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I N G Y E N E S  K I A D V Á N Y

ÚJ ELISMERÉS: 
A POLGÁRMESTER DÍJA
Vig Gyula közlekedési mér-
nök, borgyűjtő, Góczán Zsolt 
társulatalapító és Papp László 
műgyűjtő érdemelte ki elsőként 
a tavaly év végén alapított új 
városi elismerést.

TIGRIST MENTŐ 
ÁLLATORVOS
Dr. Balogh Bélának 
a kutyák-macskák 
mellet a nagyvadak is 
a kevencei. Legutóbb 
a Felvidéken segített 
egy tigrisen.

KITÜNTETETT 
DOKTORNÉNI
Dr. Huszágh Hedvig 
gyermekorvos, sokak 
Hédi nénije Hippok-
ratész-emlékérmet 
kapott a Magyar 
Orvosi Kamarától.

7. oldal 10-11. oldal6. oldal
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HOL
járunk?
� Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín 
pontosabb meghatározását Öntől várjuk. 
A helyes megfejtéssel előrukkolók között 
ajándékot sorsolunk ki. Ha tudja a választ, 
írja meg nekünk e-mailben az estv@estv.hu 
címre! Köszönettel: Váci Városimázs Kft.
Előző számunk játékának győztese: 
Tóth István , akinek gratulálunk a helyes 
megfejtéshez és a nyereményhez!
Mostani feladványunk megfejtéseit február 
15-éig várjuk.
Előző lapszámunkban a Széchenyi u. - Csányi krt. 
kereszteződésében ma is álló egykori 
adóhivatal épületét láthattak archív fotónkon.

A helyszín természetesen Vác, elsősorban autósként egy zsúfolt 
kereszteződésben.

Ha épp kocsival tartok a mellékutakon a művelődési köz-
pontnál lévő útkereszteződéshez, szinte mindig megzendül-meg-

rezdül bennem Kern András egyik száma, a Lövölde tér című dal, a hely-
színhez adaptálva a szövegét. Valahogy így: Damjanich tér, ott mindig tömeg 
van/Damjanich tér, nem enged senki sehonnan/Damjanich tér, ott sosincs 
zöld, csak „Állj!”, és nézz!/Vagy csak úgy képzelem én... És ez nem magán-
ügy, személyes aprócska őrültség, hanem bizony vaskosan közgond, hogy ezen 
a helyen (is) biztonságosabbá váljon a közlekedés, aminek záloga alighanem 
a kereszteződés lámpás vagy körforgalmú csomóponttá fejlesztése (lenne).

A szabályozás szükségességével mindenki tisztában van, nem véletlen, 
hogy a körzet képviselője minden követ megmozgat a cél érdekében, az 
önkormányzat is támogatná a fejlesztést, ráadásul civil összefogás kere-
kedett a Magyar Közút Zrt. döntésén múló beruházás anyagi támogatá-
sára. Ezek fényében csak remélhetjük, hogy az állami cég illetékesei nem 
teketóriáznak túl sokáig. Jómagam azt mondom: jó lenne, ha nem kellene 
több tragédia ahhoz, hogy senki ne használhassa afféle sztrádaként a 
2-es út különböző városi szakaszait (se nappal, se éjjel), szerintem megér 
néhány dudaszót az átmenő forgalom további lassítása, hadd ne kelljen 
már harangot kongatni újabb és újabb áldozatokért!

Még mindig - már igazán kriminális értelemben - a biztonságunknál 
maradva örömteli hír, miszerint a rendőrség legutóbbi statisztikai ada-
tai alapján Vác (továbbra is) csendes, nyugodt kisvárosnak tekinthető. 
Legalábbis - ahogy a kapitány egy helyütt összegzett - nem jellemzőek 
mifelénk kirívó, a közérzetet végletesen felkavaró, az alattomos félelem 
légkörét terjesztő erőszakos bűncselekmények (gyilkosságok, fegyveres rab-
lások, a békés lakosságot terrorizáló bandatámadások). Persze a lopások, 
garázdaságok, betörések sértettjeit mindez aligha vigasztalja, de mindent 
egybevetve azt hiszem, egyetérthetünk abban: tényleg jó érzés, hogy nem 
kell túlparáznunk a mindennapjainkat, nem kell felfegyverkeznünk, nem 
kell minden sarkon veszélytől tartanunk.

Ám ezzel azért a világért sem akarom azt sugallani, hogy ne legyünk 
felkészültek, éberek, segítőkészek. Sőt inkább azt vallom: valamelyest 
mindannyiunkon múlik szűkebb pátriánk mai viszonylagos nyugalmának 
megőrzése, ha úgy vesszük, ez a hozzállás is a lokálpatriotizmus (jaj, 
hogy kezd elcsépelődni ez a jobb sorsra érdemes kifejezés) egyik markáns 
megnyilvánulása lehetne. Például egy olyan feltételezett élethelyzetben, 
ha mondjuk valami símaszkos szatír a liget valamelyik ösvényén megtá-
madna egy védtelen nőt a szemünk láttára, hát nem a megfutamodást 
választanánk, hanem nekirontanánk a nyavalyásnak... (De még hosszan 
sorolhatnánk a hétköznapi megmentő lehetőségeket.) 

Semmi kétségem sincs affelől, hogy választási évbe érve az elkövetkező 
hetekben-hónapokban felforrósodik a levegő körülöttünk, lesznek nagy 
adok-kapok csörték, elszabadulhatnak az indulatok. De nekem ezzel sem-
mi bajom, ilyen a magyar vérmérséklet úgy általában, szerintem ez bőven 
belefér négyévenként közös dolgaink szavazatokért harcoló „játszmájába” - 
csak nehogy elfajuljon a küzdelem! Könyörgöm: senki ne polgárháborúként 
fogja fel a voksolást (ne legyen utcai harcolás, késelés, de még csak - bár 
tudom, ez hiú ábránd - plakátgyalázás se), hanem disztingvált lehetőség-
ként arra, hogy ikszeléseivel kifejezze, milyen irányt tartana ildomosnak.
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augusztus 17. 6:00–13:00 Országos állat-és kirakodóvásár

szeptember 13-14. 8:00–22:00 Mária napi búcsúvásár

szeptember 21. 6:00–13:00 Országos állat-és kirakodóvásár

október 19. 6:00–13:00 Országos állat-és kirakodóvásár

november 16. 6:00–13:00 Országos állat-és kirakodóvásár

december 21. 6:00–13:00 Országos állat-és kirakodóvásár

Helyi állatvásár: minden héten pénteken
Nyitva tartás: nyári időszámítás alatt 6-11 óráig, 
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Vác, 2013. december 9. Kazár Hajnalka sk.
 ügyvezető 

MEGNEVEZÉS I. 
hó

II. 
hó

III. 
hó

IV. 
hó

V. 
hó

VI. 
hó

VII. 
hó

VIII. 
hó

IX. 
hó

X. 
hó

XI. 
hó

XII. 
hó

Képviselő-testület
csütörtök 09:00 23 20 20 24 22 19 17 – 18 – – –

Közmeghallgatás
csütörtök 17:00 – – – – – – 17 – – – – –

Pénzügyi-Ügyrendi
szerda 15:00 22 19 19 23 21 18 16 – 17 – – –

Gazdasági-Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási

hétfő 16:00
13 10 10 14 12

*6
pén. 
9:00

7 – 8 – – –

Városfejlesztési és Környezet-
védelmi

kedd 16:30
14 11 11 15 13 10 8 – 9 – – –

Művelődési-Oktatási és 
Ifjúsági-Sport

kedd 15:00
14 11 11 15 13 10 8 – 9 – – –

Egészségügyi és Szociális
szerda 16:00 15 12 12 16 14 11 9 – 10 – – –

Pénzügyi-Ügyrendi
csütörtök 15:00 16 13 13 17 15 12 10 – 11 – – –

* 2014. június 9-e hétfő munkaszüneti nap!

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÉS 
BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK IDŐPONTJA
2014. január 1. – december 31.

Cservenák Péter gyűjteményéből
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Hozzászólások 
és kérdések

Az esztendő első munka-
terv szerinti testületi ülé-
sének nyílt napirendi sorát 
zárva reagálhattak a képvi-
selők az előző tanácskozáson 
feltett kérdéseikre kapott vá-
laszokra. Ezt követően napi-
rend utáni hozzászólások és 
új kérdések következtek.

A napirend utáni képvi-
selői hozzászólások lehető-
ségével csupán dr. Bánhidi 
Péter élt, aki visszatért a 
művelődési központ igaz-
gatói pályázatánál történt 
visszalépés körülményeire, 
majd a parkolási gondokat 
említette meg, továbbá sé-
relmezte, hogy az őt ért ko-
rábbi inzultusnak nem lettek 
következményei.

A kérdések sorát Katonáné 
Doman Erika kezdte, aki a 
választókerületében történt 
egyes ingatlanértékesíté -
sek tisztázását kérte és az 
ezzel kapcsolatos lakossági 
megkeresé sek intézésére 
kérdezett rá. 

Balkovics Péter a válasz-
tókörzetében megtartott la-
kossági fórumon felmerülő 
néhány problémát tolmácsolt, 
majd a közmunkások által a 
városban elvégzett takarítási 
munkálatokat dicsérte.

Dr. Bóth János egy fő-
téri italbolt éjszakai nyitva 
tartását kifogásolta, majd a 
pengefalak felújítási munkái-
nak befejezésére kérdezett rá. 
Megemlítette, hogy nem ka-
pott megfelelő szerződésmá-
solatot az uszodai sátortetővel 
kapcsolatos kérésére. 

Dr. Bánhidi Péter az iránt 
érdeklődött, hogy a megvála-
szolatlan kérdésekkel, megke-
resésekkel mi a további teendő, 
majd a Flórián utcai rendelő 
tulajdonviszonyait rendező ügy-
intézés állásáról érdeklődött. 

Csereklye Károly az Árpád 
úti iskolától a főútra vezető 
út kátyúinak megszüntetését 
szorgalmazta. 

Közérdekű 
információk

A képviselő-testület dön-
tése nyomán megkötötték a 
folyószámla hitelkeretre szóló 
banki szerződést, így az az 
önkormányzat rendelkezésé-
re áll. Hamarosan elkészül 
a csehországi Otrokovicével 
megkötendő testvérvárosi 
szerződés tervezete. A város 
és a Volánbusz között az idei 
évre megkötött szerződés nem 
tartalmaz tarifaemelkedést. 
Eldőlt, hogy a város nem in-
dul az „Elektronikus helyi 
közigazgatási infrastruktúra 
fejlesztése” elnevezésű pályá-

zaton, mivel az a kisebb ön-
kormányzatokat preferálja. El-
készült a kerítés az alsóvárosi 
temető Szt. László úti oldalán. 
Megszületett a hálózatépítési 
megállapodás a törökhegyi 
villamosfejlesztésre vonatko-
zóan. A testület hozzájárulását 
adta a város közigazgatási te-
rületén a közvilágítás-fejlesz-
tési projekt során leszerelendő 
lámpatestek értékesítéséhez. 

A Váci Dunakanyar Szín-
ház dia- és videóvetítéses 
prezentációval kísért részle-
tes szakmai tájékoztatójából 
kitűnt, hogy az elmúlt fél 
évben hatvan előadáson kö-
zel 11 ezer néző volt jelen és 
a média is élénken érdeklődik 
a teátrum tevékenysége iránt. 
A képviselők gratuláltak az 
elvégzett magas színvonalú 
munkához és köszönetüket 
fejezték ki az intézményben 
tevékenykedőknek. 

A Váci Hivatásos Tűz-
oltó -parancsnokság tájé -
koztatója alapján az előző 
évre tervezett fő feladatok 
összességében teljesültek, 
a szervezet átalakulásával 
összefüggő célok megvaló-
sultak. A képviselő-testület 
köszönetét fejezte ki mind 
a katasztrófavédelem, mind 
a tűzoltóság munkatársainak 
az elmúlt esztendőben - el-
sősorban az árvízi munkák 
során - végzett áldozatos te-
vékenységükért.

Hosszas vita után elfogad-
ták a Polgármesteri Hivatal 
2013-as munkájáról szóló be-
számolót és meghatározták 
az idei célokat, a polgármes-
ter megköszönte a jegyző és 
a hivatali dolgozók magas 
színvonalú munkáját. 

