent(ett) a Szentszék részéről),
a városépítő püspököknek Vác
18. századi újjáépítésében játszott szerepéről, a jezsuita római kollégium, illetve a Collegium Germanicum-Hungaricum
nevelési szellemiségének-regulájának a néhai püspök szellemi fejlődését befolyásoló hatásáról, a püspöki kinevezés még
ma is tovább kutatható feltáratlan körülményeiről, a váci pap-

nevelő szeminárium alapításáról, a ferences rendiek váci letelepítéséről.
A nap zárásaként kamarakoncertet adott a püspöki palota dísztermében a Concerto
Armonico Budapest zenekarhoz kapcsolódó kisegyüttes.
Másnap, a székesegyházban
tartott ünnepi szentmisén Beer
Miklós megyéspüspök szembeés egyben párhuzamba állította a 18. és a 21. század első évtizedeit meghatározó legfontosabb társadalmi, világpolitikai
körülményeket.
- Háromszáz évvel ezelőtt a
török hódoltság és a reformáció
utáni időszak következett, soksok kihívással és küzdelemmel,
jelen korunkban pedig az egész
világot megrengeti az újkori tömeges népvándorlás, az ökológiai válság, az erkölcsi hanyatlás - fogalmazott a főpap.
Aztán hozzátette: ami a Megváltó közbelépése óta minden korban érvényes, az Jézus
Krisztus evangéliuma, örömhíre, a hit teremtő, megtartó és
megszólító ereje, az egyház ennek hirdetésére szóló küldetése.
A szertartás záróakkordjaként megáldották a székesegy-

háznak a piarista gimnázium
felőli oldalfalánál újonnan felállított Althann-címeres kőkeresztet, amely korábban az időközben felszámolt középvárosi
temetőben állt, s megmentésében, felújításában oroszlánrészt
vállalt a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete.
Ribáry Zoltán

A

ki a NAV által készített adóbevallási tervezettel teljesíti szja-bevallási kötelezettségét,
az is élhet a pótlékmentes részletfizetési lehetőséggel. Az ügyfélkapuval elérhető online felületen a tervezet módosításával, vagy a NAV
által postázott tervezethez csatolt
kiegészítő nyilatkozaton lehet kérni a legfeljebb hat havi, pótlékmentes részletfizetést. Aki önállóan készíti el bevallását, a 17SZJA nyomtatvány „C” lapján, az (A) mező kitöltésével kérheti a részletfizetést.
A kedvező lehetőség feltétele,
hogy a még fizetendő személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás összege ne haladja meg
a kétszázezer forintot. A kedvezménnyel azok élhetnek, akik nem
vállalkozók és nem kötelezettek
áfafizetésre.
Az első részlet befizetési határideje 2018. május 22. A további
részleteket, a kérelmezett hónapok
számától függően június 20-ig, július 20-ig, augusztus 21-ig, szeptember 20-ig, illetve október 24-ig

kell megfizetni. Fontos a fizetési határidők betartása, mert ha az
esedékes részlet befizetése elmarad, a részletfizetési kedvezmény
érvényét veszti, és a tartozást egy
összegben kell megfizetni. Ilyenkor a NAV a fennmaradó tartozásra az eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel.
A fizetési kedvezmény engedélyezéséről a hivatal nem küld külön értesítést, csak az kap visszajelzést, aki nem felel meg a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek.
A NAV webes szja-kitöltő programját használók az első részletet
megfizethetik a kitöltő felületen
is, bankkártyával. Emellett a befizetés történhet bankszámláról átutalással, a NAV kijelölt ügyfélszolgálatain bankkártyával, valamint csekken is. Átutalásnál a közlemény rovatban fel kell tüntetni
az adóazonosító jelet. Csekket igényelni az ingyenesen hívható 1819es NAV Infóvonalon, illetve a NAV
honlapjáról letölthető és elektronikusan, vagy papíron beküldhető CSEKK nyomtatványon lehet. A

csekkek személyesen is beszerezhetők a NAV ügyfélszolgálatain.
Pest megyében tavaly 2587-en
éltek a bevallásban kérhető pótlékmentes részletfizetéssel, 80 százalékuk (2070 adózó) a maximális, féléves időtartamra kérte a fizetés könnyítését. A lehetőségnek
köszönhetően mintegy 192 millió
forintot fizettek meg pótlékmentes
részletben.
Aki nem jogosult az szja-bevallásban kérhető pótlékmentes részletfizetésre, vagy tartozását hat
hónapnál több részletben tudná
csak megfizetni, a feltételek fennállása esetén kérheti az automatikus részletfizetési kedvezményt.
A lehetőség ötszázezer forint adótartozásig kérhető, és a NAV a kérelem alapján évente egyszer automatikusan engedélyezi maximum
12 hónapra a pótlékmentes részletfizetést. A fizetési könnyítés
szabályairól a NAV 30. számú információs füzete tartalmaz részletes információkat – olvasható a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajtóközleményében.

Althann Mihály Frigyes
(1682-1734) váci megyéspüspöki kinevezését XI.
Kelemen pápa 1718. június 27.-én erősítette meg,
püspökké pedig egyik volt
elődje, gr. Kollonits Zsigmond bécsi püspök szentelte fel 1718. július 25-én.
Althan Mihály Károly
(1702-1756) mint papnövendék nagybátyjánál, Mihály Frigyes bíbornoknál
élt Rómában, ahol pápai
prelátus lett. Követte nagybátyját Nápolyba is, aki ott
alkirály volt, és ott 1728ban megkapta a bari érsekséget. 1735-től lett váci püspök.

Pünkösdi Örökség
Ünnep a Skanzenban

I

smeri a kékfestés hagyományát? Tudja, hogyan remélnek Novajon és mi is az a molnárkalács? Pünkösdkor a Skan-

zen portáin minden évben
találkozhat a szellemi kulturális örökségét őrző közösségekkel. Emellett felelevenítjük a Dunántúlon ismert tavaszköszöntő szokást, a pünkösdölést...

