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A deportáltakra emlékeztek
Megemlékezést tartottak a váci és a tágabb régió zsidósága deportálásának hetvennegyedik évfordulóján a zsinagógában a Váci Zsidó Hitközség, Vác Város Önkormányzata és a Váci Közéleti Egyesület szervezésében. A rendezvényen megjelent Yossi Amrani, Izrael
állam budapesti nagykövete is.
1944-ben került sor Vácott a
gettó kialakítására, a területen, amely magában foglalta a
megemlékezésnek is helyszínül szolgáló zsinagógát is, több
ezer embert zsúfoltak össze
rendkívül rossz körülmények
között. Nem sokkal később
előbb Monorra, majd onnan
vonaton Auschwitzba szállították három szerelvénnyel a váci
gettó kényszerű lakót. Közülük
csak néhány szerencsés élte túl
a gázkamrákat.
A holokausztra, az átélt borzalmakra, a történelem e szé-

gyenletes időszakának tanulságaira és az utókor felelősségére emlékeztek a felszólalók
is. Fördős Attila polgármester
azt emelte ki, hogy a város történetében fontos szerepet töltöttek be a zsidó vallású emberek. Turai János, a Váci zsidó Hitközség elnöke azokra
a váciakra is emlékezett, akik
túlélőként a mai Izrael területén vettek részt az ország felépítésében. És azokra a kevesekre, akik életüket is kockáztatva mentették zsidó embertársaikat.

Yossi Amrani nagykövet a
ma élők felelősségére emlékeztetett és arra hívta fel a figyelmet, hogy az antiszemitizmus
még ma is jelen van a világban.
Kunos Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetője azt mondta:
az antiszemitizmus nem a zsidó törvényekkel kezdődött hazánkban.
A megemlékezésen imát
mondott Róna Tamás főrabbi
és Nógrádi Gergely főkántor.
Furucz Zoltán

Yossi Amrani,
Izrael állam budapesti
nagykövete
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Galéria Avató
Bár a VOKE József Attila Művelődési Központ rekonstrukciós munkálatainak
befejezését követően a megújult Magyarság Galériában rendeztek már néhány tárlatot, de a korszerű kiállítóhelyiség, valamint Gellérfi Pál grafikusművész tárlatának ünnepélyes megnyitójára június 22-én került sor.
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Rétvári Bence: egyre
kevésbé megterhelőek
a lakhatási költségek
A legfrissebb Eurostat-adatok szerint 2012 óta 15-ről 9 százalék alá
csökkent azon magyar háztartások
aránya, ahol a lakhatás költségei a
teljes bevétel több mint 40 százalékát teszik ki - nyilatkozta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti
államtitkára az MTI-nek.

E
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Gellérfi Pál, Harangozó Katalin, Tuzson Bence

népes közönséget,
valamint
Tuzson
Bence országgyűlési
képviselőt, miniszterelnökségi államtitkárt, illetve a kiállító művészt és Nagy
Emilt, a Brunerszky Galéria
vezetőjét Harangozó Katalin, a
kiállítás ötletgazdája és szervezője köszöntötte.
Avató beszédében az államtitkár arról szólt, hogy az
egyén szabadságélményét a
művészetben tudja megélni akkor, amikor egy művészi alkotás szemlélése közben megérzi ezt az élményt, s ennek következtében más típusú alkotó
ereje is megerősödhet.
– Amikor mindez nem csupán az egyénben történik meg,
hanem egy közösség is lehetőséget kap erre, akkor ez a
szabadság érzés ez az alkotó
erő egy egész közösségre képes hatni – mondta. Majd arról szólt, hogy Dunakeszin az
utóbbi időben megerősödött a
kulturális igény.
A továbbiakban kifejtette,
hogy a képzőművészet esetében a szabadság megéléséhez
szükség van az alkotóra, az alkotásra, a befogadóra, és arra
a térre is, mint ez a korszerű
technikai feltételekkel rendelkező galéria, amely ezt az élményt képes megadni. Utalt
arra is, hogy a művészeti igény
egy ekkora városban sokkal
nagyobb, fontos, hogy olyan
alkotó és kiállító terek jöjjenek
létre, ahol ennek az élménynek
a megélése mindenki számára
lehetőséget biztosít…
– Nem csupán a képzőművészetre gondolok, – folytatta. – Bár a nagyapám festőművész volt, a húgom pedig szobrász restaurátor. Nagyon fontos Dunakeszin a zene, hiszen
van itt egy kitűnő zeneiskola,
annak is teret, lehetőséget kell

adni a továbbfejlődéshez. Egy
ekkora település képes már
arra, hogy a művészeti ágak
szinte mindegyike, lehetőséget kapjon és a várost képviselő személyeknek kötelessége,
hogy ebben segítséget adjanak.

– Nekünk az a kötelességünk, hogy támogassuk a művészeteket, a művészeket, és
a művészeti élmény megadását, mert csak így lesz ez az ország erős és csak akkor mondhatják utódaink száz év múlva
is, hogy ez az ország Magyarország – mondta befejezésül az
államtitkár.
Ezzel hivatalosan is megnyílt a galéria, jelentette be Harangozó Katalin, majd átadta a
szót Nagy Emilnek, hozzátéve,
hogy ő és Gellérfi Pál egyaránt
dunakeszi lakosok. Hozzátette,
hogy a város szinte kifogyhatatlan a felfedezésre váró művészekből.
– Korunk felszínes világában
hozzászoktunk, hogy mindent
nagyon gyorsan kell elkészítenünk, ami gyakran a minőség
rovására megy – kezdte megnyitóját Nagy Emil. – Az igazi alkotó munka ezt nem tűri
meg. Az igazi alkotónak az a
jellemzője, hogy a kezdeti sikertelenség után is halad tovább az úton és elsajátítja azt a