Támogató l ag egyetér-
tett a grémium a Boronkay 
György Műszaki Középisko-

la, Gimnázium és Kollégium 
fenntartói jogának a Baptis-
ta Szeretetszolgálat részére 
történő átadásával.

Döntés született arról , 
hogy a város nyújtsa be je-
lentkezését a Tragor Ignác 
Múzeum új helytörténeti 
kiállításának megvalósításá-
ra, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás elősegíté -
sére és az I. világháborús 
emlékmű főtéri helyreállí-
tására irányuló pályázati 
forrásokra.

Munkaterv a 
2014-es évre

A város önkormányza-
ti képviselő-testülete tavaly 
decemberi ülésén elfogadta 
2014-es munkatervét. 

Az elfogadott munkaterv 
szerint jellemzően minden hó-
nap harmadik, vagy negyedik 
csütörtöki napján tanácskozik 
majd a képviselő-testület. A 
korábbi esztendők gyakorlata 
szerint a júliusi ülés napján 
tartják a közmeghallgatást 
is, majd augusztusban nem 
lesz munkaterv szerinti ple-
náris ülés. 

A szakbizottságok az idei 
menetrend szerint a testületi 
ülést megelőző héten tartják 
meg aktuális ülésüket.

A várhatóan októberben 
megtartandó helyhatósági 
választások miatt nem álla-
pították meg az utolsó három 
hónap plenáris ülésének pon-
tos dátumát.

A legközelebbi munkaterv 
szerinti plenáris ülést febru-
ár 20-án tartja a képviselő-
testület.

Ismét nem jutott nyugvó-
pontra a Madách Imre Mű-
velődési Központ (MIMK) 
igazgatói posztjára kiírt pá-
lyázat ügye.

Mint ismeretes, az előző 
igazgató, Iványi Károlyné 
nyugállományba vonult. 

Az elmúlt két egymást kö-
vető pályázati eljárás is érvé-
nyesen, ám eredménytelenül 
zárult, mindkét esetben a zárt 
bizottsági és testületi meghall-
gatás után a jelöltek egyike sem 
kapta meg a minősített többség 
(8 képviselő) támogató voksát a 
titkos, urnás szavazáson. 

A grémium így azonos 
feltételekkel novemberben 
harmadszor is kiírta a pályá-
zatot. Erre hárman adták be 
jelentkezésüket, melyek közül 

egy nem felelt meg a feltételek-
nek, így a szakbizottság – nyílt 
ülésen – két pályázót hallgatott 
meg, és Szabóné Laczi Sarol-
tát egyhangúlag, míg Palásti 
Bélát többségi szavazással al-

kalmasnak ítélték a testületi 
meghallgatásra. A plenáris ülés 
előtt azonban az előbbi pályázó 
visszavonta jelentkezését, így 
a grémium – az egyedül állva 
maradt jelölt meghallgatását 

követően – egy pályázatról 
döntött titkos, urnás vokso-
lással, amelynek nyomán (7 
támogató szavazattal) ismét 
érvényes, de eredménytelen 
lett a pályázati kiírás. 

DÖNTÖTT A TESTÜLETDÖNTÖTT A TESTÜLET
Az évnyitó ülés összefoglalója

Rendkívüli 
üléssel kezdtek

Két napirendi témával, 
mindössze párperces rend-
kívüli ülést tartott január 
15-én az önkormányzat kép-
viselő-testülete.

Az ülés összehívását az 
indokolta, hogy az adósság-
konszolidációval kapcsolatos 
adatszolgáltatásnak tartal-
maznia kell azt a képviselő-
testületi határozat mintát, 
mely tartalmának elfogadá-
sa szükséges a konszolidáció 
zökkenőmentes végrehajtásá-
hoz. Továbbá az októberben 
elfogadott, a Váci Városfej-
lesztő Kft. alapító okiratát 
módosító testületi határo-
zathoz hiánypótlást igényelt 
a cégbíróság.

Az e l sőként t á rgya lt , 
adósságkonszol idációhoz 
szükséges - vita nélküli, a 
jelenlévő tíz képviselő egy-
öntetű támogató szavazatával 
született - döntések meghoza-
talával a január 16-ai határ-
időig elküldhette a hivatal a 
dokumentumokat a Magyar 
Államkincstárnak. 

Szintén egyhangúlag el-
fogadták azt a kért hiány-
pótlást, amely kimondja: a 
holding mindegyik tagválla-
latának megválasztott könyv-
vizsgálója egy Dunakeszire 
bejegyzett cég. 

A január 15-i rendkívüli 
ülés után január 23-án csü-
törtökön megtartotta az éves 
munkaterv szerinti idei első 
tanácskozását az önkormány-
zat képviselő-testülete.

A napirendi sort megelőző-
en jelentés került a grémium 
elé a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról és a testüle-
ti-, illetve bizottsági ülésekről 
való távolmaradásokról. 

A tájékoztatók sorában sze-
repelt a bizottságok átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről, 
a jelentősebb beruházások aktu-
alitásairól, a Váci Dunakanyar 
Színház 2013-as szakmai tevé-

kenységéről és a Váci Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság előző 
évi munkájáról szóló anyag. 

Az elfogadott napirend sze-
rint elsőként a Madách Imre 
Művelődési Központ igazga-
tói posztjára kiírt pályázatról 
döntöttek. A két jelölt közül az 
egyik visszavonta pályázatát, 
így - nyílt ülésen - csak Palásti 
Bélát hallgatták meg, majd a 
titkos urnás szavazás érvényes, 
de eredménytelen lett. A pályá-
zatot tehát - változatlan feltéte-
lekkel - ismét kiírták. 

Ezt követően gazdasági 
témájú előterjesztések (lik-
viditási jelentés, költségveté-

si rendeletmódosítás) voltak 
soron, majd törzsvagyonból 
való kivezetésről szóló rende-
letalkotások következtek. 

A Polgármesteri Hivatal 
teljesítményének értékelé-
se és a Gazdasági Hivatal 
alapító okirata módosításá-
nak megtárgyalása után a 
képviselők meghallgatták a 
holding szokásos havi be-
számolóját.

Napirenden szerepelt még 
több elővásárlási jogról szóló 
döntés és a Boronkay György 
Műszaki Középiskola, Gim-
názium és Kollégium fenn-
tartói jogának a Baptista 

Szeretetszolgálat Egyházi 
Jogi Személynek való átadá-
sáról szóló előterjesztés is. 

Ezt követően sürgősségi in-
dítványok megtárgyalása kö-
vetkezett - két pályázatra való 
jelentkezésről, illetve a teheráni 
kiállításon való részvételről. 

A tanácskozás befejezése-
ként következő zárt ülésen a 
Közbeszerzési Munkacsoport 
üléséről, a Beszerzési Munka-
csoport elbírált pályázatairól 
beadott anyag szerepelt napi-
renden, Fördős Attila polgár-
mester tájékoztatása szerint 
ezzel kapcsolatosan érdemi 
hozzászólás nem volt.

Ismét eredménytelen lett a MIMK igazgatói pályázata
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Látszólag semmiség, valójában még-
is közösségi érdeket szolgáló fontos elő-
relépés, hogy - egyelőre a legkedveltebb 
sétáltató helyen - a Duna-parti sétá-
nyon már számos speciális kutyaürülék 
gyűjtő áll rendelkezésre a gazdiknak, 
részben felajánlásként.

- Először is köszönetet mondok 
a gyűjtőket a város rendelkezésére 
bocsátó Kedvenc Állategészségügyi 
Központnak, hogy a maguk eszközeivel 
segítik egy közösségi cél megvalósí-
tását. Persze az elszállításról az ön-
kormányzat gondoskodik, hiszen ez a 
feladat is bekerül a Váci Városfejlesztő 
Kft. tevékenységi körébe. Összességé-

ben elmondhatom: ezzel a kezdemé-
nyezéssel újabb lépést teszünk azért, 
hogy komfortosabb legyen az életünk 
- kezdte a helyszíni sajtótájékoztatót 
Fördős Attila polgármester.

Dr. Balogh Béla, az adományozó 
állategészségügyi központ tulajdonosa 
és vezetője elöljáróban hangsúlyozta, 
mennyire fontos, hogy mind több 
közterületen elkülönítetten lehessen 
gyűjteni a kutyapiszkot.

- Mi a Kedvencnél a szemlélet-
formálást is a zászlónkra tűztük, 
ezért szánunk keretet kutyaürülék 
gyűjtők kihelyezésére a legfrekventál-
tabb sétáltató helyeken, és már most 

megígérhetem, hogy az eddigi négy 
után még az idén újabb tizet felállí-
tunk a Duna-parti sétány különböző 
pontjain - mondta Dr. Balogh Béla. 
- Hagy említsek csak három szem-
pontot, amiért fontosnak tartjuk ezt 
a programot: elsőként az egészség- és 
környzetvédelmet emelném ki, aztán 
a köztisztaságot, no és persze a kutya-
tartók és a nem kutyatartók közötti 
ellentétek enyhítése sem mellékes.

Érdekességként megtudtuk: a 
gyűjtőket Szőke Ferenc lakatos ké-
szítette és készíti, hogy egységes 
legyen az arculat.

Ribáry Zoltán

- A decemberi rendkívüli képviselő-
testületi ülésünkön egyöntetű szavazás-
sal úgy döntöttünk, hogy ha a kormány 
támogatja elképzelésünket, és a mélyga-
rázs-beruházással kapcsolatos, örökölt 
banki konstrukciónkat is bevehetjük az 
adósságrendezésbe, írjam alá az erre 
vonatkozó előkészített szerződést az 
érintett pénzintézettel. Ám sajnos mára 
kiderült, hogy ily módon nem tudjuk 
tulajdonba venni a létesítményt, vagyis 
az ügy parkolópályán áll. Ennek hát-
terében nyilván ott van az is, hogy a 
bankszektorban az utóbbi hónapokban 
nagy mozgolódás kezdődött, aminek 
kimenetelét közvetlen érintettként mi 
is érdeklődve várjuk - mondta Fördős 
Attila polgármester. - Most egyrészt 
arra van lehetőségünk, hogy tovább 
tárgyaljunk a kormánnyal, bízva ben-
ne, hogy a nyilvánvalóan eltúlzott és 
fi nanszírozhatatlan örökölt beruházás 
ügyében segítséget kaphatunk, más-
részt saját források előteremtésén is 
fáradoznunk kell, akár bizonyos érté-
kesíthető önkormányzati vagyonelemek 
bevonásával. Alapállásunk változatlanul 
az, hogy megvásárlás révén a mi hatás-
körünk legyen a működtetés.

Ebben az ügyben kulcsszerep jut 
Pető Tibor fejlesztésekért felelős alpol-
gármesternek, aki a sajtótájékoztatón 
megerősítette: napi kapcsolatban van az 
illetékes hivatalokkal, kormányszervek-
kel, hogy mielőbb sikerüljön megtalálni 
a lehető legjobb megoldást.

A város első számú vezetője ter-
mészetesen kitért az önkormányzatok 
államilag szavatolt adósságrendezésé-
nek kérdésére is. Mint mondta, ennek 

révén márciustól Vác is úgymond tisz-
ta lapot nyithat. Ami szavai szerint 
egyúttal azt jelenti, hogy remélhetőleg 
kevésbé okoz majd gondot az önkor-
mányzati feladatok fi nanszírozása, 
a közszféra dolgozói remélhetőleg 
visszakaphatják a cafetéria juttatást 
illetve az utóbbi évekkel szemben ki-
csit bátrabban tervbe lehet venni újabb 
fontos fejlesztéseket.

- Mindehhez persze szigorú gaz-
dálkodási fegyelemre volt szükség 
a mostani ciklusban. És itt újra 
hangsúlyozom: bár 2010-ben súlyos 
hiánnyal, hosszú évekre áthúzódó 
adósságterhekkel vettük át a város 
pénzügyi háztartását, mégis va-
gyonvesztés nélkül is sikerült meg-
tartanunk az egyensúlyt. Ez nagy 
fegyvertény, de nem csupán a miénk 
az érdem, hanem a város minden 
polgárának része van benne, amiért 
ezúton is köszönetet mondunk.

Mokánszky Zoltán sportért és kul-
turáért felelős alpolgármester a nyári 
Váci Világi Vigalom máris elkezdett 
előkészületeiről ejtett szót, mint kide-
rült, távolról sem ideje korán, hiszen 
a legfontosabb információ, hogy ezút-

tal nem július utolsó, hanem a hónap 
utolsó előtti hétvégéjére kell beírni a 
naptárba a nagyszabású kavalkádot.

