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Felszentelték a felújított Kardos Tibor: Az ember
tragédiája – síkból a térbe
Regőczi-kápolnát
Száz évvel ezelőtt született Regőczi István, az Isten vándora, ahogy magát
jellemezte, s ahogy az utókor is tiszteli, a jeles évforduló alkalmából október 4-én Beer Miklós megyéspüspök újraszentelte a váci Rákóczi téri kápolnát, amelyet valójában Regőczi-kápolnaként ismernek a hívek, s amelyet az elmúlt fél évben kívül-belül teljesen felújítottak.

A

hatvan millió forint
összegű felújítás az
egyházmegye és a hívek támogatásából valósulhatott meg, illetve a városi önkormányzat is hozzájárult a
kápolna új életre keltéséhez
azzal, hogy az épület előtti területet az egyházközség rendelkezésére bocsátotta, szabadtéri programok rendezéséhez – írja a váci önkormányzat hivatalos honlapja.
A kápolna építtetője maga
Regőczi István volt, a mostani felújítás motorja pedig a
Vác-Felsővárosi Plébániát vezető dr. Csáki Tibor atya.
A vasárnapra rendelt evangéliumi igehely zárása így
szól: "Engedjétek hozzám
jönni a kisgyermekeket, és ne

tiltsátok el tőlem őket, mert
ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki
nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek,
semmiképpen sem megy be
abba..."
- Keresve sem lehetett volna megfelelőbb szentírási
idézetet találni erre az alkalomra, hiszen Regőczi István
atya, aki otthont alapított városunkban a hadiárváknak,
ahogy ő nevezte őket, a sasfiókoknak, a rászoruló kicsinyek, fiatalok felkarolását tekintette egyik fő küldetésének - mondta többek között
homíliájában Beer Miklós
megyéspüspök.
Az ünnepi eseményen
Fördős Attila polgármester

megfogalmazta: ma, amikor Európában egyre inkább
megkérdőjeleződnek a keresztény gyökerek és értékek, különösen fontos, hogy
Vácott megújult a Regőczikápolna.
- Ez az építkezés, ez az ünnepi esemény biztató jel arra
vonatkozóan, hogy a keresztény gyökereket ápoló magyarságnak van jövője hangsúlyozta a városvezető.
A kápolnaszentelés alkalmából az épület falára emléktábla is került, tisztelegve a 100 éve született, szent
életű, a kommunizmus évtizedeiben többször bebörtönzött Regőczi István, az "Isten
vándora", a "Saskirály" tiszteletére.

Könyvbemutató Gödön

2015. október 9-én könyvbemutató helyszíne volt a gödi József Attila Művelődési Ház kamaraterme. A szerző, Volentics Gyula helytörténeti kutató,
a magyar kultúra lovagja mutatta be a nagyszámú, érdeklődő közönségnek új könyvét, mely alcíme szerint: „Helytörténeti barangolás a Dunakanyar kapujában: Alsó- és Felsőgödön.”

A

vetített képes előadáson bepillantást nyerhettek a leendő olvasók az eddig Gödön még nem
publikált 300 db régi gödi fotót, 90 db Alsó- és Felsőgödről szóló 1920-30-as évekbeli újságcikkmásolatot és sok
új fényképfelvételt tartalmazó albumba. Megállapítható: ez a könyv az ismeretterjesztésen túl gyönyörködtetni
is akar! Meg akarja mutatni a
régen letűnt szépet, vagy napjaink még szebbé lett gödi tereit, épületeit, az itt lakók és
a hajdani nyaralók százéves
békéjét. Azt, hogy milyen
volt, és ilyen lett…
A szerző ezen új kötete a
három éve napvilágot látott
és pillanatok alatt elfogyott
„Mesélő gödi képes levelezőlapok” című könyv folytatása. A könyvet lapozgatva

egyebek mellett feltérképezhetjük a gödi villaépítészet
jeles alkotásait, megismerkedhetünk a korabeli Dunaparti élettel, a strandokkal, az
éttermekkel, a szállodákkal
és az üzletekkel. De sok mindent megtudhatunk a vasút-

állomásokról, a templomokról, a sportról, az egyesületekről, a korábban két önálló település kulturális életéről, és hosszan sorolhatnánk
még az egyes fejezetcímeket.
Az összesen 645 képet tartalmazó, a 160 oldal terjedelmű, reprezentatív, nagyalakú, színes, albumjellegű munkájához ajánlást – a
Felsőgödön fél évszázada ingatlannal rendelkező – Dr.
Göncz Árpádné írt.
A közelgő ünnepekre gondolva meleg szívvel tudjuk ajánlani a gödi családok
könyvespolcára ezt a gyönyörű kötetet!
A könyv a Göd Városi
Könyvtárban (Göd, Pesti út
72.) és a váci Lyra Könyvesházban (Vác, Piac u. 1.) vásárolható meg.
A szerk.

