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A fiatal váci kajakos az idén
sikert sikerre halmoz a hazai
és nemzetközi versenyeken.

Átadták az utasforgalomnak
a vasútállomás megszépítettkorszerűsített főépületét.

A népirtó világháborúk évfordulóján emlékművet avattak a
váci izraelita temetőben.

14. oldal

6-7. oldal

7. oldal

A XXII. Váci Világi Vigalom a székesegyházban tartott nyitóhangversennyel vette kezdetét. Aztán a három
napon át tartó esemény keretében csaknem száz program várta a közönséget. Összességében több tízezren élFotó: Sándor Lajos
vezték a nagy kavalkád országos összehasonlításban is párját ritkító kínálatát.

Csaknem félezer énekes vett részt a hatodik
Fotó: Ribáry Z.
gregorián fesztiválon.

A V4 színházi fesztiválon vitték színre először a Tetszettek volna
Fotó: Cservenák P.
forradalmat csinálni! című kortárs darabot.
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Köszöntjük a szépkorúakat!

Megjelent a “VÁC városkalauz”

Szatmáry Tiborné, Mária néni az elmúlt napokban ünnepelte 90. születésnapját. Havasi Rezső ugyancsak júliusban töltötte be 90. életévét.
Szépkorú honfitársainkat Fördős Attila polgármester és Mohácsiné Dim
Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály osztályvezetője köszöntötték
az Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke által aláírt oklevéllel és a
város ajándékával.

Az öt éve kiadott és több díjat is
elnyert “Történelmi városkalauz”
után, a vigalom előtti napokban a
boltokba került dr. Horváth M. Ferenc újabb városismertető kiadványa,
a “VÁC városkalauz”.
A Vác Város Levéltára udvarán július 16-án tartott ünnepélyes könyvbemutatón - házigazdaként is - a könyvet író levéltári igazgató köszönetet
mondott minden közreműködőnek,
a fotósoktól kezdve a tipográfusokon-tördelőkön át a nyomdáig.
- Az előző kötettel összehasonlítva
ebben az új kiadványban a történelmi vonatkozású ismeretterjesztéssel
szemben a rendkívü l gazdag képanyag és a praktikus információk
dominálnak, így tehát kézikönyvnek
nevezhetjük az újabb városkalauzt fogalmazott dr. Horváth M. Ferenc.
A folytatásban Fördős Attil a
polgármester rövid köszöntőjében
kiemelte, hogy a kötet remek összegzés Vácról történelmi-, kulturális-,
földrajzi- és turisztika szempontból
egyaránt, ráadásul úgy, hogy a térségre is kitekintést ad a kiadvány.
Dr. Beer Miklós megyés püspök közvetlen szavakkal méltatva a kötet
értékét - reményét fejezte ki, hogy a
városkalauz sokaknak, az ide látogatókon kívül a helyieknek is segítséget

Egy közvélemény-kutató társaság telefonos kérdezgetése alapján
egyelőre az látszik, hogy polgármester-jelöltként a Fidesz-KDNP,
az MSZP-DK, az Együtt-PM-Vácért
Lokálpatrióta Egyesület tandemek
közös aspiránsai, a Jobbik, a Pro Urbe
frakció jelöltje, illetve a függetlenként
indulni szándékozó Tomori Pál mérettethetik meg magukat.
A négy évvel ezelőtti helyzettel ellentétben a Fidesz és a KDNP ezúttal
teljes összefogásban indul Vácott az
önkormányzati választáson, közös polgármesterjelöltet, képviselőjelölteket
állítanak, és értelemszerűen ugyancsak
egyesített lesz a kompenzációs listájuk.
A közös polgármesterjelölt személye kérdésében előbb a két helyi
elnökség külön-külön is állást foglalt,

aztán a megyei és országos választmány egyetértő jóváhagyásával, immár megvan a közös jelölt.
Az egyéni körzeti képviselőjelölt
állítás és a közös lista összeállítása
is jól halad, már csak néhány vitás
kérdés vár tisztázásra.
Mindeközben pedig már az utolsó
simításoknál tartanak a következő
ciklusra vonatkozó programjuk öszszeállításában.
- Az MSZP és a Demokratikus
Koalíció közös nevezőre jutott az
önkormányzati választáson való indulás kérdésében. Ugyanakkor mivel
az Együtt PM előzetesen szövetséget
kötött a Vácért Lokálpatrióta Egyesülettel, így velük nem folytatjuk
az egyeztetést, mivel véleményünk
szerint aránytalan elvárásokat tá-

masztottak a még szélesebb körű
baloldali-liberális összefogás kérdésében. Elvtelen alkukra pedig nem
vagyunk hajlandóak - jelentette be
sajtótájékoztatón Bóth János szocialista frakcióvezető, polgármesterjelölt.
A közelgő önkormányzati választás kapcsán a Vácért Lokálpatrióta
Egyesület egyik vezetője, Schenk
Lajos hangsúlyozta, hogy olyan városvezetést szeretnének, amely javítja
a köztisztaságot, visszaállítja a civil
szervezetek támogatását, továbbá
tiszta beszerzési és pályáztatási rendszert tart fent a közpénzek területén.
- Továbbra is nyitottak vagyunk a
szélesebb körű összefogásra, illetve
a választáson való közös indulásra
azokkal, akik ezeket az elvi alapokat magukénak vallják. De olyan
szövetségben biztosan nem veszünk
részt, amelynek elvektől függetlenül egyetlen célja van: néhány ember hatalomba repítése - fogalmazott
Schenk Lajos.

RIBÁRY ZOLTÁN | fôszerkesztô | ribary.zoltan@gmail.com
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Szövetségkötések, jelöltállítás,
programalkotás az őszre készülve
Egyelőre még nem mindenki jött elő a farbával, de
azért már körvonalazódik, kik - és milyen szövetségekben - szállnak ringbe Vácott az őszi önkormányzati választásokon.

TARTALOM

nyújt majd Vác egyedülálló értékeinek minél mélyebb felfedezéséhez,
megismeréséhez.
Az eseményen elhangzott, hogy a
kötet bevételéből remélhetőleg minél
hamarabb angol nyelven is megjelenhet a kiadvány.
A nagy érdeklődéssel kísért könyvbemutatót Lachegyi Imre és Lachegyi
Máté tették teljessé muzsikájukkal:
apa és fia közös szerzeményeiket adták elő, hangos sikert aratva.
A “VÁC városkalauz” már kapható
a könyvesboltokban.

Az Együtt PM nevében Jakab Zoltán
laptársunknak, a Váci Naplónak elküldött közleményében sajnálatát fejezte
ki, amiért a helyi MSZP és DK - szavai
szerint - a helyi szélesebb körű baloldali
összefogást idejekorán elvetette.
- A Jobbik önkormányzati jelöltállító rendszere többlépcsős. Először az
alapszervezetek javasolják a választáson
induló személyeket, majd az aspiránsokat
meghallgatják a Választókerületi-, illetve
Megyei Jelöltállítási Bizottságok. Kedvező döntés esetén végül az Országos Jelöltállítási Bizottság hagyja jóvá a végleges
névsort valamint a kompenzációs listákat
- nyilatkozta Fehér Zsolt, a párt váci szervezetének elnöke. - Nem történt ez másképp városunkban sem. Jelenleg a harmadik fázisban vagyunk, azaz egyelőre még
nem publikus a jelöltek listája. Várhatóan
ez még néhány hetet várat magára, azonban az biztos, hogy a párt önállóan méreti
meg magát városunkban, bízva a váciak
minél nagyobb arányú támogatásában.
R. Z.

A lapot készítette:
Bartos Krisztián
Borossa Zsóka
Kegyes Zoltán
Kereszturi Gyula
Sasvári Eszter
Sándor Lajos
Szerkesztőség:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu
Nyomdai előkészítés:
Front Grafikai és Szolgáltató
Kft.
Perlusz Zoltán
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helyszín természetesen Vác, ezúttal mint a fesztiválok városa.
A leginkább a Dunakanyar szíveként emlegetett Vácnak megannyi más jelzője is van, és ezek között legújabban egyre markánsabb tartalmat kap a fesztiválok városa
titulus. Hiszen lassan ott tartunk, hogy az idegenforgalmi főszezonban
minden hónapra (sőt még sűrűbben) jut valamilyen nagyszabású
kulturális-szórakoztató rendezvény, de az év más időszakaiban sem
szűkölködünk igényes (és ez a plusz rangjelzés rendkívül fontos, mert
az űbergagyi programok inkább bosszúságot okoznak, semmint örömöt)
tömegeseményekben. És ezek egyrészt itthon marasztalhatnak bennünket
helyieket, másrészt ide vonzhatnak másokat ország-világból, öregbítve a
település hírnevét, növelve a turizmusból származó bevételeket.
Vegyük sorra a már hagyományos eseményeket: A legjelentősebb múltú
Váci Világi Vigalom már minden valamire való programkínálatban kiemelt
helyen szerepel, a kétévenként megrendezett gregorián fesztivál (az idei már
a hatodik volt a sorban) egyre nemzetközibb, a V4 Fesztivál és Színházi Találkozó - bár még csak másodszor szervezte meg fiatal, ám egyre életerősebb
színházunk - máris meghatározó kulturális seregszemlének számít.
Az idén ugyanakkor Vác adhatott otthont - sok-sok kulturális kiegészítő
programmal tarkítva - a gyalogtúrázók országos találkozójának, a Magyar
Speciális Olimpiai Szövetség nemzetközi labdarúgó-tornát hozott ide, a
vigalom másnapján pedig máris kezdetét vette a SALVIA – VIII. Európai
Siket Művészetek és Kultúra Fesztiválja programsorozat.
És akkor a művelődési központ szervezte tavaszi és őszi művészeti
hetekről, a Vendégvárók Váci Egyesületének köszönhető lecsófőző
fesztiválról, az adventi vásárról és a hozzá kapcsolódó halászléfőző
versenyről még nem is szóltunk, bár ezek az egyre nagyobb hagyománnyal
bíró programok szintén színesítik a palettát.
Persze nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a
tömegvonzás nyomán egy-egy nagyrendezvénynek egyéni érdeksérelmeket, illetve általánosabb értelemben vett károkat okozó sajnálatos
mellékhatásai is lehetnek - gondoljunk csak a szemetelésre, mámoros
zajongásra, vandálkodásra -, kétségtelen, hogy ezekre egyre nagyobb
figyelmet kell fordítani. Mindazonáltal talán nem hiú remény, hogy
mindent összevetve a legtöbbeknek inkább a pozitívumok oldalára billenjen a mérleg nyelve a programok megítélésekor. Lássuk be, higgyük
el, méltányoljuk: a szervezők értelemszerűen erre törekednek, mindannyiunk, az egész város érdekében.

Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől várjuk, kedves Olvasóink! A helyes
megfejtéssel előrukkolók között ajándékokat sorsolunk ki. Aki tudja vagy legalább sejti a választ, írja meg nekünk
e-mailben az estv@estv.hu címre! Köszönettel: Váci Városimázs Kft.
Előző számunk játékának győztese: Schulcz Antalné, akinek gratulálunk a helyes megfejtéshez és a nyereményhez!
Mostani feladványunk megfejtését szeptember 25-éig várjuk. Előző lapszámunk archív fotóján a Húber József-féle
úrilak (ma erdészeti központ) szerepelt.

Nyomdai munkák:
Pátria Nyomda Zrt.
Fodor István vezérigazgató
Terjesztés:
MC Dekor Kft.
Megjelenik:
Vácon 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014
Hirdetésfelvétel:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/698-9507,
+36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu
A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot, hogy a beérkezett cikkeket
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formában közölje. A hirdetmények
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Cservenák Péter gyűjteményéből
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DÖNTÖTT A TESTÜLET

DÖNTÖTT A TESTÜLET

A júliusi ülés összefoglalója

Rendkívüli ülés
A munkaterv szerinti
júniusi és júliusi tanácskozás között két alkalommal is rendkívüli
ülést tartott a képviselő-testület.

Június 27.
Mint beszámoltunk róla,
a grémium június 10-ei ülése
után az üzemeltetési, támogatási költségek csökkentése
érdekében támogatási kérelmet
nyújtott be a város a Magyar
Államkincstárhoz (MÁK). A
területileg illetékes igazgatósághoz elküldött dokumentumokhoz a MÁK hiánypótlást
írt elő, június 27-ei beadási
határidővel. A szükséges nyilatkozat megtétele érdekében
Fördős Attila polgármester a
határnapra rendkívüli testületi
ülést hívott össze. Ennek elején
a város első számú vezetője
előterjesztőként megindokolta a rendkívüliséget, majd a
jelenlévő képviselők egyhangú szavazással döntöttek arról
az adatszolgáltatásról, amely
szerint a helyi személyszállítási közszolgáltatást az önkormányzat 2014. január 1-től
2014. december 31-ig folyamatosan fenntartja, továbbá,
hogy pályázati eljárás nélkül a
közszolgáltatással közvetlenül
megbízva kötötte meg a szolgáltatóval a szerződést.