- Mint minden más esetben, így 
a vigalom kapcsán is a legmesszebb-
menőkig fi gyelembe vesszük a helyi 
érdekeket. Mondom ezt azért, mert 
júliusban az egyik hétvégén Eszter-
gom, a másikon Visegrád lehet a fő 
idegenforgalmi helyszín a régióban, 
de a mogyoródi Forma1-es futammal 
sem akartunk ütközni. Bízunk ben-
ne, hogy rugalmas hozzáállásunknak 
köszönhetően városunk legfontosabb 
kulturális-szórakoztató programja újra 
nagy tömegeket vonz majd - mondta 
Mokánszky Zoltán.

A tájékoztatón elhangzott még, hogy 
a helyi izraelita hitközség a Holokauszt 
emlékév kapcsán nyolc millió forintot 
nyert pályázaton egy új emlékmű megva-
lósítására, az önkormányzat pedig ehhez 
hozzátesz egymillió forintot a temetői 
ravatalozó felújítására. Megtudhattuk 
továbbá, hogy február 13-án és 14-én két 
napos kölcsönös kulturális szomszédolás 
keretében a két önkormányzat vezetői 
megerősítik Vác és Ipolyság immár tíz 
éve fennálló testvérvárosi kapcsolatát.

Kérdésre válaszolva Pető Tibor 
elmondta: az uszodai új sátorborítás 
és a sportcsarnok tetejének rekonst-
rukciója után az idén még ezeknél is 
jelentősebb fejlesztés valósulhat meg 
a sport terén a férfi  kézilabdázók si-
keres TAO-pályázata révén: a tervek 
szerint október végéig felépül egy új 
sportcsarnok, elsősorban a teremsport-
csapatok edzési körülményeinek, illetve 
a mindennapos iskolai testnevelés fel-
tételeinek javítása érdekében.

A Váci Hírnök kérdésére a MÁV-
beruházás kapcsán a városvezetők 
elmondták: folyamatosan sok munkát 
ad az egyeztetés a beruházóval és a 
kivitelezőkkel.

- Sajnos az ígéretek ellenére sem 
sikerült elérni, hogy a vasútállomásnál 
lévő úgynevezett MÁV-kerti részen 
egy nagyobb befogadó képességű par-
koló létesüljön. Viszont bízom benne, 
hogy legalább az alsóvárosi megállónál 
záros határidőn belül megvalósul ez 
a lehetőség már a munkálatok idejére 
- mondta Fördős Attila.

Mokánszky Zoltán alpolgármester 
a körzetére vonatkoztatva kiemelte: 
miután a beruházás során az enyhe 
időjárás következtében felhordott sár-
ral időnként szinte földúttá változtak 
az utóbbi hetekben a környező utcák, 
emiatt átmenetileg visszavonatta a 
város a 40 tonnásnál nagyobb munka-
gépek úthasználati engedélyét.

- Az úthasználati engedély újbóli 
kiadását ahhoz kötöttük, hogy napi 
szinten rendre megtisztítsák a kivite-
lezők a használt szakaszokat - emelte 
ki a Mokánszky Zoltán. 

Veled vagyunk program:

a Radnóti-iskola nyert

A közelmúltban eredményt hirdettek 
a váci Ipress Center nyomdaközpont 
„Veled vagyunk” karitatív program-
jának részeként életre hívott iskolai 
pályázaton, amelynek célja egy még 
élhetőbb, jobb fizikai és lelki környezet 
kialakítása Vácott.

A pályázatot a karitatív tevékeny-
ségeket felölelő és az egészséges élet-
módot is népszerűsítő, „Mozdulj rá!” 
című programsorozatával a Radnóti 
Miklós Általános Iskola nyerte meg. A 
kreatív elemeken túl az oktatási intéz-
mény azzal érdemelte ki az első helyet, 
hogy a vállalt sokszínű program széles 
körben eléri a váci lakosságot, és várható 
közösségépítő hatása kiemelkedő.

A tervek szerint a győztes iskola az 
első helyért járó, szabadon felhasznál-
ható 1.000.000 Ft-ot részben a pályáza-
tában szereplő, a város(rész) közösségét 
a remények szerint mind szélesebb 
körben megmozgató események meg-
valósítására, részben sportpályájának 
felújítására fordítja majd.

Az Ipress Center október elején hir-
dette meg pályázatát váci általános 
iskolák számára olyan közösségépítő 
program létrehozására, amelynek cél-
ja a helyiek összetartozását erősítő, 
élhetőbb környezet létrejöttét segítő 
kezdeményezések támogatása. A fel-
hívásra 5 pályázat érkezett. 

A cég - a társadalmi felelősségvál-
lalás jegyében - hagyományt kíván 
teremteni kezdeményezésével.

A Földváry Csemege

után jön a folytatás

Még a múlt év végén, egy decembe-
ri délelőttön nagy tömeg várakozott a 
Földváry téren, hogy az elsők között 
szemrevételezhessék a CBA Prima 
áruházlánc újabb, immáron harmadik 
váci boltjának kínálatát, kihasználhas-
sák a nyitási akciókat.

Az ünnepi eseményen Fördős At-
tila polgármester kiemelte: örömteli 
előrelépés, hogy a CBA boltokban 
megszokott - ráadásul zömmel hazai 

gyártók termékeire alapozott - árubő-
ség és kiváló minőség ebben a sűrűn 
lakott városnegyedben is testközelbe 
került a vásárlóknak.

A hazai tulajdonú áruházlánc első-
ként Deákváron nyitott bevásárlóhelyet 
még a múlt év közepén. Aztán követke-
zett a Széchenyi utcában lévő, az előző 
tulajdonostól átvett közkedvelt nagy 
bolt újbóli átadása, immár az új cégér 
alatt, Tízes Csemege néven. A harma-
dikként kialakított Földváry Csemege 
után pedig - mint az itteni szalagátvá-
gáskor elhangzott - húsvétig Kisvác 
és Deákvár fi atalabb része ugyancsak 
bekerül a cég „hatáskörébe”.

Az is fontos, hogy a Földváry téri 
régi-új bolt 29 munkavállalónak ad 
megélhetést, biztos munkahelyet.

Erősödhet a 
civilek hangja

Februárban indul útjára Vác Város 
Önkormányzata és az Együtt Euró-
páért  Alapítvány konzorciumának 
„Közigazgatási partnerségi kapcso-
latok erősítése  Vácott” című közös 
projektje. A közigazgatási szervek 
és a civil szféra  együttműködését 
erősítő programok október végéig 
valósulnak meg.

Az ÁROP-1.A.6-2013-2013-0017 azo-
nosító számú projekt legfőbb célja a 
közigazgatási szervek és a civil szféra 
együttműködésének ösztönzése és a 
köztük aktívan és hosszútávon működő 
partnerségi háló kialakítása.

A projekt várható eredményeként 
a Vác városát érintő döntéshozatali 
folyamatokban nagyobb részvételi le-
hetőséget kapnak a civil erők, illetve a 
közigazgatási szervek és a civil szerve-
zetek között kétirányú, nyitottabb és 
közvetlenebb kommunikáció alakulhat 
ki. A projekt révén kialakuló együtt-
működés során a helyi igényeket a 
közigazgatási szervek már konkrétabb 
célokként, elvárásokként tudják észlel-
ni. A cél tehát a civil szféra beemelése 
a helyi döntéshozatal folyamatába, a 
közigazgatásban dolgozók felkészítése 
a helyi lakosokkal, civil szervezetek-
kel való kooperációra, illetve a már 
meglévő kapcsolatok hatékonyságának 
növelése és elmélyítése.

A megfogalmazott célok megvaló-
sítása érdekében képzéseket, oktatási 
programokat szerveznek mind a köz-
igazgatásban dolgozók, mind a helyi 
lakosok számára. A több alkalommal 
megrendezendő nyílt napok keretében 
a város lakói betekintést kaphatnak a 
szakigazgatási szervek működési folya-
mataiba, elősegítve a civilek közigaz-
gatással kapcsolatos tudásanyagának 
bővítését. Továbbá civil egyeztető fóru-

mok is lesznek, ahol Vác lakosai és civil 
szervezetei számára lehetőség nyílik a 
helyi ügyek, kérdések megvitatására. 
Ezen felül kommunikációs kampá-
nyok keretében fel kívánják hívni a 
lakosság fi gyelmét az aktív közélet, a 
tudatos állampolgári magatartás, a civil 
életben való részvétel fontosságára. 
Az önkormányzat dolgozói számára 
képzéseket szerveznek, amelyek célja 
a partnerségben rejlő lehetőségek fel-
fedezése és hasznosítása, hosszú távú 
együttműködés megalapozása.

A  pro j ek t  m e g va l ó s í t á s á r a 
20.000.000 Ft áll rendelkezésre, amely 
támogatást az Új Széchenyi Terv Állam-
reform Operatív Programja keretében 
nyert el a Vác Város Önkormányzata és 
az Együtt Európáért Alapítvány által 
létrehozott konzorcium.

Donaueschingen: 

elsőre meglett a befutó

Miután Vác németországi testvér-
városa, Donaueschingen korábbi fő-
polgármestere, Thorsten Frei indult 
a parlamenti választásokon, melyet 
megnyert, így az ő helyére új vezetőt 
kellett választani. A voksolást janu-
ár 12-én tartották, három jelölt szállt 
ringbe a szavazatokért.

Elsőként a helyi származású 35 éves 
Dr. Björn Klotzbücher ital- és söripa-
ri mérnök adta be a jelentkezését. Őt 
követte a 43 éves Erik Pauly ügyvéd, 
akik jelenleg Freiburgban vezeti önálló 
vállalkozását. Majd harmadikként a 61 
éves Roland Wössner a Schwarzwald-
Baar területi vezető rendőrigazgatója 
jelentkezett a posztra.

A főpolgármesteri székért folyó küz-
delem szoros volt. A polgárok három 
nagyobb rendezvényen is részt vehettek, 
ahol megismerhették az indulókat. A vá-
lasztást 49,5 százalékos részvételi arány 
mellett 55,6 százalékkal Erik Pauly nyer-
te – aki csakúgy mi mint az elődei, 
Dr. Bernhard Everke és Thorsten Frei 
– foglalkozását tekintve ügyvéd.

Tigrist gyógyított 

a váci állatorvos

Dr. Balogh Béla, a Rádi úti Ked-
venc Állategészségügyi Központ tu-
lajdonos-vezetője a házi kedvencek 
mellett a nagyvadakért is rajong, 
örömmel vesz minden lehetőséget, 
ha ilyen állatokon segíthet.

Néhány nappal ezelőtt - persze már 
nem először - újra lehetősége nyílt se-
gíteni egy nagytestű vadállaton, konk-
rétan egy tigrisen, mert szegénynek 
begyulladt a legnagyobb őrlőfoga a 
pofája bal oldalán.

- Egy közeli felvidéki településről 
hívott az állat gazdája, aki nagyvadte-
nyésztéssel foglalkozik. A beteg tigris 
korábban cirkuszban szerepelt, de most 
már tenyészhím, és egy ideje igencsak 
szenvedett a pofája bal oldalán jelentkező 
sipolyozástól, azaz gennyes folyástól, 
amit őrlőfoga begyulladása okozott. Ezt 
ki kellett húzni, és amint azóta meg-
tudtam, a műtét sikerült, az állat egyre 
jobban van, megnőtt étvággyal eszik - 
újságolta örömmel Dr. Balogh Béla.

Kitüntetések áldozatos

kulturális munkáért

A Magyar Kultúra Napja tiszteletére 
rendezett, nagyszabású gálaműsorral 
színesített városi ünnepségen köszöntöt-
ték az önkormányzat vezetői a közmű-
velődés és a művészetek terén kimagasló 
teljesítményt nyújtó kitüntetetteket.

A „Vác Város Művészeti Díja” elis-
merést ezúttal Lachegyi Imre furulya-
művésznek ítélte oda az önkormányzat 
képviselő-testülete - a díjazott a magyar 
régizene egyik meghatározó alakja, s 
zeneszerzőként, zenepedagógusként is 
köztiszteletnek örvend.