képességet, hogy új utakat keres.
Kifejtette, hogy Gellérfi Pál
realista rajzolóként aposztrofálja magát. Ezt az itt kiállított
képek is igazolják. A realizmusa mégsem szolgai másolás. A
kompozíciót nagyon gondosan megválasztja, és hozzáteszi a maga valóságát, amivel
egy új realitás születik. Olyan
részleteket is kidolgoz, amiket
a mindennapokban képtelenek
vagyunk észrevenni.
– Művészeti alkotásokkal foglalkozóként kijelenthetem, hogy azok, akik a rendelkezésükre álló művészet folyamatos fejlesztésével képesek az
adott látványt uralni, a legmagasabb színvonalat képviselik… Gellérfi Pál művészetével
két éve találkoztam az Elízium
című önálló kiállításán és azonnal lenyűgözött. Szinte földbe
döngölt azzal a technikai tudással és szakmai alázattal, mely a
képeiről visszaköszön.
Ezzel a minőséggel a tárlatot
megtekintő közönség is szembesülhetett.
Kijelenthetjük,
hogy művei kivételes közönségsikert arattak.
A tárlatnyitón Harangozó Katalin bejelentette, hogy
a Dunakeszi Járműjavító
Kft. ügyvezető igazgatójával,
Szepessy Tamással a Magyarság Galéria további tevékenységének támogatására együttműködési szerződés aláírására
kerül sor. (A dokumentumot
lapunk megjelenése előtt aláírták. A szerk.)
A kiállítás július 13-ig, munkanapokon 9-20 óráig megtekinthető. A művészről bővebb
információt és munkássága
részleteiről a www.gellerfipal.
com honlapon lehet részletesen tájékozódni.
Katona M. István
A szerző felvételei

z azt jelenti, hogy egyre kevésbé megterhelő a háztartások alapvető kiadásainak előteremtése, és egyre nagyobb
arányban jut a családokban pénz fogyasztásra, kényelmi kiadásokra. E tekintetben
Magyarország hatalmas lemaradást ledolgozva
jelenleg jobban áll az unió 11,1 százalékos átlagánál. A pozitív változás elsősorban a rezsicsökkentésnek, az adócsökkentéseknek és a béremeléseknek köszönhető - közölte az Emmi államtitkára.
Ismertette, a létfenntartáshoz szükséges kiadások egyre kisebb részét viszik el a családok
jövedelmének, így több jut a nem alapvető cikkekre. 2012 óta radikálisan, kevesebb mint a felére csökkent azoknak az aránya, akiknek gondot
okoz otthonaik megfelelő fűtése. Míg 2012-ben
az emberek több mint 14 százaléka küzdött ezzel
a problémával, 2016-ban ez az arány 7 százalék
alá csökkent. A rezsicsökkentésnek köszönhetően több mint 1100 milliárd forint maradt a családoknál. Szintén családok mindennapjait segítette a több mint 27 milliárd forintból megvaló-

suló, mintegy 180 ezer háztartásenergetikai korszerűsítését segítő Otthon Melege Program is közölte.
További javulás várható a hazai lakhatási viszonyokban is a csoknak köszönhetően. Mindezek következtében emelkedett az építési engedélyek száma is. Míg 2012-ben 6099 építési engedélyt adtak ki, addig ez a szám 2017-re 13 ezer
fölé emelkedett a KSH adatai szerint. A különböző támogatásoknak köszönhetően az új és
korszerű lakások nem csak komfortosabb feltételeket biztosítanak a családoknak, de lehetővé teszik, hogy a családoknak minél alacsonyabbak legyenek a lakhatási költségei - közölte Rétvári Bence.
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E-papír szolgáltatás
Dunakeszi Polgármesteri Hivatala bővítette szolgáltatásait, így ezentúl a lakosok részére elektronikus ügyintézést
tesz lehetővé.
A törvény által előírt szolgáltatás az általános
célú elektronikus űrlap segítségével érhető el,
melynek neve ePAPÍR. A kényelmi szolgáltatásnak köszönhetően azok az ügyfelek, akik ügyfélkapuval rendelkeznek, teljesen szabályosan
már otthonról is indíthatnak ügyeket.
Bővebb információért kérjük, tanulmányozza át tájékoztatónkat, melyet a dunakeszi.hu-n
megtalál.
A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata a hét
minden munkanapján fogadja ügyfeleit:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek	

08:00 - 17:30
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 12:00

Az Építéshatóság pedig minden hétfőn, szerdán és pénteken áll az ügyfelek rendelkezésére:
Hétfő	
Szerda	
Péntek	

13:00 - 17:30
08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
08:00 - 12:00

A város kiemelkedő
közszolgálati tevékenységéért
Bodzásné Bóka Szilviát díjazták
Vác Város Közszolgálatáért kitüntető címet kapott Bodzásné Bóka Szilvia,
az önkormányzat Szervezési és Tájékoztatási Osztályának vezetője. A képviselő-testület évek óta díjazza azoknak a hivatali dolgozóknak a munkáját,
akik tevékenységükkel a városért, Vác hírnevéért tesznek, emberi értékkel
gazdagítják a helyi közösségek mindennapjait.

Amennyiben személyesen, időpontfoglalás
nélkül szeretné ügyeit intézni javasoljuk, hogy
kedden, vagy csütörtökön tegye, ugyanis ezeken a napokon az ügyfélszolgálaton kevesebb az
ügyfél.
Azonban, ha biztosra akar menni, kérjük,
hogy éljen az online időpontfoglalás lehetőségével, melyről bővebben a dunakeszi.hu-n tájékozódhat! - olvasható a város honlapján.

A váci önkormányzat levélben kéri
az ingázók panaszának orvoslását
Számos panasz érkezett az utasok részéről, akik azt nehezményezik,
hogy a Budapest-Vác-Szob vonalon közlekedő korszerű, légkondicionált
FLIRT szerelvények számát csökkentette a MÁV-Start Zrt., és pótlásukat a
kényelmetlen, minden komfortot nélkülöző Fecske szerelvényekkel igyekszik megoldani a vasúttársaság.