Július 11.
Egy, a mélygarázzsal, illetve két ingatlan értékesítésével
összefüggő napirendi ponttal
megtartott zárt tanácskozásra gyűltek össze a képviselők
július 11-én.
A megszületett döntésekről Fördős Attila polgármester
tájékoztatta a közvéleményt.
A Vác Piac utcai mélygarázs
építési engedélyeire vonatkozó
jogutódlási fellebbezéstől eláll
az önkormányzat azzal, hogy a

A nyári szünet előtti utolsó
munkaterv szerinti ülés elején
Fördős Attila polgármester
átadta Farkas Lívia igazgatónőnek a Donaueschingeni
Katolikus Egyházközösség
200 eurós támogatását, melylyel testvérvárosunkból segí-

teni kívánják a Bölcsődék és
Fogyatékosok Intézményének
működését.
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, illetve
a képviselők, bizottsági tagok
ülésről való távolmaradásáról
szóló jelentés nyitotta meg a

vitát. A tájékoztatók sorában
volt a bizottságok átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről, a jelentősebb beruházások
aktualitásairól, valamint a Vác
és Környéke TDM Nonprofit
Kft. első féléves tevékenységéről benyújtott anyag.

jóváhagyások a beruházást finanszírozó bankot illessék meg.
Ez azt jelenti, hogy a projekt
végbevitele immár a pénzintézet hatáskörébe tartozik.
Két ingatlanértékesítésről is
döntöttek: 1. a Köztársaság u.
7. szám alatti épület a jelenlegi
bérlő (Arcus.hu Kft) számára;
2. a Park u. 3. szám alatt lévő
területen egy, a bérlő által használt ingatlan és a hozzá tartozó
telek a Naszálytej Zrt. részére.
Utóbbi kapcsán a polgármester elmondta: a cég fontos partnere és adófizetője a
városnak. Az eladással Vác
segíteni kívánja a tervezett
fejlesztést, amely munkahelyeket teremt és növeli a befizetett adót a város számára.

ges). A pályázatot változatlan
tartalommal ismét kiírja az
önkormányzat.
A testü let áttekintette
Volenticsné Petrás Györgyi
pályázatát a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Váci
Tagintézményének igazgatói
posztjára, azt elbírálásra alkalmasnak ítélte.
Döntés született az idei
városi Pro Urbe díjak odaítéléséről. Eszerint az egyéni kategóriában Oszaczky Sándor,
a Magyar Politikai Foglyok
Szövetségének megyei régióvezetője kapja a kitüntetést, a
közösségi kategóriában a váci
Szociális Szolgáltatások Háza
kollektívája és a Váci Polgár
című lap részesül elismerésben.
A Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatáról
benyújtott tájékoztatót kérdés nélkül tudomásul vették a zárt ülés résztvevői.
Egy Zöldfa utcai társasház zavartalan vízellátása
érdekében a város másfél
millió forintos kamatmentes kölcsönt biztosít 12 havi,
egyenlő részletekben történő
visszafizetésre.

1. A 2014-es városi költségvetés módosítása: Kökény Szabolcs
osztályvezető előterjesztéséből
kitűnik, hogy a főösszeg valamivel több mint 160 millió forinttal
nőhet a bevételek növekedése
miatt. Ennek összetevői: közel
187 milliós előző éves maradvány, majdnem 32 milliós bevételcsökkenés és közel 5,5 milliós
felhalmozási bevételnövekmény.
A módosítást egyhangú szavazással fogadta el a testület.
2. Az előző ülésen elfogadott, az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló rendelet módosítása: Az előterjesztő (Jászai
Péter, a Váci Városfejlesztő Kft.
gazdasági igazgatója) indoklása
szerint a rendeletet módosítani
szükséges, elsősorban a lakások
és helyiségek bérletére vonatkozó rendelkezések tekintetében.
A korábban hatályos lakásrendelet szabályai és az azon alapult eddigi gyakorlat kerültek
volna vissza a rendeletbe. A
szavazás során azonban nem
kapta meg a többséget a változtatás (6 igen, 1 nem, 6 tartózkodás), így a júniusban elfogadott
rendelet nem módosult.
3. A pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól szóló rendelet módosítása: Mivel az utóbbi évek

A zárt ülés
döntései
A testületi ülés zárt részében meghozott döntésekről
Fördős Attila polgármester
adott tájékoztatást.
Újra eredménytelen lett
a Madách Imre Művelődési
Központ igazgatói pályázata. A 15 képviselő közül 14
szavazott, ketten érvénytelenül voksoltak. A 12 érvényes
voksból hetet kapott Retzler
Péter, ötöt Iványi Károlyné (a
kinevezéshez minősített többség, nyolc szavazat szüksé-

Módosítások
A képviselő-testület július
17-i plenáris ülésén három
rendelet módosítása került
napirendre.

A nyílt ülésen szóba került a likviditási jelentés és a
büdzsé újabb módosítása. Ezt
két rendeletmódosítás vitája
követte. A folytatásban többek között a holding májusi
tevékenységéről szóló beszámolóról, továbbá különböző
városi kulturális és szociális
intézményeket érintő előterjesztésekről született döntés.
Néhány városrendezést, illetve értékvédelmet érintő témakör vitája után sürgősségi
indítványok megtárgyalása
következett.
A jú l iusi plen áris ü lé s
napirendje után képviselői
hozzászólások és kérdések
felvetésére volt lehetőség.
Az éves munkaterv szerint
a nyári szünetet követően a
képviselő-testület szeptember
18-án tartja következő ülését.
tapasztalata szerint csökkent
mind a beiskolázási segélyben,
mind a gyermekétkeztetési támogatásban részesülők száma,
Mohácsiné Dim Rita osztályvezető előterjesztésére - bővítendő az ezen támogatásokban
részesülők körét - a képviselők
megemelték a jogosultság egy
főre jutó jövedelmi összeghatárait. Ezt a rendeletmódosítást
egyhangú voksolással támogatták a jelenlévő testületi tagok.

pénzügyi lépéseknél. Arról is
határoztak, hogy - városfejlesztési érdekekből - a terület
teljes vagy részleges megvásárlására a 2015-ös költségvetésben fedezetet kell biztosítani.
Egymillió forintos városi
forrásból pályázatot írtak ki
a sportegyesületi támogatásokra. A kiírás megtalálható
a városi weboldalon.
Várhatóan pár hét múlva
átadja a kivitelező a vasút á l l om á s rekon st r u kc ió s
beruházásának keretében a
deákvári oldal P+R parkolójának egy részét.
Az illetékesek megkezdték
a szigorított főtéri áthajtási és
parkolási rend szabályai ellen
vétők büntetését.
Az iskolai védőnői feladatok ellátására a testület
hozzájárult, hogy a Szociális
Szolgáltatások Háza egy fővel
bővítse létszámát.
A grémium elfogadta azt
a tanulmányt, amely a Szervezetfejlesztés Vác Város Önkormányzatánál” nevet viselő
uniós projekthez készült és a
„Támogató infrastruktúra és a
szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata” címet viseli.
A Váci Női Kézilabda SE
és a Váci Vízilabda SE benyújtotta a korábban meghatározott célokra szóló 2014/15-ös
TAO-pályázatát.

A Sejcei út felújítására,
illetve a volt Kommendánsi
Hivatal épületének felújítására megtörtént a kivitelezési
szerződés megkötése a Váci
Városfejlesztő Kft-vel.
A Váci Távhő Kft beszámolójából kiderült, hogy májusban
a fogyasztói tartozások összege
mintegy ötmillió forinttal, 117,8
millió forintra csökkent.
Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Vác és Környéke
Tűzvédelemért Alapítványhoz közel 2,8 millió forintos
forrás érdekében. Az esetlegesen elnyert eszközöket az
önkormányzat térítésmentesen
adja át a Váci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak.
A város 2019. augusztus
31-éig meghosszabbítja a Váci
Waldorf Óvodával fennálló
közoktatási megállapodását.
Kulturális célú közterületi használat céljából a város
kezdeményezi és kérelmezi
a váci vár alatti állami terület ingyenes önkormányz at i t u l aj d on b a vé t e l é t .
Városunk a jelenlegi lejárt
önkormányzati szállítói tartozás összegére (339 millió Ft)
rendkívüli önkormányzati
támogatási kérelmet nyújt be
a Magyar Államkincstárhoz.
A Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal
állásfoglalás kérésére válasz-

ként a testület úgy foglalt állást - tekintettel az októberi
központi hatósági árcsökkentésre -, hogy nem javasolja a
távhő-szolgáltatási díjtételek
csökkentését.
Pető Tibor alpolgármester sürgősségi indítványára
az önkormányzat felkérte a
holdingot, hogy a Piarista
Gimnázium homlokzati felújításához kétmillió forintos értékhatárú kivitelezési
munkával járuljon hozzá.

Hozzászólások,
kérdések
A júliusi testületi ülés
napirendi sorát zárva reagálhattak a képviselők az előző
tanácskozáson feltett kérdéseikre kapott válaszokra. Majd
a napirend után új kérdések
következhettek.
Dr. Schmuczer Istvánné a
sikertelen térfigyelő kamerarendszer-pályázattal kapcsolatban tett észrevételt, szorgalmazta a Damjanich téri zebra
használatának biztonságosabbá tételét illetve szóba hozta
a Konstantin téri útépítés
befejezetlenségét és a strand
vízének hőfokát.
Dr. Bóth János a holding
tagvállalatainak Felügyelő Bizottsági elnökét, Balkovics

Pétert kérdezte a Váci Városimázs Kft. és a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. veszteségeiről. Válaszában Balkovics
Péter jórészt objektív okokban
látta a pénzügyi gondokat.
A Mokánszky Zoltán alpolgármester gépkocsihasználati
költségeire vonatkozó kérdésre indoklásként a hétvégi
rendezvényeken való, a város
érdekében történő hivatalos
ré szvételt em l ítette meg.
Ugyanakkor az őt, illetve a
várost érintő – szavai szerint
valótlan – állítások miatt bocsánatkérésre szólította fel dr.
Bóth Jánost, továbbá részletes
számadást kért arról, hogy
az előző polgármester milyen
költségtérítéseket vett fel hivatali idejében.
Balkovics Péter a Sejcei út
kivitelezési munkáinak elkezdésének időpontjáról érdeklődött, majd különböző, közlekedési veszélyeket hordozó
területeket, eseteket említett.
Kiss Zsolt nehezményezte, hogy a h ivataltól nem
kapott megfelelő segítsé get eg y l akossági fó r u m
szervezé séhez, sikeréhez.
K aton áné Dom an Erika viszont dicsérően szólt
a h ivatal i dolgozók mu nkájáról és tetszését fejezte
k i a „VÁC vá ro sk a l au z ”
című könyv kapcsán.

Közérdekű
információk
A váci önkormányzat júliusi
ülésén, illetve az azt előkészítő
bizottsági tanácskozásokon több
jelentés és tájékoztató is elhangzott. A plenáris ülésen az alábbi
fontosabb döntések születtek,
illetve a következő információk
kerültek nyilvánosságra:
A Volánbusz augusztus elsejétől visszaállítja a helyi autóbusz közlekedés vonalszerkezetét, illetve menetrendjét.
Az árvízvédelmi projekt
projektmenedzserének előrehaladási összegzése szerint a
projekt zavartalanul és hatékonyan valósul meg.
Az önkormányzat a Senior-tömb eladásával kapcsolatban nem él elővásárlási
jogával, de ez a jog továbbra
is megmarad esetleges újabb

Fotó: Sándor Lajos

Kovác s Ágn e s szintén
elégedetten szólt a polgármesteri hivatalban folyó tevékenységről, majd felhívta
a figyelmet egy főtéri ház
életveszélyességére.
Dr. Bánhidi Péter a csörögi
depóniával kapcsolatban érdeklődött, majd tételes elszámolást kért a Vác Városi Labdarúgó SE idei táborozásairól,
illetve a deákvári módosított
körforgalom költségéről.
Kriksz István kérte, hogy a
Széchenyi utcai árusítás kapcsán fokozott figyelmet kapjon
a lakosság érdeke.