A „Vác Város Művelődéséért” kitün-
tetést Iványi Károlyné, a Madách Imre 
Művelődési Központ nemrég nyugdíjba 
vonult igazgatója érdemelte ki az intéz-
mény vezetőjeként végzett áldozatos, új 
utakat kereső népművelői munkájáért.

„Közművelődést segítő munkáért” 
oklevél díjban részesült Laczkó Tiborné 
levéltári kezelő, aki 33 éve dolgozik 
közgyűjteményben, és több mint ne-
gyed százada a városi intézmény min-
denesének tekinthető.

Tisztázódó és tovább húzódó városi pénzügyek
A garázsügy nem jutott nyugvópontra - Szabadulás az adósságoktól
A mélygarázs-beruházás elhúzódó ügyéről, a városi adósság rendezéséről, a MÁV-beruházás kapcsán a kivitele-
zőkkel vívott „szkanderozás” aktualitásairól, a nyári Váci Világi Vigalom előkészítéséről, a sportegyesületek tá-
mogatásáról és a sportcélú fejlesztésekről egyaránt szó esett a városvezetők évindító sajtótájékoztatóján.

KRÓNIKA KRÓNIKA

Civil segítség kutyatartóknak a köztisztaság javítása jegyében

Fotó: Roland Sigwart Photographie/Südkurier
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HOLDINGFÓRUMKRÓNIKA
Allegorikus festmény 
a díszteremben

A kitüntetett gyermekorvos nagy családja

Garay Nagy Norbert alkotása látható a főfalon

Dr. Huszágh Hedvig már három generáció óta folytatja hivatását

A városháza dísztermének főfalán hosszú évekig Vác 
központjának sematikus sziluettje, illetve a Dunaka-
nyar kékes-lilás képe uralkodott háttérként. Ugyanitt 
most már Garay Nagy Norbert festőművész - ado-
mányként ide készített - monumentális táblaképe lát-
ható. A különbség - az új alkotás allegorikus jellegé-
hez illően - röviden: ég és föld.

Ahogy arról decemberi számunkban röviden beszámoltunk, 2013-ban mások mellett 
dr. Huszágh Hedvig váci gyermekorvos érdemelte ki az orvosi hivatás egyik legran-
gosabb hazai elismerését, a Hippokratész Emlékérem kitüntetést - a díj alapítása óta 
Pest megyéből ő a hatodik szakember, akinek a munkáját ily módon példának állí-
totta a Magyar Orvosi Kamara.

Különböző internetes felületeken, 
meghívókon egy-egy részlet már fel-
villant a pannóból, de a teljes képet 
a leleplezésig az alkotón kívül csak 
néhány beavatott láthatta, így nem 
csoda, hogy az avatóünnepségre zsú-
folásig megtelt a díszterem.

Az esemény bevezetéseként el-
hangzott, hogy szerencsés az a vá-
ros, ahol erős a lokálpatriotizmus, 
és sokan igyekeznek önzetlenül hoz-
zájárulni a település fejlődéséhez, 
a meglévő értékek megőrzéséhez, a 

közösségi érzés erősítéséhez - akár a 
hely szellemét idéző új műalkotás(ok) 
létrehozásával.

A felvezetés méltó folytatásaként 
- a szerzők: Toldi Tamás és Loksa Le-
vente előadásában - elhangzott a Vác 
dala - A szívem városa című szám, 
amelyet az internetről már sokan 
ismerhetnek klip formájában is.

Fördős Attila polgármester köszöntője 
elején emlékeztetett, hogy hagyatékként 
hosszú ideig nagy kékség volt látható a 
főfalon, és egy olyannyira sematikus 

belvárossziluett, amelyen a templomtor-
nyokról bizony lemaradt a kereszt, vagy 
csak alig látszott - szinte azt sugallva, 
mintha végképp el kellene törölni ezred-
éves keresztény örökségünket.  

- Garay Nagy Norbert monumen-
tális táblaképe nemhogy nem tagadja 
meg a múltat, hanem jelképrendszeré-
vel, allegorikus alakjaival, templomi 
freskókat idéző összhatásával inkább 
arra hívja fel a fi gyelmet, mennyire 
fontos eleink örökségének megbecsü-
lése - mondta a polgármester.

A folytatásban dr. Szatlóczkyné dr. 
Gajdóczki Zsuzsanna PhD. főiskolai 
tanár is a mikrofonhoz lépett, és - az 
alkotó művészi és tanári munkájának 
méltatását követően - magyarázatot 
fűzött a pannó megannyi jelképéhez, il-
letve első pillantásra talán fel sem tűnő 
részletekre is felhívta a fi gyelmet.

Végezetül Dr. Varga Lajos segéd-
püspök megáldotta a monumentális 
táblaképet, azt kívánva, hogy a mű 
szemlélése mindenkinek megadja azt 
az áldást, amit tartogat a számára.

Dr. Huszágh Hedvig találkozásunk-
kor - amit a deákvári főúti gyermekor-
vosi rendelőbe egyeztettünk - elmond-
ta: már kislányként következetesen azt 
válaszolta a gyakori, „Mi leszel, ha 
nagy leszel? kérdésre, hogy gyermek-
orvos. Pályáját 1969-ben, tehát idén 
negyvenötödik éve kezdte, azaz már 
három generáció óta gyakorolja hiva-
tását. És ahogy fogalmazott, amíg az 
ereje engedi, folytatni szeretné a kis 
betegek gyógyítását.

- A hivatásválasztásomban nagy sze-
repet játszott, hogy igen beteges gye-
rek voltam. Már születésemkor átéltek 
velem egy komoly krízist a szüleim, 
hiszen agyhártyagyulladást kaptam. 
Ahogy később édesanyámék elmesél-
ték, lelkiismeretes orvosunk azonnal 
jött segíteni, a golyózápor sem tartotta 
vissza, nos, az ő mintája is megerősített 
elhatározásomban, amikor ezt a pályát 
tűztem ki életcélomnak. De ugyanilyen 
fontos indíttatásként megemlíthetem a 

családom minden tagjára jellemző gyer-
mekszeretetet, amire a legjobb példa 
édesapám, aki hihetetlen kedvességgel 
fordult a kicsikhez, a famílián belül és 
az ismerősök csemetéi körében egyaránt, 
de teljesen idegenek esetében is - idézte 
emlékeit dr. Huszágh Hedvig.

Hivatása különlegességeként három 
fő tényezőt említett a köztiszteletnek 
örvendő doktornő:

Elsőként azt emelte ki, hogy a gyer-
mekorvosok sok esetben a bölcsőtől a 
felnőtté válásig végigkísérhetik egy-
egy páciensük életét, segítve őket a 
korosztályra jellemző általános-, illetve 
a sajátos betegségek leküzdésében, köz-
ben az egészséges életmód fontosságát 
elfogadó szemléleletet is átplántálva. 
Aztán megemlítette, mennyire fontos, 
hogy - egymás szakértelmét elfogad-
va - nagyon szoros kapcsolatot kell 
ápolniuk a kórházi szakorvosokkal, a 
nagyobb bajok elkerülése érdekében. 
Végül, de nem utolsó sorban pedig arról 

is szót ejtett, hogy mivel ők kollégáival 
nem közvetlenül a betegekkel vannak 
kapcsolatban, hanem a szülőkkel, gond-
viselőkkel, ez esetben szintén ki kell 
tudni alakítani a bizalom légkörét.

- A magam szemléletéről annyit, hogy 
egyrészt oltáspárti vagyok, mert azt 
vallom, hogy ha valamilyen betegséget 
meg lehet előzni egy szurival, hát éljünk 
ezzel a lehetőséggel! Másrészt mindig 
hangsúlyozom kis betegeim gondvi-
selőinek, hogy hiába olvasnak bármi-
lyen megalapozottnak tűnő módszert 
az interneten, ne vegyék készpénznek 
ezeket a tanácsokat, mert a gyermekor-
vos gyakorlati tapasztalata, személyes 
betegismerete többet ér. Összességében 
tehát azt mondom, hogy a házi- és a 
kórházi szakgyermekorvosok illetve a 
szülők-nevelők közötti együttműködés 
az egyik kulcskérdés a munkánkban, 
egyébként erről a témáról hamarosan 
előadást is tartok majd a Pest Megyei 
Orvoskamara konferenciáján.

Végezetül a doktornő elmondta, hogy 
amiként korábbi elismeréseit, úgy a ta-
valy megkapott városi Semmelweis-díjat 
és a Hippokratész Emlékérem kitüntetést 
is nagy megtiszteltetésként fogadta.

- De tudja, mégis az a legfonto-
sabb visszajelzés, ha a családok bíz-
nak bennem, már-már családtagnak 
tekintenek, mert ez a mi esetünkben a 
hivatásunkkal együtt járó adomány. Jó 
érzés, hogy a kicsik nem ijednek meg 
tőlem fehér orvosi köpenyemet látva, 
hanem természetes félelmüket legyőzve 
szerető bizalommal fordulnak hozzám, 
ha valami bajuk van. Tehát nekem az 
az igazi öröm, hogy sok régebbi, már 
felnőtt betegemnek mindmáig Hédi 
néni vagyok, ma pedig már sok kicsi-
nek egyszerűen Hédi mama.

Ribáry Zoltán

Vasúti beruházás: 
Fontosabb szerepben Vác-Alsóváros megálló

A váci vasútállomás, a városi pá-
lyaszakasz, illetve a főpályaudvar 
biztosítóberendezésének felújítását 
szolgáló, összességében csaknem 15 
milliárd forintos nagyszabású beru-
házás előrehaladtával a múlt hónap 
közepétől új vágányzári menetrend 
lépett életbe - a tervek szerint március 
végéig ez marad érvényben.

71. sz. (Budapest - Veresegyház 

- Vácrátót - Vác) vasútvonal
A váci állomás átépítése miatt a 

vonatok továbbra sem tudnak Vác állo-
másig/tól közlekedni. A vasútvonalon a 
menetrendszerűség javítása érdekében 
egyes vonatok Vác-Alsóváros helyett 
csak Vácrátótig/tól közlekednek.

A Budapest-Nyugati pályaudvarról 
7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00 és 21.00 órakor induló személy-
vonatok csak Vácrátótig közlekednek. 
Vácrátót és Vác között az eljutás vo-
natpótló autóbuszokkal biztosított. 

A Budapest-Nyugati pályaudvarról 
13.33, 15.33 és 17.33 órakor induló 
gyorsított vonatok csak Vácrátótig 
közlekednek, Vácrátót és Vác között 
nincs autóbuszos pótlás!

A Budapest-Nyugati pályaudvarra 
6.59 (csak munkanapokon), 7.59 (csak 
munkanapokon), 8.59, 10.59, 12.59, 14.59, 
16.59, 18.59, 20.59 és 22.59 órakor érkező 
vonatok csak Vácrátóttól közlekednek. 
Vác és Vácrátót között az eljutás vo-
natpótló autóbuszokkal biztosított. A 
Budapest-Nyugati pályaudvarra 6.27 
órakor érkező gyorsított vonat csak 
Vácrátóttól közlekedik, Vác és Vácrátót 
között nincs autóbuszos pótlás!

70. sz. (Budapest - Vác - Szob) 

vasútvonal

A vasútvonalon - néhány perces 
módosulásokkal, de - alapvetően visz-
szaáll a Vác állomás felújítása előtt 
érvényes menetrendszerkezet (zónázó, 
gyorsított és személyvonatok rend-

Sárkányhajó 
futamok,
kajakpóló a 
főmedencében

A Váci Kajak-Kenu Baráti Kör 
Egyesület szervezésében február 
22- én látványosnak-izgalmasnak 
ígérkező programnak ad helyet a 
strandfürdő- és uszoda.

A szabadidős, tagtoborzásra is szol-
gáló eseményen sárkányhajó-versenyen 
mérhetik össze erejüket, összeszokottsá-
gukat a Dunakanyar-régióból benevező 
általános- és középiskolai csapatok a 33 
méteres főmedencében. A megmérettetés 
a nevezők számátől függően reggel ki-
lenctől akár délután két óráig eltarthat.

A verseny után, 16 órai kezdettel 
kajakpóló mérkőzést tekinthetnek 
meg az érdeklődők.

Fővédnök: Wichmann Tamás 
kilencszeres világbajnok, fair play-
díjas kenus olimpikon, a Halhatat-
lanok Klubjának tagja. Védnök: Dr. 
Romhányi Zoltán, a magyar kajakpóló 
első bajnokcsapatának játékosa.