További információ:
www.skanzen.hu
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Vadvilági kalandozáson Ipartestületi kitüntetést
a váci óvodások
kapott Fördős Attila
A környezetbarát szemléletmód kialakítását már egészen kicsi korban
szükséges megkezdeni – vallják a tudatos szülők, nevelők. Egyre többen
gondolkodnak hasonlóan, és a lehetőségek köre is szélesedik.

polgármester

A napokban tartotta évi rendes
iparosgyűlését a Vác és Vidéke Ipartestület
Buchwald Imre elnök beszámolója után megválasztották a jelölő bizottságot a jövőre esedékes tisztújítás előkészítése érdekében. Az elnöki beszámolóból kiderült, hogy az ipartestület gazdálkodása stabil, s az idén hozzákezdenek székházuk és az udvarban lévő üzlethelyiségek már korábban tervbe vett felújításához is.

K

ülönösen fontos ez
a városban élő, nevelkedő gyermekek
esetében, ahol kevesebb a lehetőség arra, hogy természetes élőhelyükön figyelhessék meg a minket körülvevő állat- és növényvilágot.
A Váci Kisvác-Középvárosi
Óvoda Csányi krt-i tagóvodája évek óta törekszik arra, hogy
mindezt lehetővé tegye a legkisebbek számára azáltal, hogy
kiemelt figyelmet fordít a környezeti nevelésre. A Madarak
és fák napja alkalmából, most
egy játékos, a rendelkezésre
álló infrastrukturális lehetőségeket maximálisan és ötletesen
kihasználó programot szerveztek az ovisok részére.

A nagycsoportosok madárismereti vetélkedőn vettek részt,
amely az óvoda udvarán létesített „Városi vadvilág” tanösvény izgalmas állomásain vezette végig a gyermekeket. A
Duna-Dráva Cement Kft. Zöld
Megoldás-pályázata keretében
2015-ben kialakított tanösvény
interaktív megoldásokkal mutatja be a környezetünkre jellemző élővilágot és a tájegység
tipikus növény- és állatfajait. Az állatmegismerő kalandudvarban játékos formában ismerkedhetnek a gyermekek az
erdők-mezők állataival, a füvészkertben pedig a hétköznapi növényekkel, helyes gondozásukkal, felhasználásukkal.
A verseny során ügyességre,

nyomolvasó képességekre, kiváló memóriára és a madárbarát program során megszerzett
tudásra is szükség volt – minderre persze játékos, a gyerekek
igényeinek megfelelő formában.
Az óvoda törekvése kiváló
példája annak, hogy kreativitással és elkötelezettséggel egyegy meglévő vagy éppen megvalósuló infrastrukturális fejlesztésnek hogyan lehet hosszú
távon izgalmas, megújuló célt
és rendeltetést adni.

A

tanácskozás végén miután az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöksége jóváhagyta a helyi ipartestületi elnök javaslatát - a Magyar
Kézművességért Díj arany fokozatú kitüntetésével ismerték
el Fördős Attila polgármester
támogató tevékenységét.
Az indoklás szerint a városvezető már a második ciklusban,
nyolc éve folyamatosan példa
értékű, szakszerű, következetes munkájával eredményesen
támogatja a helyi és a környező településeken tevékenykedő
mikro- és kisvállalkozások mű-

Buchwald Imre, Fördős Attila, Németh László

ködését, fejlődését, a kisipar értékeinek megőrzését.
A rangos elismerést Németh
László, az IPOSZ elnöke és

Buchwald Imre adták át a településvezetőnek.
Furucz Zoltán

Szent Flórián Érdemérem
az önkénteseknek
Még áprilisban történt Dunakeszin az a cserbenhagyásos gázolás, amelynek vétlen áldozatát a Váci Önkéntes Mentő- és Tűzoltó Egyesület három
hazafelé tartó tagja próbált hősies helytállással életben tartani. Sajnos az
idős hölgy később belehalt a súlyos sérüléseibe, de az esetnek híre ment,
az önkénteseket pedig most kitüntették.

Á

prilis 20-án a 2-es
főút városi szakaszán a zebrán gázoltak el egy idős
asszonyt. A baleset okozója segítségnyújtás nélkül hajtott el a helyszínről, ámokfu-

tása során több parkoló autót
is összetört kocsijával, míg
végül a Dunakeszi Rendőrkapitányság járőrei elfogták
és előállították. Az áldozatot
a baleset helyszínén eközben
a Váci Önkéntes Mentő- és

Tűzoltó Egyesület három hazafelé tartó tagja kezdte meg
szakszerűen ellátni, amíg a
mentők megérkeztek. Sajnos
később az idős hölgy elhunyt
a súlyos sérülések következtében. Az egyesület tevékenysége elsősorban műszaki mentésre terjed ki, ám a baleset
láttán kötelességüknek érezték, hogy a sérült segítségére
siessenek.
A három váci önkéntes helytállását május 5-én kitüntetéssel
jutalmazták: Lipták Dóra, Nagy
Viktor és Ternay István elnök
az Országos Tűzoltó Napon
Dobson Tibor tűzoltó dandártábornoktól vehették át a Szent
Flórián Érdemérmet.