A

z utasok panaszával
az országos napilap
mellett a helyi médiumok is foglalkoztak. A Dunakanyar Régió szerkesztősége a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Kommunikációs Igazgatóságához eljuttatott kérdéseiben arra kereste a
választ, hogy a kialakult helyzet - a zsúfolt, rendkívül sok
kellemetlenséget okozó Fecske szerelvények helyett van-e
lehetőség újabb FLIRT kocsik
forgalomba állítására a váci vonalon – megoldása érdekében
mit tud tenni a vasúttársaság.
„Az eredetileg az esztergomi vonalra beszerzett FLIRTflotta egységei a 2-es vonal villamosításáig ideiglenesen a Budapest–Cegléd–Szolnok és a Budapest–Vác vasútvonalakon jártak. Miután
idén tavaszra elkészült az esztergomi vonal rekonstrukciója, a FLIRT-öket átvezényelte
a vasútvállalat. (Erről egy áprilisi közleményünkben is tájékoztatást adtunk: https://www.
mavcsopor t.hu/mav-star t/
belfoldi-utazas/mar-villamosmotorvonatok-kozlekednekbudapest-esztergom-vonalon.)
A MÁV-START sajnos nem
rendelkezik annyi korszerű járművel, hogy minden járata motorvonatokkal álljon
forgalomba. Így, bár a váci és

É

a ceglédi vonalakon továbbra is rendszeresen közlekednek FLIRT motorvonatok, az
utasok átmenetileg hagyományos, mozdonyból és kocsikból
összeállított szerelvényekkel is
utaznak, a már megrendelt 11
darab emeletes KISS motorvonat várhatóan 2019 őszétől
kezdődő forgalomba állásáig.
Ezek az említett két vonalon jelentősen emelik majd a szolgáltatási színvonalat. Addig a váci
és a ceglédi vonalakon utazók
türelmet kéri vasúttársaság.” –
írta válaszában a MÁV Magyar
Államvasutak Kommunikációs Igazgatósága.
Az üggyel kapcsolatban a
legfrissebb hír, hogy a váci
önkormányzathoz
eljuttatott lakossági panaszok légkondícionált kocsik számának csökkenése, rendszeres késések, a szolgáltatások minőségének romlása - miatt Vác
Város Képviselő-testülete levélben fordul a szolgáltatóhoz.
A képviselők kérik, hogy
az új típusú, emeletes, és
klimatizált szerelvények 2019es megérkezéséig is biztosítsa-

nak jobb feltételeket az utasoknak. A javaslat szerint megoldást jelentene, ha minden szerelvényhez egy légkondícionált
kocsit is kapcsolnának, így legalább az idősebb korosztály kényelmesebben utazhatna a kánikulai napokban. A javaslatot
a képviselők egyhangúlag támogatták – adta hírül az ESTV.

„Vác város képviselő-testülete a Magyar Államvasutak vezetőségéhez levelet fogalmaz
meg, amelyben a Vác-Budapest
vasúti szolgáltatásnak a minőségével kapcsolatban kifogást
emel, a légkondícionálás okán,
a késedelmességek okán, és
egyéb ügyek okán. Kérjük maradéktalan intézkedésüket és
korábbi történésekről magyarázatukat” - nyilatkozta a városi televízónak Fördős Attila,
Vác polgármestere.
Vetési Imre

Tisztelt Felhasználók!

rtesítjük Önöket, hogy kollégáink 2018.07.02-től - előreláthatólag 2018.08.31-ig Vác településen füstgenerátoros csatornavizsgálatot fognak végezni.
Kérjük Önöket, hogy a lakásokban a bűzzá-

rak (szifonok) feltöltött állapotáról, működőképességéről gondoskodni szíveskedjenek.
Együttműködésüket köszönjük!

DMRV DUNA MENTI
REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT.
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izenhét éve a Váci Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztályán
ismerték meg a hivatal akkori dolgozói Bodzásné
Bóka Szilvia egyéniségét és munkáját, aki belépése óta folyamatosan képezte magát. Néhány évvel később igazgatási ügyintézőként, majd sajtóreferensként folytatta pályafutását. A szervezeti ranglétra több fokozatát végigjárta, közben
pontos, alázatos, magas színvonalú munkájával
bizonyította, hogy osztályvezetői pozícióban is
nagyszerűen megállja a helyét. Teljesítményértékeléseken kiváló minősítést kapott, nem hiába:
minden évben több tucat rendezvényért felel, a

megemlékezések méltó megszervezése, kulturális és protokoll események koordinálása is az ő
kezében vannak. Mindeközben kiemelten kezeli
a különböző külföldi és belföldi találkozókat, a
városi intézmények főbb rendezvényeit. Így például kiemelt szerepe van régóta az országosan
elismert Váci Világi Vigalom szervezésében is.
A látogatók, a Vác iránt érdeklődők az osztályvezető vendégszeretetének, vendéglátásának
vagy éppen az általa rögzített soroknak, marketing és média-megjelenéseknek köszönhetően,
jó hírét viszik városunknak.
- Rendkívül nagy megtiszteltetés, hogy elismerik az osztály által végzett munkát, amit alázattal, néha a szabadidőt is feláldozva végzünk
azért, hogy például a rendezvényeken mindenki jól érezze magát. Míg korábban az emberek
szociális problémáinak megoldásán dolgoztam,
mára a szervezés dominál az osztály vezetése
mellett. Ezen a területen az a legfontosabb, hogy
az emberekkel hatékonyan, jól tudjak együtt
dolgozni. Éppen ez a szépsége és a nehézsége a
munkámnak, mert minden ember más, és
mindenki más megközelítést igényel
ahhoz, hogy a végeredménnyel a
lehető legtöbben elégedettek legyenek. A különböző kiadványok elkészítésén is nagyon sokan dolgozunk. Kollégáimmal
együtt az érzelmi világunk és
a várossal kapcsolatos látásmódunk is megjelenik a munkánkban. Egy-egy könyv szerkesztése,
megjelenése, Vác jó híre mindig megerősít abban, hogy a munkám a hivatásom - mondta a hivatal elismert kollégája.
Bodzásné Bóka Szilvia idén azért kapta az elismerést, mert a hivatalba lépése óta, minden
feladatát teljes odaadással végzi, hivatásának tekinti munkáját, szabadidejében is sokat tesz a
városért – olvasható az önkormányzat közleményében.

