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MÁR ZSEBBEN
A BAJNOKI ARANY

IDEGENFORGALMI
ÚJDONSÁG

Ottó Katalin aranycsapatot kovácsolt az ifjúsági hölgykoszorúból.

Vertel Andrea újabb
mesés alkotása díszíti a
Pannónia Ház udvarát.

Csak János gárdája a
minimális célt teljesítette, jön az osztályozó.

Zink Ferenc cége gumikerekes városnéző kisvonatot
hozott Vácra.

12. oldal

11. oldal

13. oldal

7. oldal
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VÁCI SIKEREK, SIKERES VÁCIAK
TARTALOM

Szívmelengető győzelmek
a Fölszállott a páva döntőjében

RIBÁRY ZOLTÁN | fôszerkesztô | ribary.zoltan@gmail.com
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Kormánypárti
győzelem az
EP-választáson

vári Tokos Zenekar kapta a legtöbb
pontot a zsűritől, a közönségdíjas a
kosteleki csángó énekes, Vaszi Levente lett. A vidéki hagyományőrzés
különdíját az Alba Regia Néptáncegyüttes vehette át, illetve különdíjas
lett a Szinvavölgyi Néptáncműhely
a h atáron tú li h agyom ány fen ntartásáért végzett munkájáért, a
kecskedudán játszó Kurdi G ábor
és a szólótáncos Balogh Károly is.

Fotó: Cseledy András

megjelentetését, amit remélhetőleg egy
szabadtéri kisemlékeket bemutató sorozat követ majd.
Az aktuális kiadvány célja a Vácon
található szabadtéri keresztek dokumentálása, ide értve az útmenti–, a kápolnákhoz tartózó–, vagy a temetőkben álló
feszületeket, valamint a Kálváriát is.
A munka azzal a szándékkal indult,
hogy az egybegyűjtött adatok és ábrázolások őrizzék szakrális értékeink
múltját, és örökítsék át a rájuk vonatkozó ismereteket a jövő nemzedékeinek.
Mindezek mellett pontos építészeti felmérések készítésével és közzétételével
megteremtjük az újraépíthetőségük,
helyreállíthatóságuk feltételeit is.

15 | HASZNOS

Ahogy országosan, úgy Vácott is a
kormánypártok jelentős győzelmét hozta
a május 25-én tartott EP-választás, a Fidesz-KDNP pártszövetség a szavazatok
csaknem hajszálra 50 %-át szerezte meg
úgy, hogy minden választókörben az
első helyen végeztek nemzeti listájukkal.
Ami a részvételi hajlandóságot illeti,
ebben a tekintetben városunk kifejezetten
kiugró eredménnyel büszkélkedhet, hiszen amíg országosan, megyékre, illetve
a kisebb és nagyobb városokra lebontva
is a szavazásra jogosultak átlagosan kevesebb mint 30%-a járult az urnákhoz,
addig nálunk ez az arány 34% fölött volt.
Az EP-választások eredménye alapján hazánkból a Fidesz-KDNP tizenkét
képviselőt delegálhat Brüsszelbe a nemzeti listáról, a második helyezett Jobbik
hármat, a harmadik MSZP és a negyedik
DK kettőt-kettőt, az ötödik Együtt-PM és
a bejutási küszöböt épphogy elérő LMP
pedig egyet-egyet.
Un ió s szinten előretör tek az
euroszkeptikus szélsőjobboldali erők,
ugyanúgy mint a szélsőbaloldal, ugyanakkor a legerősebb képviselőcsoportja az
Európai Néppártnak lehet a brüsszeli
parlamentben, soraikban a Fidesz-KDNP
politikusaival.

Köszöntjük
Könyv készül a váci keresztekről
A Vác területén álló keresztek (kő,
Vác Város Önkormányzata a Váci
a szépkorú
Egyházmegyével együttműködve ter- fa, fém) építészeti felmérése már elPéntek Sándornét! vezi egy Váci keresztek című könyv készült, a levéltári adatgyűjtés folyaPéntek Sándorné Klári néni május 9-én ünnepelte 90. születésnapját.
Szépkorú honfitársunkat Fördős Attila
polgármester és Mohácsiné Dim Rita,
az Intézményfelügyeleti és Humán
Osztály osztályvezetője köszöntötte
virágcsokorral és az Orbán Viktor
miniszterelnök által aláírt oklevéllel.

14 | PROGRAMOK

matban van. A könyvben szeretnénk
megjelentetni régi ábrázolásokat, fényképeket, rajzokat, térképes jelzéseket is.
Kérjük polgártársainkat, ha van a birtokukban váci keresztekről készült régi
fénykép, vagy más dokumentum, azzal
segítsék a gyűjtőmunkát! Várjuk azokat
a képeket is, ahol a felvétel hátterében
látszik a kereszt, és fontosak azok is,
amelyeken családokat, csoportokat, eseményeket rögzítettek valamely feszület
környezetében. Az ábrázolásokat lemásoljuk és visszajuttatjuk. A dokumentálás
idejére várjuk a képeket a Főépítészi
Irodára (Váci Polgármesteri Hivatal
114-es szoba), vagy elektronikusan a
foepit3@varoshaza.vac.hu email-címre.

Fotó: Ribáry Zoltán

Az MTVA, a Duna Televízió és
a Hagyományok Háza Fölszállott a
páva 2014 című televíziós tehetségkutató versenyén a díjazottak közül az
„énekes szólisták és énekegyüttesek”
kategóriájában a váci Pikéthy Tibor
Zeneművészeti Szakközépiskola 11.
osztályos tanulója, Kacsó Hanga
Borbála győzött, a „szóló és páros
tánc” kategóriájában a zsűri a Kaszai Lili (a váci intézmény 2007-ben
érettségizett volt tanulója) és Fundák
Kristóf párosnak adományozta az
elismerést, a legjobb nemzetiségi
produkció különdíját pedig az iskola
2004-ben érettségizett egykori növendéke, Tintér Gabriella vehette át.
A teljesség kedvéért a táncegyüttesek közül a topolyai Cirkalom Táncegyüttes, a hangszeres szólisták és
zenekarok kategóriájában a kolozs-
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Címlapfotó: Sándor Lajos
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helyszín természetesen Vác, ezúttal idegenforgalmi szempontból, vendégváró értelemben.
Nekem fontos nagy öregektől számtalanszor hallom, hogy
Vác történetében a múlt század legalábbis kérdőjeles: az
erőszakos iparosítás ugyan sokaknak munkalehetőséget adott, másrészt
viszont a város kis híján elveszítette igazi arcát.
Pedig nyilvánvaló, hogy a legfőbb kitörési lehetőségünk az idegenforgalom élénkítése, mindenekelőtt erre érdemes alapozni, felújítvagazdagítva-propagálva épített és gyűjteményekbe szervezett régi-új
kulturális értékeinket, vonzó programokat kínálva, a szíves vendéglátás
szellemiségét általánossá téve.
Kezdődik az idegenforgalmi főszezon, ami ezúttal már - a gazdasági válságból kilábalóban - szép eredménnyel kecsegtethet, remélhetően
korábban soha nem tapasztalt turistainvázióval számolhatunk. De a
méltó vendégfogadáshoz fel kell kötni a gatyánkat, mert alapigazság,
hogy vendéget „fogni” sokkal könnyebb mint megtartani, ahhoz már
az kell, hogy ne csökkenjen, sőt emelkedjen a színvonal, gazdagodjon
a kínálat, már-már családiassá váljon a fogadás. Ez pedig - a város
általános értelemben vett boldogulásában gondolkozva - azt kívánja,
hogy mindenki hozzátegye a magáét.
Először is nem folyton csak a hivatalra mutogatva kellene számon
kérni, ha esetleg szemetesnek tűnik a város, hanem mindannyiunknak
előbb a saját portánk előtt illene söprögetni, aztán jártunkban-keltünkben nem az útszélre, hanem kukába dobni a szemetünket, a taknyos
pézsét, a cigicsikket, az italos pléhdobozt... Aztán nem árt, ha rendre
van újító ötlet, fejlesztés úgy a programkínálat terén, mint a városszépítésben vagy épp az idegenforgalmi infrastruktúrában - és itt mindenekelőtt egy klasszikus szállodára gondolok, nagy dolog volna, ha előbbutóbb megvalósulna. És hát jó lenne, ha végre híd ívelne át a Dunán,
de ez már nagypolitika, hagyjuk is inkább, bár ebben az esetben is igaz,
hogy a remény hal meg utoljára.
Zárójelben pedig azt is megjegyzem, hogy ha közösen rendben tartjuk
csodás városunkat, akár mi magunk is nem csak lakosnak, hanem egyúttal szívesen látott „vendégnek” érezhetjük magunkat, napról napra.

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 – amelyben minden
eddiginél többen vettek részt – győztese: gregor.tobi@invitel.hu, akinek gratulálunk a helyes megfejtéshez és a
nyereményhez! Mostani feladványunk megfejtését június 15-éig várjuk.
Előző lapszámunk archív fotóján a főposta épületét és a Posta park részletét láthatták.

Nyomdai előkészítés:
Front Grafikai és Szolgáltató
Kft.
Perlusz Zoltán
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

Köszönjük a segítő szándékot!
Tisztelettel: Fördős Attila
polgármester

A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot, hogy a beérkezett cikkeket
és leveleket rövidített és szerkesztett
formában közölje. A hirdetmények
tartalmáért a szerkesztőség semmilyen
felelősséget nem vállal.

Cservenák Péter gyűjteményéből
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DÖNTÖTT A TESTÜLET

DÖNTÖTT A TESTÜLET

A májusi testületi ülés összefoglalója

Kérdések,
hozzászólások
A májusi testületi ülés napirendi sorát zárva reagálhattak a képviselők az előző
tanácskozáson feltett kérdéseikre kapott válaszokra. Majd
napirend utáni hozzászólások
és új kérdések következtek.
Elsőként dr. Bóth János
egy, a választókörzetében
kiadott engedély lakossági
nyomásra történt meghiúsulásáról szólt, levonva azt a
tanulságot, hogy szükséges a
polgárok eddiginél nagyobb
b evon á s a a z ő ket é r intő
ügyekbe.
Kriksz István a kisváci
zajvédő falak kapcsán megemlítette, hogy az előírások
szerint a kért szakaszra nem
építhető ilyen. Ezt Lévai Dávid főépítész is megerősítette.
Dr. Bán h id i Péter k ülönböző döntésekre utalva
szorgalmazta a szakmaiság
erősítését a bizottsági és testületi munkában.
Az első képviselői kérdésben Balkovics Péter konkrét
példát említve a buszjáratok
menetrendjének átvizsgálását
kérte. Majd a sejcei út építésének állásáról érdeklődött,
val am int a Honvéd utcai
hulladéksziget áthelyezését
szorgalmazta.

A z előző h avi m aratoni tanácskozáshoz hasonló
időhosszban tárgyalt Vác
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a május 22-én
megtartott éves munkarend
szerinti ülésén. A délelőtt
kilenc órakor kezdődő vita
délután öt után fejeződött be
és annak nagy részén minden
képviselő jelen volt.
A grémium a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, illetve a képviselők,
bizottsági tagok ülésekről való
távolmaradásáról szóló jelentéssel kezdte meg munkáját.
A tájékoztatók sorában volt
többek között a bizottságok
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a jelentősebb
beruházások aktualitásairól
szóló előterjesztés, de szó esett
a Hild János-Díj elnyeréséről
és két külföldi látogatás tapasztalatairól is.
A n apirend i sor t zá r t
üléssel kezdték a képviselők,
melyben elsőként a Bölcsődék

Dr. Bóth János a strand
sátortető leendő egyesületi
átadásával kapcsolatban annak
műszaki és anyagi paramétereiről érdeklődött. A jegyzőtől a ciklusváltás óta kialakult
munkaügyi perekről kérdezett.
Kiss Zsolt a szúnyoggyérítésről tett fel kérdést, majd a
korábban elfogadott új hulladékgyűjtő szigetek kialakításáról és a közvilágítási pályázat
állásáról érdeklődött.
Csereklye Károly köszönetet
mondott egy korábban általa
kért fűnyírás megvalósulásáért.
Dr. Bánhidi Péter a Flórián utcai rendelő felújításának
gyorsítását kérte és több hely

és Fogyatékosok Intézménye
igazgató pályázati eredményeként Farkas Líviát nevezték ki a posztra.
Már nyílt ülésen a képviselők meghallgatták a Váci
Rendőrkapitányság előző
évi munkájáról szóló beszámolót. Napirenden szerepelt
az önkormányzati tulajdonú

megemlítése kapcsán a közlekedést akadályozó növényzet
visszavágását szorgalmazta.
Dr. Váradi Iván Attila az
alsóvárosi fűtőmű mögötti terület elhanyagoltságát említette
meg, majd javasolta, hogy ezt a
részt ideiglenesen használatba
vehessék különböző sportegyesületek. Kérte továbbá, hogy a
zajvédő falak ügyében mielőbb
tisztázódjon a jogi helyzet.
Katonáné Doman Erika
az új buszmenetrend néhány
problémájára hívta fel a figyelmet és felkérte a jegyzőt egy
konkrét építkezéssel összefüggő eddigi ügymenet vizsgálatára és annak ismertetésére.

gazdasági társaságok mérlegbeszámolója. Téma volt a
likviditási jelentés és a városi büdzsé aktualizálása is.
Több, hulladékgazdálkodással összefüggő tárgykör megvitatása után két, a holding
égisze alá tartozó társaság
közszolgáltatási szerződését
is módosították.