Furucz Zoltán

Apróhirdetés
• GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő - múzeumok számára is- készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, evőeszközöket, aranyakat, szobrokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan: 1/7891693, 30/898-5720
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Napelemes motorkocsit
mutattak be Királyréten

A Királyréti Kisvasúti Pikniken bemutatták május 5-én a Vili 2. elnevezésű napelemes motorkocsit, mely zéró helyi kibocsátású járműként szállítja a kirándulókat a Márianosztra-Nagyirtás közötti szakaszon.
egyre nagyobb vonzerőt, a Börzsöny
ezen részében évente félmillió ember
fordul meg – tudósított az MTI.
A térség az ország legnagyobb ös�szefüggő lakatlan erdőterülete. A turisztikai igények kiszolgálására az erdőgazdaság kilátót épít a Várhegyen,
Márianosztra határában a pálos kolostor romjait teszik látogathatóvá,
valamint látogatóközpont épül Királyréten. Ősszel megkezdődik a királyréti és a kemencei vasút felújítása
- ismertette a vezérigazgató.
Ruff János, a Királyréti Erdészet ve-

R

étvári Bence, az Emmi miniszterhelyettese, a térség KDNP-s
országgyűlési képviselője a vonat bemutatása előtt elmondta, hogy a
kormány 2,3 milliárd forintot szavazott meg 2017-ben a börzsönyi kisvasutak fejlesztésére.
Az ország 21 kisvasútjából három
szakasz a Börzsönyben üzemel, Kemencén, Királyréten és Szobon évente
csaknem 150 ezer ember fordul meg
és évről-évre növekszik a vonalak kihasználtsága - tette hozzá az állam-

zetője elmondta, hogy a most átadott
Vili 2 motorvonatot a MárianosztraNagyirtás szakaszra készítették, mely
meredek és kanyargós pálya, ezért a
korábbi modell fékrendszerét és a hajtását áttervezték.
A vonat egyszerre 32 embert szállíthat, így a hétköznapi, kisebb látogatószám szállítására gazdaságosan használható. A tetőn lévő napelem és a lejtős szakaszokon működő fékenergia
visszatáplálás eredményeként egész
nap energiapótlás nélkül közlekedhet.
Fotó: KesziPress

titkár. Rétvári Bence kiemelte, a Dunakanyarban a hagyományos vasúti közlekedés is fejlődik. Vác és Szob
között 2019 közepén jelennek meg az
első kétszintes vonatok, és év végére
várhatóan a teljes személyforgalmat
ezekkel bonyolítják.
Kiss László, az Ipoly Erdő Zrt. vezérigazgatója elmondta, a Királyréti Kisvasút idén ünnepli fennállásának 125.
évfordulóját. Az 1950-es évek végéig
fa és kő szállítására használt vonal az
1990-es évek második felétől jelentett

5

Vác: városi
kitüntetésekre
várnak
javaslatokat
A városi önkormányzat
minden esztendőben közzéteszi felhívását, melyben a lakosság javaslatát
kéri a helyi közösségek, a
város érdekében kiemelkedő tevékenységet végző, köztiszteletnek örvendő személyek, és közösségek kitüntetésére.

E

zúttal is Vác Város Díszpolgára, Pro
Urbe; egyéni és közösségi díjra tehetnek kitüntetési javaslatot a váci polgárok.
Aki javaslatot kíván tenni,
az a kitüntetésre a javasolt személy, vagy közösség nevét, címét, a javaslat indokait Fördős
Attila polgármesternek címezve, 2018. június 15-e 12 óráig
Deákné dr. Szarka Anita, Vác
város jegyzője részére személyesen: a Polgármesteri Hivatal fsz. 33. sz. irodájába, postacímen: a 2600 Vác, Március 15.
tér 11. sz. levélcímre, elektronikus úton: a sajto©varoshaza.
vac.hu e-mailcímre eljuttatva
teheti meg.

Az Invitellel élesben követhetjük
a nyári sportközvetítéseket
HDénes (37) és családja nemrég költözött Vácra. Az új lakással járó tennivalók sora eleinte végeláthatatlannak tűnt, de a legfontosabb dolgokat szerencsére már sikerült megoldaniuk – néhány kivétellel.

D

énes fia, Peti már hetek
óta az internetet hiányolja,
amit még nem tudtak beköttetni a lakásba.
- Én így nem tudok élni! – jelentette
ki egyik nap a fiú.
Ugyan Dénes csak nevetett rajta, de már neki is kezdtek hiányozni az internet és televízió adta lehetőségek. Mivel hetek óta a lakás körüli ügyeket intézte, csak arra vágyott,
hogy a tévé-, az internet- és a telefonszolgáltatásokat egy helyen, egyszerre
és gyorsan tudja beszerezni. A szomszédok véleményét kikérve végül egy
Invitel Pontba tért be. Este otthon nagy
lelkesedéssel számolt be a családjának:
- Úgy néz ki megoldódik az internetproblémánk. – kezdte mesélni fiának a vacsoránál. Peti szeme felcsillant.
- Mikor? Hogyan? – kezdte faggatni az apját.
- Ma voltam a váci Invitel Pontban,
Lajos, a szomszédunk ajánlotta. Ők
nagyon elégedettek a szolgáltatásokkal, ezért én is kértem tőlük ajánlatot.
- És mit mondtak? – kérdezte Peti
türelmetlenül az apjától.
- Úgy néz ki, hogy sikerül mindent
egy helyen elintéznem. A cégnél most

az internet és a telefon mellé fél évig
ingyenes a Családi HD tévécsomag,
így végre HD-ben is nézhetjük a műsorokat. – mesélte lelkesen Dénes a
családjának.
Mivel nagy sportrajongó, soha nem
marad le egy fontos mérkőzésről sem,
ezért neki külön örömet okoz a rengeteg, jó minőségben nézhető sportcsatorna. Peti meglepetten nézett az apjára, de aztán gyorsan kapcsolt.
- Jó, de a lényeg, hogy hány megás
az internet?
Az apja most sem jött zavarba.
- Szerintem nekünk egyelőre bőven
elég a 30 megás. Hidd el, ez is nagy élmény lesz, mivel ilyen gyors internetünk a korábbi lakásunkban nem volt.
- Ez igaz. – értett egyet apjával Peti.
- Az Invitel évek óta fejleszti a hálózatát. Itt Vácon már régóta van gyors
internet, ettől ilyen jó az ajánlat – mesélte tovább Dénes az Invitel Pontban
hallottakat.
- És megkérdezted, hogy vissza tudom-e nézni a kedvenc sorozataimat?
– szállt be a beszélgetésbe Kata, Dénes
felesége.
Kata fodrászként dolgozik, így amikor délutános műszakban van, sokszor csak este ér haza. Mivel több so-