Nézőknek a belépő ára 500 Ft, és 
fontos tudnivaló, hogy a létesítmény há-
zirendjének megfelelően a medencetérbe 
csak strandpapucsban lehet belépni!

Bővebb in form ác ió  a  w w w.
vacikajakkenukbe.hu honlapon, a www.
faceebook.com/vacikajakkenukbe.hu-n 
és a 30/505-3463-as telefonon.

A jövőben Fórum oldalunkon ter-
veink szerint rendszeresen közlünk 
egy-két-három igazán szép fényké-
pet, egyelőre a Forte Fotóklub Vác 
tagjainak felvételeiből válogatva.

Eredetileg az volt az elképzelés, 
hogy alkalmanként csak egy fotó 
kapjon itt helyet, ám hamar kiderült, 
ezt aligha lehetne tartani hosszabb 
távon, mivel a demokratikus sza-
vazás természetéből fakadóan (a 
klubtagok voksolnak egymás képe-
ire) olykor holtverseny is kialakulhat. 
De „isten neki fakereszt”-alapon 
vágjunk bele (mármint a sorozatba, 
nem a képekbe)!

Amúgy a klub épp a napokban 
ünnepli egyéves születésnapját, 
de máris a város egyik legnépe-
sebb alkotóközössége, tagsága 
igen aktív, nyitott szemmel járnak, 
keresve a megörökítésre érdemes 
látványokat, a műfaj keretein belül 
bátran kísérletezve.

A Madách Imre Művelődési 
Központban nemrég ért véget 
nagyszabású tárlatuk, de máris 
készülhetnek a következő(k)re, 
legközelebb a Lyra Könyvesház 
Torony Galériájában mutat-
koznak majd be.

A HÓNAP FOTÓI

szere), a Közforgalmú menetrendben 
meghirdetettektől való eltérések a 
2013. december 15 - 2014. március 31. 
között érvényes vágányzári menet-
rendben az alábbiak:

A zónázó vonatok - a 71. sz. vas-
útvonalra történő átszállás biztosítás 
érdekében - megállnak Vác-Alsóváros 
megállóhelyen is. A hivatalos menet-
rendben Szob állomásról 9:25 órakor 
induló gyorsított vonat csak Vác állo-
mástól közlekedik.

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása 
szerint a (Vác-) Kisvác - Balassagyar-
mat vasútvonalon 2014. december 13-ig 
Vác állomás átépítése miatt számos 
járat módosított menetrend szerint 
közlekedik, illetve Vác – Kisvác állo-
mások között vonatpótló autóbuszok 
szállítják az utasokat, az átalakított 
menetrend alapján.

Forrás és részletek: vac.hu

Molnár Ferenc: Reggeli torna

Endrész Zita: Hétkápolna
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- A mostani világban nagy szó, hogy 
önkormányzatunk a Polgármester Díja 
elismeréssel új kitüntetést alapított, kö-
szönetet is mondok képviselőtársaimnak 
a lehetőségért. Ez nagy bizalom, amit 
úgy lehet megszolgálni, ha a mindenko-
ri első számú városvezető tényleg igazi 
értékteremtőket ismer el a kitüntetéssel. 
Ebben pedig a mérlegeléskor az objek-
tivitás alapján kell állni, de hát ez el is 
várható bárkitől ebben a szerepkörben 
- mondta a díjátadó ünnepségen Fördős 
Attila polgármester. - Hozzáteszem, 
az, hogy valaki, jelesül a polgármester 
a város nevében személyesen dönthet 
egy kitüntetés odaítéléséről, egyesek 
szerint akár visszás lehet, de szerintem 
nem kell félni az ilyesfajta kiállástól. 
Annál kevésbé, hiszen minden más, 
testületi döntésen alapuló díjazással 
sem ért(ett) egyet mindenki, és mint 
sok más területen, az elismerések terén 
ugyanúgy túlságosan átpolitizáljuk a 
dolgokat. Pedig talán egyszerűbben 
kellene gondolkoznunk.

A múlt évre vonatkozóan Fördős 
Attila polgármester a Váci Dunaka-
nyar Színház létrejöttében - a Fónay-

Humánia Társulat alapítójaként és ve-
zetőjeként - főszerepet játszó Góczán 
Zsoltnak, a városban fellelhető klasz-
szikus műalkotások sorát restauráltató, 
illetve a saját tulajdonában lévő kvali-
tásos képeket-szobrokat-térplasztikákat 
több helyszínen a nagyközönség elé táró 
Papp László műgyűjtőnek, valamint 
Vig Gyulának, a Curia borház és bor-
múzeum tulajdonosának, mérnökként 
a váci árvízi védekezés egyik kulcs-
szereplőjének ítélte oda a rangos díjat. 
Tehát három úgymond szenvedélyes 
embernek, akik odaadó lelkesedésük 
révén maradandót alkottak, alkotnak 
a szívükhöz közel álló területeken. Az, 
hogy mindhármukat vastaps köszön-
tötte az átadó ünnepségen, érzékelteti: 
jobbára általános egyetértés övezheti 
elismerésüket.

Védőgátak, 
hűvös pincék

- Bár a legtöbbeknek valószínű-
leg a borház, a borgyűjtemény vagy 
épp a borjurta kapcsán lehetek isme-
rős, én azért mindmáig elsősorban 

közlekedésépítő mérnöknek vallom 
magam. Ennek a hivatásnak a gya-
korlása végigkísérte az egész eddigi 
életemet, a vasútépítéstől az árvízi 
védekezéshez kapcsolódó tervezési-
szervezési-építésirányítási feladato-
kig. És ha bárki megkérdezi, mi vonz 
ebben a munkában, főleg az utóbbi 
téren, azt válaszolhatom: az a kihívás, 
hogy amíg egy műszaki építményt 
meg lehet valósítani igazán időtállóan, 
addig a Dunát nem lehet leküzdeni 
végérvényesen, áradásainak kordában 
tartására akkor van esély, ha tudatilag 
elfogadjuk szeszélyességének a tényét, 
kellőképpen értékelünk és elraktáro-
zunk minden új tapasztalatot - mondta 
érdeklődésünkre Vig Gyula. - Ezek a 
tapasztalatok pedig azt mutatják, hogy 
az utóbbi egy évtizedben nagyjából 
egy métert emelkedett a legnagyobb 
árvízszint, és ha ez így folytatódik, 
illetve ha 850 centiméter feletti hullám 
érkezik, nagyon nagy károk lehetnek. 
Nem azt mondom, hogy kivédhetetlen 
veszélyben vagyunk, de fontos, hogy 
az észrevételek alapján egyre ponto-
sabban felmérhessük, mely területeken 

kell sürgősen megerősíteni a technikai 
védekezés rendszerét. Ugyanakkor 
az emberi erőforrás oldaláról szintén 
lépni kell, hiszen tavaly például a kapi-
tánysághoz vezényelt rendvédelmis di-
ákok nélkül nagy bajban lettünk volna, 
így én azt mondom: a város alapvető 
érdeke, hogy a Duna melletti részeken 
élő lakosokra építve szinte utcánként, 
kiképzett és jól felszerelt árvízvédelmi 
brigádokat kellene létrehozni, minden 
eshetőségre felkészülve.

Vig Gyula kitért arra a több fó-
rumon hangoztatott észrevételre is, 
miszerint túlméretezett a Burgundia 
városrész előtt a homokzsákokból ta-
valy nyáron emelt gátrendszer. Ezzel 
kapcsolatban elmondta: azért lett ilyen 
magas és főleg széles a védmű, hogy 
később munkagépekkel is rá lehessen 
menni, ha esetleg még tovább kellene 
magasítani. Szavai szerint sajnos ez 
sem kizárt, tehát a tervezéskor előre 
gondolkodtak.

- Nézze, épeszű ember 8 méter kö-
rüli dunai vízszintnél inkább elmegy 
Vácról mondjuk a Kékesre. Most, va-
gyis hát a tavalyi áradáskor pedig 
például a Diadal téren lévő pincékben 
a tetőzés időszakában két óránként 18 
centiméterrel emelkedett a vízszint. 
Erre visszagondolva úgy látom, hosz-
szabb távon a talajból feltörő vizekre 

kellene elsősorban koncentrálni. Ezzel 
együtt én nem menekülök, bár most 
már úgy érzem, 60 évesen ideje átad-
nom a stafétát.

Másik szenvedélye, a kulturált 
borfogyasztás népszerűsítése, a kü-
lönleges nedűk gyűjtése kapcsán Vig 
Gyula elmondta: ezen a területen el-
sősorban a jogszabályi háttér, annak 
lassan a történelem homályába vesző 
és időben hozzánk közelebbi változá-
sainak sora érdekli.

- Egy régi palackot kézbe véve tud-
hatjuk, mi miért történt a benne rejlő 
bor készítésekor. Ha pedig ismerjük a 
múltat, újra ráébredhetünk, mit lehetne 
tenni a mai feltételek, piaci esélyeink 
javításáért. Az, hogy egy adott évben 
milyen alapanyag terem a tőkéken, a 
természeti-időjárási feltételek függ-
vénye, de a technológiával kapcsola-
tos döntések rajtunk múlnak, ezzel 
kapcsolatban a miértekre keresem a 
választ - mondta el Vig Gyula. - Mert 
gondoljunk csak bele, hogy a hazai 
boraink közül például a tokaji aszúk 
mindig tartósítószer-menetesek vol-
tak, és csodájukra járt a világ. Aztán 
hígulni kezdett a szabályozás, és ezzel 
párhuzamosan nedűink minősége is. 
Most pedig csak főhet a fejünk, mitől 
lehet, hogy a valamikor a burgundit 
verő tokaji ma tizedannyit ha ér.

Pillantás a 
kulisszák mögé

- Hogy honnan ered a színház irán-
ti vonzódásom? Ha jól belegondolok, 
óvodás gyerekkorom óta elvarázsol ez 
a világ. Például élesen emlékszem arra, 
hogy amikor a szüleimmel annak ide-
jén, és itt a ’70-es évek végéről, ’80-as 
évek elejéről beszélünk, tehát amikor 
anno elmentünk nyaralni, a hely kivá-
lasztásakor mindig fontos szempont 
volt, hogy szabadtéri színpad is le-
gyen ott. Én pedig a fürdőzés, vízparti 
csellengés helyett többnyire inkább 
belógtam egy-egy próbára, kilesni, 
hogyan készülnek az esti előadásra a 
színészek. Mindenütt megtűrtek, így 
csakis jó emlékeket őrzök erről az idő-
szakról - vágott a sűrűjébe kérdésünkre 
Góczán Zsolt. - A folytatást illetően ma 
is hálás vagyok magyartanáromnak, 
Varga Györgynének, akivel irodalmunk 
megannyi remekét dramatizálva is-
merhettük meg, és akinek számtalan 
felejthetetlen színházlátogatást köszön-
hetünk mi radnótisok.

Tizenhét évvel ezelőtt aztán Góczán 
Zsolt kezdeményezésére megalakult a 
Fónay Színkör, a kezdetekkor elsősor-
ban a református gyülekezet érdek-
lődő fi ataljaira építve, de rövid idő 
múltán egyre népszerűbbek lettek, s 
hamarosan az amatőr színjátszáson 
messze túlmutató célokat tűzhettek 
ki maguk elé.

- Egy idő után kezdtem azt érez-
ni, hogy szakmai szempontból vezetői 
erősítésre van szükség, így jött létre 
a Fónay-HUMÁNIA Társulat, élén a 
Kopetty Lia-Kautzky Ervin színművész 
házaspárral. Végtelenül hálásak lehetünk 
nekik, hiszen nélkülük nem tarthatnánk 
ott, hogy immár színházunk is van - 
emelte ki Góczán Zsolt. - Köszönettel 
tartozom továbbá Ruzicska Lászlónak, 
aki 2005 óta a Fónay-HUMÁNIA Tár-
sulat művészeti vezetője.

Arra a kérdésre, hogy milyen ér-
zésekkel ül be, úgymond alapítóként 
a Váci Dunakanyar Színház egy-egy 
előadására, röviden annyit mondott, 
hogy büszkén és meghatottan.