Az ember tragédiája és egyéb domborművek címmel nyílt meg Kardos Tibor, Sződligeten élő szobrászművész kiállítása a Madách Imre Művelődési Központ Kávézó galériájában, október 9-én. A kiállítás külön apropóját
a művész 65. születésnapja jelentette, de a tárlat egyúttal tiszteletadás a
művész reliefjeinek alapjául szolgáló, illusztrátor-grafikusművész, Zichy
Mihály halálának 110. éves jubileumának alkalmából is. A tárlaton a Kardos életmű jelentős állomását jelképező – Madách Imre: Az ember tragédiájának 15 színéhez készült - domborműveket, valamint néhány egyéb
tábla-és és mozaikképet láthatunk.

V

Szegedi Sándor, Fördős Attila, Kardos Tibor

e n d é g mű vé s z k é nt
szerepel a művész felesége, Kardos Éva,
aki néhány színes és mozgalmas mozaikképet hozott
el a kiállításra. A megnyitón
közreműködött Molnár András, a Magyar Állami Operaház magánénekese, Kossuthdíjas, Érdemes művész és Fazekas László ütőhangszeres
művésztanár, előadóművész.
Valamint a Forte Fotóklub
Vác, akik a megnyitó alatt kivetítőn futó fotósorozat formájában – mintegy kortárs
tükörként – mai, emberi sorsokat mutattak be.
Elsőként a művész barátja,
Szegedi Sándor, a VTOSZ elnöke köszöntötte a vendégeket, személyes hangvételű beszédében áttekintetve Kardos
Tibor életútját és alkotói pályájának jelentősebb állomásait. A Békés megyei Körösladányból származó művész –
mondta Szegedi Sándor - pályafutása során a képzőművészet számtalan műfajában
alkotott: foglalkozott grafikával, intarziakészítéssel, faés kőszobrászattal, az utóbbi években pedig kerámia
szobrok készítésével. Munkáját kezdetektől egy ars poeticaként is érvényes gondolat hatotta át: „Szeretnék valami maradandót hagyni magam után.”
Szegedi Sándor köszöntője

után Fördős Attila Vác város
polgármester nyitotta meg a
kiállítást. Fördős Attila kiemelte - Madách művéhez
nyúlni, hatalmas felelősség és
kihívás is egyben egy képzőművész számára, aki a maga
eszközeivel igyekszik formába önteni és láthatóvá tenni a
magyarság egyik legnagyobb,
örökérvényű alkotását.
Történelmi
találkozásról beszélhetünk ma, hangsúlyozta a polgármester. Három művész, három korszak
találkozik ezen a kiállításon.
Madách Imre, aki 1861-ben
papírra vetette a magyar irodalom e jelképes alkotását,
majd az ő művét illusztráló,
grófi származású, már saját
korában is elismert grafikusművész, Zichy Mihály, végül
a találkozó harmadik szereplőjeként egy kortárs szobrászművész, Kardos Tibor, aki a
síkból a térbe emelte a lenyűgöző grafikákat.

Hosszú, türelmes munka eredményei a most bemutatásra kerülő alkotások – mondta Fördős Attila, aki hosszú évek óta figyelemmel kíséri a művész munkáját. Kardos Tibor mintegy
tíz éven keresztül érlelte magában a témát, amit aztán az
utolsó három évben, hihetetlen gyorsasággal megformált. A reliefek drámai ereje
és szépsége mellett fontos kiemelni azok különleges technikáját. A magas és félmagas domborművek kétszeres
égetés után nyerik el végleges formájukat. A kerámiára különböző oxidokat szórnak, majd a kiégetés második
szakaszában ezt visszafojtják, s a lefojtás reduktív módon kialakítja a művek sajátos, antikolt hatású színeit.
A kiállítás november 12-ig
tekinthető meg.
Maczkay Zsaklin
Fotó: Borbély Tamás
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