Közmeghallgatás
Másfél órás, nyugodt légkörű fórummal zajlott le július
17-én Vác Város Önkormányzat
2014-es közmeghallgatása.
Az 1990. évi LXV. törvény
13. § alapján megtartott eseményen a Városháza tanácskozó
termében mintegy félszáz állampolgár volt jelen.
Kulturált, egymásra figyelő légkörben összesen 18
lakos mondta el véleményét,
problémáját. Szinte mindenki betartotta a testületi ülésekre is meghatározott időkeretet, senki nem zavarta
meg a fórumot bekiabálással,
közbetapsolással.
A felvetett kérdések egy
részére már helyben választ
kaptak az érdeklődők, de idén
is szükség lesz az illetékesek
részéről írásbeli válaszok megfogalmazására.
Mint minden évben, most
is főszerepet kapott a témák
között a köztisztaság és a
közbiztonság problematikája.
Természetesen most sem maradt el a mélygarázs beruházás
problémáival, a parkolással,
közlekedéssel kapcsolatos
gondok sorolása. Fókuszba
került a főtéri szemetelés,
randalírozás kérdése. A közlekedési utak, a Duna-part,
a közvilágítás gondja is felmerült az egyébként zömmel
pozitív hozzáállású hozzászólások nyomán.
A kérdések egy részére
Fördős Attila polgármester
és Espár Péter megbízott osztályvezető válaszolt, de a közbiztonsági és közlekedési felvetésekre Latorovszky Gábor
rendőrkapitány is reflektált.

6 | Váci Hírnök | 2014. JÚLIUS | XV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM

Váci Hírnök | 2014. JÚLIUS | XV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM | 7

KRÓNIKA

KRÓNIKA
gével - az egyházmegye hívei számára
kiírt műveltségi vetélkedő, amelynek
dobogós helyezettjei (a témához, a Kárpát-medence történethez kapcsolódóan)
kárpát-medencei utazásokat nyertek.
(Forrás: vaciegyhazmegye.hu)

Társasházi rendrakás

Fotó: Cseledy András

A Köztisztviselők Napja alkalmából rendezett ünnepségen a képviselő-testület döntése alapján Mohácsiné Dim Rita, az Intézményfelügyeleti és
Humán Osztály vezetője “Vác Város Közszolgálatért” kitüntetést vehetett
át a város vezetőitől.

Örökimádó kápolna

Örökimádó kápolna nyílt a piarista
templomban, ahova Bocsa József templomigazgató atya elmondása szerint a
nap huszonnégy órájában bármikor be
lehet térni imádkozni, elcsendesedni
egy kicsit.
A “Legméltóságosabb oltári szentség
misszionáriusai” rendjébe tartozó Justo
Antonio Lo Feudo atyának már nagy
tapasztalata van az örökimádó helyek
kialakításában, hiszen korábban számos
más európai országban szolgált ilyen feladattal, tehát nem csoda, hogy rendje őt
bízta meg a magyarországi küldetéssel.
- A szinte süketítő zaj világában mindenkinek ajándék egy ilyen hely, ahol a
békés csendességben bárki személyesen
megtapasztalhatja Isten jelenvalóságát.
De a misztikus élményen túlmenően
ráébredhetünk az úgymond hétköznapi
egymás felé fordulás, a nálunk elesettebbek segítésének fontosságára is. És
ebben a lélekállapotban felismerhetjük
az Úrtól való indíttatást arra, hogy
szeretettel viseltessünk embertársaink
iránt - mondta az argentin szerzetes.

Papszentelés a dómban

Június 21-én dr. Beer Miklós megyés püspök diakónussá szentelte Pálfalvi Tamás, Udvardy László István
és Varga Tamás jelölteket, valamint
pappá szentelte Balogh László, Kovács
György, Lovassy Attila, Maczák Tamás
és Szabó Mihály diakónusokat.
Az idén, június utolsó hétvégéjén
Dunavarsány adott helyet a jubileumi,
tizedik Váci Egyházmegyei Találkozót
ezzel a jelmondattal: „Aggiornamento!
Újuljatok meg lélekben!”
Különös aktualitást adott az alkalomnak a két nemrégiben szentté
avatott nagy pápa: XXIII. János és
II. János Pál „jelenléte”: a fő helyszín
a XXIII. Jánosról nevezett plébánia
volt, ahol a látogatók megtekinthetik
II. János-Pál vérereklyéjét.
A találkozó keretében Beer Miklós megyés főpásztor ünnepélyesen
fölszentelte és megnyitotta az újonnan
épült dunavarsányi plébániaépületet és
közösségi házat.
Idén először, de hagyományteremtő
szándékkal a találkozó része volt - dr.
Varga Lajos segédpüspök fővédnöksé-


A Szent István tér 4. alatti társasház
használaton kívüli liftházánál korábban
áldatlan állapotok uralkodtak a szemetelés miatt, de legfőképp azért, mert sokan
nyilvános illemhelyként használták a
zugot illetve az azt övező bozótot.
A körzet tavaly - időközi voksoláson
- megválasztott képviselője, Kovács Ágnes közbenjárására az utóbbi hetekben
végre sikerült megoldani a problémát.
- Köszönettel tartozunk ezért a Váci
Városfejlesztő Kft.-nek és különösen
Steindl Levente társasház kezelési ügyintézőnek, aki minden követ megmozgatott, hogy végre rend legyen a tömbépület háza táján - mondta a képviselő.

A Szent István tér 4. alatti társasház
1972-ben épült. A 90-es évek közepén
az eredetileg 4 emeletes épületre ráépítettek egy tetőteret, melyhez liftet
is terveztek. A szerkezetnek azonban
csak a vasszerkezete és “háza” épült
meg, máig nem fejezték be. Az azóta
eltelt 20 év alatt ez az építmény csak
gondot okozott az ott lakóknak: részben látvány szempontjából, részben
biztonsági okokból, ugyanis rendszeresen felmásztak rajta idegenek - no
nem épp extrém tornagyakorlatként,
hanem betörési szándékkal.
A liftváz lebontásával és betemetésével párhuzamosan lehetőség nyílt a
ház mögötti, korábban teleszemetelt,
WC-ként használt bozótos terület rendezésére is, mára - a Virágos Vácért
mozgalom révén - virágágyás díszlik itt.

- A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az állami támogatás mellett jelentős mértékű uniós támogatást
bevonó beruházása keretében tavaly
nyáron elindult fejlesztés a kedvező
időjárásnak köszönhetően ütemterv
szerint halad - emelte ki helyszíni sajtótájékoztatóján Loppert Dániel, a NIF
Zrt. kommunikációs vezetője.
- Ami az ország egyik első, műemléknek nyilvánított vasútállomási
felvételi épületét illeti, itt a külsőt
illetően értelemszerűen a legkisebb
részletekig az eredeti megjelenés helyreállítására törekedtünk, ugyanakkor a
falakon belül a legújabb kor igényeinek
megfelelő kiszolgáló infrastruktúrát
alakítottunk ki. Ez a forgalomirányító
eszközökre, a pénztárakra, a szociális
helyiségekre ugyanúgy igaz mint az
utastájékoztatásra.
A vasúti pálya felújítása folyamatos,
készültségi foka már több mint ötven
százalékos: az állomás kezdőpontjától
három vágányt átépítettek 600 méter
hosszúságban, a végponti oldalon elkészült a verőcei jobb- és bal-, illetve
a szokolyai vágány 800 méteren, az új,
„D” jelű peron.
Több új vágányt, például a VI., és
VII. számút július elején már forgalomba is helyezte a vasúttársaság.
A beruházás során a kivitelezők
összességében 7000 m2-nyi zajvédő falat
emeltek-emelnek, aminek több mint a
fele már biztosítja a hangszigetelést.
Ez a kiegészítő építmény végső
soron, több szakaszban - az Ambró
Ferenc utcában a Bimbó utcától a Lépcsősor utcáig, a MÁV Telep utca teljes
hosszában, a Vasút utca bal oldalán
végig, a Vöröskereszt sor, Zrínyi Miklós utca mentén a Pacsirta és Molnár
utcák között, a Zrínyi Miklós, Lemez
és Kandó Kálmán utcák mentén a II.
Rákóczi Ferenc tértől kezdődően a
Kandó Kálmán utca végéig - korlátozza a zajt.

Megújult a
vasútállomás főépülete

A váci vasútállomás és kapcsolódó létesítményei felújítása keretében
a kivitelezők befejezték a felvételi
épület korszerűsítését-felújítását.

Fotó: Sándor Lajos

Mint azt Turai János kiemelte, a
Holokauszt Emlékév váci és térségi
megemlékezésében példásan együttműködött a hitközség illetve a váci és
az ipolysági önkormányzat, ehhez pedig
még hozzátette, hogy ugyancsak hálásak
a DDC váci gyárának és mindazon kisebb cégeknek, vállalkozásoknak, amelyek bármiben segítséget nyújtottak.

Fotó: Sándor Lajos

Az állomással szemben az üzemi
épületek átadás-átvétele folyamatban
van, itt kap majd helyet a modern
biztosító berendezési szakszolgálat.
Közel az ö sszes felső-vezeték
tartóoszlopot is felállították már a
kivitelezők.
A megújult magas peronokat - a
szintbeli átjárás helyett - tágas, korszerű peronaluljárón keresztül lehet
majd megközelíteni, ami az állomás
mindkét oldalát összeköti, jobb oldali szerkezete elkészült, és már a bal
oldali rész kialakítását is elkezdte a
KŐKAPU-2012 Konzorcium. Az akadálymentesítés jegyében 4 lift segítségével is eljuthatnak majd az utasok
a magas peronokra.
Az állomás megközelíthetőségének
javítása érdekében mind a deákvári,
mind a dunai oldalon összesen 350
P+R parkoló, valamint 66 kerékpártároló is elkészül, illetve zömmel már
készen vannak.
Kapcsolódásként a Kodály Zoltán
úti szintbeli vasúti átjáró átépítése
megtörtént.
A jelenleg egysávos Naszály úti
aluljárót - a járda elbontásával - 2x1
sávosra szélesítik, a közúti aluljáró
mellett külön gyalogos és kerékpáros
aluljárót létesítenek - ennek a jobb
oldala szerkezetkész állapotban van,
és már a baloldal építése is megkezdődött. Az aluljáró teljes felújítása,
így lezárása 2015 tavaszán szerepel
az ütemtervben.
A Kosdi úti aluljáró teljes felújítása
augusztusban kezdődik, és a tervek szerint néhány hónapot vesz majd igénybe.
A beruházás befejezéseként csaknem 300 fát, 3300 cserjét ültetnek el
a létesítmények környezetében, illetve
8200 m2-nyi területen füvesítenek.
(A 14,8 milliárd forint értékű beruházás az Új Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Program keretében, uniós
forrás felhasználásával valósul meg.)

A felvételi épület eredeti megjelenését olyannyira szem előtt
tartotta a beruházó, hogy a vágányok felőli homlokzat oromrészére
visszakerült a szárnyas kerék embléma, illetve ugyanitt Vác., míg a
másik oldalon Vasútállomás. felirat
került a falra, így, ponttal a két szó
végén, mert a MÁV-épületek felújítási típustervei az archívumban
dokumentált korabeli állapotok
alapján készülnek.