rozatot is követ egyszerre, ezért a korábbi lakóhelyükön olyan TV szolgáltatót választottak, ahol a műsorokat
vissza lehetett nézni.
- Bizony, hogy megkérdeztem! –
kezdte a férje. – Az Invitelnél számos
csatorna több műsora is visszanézhető, a kedvenc sorozataid biztosan. Sőt,
csomó műsort fel is vehetünk! Ha pedig még ez sem lenne elég, végre eredeti nyelven is nézhetjük az esti filmeket.
- Rendben, nekem tetszik az ajánlat,
válasszuk az Invitelt – egyezett bele
egyből Kata.
- De ezen az ócska TV-n már nem
lehet rendesen filmet nézni, HD-t
meg végképp. – elégedetlenkedett
Peti, aki már hónapok óta rágta a szülei fülét, hogy vegyenek egy nagyobb,
jobb TV-t a régi helyett.
- Erre már én is gondoltam, de nagyon sok kiadásunk volt a költözés
miatt… – kezdett bele Dénes.
A fiú arca egyből elszomorodott,
remélte, hogy most végre meggyőzi a
szüleit.
Dénes azonban mindenki meglepetésére folytatta a mondatot. – …azonban most hatalmas szerencsénk van!
Az Invitelnél a tévé-, az internet- és a

telefonszolgáltatások mellé most kedvezményesen, egyszeri nagy kiadás
nélkül vehetünk egy SONY Smart
TV-t.
Az apa ezzel a kijelentésével végleg
megnyerte magának az egész családot.
- Akkor holnap bemész az Invitelbe megkötni velük a szerződést, hogy
legyen internetünk és már az új TV-n
nézhessük a nyári focimeccseket? –
türelmetlenkedett Peti, aki fejben már
a kedvenc internetes játékait játszotta.
- Nem feltétlenül kell bemennem,
ugyanis mindezt a weben keresztül is
megrendelhetjük, amikor csak szeretnénk. Ne izguljatok, pár nap és minden működni is fog! – zárta le Dénes
elégedetten a beszélgetést, majd a családja örömét látván konstatálta magában, hogy jó döntés lesz az Invitelt választaniuk.

A küszöbön álló rangos nyári sporteseményekre is gondolva HDénes
és családja biztosak lehetnek abban,
hogy az Invitel segítségével idén nem
csak a ház falain kívül, hanem azon
belül is izgalmas és élményekkel teli
nyár vár rájuk.

Az Ön lakóhelyén elérhető, személyre szóló akciós ajánlatokról,
szolgáltatásokról érdeklődjön Invitel Pontunkban (Vác, Széchenyi
utca 34.) Emellett a lakossági szolgáltatásokkal kapcsolatban a 1288as, a kisvállalati szolgáltatások esetében a 06 80 881 881-es telefonszámon, valamint az invitel.hu weboldalon tájékozódhat.
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70 éves Kállay Bori, A vörös képek festője
Vitray Tamás
csodaszép felesége

Gondolatok a marosvásárhelyi születésű, Dunakeszin élő Tuzson Berceli
Péter festőművész legutóbbi kiállításán, Fóton, a Vörösmarty Mihály Művelődési Ház Szalkai termében.

Nem fog az idő a Gödön élő Kállay Borin, aki május 14-én ünnepelte hetvenedik születésnapját.

A

z érdemes művész több
mint ötven évet töltött
el eddig a pályán, Kállay Bori ének- és tánctudása mellett prózai színészként
is ugyanolyan sikeres, bár ezért
külön megdolgozott. Ahogy a Hír
TV Kép-Regény című műsorában
elmondta, magánszorgalomból
rendszeresen megtanulta a prózai
szerepeket játszó kolléganői szövegét, és adott esetben tudta őket
helyettesíteni. Így figyeltek fel arra
a rendezők, hogy nem csak zenés produkciókban érdemes a színésznőt szerepeltetni.
Már egészen fiatalon szeretett
szerepelni, sokszor dicsérték a
megjelenését, a Gül babában alig
takarta ruha, de ez nem zavarta.
„Háremhölgyként
boldogan
tettük magunkat, és én meg azt
hittem, mindenki engem néz, és
én úgy szerepeltem a színpadon
az utolsó sorban is, mintha én lennék a főszereplő” – mesélte Kállay Bori.
Karriere során mindent megkapott, amire vágyott, de soha nem
akkor, amikor szerette volna, hanem némi fáziskéséssel. Vitray
Tamás felesége ezzel együtt teljesen elégedett az életével és a karrierjével.
Az érdemes művész több mint
ötven évet töltött el eddig a pályán, Kállay Bori ének- és tánctudása mellett prózai színészként is
ugyanolyan sikeres, bár ezért külön megdolgozott. Ahogy a Hír
TV Kép-Regény című műsorában
elmondta, magánszorgalomból
rendszeresen megtanulta a prózai
szerepeket játszó kolléganői szövegét, és adott esetben tudta őket
helyettesíteni. Így figyeltek fel arra
a rendezők, hogy nem csak zenés produkciókban érdemes a színésznőt szerepeltetni.
Már egészen fiatalon szeretett
szerepelni, sokszor dicsérték a

Kállay Bori leányával, Fonyó Barbara színművésznővel,
és férjével, Vitray Tamással
megjelenését, a Gül babában alig
takarta ruha, de ez nem zavarta.
„Háremhölgyként
boldogan
tettük magunkat, és én meg azt
hittem, mindenki engem néz, és
én úgy szerepeltem a színpadon
az utolsó sorban is, mintha én lennék a főszereplő” – mesélte Kállay Bori.
A galériára kattintva ezt is megnézheted:
Karriere során mindent megkapott, amire vágyott, de soha nem
akkor, amikor szerette volna, hanem némi fáziskéséssel. Vitray
Tamás felesége ezzel együtt teljesen elégedett az életével és a karrierjével.
Bár a színésznőnek lételeme a
szereplés már egészen kicsi kora
óta, ha kilép a színházból, élvezi,
hogy feleség és anya, nem pedig
primadonna. Kerüli a konfliktusokat, mert a jókedvet mindennél
többre értékeli.
„Számomra fontos a jó hangulat, a harmónia, hisz ha az ember
boldogtalan, akkor bizony gyakrabban nyitja ki a hűtőszekrényt.
Az evés is örömforrás. Egyébként
mindenfélét eszem, zsíros ételeket
is, de mértékkel. Az édességet nem
szeretem, és ez a nagy szerencsém.