- A színház megalakulása és egy-
előre nekem is felfoghatatlan sikere, 
népszerűsége egy nagy álom meg-
valósulása. Én tavaly még úgy gon-
doltam, hogy legalább két-három év 
kell pusztán annak a bizonyításához, 
miszerint van létjogosultsága ennek a 
kis teátrumnak. Ehhez képest ma már 
ott tartunk, hogy lassan nemzetközi 
szinten is jegyeznek bennünket.

Ám az egykor a kulisszák mögé le-
selkedő Góczán Zsolt színházi álmai 
még nem valósultak meg teljesen, bőven 

vannak további tervei, többek között 
az, hogy a Fónay-HUMÁNIA Társulat 
akkreditált színiiskolaként szerepeljen 
a város kulturális életében.

Gyarapodó 
értéktár

- Negyven éve dolgozom a város 
kulturális életében, de korábban még 
semmiféle hivatalos elismerést nem 
kaptam, annál inkább volt részem 
irigykedésben, gáncsoskodásban. És 
bár soha nem lebegett a szemem előtt 
bármiféle jutalom, mi tagadás, nagyon 
jóleső érzés, hogy érdemesnek talál-
tattam a Polgármester Díja kitünte-
tésre - mondta Papp László műgyűjtő, 
galériatulajdonos. - De még ennél is 
megtisztelőbb, hogy tavaly év elejétől 
megbízatást kaptam a Pannónia Ház 
rendbetételére, olyan kiállítóhellyé ala-
kítására, ahol a város méltó módon a 
nagyközönség elé tárhatja a tulajdoná-
ban lévő értékes, de korábban hosszú 
évekig, sőt sok esetben évtizedekig 
botrányos körülmények között kalló-
dó műtárgyakat. Mivel a legpazarabb 
gyűjtemény sem ér sokat, ha azt nem 
láthatják az érdeklődők, ezért aztán 
igazi kincsfeltáró munka volt ez, ami-
ben egykori népművelőként boldogan 
vettem és veszek részt, hiszen a törté-
net még folytatódik. De az így létrejött 
Váci Értéktár már most is nagyban 
hozzájárul a város elismertségéhez, 
ráadásul amióta a hatalmas Gádor-ha-
gyatékot, a Hincz-gyűjteményt, Vertel 
Andrea szabadtéri Tündérkertjét és 
a párját ritkító öntöttvas bemutatót 
felvehettük a kínálatunkba, jól érzé-
kelhetően nőtt az idegenforgalom, 
ami pedig konkrétan minket illet, 
nos az egyéni látogatók mellett egyre 
több csoport is bejelentkezik hozzánk 
tárlatvezetésre.

Papp László felidézte: amikor 
segítőivel tavaly év elején hozzá-
láttak az értéktár létrehozásához, 
azzal szembesültek, hogy szinte a 
nulláról kell kezdeni a szép tervek 
megvalósítását.

- Sem az épület egésze, de jószeré-
vel egyetlen helyisége sem volt alkal-
mas kiállítások tető alá hozására. De 
ez csak a nehézségek kisebbik része 
volt, még nagyobb kihívást jelentett, 
hogy a műtárgyak nagy hányada 
nyirkos-dohos raktárakban, pincék 
mélyén rejtőzködött, sok esetben ki-
sebb-nagyobb károkat elszenvedve 

az idők során. Tehát az egyenkénti 
rendbetételük hatalmas erőfeszítésbe 
került, ám mára elmondhatjuk: még 
épp idejében sikerült úgymond kibá-
nyásznunk ezeket az értékeket, hogy 
régi fényüket visszanyerve városunk 
büszkeségei lehessenek.

A Pannónia Ház vezetője hozzátet-
te: a Gádor-hagyatékban monumentális 
kerámia mozaik képek is napvilágot 
láttak, a restaurálást követően kettő 
a városháza dísztermének oldalfala-
it, egy harmadik pedig a művelődési 
központ kamaratermét díszíti.

- Ennek az évnek a legjelentősebb, 
országos, sőt nemzetközi rangú kul-
turális eseményeként márciusban a 
városházán megnyitunk egy képtárat, 
a MADI múzeumot. Ennek keretében 
tizenöt ország kortárs alkotóinak ösz-
szességében több száz millió forint 
értékű műveit tárjuk a nagyközönség 
elé. Bízvást elmondhatom, hogy a 
kezdeményezés Európában szinte 
egyedülálló, de világviszonylatban 
is a párját ritkítja - szólt egy másik 
nagy álom közelgő megvalósulásáról 
Papp László.

Végezetül megtudtuk tőle, hogy 
Vác hamarosan újabb kitüntető cím-
mel büszkélkedhet majd, miután a 
- Gödöllő, Hollóháza, Karcag, Kecs-
kemét, Magyarszombatfa, Mezőtúr, 
Pécs, Sárospatak, Zalaegerszeg és 
Hódmezővásárhely részvételével 
- tavaly megalakult Magyar Kerá-
miavárosok Szövetsége városunkat 
is felveszi tagjai közé.

Ribáry Zoltán

KÖZELKÉP KÖZELKÉP

A Polgármester Díja: Három szenvedélyes ember kapott elismerést
Mérnök, „színházcsináló”, műgyűjtő kapta a kitüntetést. Tántoríthatatlanul járják a saját útjukat
Az önkormányzati képviselő-testület decemberi ülésén új városi elismerést alapított a grémium. A Polgármes-
ter Díja elnevezésű kitüntetés odaítélésére a város mindenkori első számú vezetője jogosult saját szempontjai 
alapján. Évenként három olyan személyt ismerhet el így az önkormányzat, akik sokat tettek/tesznek Vácért, és 
ennek révén köztiszteletnek örvendhetnek. Az értékítélet(ek)et persze sokféleképpen lehet minősíteni, de hát 
ebbe ez bőven belefér - minden kiemelt döntéshozónak vállalnia kell, kiket állít példaképnek.

Fotó: Cseledy András
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Február 11. kedd 10 és 14 óra, 
február 12 szerda 10 óra és 
február 13. csütörtök 10 óra

színházterem
Nyakigláb, Csupaháj, 

Málészáj, avagy terülj, terülj 
asztalkám! 

(Magyar népmese sok muzsikával a Fogi 
Színháza előadásában)

A mesebérlet ára: 2000 Ft, 
az egyes előadásokra jegyek 

kaphatók 700 Ft-os áron.

Február 14. péntek 18:30 és 21.15
Valentin-napi fi lmvetítések 

18.30 A nagy Gatsby 
Színes amerikai-ausztrál romantikus 

dráma; szereplők: Leonardo DiCaprio, 
Carey Mulligan, Tobey Maguire, Isla Fisher 

21.15 Szép remények 
Színes amerikai romantikus fi lm; szereplők: 

Gwyneth Paltrow, Robert De Niro, Anne 
Bancroft, Ethan Hawke
A belépés díjtalan!

Február 14. péntek 18 óra
kamaraterem

„Szerelmi álmok” címmel 
Kiss Virág zongoraművész 

és Dezső Sándor 
gordonkaművész koncertje

Popper Dávid: Magyar Rapszódia op. 68, 
Beethoven: C-dúr Szonáta op. 102 Nr. 1, 
Mendelssohn: Dal szöveg nélkül op. 109

Jegyár: elővételben 700 Ft, 
az előadás napján 1000 Ft

Február 15. szombat 15 óra
aula és Madách Kávézó

Játszóház, kézműves foglalkozások, 
gyermekkoncert, arcfestés és csillámte-
toválás, ugrálóvár és lufi hajtogató bohóc 

várja a gyerekeket. 

Katica mesék - zenés gyermekműsor 
Gyarmati Vikivel és Csohány Gáborral. 

Játszó-tánc-ház (48-as terem): 
farsangi dalok tanulása, közös zenélés 

(ritmushangszerek), népi játékok farsangi 
hangulatban, farsangi interaktív, képesség-

fejlesztő, táncos játszótér és táncház 
(a foglalkozásokat vezeti: Hertel Szilvia).

Február 18. kedd 10 és 14 óra 
színházterem

Eszter-lánc mesezenekar 
interaktív mese-koncertje

A sűrű erdő ezernyi titkot, hangot és 
varázslatot rejt. Mese-erdő közepébe hívunk 

minden gyereket és gyereklelkű felnőttet, ahol 

Február 6. csütörtök 19 óra
Karinthy Frigyes: 

Az emberke tragédiája 
(Zenés játék Madách Imre után szbadon 
Istenkéről, Ádámkáról és Luci Ferkóról)

Főszereplők: Bakos-Kiss Gábor, Kis 
Domonkos Márk, Molnár Gyöngyi

Jegyár: 1500 Ft

Február 8. szombat 19 óra
Agnieszka Osiecka: Ő+Ő 

(Párkapcsolati társasjáték - a Spirit Színház 
és a Szegedi Pinceszínház előadása)

Jegyár: 2800 Ft

Február 9. vasárnap 20 óra
Claude Magnier: Oscar 

(Vígjáték 2 részben)
Jegyár: 2500Ft

Február 14. péntek 17 óra
Ipolysági gálaműsor 

a szlovákiai település és Vác 10 éves 
testvérvárosi kapcsolatának megerősítése 

jegyében

Február 16. vasárnap 19 óra
Tasnádi István: 

Nézőművészeti Főiskola 
(Színházi szatíra) Főszereplők: Mucsi 
Zoltán, Scherer Péter, Katona László

Jegyár: 2500 Ft

Február 22. szombat 19 óra
Halász-Eisemann-Békeffi : 
Egy csók és más semmi 

(Zenés vígjáték két felvonásban a Fogi 
Színház előadásában) Főszereplők: 

Fogarassy Bernadett, Pankotay Péter, 

Csala Zsuzsa/Szabó Zsuzsa, Oszter 
Alexandra, Fogarassy András, Benkóczy 

Zoltán, Ullmann Kriszta valamint a színház 
zenekara, Bíró Attila vezetésével

Jegyár: 2500 Ft

Február 23. vasárnap 11 óra
családi matiné
Mirkó királyfi 

(Élőzenés mesejáték a Magyar Népmese 
Színház előadásában) Főszereplők: 
Benedek Gyula, Fekete Réka Thália, 

Zanotta Veronika

Február 27. csütörtök 19 óra
Bernard Slade: 

Jövőre Veled ugyanitt 1. 
(Romantikus vígjáték 2 részben a Bánfalvy 

Stúdió előadásában)
Főszereplők: Bánfalvy Ági, Harmath Imre

Jegyár: 2500 Ft

Február 28. péntek 20.30 óra
A Váci Dumaszínház 

keretében Kovács András 
Péter és Dombóvári István 
stand up comedy előadása

Jegyár: 2500 Ft

�A váci cementmű 

bejárata előtti szobrok 

már csak azért is kü-

lönlegesek, mert szinte 

mindenki ismeri őket, 

mégis nagyon kevesen 

állnak meg előttük egy 

alaposabb szemrevételezésre. E sajná-

latos tény abból fakad, hogy a szóban 

forgó alkotások a külvárosban, egy autós 

lehajtót övező füves területen állnak, ahol 

ritkán jár gyalogos. A legtöbben vonattal 

vagy autóval suhanunk el mellettük, 

pedig megéri rájuk szánni egy kis időt.

�A 2-es út mentén, a DDC bejárata előtt a 

bal oldalon egy nőalakot, a jobb oldalon 

pedig egy szoborpárt látunk. A műalko-

tásokban közös, hogy mindkettő anyaga 

beton, és a verőcei szobrász szimpózium 

keretében készültek. Történt ugyanis, 

hogy Tóth Dávid szobrász 2003-ban és 

2004-ben nyári művésztelepet szervezett 

kőfaragó barátainak, amelyet a környező 

önkormányzatok mellett a cementgyár is 

támogatott. Az egy hónapos műhelymun-

kára első évben tíz, másodjára pedig hét 

kísérletező kedvű alkotó érkezett, akik 

a szponzorokkal egyeztetett témákban 

valósítottak meg egy-egy köztéri művet. 

Tizenhét szobor készült így el, melyek ma 

is láthatóak a Dunakanyar településein.

�2003-ban Aszalós László dolgozott a 

cementműnek szánt alkotáson, ekkor 

készült el a Magna Mater című nőalak. 

A római termékenység istennő, a „Nagy 

Anya” alakját a gyár által biztosított ce-

mentet használva gipsz negatívba öntötte 

bele. Szobrát nem magvas gondolatok 

közvetítőjének szánta, ő sokkal inkább 

úgy tekint rá, mint egy építészeti elemre, 

amely izgalmassá teszi a teret.