Emlékmű a holokauszt
áldozatainak

A Duna-Ipoly-Garam folyók térségéből koncentrációs táborokba, munkaszolgálatra elhurcolt, zömükben a
nácizmus áldozatává vált (alig akadt
néhány túlélő) zsidó emberek előtt tisztelgő emlékművet avattak június 24-én
Vácott az izraelita temetőkertben.
- Az az állam, az a társadalom, az a
város, amely nem tudja megvédeni-megbecsülni állampolgárait, halálra ítéltetett. Ez filozófiai szempontból a rész
és az egész egymásra utaltságára irányíthatja a figyelmünket. Tehát nekünk
a jelenben el kell utasítanunk minden
rasszista eszmét, és mi olyan városban
szeretnénk élni, ahol nemzeti-, vallásivagy bármilyen más kirekesztő alapon
senkit nem érhet hátrány - mondta rövid
beszédében Fördős Attila polgármester.
A város első embere azt is kiemelte,
hogy Vácott nagyon sok zsidó ember járult
hozzá a város fejlődéséhez kereskedőként,
kisebb-nagyobb üzemek alapítójaként.
- A zsidó és a keresztény vallásban
egyaránt alapüzenet az emberi méltóság
tisztelete, hiszen ahogy a Bibliában áll,
Isten a saját képmására teremtette az
embert - kezdte beszédét Harrach Péter, a
térség országgyűlési képviselője. - Amikor
viszont meggyengül a hit, az emberi méltóság tisztelete is elmúlik. Vagyis csakis

az isteni teremtésbe és gondviselésbe vetett bizalom védhet meg mindannyiunkat.
A hitünkkel arról is hitet tehetünk, hogy
a holokauszt soha nem ismétlődhet meg.
- Az új emlékmű felállítása és a sírkertünket behálózó történelmi-kegyeleti
ösvény mellett nagyon fontos, hogy a temetői épület régiós izraelita dokumentációs-, kutató- és oktató központtá válhat.
De emellett megemlíthetem azt a három
új kötetet is, melyek nagyban segíthetik
a tisztán látást a magyar, közelebbről a
térségi zsidóság sorsát illetően. Végül, de
nem utolsó sorban felhívom a figyelmet,
hogy hamarosan emléktáblát kap itt az
egykor a váci központú munkatáborból
megszökött, aztán Amerikába emigrált,
és később az USA parlamentjében több
cikluson át tevékenykedő néhai demokrata párti szenátor, Tom Lantos, valamint
Radnóti Miklós, illetve idősebb Antall
József és Henryk Slavik, akik sok ember
megmentőjeként méltán a “világ igazai”
közé tartoznak - mondta Turai János
hitközségi elnök.
A térségből elhurcolt, és a koncentrációs táborokban, illetve munkaszolgálatosként életüket vesztő holokauszt
áldozatok új emlékművét Róna Tamás
rabbi, Beer Miklós megyés püspök és
Csuka Tamás református lelkész áldásával leplezték le a deákvári sírkertben.

Fotó: S. L.

Róna Tamás rabbi emlékbeszédére készülve felemelt a földről
három kavicsot.
Aztán kiemelte, hogy a kövek
egyrészt az elmúlás jelképei, így
emlékeztetnek a múltra, illetve
arra is, hogy falak épültek, épülnek belőlük, sokakat gettóba zárva
vallásuk, nemzetiségi hovatartozásuk miatt. Másrészt a jelen
fontos építőelemeinek nevezte a
köveket abban a tekintetben, hogy
figyelmeztetnek a vészkorszak,
a zsidó népüldözés megbocsáthatatlan bűneire, intenek, nehogy
megismételje magát a történelem. Végül megemlítette: a jövő
alappiléreiként is gondolhatunk a
kövekre, bízva abban, hogy mind
hazánkban, mind az egész világon
egyre többen hídépítőkké válnak a
nemzetek megbékélése jegyében.
Ribáry Zoltán

Fotó: Sándor L.
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Fotó: Cseledy András

Semmelweis-napi
elismerések

Az egészségügyben dolgozók tiszteletére életre hívott Semmelweis-nap
június 30-án, a Jávorszky Ödön Városi
Kórházban tartott városi megemlékezésének bevezetéseként Dr. Fekete
Zoltán osztályvezető főorvos (szülészet-nőgyógyászat) felidézte: amikor
Semmelweis egyik kollégája boncolás
közben megsértette a kezét és nem sokkal később elhunyt, a tudós doktor
rádöbbent, hogy az orvos boncolási
képe azonos a gyemekágyi lázban meghalt anyák leleteivel, aztán hatalmas
tömegű statisztikai adat feldolgozása
után 1847-ben arra a felfedezésre jutott,
miszerint a gyermekágyi láz nem járványos betegség, hanem sebfertőzés
eredménye - innentől pedig már csak
egy lépés volt a megelőzést segítő fertőtlenítés bevezetése.
Az ünnepélyes megnyitó után a
hagyományok szerint díjátadások
következtek.
Idén a Vác Város Egészségügyéért
kitüntető címet a nemrégiben nyugdíjba vonult dr. Ujhelyi László gyermekgyógyász főorvos kapta. Bánhidi Péter
egészségügyi bizottsági elnök méltató
szavai után a kitüntetést Fördős Attila
polgármestertől vehette át az ismert
gyermekorvos.
Szintén a Semmelweis napon adták
át a váci Inczédy család által alapított,
pénzjutalommal is járó Ruzicska-díjat,
mellyel fiatal orvosok tudományos pályamunkáit ismerik el: az elismerést
ezúttal a sürgősségi osztályon dolgozó
dr. Tejeda Dánielnek ítélte a kórház
tudományos bizottsága.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara díját Hutya Józsefné,
a Központi Intenzív Osztály asszisztense kapta.
Ezt követően Fördős Attila polgármester a városvezetés és a váci
polgárok nevében megköszönte az
egészségügyben dolgozók kiváló szakmai munkáját.
- Egy olyan világban, amikor társadalmunkban nagyon sok minden alulfinanszírozott, különösen nagy érték az,
ami az egészségügyben történik. Nehéz
politikusként arról beszélni, hogy mit
lehetne jobban tenni, mit lenne érde-

KRÓNIKA
mesebb kiemelni. Egy biztos, hogy
akármilyen kurzusok jönnek, mindenki
megpróbál az egészségüggyel érdemben
foglalkozni. Van aki decentralizál, van
aki centralizál, próbálja a rendelkezésre
álló forrásokat a lehető legoptimálisabban ennek a szegmensnek az érdekében
biztosítani. Ezért lényeges az, hogy
mindenféle csábítás ellenére nagyon
sok szakember Magyarországon marad, hazánkban végezve ezt az áldásos
tevékenységet, amely a betegekről szól.
Befejezésként az intézmény vezetői
átadták a váci kórházban végzett kitartó és lelkiismeretes szakmai munkáért
járó igazgatói dicséreteket és a jubileumi okleveleket, illetve ismertették az
előléptetéseket.

Erősödik a város
idegenforgalma

Fotó: Ribáry Zoltán


Felismerve a turizmus térségben
betöltött gazdaságélénkítő és életminőséget javító szerepét, a benne rejlő
lehetőségeket, a város önkormányzata
a lassan véget érő ciklusban jelentős
fejlesztéseket hajtott végre ezen a téren, illetve hosszabb távú célkitűzéseket is megfogalmazott, amelyek
megvalósításában főszerep hárult és
hárul a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.-re, közismertebb nevén
a Tourinform irodára. A szervezet
történetében lezárult az alapok lerakásának időszaka, aminek alkalmából a
társaság vezetője pályázati projektzáró
tájékoztatón összegezte az eddig elért
eredményeket, illetve a jövőre vonatkozó elképzelésekről is szót ejtett.
- A turisztikai desztinációs menedzsment fő célja a város turizmusának fenntartható fejlesztése és
versenyképességének növelése, mely
főként az ilyen jellegű beruházások
összehangolásával, a helyi szolgáltatók
összefogásával, a vendégek széleskörű
tájékoztatásával és a marketing-tevékenység koncentrálásával érhető el. Az
Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Programja keretében
benyújtott pályázatunk alapján valamivel több mint negyvennyolc millió forint támogatást sikmerült elnyernünk,
amely összeg felhasználásával az elmúlt
három évben számos fejlesztést, programot sikerült megvalósítanunk - emelte
ki a tájékoztatón Papp Ildikó ügyveze-

tő, egyúttal méltatva a kiemelkedően
sikeres pályázatban főszerepet játszó, a
közelmúltban elhunyt kollégájuk, Gozmány Gabriella áldozatos munkáját.
A turisztikai infrastruktúra fejlesztése, a programkínálat színesítése, a
marketing eszköztár fejlesztése kapcsán az ügyvezető nagyon sok eredményről számolhatott be: A teljesség
igénye nélkül kiemelte a már országos
hírű kirakodóvásárt, a Családi hétvégék programsorozatot, a Borutcát, az
adventi vásárt, a szakmai partnereknek, utaztatóknak szervezett tanulmányutakat, konferenciákat. Említést
tett a programkínálatról illetve a Vác
és környéke épített és természeti értékeiről szóló marketing kiadványokról,
a folyamatosan frissített, rövidesen
négy nyelvűvé váló saját honlapjukról
is, amelyen a magyar, angol, német
mellett hamarosan szlovákul is olvashatók lesznek az információk. Nagyon
fontos előrelépésnek nevezte a több
ponton kialakított kerékpáros pihenőhelyeket, az utóbbi hetekben kihelyezett egyházi tematikus közterületi
tájékoztató táblák felállítását. Végül de
nem utolsó sorban az eszközbeszerzésekről is szólt, a mobil színpadtól
kezdve az érintőképernyős kül- és
beltéri információs terminálokon, a
belváros arculatához illő nyilvános
illemhely-pavilonon, sörpadokon és
asztalokon, az árusító faházakon át a
kerékpártárolókig és bérelhető kerékpárokig, rendezvénysátorig.
R. Z.

A Váci HTDMSZ fejlesztése
című, KMOP – 3.1.2./C-11-2011-0004
számú pályázati projekt céljaként a
váci turisztikai attrakciók és szolgáltatók összefogását jelölte meg a
turisztikai desztináció menedzsment, mely nonprofit kft. formában
alakult meg. Tagjai: Vác Város Önkormányzata, a Váci Városfejlesztő
Kft., a Váci Városvédők és Városzszépítők Egyesülete, az Ipolymente
Börzsöny Natúrpark Egyesület, a
Vendégvárók Váci Egyesülete.
Támogatói döntés időpontja:
2011. december 07.
Támogatás összege:
48.229.715 Ft
Önrész:
8.546.652 Ft
Támogatási Összköltség:
56.776.367 Ft
Kivitelezés ideje:
2012.01.02.-2014.06.30

Újra ép Vácz
Remete szobra

Mint azt bizonyára sokan észrevették, a közelmúltban vandálok megrongálták Vácz Remete szobrát. Az alak
letört kezét és botját Szántó Komáromi
Péter Pál önzetlen munkával visszaillesztette a helyére és restaurálta a
szoboregyüttes festékhiányos részeit.
Így újra eredeti szépségében gyönyörködhetnek a járókelők a különlegesen
szép köztéri alkotásban.

Fotó: Cservenák Péter

KÖSZÖN ET N Y I LVÁ N ÍTÁS
Ezúton is szeretnénk őszinte szívvel köszönetet mondani a váci
Jávorszky Kórház Kardiológiai Osztálya osztályvezetőjének, dr. Zsifkov
Tibor főorvos úrnak, továbbá a Neurológiai Osztály adjunktusának, dr.
Királyhegyi Péternek, és a két osztály valamennyi ápolójának példaértékű, lelkiismeretes, emberséges gondoskodásáért. Magas szaktudással,
érző szívvel gyógyították, ápolták Drága Édesapánkat, akit megrendülve
eltemettünk, de Nekik örök hálával tartozunk. Hoffmann Géza családja
(x)

Ezreket vonzott a színházi fesztivál
Ősbemutató: Tetszettek volna forradalmat csinálni!