Gödi sikerek

Soha nem alkoholizáltam, nem
dohányoztam. Ez sokat számít.
Havonta egyszer vagy kétszer
járok kozmetikushoz, és csak finom krémmel ápolom a bőröm.
Magánemberként pedig soha
nem festem magam. A smink a
munkaruhám” – mesélte korábban Kállay Bori, aki szerint a remek alakját a gének mellett annak
is köszönheti, hogy évekig táncolt,
fiatalon pedig versenyszerűen tornázott.
Élete szerelmének a férjét, Vitray Tamást tartja, akivel nem indult simán a kapcsolatuk, de
ahogy mindketten mondják: megérte.
„Az első pillanattól éreztem,
hogy nekem ehhez az emberhez
kell tartoznom. Talán a bölcs nyugalma, empátiája. Biztonságban
vagyok mellette, és úgy érzem,
nem történhet velem baj, ha ő
ott van. Egyébként mi olyan korban találkoztunk, amikor az ember már lecsendesedik. Persze a véleménykülönbségeket
megbeszéljük, és tudunk engedni, ha a másik meggyőz” – mesélte
korábban a Blikknek a színésznő.

E

gymásra épülő rétegek,
álomkép lenyomatok,
látszólag absztrakt, de
valójában a természetben létező motívumok, virág,
bibe, pillangószárny részleteit fedezhetjük föl képein, ha van
hozzá képzelőerőnk.
A stílus nehezen meghatározható egy szóval, leginkább az áttetszőség jellemzi. Olyan, mint
amikor a festő készít egy képet,
aztán később átfesti, azonban
mégis felsejlik a korábbi alkotásból is egy apróbb részlet. Tuzson
Berceli Péter egy-egy képén 7-8
réteg is található, így alakulnak
ki az alakzatok, az uralkodó vörös minden színárnyalata felülete alól.
Az áttetsző, átsejlő vonalak,
ábrák ellenére a képei mégis tökéletes egységet ábrázolnak, kiforrott egyéni stílust mutatnak,
amelyek a közönség kőrében is
tetszést aratnak.
Itt, a fóti kiállítást követő beszélgetésen is többen is megfogalmazták, szívesen tennének
szobájuk falára egyet-egyet a
kellemes összhatást és hangulatot sugárzó képet közülük.
Egy-egy kép is gyönyörködtet, el lehet álldogálni szemlélődve előttük, kiben milyen érzést, milyen gondolatot vált ki,
vagy esetleg rég elfeledett sejtel-

Tuzson Berczeli Péter (jobbról) és Palásti Béla,
a fóti művelődési ház igazgatója
mes emléket elevenít föl. Ezen
túl azonban egy intézmény méretes falfelületén ezekből a vörös színárnyalatú képekből több,
egymás közelében, ugyancsak
remekül hatna.
Tuzson Berceli Péter képeit az eltelt 25 év alatt közel 200
nagy országos tárlaton és számos egyéni kiállításon láthatta
már a művészet iránt fogékony
közönség.
Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Képző és Iparművészek
Országos Szövetségének, a Magyar Grafikusok Szövetségének,
a helyi DunaArt Egyesületnek,

a Magyar Festők Társaságának,
a KK Akadémia rendes tagja, a
Magyar Művészeti Akadémia
köztestületi tagja.
Alkotásait, munkásságát számos hazai és külföldi jelentős
díjjal jutalmazták. Többek közt
a Dunakeszi Város Közművelődési Díj, a Dunakeszi Város
"Polgármesteri Elismerés, a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetés, a Harmónia” MAOE szakmai elismerő díj, valamint a Káosz és Rend
MAOE szakmai elismerő díj tulajdonosa.
Windhager Károly

A világ elismert művészei
varázsolták el a közönséget

Egy hét leforgása alatt fantasztikus kulturális programok tartották lázban a klasszikus zenét és a mozifilmet kedvelő hölgyeket, urakat Gödön.
Május 5-én a Búzaszem iskola aulájában a Holló Aurél-Szabó Judit házaspár Bach, Mozart, Dvorzsák ismert műveit szólaltatta meg hat művészkolléga segítségével, hatalmas sikert aratva. A vonós hangszerek mellett
oboán, fuvolán, vibrafonon játszottak elragadóan a kamaramuzsikálás elhivatott előadóművészei.

Forrás: nlcafe.hu

A szentendrei Vujcsics Tihamér Alapfokú
Művészeti Iskola 2018. április 27-29. között rendezte meg az Orbán György+ Zongoraversenyt. A versenyen magyarországi és határon túli alapfokú művészeti iskolák növendékei szerepeltek.

A

gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát
két korcsoportban - melyben közel
80 növendék versenyzett - Kis-Fehér
Katalin és Garamszegi András Márk képviselte. Kati különdíjat, Márk pedig III. helyezést ért
el, akiknek az intézmény művészeti-igazgatóhelyettese e lap hasábjain keresztül is gratulál és
elismerését fejezi ki a két felkészítő tanárnőnek,
Szavári Orsolyának és Papp Zsófiának.
Másik elismerésre méltó hír, hogy Boldog Mónika tanárnő kortárstánc csoportja április utolsó hétvégéjén a budapesti VIII. Tánc-kiállítás országos Modern és korkortárs táncművészeti versenyen 3. helyezést ért el, mely gratulál Szavári Anita művészeti-igazgatóhelyettes – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

E

gy hét múlva pénteken
a József Attila Művelődési Ház adott otthont a magyar és több
európai, amerikai filmfesztiválon különböző díjakat kiérdemlő film, Török Ferenc 1945
című alkotása vetítésének. A
rendezői vízió, a színészek játéka, az operatőri munka, a fekete-fehér képek, a zenei motívumok annyira elmélyült figyelmet igényeltek, hogy csak
a vászonra lehetett tekinteni 1
½ órán keresztül. A gödi közönség is maximális elisme-

réssel adózhatott a teremben
jelenlévő rendezőnek. A filmvetítés másnapján a Szent István-templomban a sokak által nagyon várt négykezes zongorahangverseny következett,
Magyarország talán legkedveltebb művészházaspárja, Ránki
Dezső és Klukon Edit föllépésével. Grieg, Debussy, Liszt darabokat játszottak varázslatosan, a finom, kiművelt együttmuzsikálás legmagasabb szintjét mutatták be a szépszámú
közönségnek 80 percen keresztül. A hallgatóság sorai-

ban lévő egyik férfi csak en�nyit mondott a koncert végén:
„Nem tudja az, aki nem volt itt,
miből maradt ki.”
Egy hét három napján a világ
több elismert művészével ismerkedhettünk meg, hallhattuk, láthattuk alkotómunkájuk
világszínvonalú produktumát.
Köszönet mindezért a művészeknek, a helyszínt biztosítóknak, a támogatóknak.
Wagner László
Fotó: Kurdi Imre,
Wagner Sára
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INTERJÚ SIPOS PETIVEL
– Az Irigy Hónaljmirigy énekesével
- Ön nemrégiben fellépett Vácon. Mi a
véleménye a városunkról?
- Én nagyon-nagyon régóta ismerem
már Vácot, mert nekünk korábban Nagymaros mellett volt telkünk, és így számtalan alkalommal keresztülszáguldottunk
Vácon, és sok szép élmény köt a városhoz,
így többször vissza is járok a mai napig. Az
előző hónapban a TRIÁSZ zenekar egyik
tagjaként léptem fel, akkor is a fellépés
előtt sétáltunk a zenekarral egy nagyot a
Főtéren, például fagyiztunk a templomnál
stb. Mi mindig nagyon jól érezzük abban a
városban magunkat, és a fekvés, amit ott a
Duna-part ad, az egy külön áldás.
- Van valamiféle egyéb váci kötődése
vagy emléke?
- Hogyne, például nagyon sokat nyaraltam ott. Számtalanszor mentem el ott
a Dunán kenuval, többször megkerültük
a Szentendrei-szigetet. Továbbá ott van a
komp is, amit nagyon kedvelek.
- Legutóbb a TRIÁSSZAL szerepelt a
városunkban. Hogy sikerült ez a fellépés?
- Nagyon jól! Ez a koncert a Madách
Imre Művelődési Központban zajlott. A

oldani a hangtechnikát. A sportcsarnokok
inkább nyilván sportesemények számára
vannak megépítve, és a hangtechnikusok
részéről sokkal nagyobb kihívást igényel
egy-egy koncert megvalósítása. És a fesztiválokon általában nincs olyan meleg, mint
egy fedett arénában, az sem utolsó szempont.

művelődésszervezők ezt a koncertet eredetileg egy kis terembe szervezték, de akkora
volt az érdeklődés, hogy fel kellett vinniük a színházterembe, és még ott is teltházzal tombolt a közönség. Nagyon remélem,
hogy ez majd a Vigalom alatt is így lesz.
- Fesztiválokon vagy fedett arénákban
szeret egyébként inkább fellépni?
- Nem lehet összehasonlítani a kettőt.
A fesztiválok nagyon jók mindig, mert
rengeteg ember van. A fedett aréna pedig azért teljesen más. A fesztivál annyiból jobb, hogy ott sokkal könnyebb meg-

- Az Irigy Hónaljmiriggyel is koncertezett már nálunk?
- Természetesen léptünk már fel Vácon,
többek között például a Duna-parton. A
mostani koncertünk is a Duna-parti nagyszínpadon lesz. Kitörő örömmel fogadtuk
a felkérést, mert ilyen nagy koncertet talán
utoljára 10 éve adtunk a városban, és mint
már említettem, mi mindig nagy örömmel
megyünk oda.
- Az önök koncertje lesz a XXVI. Váci
Világi Vigalom zárókoncertje. Maradnak
ezt követően a tűzijátékon?
- Szerintem azt mindenképpen megnézzük, koccintunk is majd rá egyet. Szerintem mindenképpen ott leszünk a tűzijáték alatt.
Bodzás Szabolcs

Négy évtizede alkot Bari Janó
40 éve fest Bari Janó, aki általában évente májusban mutatja be képeit a váci művelődési központban.
Az idei kiállítás ennek fényében a 40 évem a festészetben címet kapta, amiben a roma alkotó korábbi és
új alkotásai is megtekinthetők. Bari Janó a megszokottak szerint kiállításának megnyitójára a váci polgármestert kérte fel, aki idén is elvállalta a tárlat bemutatását.

Közéleti újság
Kiadja:
Keszi-Press Kft.
Kiadó-főszerkesztő:
Vetési Imre
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Madách Imre Művelődési Központ
PROGR AMAJÁNLÓ
2018. május 27. vasárnap 09:30-tól
Gyereknap 2018.
Főtér (Március 15. tér)
9.30 óra Kutyaduma Központ kutyás bemutatója
10 óra Kispárna mesezenekar
10-12 óra Bütykölde – kézműves foglalkozás
10-11 óra Lufihajtogató
bohócok
10-12 óra Itt a picik helye! –
interaktív foglalkozó sarok a
legkisebbeknek
11 óra Bűvész műsor
14 óra Váci Jeszenszky®
Balett gyermektánckara
14-16 óra Bütykölde –
kézműves foglalkozás
15 óra Katáng
Mentő-, tűzoltó- és rendőrautó bemutató.
Kültéri játszópark, kirakodóvásár.
Minden program ingyenesen látogatható.
A délután az Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénnyel
folytatódik 22 óráig! Fellép az MDC, a Piknik Park, Deniz és
LL Junior.
Támogató: Korall Diszkont

Kreatív kézműves és környezetismereti táborok
Kreatív kézműves és környezetismereti táborok 6-12
éves gyermekek részére egy hetes turnusokban hétfőtől
péntekig, 8-16 óráig.
Időpontok:
2018. június 25-29. Kézműves tábor I.
2018. július 2-6. Környezetismereti tábor I.
2018. július 9-13. Környezetismereti tábor II.
2018. augusztus 6-10. Kézműves tábor II.
2018. augusztus 13-17. Kézműves tábor III.
Részletek: http://mimk.hu/nyari-taborok/
A program a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.

Szerkesztőség:
2133 Sződliget, Pf. 5.
Tel./Fax: 06-27/353-520,
Mobil: +36-30/342-8032
www.dunakanyarregio.hu
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
Tördelés:
BB Tanpress Bt.
Nyomda:
Mediaworks Hungary Zrt. 1225
Budapest, Campona u. 1.
Felelős vezető:
Bertalan László nyomdaigazgató
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smét eljöttek Baró Janó barátai, hogy
megtekintsék a roma művész festményeit a váci Madách Imre Művelődési Központban. Az alkotó általában évente új
tárlattal jelentkezik, amiben a festmények mellett installációkat is készít. A mostani kiállításában az elmúlt 40 év összegzését végzi el a művész, melyet Fördős Attila polgármester művészettörténész igényességével elemzett, miközben méltatta a város színes egyéniségének pályáját, életútját.
- Bari Janó bevallása szerint soha senki nem
tanította őt rajzolni, abszolút autodidakta módon készíti el műveit. Ami nagyon fontos az ő
képi ábrázolásánál, hogy nem egyszerűen valaminek a formáját kívánja visszaadni, hanem filozófikus egyéniségének teret engedve - gondolatait próbálja képi formába önteni – fogalmazott Fördős Attila. A polgármester a tárlaton
látható képek viuzuális élményén túl egyenként „bontotta ki” a művészetkedvelő és értő
ember számára ecsettel megfogalmazott üze-

netet. A városvezető – mint minden alkalommal – a megnyitó beszéd végén elismerése, és
támogatása kifejezéseként átnyújtott egy borítékot Bari Janónak.
Az ESTV így tudósításában elhangzott, hogy
mostani tárlaton mintegy 12 festmény látható,
illetve egyéb olyan installációk, amik mögött
egy-egy gondolatsor húzódik meg. Az 1955ben Kazincbarcikán született roma alkotó korai időszakát az avantgard jellemezte, majd a
tájkép, illetve Dali szűrrealizmusa hatotta át
festészetét. Bari János zenével is próbálkozott,
de készített szobrokat, illetve egyéb bemutatókat is, sőt performanszokat is tartott. Utóbb sajátos stílust alakított ki festészetében, amiben a
vallásos motívumok és a barnább tónusú filozófiai megközelítések kapnak szerepet. A tárlat – melynek megnyitóján közreműködött;
Puporka József gitáron - a hónap végéig látogatható.
B. Szentmártoni
Fotó: KesziPress

Hirdetésfelvétel:
a Szerkesztőségben:
a 06-27/353-520 és a
+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail:
vetesi.imre@gmail.com
keszipress@gmail.com
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy
a beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza. Minden névvel aláírt írásért a
szerző felel. A hirdetések valódiságát a kiadó
nem vizsgálja, tartalmáért
felelősséget nem vállal!

A lap megjelentetéséhez
hozzájárult a Nemzeti
Kulturális Alap
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Madarak és fák napja Gödön
Több száz család ünnepelt a gyönyörű Duna-part
Nyaralóházak kéthektáros ligetes területén

Gödön, a közel kéthektáros Duna-part Nyaralóházak területén rendezték a Madarak és Fák Napja
városi programját, amely több száz családot, fiatalt és időset vonzott a nagy folyó közvetlen szomszédságában elterülő szabadidő- és kulturális központba.

- A Madarak és Fák Napja városi
program Göd egyik legnagyobb
rendezvénye, amely egész nap színes előadásokkal, műsorokkal, kézműves foglalkozásokkal várta a
nagyközönséget – tudtuk meg Piros Gergely kulturális rendezvényszervezőtől, aki a Duna-part Nyaralóházak szabadidőközpont programjaira fókuszálva végzi tevékenységét.
- Délelőtt a nagyszínpadon a helyi művészeti csoportok számára
kínáltunk bemutatkozási lehetőséget – mondta a fiatal szakember,
majd arról beszélt, hogy az arborétum szépségű, parkosított, dúsan
zöldellő ligetes környezetben nagy
népszerűségnek örvendett az interaktív sólyomtábor, a pónilovaglás, a
kalandpark és kötélpálya akadályainak meghódítása. Különösen a kicsik élvezték az ásványmosás, és a
madáretető- és odú készítését, akik
szüleik és testvéreik aktív közreműködésével együtt építették fel a méretre szabott deszkákból a madarak
biztonságos otthonává formált házikókat.
- Hazánkban idén a Vándorsólyom lett az „Év madara”, amely
az erő, az ügyesség, a rátermettség
szimbóluma. Szinte nem volt olyan
gyerek, aki ne szerette volna megsimogatni vagy néhány pillanatra
a kezén tartani a szárnyaló madarat. A Magyar Madártani Egyesület
mellett itt van a rendezvényünkön
számos civil,- zöld szervezet és öko
alapítvány is – mutatta be a résztvevők egy csoportját.
Az egész napos programokra kilátogatókat – a madár-, és növényvilág, a kézműves és kulturális sokaság mellett – gasztronómiai finomságok, az ínycsiklandozó grill,
a hatalmas üstökben főtt marha- és
babgulyás, erdélyi kürtöskalács és
az olyan közkedvelt termékek, mint

pl. a lekvárok sokfélesége, gazdag
ízvilága, a kánikulai meleget enyhítő kézműves sörök szomjoltó sokasága várta.
A rendezvény helyszíne közvetlenül a Duna mellett van, amely Piros
Gergely szerint nemcsak Göd, de a
Dunakanyar egyik legszebb zöldkörnyezete, a kalandparkkal együtt
a családok, sportolni vágyók, az itt
pihenő turisták számára „igazi paradicsom.”
– Hétről hétre újabb és újabb
programokkal várjuk vendégeinket
– tette hozzá a szabadidős programokért felelős szakember, aki máris sorolta a kínálatot: fotó, és filmklub, bábszínház, koncertek, kiállítások. Egyébként a mai nap két kiemelkedő programja a kicsik által
nagyon várt bábelőadás, és az Iszkiri zenekar műsora volt.
A madárodút- és etetőt készítő családok körében találkoztam a 84 éves
Nagy Gáborral, Göd egyik megbecsült polgárával, akinek Hajdúhadház a szülővárosa, ott cseperedett fel,
de az elmúlt évtizedek közösségi tevékenységével bizonyította, hogy kevés hozzáfogható gödi lokálpatrióta él
a Duna-parti városban.
- Az én gyerekkoromban, a Hajdúságban óriási rendezvény volt a
Madarak és Fák Napja, a természetet, a madarakat ünnepeltük. Néhány évtizede, amikor átvettem a
település közepén elterülő kiserdő
gondozását, akkor javasoltam, hogy
Gödön is indítsuk útjára ezt a szép,
és nagyon fontos rendezvényt. Eleinte kevesen vettek részt a programokon, ám ahogy teltek az évek a
rendezvény színvonala is látogatottsága is folyamatosan nőtt – meséli a
még mindig tetterős férfi. – Az volt
célunk -, és ma is az -, hogy a gyerekek ünnepe legyen, akik már fiatal
korukban ismerjék meg a természet
szépségét, és azt, ahogy nőnek, be-

csüljék, óvják, védjék. Ma már nagyon jó érzés látni, hogy mennyi
követőnk van. Szerintem a Madarak és Fák Napja legfontosabb üzenete a természetvédelem, élő környezetünk értékeinek megbecsülése - mondta fiatalokat túlszárnyaló
lelkesedéssel a 84 éves Nagy Gábor.
- Egy éve vártunk erre a napra –
árulta el érdeklődésünkre a tűző napon serénykedő Berecz család tagjai
közül az édesapa, aki feleségével és
hét éves fiával, Áronnal együtt készítették a madárodút.
– Tavasszal nagy örömmel láttuk,
hogy a tavaly készített, és a kertünkbe kihelyezett odúba beköltöztek a
cinkék. A madárodú készítés mellett nagyon kedveljük az ásványmosást. Egyébként tetszik az egész
napos program-sorozat, mert kimondva, kimondatlanul közösségépítő, aminek mindannyian részesei vagyunk. Jónak tartom, mert
nemcsak finomakat eszünk, iszunk,
zenét hallgatunk, hanem egymással is beszélgetünk, és nap végén
már jóismerősként köszönünk el –
mondta Berecz Áron, aki néhány éve
költözött családjával Gödre, ahol
nagyon jól érzik magukat, egyedül
azt sajnálja, hogy még nincs a településnek városközpontja.
- A szabadidős és kulturális programokra kilátogatókon kívül ideális
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Városi Gyereknap
a Katonadombon!
Május 27-én a legkisebbeké a főszerep, ismét gyerekzsivajtól lesz hangos a Katonadomb!
A hagyományos, gyereknapi programok mellett idén
újdonsággal is készülnek a szervezők, mégpedig egy
izgalmas ötpróbával! A gyerekek játékos akadálypályákon vehetnek részt, ahol különböző próbatételek
teljesítésével nyerik el méltó jutalmukat. Ennek keretében lehetőség lesz íjászatra, horgászatra, lesz
lengőteke és céllövölde, valamint Dunakeszi vaktérképén kereshetnek kincseket a fiatalok. A városi
sportegyesületek bemutatói és különböző gyermekműsorok töltik meg élettel a színpadot, délután 17
órakor Balássy Betty és Varga Feri gyerekelőadását
élvezhetik kicsik és nagyok egyaránt. Az ugrálóvárak
az Önkormányzat jóvoltából idén is ingyenesek, az
önkormányzati sátornál pedig lufiosztással várják a
gyerekeket. Mókából, kacagásból és jó hangulatból
nem lesz hiány, találkozzunk május 27-én, vasárnap
a Katonadombon!

feltételekkel várjuk a vízi- és kerékpáros túrázókat, baráti társaságokat, csoportokat, osztálykiránduláson résztvevő közösségeket, egyéni
vendégeket – mondta Dombi Rita,
a Duna-part Nyaralóházak ügyvezetője, akitől azt is megtudhattuk,
hogy a kiválóan felszerelt, összkomfortos faházakban wifi, hűtő, televízió szolgálja a vendégek kényelmét.
– Hamarosan új szaletlivel,
bográcsozóhellyel is kiegészül kínálatunk, közel száz személy kényelmesen, kulturált környezetben
pihenhet. A mellettünk kanyargó dunakanyari kerékpárúton felfedezhetik a környező településeket is, de kerékpárral eljuthatnak a
termálfürdőnkbe, megtekinthetik a
gyönyörű Nemeskéri kúriát is. Göd
vonzereje a Duna-part Nyaralóházak szomszédságában - a hivatalos működési engedéllyel rendelkező - a dunai szabadstrand. Csónak
és kerékpár kölcsönző, éttermek,
halsütő és még sok minden garantálja a vendégek önfeledt kikapcsolódását, pihenését – mondta Dombi Rita, aki munkatársaival együtt
tavasztól kora őszig szeretettel várja
azokat, akik kulturált, szép, ligetes
környezetben szeretnének pihenni,
nyaralni.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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