�Érdekesség, hogy ez az egyetlen olyan 

Aszalós-szobor, amely stabilan áll eredeti 

helyén. További két, bronzból készült 

köztéri munkája ugyanis túl kelendőnek 

bizonyult: a Bethesda Gyermekkórház 

kertjében felállított Diakonissza és az 

erdőkertesi Napba néző is fémtolvajok 

martaléka lett. (Utóbbit betonból is 

elkészítette, így ma is áll.)

�Aszalós László egyébként már nem farag, 

átnyergelt a digitális szobrászatra, ameri-

kai fi lmekhez készít 3D látványelemeket.

�A 2004-es verőcei alkotóműhely 

eredménye a lehajtó jobb oldalán álló 

szoborpár. Készítője, Takács Máté a Laza 

kapcsolat címet adta a kompozíciónak, 

de van, ahol Kohézió néven szerepel, 

máshol Betonkemény Rock’n Roll-nak 

nevezik. Rendhagyó technikával készült: 

felforrósított acélhuzallal formára vágott 

hungarocell elemekbe öntötte a betont. 

Kétféle cementet használt, egy világo-

sabbat a fi gurák kezéhez-lábához, és egy 

sötétebbet a hasukat formázó, egymás-

nak feszülő gömbökhöz. Tömör anyagból 

épített fel laza szerkezetet, utalva ezzel 

anyag és szellem kapcsolatára. A szobor 

további érdekessége, hogy a kompozíció-

ba ágyazott kavicsok úgy lettek egyesé-

vel beékelve a helyükre, hogy valójában 

nem a vaspántok, hanem a gravitáció 

tartja őket szorosan a helyükön.

�Takács Máté ma is aktív szobrász, az 

alkotás mellett pedig rajzot tanít egy 

iparművészeti középiskolában.

KULTÚRA-PROGRAMOKKULTÚRA

MICHALIK JUDIT | judit.michalik@gmail.com

Közkincseink XIX.
MAGNA MATER ÉS A LAZA KAPCSOLAT

„Téli Vác” tárlat a 
Torony Galériában

Az új év első időszakos kiállítása a 
Lyra Könyvesház Torony Galériájában 
nyílt meg Téli Vác címen. Tizenkét al-
kotó húsz művét tekinthetik meg (még 
február első hetében) az érdeklődők a 
tárlaton, melyet Németh Árpád festő-
művész állított össze: fotók és festmé-
nyek sorakoznak a falakon - a tavaszias 
időben legalább ebben a látvány egyve-
legben megidézve a telet, annak a város 
arculatát átrajzoló szépségeit.

A megnyitón Jess Kinga, a könyves-
ház vezetője köszöntötte az egybegyűl-
teket, kifejezve reményét, hogy február 
első hetének végéig még sokan megnézik 
galériájuk idei első kiállítását.

A megnyitóra felkért Hajdú Sándor 
művészetpártoló először néma főhajtásra 
kérte a vendégeket a nemrég elhunyt Pé-
ter Pál emlékére, aki hosszú évtizedeken 
át több területen rendkívül aktív szerep-
lője volt Vác kulturális életének: Több 
évtizeden át a mai Selye János Humán 
Szakközépiskolában dolgozott, aztán egy 
időben, öt éven át a Madách Imre Műve-
lődési Központ igazgató-helyetteseként, 
majd a Katona Lajos Városi Könyvtár 
hangtár részlegének vezetőjeként vonult 
nyugdíjba. Szerelmese volt a versnek és 
a dalnak, elkötelezett képviselője a sza-
batos, ízes, szép magyar beszédnek. A 
művészetbarátok emlékezhetnek megany-
nyi igényes kiállításmegnyitójára, gazdag 
verses előadásaira, de fontos szerepet 
játszott életében a Vox Humana kórus 
is, amelyben hosszú évtizedeken át éne-
kelt. (Előadói tevékenységét 2002-ben az 
önkormányzat is elismerte a „Vác Város 
Művelődéséért”-díjjal.)

A tárlatról szólva Hajdú Sándor ki-
emelte, hogy a kiállítás anyaga ékesen 
bizonyítja: városunkban a tél - hóval, 
köddel, derengéssel - is igazán megkapó 
látványvilágot kínál a szemlélőnek.

- Mindannyiunknak örömteli, 
hogy vannak alkotó emberek, akik 
nem csupán nézelődnek, de sajátos 
látásmódjuk alapján elénk is tárják azt 
a látványt - legyen az fotózott vagy 
festőien átértelmezett szépség - amit 
megörökítésre érdemesnek találnak 
- mondta Hajdú Sándor. - A télnek 
egyrészt karácsony szent ünnepe adja 
meg a hangulatát, másrészt mi nagyon 
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
Vác ebben az évszakban is varázsla-
tosan szép, ehhez már csak ráadás 
lenne, ha némi havazásban is részünk 
lehetne, na nem piros hóban, hanem 
makulátlan fehérségben.

A kiállításmegnyitón közremű-
ködött Kocsis György daltulajdonos 
is, aki szavalattal és gitárral kísért 
számokból álló kis műsorával méltó 
keretbe foglalta az eseményt.

Ribáry Zoltán

Fotó: Cservenák Péter

A hosszú évtizedek óta Vácott élő és 
alkotó Orvos András festőművész több 
évtizedes munkásságát összefoglaló 
kiállítás nyílt meg a Káptalan utcában, 
a K16 Galériában január 18-án.

A több mint egy hónapig látható 
kiállítás - természetesen a teljesség 
igénye nélkül, mégis az alkotó minden 
korszakáról számot adva - igyekszik 
ízelítőt adni Orvos András teljes 
munkásságából.

Fák,
virágok, 
fények

megelevenedik a történet a zene, bábok, és 
persze a gyerekek segítségével. A hangszerek 

mind a mese egy-egy szereplőjét ismertetik 
meg velünk, akiknek kalandjait a gyerekek is 

alakíthatják ötleteikkel.
A mesebérlet ára: 2000 Ft, 

az előadásokra jegyek kaphatók 
800 Ft-os áron

2014. február 26. szerda 10 óra
színházterem és aula

Az immár hagyományos népzenei bérlet 
idén a világ más tájaira is el kalauzol! A 

gyermekek megismerhetik más nemzetek 
népzenéjét és néptáncát. A koncertek után 

az aulában táncház várja a résztvevőket. 
Az első alkalommal Sarantis Mantzourakis 

buzuki művész és zenekara valamint a Fengári 
Görög Tánccsoport segítségével körutazásra 

indulunk Görögország területén.
A népzenei bérlet ára: 1200 Ft, 
az előadásra jegyek kaphatók 

500 Ft-os áron

Február 27. csütörtök 11:30 óra
 színházterem

A Váci Ifjúsági Fúvószenekar 
koncertje kicsiknek és 

nagyoknak
Jegyár: 500 Ft

Február 28. péntek 19 óra
színházterem (ÚJ IDŐPONT!)

Barillet-Grédy: A kaktusz virága
(Zenés komédia) Nádas Gábor zenéjét és 
Szenes Iván halhatatlan dalszövegeit élő 
zenekar kelti életre neves közreműködők 
részvételével. Szereplők: Hujber Ferenc, 
Xantus Barbara, Kosik Anita, Harmath 
Imre, Schlanger András, Sándor Péter

Jegyár: elővételben 3300 Ft, 
az előadás napján 3600 Ft

Február 6. csütörtök 18:00 
nagyterem 

Tücsök hangverseny

Február 18. kedd 18:00 
nagyterem 

Fafúvós válogatott 
hangverseny

Február 27. csütörtök 17.00 
nagyterem 

Zongora tanszaki 
válogatott hangverseny
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HAJRÁ VÁC!

SPORT

EREDMÉNYEK

Női kézilabda Magyar Kupa
Győr – IPC-Vác ______________ 26-16

Női kézilabda NB I
Békéscsaba – IPC-Vác _________ 23-21
MTK – IPC-Vác ______________ 21-31
IPC-Vác – Dunaújváros _______ 23-24
Eger – IPC-Vác _______________ 22-31
IPC-Vác – Érd ________________28-28

Férfi  kézilabda NB I
Csurgó – Váci KSE ___________24-22
Váci KSE – Szeged ___________ 23-31
Veszprém – Váci KSE _________ 34-17
Váci KSE – Veszprém _________20-34
Váci KSE – Junior vál. ________30-25

Labdarúgó Pest megye I. o.
Tura – Vác FC _________________ 1-3

Labdarúgó Magyar Kupa
Vác-Deákvár – Vác FC __________0-5

SPORTELŐZETES 
(váci mérkőzések)

Női kézilabda EHF kupa
02.08. szo. 16.00 IPC-Vác - Fehérvár

Női kézilabda NB I
02.04. k. 18.00 IPC-Vác - Debrecen
02.22. szo. 18.00 IPC-Vác – Fehérvár

Férfi  kézilabda NB I
02.07. p. 18.00 Váci KSE – 
   Cegléd
02.21. p. 18.00 Váci KSE – 
   Gyöngyös
03.01. szo. 18.00 Váci KSE – 
   SZESE Győr

Futsal NB II
02.17. h 20.00 Dunatours Vác – 
   Dunaújváros
03.03. h. 20.00 Dunatours Vác – BEAC

Jótékonykodtak a váci csapatok

Két élvonalbeli 
focicsapata 
is van Vácnak

Mint ismeretes, a váci felnőtt 
labdarúgó együttes ebben a bajnok-
ságban a megyei első osztályú pont-
vadászatban lép pályára. Csank János 
féltávnál listavezető csapata mellett 
viszont két korosztályban is a legma-
gasabb szinten képviselteti magát a 
Vác Városi Labdarúgó SE.

A 21 éveseknél 16 csapat vesz részt 
a versengésben és a mieink mellett 
csak az NB II-es Vasas az, amely 
nem élvonalbeli felnőtt gárdával 
rendelkezik. Az ősz folyamán Kiss 
Ferenc edző legénysége 3 győzelem 
és 2 döntetlen mellett 10 alkalommal 
vesztett, és a megszerzett 11 pontjával 
a 15. helyen áll.

Sikeresebb volt a mieink 17 évesek-
ből álló együttese, amely Rob Kornél 
irányításával a 11. helyet foglalja el. 
Csapatunk eddig 5 győzelemmel, 4 dön-
tetlennel és 6 vereséggel 19 pontot szer-
zett az élklubok által versenyeztetett 
korosztályos csapatok mezőnyében.

Asztalitenisz
� Két csapatbajnoki mérkőzést 
játszott az idei évben lapzártánkig a 
Váci Reménység NB I-es asztalitenisz 
együttese. A mieink előbb hazai környe-
zetben szoros csata után 10:8-ra verték 
a hévízieket, majd Sopronba látogattak, 
ahol a vendéglátóktól vereséget szen-
vedtek. A VRE eddig 11 fordulón van túl 
és a tízcsapatos mezőnyben jelenleg a 
8. helyet foglalja el.

Ergoton 
� Január 19-én a triatlon és az eve-
zés érdekes ötvözeteként kialakított 
ergotlon országos bajnokságon vettek 
részt a Vác Városi Evezős Club spor-
tolói. A futásból, görgős kerékpáro-
zásból és ergométeres versenyből álló 
viadalon mindhárom éremből egyet 

szereztek a mieink. A Galambos Péter, 
Csiszár Péter, Ács Kristóf összetételű 
váltó megnyerte a versenyt, míg a 
férfi aknál Galambos Péter a második, 
a nőknél dr. Szabó Katalin a harmadik 
helyen zárt.

Futsal
� A listavezető dunakesziek elleni 
rangadót ugyan nagy küzdelemben el-
vesztette, ám két fölényes győzelemmel 
javított januárban a másodosztályban 
szereplő váci futsalgárda. A Herédi At-
tila vezetőedző által irányított Dunatours 
Vác FSE előbb hazai pályán verte 
13-2-re az Újpest FC csapatát, majd 
Piliscsabán is nyerni tudott 10-4-re. A 
mieink továbbra is nagy harcban állnak 
a dobogóért, esetleg a rájátszást érő 
alapszakaszbeli második helyért.

Sporthírek röviden

 Gyógyszertárak ügyeleti rendje
2014.01.29. Sze Gyöngyvirág Gyógyszertár 2600 Vác, Széchenyi utca 3. 27-303-343
2014.01.30. Cs Duna Gyógyszertár 2600 Vác, Deres u. 2 27-501-415
2014.01.31. P Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár 2600 Vác, Papp Béla u. 10.
  27-306-190
2014.02.01. Szo Váci Levendula Gyógyszertár 2600 Vác, Sas u. 1/a. 27-301-367
2014.02.02. V Benu Gyógyszertár Vác 2600 Vác, Zrinyi utca 9. 27-501-385
2014.02.03. H Fekete Kígyó Gyógyszertár 2600 Vác, Széchenyi u. 37. 27-312-338
2014.02.04. K Alsóvárosi Gyógyszertár 2600 Vác, Zöldfa u. 1. 27-311-157
2014.02.05. Sze Deákvári Gyógyszertár 2600 Vác, Deákvári főtér 30. 27-510-805
2014.02.06. Cs Központi Gyógyszertár 2600 Vác, Köztársaság út 23. 27-501-630
2014.02.07. P Vácz Remete Gyógyszertár 2600 Vác, Magyar utca 3. 27-305-997
2014.02.08. Szo Gyöngyvirág Gyógyszertár 2600 Vác, Széchenyi utca 3. 27-303-343
2014.02.09. V Duna Gyógyszertár 2600 Vác, Deres u. 2 27-501-416
2014.02.10. H Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár 2600 Vác, Papp Béla u. 10. 
  27-306-191
2014.02.11. K Váci Levendula Gyógyszertár 2600 Vác, Sas u. 1/a. 27-301-368
2014.02.12. Sze Benu Gyógyszertár Vác 2600 Vác, Zrinyi utca 9. 27-501-386
2014.02.13. Cs Fekete Kígyó Gyógyszertár 2600 Vác, Széchenyi u. 37. 27-312-339
2014.02.14. P Alsóvárosi Gyógyszertár 2600 Vác, Zöldfa u. 1. 27-311-158
2014.02.15. Szo Deákvári Gyógyszertár 2600 Vác, Deákvári főtér 30. 27-510-806
2014.02.16. V Központi Gyógyszertár 2600 Vác, Köztársaság út 23. 27-501-631
2014.02.17. H Vácz Remete Gyógyszertár 2600 Vác, Magyar utca 3. 27-305-998
2014.02.18. K Gyöngyvirág Gyógyszertár 2600 Vác, Széchenyi utca 3. 27-303-344
2014.02.19. Sze Duna Gyógyszertár 2600 Vác, Deres u. 2 27-501-417
2014.02.20. Cs Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár 2600 Vác, Papp Béla u. 10. 
  27-306-192
2014.02.21. P Váci Levendula Gyógyszertár 2600 Vác, Sas u. 1/a. 27-301-369
2014.02.22. Szo Benu Gyógyszertár Vác 2600 Vác, Zrinyi utca 9. 27-501-387
2014.02.23. V Fekete Kígyó Gyógyszertár 2600 Vác, Széchenyi u. 37. 27-312-340
2014.02.24. H Alsóvárosi Gyógyszertár 2600 Vác, Zöldfa u. 1. 27-311-159
2014.02.25. K Deákvári Gyógyszertár 2600 Vác, Deákvári főtér 30. 27-510-807
2014.02.26. Sze Központi Gyógyszertár 2600 Vác, Köztársaság út 23. 27-501-632
2014.02.27. Cs Vácz Remete Gyógyszertár 2600 Vác, Magyar utca 3. 27-305-999
2014.02.28. P Gyöngyvirág Gyógyszertár 2600 Vác, Széchenyi utca 3. 27-303-345

HASZNOS
Polgármesteri 

fogadóóra

Fördős Attila

Vác város polgármestere 

Ideje: minden hónap első 
hétfőjén 14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
polgármesteri iroda

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

Alpolgármesteri 
fogadóóra

Pető Tibor

Vác város alpolgármestere 

Ideje: minden hónap első 
hétfőjén 14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Mokánszky Zoltán

Vác város alpolgármestere 

Ideje: minden hónap 1. és 3. 
hétfőjén 14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Országgyűlési 
képviselői  

elérhetőségek

Bábiné Szottfried Gabriella 
országgyűlési képviselőasszony

Telefon: 20/444-9298
Email: babi.gabriella@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

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

Jávorszky Ödön Kórház
(tüdőgondozó épülete)

A városi ügyelet a 620-691-es tele-
fonszámon vagy a 620-620/1465-ös 

melléken érhető el.

Ügyeleti idő:

Hétfő, kedd, szerda, csüt.: 19:00-7:00, 
Hétvégén: péntek 16:00-tól hétfő 7:00-ig
Ünnepnapon: az ünnepnapot megelő-
ző nap 19:00-tól az utána következő 

nap 7:00 óráig.

 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

Születések:
Prohászka Zsolt és Fricz Brigitta 
gyermeke: Endre, Tóth György és 
Busai Barbara gyermeke: Jázmin, 
Hegedűs Gábor és Kovács Nikoletta 
gyermeke: Alexa, Borzák Ferenc 
és Kis Eszter gyermeke: Ferenc, 
Kmetty Richárd és Márik Szabina 
gyermeke: Richárd Lajos, Balázs 
László és Kocsis Erzsébet gyermeke: 
Izabella Matilda, Kosik Péter és 
Kozma Szabina gyermeke: Bence 
Dominik, Bartus Gergely és Balogh 
Emese gyermeke: Teodor, Kiss Tamás 
és Lami Mónika gyermeke: Tamás, 
Bangó Zsolt és Juhász Éva gyermeke: 
Amira Zselyke, Bolvári Balázs és 
Biró Bettina gyermeke: Luca, Glózer 
Gergely és Koczur Vivien gyermeke: 
Lili, Csernák Tamás és Harmati 
Annamária gyermeke: Réka, Daróczi 
János és Litiu Claudia Simona 
gyermeke: Dominik, Stattner-Városi 
Gábor és Alföldi Éva gyermeke: 
Eszter, Hajdú Gábor és Csutka Enikő 
gyermeke: Hanga Dóra, Gémes Tamás 
és Eckhardt Sára gyermeke: András 
Ruben, Gégény János és Berki Kamilla 
gyermeke: Orsolya Éva, Lakatos 
Zoltán és Horváth Ramóna gyermeke: 
Rodrigó, Szikora Csaba és Kurdi 
Nikoletta gyermeke: Róbert Mihály, 
Berki Szilárd és Bartók Zsuzsanna 
gyermeke: Benjamin, Kiss Ferenc 
és Cseh Diána gyermeke: Gergely 

Károly, Csanak András és Dobisz 
Ildikó gyermeke: Balázs, Szaszovszky 
Gábor és Havas Beáta gyermeke: 
Hanna, Száraz Zoltán és Pap Claudia 
gyermeke: Zoltán Márk.

Házasságkötések:
Eszterhai János és Tóth Anita, Vörös 
Ferenc és Pintér Krisztina, Kovács József 
és Tóth Ildikó, Gál Zsolt és Lukács Tímea.

Halálesetek:
Turáni István (1934), Kovács Zoltán 
(1954), Dénes Istvánné sz: Kovács 
Mária (1951), Kiss Pálné sz: Teknős 
Erzsébet (1925), Boczkó Tibor (1950), 
Muszkatalné Horváth Mária (1955), 
Tolerián Lajosné sz: Hugyecz Mária 
(1930), Németh János (1950), Tőrincsi 
Zsigmond (1919), Parnaki Ferenc (1928), 
Madarász Jánosné sz: Mekli Ilona 
(1970), Mokánszky Zoltánné sz: Zala 
Éva Mária (1943), Karanyicz Imréné 
sz: Acsay Erzsébet (1955), Viszt János 
(1932), Szamkó Árpád György (1948), 
Drábik Ferencné sz: Gulyás Julianna 
(1937), Csiri János (1945), Bulejka Vidor 
(1939), Máté József István (1924), Bábi 
Mihály (1928), Varga Lajos (1939), 
Péter Pál (1944), Horváth Gyula (1965), 
Martinusz Istvánné sz: Kettler Mária 
(1947), Takács Lajosné sz: Gulyás Mária 
(1935), Sándori József (1924), Roller 
Jánosné sz: Kiss Zsuzsanna (1939), 
Korda Kálmán Szabolcs (1929), Zemen 
János (1924), Márton Józsefné sz: Barna 
Erzsébet (1942), Krausz Istvánné sz: 
Juhász Ilona (1941).

Több sportág váci klubja is fontos-
nak tartotta az esztendőforduló környé-
kén, hogy különböző formában segítsen 
a rászoruló embereken.

A sort a Vác FC focistái kezdték. 
John Marshall tulajdonos vezetésével 
a fi úk karácsony előtt a váci Jávorszky 
Ödön Kórház Csecsemő- és Gyermek-
osztályát látogatták meg és adták át a 
maguk gyűjtötte ajándékokat az ott 
betegeskedő kicsiknek.

A „Vác FC a közösségért” sorozat 
második állomásaként január 8-án a 
Vác Városi Stadion klubépületében 
önkéntes véradást szerveztek. A Ma-
gyar Vöröskereszt váci szervezetének 
közreműködésével létrejött eseményen 
összesen 25-en adtak vért, amelynek 
összmennyisége megközelítette a tíz 
litert. A legtöbben a Vác FC felnőtt 
csapatából jelentkeztek donornak, de 
a Vác VLSE U21-es együtteséből is 
többen csatlakoztak a véradáshoz.

A Váci KSE kézilabdásai a tavalyi 
utolsó hazai bajnoki utánra - immár 
hagyományosan - plüssfi gura-gyűjtést 
hirdettek. A december 18-i győztes mér-
kőzés után így a vastaps mellé nagyon 
sok ajándék is összegyűlt, valamint 
szép összegben érkezett adomány a Ma-
gyar Vöröskereszt gyűjtőurnájába.

A Váci Reménység Egyesület tagsá-
ga december 24-én bográcsban főzött 
gulyásból 120 adagot osztott szét az 
elesetteknek.

A nemrég alakult Vác Pandas 
amerikaifoci egyesület tagjai pedig a 
váradóállomáson jelentek meg 2013 utolsó 
napjaiban szervezett formában, hogy 
segítsenek a vérkészlet gyarapításában.

Életének 61. évében elhunyt 
Várady Béla 36-szoros válogatott 
labdarúgó, a váci labdarúgás 
élvonalbeli történetének első 
góllövője. Isten nyugosztalja!



Tündérkert 
az udvaron

- Szívem, olyan nyárias idő van, menjünk már ki piknikezni a 
ligeti tóhoz! Gondolj bele: télen napernyőt állítani, természete-
sen barnulni, félmeztelenül pecázni, esetleg belógatni a lábun-

kat a vízbe, ez nem akármilyen lehetőség. A puják is biztos 
élveznék - ébresztgette apjuk egy januári reggelen anyjukat.

- Neked lövésed van, fi am! - tüzelt vissza csípőből anyjuk az 
ágyból kiugorva, egy csábos riszálás kíséretében. - Egyrészt 
picit kihíztam a tavalyi bikinimet, de ez még csak a kisebb 

gond, mert te meg maximum a hasaljadig tudnád felhúzni a 
fürdőgatyádat. De ha nudizni akarsz világ csodájára télvíz 
idején, hát én nem rontom el az örömödet. Csak addig várj, 
amíg bepakolom a strandszatyrokba a télikabátokat, sálakat, 

sapkákat, ha ne adj’ isten napközben havazni kezdene.
Aztán a Lütyő-család tényleg elment piknikezni a szóban 

forgó tavacskához. Miután lecuccoltak, apjuk pecázni kezdett, 
anyjuk tüzet csiholt, hogy a kifogott halacskákat azon frissiben 
megforgathassák a tűz fölött ebédre, a gyerekeik meg közben 

előbb bokáig, aztán derékig, majd mellig, végtére is pedig nya-
kig, sőt merülésig merészkedtek a vízbe.

A téliesen öltözött járókelő népek meg csak néztek és bámultak, 
bámultak és néztek, hogy most akkor ki bolondult meg, ők, 

Lütyőék vagy csak az időjárás...
- Jaj, anyjuk, vedd már ki a kezem alól ezt a bilit, túl hideg 

benne a víz - évődött hétfő reggel, ébredéskor apjuk anyjukkal. 
Ribáry Zoltán

(Vertel Andrea mesés Tündérkertje 
a Pannónia Ház udvarán várja a látogatókat.)