Az idén épp azon a napon kezdődött a Váci Dunakanyar
Színház rendezésében a második V4 Fesztivál és Színházi Találkozó, amikor Budapesten randevút adtak egymásnak a visegrádi összefogásban együttműködő országok kormányfői.
Pontosabban már egy héttel korábban megnőtt a város 61,60 km2-es területén az egységnyi területre jutó profi
színészek aránya. Hiszen a fesztivál - a
tavalyi hét nappal szemben - ezúttal
már két héten át tartó work-shoppal
egészült ki, hogy a résztvevő társulatok, műhelyek tagjai kellően felkészülhessenek az esemény (egyik) csúcsát
jelentő záró előadásra. Ami a - huszonöt
évvel ezelőtti kelet-közép európai rendszerváltozás(ok) alapján álló - Tetszettek
volna forradalmat csinálni! címet viselő
új színpadi mű ősbemutatója volt.
A fesztivál nyitó rendezvényén amelynek az egyik televíziós tehetségkutatón feltűnt, a hangadáshoz használt
eszközök szempontjából meglehetősen
alternatív Stroke ütőszenekar volt a
főszereplője - Harrach Péter országygyűlési képviselő felidézte, hogyan is
kovácsolódott össze a történelem során
a Visegrádi Négyek közössége.
- A tizennegyedik században, 1335ben politikai és diplomáciai jelentősége
volt a királyok visegrádi találkozójának. Most, évszázadok múltán ez az
együttműködés kulturális téren szintén
egyre erősebb, amihez ez a fesztivál
nagyban hozzájárulhat. Az esemény
ugyanakkor elsősorban Vácnak fontos,
hiszen a Dunakanyar szíve és térsége
ezzel a rendezvénnyel is növelheti jelentőségét a művészeti életben - fogalmazott térségünk országgyűlési képviselője, a KDNP parlamenti frakcióvezetője.
A fesztiválon a szlovákiai Zsolnai
Városi Színház....., a debreceni Csokonai Nemzeti Színház Olt Tamás: Hét

randi című darabjával, a lengyelországi Jan Kochanowski Színház Adrzej
Sadowski: Újjászületés című művével,
a csehországi Tesin teátruma Jana
Kákasova és Martin Kákos: Báthory
Erzsébet, a vérgrófnő című musical
előadásával szerepelt. A Vörösház
udvarán pedig fellépett a Csík Zenekar, a Quimby együttes, Dolhai
Attila és Vágó Bernadett, valamint
Hobo és bandája.
- A rendezvénysorozat programjaira a tavalyi kétezres nézőszámnál az
idén csaknem kétszer többen váltottak
jegyet. Ezt a növekedést, érdeklődést
nagyszerű sikerként könyvelhetjük el,
és ezen az alapon elmondhatjuk, létjogosultsága van a fesztiválnak és találkozónak. Magyarán a jelek szerint
jó útra léptünk, hogy színházunk egyre elfogadottabb, egyre népszerűbb
legyen, tehát máris elmondhatom:
a jövőben még nagyobb babérokra
törünk évadról évadra - mondta a záró
előadás bevezetéseként Kis Domonkos Márk színházigazgató.
Fördős Attila polgármester kiemelte, hogy egy város erejét nem
csupán a helyi gazdaság határozza
meg, hanem legalább ugyanilyen
fontos a kulturális élet sokszínűsége.
- Ma már arról beszélhetünk, hogy
a V4 Fesztivállal és Színházi Találkozóval nagyon fontos hagyományt
teremtettünk, de ezen túlmenően
arra is büszkék lehetünk, hogy ezt
a korábban hosszú ideig kihasználatlan patinás épületet sikerült újra
megtölten i élettel - fogal m azott
a polgármester.

RIBÁRY ZOLTÁN
ribary.zoltan@gmail.com

A V4 Fesztivál és Színházi Találkozó keretében a közreműködő teátrumok vezető szakemberei - Angi János
történész, egyetemi docens vezetésével - egy kerakasztal-beszélgetésen is
részt vettek, az eszmecsere témája értelemszerűen az volt, hogyan hatott a
rendszerváltozás a kelet-közép európai
országok színház- és filmművészetére.
A többi között elhangzott, hogy
a rendszerváltozás előtt a színház és
a film a maga sajátos jelrendszerével
számos olyan igazságot el tudott
mondani, amelyekről amúgy nem
lehetett beszélni, de a cenzorok
azért nagyon sok mindent kiszűrtek, és a hatalom jobbára gúzsba
kötötte a rendezőket, előadókat.
Az is megfogalmazódott: ma már
értelmezhetetlennek kellene lennie
a kultúrpolitika fogalmának, kezd
is homályosodni, de a helyét átvette
a gazdasági alapú (ön)cenzúra, és
csak részben a közönség kegyeit
keresve, mert az állami-, alapítványi-, céges támogatásoknak komoly
feltételrendszere van. Aztán afféle
alapvetésként többen is úgy foglaltak állást, hogy a szabadság eljövetelével - egyáltalán nem hátrányként
- vissza kellett térni az alapokhoz,
és ezzel elkezdődött egy újfajta fejlődés a két művészeti ágban, csakúgy mint az élet sok más területén.

A Tetszettek volna forradalmat csinálni című darab (írta és
rendezte Olt Tamás) a közös- és a
legmarkánsabb sajátos vonásokat is
felvillantva, a hagyományos színpadi eszközök mellett látványos
mozgásszínházi elemeket egyaránt
alkalmazva, mind a négy (sőt az
orosszal együtt öt) nyelvet használva érzékelteti a visegrádi országok
rendszerváltozásának lényegét és
jellegét. A hatvan percnyi játékidő
igazán mély elemzésre természetesen nem ad lehetőséget, de a mű
mégis kifejezi, mit jelent a szabadság kivívása, annál is inkább, mert
semmiféle nosztalgiát nem ébreszt
az egyszerre elnyomó és atyáskodó
szocialista-kommunista rendszer
iránt. A nézők egyfajta időutazás
részesei lehetnek, a fiatalabbak rácsodálkozva, mennyire más volt akkoriban a világ, a félmúltat megélők
pedig saját emlékeiket is felidézve,
magukban hozzátéve a darabhoz.

Fontos
egyházi örökség
a gregorián ének
L ényeglátóan foglalta össze a
már hagyományos Váci Nemzetközi
Gregorián Fesztivál jelentőségét a
sorrendben hatodik találkozó záró
szentmiséjén Béres György atya, a
Gregorián Társaság alapító elnöke,
amikor úgy fogalmazott: végig az
volt az érzése, hogy a résztvevők és a
közönség nem csupán élvezték, hanem
mélyen átélték az archaikus egyházi
ének és zene imádságosságát.
A július első hetében, csütörtöktől vasárnapig tartó esemény során
minden résztvevő szkóla önállóan is
bemutatkozott, emellett közös gyakorlásokon vettek részt, nyílt napot
tartottak, illetve énekes szolgálatot
adtak a programban szereplő liturgiákon, köztük három ünnepi, főpapok
celebrálta szentmisén.
Béres G yörgy a záró pü spöki
szentmisén úgy fogalmazott, hogy
aki énekelve dicsőíti az Istent, az
kétszeresen imádkozik, és ebből a
szempontból a gregorián éneklés még
egy plusz fokot jelent.
Varga László, a székesegyház karnagya, a fesztivál egyik főszervezője
köszönetet mondott a részvételért az
itthoni és a tizenegy más országból
érkezett külföldi kórusoknak, mint
fogalmazott, ez a nemzetköziség ékesen bizonyítja az egyház nemzetek
fölöttiségét.
- A gregorián stílusa a legmeszszebbmenőkig összecseng azzal a
csendes megszólítással, ahogyan Isten
igyekszik megérinteni a lelkünket.
Ez az archaikus ének és zene a maga
mélységével alkalmas arra, hogy elcsendesítsen-elgondolkoztasson bennünket, és így segíthet visszaszelídülnünk emberré, ami rendkívül fontos
a mai világban. Ezért nagy hálával
tartozunk azoknak, akik továbbviszik
anyaszentegyházunk ezen nagyszerű
örökségét, hagyományát - mondta
zárszóként Beer Miklós.
A következő gregorián fesztiválnak 2016 -ban ad majd otthont
városunk, várhatóan még nagyobb
érdeklődés mellett.
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KRÓNIKA

RIBÁRY ZOLTÁN | ribary.zoltan@gmail.com

Három napon át Vác volt az ország fesztivál-fővárosa

Csaknem száz program csábította a közönséget
a július utolsó hétvégéjén rendezett XXII. Váci Világi
Vigalomban, amely összességében tízezreket vonzott
a három nap során.

A székesegyházban rendezett nyitóünnepségen Fördős Attila polgármester
szervezési szempontból kiemelte a programok egymásra épülését annak érdekében,
hogy egyik se oltsa ki a másik vonerejét.

- A vigalommal az az általános elképzelésünk, hogy megmutathassuk
városunk ezeréves hagyományát, amiben nagyon fontos szerepe volt és van
az egyháznak. Természetesen egy percig
sem vonjuk kétségbe a barokk időszakának kiemelkedő jelentőségét a település
történetében, miért is tennénk, sőt büszkék vagyunk rá, így értelemszerűen ez
is kifejeződik a fesztivál programjaiban,
de ugyanúgy fontosnak tartjuk hangsúlyozni a korábbi korok fontosságát. Így
lehet igazán teljes és minél sokszínűbb
a rendezvény, reményeink szerint mindenki örömére - mondta Fördős Attila.
Dr. Varga Lajos segédpüspök úgy fogalmazott, hogy mint minden templom,
úgy a székesegyház is az öröm helye,
ami itt különösen szembetűnő, hiszen a
kupola festménye a menny boldogságát
jeleníti meg, míg a főoltár mögötti kép
Szűzmária és Erzsébet örömteli találkozását ábrázolja.
- Amikor az ember szívében öröm
van, helye van a vigalomnak, azt kívánom, hogy a fesztivál mindenkinek
sok-sok örömteli kulturális élményt,
felhőtlen kikapcsolódást ajándékozzon - fogalmazott a főpásztor egy
“Isten hozott Benneteket!”-köszöntéssel zárva szavait.

Sztárvendégek
és helyi előadók
Hangos sikert arattak a katolikus templomokban, a zsinagógában,
a zeneiskolában rendezett komolyzenei koncertek, amelyeken zömmel helyi előadók, művészeti közösségek - Bednarik Anasztázia, Vox
Humana-, Szent Cecília kórus, Sabbathsong Klezmer Band, Antonio
Vivaldi Kamarazenekar, Sebastian Consort stb. - léptek fel.
A legnagyobb tömeget természetesen az úgynevezett sztárvendégek
vonzották - a Best of LGT-től kezdve az R-Go-n, Mobilbámánián, Balkan
Fanatikon, Eddán át a Nyári-lányokig, Pannonia Allstars Ska Orchestra-ig, Berecz András Kossuth-díjas énekes és mesemondó előadóművészig, a Török Ádám és a Mini formációig.
A könnyűzenei szereplők sorából sem hiányozhattak a helyi előadók:
nagyszínpadon vagy épp vendéglátóhelyek teraszán, udvarán - a teljesség igénye nélkül - fellépett Pálinkás Gergely és zenekara, a House of
Grooves, Dj Mono, a Váci Ifjúsági Fúvószenekar, a Panoráma együttes.
Fotó: Sándor Lajos

Civil börze
A vigalom fontos része volt az ÁROP-1.A.6-2013-2013-0017. sz. pályázat
keretében megszervezett civil börze, melyet azzal a céllal hívott életre az
önkormányzat, hogy a különböző célokat zászlajukra tűző szervezetek ilyen
keretek között is lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra, párbeszédre.
A börzére a Dunakanyar Fotóklub, a Vác Város Környezetvédelemért
Alapítvány, az Egészséges Ifjúságért Alapítvány, a Váci Ifjúsági Sportegyesület, a Váci Egyházmegyei Karitász, az Újhegyi úti Óvoda Alapítványa,
a Vác Város Labdarúgó Sportegyesület, a Dunakanyar Színház – Fónay
Amatőr Színjátszó Egyesület, a SZAVAD Egyesület, a Nagycsaládosok Váci
Egyesülete és a Forte Fotóklub Vác jelentkezett résztvevőnek.
A civil szervezetek bemutathatták céljaikat, tevékenységüket, valamint
tagokat, támogatókat toborozhattak. Fotókiállítás, arcfestés, hajfonás, kézműves foglalkozás, környezetvédelmi teszt, utcaszínházi villámprodukció
is színesítette a seregszemlét.

Kiállításról kiállításra
A fesztivál valójában már az előző héten elkezdődött, miután szinte
nap nap után sorra nyíltak a javarészt az eseménysorozathoz kapcsolódóan szervezett egyéni és csoportos időszaki kiállítások.
Az Arcus Galériában a Forte Fotóklub Vác tagjainak munkáiból nyílt
tárlat Vác-Kép címmel - a város megannyi épített örökségét, szép természeti részletét sajátos szemszögből bemutató alkotások augusztus 25-éig
láthatók így együtt.
A Margaréta Kávéház előtti térségen a Beseda Fotóklub Otrokovice és
a Forte Fotóklub Vác tagjai mutatkoztak be szabadtéri tárlattal, melyen
a selfie műfajában készült, de annak kereteit kitágító képeket fűztek fel
egymás mellé.
A Főtér Galéria Radnai Zoltán “Áttört színek” című önálló időszaki
kiállításának megnyitásával színesítette a vigalmi programot. A világon
egyedülálló technikával készült üveg- és porcelánfestmények augusztus
17-éig láthatók a kiállítóhelyen.
A Lyra Könyvesház Torony Galériájában a Pagony Kiadó köteteihez
készített illusztrációkból nyílt kiállítás, amely augusztus 7-éig látogatható.
A Káptalan utcai K16 Galéria egy igazán aktuális tematikus tárlatnak
ad helyet: Papp László műgyűjtő, több váci gyűjtemény kurátora kezdeményezésére a résztvevők (festőművészek, fotósok) a Kőkapu felépítésének
250. évfordulója előtt tisztelegnek a bemutatott alkotásokkal - ez a tárlat is
több héten át várja még a látogatókat.
Áttételesen-utólagosan kapcsolódik a vigalomhoz a Madách Imre
Művelődési Központ “Váci hangulatok” című, július 25-én nyitott tárlata,
melyen a Váci Nemzetiségi Alkotótáborban résztvevő alkotók mutatkoznak be legújabb munkáikkal.