K riksz István h angsúlyozta, hogy ő támogatja a
zajvédő falak minél hosszabb
szakaszon történő felépítését. Valamint kérte, hogy
Kisvácon elsőbbséget kapjon a játszóterek fűnyírása.
A Beniczky utcai fekvőrendőrök közül egy esetében lakossági panasz érkezett, ennek kivizsgálását kérte.

Módosítások
A képviselő-testület május
22-i plenáris ülésén két rendelet vonatkozásában fogadott el
módosításokat.

A májusi munkaterv szerinti ülés napirend utáni hozzászólásokkal és képviselői kérdésekkel fejeződött be.
A napirend lezárása után
Fördős Attila polgármester
bejelentette: az őt rágalmazó
szórólapok miatt büntető feljelentést tett a Magyar Szocialista Párt váci elnöksége ellen.

1. A bevételek közel 180
millió forintos növekedése
miatt a költségvetés főöszszege - a kétmilliárd forintot meghaladó finanszírozási
művelettel együtt - 7 milliárd 269 millió forintra nő.
A növekedésből a működési
kiadásokra közel 120 millió
forint, felújítási kiadásra 5
millió forint jut, a költségvetési szervek beruházási
kiadásai pedig 10,2 millió
forinttal nőnek.
2. A kötelező települési
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 56/2013.
(XI.22.) sz. rendelet módosítását a közö ssé gel lenes
magatartások visszaszorítása, e magatartási formák
meghatározása és az ezek
következtében alkalmazandó
szankcionálás jogszabályba
ültetése tette szükségessé.
A közterületek rendjének védelme érdekében a közösségi
magatartások alapvető szabályait sértő magatartásokat
e módosítások alapján lehet
a jövő b en köziga zgat ás- ,
illetve helyszíni bírsággal
büntetni.

A zárt ülés
döntései

Vállalati
Mérlegek

A testületi ülés zárt részében meghozott döntésekről
Fördős Attila polgármester
adott tájékoztatást.

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. egyszerűsített éves
beszámolója: A cég 7 fő szellemi foglalkozású alkalmazottal
dolgozott, a bérköltségük 12 342
ezer Ft volt. Az előző évihez
képest gyarapodott a saját tőke:
2013-ban 2 852 ezer Ft volt.
Jelentősen nőtt a cég mérleg
szerinti eredménye, amely 839
ezer Ft-os plusz szaldót mutat.
A beszámolót a testület
9 igen – 0 nem – 2 tartózkodás
szavazati aránnyal fogadta el.
Váci Dunakanyar Színház
Nonprofit Kft. mérlegbeszámolója: Az 530 ezer Ft saját tőkével rendelkező társaság 2013-as
eredménye 39 ezer Ft. A nyolcmillió forintos önkormányzati
támogatáson túl befolyt további
húszmilliós egyéb pályázati, illetve támogatói forrás. Az éves
jegybevétel 15 millió Ft volt.
A beszámolót a testület tíz
támogató szavazattal fogadta el.
Vác Piac Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. mérlegbeszámolója: A kft saját tőkéje
valamivel meghaladja a négymillió forintot. Tevékenységének 2013-as pozitív egyenlege
egymillió forint, amely jelentősen meghaladja az előző évit.
Mint ahogyan nőtt a társaság
tőkeerőssége is.
wA beszámolót a testület 13
igen – 1 nem – 0 tartózkodás
szavazati aránnyal fogadta el.
Centroszet Szakképzésszervezési Nonprofit Kft. mérlegbeszámolója: Az egymilliós
jegyzett tőkével rendelkező
társaság tavalyi vállalkozási
tevékenységének bevétele nagy
mértékben visszaesett az előző évihez képest. Ugyanakkor
vállalkozási tevékenységének
eredménye a korábbi nyereség után veszteségbe fordult,
ellentétben a közhasznú tevékenységgel, amely jelentősen
javuló szaldóval zárt. A társaság adózott eredménye is
pozitív: 101 ezer Ft.
A beszámolót a testület 13
igen – 1 nem – 0 tartózkodás
szavazati aránnyal fogadta el.
Váci Városfejlesztő Kft. és
tagvállalatainak mérlegbeszámolója: A Váci Városfejlesztő
Kft. közel negyven millió forintos saját tőkével működik

Eszerint a Bölcsődék és
Fogyatékosok Intézménye
igazgatói posztjára kiírt pályázat eredményes volt, és öt
évre Farkas Líviát nevezték
ki az intézmény élére.
Több kitüntetésről is döntés
született:
- Katedra Pedagógiai Díjban részesül: Gálné Harangozó
Mária, Jámborné Skripeczky
Mariann, Kiss Péterné, Pénzes
Adrienn és Kocsi Károly.
- A „Fogyatékossággal Élő
Váci Emberekért” kitüntetést a
közösségi kategóriában a váci
mentőszolgálat munkatársai
érdemelték ki.
- A „Vác Város Egészségügyéért” elismerést dr. Ujhelyi
László gyermekorvos kapja.
- A finn testvérvárosi kapcsolat három évtizedes fennállása alkalmából az evangélikus
egyházközösség megkeresése
után polgármesteri előterjesztésre a Vác és Järvenpää
közötti kapcsolatok ápolásáért
Jaakko Harjuvaara nyugalmazott igazgató főlelkészt Vác
Város Díszpolgára díjban részesíti az önkormányzat. (Ennek átadására a tervek szerint
az augusztus 20-ai városi ünnepséget megelőzően már sor
kerül, így azon már csak Pro
Urbe díjakat adnak majd át.)
A zárt ülés további részében
bérlőkijelölési jogot biztosítottak egy önkormányzati tulajdonú lakás vonatkozásában a Váci
Rendőrkapitányság részére.
Végül tudomásul vették a
Közbeszerzési Munkacsoport
üléséről és a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatáról
benyújtott tájékoztatót.

és a 2012-es hétmillió forintos
nyereség után tavaly 11,6 millió Ft pozitív egyenleggel zárt.
A társaság mérleg főösszege
megközelíti a félmilliárd Ft-ot.
A holding tagvállalatai közül
a Váci Távhő Kft. 383 milliós
saját tőke mellett 702 millió
Ft-os mérlegfőösszeggel és 97
millió Ft-os nyereséggel, a Váci
Sport Kft. 43,6 millió Ft-os saját tőke és 74 millió Ft-os főöszszeg mellett valamivel félmillió
Ft alatti veszteséggel, a Váci
Városimázs Kft. közel 24 millió
Ft-os mérleg főösszeg mellett
13,8 millió Ft-os veszteséggel,
a Váci Hulladékgazdálkodási
Kft. 2,3 milliós saját tőke és
megközelítően 110 millió Ft-os
főösszeg mellett 4,3 millió Ft-os
nyereséggel zárt 2013-ban.
A beszámolót a testület
mind a holding, mind a tagvállalatai vonatkozásában többségi szavazással fogadta el.

Közérdekű
információk
A mélygarázs beruházás állami szerepvállalása kapcsán
Fördős Attila tájékoztatása
szerint ígéretet kapott a város,
hogy a kormány megalakulását
követően a témát sürgősséggel
tárgyalják majd.
Egy képviselői kérdésre
adott jegyzői válaszból kitűnik, hogy a Váci Szimfonikus
Zenekar Egyesület működését jelenleg a Pest Megyei
Főügyészség ellenőrzi.
Mivel a tervezett gördeszka pálya kivitelezését elnyerő
pályázó visszalépett, arról új
pályáztatás lesz.
A Köztérmegújítási nívódíj
pályázatra a Főutca-főtér II/1.
ütem megvalósításával beadott
anyag nem részesült díjazásban.

A szakminisztérium nem
járult hozzá, hogy a Boronkay
György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium
fenntartója a továbbiakban a
baptista egyház legyen.
A támogatói szerződés aláírása után hamarosan elkezdődik a Széchenyi utcai ivókút
kivitelezése.
A vasúti pálya mellett lakók
102 aláírással kérték, hogy a
tervezettnél hosszabban, a
Baba utca és a Pogányvári
köz között is épüljön zajvédő
fal. Polgármesteri javaslatra a
testület egyhangúan úgy döntött, hogy a kérést továbbítják
a beruházónak.
A 2014. évi Települési Hild
János-Díj pályázat elbírálása
után a 30 ezer fő feletti települések kategóriájában Vác
nyerte el az elismerést.
2013. április 1-jei kezdő időponttól a Naszály-Galga Szakképzés Szervezési Társaság Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú
Kft. végelszámolás alatt áll.

A Váci Rendőrkapitányság
2013-as tevékenységéről szóló beszámoló összegzéseként
Latorovszky Gábor alezredes,
kapitányságvezető elmondta:
a jogszabályokban, vezetői
utasításokban és szakmai elvárásokban megfogalmazottak
szerint látták el munkájukat.
Ugyanakkor a közbiztonság, a
közrend és a polgárok biztonságérzetének javítása érdekében
az idei évre további célokat határoztak meg. A képviselői kér-

désekre kapott válaszok után a
testület egyhangúan elfogadta a
beszámolót, egyúttal köszönetet
mondott az elvégzett munkáért.
A Vác és Környéke TDM
Nonprofit Kft. tulajdonviszonyai az alábbiak szerint
változnak: 48%: Vác Város
Önkormányzata, 16-16 %: Váci
Városfejlesztő Szolgáltató Kft
és Vendégvárók Váci Egyesülete, 10-10 %: Váci Városvédők
és Városszépítők Egyesülete
és Ipolymente Börzsöny Natúrpark Egyesület.
A Váci Hulladékgazdálkodási Kft. részére a Deákvári
fasor 2. szám alatti területen
kb. 700 nm részt hulladékgyűjtő udvar céljára jelöltek ki.
Katonáné Doman Erika és
dr. Bóth János előterjesztéséhez
– melyben alternatív lassítási
megoldások mellett javasolták a
deákvári körforgalom megszüntetését – módosító javaslattal élt
Kriksz István szakbizottsági
elnök. Ennek lényege: a közlekedési felügyelet javaslatára – a
körforgalom fenntartása mellett
– mintegy egymillió forintos
költséggel sebességkorlátozó
(30 km/h) tábla kerül ki, három
ágbeli lassító borda kialakítása
történik meg, valamint a közvilágítási oszlop áthelyezésével
és a kétoldali járda megszüntetésével/átépítésével tennék
használhatóbbá a körforgalmat.
Végül 8 támogató vokssal ez az
elképzelés kapott többséget.
Anyagi forrás hiányában a
grémium nem tudott pénzbeli
támogatást nyújtani a Kárpátaljai Rákóczi Főiskola részére.
Egy korábbi városvezetői
sajtótájékoztatón bejelentett
ol aszországi kitü nteté sre
való jelölés kapcsán a testület
szintén forrás hiánya miatt
nem támogatta az eseményen
megrendezendő konferenciára
való kiutazást.
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Újabb jeles elismeréseket kapott városunk
A városvezetés május 13-án tartott
sajtótájékoztatóján a polgármester és
az alpolgármesterek több újabb váci
elismerésről számoltak be, illetve
reagáltak az utóbbi hetekben nekik
címzett kritikákra.
Elsőként Fördős Attila számolt be
arról, hogy Vác az idei Hild János-pályázaton - a 30 ezer lélekszámot meghaladó települések kategóriájában - Hild
János Díjban részesült. Mint elmondta:
ezen a kiíráson azon városok indulhatnak, amelyek dokumentáltan célszerű,
tudatos stratégia alapján tervezik és
valósítják meg a fejlesztéseiket, további
feltétel, hogy ezekhez az előírt és a
szükséges eszközeik rendelkezésre álljanak, illetve ezek összhangban legyenek,
de követelmény a kiegyensúlyozott
gazdálkodás is.
Fördős Attila a díj elnyeréséért
köszönetét fejezte ki az abban közreműködő városvezetőknek, hivatali
dolgozóknak, minden segítőnek, illetve megköszönte a váci polgároknak a
fejlesztések alatt tanúsított türelmet.
Mokánszky Zoltán alpolgármester elmondta: megkeresés érkezett
Olaszországból, amely alapján Vácot
is jelölték a „Legjobb város” címre,
és ennek kapcsán városunk azért
kapta a jelölést, mert kiemelkedő
turistacsalogató település, magas az
utazási- és befektetői potenciálja, és az

Harrach Péter
a frakcióvezető

Az április 6-án megválasztott új
Országgyűlésben a Vácot is magában
foglaló Pest megyei 4. számú egyéni
választókerületből a Parlamentbe jutott
Harrach Péter lett - újra - a KDNP
képviselőcsoportjának frakcióvezetője.
Térségünk régi-új országgyűlési
képviselőjét nagy megtiszteltetés érte
a határon túli magyarokkal való kap-

önkormányzat kiemelkedő figyelmet
szentel az infrastruktúrafejlesztésre,
a promócióra, a városfenntartás színvonalnövelésére.
Megtudtuk: a jelölés két
szegmensű, ugyanis
a legjobb város
díja mellett a
polgármestert
felterjesztették a legjobb
városmened zser el ismerésre.
A sajtótájékoztató harmadik részében
Pető Tibor alpolgármester az előző
témák kontrasztjaként
arról ejtett szót, hogy dr. Bóth
János volt polgármester, a városházi
MSZP-frakció vezetője nem hajlandó
észrevenni a sikereket, hanem folytatja
az elmúlt négyéves ténykedését meghatározó lejárató kampányát.
- A volt polgármester legutóbbi sajtótájékoztatója és a helyi MSZP-elnökség
által jegyzett, a közelmúltban a postaládákba dobott szórólap alapján megállapíthatjuk, hogy a gyűlöletkampány folytatódik. De az országgyűlési választások
alapján látni kell, hogy ezt a szavazók
az összes szavazókörben elutasították.