Vácott

A Vác és Környéke
Tűzvédelméért Alapítvány
A Vác és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány 2017. évben a benyújtott pályázatokra az alábbi támogatást nyújtotta:
Vác Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság részére:
- tűzoltás, kárelhárítás során használt eszközök, felszerelések beszerzése
2.606.545.-Ft. értékben és átadása végleges
használatra,
Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó Egyesület részére:

- tűzoltó gépjármű és eszközök vásárlásához
1.669.798.-Ft-ot,
Nagymaros Önkéntes Tűzoltó Egyesület
részére:
- tűzoltó felszerelések vásárlásához
800.000.-Ft-ot biztosított.
Vác és Környéke
Tűzvédelméért Alapítvány
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Egyetlen színházjegy áráért Szentendrei Ister Napok
egész éjszakán át tart a buli
- a Duna ünnepe
a VéNégy Fesztiválon
Július 5-8. között rendezik meg a Dunakanyar legnagyobb fesztiválját a
VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozót. A váci Duna-parton felállított színpadon esténként a legnagyobb hazai együttesek váltják egymást, délutánonként pedig a V4-es országok társulatainak vendégjátékán szórakozhat
a közönség.

C

sehországból
a
Svandovo
Színház
Sábiná Krátká: Sírj,
baby sírj! című előadását hozza el. A vígjátékban öt nő, egy
életvezetési tanácsadó segítségével próbál fényt deríteni a
boldogság titkára.
A Varsói Színházi Akadémia és a Łódź-i székhelyű
CHOREA Theatre közösen vezetik azt a "Hamlet esettanulmány" című színházi projektet, amelynek célja a Shakespeare-i kortárs szemlélet kialakítása. Szlovákiából, Pozsonyból, a Colorato Színház
társulata érkezik, Shakespeare
Szeget szeggel című remek vígjátékával. A Bécsben játszódó műben a Herceg, aki idáig
túl engedékeny volt a törvénykezésben, ideiglenesen átadja
a hatalmat a szigorú erkölcsű
Angelónak, hogy a város morális rendje helyreálljon. A darab komoly etikai dilemmákat
vet fel az egyéni, a társadalmi
és a teológiai értékek szembeállításával.
A fesztivál utolsó napján a
három ország társulata, magyar színészekkel kiegészülve
egy közös előadást mutatnak
be, amelyet csak egyszer, ezen
a napon láthat a közönség.
Sötétedés után érkeznek a
látványosabbnál látványosabb
ukrán utcaszínházi előadások, elsőként az Álmok, amely
álomszerű képekkel, tűzzel,
vízzel és lézerjátékkal ötvözött érzelmes verselőadásnak
ígérkezik. Élőzenével és fényes
színjátékkal robog be a Vonat
Lemberből, amely a 20-as 40es évek nosztalgikus vissza-

emlékezéseire épül. A Találkozás Prosperoval című előadás négy Shakespeare drámát foglal magában; többek
között Rómeó és Júlia történetét, a Szentivánéji álom, a

Szentendrén 2018. július 21-22-én kerül sor az immár több mint egy évtizede megrendezendő Ister Napokra, azaz a Duna ünnepére. A város helyi hagyományaira és népzenére épülő fesztivál az egyik legkedveltebb ingyenes,
családi rendezvény.

foglaló színpadon. Az esti koncerteknél a szervezők idén is a
legnagyobb hazai csapatok közül választottak. Csütörtökön a
Belga, és Punnany Massif zenél, pénteken az Ivan and the

A

hagyományos szombat esti zenés
gyertyaúsztatás mellett számtalan,
a Duna köré szerveződő játék, táncház, koncert - többek között a Muzsikás, Vujicsics Együttes, Zuboly, Guca Partyzans,
Dalabai, Herczku Ágnes és Nikola Parov Quartet
- várja a Szentendrére látogatókat.
A Duna – ókori nevén Ister - Szentendre gyöngyszeme, mely számos vízi és vízparti programot kínál a helybelieknek és az ide látogatóknak. A folyón napközben evezős, a parton játékos programok zajlanak. Szombat este a
Péterfy Bori

Hamlet és A vihar című drámákat. A darabban dinamikus zene, színes és ötletes jelmezek, maszkok, varázsolják
el a nézőket égig érő cipőkben, melyek mind a comedia
dell’ arte műfaji sajátosságaira utalnak. Csehov utcaszínházi előadássá varázsolt Cseresznyéskertje pedig valódi
cseresznyéskertté varázsolja
az alkalmi nézőteret.
A színházi előadásokra megváltott és érvényesített jegyek
automatikus belépést biztosítanak a koncertekre, amelyeken mindenki megtalálja a zenei ízlésének megfelelő együttest. Délutánonként a feltörekvő együtteseké a terep, egy-egy
fiatal magyar banda és egy a
környező országokból érkező
együttes mutakozik be a Hang-

Parazol valamint a Takcsapda
csap a húrok közé, szombaton
Péterfy Bori és Vad Fruttik
szórakoztatja a közönséget, vasárnap pedig a Kiscsillag és a
Quimby koncertje zárja a fesztivált.
A fesztivál egyik különlegessége, a festői helyszín és a fürdőzési lehetőségek, hiszen a látogatók a kempingjegy mellé strandbelépőt is kapnak. Így
napközben a medence parton
töltődhetnek fel a hajnalig tartó bulikra. Érdemes tehát akár
családdal, akár nagyobb baráti társasággal együtt célba venni idén a VéNégy Fesztivált, hiszen a négy napos eseményen
valóban a kultúráé és a kikapcsolódásé lesz a főszerep.
Péter Tamara

"Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani városunk óvónőinek és Dr. Kerekes Dórának, – a
Monográfia főszerkesztőjének - hogy megírták
a meséket és részt vettek a könyv létrejöttében.
Tekintettel arra, hogy ballagó óvodásaink az
iskolás évek kapujába lépnek, az önkormányzat
minden ballagóhoz eljuttatja a mesekönyv egyegy példányát, hogy felkészítse a leendő diákokat az iskolás évekre, melyek alatt már ők maguk forgathatják a könyvet és olvashatják az izgalmas történeteket Dunakesziről.

Boros Karolina
Fotó: Deim Balázs

Újra Street-art
és papírhajók Zebegényben
A Számalk-Szalézi Szakgimnázium művészeti szakos hallgatói idén is Zebegényben, a Szőnyi István Művésztelepen tartották alkotótáborukat, mely
Június 22-én, pénteken performance-okkal tarkított kiállításmegnyitóval,
valamint 23-án, szombaton este 18:30-kor a strandon nagyszabású, vidám
eseménnyel zárult.

A

diákok - immár hagyományként idén is ezer darab saját készítésű, kívánságokkal teli papírhajót engedtek le a Dunán a közönséggel együtt.
A saját környezetbarát papírból készült hajóikat abban reménykedve indították útnak, hogy
meghallgatja és teljesíti kéréseiket a bölcs, vén
folyó. A kis hajókat Joó Géza helyi költő erre az
alkalomra írt saját költeményeinek előadásá-

Mesekönyv Dunakesziről
„A közeli napokban bemutatott Monográfia első kötete után, hogy a
legkisebbekről se feledkezzünk
meg, az önkormányzat jóvoltából
elkészült városunk mesekönyve. A
mesekönyvben ismert, városi helyszínek elevenednek meg, az izgalmas történeteken keresztül az olvasónak lehetősége nyílik bebarangolni egész Dunakeszit!"

szentendrei kuriózumnak számító zenés gyertyaúsztatás páratlan látványában gyönyörködhet a közönség. A Duna-korzón táncházak, koncertek és gasztronómiai kiállítók várják a látogatókat.
A rendezvény ingyenes.
A programokról bővebb információ:
szentendreprogram.hu/szentendrei-ister-napok
Facebook oldal: Szentendrei Ister Napok

val bocsátották vízre és Szentivánéji bábuk felvonultatásával búcsúztatták el. Szentiván estjén
Zebegényben, a festői szépségű faluban barangolva friss street-art munkákkal is találkozhattak a látogatók a Számalk-Szalézi Szakgimnázium diákjai és tanárai jóvoltából.
Bornemisza Rozi,
az egyik művésztanár

Július 1-től kötelező a NAV
online számlázó használata
A 2018. július 1-jétől kötelező a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ingyenes Online Számlázó használata. A javarészt kisvállalkozások számára hasznos programot a NAV azért hozta létre, hogy megkönnyítse az új szabályok betartását.

J
Természetesen az óvodákban is hagyunk egy
példányt, hogy a legkisebbeknek is lehetőségük
legyen az óvó nénik által megismerni a mesekönyvet.
A mesekönyv - a többi, dunakeszi termék mellett – megvásárolható a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán 1200 Ft-os áron” – olvasható
a város honlapján.

úlius elsejéig okvetlenül ellenőriznie kellett mindenkinek, hogy az általa használt
programmal megfelelően teljesíteni tudja-e a számla-adatszolgáltatási kötelezettségét. Emellett a vállalkozásoknak indokolt
volt felmérniük azt is, hogy az
alkalmazott kézi számlázásról
célszerű-e áttérniük számlázó
program használatra, különös
tekintettel arra, hogy 2018. július 1-jétől az adatszolgáltatási
kötelezettség alá eső kézi számlák adatait manuálisan kell rögzíteni a NAV erre kialakított
online felületén.
A NAV saját fejlesztésű szám-

lázó programot tett elérhetővé
azoknak, akik csak mostantól
térnénék át számlázó program
használatára vagy a jelenleg
használt programjuk nem fog
megfelelni az új szabályozásnak. Aki a NAV Online Számlázóját használja, biztos lehet a
megfelelő adatszolgáltatásban.
Az Online Számlázó program
jelenleg az adóhivatal Online
Számla tesztrendszerén érhető el. A tesztrendszerben elvégzett sikeres regisztrációt követően használható a számlázó program. A tesztrendszert a következő oldalon lehet elérni: https://
onlineszamla-test.nav.gov.hu/.

Az Online Számlázó használatát és kényelmi funkcióit mutatja be a NAV tájékoztató videója, amely a NAV honlapján a
következő oldalon érhető el.
A számlázó program ismertető videója közvetlenül is elérhető: https://youtu.
be/3VY2jXnMpXQ - olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
közleményében. Július 1-től pedig már
minden "élesben" működik,
az Online Számlázó alkalmazásával segíti a vállalkozások
számlázási adatszolgáltatását
a NAV.
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XX. évfolyam 13. szám

A Rákóczi nyitánytól a mozdonyzenéig
Szentivánéji koncert – másodjára

A múlt évi nagy sikerű hagyományteremtő kezdeményezés nyomán június 12-re ismét Szentivánéji koncertet hirdetett Köröndi Esték címmel a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar. A bizonytalan időjárás miatt azonban ezúttal a VOKE József Attila Művelődési Központ színháztermében került sor az egyébiránt most is óriási sikerrel megtartott hangversenyre.

A

nézőteret megtöltő
közönséget Csoma
Attila, a művelődési központ igazgatója köszöntötte, méltatva a Szent
Iván éjjelére meghirdetett zenei program jelentőségét.
Ha nem is az egész éjszakát, de a késő estét a zene bűvöletében tartotta meg a zenekar. Képletesen szólva a kitűnő hangzással megszólaló
együttes Farkas Pál vezényletével képzeletünkben elűzte az
év legrövidebb éjszakáját s ünnepelte a napfelkeltével eljövő
fényt, világosságot.
A koncert első száma a manapság kevéssé ismert magyar
komponista, karmester, hegedűművész és zenetanár, a Szlovákiához tartozó Bártfa város szülötte, Kéler Béla Rákóczi nyitánya volt. A zeneszerzőről annyit, hogy az 1800-as
évek második felében korának
sikeres, részben szórakoztató
szalonzene alkotója, egyébként
komoly szimfonikus művek
szerzője, a bécsi udvar legmagasabb méltóságainak elismerését is kivívta. 1856-tól négy
éven át katonakarmesterként
tevékenykedett a Monarchia
10. gyalogezredében, ahonnan
egészségügyi okok miatt kellett
leszerelnie. A koncerten hallott műve ősbemutató is volt,
ugyanis – miként azt Farkas
Pál elmondta – a zenekar Bárt-

fára készül Kéler programmal,
s előadásukra a Világörökséghez tartozó városközpontban
lévő katolikus templomban kerül sor. A romantikus Rákóczi
nyitányt főpróbaként játszották el, nagy sikerrel.
Liszt Ferenc Les Preludes
című szimfonikus költeménye a zeneszerző egyik legtöbbet játszott műve. Az egy tételes darabban a halál, mint örök
emberi sors jelenik meg, ezt
követi a boldog szerelem gondolata, majd a harci téma következik a rézfúvósokkal, s végül a zenekar erőteljes megszólalásával a győzelmet ünnepelhetjük. A közönség pedig a mű
előadását vastapssal ünnepelte.
Felix Mendelssohn Szentivánéji álom című zenekari szvitje – melynek bemutatására 1843-bankerült sor – a
Shakespeare-i vígjáték tündérvilágának tökéletes illúziót keltő megjelenítése. Ezúttal két tétel, az intermezzo és a Nászinduló hangzott el. Miként a
színdarabban, úgy a zenei megszólalásban is megjelent a sajátos angol tündérvilág, az athéni kézművesek bolondozása és
a szerelmi bonyodalmak varázsa. A Nászindulóhoz pedig
nem sok hozzáfűzni való van,
hiszen az esküvők elmaradhatatlan részeként él a köztudatban manapság is.
A nagy orosz zeneszerző,

Muszorgszkij Éj a kopár hegyen című hangverseny fantáziája „mozgásba hozta” a közönség fantáziáját is. A művet Gogol Szent Iván éj című
drámája ihlette s a borzongató zene megjelenítette az éjszakában megnyíló temetői sírokból kikelő szellemek világát.
A boszorkányszombatot megülő lelkek hódolattal köszöntik uralkodójukat, a Sátánt ám
az orgia tetőpontján megszólaló templomi harang visszakergeti mindannyiukat a föld alá
s a szinte tomboló akkordokat
lecsendesítő gyönyörű harmóniákkal köszönthetjük a napfelkeltét, a fény visszatértét. Dicsérve az egész est nagyszerű
zenekari előadását, talán ebben a darabban érezhettük leginkább azt a rendkívüli koncentráltságot, ami az együttes
sajátja.
S mintegy csattanóként, végezetül a huszadik század
egyik kiemelkedő alkotója,
Arthur Honegger Pacific 213
című, alig több mint nyolc perces műve szólalt meg. Ihletője egy gőzmozdony volt, ami
a huszadik század első felének
technikailag már tökélyre fejlesztett járműveként rótta a világ vaspályáit. A mű a legendás
mozdony elindulásával kezdődik, pompás hanghatások sorozatával érzékelhetjük a vonat
felgyorsulását, 120 kilométeres

óránkénti sebességgel történő száguldását, majd a megérkezés lelassuló tempóját. Csak
gratulálni lehet e különleges
alkotás műsorra tűzéséért.
Itt teszünk említést a vetítésekről. Megszokhattuk már,
hogy Somogyi Ágnes zenekari
titkár a korábbi hangversenyek
kísérő látványaként is mindig
a zeneszámok hangulatát növelő vetített képek összeállítójának mestere. Most is így volt,
mindegyik darab „megkapta”

a stílusban tökéletesen igazodó
látványvilágot, képileg talán a
Honegger mű volt a legkülönlegesebb, hiszen itt a valóságos
mozdony bravúros operatőri
munkával láttatott működését
figyelhettük meg.
A ráadás most sem maradhatott el. Az idei esztendő 60.
koncertjét produkáló zenekar
visszatért Kéler Bélához és a
katonazenekari motívumokat
is felhasználó Katonaélet című
zenekari darabbal köszönt el az

egész esti előadástól fellelkesült
közönségtől.
A koncertet ezúttal is Dunakeszi Város Önkormányzata, a
Nemzeti Erőforrások Minisztériuma, a Dunakeszi Járműjavító Kft. valamint a művelődési központ támogatta. A Köröndi esték következő előadása
július 13-án lesz, akkor filmzenéket szólaltat meg a zenekar.
Katona M. István
A szerző felvétele

Új kerti pavilon és bográcsozóhely
a gödi Duna-parti Nyaralóházakban
A nyári szezon elejére új kerti pavilonnal és bográcsozóhellyel bővült a város közkedvelt Duna-part
Nyaralóházak szolgáltatása.

A

z igényes kivitelű, mintegy 100 m2
alapterületű, egyszerre körülbelül 80
ember elhelyezésére alkalmas
kerti pavilonban kényelmesen
grillezhetnek, főzhetnek, kellemes környezetben étkezhetnek a vendégek. A füstkivezető kéményekkel ellátott négy
bográcshely és a grillezőhely
a kerti pavilon részeként épült
meg, tetővel fedett, a vendégek
így tűző napsütésben vagy esős
időben is használhatják.
Az új létesítmény nemcsak a szabadtéri sütés-fő-

zés helye lesz. Esküvők, találkozók, kültéri közösségi rendezvények alkalmával is sokoldalúan lehet majd használni. A kéthektáros Duna-parti
üdülőterületet, amely szabadidős, sport- és kulturális rendezvényközpontként is működik, 2013-ban adta az állam
az önkormányzat tulajdonába.
A területen az elmúlt évek során számos fejlesztés történt.
A május végén átadott új létesítménnyel tovább emelkedik a
vendéglátás színvonala a gödi
Duna-part Nyaralóházakban.
K. B.

Júliusban Szentendrén debütál a Figaró házassága című vígopera

A

vígoperát a Co-Opera project
mutatja be országszerte több
helyszínen, Szabó Máté rendezésében. Az előadást először jú-

lius 27-én és 28-án Szentendrén, a Fő téren
láthatja a közönség. A Mozart-zeneművet
a Szegedi Nemzeti Színház, a Győri Nemzeti Színház, a debreceni Csokonai Nem-

zeti Színház, a Szentendrei Teátrum és az
Operettissima Nonprofit Kft. együttműködésében viszik színre.
További információ: www.szentendre.hu-n.
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Interjú Varga Miklóssal
- Esetleg rockoperákból is
felcsendülnek majd bizonyos
dalok?
- Természetesen. Hiszen az
István, a király például nélkülözhetetlen, hogy megszólaljon egy ilyen koncerten.
Továbbá a Honfoglalás című
filmből is játszunk majd betétdalokat.

- Ön amellett, hogy a magyar rock egyik kiemelkedő
énekese, a színházi világban
is otthonosan mozog. Színpadi szerepei közül kit vagy melyiket alakította a legszívesebben?
- Az egyik legkedvesebb szerep számomra az az ezredfordulón bemutatott Megfeszített című rockopera címszerepe volt.
- Színésznek vagy inkább
rockzenésznek tartja magát?
- Inkább az utóbbi, inkább
rockzenésznek.
- A XXVI. Váci Világi Vigal-

mon ezúttal a Varga Miklós és
a Band formációval áll majd
a színpadra. Ettől függetlenül
korábbi együttesei idejéből is
hallhatunk majd számokat?
- Igen, júliusban valóban ezzel a zenekarral fogok fellépni,
azonban a régebbi és az újabb
formációval készített dalok
egyaránt el fognak majd hangozni. Nekem tulajdonképpen
minden időszakomban volt
egy állandó zenekarom, tehát
természetesen azok a dalok teszik ki a repertoár nagy részét,
amelyeket a korábbi és a mostani zenekarokkal együtt készítettünk.

- Mennyire nehéz összeállítani egy olyan műsort egy
fesztiválra, hogy elégedett legyen a fiatalabb és az idősebb
közönségréteg is?
- Erről csak múlt időben tudok már beszélni, mert nem
most lett összeállítva a műsor,
hanem néhány évvel ezelőtt. És
a közönség minden korosztálya nagy szeretettel fogadja, tehát az a tapasztalat, hogy nincsen semmiféle olyan korosztályi probléma, ami egyáltalán
felmerülne.
- Ön szerint melyik számát
várja legjobban a közönség?
- Egy olyan dalom van, ami a
mai napig is, korosztálytól függetlenül megfogja a közönséget, ez pedig az Európa című
dal.
- Van valamiféle kötődése
városunkhoz?
- Abban a formában kötődöm Váchoz, hogy amikor a
pályámat elkezdtem, akkor

egy-két hétig Retzler Péterrel,
az akkori Corpus zenekar vezetőjével voltak próbáink, és
akkor nagyon úgy tűnt, hogy
én ott fogok lehorgonyozni,
de aztán megkeresett az akkor
alakuló P. Box zenekar, ami
egy óriási lehetőség volt számomra, és ezért nem jött össze
Péterrel, akkor az együttműködés. Viszont az elmúlt 10-15
évben újra együtt dolgozunk és
a mai napig nagyon jól együtt
tudunk működni. Nagyon örömömre a közönség is mindig
nagy szeretettel fogad. Bízom
benne, hogy így a Váci Világi
Vigalomban is.

Bodzás Szabolcs
Apróhirdetés
• Otthoni munka! Különböző termékek ös�szeállítása, egyebek: 06-90- 603-906
(audiopress.iwk.hu
635Ft/min,06-1-2228397,06-20-496-3980)
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Közös meccsnézés
a Duna-parti strandon
Két éve Európa futball szerető szurkolói még a kontines bajnokságra koncentráltak, idén pedig már az egész világ futball-lázban ég az oroszországi világbajnokságra figyelve. A magyarok közül ki ne emlékezne labdarúgó válogatottunk 2016-os franciaországi EB szereplésére, amely az egész
országot régóta várt fantasztikus közösségi élménnyel ajándékozta meg.

I

Béres Alexandra:
„A célom, hogy mindenki
élvezze a mozgást!”
Ismét megtelt a Katonadomb, Dunakeszi mozdulni vágyó része egy emberként tornázott, izzadt, és ami a lényeg, a gyakorlatok közben mosolygott,
amikor Béres Alexandra hatvan percen keresztül egy igen komoly súlykontroll gyakorlatokból álló programot vezényelt számukra.

M

iután tavaly hatalmas
sikert
aratott a Mozdulj Dunakeszi
programsorozat keretein belül,
hogy sztárvendégek – 2017-ben
Rubint Réka és Katus Attila fogadta el a Programiroda felkérését – vezénylik az edzéseket,
így idén sem maradnak a mozgásra vágyók ismert edzők nélkül. Ezúttal Béres Alexandra
nyitotta a sort a Katonadombon, és a sport által már „megmérgezett” több száz ember izgatottan várta a korábbi fitness
világ-, és Európa-bajnokot, aki
egy hatvan perces, rockzenével
kísért edzéstervvel készült.
„Számomra elsősorban a
mozgás öröme a lényeg. Nagyon örülök, hogy meghívtak Dunakeszire, és bízom abban, mindenki szívesen emlékszik majd vissza az együtt
töltött órára. Nem az a célom,
hogy szenvedjenek a gyakorlatoktól az emberek, végig figyelem majd a szemeket, arcokat,
hogy lássam, mikor kell változtatnom az eredeti edzésterven. Az ilyen rendezvények nagyon hasznosak tudnak lenni,
hiszen egyrészt edzéslehetőséget ad egy közösségnek, más-

részt jó példát mutat a többieknek, akik ezt látva remélhetőleg kedvet kapnak arra, hogy
egészségesebben éljenek” – jelentette ki lapunknak Béres
Alexandra.

zényelt, melyet a dunakesziek
– néha összeszorított fogakkal
ugyan – végigcsináltak. A feladatok intenzívek voltak, leginkább zsírégetés volt a cél,
nem pedig a másnapi izomláz.

smerősök, ismeretlenek,
baráti társaságok drukkoltak az éttermek, közösségi terek futball-teraszain
Gera Zoliéknak. A dunakesziek
a város főterén kialakított EBsátorban szurkoltak nemzeti tizenegyünk sikéréért.
Noha idén nem élhetjük át azt
az eufórikus élményt, mivel csapatunk nem jutott ki az oroszországi labdarúgó világbajnokságra, ám a városi önkormányzat 2018-ban is „húzott egy nagyot” és a tavaly megnyitott Duna-parti szabad strandon egy
hatalmas LED kivetítőt épített,
melyen a fürdőzők, a pihenők
különleges környezetben élvezhetik Ronaldo vagy Isco gyönyörű megoldásait, vagy búslakodhatnak egy kihagyott Messi tizenegyes után.
Az évről évre szépülő Dunaparti szabad strand a sportolás,
a kikapcsolódás, az élmények
örömteli „szigetévé” formálódik. Az árnyas fák között épített
sétány az idei nyárra világítást
kapott, és kikerültek újabb padok is. A kavicsos partot ellepik
a nap imádok, a gyerekek öröm-

mel lubickolnak a Duna bójával
kijelölt vizében vagy játszanak a
fák között épített játszóeszközökön.
A környezet, a mérkőzések élménye mellett a kiépített büfében felszolgált finom ételek, a
hűsítő fagylalt, és a sokfélé üdítő
és egyéb italok is hozzájárulnak
a kellemes időtöltéshez, az önfeledt kikapcsolódáshoz.
Aki egyszer is kilátogatott
a Duna-parti szabad strandra
azt bizonyára nem kell bíztatni,
hogy egy különleges természeti környezetben szurkoljon ked-

venc labdarúgó csapata sikeres
vb szerepléséért. Azokat pedig,
akik még nem fedezték fel Dunakeszi legújabb közönségvonzó „attrakcióját” arra bíztatják a
Dunakeszi Programiroda munkatársai, hogy adják át magukat
a nyár, a futball világbajnokság,
a Duna-parti környezet varázslatos élményének és szurkoljanak együtt a hatalmas LED kivetítő előtt az árnyas fák alatt, a
lábaiknál hömpölygő nagy folyó
közelségében.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Igazi örömünneppé vált a vb
Mostantól már komolyra fordulnak a dolgok az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon, hiszen az egyenes kieséses szakaszban már a jobb csapatok találkoznak egymással. Mivel véget értek a csoportküzdelmek, így
nézzük, mi is történt az elmúlt két hétben.

J

Egy biztos, már a zene felpezsdítette a jelenlévőket, hiszen Bon Jovi örökzöldjeit minden korosztály kedveli. És ahogy ígérte Béres Alexandra egy, az izmokat komolyan igénybe vevő, 60 perces
súlykontroll-gyakorlatsort ve-

„Bízom abban, hogy ez az
egy óra is ösztönzően fog mindenkire hatni, és aki itt volt,
az folytatja tovább, aki pedig
csak nézelődött, annak sikerült kedvet csinálnunk ahhoz,
hogy legközelebb már ő is beálljon a sorba. Ahogy azt ígértem, mindenki saját ütemében
végezhette a feladatokat, hiszen a lényeg, hogy mindenki
a legjobbat hozza ki magából”
– fogalmazott az edzést követően a korábbi fitnesskirálynő.
Mint megtudtuk tőle, mindkét lánya már ritmikus sportgimnasztikázik, és azt is elárulta, idősebb gyermeke, a 9
éves Panna szívesen elkísérte volna, mert már ő is képes
arra, hogy édesanyja mellett
végigcsinálja a teljes edzést a
színpadon.
Hiába, a vér sosem válik vízzé…
M. L.
Fotó: KesziPress

ót tett Moszkva hangulatának Oroszország továbbjutása. Az igazán mindig is a
hokiért rajongó oroszok ugyanis valósággal beleszerettek fociba és a világbajnokságba. Nem
véletlenül tartják azt, hogy a futball tényleg csodákra képes. Két
hete még sokan azon keseregtek,
hogy le fogják zárni a fél várost,
s a turisták tömege a brutális helyi huligánok elől fognak menekülni, ám tessék, eddig szinte
mindenki elégedett nemcsak a
látottakal, hanem a rendezéssel
is. Az utazások és a meccsre való
kijutások zökkenőmentesek, a
szurkolói kártya tényleg szinte
minden ajtót megnyit.
Szerencsére egészen a franciadán mérkőzésig – ahol a döntetlen mindkét csapat továbbjutását hozta – még hírből sem hallhattunk a gól nélküli találkozókról, Lionel Messi meg éppen
a vb 100. tlálatát érte el Nigéria
ellen. Noha az eredményesség a
legfontosabb a csapatok számára, szerencsére a támadó foci
nem halt ki végleg. Arra számíthattunk, hogy Cristiano Ronaldo a hátán viszi majd a portugálokat, ám ezúttal olyan csatáregyéniségek vonultak be végleg
a focitörténelembe, mint a belga Romelu Lukaku, vagy éppen
az angol gólgyáros, Harry Kane,

Horvát gólöröm az argentinok elleni győztes mérkőzésen
aki lapzártánkkor öt találattal
áll a góllövőlista élén.
Nehéz ebben egyértelműen állást foglalni abban, melyik volt
az eddigi legszebb találat, mert
szép, látványos gólokból nem
volt hiány eddig az oroszországi világbajnokságon. A döntésünk végül Toni Kroos találatára
esett, amivel a címvédő németek
a hosszabbításban fordítani tudtak a svédek ellen. De megvan
immár a világbajnokságok rendes játékidőben esett legkésőbbi
gólja, amit a Brazília–Costa Rica
mérkőzésen a brazil Neymar a
96:49 percben lőtt, amivel beállította a 2–0-s végeredményt.
Vannak olyan válogatottak
is, akik felvállalják a szép focit,
mint például az egyre több szur-

koló szimpátiáját elnyerő horvát válogatott. A Modric, Rakitic
tengely által irányított csapat szó
szerint játssza a focit, egyszerűen lehengereltek eddig mindenkit, bármilyen összeállításban
léptek pályára. Azonban vannak
olyan válogatottak is, amelyek
a tudásuk alapján bizony kilógnak a sorból: lefelé. Ilyen például
Panama, amelynek már a részvétele is hatalmas meglepetés.
Mindenesetre amikor szembetalálták magukat komoly játékerővel bíró csapatokkal – 3–0-ra
kapott ki Belgiumtól, míg Anglia 6–1-re győzte le –, bizony szánalmat keltettek a nézőkben.
Egy szó mint száz, a világbajnokság eddig nem okozott csalódást.
M. L.
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