Kiegészítő programok
Szombaton sötétedés után rövid időre megállt, de legalábbis nagyon
lelassult a nagyhajó forgalom a Dunán: 9 és fél 10 között a volt Pokol
Csárda előtti szakaszon türelmesen vesztegelt egy uszály, az épp ekkor
ideérő egyetlen kiránduló monstrum pedig csigatempóra lassítva haladt felfelé - mivel lampionos hajófelvonulás színesítette a rendezvényt.
Sárkányhajó, kajakok, kenuk, ladikok, motorcsónakok alkották a rajt,
amelyet a partról nagy ovációval köszöntött a közönség.
Ami az egyéb kiegészítő- illetve folyamatos programokat illeti,
rendkívül népszerű volt a pónilovazás, a Duna-parti vurstli, a sétarepülés ugyanúgy mint a gyerekeknek, családoknak szóló kézműves- és
játszóházi foglalkozások sora.
A vásári forgatagban szinte állandóan hömpölygött a tömeg, és
ennek a kapcsán méltán kiemelhetjük az igényessséget, ugyanis kizárólag minőségi kínálatnak adtak teret a szervezők, a bóvlinak szinte talpalatnyi hely sem jutott - legfeljebb kalózkodva, suttyomban kirakott
műanyag asztalról, szőnyegről.
Fotó: Sándor Lajos
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HOLDING - FÓRUM
POSTÁNKBÓL
Váci gyerekek a Balaton partján
Alig hangzott el a tanév végét jelző
csengőszó, amikor egy csapat vidám
kiskamasz indult busszal - Vác Város
Önkormányzatának szervezésében - a
váci iskolák diákjainak üdültetésére.
Az idén 46 gyerek pihenhetett a Balaton partján a Pest Megyei Gyermek és
Ifjúsági Alapítvány Zamárdi Gyermek
táborának árnyas fái alatt június 2227-ig. A résztvevők közül többen először
látták a Balatont.
Az üdülés alatt sok színes programban volt része a diákoknak: ismerkedési esten mérték össze ötletességüket,
sportversenyeken, ügyességi játékokon,
számháborúban vettek részt, sokat fürödtek, egy borús napon a Kőhegyi kilátó
megmászása után megcsodálták a környék panorámáját, kiránduláson vettek
részt Tihanyban, ahol a visszhang, a

helyi legendák megismerése után természetesen a bencés apátsági templomot és
a rendház múzeumát is megtekintették.
Délutánonként kézműves foglalkozásokon ajándéktárgyakat, emlékeket - faliképeket, ceruzatartókat, színes hűtőmágneseket,
agyagfigurákat - készíthettek a gyerekek.
Az estéket „Csillag születik” vetélkedő, séták, a naplementében való fürdés
tették színesebbé.
Az utolsó este tábortűznél, gitárral
kísért énekszóval búcsúztak a gyerekek
egymástól, a tábortól.
A gyerekek és a szülők nevében köszönjük Vác Város Önkormányzatának
valamint a program szponzorainak ezt
a lehetőséget, az üdülés megszervezését,
a költségek biztosítását.
Köszönettel:
a program szervezői

Vonaton, buszon utazva csúcsidőben mindig kevésnek bizonyulnak az
ülőhelyek a járműveken. Sajnos a
fiatalok nem előzékenyek az idősebekkel, kisgyerekesekkel szemben, ami
alapvetően a neveltetés, vagyis inkább
annak hiányának a kérdése. Tehát a
szülőknek, tanároknak-nevelőknek ebből a szempontból nagy felelőssége van.
Most, hogy - a hírek szerint talán
csak átmenetileg - megritkult a város
buszközlekedése, különösen fontos
felhívni erre a figyelmet, hiszen sok
kellemetlenséget meg lehetne előzni
némi udvariassággal.

Egy másik állandó gond, hogy a
gazdák körében még mindig nem eléggé
elterjedt szemlélet a felelős kutyatartás.
Azok, akik nem házőrzőnek tartanak
kutyát, hanem “csak” hobbiból, sokszor
figyelmetlenek, semmibe veszik az írott
és íratlan szabályokat, ezért nem elég,
ha a hatóság csupán figyelmeztet, hanem igenis fontos, hogy amikor tényleg
szükséges, akkor bírságoljon is.
Ebből a szempontból is dicséretes a Virágos Vácért mozgalom, hiszen szép, rendezett környezetben szeretnénk élni, nem
olyanban, amelyik tele van kutyapiszokkal.
R. S., Deákvár

KULTÚRA - PROGRAMOK
Váci sikerek, sikeres váciak
Rövid időn belül négy diák és négy
tanár vehetett át elismeréseket a legmagasabb szintű tanulmányi és szakmai
versenyeken mutatott teljesítményük
okán a boronkaysok közül.
Immáron ötödik éve van a Boronkaynak zsinórban dobogós helyezést elérő
diákja a matematika OKTV-k sorában,
s ezzel a budapesti Fazekas Gimnázium
után az ország második legeredményesebb iskolája ebből a tantárgyból. Az idén
Gacsályi Márton lett 2., felkészítő tanára
Dr. Kenyeres Ambrusné, aki a már a
korábbi években elért eredményeinek is
köszönhetően Graphisoft díjat vehetett
át, csakúgy mint Prehodáné Nagy Éva,
akinek tanítványa, Tomcsányi Gergely
megnyerte a 10. évfolyamosok Arany
Dániel nevét viselő csúcsversenyét.
Egyébként a lezárult 2013-2014-es
tanévben 31 boronkays diák jutott be
OKTV kategóriájú verseny döntőjébe,
ahol kilencen végeztek a TOP10-ben, s
szereztek ezzel 100 plusz felvételi pontot.
A szakmai versenyek csúcsa az
OSZTV, amelyen belül a gépészet kategóriában taroltak a „gépiparisok”,
hiszen a dobogó mindhárom fokára ők
állhattak, sorrendben: Rompos Ádám,
Kaszás Dániel és Mizser Dávid. Felkészítő tanáraik, Veres József és Marton
Gábor is elismerést vehettek át a Parlamentben Kövér László házelnöktől.
A Boronkay idei OSZTV mérlege:
három szakmacsoportban 13 döntős,
5 dobogós helyezés (informatikában:
Csányi Marcell Péter első és Jakabovics
Zsolt harmadik lett), s 11 diák végzett
a TOP10-ben.

A Madách Imre Gimnázium végzős
diákja, Csizmadia Kinga nyerte meg
az idén az OKTV francia nyelvi versenyét, de nem csak őt díjazták, hiszen
felkészítő tanára, Juhász Gábor - aki
már korábban is szép sikereket ért el
tanítványaival - Bonis Bona - a Nemzet Tehetségeiért díjat vehetett át az
országos ünnepségen.
Az iskola történetében egyébként
Kinga a negyedik diák, akinek sikerült
OKTV első helyezést elérnie.
A Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, a
Magyar Irodalomtörténeti Társaság
Csongrád Megyei Szépírói Tagozata és
az Alföld Művészeti Egyesület „Faludy
György Irodalmi Műhelye” verspályázatán a váci Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola végzős diákja,
Hliniczky Dominik (magyartanára
Mihály Helga) 2. helyezést ért el. A
pályázóknak a természetet illetve a
vidéki életet kellett megjeleníteniük.

A falu csöndje
Halkan, lombok alatt fekszik az álom,
csend vonul lassan a földi határon.
Alszik a föld s vele pihen a búza,
Szegény! Ha tudná, a holnap szétzúzza.
Árnyék a jószág, mi igát vont bőszen,
egy patanyom szélén tücsök az őrszem.
Karolják egymást az elfáradt vágyak,
vén dunnák mélyén: vad s lenyugvó vágyak.
(Hliniczky Dominik)

Sátor vagy nem sátor? Ez itt nem kérdés!
BARTOS KRISZTIÁN | bartos.krisztian@gmail.com

A Váci Vízilabda
Sportegyesület TAO
p á l y á z at á n a k kö szönhetően valósult
meg a strandfürdő
területén található 33
méteres medence új
sátortetővel történő fedése.
A vendégek a téli hideg időszakban
csak pozitív visszajelzéseket adtak a
fedéssel kapcsolatban. Ugyanakkor az
is lényeges, hogy a létesítményegyüttesben az új felépítmény révén igen
jelentős volt a gázmegtakarítás.
A nyári szezon beköszöntével azonban elindult egy negatív kampány a
sátorfedéssel kapcsolatban, ezért fontos
tisztázni néhány alapvető információt.
A 33 méteres medence ÚSZÓMEDENCE. A sátorfedés a Váci Vízilabda
Sportegyesület tulajdona, amelyet a

strandszezonra nyáriasított a strandfürdőt és uszodát működtető Váci Sport
Nonprofit Kft. Korábban rengetegen
strandolásra használták az elsősorban
sportcélú főmedencét, olykor annyian,
hogy zavarták az úszókat.
A nyáriasított tetőszerkezet fennmaradása kizárólag pozitív véleményt
váltott ki minden úszni vágyóból, akik
- amellett, hogy kiemelték a sportolás
feltételeinek “megvédését” - a komfort
növelését szintén szóba hozták, miután
nem égeti őket a nap úszás közben.
A rossznyelvű pletykák szerint a
sátor miatt hideg a víz, és ezért a korábbinál kevésbé vonzó a strand.
Ezzel kapcsolatban fontos tudni,
hogy a strandfürdő medencéinek vize
28 fokos termálkútból származik. A víz
a rossz, hideg idő hatására lehűl, így azt
melegíteni csak pótvíz hozzáadásával

lehet. Sajnos a több mint 3000 m3 víz a
pótvíz hozzáadásával is csak tized fokokat melegszik naponta. Miután a szezon
elején az időjárás miatt előfordult, hogy a
levegő-hőmérséklet tartósan 10 fok körül
volt éjszaka, így a víz hamar lehűlt és a
szakemberek nem bírták olyan iramban
pótvízzel melegíteni, mint ahogy hűlt.

A strandon található büféseket
megkérdezve, egyikük válaszában sem
szerepelt negatívumként a sátortető
fennmaradása.
Mindazonáltal érthető, hogy az újat
mindig meg kell szokni, de remélhetőleg hamarosan a legtöbben már inkább
a sátortető pozitív hatásait látják majd.

A H Ó N A P FOTÓ JA

Somoghy Attila: Lovag vízi “paripán”

Összeállt az új színházi évad programja
A Váci Dunakanyar Színház összeállította a 2014-2015-ös évad főprogramját, amelynek keretében két bérleti
sorozatot kínálnak az érdeklődőknek.
A Hobo-bérlet műsorkínálatában
négy zenés irodalmi est várja a közönséget: Október 4-én Viszockij, december 5-én Jim Morrison (Doors) művei
kerülnek a középpontba Földes László
olvasatában, aztán már a jövő évben,
január 9-én Faludy György, végezetül
pedig március 6-án József Attila műveiből válogatott összeállításával lép
fel a teátrumban a népszerű, ikonikus
előadóművész-költő-zeneszerző.

A Víg Vác bérlet kínálata: Október
3-án a Marica grófnő című operettel
indul az évad, november 21-én Georges
Feydeau világsikerű bohózata, a Bolha a fülbe szerepel a műsorban, majd
pedig már a jövő évben, január 23-án
Ray Cooney: Délután a legjobb, avagy
a miniszter félrelép című komédiájának előadásán tapsolhat a közönség.
A darabokban fellépő színművészek
között mások mellett Harsányi Gábort,
Beleznay Endrét, Nyertes Zsuzsát,
Straub Dezsőt, Fodor Zsókát, Felföldi
Anikót, Bach Szilviát, Benkóczi Zoltánt is láthatja majd a nagyérdemű.