A szórólap stílusa amúgy megszokottan
ocsmány és személyeskedő, az ebből
adódó következtetések levonását újra
csak a polgárokra bízhatjuk - mondta
Pető Tibor.
A fejlesztésekért felelős alpolgármester külön kitért
a Szérűskertbe elképzelt
egyetemvárosi projektre, kifejtve,
hogy a d r.
B ó t h Já n os
által pártolt,
több mint ötmilliárdos bekerülési
összegű tervet egy
500 000 Ft törzstőkével
rendelkező, Nicosiában bejegyzett, „off-shore gyanús” cég kívánná
megvalósítani.
A volt városvezető két ciklus alatti
tevékenysége alapján azt is kijelentette Pető Tibor, hogy dr. Bóth János
„az off-shore gyanús cégek és a befejezetlen beruházások polgármestere”
volt, ezzel kapcsolatban szóba hozta
a mélygarázs- és a kórházi gyógyszertár beruházást is, amelyeknél
szavai szerint egyaránt fellelhető a
külföldi szál és valamilyen minimális
törzstőkével rendelkező cég.

zó bevételek azonban együtt sem teszik
veszteségmentessé a személyszállítást,
ezért szükséges a bevételekhez igazított menetrend kialakítása” - áll a
Volánbusz indoklásában.
A város a június 1-jétől életbe lépő
menetrend szerinti szolgáltatásra fogja kiírni a közbeszerzést, amelynek
során még ebben az évben döntés
születik.

csolattartásban kiemelkedően fontos
szerepet betöltő Rákóczi Szövetség
negyedszázados jubileumi ünnepségén, a szervezet kitüntetéssel ismerte
el politikai tevékenységét.

Változik a
buszmenetrend

Június 1-jétől új helyi buszmenetrend lép életbe Vácon. A képviselő-testület áprilisi ülésén döntött
a Volán Zrt.-vel kötött szerződés
módosításáról, melynek értelmében
nyártól járatösszevonásokkal teszik
olcsóbbá az önkormányzat számára
a szolgáltatást. Az új menetrend ez
év végéig lesz érvényben, ugyanis
addigra közbeszerzésen eldől, mely
társaság végezheti a továbbiakban a
szolgáltatást.
Az önkormányzat szűkösebb költségvetése miatt szükséges racionalizálni a városi tömegközlekedést. A
testület már februárban döntött a Volán Zrt. ajánlata szerinti új menetrend
elfogadásáról, amely nagyjából 25%os teljesítménycsökkenéssel tervezi a
személyszállítást. A szolgáltató úgy
tudja olcsóbbá tenni a város számára

A sajtótájékoztató befejezéseként
újságírói kérdésre Fördős Attila polgármester elmondta: a Damjanich
téri Hősök Emléktemploma körüli
pénzügyi kérdések megoldódnak,
napokon belül a református miszsziós közösség átveheti a kulcsot és
birtokba veheti az épületet.
Hallhattuk azt is, hogy a fejlesztések folytatódnak: átadás előtt áll
több óvodai műfüves pálya, a tervek szerint megépül majd az újabb
sportcsarnok, másfél hónap múlva
elkezdődik az I. világháborús emlékmű építése, a volt kommendánsi
épületben - régi tervet valóra vátva
- megkezdődik a szociális lakások
kialakítása, elindult továbbá a közvilágítás-fejlesztési- és az árvízvédelmi projekt.
Újabb sajtótájékoztatóján dr. Bóth
János visszautasította Pető Tibor azon
reagálását, amelyben a városvezető
gyűlöletkampányról és szocialista
offshore-gyanús cégekről beszélt. Az
MSZP-rakció vezetője szerint inkább
arról van szó, hogy a fideszes alpolgármester a konkrét kritikákra nem
tud érdemi válaszokat adni.
Ugyanakkor a volt polgármester
a Hild János-díj kapcsán annak a véleményének adott hangot, hogy az
legfőképp az előző ciklusokban történt
fejlesztéseknek köszönhető.

Elkészült az átjáró

a közlekedést, hogy több helyi járatot
összevon, így gyakorlatilag hosszabb
utat tesznek majd meg a buszok. A
nagyobb körjáratok miatt várhatóan
ritkábban érkeznek majd a járművek
és sok esetben hosszabb menetidővel
is kell számolni június 1-től.
„A viszonylag magas jegyárak mellett az önkormányzat évi 100 millió forintot meghaladó összeggel támogatta
a városi buszközlekedést. A támogatás
mértéke, illetve a jegyárakból szárma-


Határidőre átadták a Hóman Bálint
úti vasúti átjárót.
Mint ismeretes: a vasútállomást és
kapcsolódó létesítményeit érintő beruházást irányító Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő március 17-én zárta le az
átkelőt, a másfél hónapos munkálatok
során a sínpályák mellett kicserélték az
említett szakasz aszfaltját és elvégezték
a vízáteresztő feletti híd szigetelését is.
A váci nagy állomás fejlesztésének
a gépjármű-közlekedést érintő következő szakasza a Kosdi úti aluljáró
felújítása lesz. Az alagutat várhatóan
ez év szeptemberében zárják le, itt
egészen novemberig szünetelni fog
az áthajtás.

Spanyol diákok
vendégeskedtek
városunkban

Április második hetében spanyol
diákcsoport érkezett Vácra az I. Géza
király Közgazdasági Szakközépiskola
több éve folytatott diákcsere programjának keretében.
A tizenkilenc tanulóból és két
pedagógusból álló, andújari küldöttség április 4-én érkezett városunkba
é s egyhetes itt tartózkod ás után
utaztak haza.
Egy korábbi projekttalálkozón
vetődött fel a diákcsere ötlete, melynek célja, hogy a benne résztvevők
minél jobban megismerhessék a másik nép kultúráját, gyakorolják az
idegen nyelveket és megismerkedjenek egy másik ország mindennapjaival, szokásaival.
A vendégek a városházát is felkeresték, ahol előbb Fördős Attila
polgármester - felesége, Fördősné
Rozmán Edina tanárnő tolmácsolásában - röviden ismertette városunk
történelmi múltját, szólt továbbá Vác
nevezetességeiről, a város iparáról, a
helyi sport- és kulturális életről. Ezt
követően a fiatalok és kísérőik Papp
László kalauzolásával megtekintették
a nemrég átadott MADI-gyűjteményt
és megismerkedhettek a városháza
több termével, jellegzetességeivel is.
A családoknál elhelyezett spanyol
fiataloknak vendéglátóikkal közösen
a hét folyamán számos érdekes programban volt részük. A szervezőmunka
eredményeként sárkányhajózhattak a
Dunán, bográcsoztak az iskola kertjében, bowlingoztak, megismerték
Vác nevezetességeit, de ellátogattak
Budapestre és Visegrádra is.
A magyar diákok a következő
tanév elején utazhatnak majd spanyolországi viszontlátogatásra.
- A hét gyorsan eltelt, a csoport
minden tagja jól érezte magát Vácon és környékén. A diákok úgy
összebarátkoztak, hogy haza sem
akartak menni. Másnap már minden
visszarendeződött a régi kerékvágásba, de miután hazaértek a diákok
Spanyolországba, azonnal kapcsolatba léptek magyar társaikkal. Már
tervezgetik a szeptemberi programot
számunkra, amit mindenki nagyon
vár - mondta Fördősné Rozmán Edina. - Ezek a diákcsere programok
rendkívül jelentősek a fiatalok élete
során. Megismerhetnek más népeket, kultúrákat, bepillanthatnak az
ott élő családok mindennapjaiba és
nem utolsósorban gyakorolhatják az
idegen nyelvet. Már most jelezték
páran, hogy máskor is szívesen részt
vennének ilyen programban.

Elindult a Testvér Túra

Május 6-án reggel Gödöllőn nyeregbe pattant két vállalkozó kedvű férfiú,
Almási Attila (50) és Végh Tibor (51),
akik Testvér Túra elnevezésű, csaknem
3000 kilométeres kerékpáros útjuk során több országban felkeresik Gödöllő
és Vác számos testvérvárosát is.
A váci városháza előtt Mokánszky
Zoltán sportért és kultúráért felelős
alpolgármester köszöntötte és búcsúztatta - természetesen a családtagok és
barátok jelenlétében - a két sportembert.
- Örömünkre szolgál, hogy a többek
között a Nemzet Sportvárosa címmel
szintén büszkélkedő Vác önkormányzata ilyen és ehhez hasonló kihívások
támogatásában is szerepet vállalhat.
Köszönöm a két túrázónak, hogy hoszszú, fáradságos útjuk során négy testvértelepülésünk, Ipolyság, Dubnica nad
Váhom, Otrokovice és Donaueschingen
vezetőinek és polgárainak is átadják
a váciak üdvözletét, kis ajándékait mondta az alpolgármester.
Mint azt Almási Attila és Végh Tibor az induláskor elmondták, a Szlovákiát, Lengyelországot, Csehországot,
Ausztriát és Németországot is érintő
útvonal hossza mintegy 3000 kilométer,
több helyütt ezer méteres szintkülönbséggel tarkítva, és több, ezer méternél
is magasabb hegyen át is vezet.
- Nagyjából három hét alatt szeretnénk teljesíteni a távot, persze mindez
nagyban függ az időjárástól, terepviszonyoktól is - mondta Végh Tibor.

Városnézés
gumikerekes kisvonattal

Tovább gazdagodott Vác idegenforgalmi szolgáltatási palettája, miután
május közepétől gumikeretes kisvonattal is megtekinthetik az érdeklődők a
város nevezetességeit.
- Örömmel fogadtuk a vállalkozás
jelentkezését, hiszen ez az új szolgáltatás jól illeszkedik önkormányzatunk
kiemelt törekvéséhez, ami az idegenforgalom fejlesztésére irányul. Ilyen
kínálatot olyan településeken érdemes
bevezetni, ahol bőven van mit megmutatni, és büszkék lehetünk rá, hogy Vác
ilyen város. Ugyanakkor hadd említsek
rögtön egy további lehetőséget, amiben

a gumikerekes kisvonat szintén hasznos lehet: a közlekedési ismeretterjesztésben is fontos szerepet játszhat,
együttműködve a rendőrkapitánysággal
és az oktatási intézményekkel - bocsátotta előre Fördős Attila polgármester
az új szolgáltatás elindítása kapcsán
szervezett fogadáson.
Zink Ferenc, a gumikerekes kisvonatot városunkba hozó Evergreen
Kft. ügyvezető-igazgatója azzal kezdte,
hogy Vác megérdemli ezt a szolgáltatást, hiszen rengeteg látnivalóval
büszkélkedhet.
- A mottónk: „Pihenten, vidáman
többet látni”. Ennek jegyében ajánljuk
mindenki figyelmébe kisvonatunkat,
amely naponta 10 és 17 óra között óránként indul útjára, ha van kellő számú
érdeklődő, ugyanakkor sok más célra is
igénybe vehető, így alkalmas céges csapaépítő rendezvények, esküvői ünnepségek
kiszolgálására, az említett közlekedési
ismeretterjesztő foglalkozásokra és még
sorolhatnám. Együtt kívánunk működni
mindazokkal, akik letéteményesei az
idegenforgalom élénkítésének, és bízunk
a közös sikerben - mondta Zink Ferenc.

Az útvonalról: A főtérről indulva a
vonat a Kőkaput is érintve lemegy a
Duna-partra, aztán a Petróczy utcán
felgurul a Dómhoz, ezt körbejárva elhalad a kőszentes hídig, és az itteni körforgalomtól tér vissza a városházához.
Kezdetben, várhatóan június közepéig bevezető áron, egységesen 500
forintért lehet beülni a 45 felnőtt és/
vagy 60 gyermek szállítására alkalmas
jármű kocsijainak padjaiba, az alapár
amúgy 800 Ft lesz, illetve 3 év alatti
gyerekek után nem kell fizetni.
A szolgáltatásnak természetesen
idegenvezetés is a része (lesz), a még
formálódó szöveg navigációs alapon,
az alapesetben 5 km/órás haladás sebességétől függően hangzik majd el.
(A bemutató rendezvényt teljessé tevő
első úton Cservenák Péter fotográfus,
helytörténész vállalta az idegenvezető
szerepét, információkban gazdag tájékoztatása kiváló alap lehet a rögzítendő
szöveghez.)
Ribáry Z.

Charta XXI
a megbékélésért

Az EP-választás jegyében számos
vezető politikus ellátogatott Vácra, hogy
népszerűsítsék pártjuk, pártszövetségük
listáját. Közülük az uniós döntéshozás
szempontjából kétségtelenül kiemelkedik a mindennapi politikától visszavonuló, de továbbra is aktív közéleti
szerepvállalásra készülő Surján László,
az EP leköszönő alelnöke, akinek egyébként kiemelkedően fontos segítőtársa
volt Brüsszelben az elmúlt időszakban
többek között Gyombolai Péter, korábbi
váci önkormányzati képviselő.
Surján László - tíz évi brüsszeli tapasztalat birtokában - mindenekelőtt a
mások mellett az ő kezdeményezésére
elindult Charta XXI - A Megbékélés
Chartája elnevezésű mozgalom jelentőségéről beszélt.
- A Charta XXI életre hívását az a
felismerés indokolta, hogy amíg a trianoni békediktátum nyomán szétszakított
Magyarország és a szomszédos, tőlünk
elcsatolt területeket kapó államok viszonyában szinte egy hangosabb szóváltás
is rögtön nemzetiségi villongásként kap
visszhangot, többnyire a magyarokat hibáztatva, addig a megbékélés, összefogás
megnyilvánulásairól alig hallani. Pedig
kétségtelenül elkezdődött valami, az állam- és kormányfők egyre inkább ebben
a felfogásban közelítik meg a kétségtelenül fennálló ellentéteket, de mindent
el kell követnünk, hogy ez a szellemiség
úgymond társadalmi szinten is mindinkább elterjedjen, általánossá váljon.
Mert ma az a helyzet, hogy amíg egy
magyar és egy szlovák, román vagy épp
horvát szomszéd hétköznapi dolgokban
kész segíteni egymást, addig ha például
alá kellene írni egy olyan ívet, amely a
nemzetiségi nyelvhasználat biztosítását
követeli, már elszomorító az eredmény
- mondta Surján László. - Eddig már ötezer aláírója van a Chartának, mindenkit
biztatok a csatlakozásra, aki egyetért a
megfogalmazott céllal, ami a megbékélés, a kölcsönös tisztelet, a nemzetiségi
jogok maradéktalan érvényesítése.
(Forrás: Váci Napló)
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Police Café
a párbeszédért

Május 10-én a Széchenyi utcai CBA
csemege áruházban - az ország tizennegyedik helyszíneként - nyílt napot
tartottak a rendőrkapitányság munkatársai: a Police Café program keretében
bárki elmondhatta az illetékeseknek a
közbiztonsággal kapcsolatos észrevételeit, de egyéni problémák ugyanúgy
szóba kerültek, miközben a vendéglátók
egy-egy csésze finom kávét is felszolgáltak az érdeklődőknek.
- Azért kerültünk mi a képbe, hiszen országos bolthálózattal rendelkezünk. Ebben a keretben kötetlen
módon beszélhetnek a közbiztonság
kérdéseiről a rendőrség és az önkormányzat munkatársai valamint az
érdeklődő állampolgárok - mondta
az újszerű kezdeményezésről Fodor
Attila, a CBA üzletház kommunikációs igazgatója.
A megnyitón Fördős Attila polgármester üdvözölte a kezdeményezést,
méltatva az önkormányzat és a rendőrség együttműködését is.
- Városunkban az elmúlt ciklusban
két rendőrkapitányt is üdvözölhettünk a szolgálat élén, és kijelenthetem,
hogy mindkettővel kiváló kapcsolat
alakult ki. Túl a személyes kontaktuson a hivatalos együttműködés rendszere is megvalósult, a rendőrség mindig készségesen és maradéktalanul
teljesíti kéréseinket, illetve írásban
rendszeresen beszámolnak elvégzett
munkáikról. Az együttműködés még
ezen túl is jelentős, hiszen nekünk a
város vezetőiként az a közös feladatunk, hogy az alulszocializált, nehéz
gazdasági körülmények között élő
csoportokat meg tudjuk szólítani, és
lépéseket tudjunk tenni annak elérésére, hogy minél kevesebben válaszszák közülük úgymond kiútként a
bűnöző életmódot. A bűnmegelőzés
alfája, hogy a mély-szegénységben
élőknek megfelelő szociális rendszert
működtessünk, ezt ha lehet bővítsük,
illetőleg megpróbáljunk olyan munkahelyeket teremteni, amelyek korábban
nem voltak jellemzők.

A Pest-Megyei Rendőrkapitányság
Bűnmegelőzési Osztályának vezetője,
Szoboszlainé Siller Zsuzsanna r. alezredes is üdvözölte a kezdeményezést,
mint mondta, minden lehetőségre
nyitottak, amely a közönség és rendfenntartók közötti párbeszédet segíti.

Közös képviselők
tisztújítása

Mivel az előző tisztújítás óta eltelt öt
év, április 28-án tartott közgyűlésén a Váci
Közös Képviselők Klubja megválasztotta
a következő ciklus vezetőségét, az elnököt, az elnökség tagjait és az ellenőrt.
Elnökként újra bizalmat kapott a
tagságtól Hajdu Sándor. A háromfős
elnökségben rajta kívül Vida Ottília
és Zachár Zoltánné kapott helyet. Az
ellenőr újból Racskó Jánosné lett.
A jelenlévő klubtagok elfogadták
az egyesület elnökségének múlt évi
pénzügyi beszámolóját, a 2014. évi
költségvetés tervezetét és az ellenőr
jelentését a vizsgálatairól, valamint
az idei év ellenőrzési időpontjairól.

Túrázók országos
találkozója

Június első hétvégéjén Vác ad otthont
a XXI. Gyalogtúrázók Országos Találkozójának, amelyre az ország minden
részéből és a határokon túlról ezernél is
több résztvevőre számítanak a szervezők.
- Örömmel vállaltam a találkozó fővédnökségét, hiszen ez a rendezvény is
kiváló alkalom értékeink megmutatására, ugyanakkor a legmesszebbmenőkig
egyetértek azzal, hogy a természetjárás
egyedülálló lehetőség a kikapcsolódásra, rekreációra, és arra, hogy a
családok, kisebb-nagyobb közösségek
maradandó közös élményeket szerezzenek. Tárt karokkal várjuk a résztvevőket, és bízom benne, hogy jól érzik
majd magukat nálunk, sőt másoknak is
továbbadják, hogy Vác, a Dunakanyar
szíve mennyire vendégszerető hely.
Sok sikert kívánok mindannyiunknak ehhez a nagyszerűnek ígérkező
programhoz! - mondta az eseményt
beharangozó sajtótájékoztatón Fördős
Attila polgármester.

Tötösné Gados Zsuzsanna, a Budapesti Természetbarát Sportszövetség
elnöke elmondta, hogy a találkozó
programjaira a váciak megkapják
ugyanazokat a kedvezményeket, amelyeket a gyalogtúrázók szövetségének
regisztrált tagjai.
Zsembáné Trencséni Gizella Zsuzsanna, a Pest megyei Természetbarát
Szövetség elnöke a legérdekesebb programokat sorolta, de közülük is kiemelte
a Naszály csúcstámadást, amelynek
során tetszőleges kiindulási helyről
nekivágva, tetszőleges célpontig kell
eljutniuk a résztvevőknek, érintve a
Naszály legmagasabb ormát.
A programban buszos-, kerékpárosés hajós kirándulásokkal egybekötött
természetjáró- és városnéző gyalogtúrák
sora is szerepel, ezekre természetesen
viszonylag kötött a résztvevői létszámkeret, tehát érdemes előre bejelentkezni.
A sajtótájékoztatón a szervezők
kiemelték: a házigazda Vác a jelentkezések üteme alapján nagyon vonzó a
túrázók körében, és azt is hozzátették,
hogy jól látszik, milyen szembetűnő
a városi önkormányzat törekvése az
összkép szépítése érdekében.
A találkozó bázisa a József Attila
sétányon lévő parkoló lesz, ahol több
nagyméretű sátort is felállítanak a közösségi programokhoz, az egészségügyi
ellátáshoz, a díszvendégek fogadásához.
Ami a vendégek elszállásolását illeti,
értelemszerűen minden kereskedelmi
vendéglátóhely nyitott volt a szervezők
megkeresésére, de kollégiumokban, sőt
tornateremben is sokan pihenőre nyugodhatnak majd egy-egy fárasztó nap után.
Ribáry

Közösségépítés és
jótékonyság

Óriási érdeklődés övezte a Radnótiiskola május 17-én rendezett családi napját, amely ugyan hagyományos programja
az intézménynek, ám az idén különösen
gazdag programot kínált, köszönhetően
az Ipress Center „Veled vagyunk” elnevezésű társadalmi felelősségvállalási programjában elnyert támogatásnak.

- Iskolánk pedagógiai-nevelési programjában eleve fontos szerepet játszik a
karitatív tevékenység illetve a közösségépítés mind az intézmény keretein belül,
mind tágabb értelemben, így értelemszerű volt, hogy elinduljunk az Ipress
Center pályázatán. Nyertesként több,
az egészséges életmódot, a testmozgást
népszerűsítő villámakciót szerveztünk,
a családi napnak is ez volt a középpontjában, ugyanakkor játékgyűjtést kezdeményeztünk a kórház gyermekosztálya
számára, továbbá meghirdettünk egy
örökbefogadási mozgalmat, amelynek
célja, hogy minél több intézmény vállalja egy-egy játszótér rendszeres takarítását, szépítését. Ráadásként pedig a
pályadíj maradéka, a DDC-től szintén
pályázaton nyert összeg kiegészítéseként sportpályánk felújításához is fontos
segítséget jelent - mondta Laczi István,
az iskola igazgatója.

A családi napon Mokánszky Zoltán
és Pető Tibor alpolgármesterek egyaránt méltatták a támogató cég példamutató társadalmi felelősségvállalási
programját, illetve kiemelték, hogy
az ilyen és hasonló kezdeményezések
nagyban segíthetik a közösségépítést,
az egymást segítő összefogást mind
kisebb körben, mind városi szinten.
- Veled vagyunk elnevezésű társadalmi felelősségvállalási kezdeményezésünk, pályázatunk azon a gondolaton
alapul, hogy jó önzetlenül adni. Természetesen folytatjuk a programot,
és bízunk benne, hogy mind többen
csatlakoznak. Szívből gratulálunk a
Radnóti-iskolának nagyszerű rendezvényeikhez, és örömmel nyújtjuk át az
egymillió forintos támogatást igazoló
oklevelet - mondta Lakatos Viktor, az
Ipress Center ügyvezető-igazgatója.
R. Z.

Fontos közérdekű tudnivalók
a zöldhulladék elszállításáról

Az illegális köztéri gallyazás
önkormányzati rendeletet sért

BARTOS KRISZTIÁN | bartos.krisztian@gmail.com

A fás szárú növények védelmét
célzó kormányrendelet és a városi
képviselő-testület márciusi ülésen
elfogadott, a fás szárú növények vé-

A lakosság körében egyre népszerűbb
a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. ingyenes zöldhu l ladék- elszál l ító
szolgáltatása, amivel
kapcsolatban azonban nem árt többször
hangsúlyozni az alapfeltételeket.
- Ebben az évben hivatalosan április
5-én kezdtük el a zöldhulladék begyűjtését, a tavalyi rend szerint az idén is
ingyenesen, ami természetesen csak a
szemétszállítási díjat rendesen fizető lakosokra érvényes. Az akció egészen november végéig tart, minden páros héten
szombaton - kezdte tájékoztatását dr. Filó
András, a Váci Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatója. - A
szolgáltatás népszerűségének növekedését jól érzékelteti, hogy egyre többen
igénylik a zöldhulladékos zsákokat, és
ennek megfelelően egyre több anyagot
szállítunk a komposztálóba. Amíg például az előző év első gyűjtési hónapjában
26 tonnát tett ki ez a mennyiség, addig
ebben az évben már 84 tonnánál tartunk,
hozzáteszem, úgy, hogy januárban volt
egy fenyőfa begyűjtési akciónk, amikor
elvittük a zöldhulladékot is, valamint
március közepén további 14 tonnát, mivel
a lakosság már „előre dolgozott”.

Fontos kiemelni, hogy kizárólag
csak a Váci Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. által rendszeresített
zsákokból - amelyeket az ügyfélszolgálatnál lehet ingyenesen beszerezni
azoknak, akik fizetik a közszolgáltatási díjat - üríti a társaság a hulladékot.
Ez a fajta rendszer két szempontból is
hasznos, egyrészt a zsákok többször
felhasználhatók, másrészt az ürítés
során ki lehet szűrni azokat, amelyek
esetlegesen oda nem illő anyagokat
(sitt, szemét, veszélyes hulladék...) is
tartalmaznak.
- Ezeket a zsákokat nem ürítjük,
mivel a komposztáló csak zöldhulladékot vesz át, tehát még a zsákot sem
- hangsúlyozta az ügyvezető-igazgató.
Mivel a begyűjtés szombaton történik, továbbá kizárólag kézi munkával,
ezért dr. Filó András kiemelte a dolgozók helytállását, akik a 10-12 tonna
kapacitású kukásautók megtöltésekor
egyenként összességében 5-6 tonnát
mozgatnak meg.
- Arra kérjük a lakosságot, senki ne nehezítse tovább az amúgy
is n eh é z fizik ai mu n k át a zza l ,
hogy szabálytalanul ( pl. kötegelve az ágakat...) próbálják a szolgáltatást igénybe venni - emelte ki
dr. Filó András.

Nevezési csúcs született
Ha valaki tíz évvel ezelőtt azt mondja
nekem, hogy idén áprilisban pót-rajtszámok után fogok rohangászni, 300 db
szóróajándékot fogok legyártatni, és azon
főhet a fejem, hogy mintegy 300 versenyzőt hogyan fogunk zökkenőmentesen
leversenyeztetni, tuti komplett idiótának
nézem. Pedig most ez történt. Április 13án (szerencsés, vagy szerencsétlen szám?)
nevezési rekordot döntött a Mészkőember-Légrádi Béla Emlékverseny hegyi
kerékpáros időfutam. Ráadásul úgy, hogy
ugyanekkor volt a Hegyi OB és a Magyar
Amatőr Kerékpáros Kupa III. fordulója.
Úgy tűnik, szeretik a versenyünket. És
nem csak a váciak! Érkeztek versenyzők
Budapesttől kezdve Debrecenen át Szolnokig. És büszkén jelenthetem ki, hogy
kiléptünk a nemzetközi porondra, hiszen
jött induló a Felvidékről is.
Furcsa kis verseny a miénk. A versenyközpont egy kocsma; a hegyi időfutam tényleg konkrétan egy hegymenet
teljesítését jelenti a Naszály szerpentinjén; a nagyok előtt megmutathatják
erejüket és ügyességüket a 10 év alatti
apróságok, külön díjazzuk azt a verseny-

delméről, a közterületre történő ültetés szabályairól szóló helyi rendelet
egyértelműen meghatározza többek
között azt is, hogy az illetéktelen galylyazás, koronaalakítás rendeletet sért.
M ár korábban is tapasztalható
volt jó néhány önkényes gallyazás a
városban, és a mostani szezon sem
kivétel, ezért fontos hangsúlyozni,
hogy a helyi rendelet értelmében az
ilyen tevékenység rendeletsértés, és
akár szankcionálható is.
Mezei Helga városi főkerté sz
elmondta, hogy nemrégiben a Sas
utcában előzetes engedélyek kérése
nélkül, szakmaiatlanul gallyaztak
meg számos közterületi fát.
A szakember hangsúlyozta, hogy
a közterületen álló, a város által ültetett fákat a Váci Városfejlesztő Kft.
illetékes részlegének munkatársai
gondozzák szakmai irányítással.

Beköszönt a strandszezon
A Vác Városi Strandfürdő ugyan
még nem nyitotta meg kapuit, de
megkezdődött a visszaszámlálás. A
szezon startját a Váci Sport Nonprofit Kft. az utolsó simítások elvégzése,
például a főmedencét fedő új sátortető
nyáriasítása után a pünkösdi hosszú
hétvégére tervezi.
A strand területén a szakemberek
kicserélték az elöregedett fa padokat,
befejeződött a különböző játékok
karbantartása, és jobbára a medencék javítása is.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az
idén is lesz úszótábor gyerekeknek,
illetve egészen augusztusig intenzív
úszásoktatáson vehetnek részt az
érdeklődők.
Természetesen az egyik legfontosabb információ a jegyárak alakulása, nos ezzel kapcsolatban örömhír,
hogy a tarifák nem drágultak a múlt
évhez képest.
A táborral, oktatással és a stranddal
kapcsolatosan bővebben tájékozódhatnak a www.vacistrand.hu honlapon.

Ez a cinke oly picinke…
Fotó: Klúcsik Norbert

zőt, aki ősöreg kerékpárja nyergében a
leggyorsabban teljesíti a távot, a vándorserleget nem az abszolút győztes, hanem
a legjobb 50 év feletti versenyző őrizheti
egy évig a vitrinben, és talán a legfurcsább az egészben, hogy a résztvevőknek
nem kell nevezési díjat fizetniük - csak
eljönnek és versenyeznek egy jót.
Örülök neki, hogy itt tart a verseny,
ilyen sokan összejönnek-összejövünk évrőlévre és jól érezzük magunkat, megküzdve
a hegymenettel, közben egymást biztatva.
Itt szeretném megköszönni a segítséget szponzorainknak, akiknek a támogatása nélkül még mindig csak álom lenne
az, hogy kerékpárversenyt rendezhessünk Naszályunk szerpentinjén.
Somoghy Attila főszervező

A Kisvác-Középvárosi Óvoda Csányi
körúti tagóvodájában az idén is megemlékeztünk a Madarak és Fák napjáról.
Óvodánkban Erzsi és Ági óvó nénik munkálkodtak azon, hogy ez a
nap hasznos, és emlékezetes legyen a
kisgyermekek számára.
Már hetekkel ezelőtt szebbnél-szebb
rajzokat készítettek az apróságok, munkáikból az ünnepi nap alkalmából tárlatot állítottunk össze a kis alkotók és
szüleik nagy örömére.
Eseményünkre meghívtuk az Eötvös utcai óvodások nagy- és középső
csoportosait is, hogy együtt töltsünk
egy tartalmas délelőttöt, rajzaikkal ők
is színesítették az alkalmi kiállítást.
Aztán az árnyas udvaron Erzsi néni
néhány szóban beszélt a fák és a madarak szerepéről, fontosságáról, kérdései
hallatán sok kisgyermek jelentkezett

válaszolni, öröm volt látni, hogy máris
sok ismeretük van ebben a témában.
Az óvoda dolgozói egész évben azon
munkálkodnak, hogy a gyermekek
megszeressék, óvják környezetüket és a
madarakat. Az elmúlt évben elnyertük
a Madárbarát óvoda címet is, amire
nagyon büszkék vagyunk. A hideg
télben etettük, itattuk a madarakat,
az ablakból figyeltük, hogy telik meg
a madáretető vendégeivel. A hóban
madárnyomokat kerestünk.
A kihelyezett odúkban tavasszal költenek is a madarak. Meghálálják ezt a
gondoskodást, hiszen gyakran gyönyörködhetünk a dalukban, trillájukban.
Az ünnep kapcsán is hallgathattunk
galambturbékolást, verébcsiripelést,
és még sok-sok madárhangot, amikor
csendben csak erre figyeltünk.
M.K.Sz.
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KULTÚRA

KULTÚRA
A H Ó N A P FOTÓ I

Közkincseink XXIII.
AN AMERICAN MAN IN VAC A MUNKA SZERELMESE
KEGYES ZOLTÁN

Mivel május a munka
és a szerelem hónapja,
ezért úgy gondoltam,
hogy a májusi számban egy olyan „munka
szerelmeséről” írok, aki annak ellenére,
hogy amerikai volt, tevékenysége során
jelentős nyomot hagyott a városon.
Vácon (sajnos) rengeteg elhagyott, bezárt
gyárterületet lehet látni, illetve – éppen
ezért – nem lehet látni. A kerítések pedig
a „felejtés csipkerózsái” természetükből
adódóan eltakarják és benövik a tekintet
által lefényképezett emlékeket. Feledésbe
merülhetnek tehát olyan objektumok,
amelyek annak ellenére, hogy ipari műemlékvédelem alá tartoznak, már régóta
magántulajdonban vannak. Ilyenek például
a volt Forte területén található egykori
Kodak gyár épületei.
A könyvelő, aki elment fotózni
George Eastman farmerszülők harmadik
gyermekeként 1854 nyarán látja meg a
napvilágot az amerikai Waterville-ben.
Apja korai halála miatt 14 éves korától
dolgozni kényszerül. A biztosító szakmában ténykedik, majd képzi magát, így
elfogadható bérével egy bank alkalmazottjaként éli ﬁatal felnőtt életét.
24 éves, amikor egy kirándulás alkalmával a barátokkal fényképeket csinálnak.
Az akkori eljárás szerint üveglapra,

kacifántos vegyi eljárásokkal készül a
fotó, ráadásul kész csapat kellett ahhoz,
hogy kivigyék az eszközöket a szabadba.
Eastman életében állítólag ez volt a fordulópont. Biztosan nem szerette a bonyolult,
macerás dolgokat, hát gondolta, kifejleszti
a kompakt verziót. Közel hét évig vacakol
kezés. A Váci Hírlap októberi első száma így
az új eljáráson, majd elsőként megalkotja
tudósít az eseményről: „Nagy örömet keltett
a perforált szélű, kazettába tekerhető,
városszerte az a hír, hogy a világ egyik legisfényérzékeny ﬁlmet. Még egy dobás kellet
mertebb gyárvállalata, a Kodak Ltd. Vácon
a világsikerhez, létrehozza hát az első
- egész Európára kiterjedő üzletkörrel olyan fotómasinát, amelyben 100 kép
gyártelepet létesít... Most ismét jelenthetjük,
elkészítéséhez alkalmas ﬁlmszalag fér el.
hogy Vác rosszakaróinak nem volt igazuk...
A doboz zárt, a felhasználó csak kattint, az
( a szerződések) .. a héten érkeztek vissza,
előhívás és a ﬁlmcsere a gyártó dolga.
az amerikai és a londoni vezetők aláírták, és
Helykeresés Magyarországon
most már mi sem áll útjában annak, hogy a
Tekerjünk egyet az idő kerekén! George
világhírű gyár Vácon megtelepedhessék.”
gépe a század végére már Európában is Eastman váci hagyatéka
szenzáció. Neve is van a cégnek. Imádja a Októbertől júliusig néhány hónap alatt
K betű karakteres hangzását, hát kettőt is
felépül a ma is látható első víztorony, a
elhelyez az általa kreált márkanévben, így
gépház, az egyik gyártóépület és a gészületik meg a KODAK szó. Az emberek
pészlakás. Indulhatna a termelés, azonban
csak nyomják az elsütőbillentyűt és fogy a
az I. világháború leállást kényszerít ki,
ﬁlm, mint a cukor! 1912-ben Kelet-Európácsak nyolc év szünet után 1922-ben, 48
ban és Oroszországban is igény mutatkofővel indulhat meg végre a gyártás.
zik a termékre, hát Eastman új gyárának Geroge Eastman 1925-ben 71 évesen
helyet keres Magyarországon.
átadja a Kodak társaságnak a cégveA ﬁlmgyártás érzékeny folyamat, tiszta
zetést, időközben ugyanis egy súlyos,
körülmények, tiszta levegő kell hozzá, így
teljes bénulással járó betegség támadja
jön szóba először Hűvösvölgy, majd a jobb
meg. 1932-ben 78 éves korában, mielőtt
közlekedési infrastruktúra megléte miatt
teljesen magatehetetlenné válna, saját
Vác felé billen a döntés. A püspökséggel és
kezével vet véget az életének, ezeket
a várossal történő földtulajdoni egyezkedést
a sorokat hagyva hátra: „Elvégeztem a
követően 1913 végén megkezdődik az építmunkám, minek várni?”

Radnóti Miklós
emlékére
Fotó: Cseledy András

Színházi születésnap - Már
egy éve annak, hogy megalakult a Váci Dunakanyar Színház, amely az egykori mozi
épületében lelt otthonra. A születésnap kapcsán az intézmény
gazdag kiállítást állított össze
az alapítás óta eltelt időszak
sajtódokumentumaiból, az
előadásokon készült fotókból,
amelyek közül utóbbiak javát
Cservenák Péter fotográfusnak-helytörténésznek köszönhetjük. A tárlat a következő
évad kezdetéig látható.

A Katona Lajos Városi Könyvtár egymillió forintot nyert a Holokauszt Emlékév pályázatán azért,
hogy tisztelegjenek a világháború
zsidó áldozatai előtt Radnóti Miklós
életének Váchoz kötődő momentumait
felidézve.
A programsorozat első részeként
rendhagyó irodalomórán vehettek
részt a jelentkező általános iskolák
diákjai, akik sok újdonságot tudhattak meg a tragikus sorsú költőről.
Ignéczi Lilla igazgatóhelyettes elmondta a gyerekeknek, hogy Radnóti
édesanyjának családja váci származású volt, tehát itt vannak olyan Grószok, Weiszek, akik talán még most
is elmondhatják magukról, hogy rokonságban állnak a klasszikusok közé
emelkedett költővel. Illetve egy másik
életrajzi momentum, hogy Radnóti

Eastman váci gyára azonban újabb

munkásoknak ad megélhetést, 1939-ben
már 160 főt foglakoztat és évi 1 millió
négyzetméter fotópapírt állít elő.
A Kodak egyetlen magyarországi
gyárának pályafutását nem a második
világháború töri derékba - bár 1944
december 5-én angol bombatalálat
éri, öt dolgozó életét kioltva - hanem
egy új ideológiai áramlat. A háború
elcsendesedésével a munkások maguktól
kezdik meg az épületek renoválását,
azonban - nyilván a politikai változások
miatt - az angol tulajdonos már nem
indítja be a termelést.
1947-ben államosított formában indul
újra a ﬁlmgyártás, de ez már a FORTE
története. Eastman impozáns épületei az
időközben tönkrement és magánkézben
lévő Forte területén, a kerítések mögött
most is állnak. Az utcai fronton lévő
egykori szolgálati lakásokban jelenleg a
város egyik óvodája működik.
A Kodak dokumentumai Vác Város
Levéltárának honlapján megtekinthetőek,
az információk egy része és a fénykép
a „Volt egyszer egy gyár - a Kodaktól a
Forteig” kiállítás anyagából származik.

a váci piaristákkal is kapcsolatban
álló Sík Sándor szerzetes-költővel
rendkívül szoros barátságot ápolt.
A költő életének legtragikusabb
része szintén Váchoz kötődik, hiszen
- két korábbi elhurcolása után - harmadik munkaszolgálata volt az, amire
innen indult el Borba, ahonnan már
nem tért haza.

A program tovább folytatódik, hiszen
a könyvtár ősszel középiskolásokat vár
majd hasonló rendhagyó irodalomórára.
A rendezvénysorozat részeként városnéző sétát, Radnóti emléktúrát, illetve
vetélkedőt is tervez-szervez a könyvtár,
illetve kiállítás, valamint egy, a költő
helyi kötődéseiről szóló film elkészítése
teljesíti még ki a kegyeleti programot.

Razglednicák 1
Bulgáriából vastag, vad ágyuszó gurul,
a hegygerincre dobban, majd tétováz s lehull;
torlódik ember, állat, szekér és gondolat,
az út nyerítve hőköl, sörényes ég szalad.
Te állandó vagy bennem e mozgó zürzavarban,
tudatom mélyén fénylesz örökre mozdulatlan
s némán, akár az angyal, ha pusztulást csodál,
vagy korhadt fának odván temetkező bogár.
(1944. augusztus 30., a hegyek közt)

Legfelül:
Brezanóczy F. András - Korai edzés
Balra lent:
Sz.Kis Márta-Vörös és fehér
Jobbra lent:
Dér Dezső-Kálvária

Kórusünnep az örök harmónia jegyében
Május 17-én szombaton 50. születésnapját ünnepelte a Váci Harmónia Kórus. A
jubileumi koncertnek a művelődési központ aulája adott otthont, ahol teltházas érdeklődés kísérte az eseményt. Az est során
az énekkar legújabb műsorát hallhatták az
érdeklődők, akiknek a korábbi kórustagok
is kedveskedtek egy nosztalgia előadással.
Az énekkart még 1964-ben alapította
Bogányi Tibor karnagy női-karként, aztán
a csoport 1976-ban alakult vegyes karrá.
A továbbiakban Brusznyai Margit, majd
Verebély Ákos vezette a kórust, 2009-től
pedig Orosz Dóra látja el ezt a feladatot.
Az énekkar az elmúlt évtizedekben
bejárta Európát, és számos versenyen,
illetve kórusfesztiválon képviselte a magyar kóruskultúrát.

- Az elmúlt fél évszázadban több
mint ötszáz énekes volt tagja hoszszabb-rövidebb ideig a kórusnak,
ebből következően nagy barátságok,
legendás szerelmek szövődtek a közösségben, olyannyira, hogy azok a
történetek, amelyek az énekkaron
belül megestek, azok mind a mai
napig a váci közösségekben beszéd
tárgyát képezik, hogy mást ne mondjak humort fakasztóan - fogalmazott
az eseményen köszöntőjében Fördős
Attila polgármester.
A város első embere megköszönte
az énekkar több évtizedes értékteremtő és sikert hozó tevékenységét, illetve
további sikeres, élménygazdag munkálkodást kívánt a dalos közösségnek.

Életfa a Tündérkertben
A május 1-jei hosszú hétvége szombatján egy igazán különleges, féligmeddig köztéri műalkotás avatására
várta az érdeklőket az önkörmányzat
az egyre gazdagodó Váci Értéktárnak
helyet adó Pannónia Ház udvarába. A
kapualj közelében, Vertel Andrea keramikusművész mesés ember, állat és
„félszerzet” alakjaiból létrehozott Tündérkertjében ugyanis immár egy életfa
is magasodik, az épület falára rögzítve.
Az eseményt a Váci Nagyon Ütősök
formáció két tagja, ifj. Fazekas László
és Kovács Péter stílszerűen cserepeken
előadott bravúros dobolása vezette be.
Fördős Attila polgármester köszöntőjében először kitért arra, hogy az
alkotó családi örökségként fordult a
képzőművészet felé, hiszen édesapja,
Vertel József neve - a leghíresebb és legtöbbet foglalkoztatott bélyegtervezők
egyikeként - vastag betűkkel szerepel
a magyar képzőművészet lexikonában.
- A kerámiázásban meghatározó
a négy őselem, a föld, konkrétabban
az agyag, aztán a tűz, a víz és a levegő folyamatos keveredése, mindezek
összjátéka, amiben Vertel Andrea mesterien egyedi módon alkot. Műhelyében mindig csak egy forma készül el
egyszerre, a sorozatgyártás kizárva,
valamennyi műve egyedi darab. Ennek az életfának az ágbogai, madarai,
gyíkjai is, de a varázslatos darab kapcsán az úgymond műszaki kivitelezést is ki kell emelni, hiszen nekünk
laikusoknak szinte elképzelhetetlen,
hogyan nőtt ide a falra ez csoda. No
persze állványokon egyensúlyozva,
részletenként, hosszú hetek fáradságos munkájával, amiben a művésznő
lányainak is főszerep jutott - mondta

a polgármester, az egész város nevében kifejezve köszönetét az immár
teljessé vált műalkotás-együttesért.
Papp László műgyűjtő, több váci
gyűjtemény kurátora, a Váci Értéktár vezetője elmondta: az életfával
újabb maradandó művészeti alkotással gazdagodott a város. Aztán
már a folytatásról szólt, felhívva a
figyelmet, hogy az udvart lezáró 30
méter hosszú falat hamarosan teljes
egészében freskó díszíti majd, Garay
Nagy Norbert festőművész Mária Terézia bevonulását eleveníti- és egyben
örökíti meg a monumentális művel.
- Mi nem csak itt lakunk, hanem úgy
szeretnénk váciként élni, hogy a magunk módján igyekszünk hozzájárulni
meglévő értékeink megőrzéséhez-felújításához, újak létrejöttéhez, amiben az
önkormányzat a legmesszebbmenőkig
partner - fogalmazott Pappp László.
Ribáry Z.

Gálával ünnepel a Gyémánt Musical Stúdió
Az alapítás ötéves jubileuma alkalmából nagyszabású gálára készül a Gyémánt
Musical Stúdió, a Madách Imre Művelődési Központban június 7-én tartandó
program minden korosztálynak nagyszerű élményt ígér.
- A stúdió megalakításának voltak
előzményei, hiszen már 2007-től kezdett
formálódni egy csapat, amellyel számos
rendezvényen felléptünk. De a szervezettebb
kereteket öt évvel ezelőtt alakítottuk ki, és a
művelődési központban igazi otthonra találtunk ahhoz, hogy ebben az összetett, az éneket, táncot, színészi játékot ötvöző műfajban
újabb és újabb produkciókat hozzunk létre.
A kezdetektől rendszeresen közreműködünk
a város ünnepi eseményein, de térségi, illetve jótékonysági rendezvényeken is részt
veszünk, tehát nagyon sok szép emlékű fellépésre gondolhatunk vissza. A stúdió egyik

nagy erénye az alapító tagok profizmusa,
elkötelezettsége és segítőkészsége, aminek
köszönhetően az újabb tagok is hamar egy
jó közösséghez tartozónak érezhetik magukat - mondta bevezetőként Brenner Judit
stúdióvezető, aki idestova huszonöt éve
tevékenykedik a szakmában zenetanárként,
profi énekesként, hiszen például több évig
tagja volt a nemzetközi hírű Tomkins Énekegyüttesnek.

A repertoárjukról szólva elmondta,
hogy abban alapvetően musical-részletek szerepelnek, a darabokból két-három
karakter megformálására, néhány nagy
sláger dramatizált koreografált előadására
vállalkozhatnak.
- A jubileumi gálán újra színpadra
viszünk a repertoárunkból a kedvenceink
közé tartozó darabokat, így elhangzanakmegelevenednek részletek
az
Apáca

Show-ból, a Padlásból, a
Chicago-ból, de mivel
mindig meglepetésre
is törekszünk, most
ugyancsak lesznek újdonságok, a Vörös malomtól kezdve az Annie című művön át a
West Side Story-ig, Rómeó és Júliáig mondta Brenner Judit.
A fellépők kapcsán megtudtuk, hogy
a jelenlegi tagok - közülük a legfiatalabb
stúdiós egy 10 éves kisfiú, de nagycsaládos apuka szintén erősíti a csapatot
- mellett számos korábbi „gyémántos” is
örömmel jön a gálára, illetve úgymond
sztárvendégként Brenner Judit egykori
növendéke, Kis Domonkos Márk, a Váci
Dunakanyar Színház igazgatója ugyancsak közreműködik a műsorban.
R. Z.
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HAJRÁ VÁC!

HAJRÁ VÁC!

Bajnokcsapat! Bajnokcsapat! Bajnokcsapat!
Gödöllő, Egyetemi Sportcsarnok 2014. április 25. péntek. Nem sokkal a
dicsőséges magyar hősök történelmi
diadalára emlékeztető déli harangszó
előtt: négy másodperc van hátra a női
ifjúsági kézilabda bajnokság aranyérméről döntő Ipress Center Vác - Győr
találkozóból. Csapatunkból a 16 esztendős Németh Kitti áll oda a hétméteres vonalhoz, hogy elvégezze a pár
pillanattal korábban Katona Flóra által
kiharcolt büntetőt. (Pestiesen szólva,
„nem semmi” a tét: a döntetlen állás a
Rába-partiak bajnoki címét jelentené,
váci gól és a győzelem pedig a mieink
sikerét.) És Kitti keze nem remeg meg:
a bal alsó sarokba lövi a labdát! Megszületik a váci kézilabda történetének
első országos bajnoki címe!
Az ezt követő pillanatok érzékeltetéséhez kevés a mégoly sokat tapasztalt
firkász tudása - azt költő/festő/zeneszerző tudná csak átadni. A kupacba

Fotó: Fehér János

tömörülő ifjú hölgyek között még a
betegség vagy sérülés miatt a mecscsen nem szereplők is megtalálhatók.
Nem beszélve a bajnokcsapat aranykovácsáról, Ottó Katalin edzőről, aki
természetesen a könnyeit sem rejti el.
A lelátón a csapatért szorító szülőkön,
barátokon túl a legkitartóbb drukkerek
is önfeledten ünneplik a diadalt: célba
ért egy kivételes tehetséggel megáldott
játékosokkal teletűzdelt hölgykoszorú.
Városunk női kézilabdasportjában
már esztendők óta igen színvonalas
utánpótlás nevelő munka folyik. Nyári
József utánpótlás vezető, Ottó Katalin
edző és segítője, Wiezl István irányításával tavaly junior kupát nyert a váci
hölgykoszorú és bajnoki bronzérmes
lett az ifjúsági és a junior csapat.
Az ifik idén is alaposan kitettek magukért. Két ponttal lemaradva a győriek
mögött kezdhették az április 24-25-i
felsőházi rájátszást, melynek első napján
két fölényes győzelmet arattak. Erősen
tartalékos felállásban – javarészt serdülő
korú játékosokkal – is 32-25-re verték
a Fradit, 34-25-re a Debrecent. Majd
következett a világ egyik legerősebb
utánpótlásbázisával rendelkező Győr.
Amely szinte végig vezetett, de az amazonként harcoló váci lányok utolérték
őket. Igaz, a 21-21-es döntetlen még a

A gödi fiatalok jutottak tovább
a SuliPóló Bajnokságban
Hat csapat vett részt május 9-én
a Váci Strandfürdő és Uszodában a
csaknem húsz éves múltra visszatekintő, felmenő rendszerű Sulipóló
Bajnokság kistérségi megmérettetésén: a helyi Juhász Gyula-, és Árpád
Fejedelem-iskola mellett Göd, Nagymaros és Szendehely képviseltette
magát, utóbbi település a házigazdákhoz hasonlóan szintén két gárdával.
Az eseményen Mokánszky Zoltán alpolgármester köszöntőjében kiemelte: a
Nemzet Sportvárosa címmel is büszkélkedő Vác több sportágban híres az utánpótlás-nevelésről, és ezek között a vízilabda is egyre inkább erősíti a szerepét.
- A Sulipóló Bajnokság és az ehhez
hasonló rendezvények célja, hogy minél
több fiatal kedvet kapjon a rendszeres
sportoláshoz, a kezdeményezés nagyszerű ötlet, hiszen játékos formában nagyban hozzájárulhat a vízilabda népszerűsítéséhez - mondta Mokánszky Zoltán.
Az esemény egyik főszervezőjeként Oravecz László, a Váci Vízilabda Sportegyesülettel egyre szorosabb
kapcsolatot ápoló Budapesti Honvéd
vízilabdázóinak vezetőedzője mindenek-

előtt azt emelte, ki, hogy az
„ép testben ép
lélek” alapelv
szempontjából
is m en nyire
fontos, hogy
minél több fiatal rendszeresen sportoljon.
- Ugyanakkor arra gondolva, hogy
a vízipóló úgymond nemzeti sportunk,
hiszen világra szóló eredményekkel
büszkélkedhetünk, nos emiatt is lényeges a minél tömegesebb utánpótlás-nevelés - fogalmazott a szakember.
A fiatalok lelkesedését látva különösen
örülhetett Póka Sándor, a Váci Vízilabda
Sportegyesület nemrégiben kinevezett
új vezetőedzője is, aki korábban hoszszú évekig az USA-ban edzősködött,
aztán hazatérve a Budafóka SE egyik
alapítójaként a hazai utánpótlásnevelésben szintén nagy sikereket ért el, most
pedig ugyanez a célja városunkban.
A tornát végül - a két váci gárdát
megelőzve a dobogón - a gödi Huzella
Tivadar Általános Iskola csapata nyerte.

rivális sikerét jelentette volna, de jött
Katona Flóra és Németh Kitti - majd
felépült a bajnokcsapat által alkotott
aranyérmes örömgúla.
Városunk első kézilabda bajnokcsapatának játékoskerete: Avacz Petra,
Bató Lili, Benkó Csenge, Bodó Leticia,
Fabó Kamilla, Hansághy Beatrix, HáMájus 15-én a Pannónia Házban
köszöntötték a város vezetői a bajnokcsapatot.
Elsőként Harrach Péter, városunk
országgyűlési képviselője gratulált
az elért eredményhez, kiemelve a
hasonló sikerek közösségépítő és a
település hírnevét növelő hatását.
Mokánszky Zoltán, sportért felelős
alpolgármester hangsúlyozta, hogy
az első sportági bajnoki cím milyen
fontos mérföldkő a Nemzet Sportvárosa életében. Pető Tibor alpolgármester köszöntőjében kitért arra is,
hogy milyen erőfeszítések, kemény,
sokszor lemondásokkal járó munka
szükséges ahhoz, hogy egy sportoló,
egy csapat az ország legjobbjának
vallhassa magát.
A gratulációk és a további sikerek
eléréséhez adott biztató szavak után
a bajnokcsapat tagjai és Ottó Katalin

mori Konszuéla, Helembai Fanny,
Helembai Lilla, Juhos Leila, Katona
Flóra, Kovács Dorottya, Liszka Rebeka, Nagy Enikő, Németh Kitti, Oláh
Kyra, Paróczy Sára, Puhalák Szidónia,
Polecsék Patrícia, Schvart Enikő, Szenes Bettina, Sztranyan Ágnes, Vigh
Viktória. Edző: Ottó Katalin.
edző virágcsokrot vehettek át Fördős
Attila polgármestertől. Mokánszky
Zoltán bejelentette: ősszel városi kitüntetésre terjesztik fel az együttest.
Ezt követően Lakatos Viktor, a
klub névadó szponzora, az Ipress Center Hungary Kft. ügyvezető-igazgatója a gratuláció mellett elmondta: a
folytatásban is a cég marad az egyesület névadó támogatója.
A bizalomért Kirsner Erika klubelnök mondott köszönetet, kifejezve
reményét, hogy az NB I-es felnőtt
csapat a jövőben javuló teljesítménynyel ismét felzárkózik az élcsapatok
sorába.
Az ünnepség végén Lakatos Viktor pénzjutalmat nyújtott át a sikeredzőnek, Ottó Katalinnak, majd
a jó teljesítmény elismeréseként a
bajnokcsapat tagjait meghívta egy
háromnapos wellness hétvégére.

A Madách diákjai
az Iskolai Futsal Világbajnokságon
A M adách Imre Gimnázium a
2012/2013-as tanévben megrendezett
Teremlabdarúgó Diákolimpia megnyerésével szerzett jogot arra, hogy
hazánkat képviselje az Iskolai Futsal
Világbajnokságon, melyet a Nemzetközi Iskolasport Szövetség Szardínia szigetén, a Cagliari közelében
található Sinnaiban rendezett meg
április utolsó és május első hetében.
A részvételt kiharcoló, tavalyi diákolimpiai győztes csapat tagjai a következők voltak: Balga Larion, Benkó
Bence, Bohony Bálint, Csánki Krisztián, Farkas Krisztián, Mészáros Krisztián, Prontvai Bence, Sopronyi Dániel, Schlemmer Balázs, Varga Bence.
A világbajnokságon 1996–1999 között
született játékosok vehettek részt, így
a diákolimpiai győztes csapatból csak
Mészáros Krisztián lehetett ott az eseményen, a következő csapattársakkal:
Antus Dominik, Biczó-Kovács Ákos,
Daróczi Balázs, Dian András, Holczer
Benedek, Hosszú Levente, Mészáros
Krisztián, Nagy Gábor, Péter Alex, Sipos Gábor, Tóth Barna Tamás, Tóth Tamás. Felkészítő tanáruk Wagner Bálint.

Eddig megvolnának - jöhet az osztályozó párharc (?)

A csapattal tartott a tavalyi diákolimpiai győztes gárda két tagja is: Prontvai
Bence és Bohony Bálint segédedzőként
segítette a trénert és a játékosokat.
A költségek egy kis részét - mint
arról Horváth Edit igazgató tájékoztatott - a Magyar Diáksport Szövetség állta, nagyobbik részét az iskola
teremtette elő a MOB sportiskolai támogatásából, a Nemzeti Tehetségprogram pályázatából, valamint az iskola
alapítványára befolyt támogatásokból.
A c sapat a vil ágb ajnok ságon
h é t m é rkőz é s é b ő l n é g yet m e gnyer t, vé g ü l a 1 3 . h elyen zá r t.
A szervezők egyéb programokat is
szerveztek: megnyitó ünnepséget, nemzetek estjét, városnézést Cagliariban.

Lapunk nyomdába adásakor két
forduló ugyan még hátravan a Pest
megyei elsőosztályú labdarúgó bajnokságból, ám a Vác FC együttese
már jóval korábban - mondhatni a
pontvadászat legelején - egyértelművé
tette: ezt a sorozatot csak a Csanklegénység nyerheti.

Sporthírek
röviden
Asztalitenisz
 Két nagyarányú vereséggel (VRE
- Győr 1:17 és BVSC II - VRE 15:3)
zárta a másodosztályú csapatbajnokságot a Váci Reménység. A mieink a
tízcsapatos csoportban a 8. helyen
végeztek: 18 mérkőzésükből négyet
nyertek meg, kétszer játszottak
döntetlenül és egy tucat vereséget
könyvelhettek el.

A m atem atikai bizonyosság a
mieink május 18-án, Nagykőrösön
lejátszott és 5-1 arányban megnyert
mérkőzése után jött el. A váciak
pontgyűjtő tempóját egy ideig még
tartó, ám a tavasz közepétől - jelesül a váciak ottani győzelme után
- kipukkadó Érd előtt ekkor már 11

újra a legjobbnak bizonyult. Így ez a
duó indulhat a május végi kontinensbajnokságon. Szintén győzni tudott
Szegeden a Vác Városi Evezős Club
férfi ifjúsági kétpárevezőse, Bácskai
Máté és Ács Kristóf. Második helyen
végzett ugyanitt kalocsai párjával a
váci Kovács Kornél, míg Csiszár Péter
egy mohácsi evezőssel a férfi könynyűsúlyú párban a dobogó harmadik
fokára állhatott fel.
Vasutas) a sportiskolás Váczai Enikővel magabiztosan nyert és kvalifikálta
magát az Európa-bajnokságra. Szintén nyert, de még nem biztos utazó a
férfi kajakban a Váci Hajó sportolója,
Petró Ádám. A férfi kajak párosoknál
a Durkó Gábor, Havas Balázs egység
bronzérmet szerzett.

Atlétika
 Az országos csapatbajnokság
elődöntőjében a Váci Reménység SE
versenyzői közül kiemelkedő eredményeket értek el a gerelyhajítók.
Moravcsik Angéla egyéni rekorddal
első lett, míg Magyari Zoltán a harmadik legjobb eredményt érte el.
A Magyar Paralimpiai Bizottság és a
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége a fővárosi Ikarus-pályán rendezte
meg országos atlétikai bajnokságát.
A mieink összesen nyolc első és egy
második helyezést értek el. Két két
bajnoki címet nyert Kálmán Krisztina, Hídvégi Balázs, Kanyó Zsolt és
Szöllősi István, míg Keresztesi Erika
ezüstérmet vehetett át

Evezés
 A kétnaposra tervezett dr. Simády
Béla Emlékverseny programja közül
a kedvezőtlen időjárás miatt csak a
szombati versenyeket tartották meg.
A férfi könnyűsúlyú kétpárevezősök
kategóriájában a váci Galambos
Péter Csepregi Gáborral, a Danubius
Nemzeti Hajós Egylet versenyzőjével

ponttal vezetett csapatunk. Méghozzá veretlenül: 23 győzelem mellett
4 döntetlennel. Ráadásul imponáló,
99-13-as gólkülönbséggel tette egyértelművé a váci gárda, hogy felülről
alaposan kilóg a mezőnyből. Időközben a megyei kupasorozatban
is menetelt a csapat. L egutóbb a
Taksonyban aratott 3-1-es sikerével
bejutott a megyei fináléba, és ősztől
már az országos főtábláról indulhat.
Remélhetően ekkor már NB IIIas együttesként. A megyebajnokságokat megnyerő csapatok ugyanis
osztályozón „feleződnek meg” és
juthatnak a harmadik vonalba. Ám
lapzártánk előtt ennek részletei nem
tisztázódtak, az is elképzelhető, hogy
a Vác FC közvetlenül felkerülhet a
harmadosztályba.

Kézilabda
Futsal
 Már lapzártánk után zárta az élvonalba kerülésért lebonyolított rájátszást a Dunatours Vác FSE gárdája.
A mieink dunaújvárosiak elleni mérkőzéséről a www.vac.hu címen elérhető
hivatalos városi weboldal Sporthírek
rovatából kaphatnak friss információt
az érdeklődők.
Csapatunk az utolsó mérkőzés
előtt ugyan csak az osztályozót érő
4. helyet foglalta el a tabellán, de
amennyiben a lapzártánk utáni utolsó
találkozón sikerül(t) megnyerniük,
megszerzik/megszerezték az NB I-es
indulás jogát.

Kajak-kenu
 Győr adott otthont a sportág
maratoni országos bajnokságának,
amely egyben egyik válogató is volt
a kontinensbajnokságra. A nők kajak
páros versenyén Csernák Edina (Váci

 Együttműködési szerződést írt
alá a Nemzeti Kézilabda Akadémiát
(NEKA) működtető Magyar Kézilabda
Szövetség és az NB I-es Váci KSE.
A határozatlan időre szóló és az
utánpótlás neveléssel kapcsolatos
tevékenység összehangolására vonatkozó megállapodás negyedéves
előkészítést követően jött létre.
A szerződést aláírásával erősítette
meg Fördős Attila polgármester,
Mocsai Lajos, a NEKA főigazgatója
és dr. Schoffer Attila, a Váci
KSE klubelnöke.

SPORT
EREDMÉNYEK
Női kézilabda NB I, rájátszás
Békéscsaba - IPC Vác _______ 30 – 21
IPC Vác - Fehérvár KC______ 20 – 22
Siófok - IPC Vác ____________ 16 – 16
Férfi kézilabda NB I, rájátszás
Váci KSE - PLER __________ 26 – 28
Váci KSE - SZESE Győr _____31 – 25
Mezőkövesd - Váci KSE _____ 20 – 20
Váci KSE - Cegléd __________ 25 – 26
Orosháza - Váci KSE _______ 24 – 27
PLER - Váci KSE __________ 22 – 21
Futsal NB II, rájátszás
Vasas - Dunatours Vác _______ 5
Dunatours Vác - Békéscsaba __ 2
Dunatours Vác - MAFC ______ 6
FTC - Dunatours Vác ________ 4

– 7
– 0
– 10
– 2

Labdarúgó megyei I. o.
Vác FC - Üllő _______________ 6
Halásztelek - Vác FC_________ 1
Vác FC -Százhalombatta _____ 3
Nagykőrös - Vác FC _________ 1
Vác FC - Csomád ____________ 3

–
–
–
–
–

1
3
1
5
2

Sakk
 A megyei sakkszövetség honlapján
található információk szerint a Váci
Sakk Club nyerte a megyei sakk csapatbajnokság élvonalának bajnokságát. A mieink nyolc mérkőzést játszottak és csupán az utolsón, a második
helyezett Dunaharaszti ellen vesztettek minimális arányban. Ez viszont
elegendő volt ahhoz, hogy riválisukat
két ponttal megelőzve, elsőként zárják
a sorozatot.

Vízilabda
 Az egri fordulóval befejeződött a
Váci Vízilabda SE számára a bajnokság
alapszakasza. A mieink a miskolciak
ellen szálltak vízbe és súlyos, 18-7-es
vereséget szenvedtek. A harmadosztályú pontvadászat hatcsapatos csoportjában a Vác az ötödik helyen zárt:
két győzelme mellett 13 alkalommal
szenvedett vereséget. Eredményével a
csapat a rájátszásban a 17-20. helyért
lesz érdekelt. Ennek első fordulóját
éppen Vácott rendezték meg. A mieink
előbb a Szolnok második csapatától
14-6-os majd a Nagykanizsa ellen
16-3-as vereséget szenvedtek. A
következő kört a hónap utolsó napján
Hódmezővásárhelyen rendezik.
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PROGRAMOK

HASZNOS
NYÁRI
KÉZMŰVES TÁBOR

Június 1. vasárnap 18 óra, színházterem

Váczi Néptáncegyüttes
évzáró műsora.
Művészeti vezetők: Czinóber Klára,
Karánsebessy Orsolya és
Karánsebessy Balázs
Támogatói jegy ára: 1000 Ft
Június 6. péntek 17 óra, Átrium Galéria

Nagy B. István
Képzőművész Kör
évzáró kiállítása
Megtekinthető július végéig.
A belépés díjtalan
Június 7. szombat 17 óra, színházterem

Az 5 éves
Gyémánt Musical Stúdió
jubileumi gálaműsora.
Műsoron: Rómeó és Júlia,
Annie, Padlás, Jekyll és Hyde,
West Side Story, Oliver!,
Apácashow 2, Abigél, Aida,
Hairspray, Egyiptom hercege
A belépőjegy ára elővételben: 900 Ft;
az előadás napján: 1100 Ft

A Madách Imre Művelődési Központ
kézműves táborozást szervez 6-12
éves gyermekek részére egy hetes
turnusokban, a következő időbeosztásban:
Június 16-20., június 23-27.,
július 7-11., augusztus 4-8.,
augusztus 11-15.
Hétfőtől péntekig 8-16 óráig
színes programok várják a gyermekeket
a kézműves táborban, valamint szabadtéri
játékok, városi gyűjtemények (Sajdik
Gyűjtemény, Pannónia házban a Modern
Művészeti Gyűjtemény) megtekintése,
idegenvezetéssel egybekötött városi séta.
A foglalkozások helyszíne: Madách
Imre Művelődési Központ.
A táborvezetők: Rusvay Balázsné,
Klement Anita és Csontos Katalin.
A kézműves tábor díja: 15.000 Ft/fő,
az ár tartalmazza a napi háromszori
étkezés, és a foglalkozásokhoz szükséges
alapanyagok költségét.
Mivel a táborok korlátozott létszámúak
(maximum 20 fő), a felvétel a befizetés
sorrendjében történik. Jelentkezni lehet
a létszám beteltéig a Madách Imre
Művelődési Központ gazdasági irodáján
személyesen, telefonon a 27/518-213
telefonszámon és írásban a
penztar@mimk.vac.hu e-mail címen.

Az önkormányzat és a művelődési központ
szervezésében
június 4-én szerdán 17 órakor
kezdődik a Nemzeti Összetartozás Napja
városi megemlékezése
a Duna-parton, az Országzászlónál.

Ünnepi köszöntőt mond:
Fördős Attila polgármester.
Ünnepi beszédet mond:
M. Kiss Sándor történész.
Közreműködik: Sasvári Sándor
színművész és a Karolina Katolikus
Általános Iskola énekkara
(vezeti: Dudásné Hausenblasz Cecília
énektanár)

Kérjük a résztvevőket, hogy a
megemlékezésre lehetőség
szerint hozzanak magukkal
egy-egy szál virágot!
(Rossz idő esetén a helyszín a
Madách Imre Művelődési Központ)

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!

Kiss Zsolt
Vác 6. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap első keddjén
17:00-19:00
Helye: Madách Imre
Művelődési Központ

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
Előzetes időpont egyeztetés szükséges,
a polgármesteri hivatal titkárságán!

A Világ és működése
ezoterikus szemmel

A NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS
NAPJA

Képviselői
fogadóórák

Ügyfélfogadás
a polgármesteri
hivatalban

Június 20. péntek 18 óra, kamaraterem

A március óta tartó rendezvénysorozat
célja az új ismeretek és új
szemléletmódok minél szélesebb körben
történő érthető bemutatása.
A szervezők, előadók várnak mindenkit,
aki kíváncsi az élet ezen oldalára,
szeretne tanulni és egy más szemlélettel
megismerkedni, rendezni szeretné
életvezetését, esetleg új irányba indulna,
vagy már járja az önismeret útját és
már feltette magának a kérdést, hogy
„ki vagyok én, miért vagyok itt”, illetve
szeretne alkalmanként egy jót meditálni,
feltöltődni, felszabadulni.
Előadók: Hamza Éva természetgyógyász,
spirituális tanító és Tordai Richárd
szemléletfejlesztő
Részvételi díj alkalmanként: 1000 Ft

Polgármesteri
fogadóóra

20 óra: Dolhai

Attila nyárindító
nagykoncert,
vendég: Vágó Bernadett

JÚNIUS HAVI
PROGRAMJAI

előzenekar:

Ultravaló Funk-pop zenekar

június 6. péntek 17.30 nagyterem

Ütőhangszeres
vizsgahangverseny

június 28.
18 óra: Tesin Színház, Csehország:

június 12. csüt. 18.00 nagyterem

Dudinszky Zalán végzős
ütőhangszeres növendék
záróhangversenye
június 14. szo. 9.30 nagyterem

V4 FESZTIVÁL ÉS
SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ
2014. VÁC

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG
előképző és 1. o.

június 24.
18 óra:

11.00 nagyterem

Fesztivál nyitó ünnepség

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG
2. o.-tól
június 16. hétfő 17.00 nagyterem

Pellet Sebestyén zongora
szakos növendék hangversenye

NEMZETKÖZI
MOBIL MADI MÚZEUM
A VÁROSHÁZÁN
Nyitvatartási rend szeptember végéig:
Kedd
9 - 17 óra
Szerda
9 - 17 óra
Péntek
12 - 17 óra
Szombat
10 - 18 óra
Vasárnap
10 - 18 óra

Báthory Erzsébet, a vérgrófnő
(musical)
21 óra: Hobo és Bandája,
30 éves a Vadászat
jubileumi nagykoncert
június 29.
18 óra: Fesztivál záró

előadás:
Olt Tamás: Tetszettek volna
forradalmat csinálni!
a négy ország színészeinek közös
előadása

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

június 25.
18 óra: Zsolnai Városi

Színház,
Szlovákia: Kékszakállú, a nők
reménye (musical)
20 óra: Amit szívedbe rejtesz,
Csík zenekar lemezbemutató
koncert
június 26.
19 óra: Csokonai

Nemzeti
Színház, Debrecen:
Hét randi (próza)
21 óra: Quimby nagykoncert
június 27.
8 óra: Jan Kochanowski
Színház, Lengyelország:
Újjászületés (kortárs musical)

Az előadások helyszíne
a Váci Dunakanyar Színház
színházterme.

Ügyfélfogadás az
okmányirodában

Előadásokra a jegy ára: 1900 Ft.
A koncertek helyszíne a Vörösház
udvara, a koncert belépő: 2500 Ft.
A koncerteket eső esetén is
megtartjuk!

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

Minden előadás jegy mellé
ingyen koncert belépő jár,
valamint fesztivál bérlet is váltható
8500 Ft-os áron, mely a fesztivál
összes rendezvényére érvényes.

Ebédidő: 12:30-13:00
Tel.: 06-27/512-230,
Fax: 06-27/512-240

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

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
05.29
05.30
05.31
06.01
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Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343
Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2 | 27-501-415
Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27-306-190
Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27-301-367
Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrinyi utca 9. | 27-501-385
Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338
Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157
Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997
Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343
Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27-501-415
Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27-306-190
Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27-301-367
Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrinyi utca 9. | 27-501-385
Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338
Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157
Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997
Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343
Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27-501-415
Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27-306-190
Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27-301-367
Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrinyi utca 9. | 27-501-385
Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338
Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157
Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997

Születések:
Dreifinger Mihály és Angyal Diána
gyermeke: Kíra, Gyetvai Roland és
Metzger Brigitta gyermeke: Botond,
Hóringer Tamás és Szigetvári Katalin,
Varga László és Volentics Enikő
gyermeke: Szabolcs, Ferencz Gellért
és Czeglédi Mária gyermeke: Gellért,
Nagy István és Csőreg Gabriella
gyermeke: Jázmin, Németh Gyula
és Lakatos Tímea gyermeke: Gyula
Eduárdó, Galba Márió és Németh
Tünde gyermeke: Nadin, Kis-Vén
László és Demeter Valéria gyermeke:
Dániel, Kurnász Gyula és Mészáros
Erika gyermeke: Kolos Gyula, Krasznai
László és Násfay Lívia gyermeke: Erik,
Seller Károly és Dombovári Krisztina
gyermeke: Janka, Szebenszki Csaba
és Fábián Noémi gyermeke: Bence
Fábián, Dobrocsi Gergely és Raáb
Nóra gyermeke: Eliza Anna, Barazutti
Ferenc és Gáspár Alexandra gyermeke:
Larina Lídia.

Házasságkötések:
Krauze István és Csuka Anna, Balogh
Sándor és Szabó Emese Nikoletta,
Burik Antal és Gőz Mária, Bartha
Richárd és Bezeczki Erika, Molnár
Zsolt Pál és Kovács Éva Judit, Lázár
Zoltán és Tövis Arabella, Krupa Sándor
és Boros Tímea, Kovács Krisztián és

Kádár Éva, Lestár Tamás és Ujvári
Márta, Rácz Norbert és Sárdi Mária,
Jakab Tibor és Bradács Karolina,
Schmidt Zoltán és Papp Ildikó Horváth
Jácint és Rózsahegyi Szilvia.

Halálesetek:
Kálmán Géza (1935), Kovács
Károlyné sz: Kenderesi Ilona (1937),
Koreny Józsefné sz: László Julianna
(1921), Pázmándi Antalné sz: Toldi
Teréz (1932), Papp Ernőné sz: Farkas
Mária (1931), Moys Lajosné sz: Rácz
Piroska (1919), Petermann Katalin
(1939), Szekeres Gáborné sz: Forgács
Mária (1932), Kiss László (1940),
Veszelovszky János Gusztávné sz:
Slezák Emma Mária (1947), Kollár
Lászlóné sz: Dékány Anna Mária
(1925), Werner Gyuláné sz: Kurdi
Anna (1924), Hegyi Ferencné sz.
Ruzsai Edit (1968), Pálos Gyuláné
sz. Somlai Erzsébet Katalin (1943),
Gyarmati Károly Gusztáv (1943),
Juhász Tiborné sz. Major Ilona (1925),
Szabados József (1935), Tóth György
Károlyné sz. Sipos Klára (1947),
Mészáros Lajos (1938), Debreczeni
Sándor Gyula (1924), Gulyás Józsefné
sz: Vincze Ilona (1926), Boér Vilmosné
sz: Balás Éva Eugénia (1916), Rózsa
János (1942) Sívó Antalné sz: Walter
Zsuzsanna (1943).

Élő kapcsolatban Vác és a nagyvilág
A TdM utazási iroda folyamatosan
megújuló, bővülő ajánlataiból tartalmas
katalógusokban is szemezgethetnek az
érdeklődők, a kínálat az évek folyamán
a törzsutasok és más partnerek igényeinek megfelelően egyre gazdagodik.
Ügyfeleink bizalmát elsősorban pontos, részletes tájékoztatással, színvonalas
szolgáltatásokkal szeretnénk elnyerni.
A választást pedig jól előkészített útleírással szeretnénk megkönnyíteni, hogy
az ajánlatok közül mindenki megtalálja
az elképzeléseinek és egyéni igényeinek leginkább megfelelő programot.
Ügyfeleink teljes körű kiszolgálásának alapját három fő pillér
adja: több éves szakmai múltunk,
referenciáink és 10 fős dinamikus,
szakképzett, minden igényt kielégítő
csapatunk - akik állandó résztvevői a

hazai és külföldi szakmai fórumoknak.
Kínálatunkat tekintve elsősorban
európai városlátogatások, körutazások,
üdülések illetve egzotikus utazások szervezésében váltunk ismertté a magyarországi piacon. A körutazások mellett
természetesen az egyéni és csoportos
utazások teljes kínálatával és speciális ajánlatokkal is állunk ügyfeleink
rendelkezésére. Váci, illetve Vác környéki ügyfeleinknek egyre több váci
indulású programmal kedveskedünk.
Meggyőződésünk, hogy a turizmus
a leghatékonyabb módja a különböző
kultúrák és emberek közötti kapcsolat kialakításának, elmélyítésének.
A Td M m ind a versenyképes
árak, m ind a korrektség dolgában bizonyítottan vonzó választási lehetőség már több mint 12 éve.

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

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

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