Közkincseink XXV. • MERKÚR VAGY IKAROSZ?
KEGYES ZOLTÁN

Van egy köztéri
domborművünk, amit
sokan látnak a városban, mégis szinte
láthatatlan. Nem
mondhatnám, hogy szép szobor.
Bár az, hogy szép vagy nem, eléggé
éretlen megközelítése egy műalkotás bemutatásának. Az viszont
biztos, hogy nap mint nap emberek
ezrei várakoznak, vagy sétálnak el
előtte. Talán azért nem tűnik fel
senkinek a 3×6 m-es kőmonstrum, mert olyan helyen áll, ahova
az emberek éppen azért mennek,
hogy ne legyenek ott. Pontosabban
fogalmazva nem azért mennek oda,
mert oda akarnak menni, hanem
azért, mert valahova el szeretnének
jutni. Nem ködösítek tovább: a váci
buszpályaudvar jegypénztára melletti, szárnyas alakot és járműveket
ábrázoló domborműről van szó.
A neoklasszicizmustól a szocreálig
 Ohmann Béla 1890-ben született,
21 évesen az iparművészeti Iskola
díszítőszobrász szakán tanult. A
20-as években Itáliában, Németországban és Franciaországban
tanulmányozta az európai divatos
irányzatokat, találkozott a neoklaszszicizmussal, illetve részt vett az
olasz „új” művészeti ábrázolásmód
hazai leképezésére kitalált mozgalomban, amelyet Római Iskolaként
ismer a honi művészettörténet. A
főiskolán a 20-as évektől már ő
tanított rajzot, majd a 30-as évek
végétől a díszítőszobrász szakosztály vezetője lett. 1950-ben ment
nyugdíjba, addig a műszaki egyetem épületszobrászati tanszékének
vezetője volt. 1968-ban hunyt el.

Hosszú pályafutása során - főleg a

másra gondolni, csak a győzelemre
tervet, akkor vajon „Bástya elvtárs”
(lásd újra: meredten fikszírozza a
nem kérdezte meg a szobrásztól,
Római Iskola szellemében - történelmi
győzelem virágát), figyelmen kívül
hogy: „Művész elvtárs, ugye ez nem
alakok és szentek sorát véste kőbe,
hagyja a múlt értékeit. MeztelenIkarosz, mert az lezuhan”. Ha ez
templomok díszítésében működött
sége kihívó, és azt sugallja, hogy
megtörtént, felteszem, Ohmann Béla
közre szobraival, reliefjeivel. Köztéri
a saját értékeihez kívánja igazítani
ezt mondhatta: „Bástya elvtárs, már
önálló alkotásai között szinte alig
a világot, akár a múlt szemérmeshogy lenne az, nem látja, hogy ő Mertalálni a művészekre az ’50-es évekségét is. A mögötte található busz
kúr?” Az is lehet egyébként, hogy az
től rákényszerített és a tőle teljesen
a szocializmus technikai vívmánya,
illetékes elvtárs sem Ikaroszról, sem
idegen „szocreál” műfajban fogantat,
amely leküzd minden határt, de tudMerkúrról nem hallott semmit, csak
olyat meg pláne nem, amelyik szimjuk, hogy Ikarosz is ezt hitte. Tehát
egyszerűn megbabonázták a szárnyak
bólumaival a szocializmust dicsőítené.
röviden: a szocializmus, amelyet
és igent mondott a tervre. Akkoriban
A „Közlekedési emlékmű”
esetünkben a tökéletes izomzatú
pedig, a Tiltott, Tűrt vagy Támogatott
 Ha megnézzük Ohmann Béla utolpucér férfi ábrázol, megbukik, mert
korszakában az ilyesmi alapvető kérsó jelentős alkotását, az 1964-ben
nem tudja, hol van a határ.
dés volt. Ugyanis ha Ohmann Béla a
készült „Közlekedési emlékmű”, avagy
szocialista eszme megtestesítőjeként De más ám a helyzet, röviden: mi, a
Merkúr néven is jegyzett művét, akkor
az örök vesztes Ikaroszt ábrázolta és
reﬂexből azt mondanánk, hogy Ikajelen tökös (szocialista) gyermekei
nem a mindig győztes Merkúrt, akkor
roszról van szó. Először azért, mert a
legyőztük a múltat és utat nyitunk a
a relief szimbólumai egészen másról
főalak a hátán hordja a szárnyát (míg
modernizációnak.
mesélnek. Az utóbbival a jelentése
Merkúr általában a szandálján, vagy a
Ohmann például olyan személyekvalahogy úgy szólna: a szocialista
sisakján), másodszor meg azért, mert
nek faragott szobrot - nyilván ezt
eszmébe (Merkúr) és az ipari fejlőaz Ikarusz gyár első, „55-ös” modellje,
is megrendelésre -, mint Prohászka
désbe vetett hit (farmotoros Ikarusz)
egy farmotoros busz kíséri. Egyébként,
Ottokár székesfehérvári püspök,
megállíthatatlanul győzedelmeskedik
bár Merkúr az utazás, a kereskedelem
akit egy 14 méter magas szárnyas
(Merkú babérra szegeződő tekintete)
antik istene (mondhatni a közlekedés
angyal szimbolizál, mint a keresza múlt (első gőzös) dolgai, eszméi
szinonimája), azért is inkább Ikarosz,
ténység védelmezőjét. Szobrai főleg
felett. Ha viszont a szobrász Ikarosz
mert az Ikarusz gyár eredetileg repülőszent témájúak, vagy a történelem
alakját faragta a mészkőbe, akkor a
ket gyártott, így jobban asszociálnánk
alakjait, főleg szenté avatottakat
jelentés úgy módosul: a szocialista
a szárnyalásra. A robusztus szárnyas
ábrázolnak. Tehát a mi esetünkben
eszmébe (Ikarosz) és az ipari fejlőpucér férﬁ nemcsak egy busz társaa kérdés továbbra is nyitott, hogy
désbe vetett hit (farmotoros Ikarusz)
ságában szeli a szemhatárt, hanem
Ikaroszt faragta meg vagy Merkúrt
sorsszerűen bukásra van ítélve, mert
alant egy gőzmozdony is megtalálható,
- hiszen az előbbi veszít, az utóbbi
nem veszi ﬁgyelembe (Ikarosz babérrajta Pest felirattal. A modell egyébpedig mindig győz.
ra szegeződő tekintete) a múlt (első
ként egy az egyben másolata az első
gőzös) vívmányait, eszményeit.
magyar gőzparipának, annak, amelyen
1846-ban Petőﬁ Vácról Pestre utazott. Nézzék meg Ohmann Béla utolsó
Szárnyaló alakunk a mozdony felett, a
alkotását a buszpályaudvaron és
„múlt” felett repül, miközben meredten
játsszanak el a szimbólumokkal!
bámulja a kezében tartott babércsok- Ha nem tudnánk, hogy a főalak
rot, a győzelem jelképét.
Merkúr - ugyanis őt sohasem ábrázolta senki szárnyakkal a hátán -,
A relief kódja
akkor ő értelemszerűen Ikarosz.
 Ha a szoborra nézek, mindig felteÍgy viszont megfordul a relief jelenszem magamban a kérdést, hogy
tése. Ekképpen pedig így szól az
amikor az illetékes bizottság 1963
üzenet: Ikarosz, aki nem tud semmi
tájékán jóváhagyta az előzetes
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HAJRÁ VÁC!

HASZNOS

Ülésezett
a szakbizottság
Vác Város Önkormányzat Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport
Bizottsága július 8-án tartotta meg a
nyári szünet előtti utolsó munkaterv
szerinti ülését.
A napirend során több, sportot
érintő előterjesztésről is tárgyaltak.
Előbb a Tereprally Motors Egyesület kérelméről döntöttek: ebben az
egyesület egy versenyzőjének Dakar
Rallyn történő indulásához kértek
félmillió forintos városi hozzájárulást, ám forráshiány miatt a grémium
nem tudta teljesíteni a kérést. Az
ülés további részében a bizottsági
tagok megtárgyalták a Váci KSE
egyesületi elnökének tájékoztatóját
az élvonalból kiesett csapat, illetve
az utánpótlás együttesek szerepléséről és meghallgatták Szabó Miklós
elnök ismertetőjét a Dunai Sárkányok eredményeiről, terveiről.

Edina - aki a Semmelweis Egyetem
rekreációszervező szakán végzi tanulmányait - 2014-ben a kemény felkészülés után még szebb eredményeket ér el
a maratoni szakágban. Egyéniben a
szlovéniai Világ Kupa versenyen egyegy ezüst- és bronzérmet szerzett. A
kajak párosok maratoni távján társával,
Váczai Enikővel még májusban országos bajnok lett és kvalifikálta magát
a Pöstyénben megrendezett kontinensbajnokságra. Ott a magyar páros végig
meghatározta a 26 kilométeres viadal
lefolyását, a nagy rivális olasz duóval
korán elhúztak a mezőnytől, a futások
rendre jobban sikerültek a mieinknek
és az utolsó kört mintegy húszméteres
előnnyel kezdték. A hajrában pedig ezt
fokozatosan még tovább növelték, végül
kétórás időn belül, fölényesen - közel
19 másodperccel megelőzve a második
egységet - lettek Európa-bajnokok.
Világbajnoki siker. A július utolsó
előtti hétvégéjén rendezett ifjúsági és
U23-as kajak-kenu világbajnokságon
a Váci Vasutas versenyzője, Balaska
Márk szegedi társával, Birkás Balázzsal
bravúros győzelmet aratott a K-2 200
méteres versenyszámban.

Mozdulj SE Vác
Ülőröplabdázóink magyar bajnokként vághatnak neki a bajnokságnak,
amely során egy osztályban szerepelnek
az induló csapatok.

Ipress Center-Vác
A női kézilabda élvonalban 17. alkalommal áll rajthoz a váci hölgykoszorú.
A vezetőedző továbbra is Konkoly Csaba, a játékoskeretben ezúttal is jelentős
változás lesz. A kiadott előzetes ismertető alapján a klubvezetés a felsőházba
(1-4.) kerülést is elképzelhetőnek tartja.

Eredmények
ATLÉTIKA
Hol l and iában rendezték a fogyatékkal élő atléták kontinensbajnokságát, amelyen két váci sportoló
is részt vett. Keresztesi Erika és
Szöllősi István, a Váci Reménység
atlétái erősségei voltak a magyar
küldöttségnek. Előbbi a 4X400 méteres, illetve a 4X100 méteres váltó
tagjaként egyaránt ezüstérmet szerzett, míg egyéniben a négyszáz méteres versenyszámban hetedik lett,
utóbbi szintén hetedikként végzett
a súlylökők viadalán, méghozzá új
országos csúccsal.
A kontinensbajnokságra készülő
Kálmán Krisztina és Kanyó Zsolt
tartja remek formáját. A berlini
versenyen Krisztina súlylökésben
megerősítette európai ringlista vezető
helyét és ismét nyert, míg buzogányhajításban a hetedik helyen végzett.
Zsolt egy-egy első és második helyet szerzett a versenyen: győzött
gerelyhajításban, ezüstérmes lett
súlylökésben, mindkét eredménye
egyben idei legjobbja is, melyekkel
vezeti a gerelyhajítás ranglistáját,
súlylökésben pedig második.

A bledi tavon megrendezett versenyen a magyar küldöttségben a Vác
Városi Evezős Club három egységgel
képviseltette magát.
A kétnapos viadal első felvonásán
a váci Csiszár Péter a műegyetemista
Tamás Bencével a felnőtt könnyűsúlyú kétpárevezősöknél második
helyen ért célba. Harmadik lett az
ifjúsági kétpárevezősöknél a váci Ács
Péter-Bácskai Máté duó, míg a váci
Kovács Kornél kalocsai társával a
hatodik helyet szerezte meg ugyanebben a versenyszámban.
Vasárnap két egységünk is javított
egy-egy helyet: Csiszár Péterék ezúttal a teljes mezőnyt legyőzték, míg az
Ács-Bácskai páros másodikként végzett.
Közel félszáz ország versenyzői
vettek részt az evezősök idei Világ
Kupa sorozatának franciaországi
megmérettetésén.
A Vác Városi Evezős Club versenyzője, Galambos Péter fővárosi
társával, Csepregi Gáborral az előfutamos harmadik hellyel továbbjutott
a negyeddöntőbe, ott aztán remek
teljesítménnyel kivívták a legjobb
12-be kerülést, végül Rapcsák Károly
szövetségi edző tanítványai a 7-12.

helyért vívott B-fináléban nagy versenyt vívtak a vezető német egység
mögött az angolokkal, akikkel azonos
idővel értek célba, így összesítésben
a 8. helyen zárták a VK-versenyt.

Miután a csapat kieső pozícióban
zárta az előző férfi kézilabda NB I-es
pontvadászatot, sokáig reménykedtünk,
hogy a létszámemelés után mégis bennmaradhat a gárda. Nem így történt. Az
NB I/B 14 csapatos Nyugati csoportjában lép pályára a csapat, Zsiga Gyula
vezetőedző irányításával a tervek szerint az azonnali visszajutás igényével.
Az asztalitenisz csapatbajnokság
második vonalának számító NB I-es
sorozatban a tízcsapatos Közép csoportban sikerült a bennmaradás, így
minden bizonnyal ugyanott állhatnak
asztalhoz a folytatásban is a mieink.

Dunatours SE Vác
Bár a rájátszás során sokáig úgy
tűnt, akár az első osztályba is bekerülhetnek futsalosaink, végül maradt az
NB II. Még kérdések, hogy a következő
bajnokságban hány csoportban, milyen
induló csapatszámmal és rendszerben
rendezik meg a küzdelmeket.

Vác FC

A nyílt Budapest bajnokságon a
felnőtteknél a férfi egypárevezős viadalt a Vác Városi Evezős Club sportolója, Csiszár Péter nyerte. Ugyanő, a
műszaki egyetem színeiben versenyző
Tamás Bencével együtt első helyen
végzett a könnyűsúlyú kétpárevezősök mezőnyében is. A női kétpárevezősöknél a váci Bácskai Dominika
csongrádi társával, Bertus Kittivel
második lett.
A váciak a viadalon összesen 8
arany- 6 ezüst- és 12 bronzérmet
gyűjtöttek.

Ügyfélfogadás
a polgármesteri
hivatalban
Hétfő: 14:00-18:00
Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
A polgármesteri hivatal zöld száma:
06-80/890-020

Váci KSE

Váci Reménység SE
EVEZÉS

Fördős Attila
Vác város polgármestere
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
polgármesteri iroda
Előzetes időpont egyeztetés szükséges,
a polgármesteri hivatal titkárságán!

A megyei bajnokságot veretlenül
megnyerő nagypályás labdarúgó csapat a
sikeres osztályozó után a harmadosztály
Közép csoportjában indul. Csank János
vezetőedző legénysége akár az élmezőnybe kerülést is célul tűzheti ki a meglehetősen vegyes játékerejű együtteseket
felvonultató 16 csapatos mezőnyben. A
bajnok a következő szezonban majd az
egycsoportos NB II-ben folytathatja.

Váci Vízilabda SE
Az OB II (harmadosztály) 20. helyét
megszerző pólósok minden bizonnyal
újra ebben az osztályban csobbannak
majd vízbe. A klub korábban másodvonalbeli női együttest is versenyeztetett,
tavaly azonban már nem volt ilyen.

Alpolgármesteri
fogadóóra
Pető Tibor
Vác város alpolgármestere
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda
Előzetes időpont egyeztetés szükséges,
a polgármesteri hivatal titkárságán!
Mokánszky Zoltán
Vác város alpolgármestere
Ideje: minden hónap 1. és 3.
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda
Előzetes időpont egyeztetés szükséges,
a polgármesteri hivatal titkárságán!

Országgyűlési
képviselői
elérhetőségek
Harrach Péter
országgyűlési képviselő
Email: peter.harrach@parlament.hu

Ügyfélfogadás az
okmányirodában
Hétfő: 8:00-20:00
Kedd: 8:00-20:00
Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-20:00
Péntek: 8:00-20:00
Ebédidő: 12:30-13:00
Tel.: 06-27/512-230,
Fax: 06-27/512-240

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Képviselői
fogadóórák
Kiss Zsolt
Vác 6. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap első keddjén
17:00-19:00
Helye: Madách Imre
Művelődési Központ
Kovács Ágnes
Vác 2. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden páros hónap első hétfőjén
14:00-15:00
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15 tér 16-18.
Mokánszky Zoltán
Vác 7. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap 2. hétfőjén
14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda
dr. Schmuczer Istvánné
Vác 4. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden páros hónap első
hétfőjén 18:00
Helye: Madách Imre
Művelődési Központ
Váradi Iván Attila
Vác 5. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap első hétfőjén
17:00-18:00
Helye: Földváry Károly
Általános Iskola

Központi
orvosi ügyelet
(felnőtt és gyermek)
Helyszíne 2014. április 07. napjától:
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
ÁNTSZ épület földszinti helyisége.
Elérhetőség: 06-27/306-090
Ügyeleti idő:
Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig
Pénteken 16 órától hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti hétvégi fogászati
ügyeletek megszűntek!
Legközelebbi ingyenes ügyelet:
Szájsebészet
Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

H.
Júli.

Sikert sikerre halmoz ebben az
esztendőben a Váci Vasutas SE ifjú
kajakosa, Csernák Edina.
Az édesapa-edző, Csernák Károly
irányításával készülő 24 esztendős csinos hölgy tavaly egyéniben bronzérmet
szerzett a Portugáliában megrendezett
maratoni kontinensbajnokság kajak
egyes számában, amivel egyúttal az év
végi megyei sportkarácsonyon kiérdemelte Pest megye női felnőtt sportolói
között a harmadik helyezést.

Előző lapszámunkban sorra vettük,
miként zárták a váci labdajátékcsapatok a 2013/2014-es bajnoki esztendőt.
Ezúttal előretekintünk: az országos
bajnokságokban hol szerepelhetnek
csapataink az új pontvadászatban?

Polgármesteri
fogadóóra

Augusztus

SPORT

Osztálybesorolás
Balaska Márk világbajnoki címet szerzett őszre

Szept.

2014: Csernák Edina éve
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Vác, Deákvári főtér 30.
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06-27/510-805

Központi Gyógyszertár

Vác, Köztársaság út 23.

06-27/501-630

Vácz Remete Gyógyszertár

Vác, Magyar u. 3.

06-27/305-997

Gyöngyvirág Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 3.

06-27/303-343

Duna Gyógyszertár

Vác, Deres u. 2.

06 -27/501- 415

Kisváci Szent Gellért Gy.

Vác, Papp Béla u. 10.

06-27/306-190

Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a.

06-27/301-367

Benu Gyógyszertár Vác

Vác, Zrinyi u. 9.

06-27/501-385

Fekete Kígyó Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 37.

06-27/312-338

Alsóvárosi Gyógyszertár

Vác, Zöldfa u. 1.

06 -27/311-157

Születések:

Házasságkötések:

Mentő Zsolt és Kardos Tünde
gyermeke: Nikolett, Gumhert Balázs
és Simák Enikő gyermeke: Balázs,
Dr. Kocsis István és Dr. Mátrai Anna
gyermeke: Donát György, Turáni
Balázs és Simonek Éva gyermeke:
Balázs, Zsiga László és Horváth
Katalin gyermeke: Bendegúz, Bokor
Zoltán és Eötvösová Klára gyermeke:
Panna, Lakatos Henrik és Lakatos
Júlia gyermeke: Dzsenifer, Rozman
Roland és Kürtössy Ágnes gyermeke:
Teodor Roland, Gyombolai Zsolt és
Kocsis Fruzsina gyermeke: Bercel,
Tejeda Dániel és dr. Bakancsos Edit
gyermeke: Áron Bálint, Kispál Gergely
és Feik Bernadett gyermeke: Hunor,
Bőgér András és Horváth Márta
gyermeke: Hanna, Fütő Norbert
és Tóth Márta gyermeke: Benedek
Márk, Bartha Viktor és Vilmányi
Bernadett gyermeke: Lili, Juvanzic
Roland és Kiss Zsanett gyermeke:
Kevin, Magyari Máté és Pongrácz
Kata gyermeke: Marcell Olivér, Szabó
István és Sebián Andrea gyermeke:
Krisztián, Ivony István és Szarka
Melinda gyermeke: András, Kocsis
Levente és Mireisz-Leyer Mónika
gyermeke: Hanga, Janovics Péter és
Győri Zsófia gyermeke: Andor Gábor,
Majer Norbert és Hegedűs Andrea
gyermeke: Luca, Kulman Norbert és
Záhorszki Brigitta gyermeke: Kristóf,
Benicsek Mihály és Filó Andrea
gyermeke: Bertalan.

Soós Tibor és Szabó Magdolna, Székely
János és Szász Valéria, Tóth Tamás és
Prohászka Szilvia Éva, Véső Gábor és
Kriger Beáta, Siclodi József és Tenki
Krisztina, Balkovics István és Pilinyi
Mária, Dulna Tamás és Kettler Anita,
Raffa Tamás és Németh Magdolna,
Horváth Zoltán és Kovács Nóra, Papp
Dávid és Pénzes Alexandra, Bene
Márk és Simon Kinga, Jánoki Dávid
és Kármán Brigitta, Csoma Krisztián
és Kiss Bernadett, Kovács Gábor
Rómeó és Székesi Vivien Éva.

Halálesetek:
Bartalis Andrásné sz: Homonnai
Erzsébet (1929), Keszericze János
(1949), Bikkes Béla (1954), Márton
Zoltán László (1954), Kovácsné
Szabó Mária Erzsébet (1946),
Ponikliné Kovács Marianna (1955),
Bucznyné Gozmány Gabriella (1970),
Szigeti Jánosné sz: Kiss Marianna
(1939), Kalácska István (1925), Kollár
Károlyné sz: Kollár Magdolna
(1931), Hatvani Istvánné sz: Gergely
Zsuzsanna (1947), Tölgyes László
(1942), Jobbágy Sándor (1947), Dávid
Béláné sz: Szűcs Ilona (1928), Kassa
István (1973), Pisák Ferencné sz:
Hajdu Anna (1932), Papp Lajos
(1945), Bencsicsné Jakobetz Beáta
(1971), Fazekas János (1931), Csipán
Lászlóné sz. Urbán Emilia (1923),
Szalay Istvánné sz. Schulz Márta
Mária (1929), Hordós Istvánné sz.
Hegyesi Margit (1943).

Tisztelt Olvasóink!
A Váci Hírnök legközelebbi száma
a nyári szünet után,
szeptember végén jelenik meg.

L O M TA L A N Í TÁ S
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014-ben is lesz lomtalanítás
A jelzett időpontokban 14 óráig lehet kitenni a lomot!
I. körzet: Duna és a 2-es sz. főút közötti szakasz
2014. szept. 25-27.
II. körzet: 2-es számú főút és a vasútvonal között
2014. okt. 09-11.
III. körzet: Vasútvonal és a 2/A főút közötti szakasz
2014. okt. 24-25.

LÁTJÁK ÉS OLVASSÁK. HIRDESSEN NÁLUNK!
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HIR DET ÉSF ELV É T EL:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36 30/698-9507; +36 30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lomtalanítások előtt
egy héttel az elektromos hulladékot is átvesszük
a következő helyszíneken:
I. körzet: Géza király tér: 2014. szeptember 20. (8-12 óráig)
II. körzet: TB székház parkoló: 2014. október 04. (8-12 óráig)
III. körzet: Deákvári posta parkoló: 2014. október 18. (8-12 óráig)

F E L H Í V Á S
Vác Város Önkormányzat képviselő-testülete a városban
tartósan végzett kiemelkedő szociális munka elismerésére

„Vác Város Szociális Munkáért”
kitüntető címet alapított és adományoz.
A cím adományozható a város közigazgatási területén
működő szociális intézmények, vállalkozások és civil
szervezetek dolgozóinak, önkénteseinek.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes
indoklással a szociális intézmények, vállalkozások, civil
szervezetek vezetői, közösségei és Vác város polgárai.
A kitüntetést évente egy személy kaphatja meg.
A javaslatokat 2014. augusztus 15-ig lehet benyújtani az
Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökéhez.
A kitüntető címet a Szociális Munka Napján (november
12-én) a polgármester adja át.
Dr. Bánhidi Péter,
az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

Eladó terület Váctól 6 km-re, Rádon 1,2 Ha, LK1-es, 12 db
telekből álló fejlesztési terület eladó. Telkenként 4 db lakás építhető.
Víz, gáz, villany van. Irányár: 64 M forint. Érd: 06 309 504-551

Hétfő
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései.
20:17 Sporthírek
20:20 Spiritusz – sport, életmód és
szabadidő magazinműsor
20:30 Konyha TV
20:45 Sportközvetítés/film
22:55 Híradó ismétlés

Szerda
18:00 Hetedhét Magazin –
összefoglaló Fót térségéből
19:00 Hetedhét Magazin ism.
20:00 Híradó – benne a térség
legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Nagyító – hírháttér-műsor
20:50 Film
22:10 Híradó ismétlés

Kedd
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Katolikus tv – vallási magazin
21:00 Spiritusz – sport, életmód és
szabadidő magazin
21:15 Konyha TV
21:30 Sportközvetítés/film
22:35 Híradó ismétlés

Csütörtök
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Hazai – kulturális
programajánló magazinműsor
20:40 Nagyító – hírháttér-műsor
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés
Péntek
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kulturális
programajánló magazinműsor
20:40 Térségi magazin
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés

