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Beer Miklós megyés püspök,
Fördős Attila polgármester és Alt
Gyula, a Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke rangos
szlovákiai kitüntetést kapott.

A váci Szaniszló Róbertet is
beválasztották a száz legjobb
kortárs magyar fotós közé. Képei a világsajtóban is gyakorta
felbukkannak.

A rendkívül gazdag decemberi programkínálat keretében
előszilveszteri estet ad a Váci
Dunakanyar Színházban a
Bagi-Nacsa humorista duó.

6. oldal

10. oldal

12. oldal

Megnyílt az
adventi vásár
a főtéren

Köszöntjük a szépkorúakat!
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2014. október 31-én fejeződött be Vác Város Önkormányzat
és az Együtt Európáért Alapítvány konzorciumának „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott” elnevezésű projektje, melynek keretében a közigazgatási szervek és a civil szféra együttműködését erősítő programok
valósultak meg.
Az ÁROP-1.A.6-2013-2013-0017 azonosító számú projekt legfőbb célja a közigazgatási szervek és a civil szféra együttműködésének ösztönzése és - a köztük aktívan és hosszútávon működő - partnerségi
háló kialakítása volt. A megfogalmazott célok megvalósításának érdekében képzést szerveztünk az önkormányzat munkatársai számára,
valamint az egymás közötti kommunikáció elősegítésének, kapcsolat
fejlesztésének érdekében közös workshopokra invitáltuk az önkormányzat munkatársait és a civil szervezetek képviselőit. A több alkalommal megrendezésre került Nyílt Nap keretében óvodás gyerekek
és középiskolások betekintést nyerhettek szakigazgatási szervek működési folyamataiba, így tűzoltósági, rendőrségi bemutatót szerveztünk
a kisebbek számára, illetve középiskolás tanulók a Váci Fegyház és
Börtön működésével ismerkedtek meg. A 10 alkalmas Civil Egyeztető
Fórum célja az volt, hogy a civil szervezetek számára működésük során hasznosítható ismereteket nyújtsunk, így többek között projektmenedzsment, pályázati lehetőségek, jogszabályi háttér, forrásteremtés
témakörében hívtunk meg előadókat, emellett lehetőség nyílt a helyi
ügyek, kérdések megvitatására is. Ezen felül online és offline kommunikációs kampányokkal hívtuk fel a helyi lakosok figyelmét az aktív
közélet, a tudatos állampolgári magatartás, a civil életben való részvétel fontosságára. Ugyanezen cél érdekében készült el az állampolgári
ismereteket bemutató Váci Állampolgári Kalauz elnevezésű kiadvány
is, amelyet elsősorban oktatási intézményekbe jutattunk el. A projekt
ideje alatt megalakult Civil Munkacsoport a tervek szerint a következő
években is működni fog egyfajta érdekképviseleti, a helyi civil szféra
megerősödését segítő szervezetként, ugyanígy továbbra is számíthatnak a civil szervezetek a Civil Referensre, aki az önkormányzattal való
együttműködést fogja támogatni. A tervek szerint a következő évben
megrendezésre kerül a Civil Egyeztető Fórum és a szervezetek láthatóságát segítő Civil Börze is.
A projekt megvalósítására 20.000.000 Ft állt rendelkezésre, amely
támogatást az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretében nyerte el Vác Város Önkormányzat és az Együtt Európáért Alapítvány által létrehozott konzorcium.

14-15 | HASZNOS
Kovács Gézáné, Erzsike néni október 13-án töltötte be 95. életévét, Bálint
János pedig a 90. születésnapját ünnepelte a napokban.
Az ünnepelteket Mokánszky Zoltán alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita,
az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője is felköszöntötte, átadva
nekik a város ajándékát, illetve az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével
ellátott oklevelet.
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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
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
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22:35 Híradó ismétlés

Szerda
18:00 Hetedhét Magazin – összefoglaló
Fót térségéből
19:00 Hetedhét Magazin ism.
20:00 Híradó – benne a térség
legfontosabb történései
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Csütörtök
20:00 Híradó – benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Hazai – kulturális programajánló
magazinműsor
20:40 Nagyító – hírháttér-műsor
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legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kulturális programajánló
magazinműsor
20:40 Térségi magazin
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés
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nagy történelmi múltú városok, amilyen Vác is, számtalan emblematikus épülettel, köztéri alkotással büszkélkedhetnek - és a lehetőségek szerint igyekeznek megbecsülni ezeket az épített örökségbe tartozó értékeiket,
már ha rajtuk múlik a dolog.
Vácon többek között ilyen - nem csupán helyi szinten, de országos,
sőt európai összehasonlításban egyaránt - kiemelkedő jelentőségű érték
a vasútállomás úgynevezett felvételi épülete, amely a MÁV, illetve a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tavaly kezdődött és jövő ősszel
záruló beruházásának keretében mára újra visszanyerte régi szépségét, és
a falakon belül minden vonatkozásban igazán korszerűvé vált.
Jómagam pusztuló korában is mindig szépnek találtam a vasútállomást, de ebben értelemszerűen a személyes érzelmeim játszották a
főszerepet. Hiszen gyerekként innen indultam sok nagyszerű kirándulásra, aztán később - már afféle “talpas” fiatalként - itt fogadtam
távolabb élő, rokonság-bemutatásra érkező szerelmeimet, az évek során
máshová költözött barátaimat, itt keltem útra hozzájuk viszontlátogatásra, de ugyanígy felejthetetlen a pályakezdő ingázós korszakom, no meg
az az időszak, amikor - távolabbra szakadva - csak úgymond csekkolni
érkeztem ide jöttömben-mentemben. Magyarán a helyszín - romlásávalrútságával együtt - korábban nagyon fontos része volt az életemnek, de
minek is fogalmazok múlt időben, amikor tudom, hogy megrögzött vonatpártiként nekem mindétig kikerülhetetlen marad ez a kis helyi peronvilág, főleg miután minden részletében megszépül, modernné válik.
Mindezek ellenére kétségtelen: a legutóbbi években már szégyenkeznünk kellett pályaudvarunk elhanyagoltsága miatt, nekem is sokan
megjegyezték, hogy méltatlan Váchoz az épület és közvetlen környezete
lepusztultsága, erre pedig legújabban csak azt tudtam válaszolni, hogy
inkább gyorsan kerüljünk beljebb, ott sok minden megszépült...
Most viszont már a vasútállomással együtt az előtte lévő kis térség (a
város egyik legfontosabb kapuja) is egyre szebb, a térkövezéssel párhuzamosan kis körforgalom épül, az összképbe illő kandeláberekkel övezve,
hovatovább lassan Vác régi-új büszkeségének nevezhetjük a helyszínt.
Ami a beruházás teljességét illeti, remélhetőleg a MÁV és a NIF Zrt.
figyelembe veszik a munka közben megfogalmazódott önkormányzati
kritikákat-kéréseket, lakossági panaszokat, és a lehetőségek függvényében
minden érdeket méltányolva viszik végbe a csaknem tizenöt milliárd
forint értékű fejlesztést. Ehhez képest az már csak hab lenne a tortán, ha
a jövőben lassacskán a vonatkéséseket is elfelejthetnénk, hiszen bőven van
rá példa, hogy ez - békeidőben, a többé-kevésbé jól kalkulálható időjárási
körülmények között - egyáltalán nem megoldhatatlan feladat. És akkor
talán elérhető, hogy mind többeknek jól csengjen a mondat, miszerint:
“Kérjük, vigyázzanak, az ajtók záródnak!”

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 lapszámunk játékának győztese: Mózes Béláné, akinek gratulálunk! Mostani feladványunk megfejtését
december 15-éig várjuk. Előző lapszámunk archív fotóján az evangélikus épületegyüttes szerepelt.
Cservenák Péter gyűjteményéből
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DÖNTÖTT A TESTÜLET

DÖNTÖTT A TESTÜLET

Az új testület első munkaülése
Az október 27-i alakuló ülés után munkaterv szerinti első tanácskozását november 12-én
tartotta Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

A zárt ülés
döntései
A képviselő-testületi ülés
zárt részében meghozott döntésekről Fördős Attila polgármester adott tájékoztatást.
Eszerint elsőként a hold in g kezdem ényezé sé re
egy lakás vonatkozásában
ingatlanértékesítési folyamat elindításáról döntöttek.
Majd Mokánszky Zoltán alpolgármester javaslatára és
előterjesztésére Vác Város
Sportjáért kitüntető címet
ad om á nyoz t a k a z Ipre s s
Center-Vác országos bajnok
női kézilabda ifjúsági csapatának. A vonatkozó jogszabályok miatt elutasítottak
egy közgyógyellátásra való
jogosultság miatti fellebbezést. Végül a Közbeszerzési
Munkacsoport üléseiről szóló
tájékoztató során két kérés
érkezett: megvizsgálják, hogy
a mobilgát műszaki tartalmára vonatkozó csökkentés a
közbeszerzési eljárásban mit
tartalmaz, továbbá kérésre
biztosítani fogják a képviselőknek a Beszerzési, illetve
a Közbeszerzési Munkacsoport üléseiről készült jegyzőkönyvek másolatát.

A teljes testületi létszámban
lezajlott ülés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló jelentéssel indult.
A tájékoztatók sorában a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a jelentősebb beruházások aktualitásairól,
az oktatási, nevelési intézmények
statisztikai összesítőjéről és a
Sirály Utcai Óvoda hőszigetelési
pályázatának benyújtásáról szóló
anyag szerepelt.
A napirend elfogadását
követően elsőként a holding
augusztusi és szeptemberi tevékenységéről adott beszámoló

következett. Ezután - nagyrészt jogszabályváltozás miatt
- néhány pontban módosították
a Váci Hulladékgazdálkodási
Kft-vel kötött közszolgáltatási
szerződést. A folytatásban a
nemzetiségi önkormányzatok
elmúlt évi munkája szerepelt
a napirenden, a testületi tagok az erről szóló valamenynyi beszámolót vita nélkül,
egyhangúlag elfogadták. A
következő napirendi pont a
szakbizottságok külsős szakértőinek megválasztása volt.
Ezt követően változtattak az
érvényben lévő Szervezeti és

Működési Szabályzaton, majd
megtárgyalták a város idei első
háromnegyed évének gazdasági tervteljesítését. Napirenden
szerepelt a jövő évre érvényes
költségvetési koncepció vitája,
az idei költségvetés módosítása, illetve az aktuális likviditási jelentés anyaga. Felülvizsgálták, de nem változtattak a
közterület használati és - behajtási engedélyek, illetve a
helyi autóbusz közlekedés díjszabásán. A rendezvénysorozatról készült összefoglaló film
megtekintése után a testület
elfogadta az idei Váci Világi

Vigalomról szóló beszámolót.
Majd pályázati részvételről és
a várostörténeti múzeum kialakításának anyagi fedezetéről
született döntés.
Három rendeletalkotásra
is sor került. Ezek: az élelmezési nyersanyagköltségről, a
közterületek használatáról és
rendjéről, illetve a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
szóló szabályozás.
A nyílt ülés képviselői hozzászólásokkal és kérdésekkel,
valamint a jelenlévő megválasztott külsős bizottsági tagok
eskütételével zárult.

Szakbizottságok
külsős
szakértőkkel

Ifjúsági-Sport Bizottságba, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottságba három-három, míg a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságba
két külsős szakértő került be.
A plenáris ülésen a szavazási eredmény kihirdetését
követően a délutáni órákban
a bizalmat kapó külsős tagok
egy része letette az esküt.
A Művelődési- Oktatási és
Ifjúsági-Sport Bizottsághoz,
valamint az Egészségügyi
és Szociális Bizottsághoz a
későbbiekben még egy-egy
külsős tag csatlakozik.
Ezek alapján a következő
személyek alkotják jelenleg a
váci szakbizottságokat:
- Egészségügyi és Szociális
Bizottság; elnök: dr. Manninger Péter, képviselő tagok:

Kovács Ágnes, Balkovics
Péter, Krauze István és Vácy
Károly, külsős tagok: dr. Nógrádi Zsófia, Szarka Győzőné
és Biegelbauer Balázs
- Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság; elnök: Balkovics Péter,
képviselő tagok: Kovács Ágnes,
Matkovics Ilona, Kászonyi Károly, Kiss Zsolt, Steidl Levente
és Vácy Károly, külsős tagok:
Buchwald Imre, Dobai Tamás,
Kis Csongor és Vinkó Lajos.
- Művelődési-Oktatási és
Ifjúsági-Sport Bizottság; elnök:
Steidl Levente, képviselő tagok:
Matkovich Ilona, Kiss Zsolt,
Kriksz István és dr. Manninger
Péter, külsős tagok: Bodonyi
Béla, Manninger Gábor és Tótváradi-Nagy Bence.
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; elnök: Kászonyi Károly, képviselő tagok (csak képviselők kaphattak megbízást):
Kovács Ágnes és Kiss Zsolt.
- Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság; elnök: Kriksz István, képviselő
tagok: Ferjancsics László és dr.
Manninger Péter, külsős tagok:
Moys Csaba és Szalay Ákos

koncepcióját. Az alábbiakban
ennek legfontosabb sarokpontjait ismertetjük.
2015-ben a következő célkitűzések határozzák meg Vác
gazdálkodását:
- az intézményhálózat, a
városüzemeltetés működőképességének megtartása,
- a város fejlődését elősegítő, elbírálás alatt álló vagy
már megkezdett pályázatok
eredményes menedzselése, új
pályázatok benyújtása,
- a hatékony kintlévőség
kezelés,
- az adóbevételek növelése
érdekében vállalkozások Vácott történő letelepedésének
elősegítése,
- a vállalkozásokkal való
kapcsolattartás és folyamatos párbeszéd,
- az idegenforgalom további fejlesztése.
2015-ben az önkormányzat
költségvetésének főösszege az
idei évihez képest nem emelkedik. Külső forrás bevonását jelenleg nem tervezik, ám
amennyiben ez indokolttá
válna, akkor a képviselő-testületnek kell majd a szükséges
döntéseket meghoznia.
A likviditás biztosításához - a
bevételek és a kiadások ütembeli
eltérésének kezelése miatt - folyószámla-hitelkeretre lesz szükség,
Az Mötv. 111§ (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési
hiány nem tervezhető. Ezért
a költségvetési előirányza-

Mint ismeretes, Vác Város
Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-i alakuló
ülésén megválasztásra került az
öt szakbizottság elnöke, illetve
képviselői tagsága. A novemberi
munkaterv szerinti tanácskozás
értelmében külsős szakértő tagok
csatlakoztak a grémiumokhoz.
Az előírások szerint titkos
urnás szavazással történt meg
a külső szakértő bizottsági tagok megválasztása. A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság csak
képviselőkből áll, a Gazdasági- Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságba
négy, a Művelődési-Oktatási és

A 2015-ös
költségvetési
koncepcióról
Fotó: Sándor Lajos

Az ülésen Fördős Attila
polgármester előterjesztésére
a képviselő-testület elfogadta
a város jövő évi költségvetési

tok tervezésekor a kötelező
ön korm ányzati fel ad atok
prioritását kell biztosítani,
önként vállalt feladat csak
akkor tervezhető, ha annak
pénzügyi fedezete a saját
bevételekből megteremthető.
Az idei évi gyakorlatot
követve 201 5 - b en is csak
akkora összegben lesz lehetőség fejlesztési, beruházási
kiadásokra kötelezettséget
vállalni, amekkora összegben
a felhalmozási bevételek realizálódtak. Ettől csak külön
képviselő-testületi döntéssel
lehet eltérni.

Közérdekű
információk
A váci önkormányzat novemberi plenáris ülésén, illetve az azt előkészítő bizottsági
tanácskozásokon több jelentés
és tájékoztató is elhangzott.
Többek között az alábbi fontosabb döntések születtek,
illetve információk kerültek
nyilvánosságra:
- Az árvízvédelmi mobilgát kivitelezési munkálatainak
2015 első hónapjaiban meg kell
kezdődniük és jövő őszre el
kell készülniük annak érdekében, hogy az uniós források
felhasználhatók legyenek.
- Változatlan marad a közterület használati, illetve a
behajtási engedélyekre vonatkozó díjszabás.
- Mivel az év végén lejár a
helyi autóbusz közlekedés biztosítására kötött szolgáltatói
szerződés a Volánbusszal, a kiírt pályázat nyertesével kötendő
új szerződés megkötéséig nem
változnak a bérlet- és jegyárak.
- Megkezdve a szakaszos bevezetést, december 1-jétől - egy
meghatározott belvárosi területen - elkezdődik a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtés.
- A testület többségi szavazással közel kétmillió forintot
biztosított négy mentőautó ajándékozására Técső városának.
- Ezúttal kisebb területen,
de a korábbi évek vállalkozója
rendezhet karácsonyi vásárt
idén is a Szent István téren.
- Eddig 65 ezer forint lakossági felajánlás érkezett a Honvéd
emlékmű felújítására, amelyre
a város további félmillió forintos forrást biztosít. A felújítás
elvégzésére egymillió forintos
kivitelezői ajánlat érkezett.

- Hamarosan megérkeznek
a Diadal téri gördeszka pályára
megrendelt információs táblák.
- A járdaépítéssel folytatódik a Kosdi úti körforgalom
kialakítása, a további munkálatokra a jövő évi büdzsében
kell elkülöníteni forrást.
- Egyelőre nem született
döntés a háztartási hulladékgyűjtés vonatkozásában
a súly szerinti elszámolás
bevezetéséről.
- A jövőben a képviselők
legalább öt fővel alakíthatnak
frakciót.

Új rendeletek
és módosítások
A váci képviselő-testület
2014. novemberi ülésén
három rendeletet alkotott meg és két korábbi
rendelet esetében módosításokat fogadott el.

Rendeletalkotások
1. Az élelmezési nyersanyagköltsé g megh atározásáról - Az önkormányzat
azon költségvetési szerveinek,
amelyek élelmezési feladatokat is ellátnak, a képviselő-testület határozza meg a
nyersanyagnormákat. Ezt az
intézményi élelmezésvezetők
ajánlásának figyelembevételével - tekintettel az energia- és
tápanyag beviteli, valamint a
táplálkozás-egészségügyi követelményekre - tették meg a
testület tagjai. A rendeletet
11 támogató vokssal fogadta
el a grémium.
2. A közterületek használatáról és rendjéről - A rendeletalkotás elsődleges célja, hogy
jogi keretet adjon közterület
használathoz és szabályozza a
közterületi magatartási normákat. A közterületi használati díj nagysága és fizetési
szabályai jórészt változatlanok
maradtak. Ugyanakkor pontosították a kedvezmények és
mentesítések körét, feltételeit.
A rendeletet 14 igen és 1 tartózkodás mellett fogadták el.
3. A köztemetőről és a temetkezés rendjéről - A városi
tulajdonban lévő köztemető
felügyeletét a rendelet szerint a jegyző látja el. Törvényi előírás alapján bekerült a
rendeletbe a szociális temetés,
illetve annak rendje. A szabályozás továbbá tisztázza a

fogalmakat, közérthetőbbé
teszi a rendelkezéseket, illetve tartalmazza a két évtizede
elkészített korábbi rendelet óta
történt változások gyakorlatba
való átültetését. A rendelet módosítása mellett 12-en szavaztak, illetve 2 nem voks mellett
1 képviselő tartózkodott.

Rendeletmódosítások
1. Az idei költségvetési rendelet aktualizálása - A rendeletmódosítást a központi költségvetésből származó források
beépítése és az intézmények
előirányzat-módosítási kérelmei indokolták. A büdzsé ez
évi főösszege így valamivel
meghaladja az öt és fél milliárd forintot. A módosítással
minden képviselő egyetértett.
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) módosítása - Az idei települési és
nemzetiségi választás (október
12.) napján változott a hazánk
önkormányzatairól szóló törvény. Ez alapján szükségessé
vált a helyi előírásokat tartalmazó SzMSz módosítása és a
technikai jellegű - például az új
testületi összetétellel kapcsolatos - változások átvezetése. A
módosítás egyben tartalmazza
az idő közbeni tapasztalatok
beépítését, a magasabb szintű
jogszabályokban bekövetkezett
változásokat. A módosítás 10
igen, 1 nem és 4 tartózkodással
kapott támogatást.

Hozzászólások,
kérdések
Miután az előző testületben is mandátummal rendelkező, a korábbi grémium utol-

Fotó: Sándor Lajos

só ciklusbeli ülésén kérdést
feltevő képviselők reflektálhattak az akkori felvétésükre adott válaszra, először a
hozzászólások elmondására
nyílt lehetőség.
Elsőként dr. Manninger
Péter a Damjanich téri balesetek kapcsán képviselőtársai
befolyását, segítségét kérte
egy ottani lámpás csomópont
kialakítása érdekében.
Ferjancsics László a városi honlap egyes tartalmainak
felülvizsgálatát, frissítését
szorgalmazta.
Dr. Bóth János véleménye
szerint a képviselőknek nem
a városvezetőkkel, hanem az
őket megválasztó polgárokkal
szemben kell lojálisnak lenniük. Önmérsékletre szólította
fel a választáson nyertes politikai oldalt.
Kászonyi Károly csatlakozott dr. Manninger Péter
felhívásához és konkrét lépéseket sorolt a probléma
megoldása érdekében.
K rik sz Ist vá n m egkö szönte a Nemzeti Kulturális
Alapon történő pályázatok
összeállítását Lévai Dávid
főépítésznek.
Balkovics Péter reagált
dr. Bóth János felvetéseire,
vitatva az ellenzéki képviselő
választási eredményt taglaló
mondanivalóját.
A képviselői kérdések sorát dr. Bóth János nyitotta: a
holdinghoz intézett kérdései
között szerepelt többek között
a gépkocsihasználat gyakorlatának firtatása, majd a Váci
Szimfonikus Zenekar elmaradt pénzbeli támogatására
kérdezett rá.

K á s z ony i K á rol y e g y
közelmúltbeli belvárosi verekedés kapcsán a polgármestertől kért közvetítést a
rendőrség felé, hogy megtudja: milyen intézkedéseket
terveznek a hasonló esetek
megelőzé se érdekéb en. A
folytatásban a vá l asztási
kampányeszközök eltávolítását sürgette.
Kovács Ágnes a Galcsek
utcai ideiglenes buszmegálló
környéke tisztán tartásának
elmaradását említette. Szorgalmazta, hogy a választások befejezése után a város
é rdeké b en a kon st r u k t ív
e g y üt t mű kö d é s l e g yen a
fő irányvonal.
Kiss Zsolt a szokásos téli
problémákra való időbeli felkészülésre hívta fel a figyelmet. Kérte továbbá, hogy az
információs táblákat takaró
növényzetre fokozottan figyeljenek az illetékesek.
Balkovics Péter egy deákvári korlát baleset-veszélyességére hívta fel a figyelmet.
Ferjancsics László a választási plakátokkal összefüggésben felhívta a figyelmet,
hogy még tavaszról is vannak kinn kampányeszközök a
városban.
Kriksz István köszönetet mondott a holdingnak
egy konkrét gond orvoslása
okán. Majd a kisváci vasúti
zajvédő fal megfelelő paraméterekkel való kiépítését és
hosszának növelését kérte.
K i s s Z s ol t B a l k ov ic s
Péter kérdésére válaszolva
elmondta, hogy részt vett
egy közelmúltbeli váci demonstráció szervezésében.
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Fotó: Sándor Lajos

Váci „hídépítők” rangos
szlovákiai elismerése
Tavaly, Szent Cirill és Szent Metód szláv missziójának 1150. évfordulóján új kitüntetést alapított a
szlovákiai Nagyszombat megye,
és már az első körben a díjazottak közé választották dr. Beer
Miklós váci megyés püspököt,
Fördős Attilát, városunk polgármesterét illetve dr. Alt Gyulát, a
Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét.

A díjak átadása egy kicsit késett,
de november 10-én eljött az ideje, a
jeles alkalomnak pedig bensőséges
hangulatú ünnepség adott keretet a
váci püspöki palotában.
- Meggyőződésem, hogy az országaink között húzódó határoknak nem
szabad elválasztaniuk bennünket, sőt
hiszem és vallom: kapcsolataink egyre erősödhetnek a jövőben, amiben
kulcsszerep jut a közös keresztény
értékeknek. Akiket most kitüntetünk
új elismerésünkkel, a maguk területén
elkötelezett képviselői ennek az összekovácsoló, a nemzeteink barátságát
létfontosságúnak tekintő gondolatnak.
Köszönöm eddigi munkájukat, és sok
erőt kívánok nekik a folytatáshoz mondta az eseményen Tibor Mikuš,
Nagyszombat megye önkormányzatának elnöke. - Kapcsolatainknak több
szintje van, így kiemelhetem a két
kormány között a múlt évben kötött
stratégiai együttműködési megállapodást, a számtalan testvértelepülési
összeköttetést, és azt, hogy magánemberként szomszédolva is egyre inkább
otthon érezhetjük magunkat egymásnál.
Dr. Beer Miklós megyés püspök többek között kiemelte: Ferenc pápa a berlini fal lebontásának évfordulója kapcsán
megfogalmazott, a falak helyett hidak
építésére buzdító állásfoglalása alapján
Magyarország és Szlovákia példát mutathat Európának, sőt az egész világnak.
- Fontos, Istentől kapott küldetésünknek kell tekintenünk a népeink
közötti békesség megteremtését, elmélyítését, a testvéri barátság eszményének terjesztését. Ehhez hídfők

kellenek, mind tárgyiasult formában,
mind szellemi értelemben. Gondolok
itt például a jelképnek tekinthető esztergomi Mária Valéria hídra és az élet
minden területét érintő együttműködésekre, amelyekben az egyházi közösségek, önkormányzatok vezetőinek
különös felelősségük van - mondta dr.
Beer Miklós.
Fördős Attila polgármester a szavai szerint egymást nem kioltó
- nemzeti-, európai-, kisebbségi identitástudat fontosságát hangsúlyozva
megfogalmazta reményét, hogy a
jövőben a kelet-közép európai országok népei mindinkább megtalálják a
közös nevezőt, ami véleménye szerint
a keresztény gyökerekben, és a gazdasági-szociális egymásra utaltság
felismerésében keresendő.
A díjátadó ünnepség rangját mutatja, hogy - más jeles vendégek mellett
- jelen volt az eseményen Rastislav
Káčer szlovák nagykövet, Berényi
József, a Magyar Közösség Pártja elnöke és Rocskóné Holler Erzsébet,
az Országos Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke is.
*Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy
Fördős Attila polgármestert Ipolyság
Város Díja kitüntetésben részesítette
a felvidéki testvértelepülés.
Ribáry Zoltán

Folytatódó
burkolatjavítás

A Sejcei úton az előző ciklusban
számos kisebb útjavítást elvégeztek a
Váci Városfejlesztő Kft. munkatársai
a két éve beszerzett korszerű kátyúzó
géppel, legújabban a Sejcei úti buszforduló előtti nagyjából két kilométeres
szakasz felújítása is megvalósult.
Az út leginkább ezen az utóbbi
szakaszon használódott el az elmúlt
években, sőt évtizedekben, olyannyira,
hogy hosszú ideje már csak egysávosra
szűkült itt a közlekedési lehetőség a
tankcsapdának is beillő kátyúk miatt.
- Kiemelkedően fontos eredmény
ez a beruházás, ami a költségeket illetően a város és a DDC együttműködésében valósulhatott meg, ugyanis a

20 millió forintos ráfordítás összegét
fele-fele arányban biztosítottuk. De
ezzel nem ér véget az út felújítása,
hiszen értelemszerűen az a cél, hogy
a 2-es úti csatlakozásig megújuljon
a burkolat. Éspedig nem évtizedek
múlva, hanem minél hamarabb - mondta a fejlesztés kapcsán Fördős Attila
polgármester.
Bakovics Péter, a körzet képviselője
emlékeztetett, hogy a térségben élők
régi gondja volt az út állapota, amit
a lezárult ciklusban végre sikerült
jelentősen javítani.
- Joggal élhetek azzal a hasonlattal,
hogy a Sejcei út a térségben élőknek,
az itt üdülőingatlannal, kiskerttel rendelkezőknek a köldökzsinórt jelenti a
várossal és a 2-es úttal való kapcsolat
vonatkozásában. Égetően szükséges
tehát ez a most részben megvalósult
beruházás, amelyet az új ciklusban
is folytatni kell. Bízom benne, hogy
folyamatosan lehetőségünk nyílik
a további útburkolat javításra, ami
természetesen fontos része a programomnak - mondta Balkovics Péter.

Fejlesztés
a játszótéren

Lakossági megkeresésre - Dr. Manninger Péter, a körzet új képviselője
közbenjárására - a kisebbeknek is
biztonságos beülős alkalmatosságra
cserélték a közelmúltban a népszerű
Damjanich téri játszótér egyik hintáját, illetve új kötelekkel látták el az
óriás mászókát.
- Szeretném a magam részéről - de
szerintem a jelenlegi képviselő-testület
minden tagja nevében mondhatom - az
ügyeket így intézni, tehát azzal az alapállással, hogy a jogos és méltányolható
lakossági igényeket, ha van rá forrás,
minél hamarabb valóra válthassuk mondta a fejlesztés kapcsán a képviselő.
Dr. Manninger Péter arról is beszámolt, hogy szervezésében, illetve
Pető Tibor alpolgármester segítségével
december 12-én csaknem húsz váci
sorstárs is részt vehet a Magyar Állami

Operaház hagyományos adventi jótékonysági rendezvényén, a fogyatékkal
élők kiskarácsonyán.
A programot a teátrum ingyenesen
szervezi, a képviselő intézte a váci csoport bejelentkezését, az utazáshoz pedig Pető Tibor alpolgármester nyújtott
segítséget ingyenes busz biztosításával.

Kerékpárosbarát
település
Vác Város Önkormányzata újabb
megtisztelő rangot nyert el a közelmúltban, immár Kerékpárosbarát település
címmel is büszkélkedhet - jelentették be
a városvezetők november 28-án tartott
sajtótájékoztatójukon.
Mint elhangzott, a pályázat alapján
elnyerhető címnek több kritériuma van,
így többek között szempont, hogy az
adott településen milyen mértékben jellemző, hogy a lakosok autó helyett biciklivel közlekednek, no és természetesen a
kerékpáros infrastruktúra (kijelölt utak,
tárolók, pihenőhelyek) színvonala is.
- Ez az új cím is bizonyítja, hogy
jó úton járunk azon célunk elérése érdekében, hogy Vác mintatelepüléssé
váljon - emelte ki a sajtótájékoztatón
Fördős Attila polgármester, egyúttal
köszönetet mondva a sikeres pályázatot
összeállító főmérnökségnek, valamint
Deákné dr. Szarka Anita jegyzőnek,
aki felhívta a figyelmet a pályázatra.

Elismerések a Szociális
Munka Napján

A Szociális Munka Napja városi ünnepségén az idén Veszelei Sándorné vehette át a Szociális Munkáért elnevezésű
kiemelt kitüntetést, illetve oklevélben
részesültek: Ráczné Tóth Márta, Szántó
Erzsébet (Bölcsődék és Fogyatékosok
Intézménye), Kulimár Andrásné, Müller
Attiláné (Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja), Szabó Kinga,
Szegnerné Bánszegi Andrea (Szociális
Szolgáltatások Háza).
A Váci Dunakanyar Színházban
rendezett esemény bevezetéseként Mokánszky Zoltán illetékes alpolgármester idézte Teréz anya azon gondolatát,
mely szerint nem tehetünk nagy dolgokat, csak kicsiket, de nagy szeretettel.
- Őszinte tiszteletem és megbecsülésem a szociális területen dolgozó
áldozatkész szakembereknek, akik
nagyobb társadalmi elismertséget érdemelnének, a legmesszebbmenőkig
méltók rá, hogy példaként tekintsünk
rájuk, ezerszer inkább mint például a
bulvármédiában sztárolt percemberkék
- hangsúlyozta a városvezető.
Dr. Manninger Péter, az önkormányzat Egészségügyi- és Szociális Bizottságának elnöke megfogalmazta: fontos ez az
ünnepnap, mert ráirányítja a figyelmet
az egyik legszebb hivatásra, a szociális

szférában dolgozó áldozatkész szakemberekre, akiknek különösen szükségük
van arra, hogy újra és újra megerősítést
kapjanak, viszonzásul az elesetteket felkaroló szeretetteljes szolgálatukért.
- Ennek a hivatásnak a gyakorlásához
a lelki rátermettség, érettség, no és a hitelesség is ugyanolyan elengedhetetlen mint
a sokoldalú szakértelem. Utóbbit ráadásul
folyamatosan tovább kell bővíteni. Hiszen
a demográfiai változások, a folyamatos
társadalmi átalakulás újabb és újabb gondokat hoznak felszínre, gondoljunk csak
az előregedésre vagy az eladósodottság
miatti krízishelyzetekre - említette Dr.
Manninger Péter, köszönetet mondva a
szakemberek áldozatvállalásáért.
Ezután következett az elsimerések
átadása, melynek során Fördős Attila
polgármester, Mokánszky Zoltán alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita, az
Intézményfelüógyeleti és Humán Osztály
vezetője is gratulált a kitüntetetteknek.
Az esemény második részében a
Fónay-Humánia Társulat tagjainak
gazdag zenés-irodalmi összeállítása szórakoztatta a város különböző szociális
intézményeiben dolgozó ünnepelteket.
R. Z.

Gálával, kiállításokkal
ünnepelt
a piarista gimnázium

A rendalapító Kalazanci Szent József
pártfogása emléknapjához kötődően
november 14-én a diákok nagyszabású
gálaműsorával teljesedett ki az alapítása 300. évfordulóját ünneplő piarista
gimnázium jubileumi eseménysorozata.
A rendezvényt díszvendégként megtisztelte jelenlétével dr. Beer Miklós megyés
püspök, dr. Varga Lajos segédpüspök,
Labancz Zsolt tartományfőnök, Rétvári
Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára és Pető
Tibor alpolgármester is.
Az esemény bevezetéseként Futó Béla
házfőnök-iskolaigazgató megemlékezett
az alapító szerzetes atyákról, továbbá a
rend váci megtelepedését indítványozó
és segítő püspökök érdemeiről, majd zenei aláfestéssel kísért animációs vetítés
keretében röviden összefoglalta a rendház, a templom és az iskola történetét a
kezdetektől a legutóbbi időkig.
- Tizenkét generációnyi időt ölel át
iskolánk története, és ezek a generációk
valamilyen módon egyaránt nyomot
hagytak mind szellemi, mind tárgyi értelemben, tehát az alma mater ódon falai
között sok mindenről mesélnek a hosszú
folyosók, a tantermek, a kisebb-nagyobb
zegzugok. Nagyszerű múltidéző sétákat
lehet itt tenni, elvarázsolva a történelmi
miliőtől. Közben pedig pezseg az élet
az intézményben, hiszen több mint ötszáz diák készül itt a felnőtt életre, a
továbbtanulásra - emelte ki Futó Béla.

rista rendtartomány elöljárója, további
sikeres működést kívánva a jubiláló
intézménynek.
A köszöntő beszédek után a diákok
vették át a főszerepet, az előadó művészet
minden ágát felölelő gazdag gálaműsorral
tisztelegve iskolájuk jubileuma előtt.
Ribáry Z.

Jubiláló pedagógusokat
köszöntöttek

Rétvári Bence államtitkár - aki
maga is piarista diákként érettségizett annak idején - úgy fogalmazott:
az idő megmérte a piarista iskolákat,
köztük a váci gimnáziumot, és azt
igazolta, hogy értékállóak-életképesek, mivel a múlt, a hagyományok
tisztelete, a keresztény alapelvek és
a modern kor igényeinek naprakész
követése nagyszerűen ötvöződik tevékenységükben.
- A születésnap egyrészt nagyszerű alkalom a hálaadásra, arra, hogy
megköszönjük Isten áldását, az alapító szerzetes atyák nemzeti és tanítói
szenvedélyét, majd az elmúlt századokban az iskolát tovább éltető elődök
olykor bátorságot követelő kitartását.
Másrészt ez az ünnep egyúttal a saját
kötelezettségünkre is figyelmeztet,
felhívást jelent arra vonatkozóan,
hogy folytassuk a hagyományt, illetve tántoríthatatlanul keressük, milyen
szolgálatot tartogat számunkra a személyes életünk - mondta köszöntőjében
Labancz Zsolt, a magyarországi pia-


Szép hagyomány, hogy a települések
évről évre felköszöntik a színes diplomás,
azaz az egyetemi, főiskolai képesítésüket
50-80 éve megszerző pedagógusokat.
- Kiválasztott szerep pedagógusnak
lenni, hiszen nagy mértékben az oktatókon-nevelőkön múlik a felnövekvő
generációk tudása, életre valósága, érett
emberré válása. Ez a hivatás - a most
köszöntendő tanítók közé tartozó édesanyám példája alapján is - folyamatos
önfejlesztést, a tanórákon kívül rengeteg további otthoni munkát igényel, de
nem csak a tananyag vonatkozásában,
hanem ezzel együtt azért, mert a kor
követelményeihez igazodva időről-időre
változnak az oktatás-nevelés elvi alapvetései. Most ugyancsak paradigmaváltás
élünk meg ezen a téren, tehát a jelen kor
szakembereinek különösen fontos újra
megtalálniuk az egyensúlyt a lexikális
tudás átadása, a logikus gondolkodásra
késztetés és az örök értékekre nevelés
vonatkozásában - mondta a Pannónia
Házban rendezett ünnepség bevezetéseként Fördős Attila polgármester.
A folytatásban a köszöntöttek iskoláinak mai vezetői méltatták kollégáikat, majd igazán színvonalas zenés-irodalmi műsor és fogadás tette teljessé
az ünnepséget.

Díszdiplomások
Óvónő: Becsó Jánosné (gyémánt
fokozat 60 év); Tanítók: Győri
Józsefné (gyémánt 60 év), Hargitai Károlyné (rubin fokozat 70
év), Laczkó Tiborné (gyémánt
60 év), Monos Józsefné (arany
fokozat 50 év), Nagy Ferencné
( arany fokozat 50 év), Völgyi
Lászlóné (gránit fokozat 75 év,
posthumus); Tanárok: Babiák
Mihály (gyémánt 60 év), Faluhelyi Józsefné (rubin fokozat
70 év), Fördős Józsefné (arany
fokozat 50 év), Konrád Edéné
(arany fokozat 50 év), Palásty
Károlyné (arany fokozat 50 év),
Pelczéder Tibor (arany fokozat
50 év), Vásárhelyi József (gyémánt fokozat 60 év), Madudák
Istvánné (arany fokozat 50 év)

Újra nyitva
a kórházi patika

November elejétől hároméves szünetet követően újra lehet gyógyszert
kapni a Jávorszky Ödön kórházban.
Az intézményben 2011-ben zárták
be a korábban ott üzemelő patikát,
aminek újranyitását először technikai
okok akadályozták meg, később a kórházban zajló rekonstrukciós munkák
késleltették.
Ezentúl viszont a szakrendelőkben
vagy a kórházban felírt recepteket
- hétfőtől-csütörtökig reggel nyolctól
fél négyig, pénteken pedig délután
egyig - a Platán Gyógyszertárban is
kiválthatják a betegek.

Fotó: Cseledy András
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INTERJÚ

NYOLCSZEMKÖZT A VÁROSVEZETŐKKEL

Elsődleges a biztonságos, kiegyensúlyozott városüzemeltetés
CSAPATMUNKA A városvezetés az előző ciklusban megszokott felállásban folytatja a közös munkát

RIBÁRY ZOLTÁN | ribary.zoltan@gmail.com

Az október 12-én tartott önkormányzati választásokon Fördős Attila polgármester meggyőző többséggel
ismételten bizalmat kapott a választóktól, aztán javaslatára az alakuló ülésen az új testület egyaránt megerősítette pozíciójában Pető Tibor és Mokánszky Zoltán alpolgármestert, magyarán nem történt változás a
szűkebb értelemben vett városvezetésben.
- Mit olvasnak ki a választók
döntéséből a közvetlen városvezetés vonatkozásában, hogyan alakul
Önök között a munkamegosztás az
új ciklusban?
Fördős Attila: - A polgármester-választás elsöprő arányú sikere nem elsősorban nekem szólt, hanem egyúttal
alpolgármester társaimnak is, akik
ráadásul egyéni körzetükben szintén
bizalmat kaptak, ugyancsak meggyőző
fölénnyel. Vagyis a szavazás eredménye
visszaigazolta közös tevékenységünk
eredményességét, ez pedig meghatározta, hogy a már bevált felállásban
folytassuk a munkát. Ez alapján tehát
semmiféle hangsúlyeltolódást nem tervezünk a feladatmegosztásban: Pető
Tibor elsődleges hatásköre a városfejlesztés, Mokánszky Zoltáné a sport és
a művelődés területe, míg jómagam a
reprezentáció és az operatív irányítás
vonatkozásában vállalok főszerepet,
a stratégiai jellegű döntés-előkészítés
pedig minden kérdésben együttes felelősséget jelent.

- Fontos kérdés az alpolgármesteri tisztség és az egyéni körzeti
képviselői munka összehangolása.
Mokánszky Zoltán: - Megtisztelő a
kettős feladatkör, amit az elmúlt négy
év tapasztalatai alapján jól össze lehet
hangolni. Legfrisebb példaként kiemelhetem a Kosdi úti körforgalom már
folyamatban lévő építését, hiszen ez a

közvetlen környéken élőknek különösen
fontos, de egyúttal az egész város érdekét szolgálja. És megragadom az alkalmat, hogy kérjem a körzetemben élőket:
a jövőben is bizalommal forduljanak
hozzám gondjaikkal, javaslataikkal!
Pető Tibor: - Nekem újdonság a
tényleg nagy kihívást jelentő összetettebb feladat, tehát elsőként köszönetet
mondok a bizalomért, hogy immár
egyéni képviselőként és egyben alpolgármesterként is dolgozhatok. Azon
az elvi alapon, hogy a politika többek között az érdékérvényesítés és az
ésszerű kompromisszumok művészete,
úgy gondolom: össze lehet hangolni
a körzeti és a tágabb értelemben vett
városi célokat. Ezt én úgy kívánom
gyakorolni, hogy minden erőmmel képviselem a körzetem érdekeit, adott esetben ütközéseket is vállalva, ugyanakkor
tudom, bőven adódhatnak helyzetek,
amikor minden egyéni képviselőnek
önmérsékletet kell tanúsítania, egyúttal
belátásra kérve a szűkebb pátriájában
élőket, ha valamilyen helyi fejlesztést
nem lehet azonnal megvalósítani.

- Az alakuló testületi ülésen elhangzott: továbbra is az önkormányzat hatáskörébe tartozó intézményrendszer biztonságos működtetése az
elsődleges cél, de még a korábbinál
is nagyobb szigorral, maximálisan
összehangolva az egyes intézmények
karbantartási-, fejlesztési igényeit.
Mit jelent ez a gyakorlatban?

Fördős Attila: - A városüzemeltetési
feladatok és az önkormányzati intézmények dologi kiadásai vonatkozásában
a gazdasági hivatal listát készít, hogy
egyértemű legyen, melyek azok a tennivalók, amelyeket saját hatáskörben
meg kell tudniuk oldani az egyes egységeknek, melyeknél szükséges a holding
közreműködése, illetve mi az, ami jelentősebb ráfordítást igényel. Mondok
egy példát: jogszabály írja elő, hogy az
egészségvédelem jegyében záros határidőn belül nem maradhat azbeszttető
a közcélú épületekben, de ha mondjuk
csak egy előtetőről van szó, egy-két saját technikai alkalmazott elvégezheti a
bontást, ha viszont jóval összetettebb a
munka és adott esetben életvitelszerűen
használt helyiségeket kell mentesíteni,
természetesen rendelkezésre állnak a
városfejlesztő kft szakemberei. Ami
az anyagi ráfordításokat illeti, az önkormányzat írásba foglalt költségvetése
jelenti a keretet, attól rendkívüli esetben
is csak akkor szabad eltérni, ha biztosan látszik, hogy lesz fedezet az adott
feladat elvégzésére a likviditási keret
terhére felszabadított összeg pótlására.

a város egész területét érinti, és a régi,
de felújítható lámpatestek más, eddig
kimaradt helyeken történő felállítását is
magában foglalja, a megvalósítás természetesen nem megy majd egyik napról
a másikra. A mobilgát vonatkozásában
tudni kell, hogy a Belügyminisztérium
rendelete értelmében időközben 1 méterrel megnőtt a mértékadó árvízszint, ami
- sok más településhez hasonlóan - a mi
beruházásunk esetében is szükségessé
tette a védmű újra tervezezését, ezzel
együtt persze továbbra is mérvadóak az
uniós forrás felhasználására vonatkozó
határidők. A közlekedési rendszer fejlesztése kapcsán első körben a tervezésre
sikerült támogatást szereznünk, a beruházásnak ez az első, előkészítő szakasza
már lezárult, a folytatásra pedig újra
pályáznunk kell, amit természetesen
meg is teszünk.

- A nemrég véget ért ciklusban
három nagyberuházásra is sikerült
forrást nyerni, de milyen ütemben
várható ezeknek a projekteknek a
megvalósítása?

Mokánszky Zoltán: - Bár ez sem
városi beruházás, nem feledkezhetünk
meg a javában tartó, az ütemterv szerint jövő ősszel befejeződő vasúti rekonstrukcióról sem, ami járulékosan
nagyban enyhítheti a parkolási gondokat, illetve fontos eleme a közúti
aluljárók felújítása, bővítése is. Ami
pedig a külső források bevonását illeti,
rendkívül eredményes sportegyesületeink, önkormányzatunk és gazdasági
partnereink összefogásával reményeink
szerint az elmúlt évekhez hasonlóan a
jövőben ugyancsak sikeresek leszünk
a TAO pályázati rendszerben.

Pető Tibor: - A közvilágításfejlesztés
esetében hamarosan elkezdődnek a kivitelezési munkálatok, de mivel a program

Fotók: Sándor Lajos

Fördős Attila: - Fontos megemlíteni,
hogy a kormány elhatározott szándéka
a 2-es számú gyorsforgalmi út autópályává fejlesztése, ma úgy tűnik, hogy
ez a városunknak kiemelt jelentőségű
állami beruházás még a mostani kormányzati ciklusban elindulhat és talán
meg is valósulhat.

- Az újabb pályázatoknál maradva biztató lehet, hogy a 2020-ig tartó
új uniós fejlesztési ciklusban minden
eddiginél nagyobb keretösszeg áll
hazánk rendelkezésre. Gondolom,
a váci önkormányzat is igyekszik
kihasználni a lehetőséget.

Pető Tibor: - Elöljáróban fontos
hangsúlyozni, hogy az infrastrukturális fejlesztési pályázatok esetében a
Közép-Magyarországi Régió és annak
települései bizonyos mértékig hátrányban vannak más, elmaradottabb
régiókkal szemben. Ezzel együtt természetesen ilyen tervezett beruházásokra is pályázni fogunk az előttünk
álló ciklusban, nem mondhatunk le
a külső források szerzésének erről
a lehetőségéről. Ugyanakkor be kell
látnunk, hogy nekünk elsősorban a
gazdaságfejlesztés terén van esélyünk
előrelépésre.
Fördős Attila: - Ahogy az előző
ciklusban elkezdtük, a jövőben tovább erősítjük az önkormányzat és a
városunkban működő cégek közötti
kapcsolatokat, bízva benne, hogy mind
többen munkahelyteremtő fejlesztéseket hajtanak végre az elkövetkező

években, ugyanakkor igyekszünk új
beruházókat is ide csábítani. Az adottságaink megvannak a fogadásukhoz,
és elmondhatom: érdeklődők is akadnak, több esetben már elkezdődtek a
tárgyalások a letelepedés feltételeiről.

- Az előző ciklusban látványos
eredményeket ért el a város a turisztikai infrastruktúra fejlesztése, a
kulturális kínálat bővítése terén. Mit
tudhatunk ennek kapcsán a további
tervekről?

még fiatal Forte Fotóklub Vác közreműködésével egyedülállóan gazdag
fényképtárlat és a fotózás fejlődését
érzékeltető eszközgyűjtemény tehet
teljessé, de nem feledkezhetünk meg
a jelenleg raktárakban porosodó egyéb
képzőművészeti kincseink „kiszabadításáról”, nagyközönség elé tárásáról
sem. Ez hosszú távú stratégiai feladat,
amit reményeink szerint előbb-utóbb
hotel nyitása koronázhat meg, miután
elérjük, hogy egy nap már ne legyen
elég a hozzánk látogatóknak értékeink
megismerésére.

Fördős Attila: - Egyértelmű, hogy
ez az egyik legfontosabb kitörési lehetőségünk, tehát folytatjuk az ilyen
irányú fejlesztéseket. Múzeumi negyedet tervezünk, amit például a
már meglévő kiállítóhelyek mellett
helytörténeti múzeum, a Dunakanyar Fotóklub felajánlása révén és a

Mokánszky Zoltán: - Vonzerőnk
növelésének az is záloga, hogy a már
jelenleg is igen gazdag kulturális
eseménykínálatunkat a jövőben még
tovább színesítsük a Madách Imre Művelődési Központ, a Váci Dunakanyar
Színház és a különböző művészeti közösségeink közreműködésével.

- Bár az első ülésből nyilván nem
lehet messzemenő következtetéseket
levonni, végezetül kérem, ejtsünk
szót arról, milyen testületi munkára
számítanak?
Fördős Attila: - Abban bízunk,
hogy hatékonyabbá válik a testületi
munka, de nem csak bízunk benne,
hanem biztosak is vagyunk a pozitív
változásban, amire garanciát jelent
a markáns többséggel bíró, egységes, jól felkészült emberekből álló
Fidesz-KDNP képviselő-csoport. Az
ellenzék szerepe, tevékenysége ugyan
jóval kevésbé lesz meghatározó az
új felállásban, ugyanakkor nagyban
számítunk az aktivitásukra, konstruktivitásukra. Végső soron pedig
az a cél, hogy széleskörű társadalmi
egyetértés alapján végezhessük a munkánkat, aminek záloga a civilekkel
való folyamatos párbeszéd.
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Festészeti díj „A száműzött
parkja” című alkotásért

Új tagokat toboroz
a Váci Harmónia Kórus
A Váci Harmónia Kórus új tagokat
toboroz, várják soraikba mindazon
tizennégy év fölötti érdeklődőket, akik
- lehetőleg iskolai énekkaros múlttal szívesen csatlakoznának a közösséghez,
hogy ne csak a zuhany alatt engedhessék ki a hangjukat...
A kó r u sb a n óvó n ő, pszich iáter, é píté sz, m arketin g- szakemb er, c sú c sm en e d z s er, ác s , ü g y-

Hazánk - nemzetközileg is nagy becsben tartott - legjelentősebb hagyományú kortárs képzőművészeti seregszemléje a már hat évtizedes múltú Vásárhelyi Őszi Tárlat.
A tárlaton megh ívásos alapon
vehetnek részt a képzőművészek, a
felkérés alapja a helyi-, illetve a kiállításhoz való korábbi kötődés, magyarán a kuratórium rendre elsősorban a
térségben élő, továbbá a seregszemlén
már korábban is szereplő alkotókat
kér fel kiállítónak.

Gyökerek
Adorján Attila Balassagyarmaton született, és - nem feledve
gyökereit - ma is ezer szállal kötődik a Nógrád megyei városhoz.
Ennek ékes bizonyítéka, hogy
november 7-én önálló kiállítása
nyílt a Horváth Endre Galériában. Itthon még be nem mutatott
képeket hozott el ide, melyeket
kizárólag erre az alkalomra adott
kölcsön a művészi kibontakozását
támogató világhírű bécsi mecénás, Martin Suppan.

Hat évtizedes
hagyomány
A Vásárhelyi Őszi Tárlat
egyediségét hat évtizede töretlen hagyománya, folyamatossága,
magas szakmai színvonala, valamint az adja, hogy valamennyi
képzőművészeti ág képviselteti
magát a - kezdetektől mindig
október első vasárnapján nyíló
- nagyszabású kiállításon.
Az idei díjazottak között találhatjuk a Vácon élő és allkotó
Adorján Attila festőművészt is,
aki „A száműzött parkja” című
olajfestményével érdemelte ki a
zsűri kiemelt elismerését.

Az idei, sorrendben már a hatvanegyedik tárlat keretében (december
7-éig) 155 művész 213 alkotását láthatja a nagyközönség az Alföldi Galériában, a kiállított művek között 122
festmény, 31 grafika, 56 plasztika és
négy egyéb műfajú alkotás szerepel.
A hódmezővásárhelyi seregszemlén díjazott művé szek (köztü k a
Vácott élő és alkotó Adorján Attila
festőművész) a tárlat kísérőrendezvényeként a fővárosban is bemutatkozási lehetőséget kaptak, ezen a csoportos bemutatón - melynek az Art IX-XI
Galéria adott helyet - mindegyikük
egy-egy művel szerepelt.

Munkában a 2012-es Roland Garros-on Fotó: © Alex Kundenko / RIA Novosti)

Névjegy
Szaniszló Róbert 1980 április 30án született Budapesten. Tősgyökeres váci, születésétől fogva Vácott él.
Tanulmányait illetően a helyi
piarista gimnáziumban érettségizett, ezután előbb az angliai University of Hertfordshire iskolában,
majd a Szent István Egyetemen is
diplomát szerzett.
2012-ben saját fotós ügynökséget alapított Focus Press Agency
néven, és sport-, divat-, közélet témakörökben készít fotóriportokat.
Díjai, elismerései: Képeit több
alkalommal beválasztotta a zsűri
a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás bemutatott alkotásai közé.
2013-ban egyik felvételével elnyerte
a Magyar Sportújságírók Országos Szövetsége nívódíját. A tavaly
létrehozott Robert Capa Kortárs
Fotográfiai Központ (Budapest,
Nagymező utca 8.) „Miénk itt a
kép!” pályázata alapján több képével
szerepelt az intézmény „Fotóutca
fesztivál” című időszaki tárlatán.

véd, író, kórh ázi nővér, ügyvéd
is szerepel , közö s nevezőjü k az
éneklés szeretete.
Az új tagokat egy népdal eléneklése
alapján választja ki a kórus karnagya.
Az énekes közösség a Madách Imre
Művelődési Központban, szerdánként
19 órai kezdettel tartja próbáit, találkozóit, itt és ekkor várják meghallgatásra
az új jelentkezőket is.

A műsorban többek között elhangzott Vivaldi: Magnificat című
műve, illetve az esemény magyarországi ősbemutatóra is alkalmat
adott, a kórusok és a zenekar előadták Randhartinger: Cantate Domino
című alkotását.

A Kreatív Online - az olvasók szavazatai és a fotós
szakma legjelesebb képviselőinek értékítélete alapján az elmúlt hónapokban összeállított egy kortárs százas
toplistát a hazai fotósok köréből, a „válogatottban”
pedig ott találjuk a váci Szaniszló Róbertet is
pontozására, másrészt újabb aspiránsok
javasolására. A válogatás utolsó körében aztán a pontszámok és a szakmai
ajánlások összevetésével alakult ki a top
100 mezőnye.
- Az igazán megtisztelő elismerés
kapcsán kiemelem, hogy nem egy-két
kép alapján kerültem a top százba, hanem
nyilvánvalóan hosszú évekre visszanyúló
fotós ténykedésem nyomán - nyilatkozta
a Váci Hírnöknek Szaniszló Róbert. - Pályafutásom indulásakor a VácOnline-nál
elöltött 3 év alatt számos fotóriporttal
és tudósítással jelentkeztem a portálon.
A fotózáson és a családi kapcsolatokon
keresztül régi barátság fűz Cservenák
Péterhez, és a kezdeményezésére létrejött
Forte Fotóklub Vác alapításakor természetes volt számomra, hogy csatlakozásommal támogatom a közösséget. Nagyon
fontosak nekem ezek a legszűkebb pátriámon belüli kapcsolatok.
A fiatal fotós már korábban is számos elismerést elkönyvelhetett eddigi
pályafutása során, de a díjaknál sokkal
fontosabbnak tarja a munkái alapján
elnyert lehetőségeket, így például azt,
hogy kiemelt fotóriporterként tartják
számon többek között a Roland Garros
francia nyílt teniszbajnokságon, különböző Forma 1-es futamokon, rangos
divatbemutatókon.
- Ami a hobbit illeti, lelkes triatlonistaként, iron-man versenyzőként azt
is fontosnak tartom, hogy ezeknek az
úgymond extrém sportágaknak a nagykövetévé választott a nemzetközi szövetség,
remélem, a magam módján hozzájárulhatok a sportos életmód népszerűsítéséhez
- emelte még ki Szaniszló Róbert.

RÉG NEM A DUNA A VIZA VIZE

Cecília hangverseny ősbemutatóval

Szaniszló Róbert a legjobb száz
kortárs magyar fotós között

A fotósok kiválasztása - a Kreatív
Online tájékoztatása szerint - több lépcsőben történt:
Első körben a szerkesztőség összeállított egy névsort, illetve közzétett egy
felhívást, a kört tovább bővítő ajánlásokat kérve az olvasóktól, és ezen az
alapon csanem 300 fotós került képbe.
A második lépésben felkérték a szakma jeles képviselőit egyrészt a jelöltek

Közkincseink XXVIII.

November 23-án este zsúfolásig
megtelt a székesegyház a hagyományos év végi Cecília hangversenyre.
A Beer Miklós megyés püspök celebrálta ünnepi szentmisén és az azt
követő koncerten a Szent Cecília Kórussal (vezetőjük Varga László atya, a
székesegyház karnagya, az Országos
Magyar Cecília Egyesület központi
igazgatója) együtt közreműködött a
Verbay Zsolt és Verbay Zsuzsanna vezette Váci Székesegyházi Kórusiskola
és a Budavári Kamarazenekar (művészeti vezető: Héja Benedek).

(Benedict Randhaertinger (18021893) pályafutása során igen magas
pozícióig jutott el a ranglétrán, első
karmesterként tevékenykedett a bécsi
császári udvarban. Rendkívül termékeny zeneszerző volt, 2217 ismert művének túlnyomó része dal.)

KEGYES ZOLTÁN

tömegével összegyűltek a cölöputcákban
a jószágok, és a város is megéhezett már
az ízes halpaprikásra, a halászok neki Volt szerencsém
láttak felébreszteni a „góliátokat”. Ennek
még az ősszel Poroszlón
több módja is volt akkoriban. A drágább
járni. Tudják hol van?
verzió szerint elsütötték néhányszor az
A Tisza-tónál, az Alföld
ágyút, az olcsóbb megoldás alapján pedig
végén, a hegyek felé
irdatlan csörömpölésbe kezdtek, míg fel
eső utolsó település az, ahol nemrég
nem jöttek a halak megnézni a zajongás
átadták a Tisza-tavi Ökocentrumot.
okát. Ekkor a váci halászok kötelekkel és
Nos, abban van egy óriási akvárium
bunkókkal csónakba pattantak, beeveztek
üvegalagúttal, ahol más halfajok között
a cölöputcákba és addig püfölték szerenmegtekinthető a fenséges viza. A hozzá
csétlen állatokat, míg azok ki nem múltak.
nem értő szem cápának hinné, azonEkkor köteleket vetettek a halak farkára,
ban áramvonalas alakja ellenére egy
majd a parton várakozó ökrökkel egyszemeglehetősen jámbor és kihalófélben
rűen kihúzták őket.
lévő óriásról van szó, amely tökéletesen
ártalmatlan az ember számára.
 - Állítólag a hatalmas tokhal félének kiváló
az íze. A fellelhető középkori feljegyzések
 Fordítva persze ez nem igaz. Hozzánk
szerint ára a marhahúséval vetekedett. A
képest ugyanis, méretei ellenére lejjebb
magyarok mellett a törökök is szerették az
helyezkedik el a táplálékláncban, olyanyízét, olyannyira, hogy a turbánosok vizában
nyira, hogy az évszázadok alatt a Duna
határozták meg a váci halászoknak az adót.
váci szakaszából is teljesen „kiettük” őket.
Pedig valaha tömegével úszkáltak a város  A vizák egyébként a 19. század közepétől
partjait mosó folyóban az akár másfél
tűntek el végleg a folyóból, miután megkeztonnát is elérő 8-9 méteres halak. A Fedődött a Duna szabályozása, ezzel gyakete-tengerből érkezte ide évente kétszer,
korlatilag mesterséges gátakat emeltek a
tavasszal ívni, ősszel meg kihúzni a telet.
vándorló hal útja elé. Legutoljára 1957-ben
Ez volt a vesztük szegény páráknak. Eleink
Paksnál fogtak ki egy 138 kilós példányt.
rögtön észrevették a hatalmas lényeket a  Ha tehát szemtől-szemben találkozni
sekély vízben. Odaeveztek a csónakkal és
szeretnének a dunai cápával, akkor
miután rájöttek, hogy az uszonyos jövevékénytelenek lesznek Poroszlóra utazni, ott
nyek semmiféle veszélyt nem jelentenek a
ugyanis az Ökoparkban lehet látni néhány
számukra, egyszerűen agyoncsapták őket.
2-2,5 méteres bébi vizát.
 - A középkor felé már egészen kiügyesedtek a vizahalászok. Erős cölöpöket vertek
le a Dunában, majd mintegy utcát képezve
addig szűkítették a járatot, míg a csapdába úszó hatalmas jószág nem tudott megfordulni. Állítólag a hal, miután nem találja
a kijáratot, takarékos üzemmódba megy
Forrás: ritkanlathatotortenelem.blog.hu
át és beássa magát az iszapba. Miután

A H Ó N A P FOTÓ I

Horlik Zoltán: Üdvözlet Rádról

Gerengay Gusztáv: Főtéri hangulat
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PROGRAMOK

December 3. szerda 19.00 színházterem

Böllérbalett - Bödőcs Tibor önálló estje
A belépőjegy ára elővételben 2000 Ft,
az előadás napján 2300 Ft

HAJRÁ VÁC!
December 21. vasárnap 18.00 színházterem

December 15. hétfő 19.00

Vác Karácsonya

Concerto Armonico: Adventi koncert

A MIMK és a Váci Vox Humana Énekkar közös
szervezésében rendezendő programban közreműködik
a Váci Harmónia Kórus (karnagy: Orosz Dóra) és a Vox
Humana Énekkar (karnagy: Sándor Bence), valamint a Vox
Humana Alapítvány Zenekara.
A belépőjegy ára elővételben: 1000 Ft,
az előadás napján: 1300 Ft.

a Zeneakadémia művészeinek hangversenye
Jegyár: 2300 Ft
December 18. 20.00

Kávézó koncert
Bardócz L. Csaba estje
A műsor ingyenes!

December 28. vasárnap 19.00 színházterem

A Hattyúk tava – A világhírű
Kijev City Balett előadása
A belépőjegyek ára: 3900, 4900, 5900 Ft.

December 4. csütörtök 19.00 színházterem

Szentivánéji álom
a Coincidance előadásában
Az ír sztepp Európa-bajnokai és a modern tánc kiválóságai
2012-ben állították színpadra William Shakespeare művét,
mely ezúttal is garantált kikapcsolódást és szórakozást ígér
a közönségnek.
A belépőjegy ára elővételben 2500 illetve 2900 Ft,
az előadás napján 2900 Ft, illetve 3500 Ft
December 6. szombat 17.00 színházterem

Ki lopta el az ünnepeket?
- a Körúti Színház gyermekműsora
A belépőjegy ára: 600 Ft
December 6. szombat 21.00 Kávézó

MAN-DINER kocert

December 19. 19.00

Az öttagú zenekar kifejezetten szórakoztató, táncolható
slágerzenét játszik.
A belépőjegy ára: 700 Ft

Georges Feydeau: Bolha a fülbe
bohózat két részben
Jegyár: 2500 Ft

December 9. 18.00 színházterem
December 20. 16.00

Valahol Európában
musical a Parlando Társulat előadásában

Jótékonysági est Dósa Rékáért
Az est védnökei: Harrach Péter országgyűlési
képviselő, Fördős Attila polgármester. Az esten fellépő
öregdiákok: Imre Roland, Petneházy Flóra, Bahor
Boglárka, Rácz Viktória.
19.00 Örökzöld operett, közismert musical dalok
valamint népszerű olasz slágerek Dolhai Attila,
Csengeri Attila, Vágó Bernadett, Kis Domonkos Márk
előadásában.
Az esti műsor jegyára: 2500 Ft,
a véradóknak ingyenes a belépés!

A belépőjegy ára: 1000 Ft
December 12-14. péntek - vasárnap

Roma Karácsony - Roma Krechuno
December 12. péntek 18.00 Végh Dezső terem
Filmvetítés: műsoron a Macska-jaj című
jugoszláv-francia-német vígjáték.
December 13. szombat 16.00 Átrium galéria
Bari Janó festőművész kiállításának megnyitója.
December 14. vasárnap
15.00 Hagyományőrző sarok és gyermekrajz
kiállítás megnyitó, 16.00 Kézműves foglalkozás,
roma táncház, 19.00 Csocsesz mulatós koncert
(A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatásával, a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási
Stratégia keretében valósul meg.)
A belépés minden programra díjtalan!

December 21. 17.00

Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül?
A váci Fónay- HUMÁNIA Önképzőköri Társulat és a
Leányfalui ÁRVÁCSKA színjátszó kör közös előadása
Jegyár: 600 Ft
December 27. 19.00

Előszilveszter
a Váci Dunakanyar Színházban

December 13. szombat 17.00 színházterem

Szlovák Karácsony
Fellép a több mint három évtizedes múltra visszatekintő
nyitrai Ponitran Folklór Együttes.
(A program a Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és
a Madách Imre Művelődési Központ közös szervezésében
valósul meg.)
A belépés díjtalan!
December 19. péntek 19.00 színházterem

Peter Quilter: MR. ÉS MRS.
- vígjáték két felvonásban
(szereplők: Verebes Linda és Pindroch Csaba)
A belépőjegy ára: 2500 Ft és 2900 Ft.
December 20. szombat 15.00 aula

Gyermekbérlet 2. előadás:
December 8. hétfő
10.00 Csiga-biga csoport és 14.00 Lepke csoport;
December 9. kedd
10.00 Mackó csoport és 14.00 Százszorszép csoport;
December 10. szerda
10.00 Manó csoport és 14.00 Pillangó csoport
- Műsoron a Mirkó királyfi című élőzenés mesejáték a
Magyar Népmese Színház produkciójában.
December 5. péntek 19.00

Hobo bérlet 2. előadás;
Jim Morrison-est
Jegyár: 1900 Ft

Adventi családi nap
A programban szerepel kézműves foglalkozás, játszóház,
élő Betlehem-bemutató, illetve az esemény ad alkalmat a
MIMK karácsonyfa díszítő versenye díjkiosztójának.
A belépés díjtalan!

December 13. szombat 19.00

Vizeli Csaba-Másik Lehel: Legénybúcsú
új magyar musical comedy
Jegyár: 3400 Ft

December 20. szombat 16.00 színházterem

2014. december 14. vasárnap 11.00

A fenyő álma - zenés-verses adventi
kavalkád gyerekeknek

Adventi betlehemes Farkas Tünde
népdalénekessel

A belépőjegy ára: 500 Ft.

Jegyár: 900 Ft

Benne: Bagi-Nacsa Show Magyar Attila, Pikali Gerda,
Pataki Szilvia, Bakos-Kiss Gábor, Kis Domonkos Márk
közreműködésével. A szünetben pezsgős koccintásra és
állófogadásra invitáljuk Önöket az est fellépőivel.
Jegyár: 3900 Ft
(A belépőjegy ára fejenként egy pohár pezsgőt és az
állófogadáson való részvételt tartalmazza.)

Érmes diákolimpikonokat köszöntöttek
Városunk iskoláinak tanulói az
elmúlt oktatási évben rendkívül eredményesen szerepeltek a különböző
sportágak diákolimpiáin. Számukra
rendeztek díjátadó ünnepséget november 14-én.
Immár közel két évtizedes hagyomány, hogy a váci önkormányzat és a
Váci Lakóterületi SE szervezésében közös
ünnepségen díjazzák a diákolimpiai sportversenyeken érmes helyezést elérőket,
illetve felkészítő tanáraikat, edzőiket.
A tavalyihoz hasonlóan az eseménynek
idén is Vác Város Sportcsarnoka adott
otthont, ahová több száz sporttehetség,
testnevelő és edző kapott meghívást, hogy
kiváló teljesítményéért átvegye a városi
önkormányzat elismerését.
A Himnusz után a Puente Sportegyesület növendékeinek akrobatikus
tornabemutatója ragadtatta tapsra a
jelenlévőket, majd Stöckler Bernadett
klubalapító egyesületi vezető vette át a
tanítványai eredményes szerepléséért
járó serleget és díszoklevelet.

SPORT
Lenn és fenn
Fotó: Kereszturi Gyula

Ezt követően Mokánszky Zoltán sportért felelős alpolgármester köszöntötte a díjazottakat és
gratulált, hogy szorgalmukkal, kitartásukkal nemzedékük elé példát
állítva messzire viszik városunk
hírnevét. Majd Steidl Levente, az
önkormányzat Művelődési-Oktatási
és Ifjúsági-Sport Bizottságának elnöke sorolta büszkén a váci diákok
remek elmúlt évi eredményeit és
kívánt nekik további eredményes
sportpályafutást.

Őszi bajnok a Vác FC!
Befejeződött a labdarúgó NB III
őszi idénye. Nagy örömünkre a Közép
csoportban jelentős előnnyel a Vác FC
szerezte meg az „ősz bajnoka” címet.
Mint ismeretes, a korábban a negyedosztályba száműzött váci focisták a legutóbbi megyei pontvadászatot veretlenül
nyerték, majd az osztályozón is kettős
győzelemmel biztosították helyüket a
2014/2015-ös NB III-as sorozatba.
Csank János legénysége a magasabb
osztályban is ott folytatta menetelését,
ahol a megyei riválisokkal szemben
abbahagyta. A mieink az 5. fordulóban
az élre álltak, majd a fő vetélytársak
körbeverését kihasználva egyre nagyobb
előnnyel végig ott is maradtak. A váciak ellen rendre védekezésre beálló
ellenfelek csak pár alkalommal érték el
céljukat, így csapatunk két hazai vereség

és összesen három döntetlen kivételével
valamennyi mérkőzését megnyerte. Az
első kör után előnyük öt pont az igen
sűrű üldöző boly előtt.
A csoport góllövőlistáját is váci játékos vezeti: Zsolnai Richárd eddig 11
alkalommal talált a kapuba.
A Vác FC a kupasorozatban is várakozáson felül szerepelt. Különösen a legjobb
16 közé jutásért itthon vívott - a sorsolás
miatt sajnos, csak ez az egy találkozó volt
Vácott - NB I-es Kecskemét elleni 5-2es diadallal záruló hosszabbításos csata
volt emlékezetes. A végállomást aztán
a kisvárdai kirándulás jelentette, ahol a
harmadosztály Keleti csoportjában vitézkedő hazaiak 4-0-ra verték a mieinket.
Remélhetően az őszihez hasonló
remek tavaszi folytatás következik
március elejétől.

Váci sportember a Magyar
Evezős Szövetség elnökségében
November 8-án rendkívüli tisztújító
közgyűlést tartott a Magyar Evezős
Szövetség, ahol beválasztották az elnökségbe a váci Bácskai Zoltánt is.
A közgyűlésen szinte mindegyik,
mandátummal rendelkező egyesület
képviselője jelen volt. Elsőként az elnökválasztásra került sor, a kettős jelölés után a bizalmat dr. Bényi Szabolcs
nyerte el. Rajta kívül nyolcfős elnökség
irányítja majd a sportágat, a tagok ki-

léte több fordulós
szavazással dőlt
el, és a beválasztott szakemberek
között van Bácskai
Zoltán, a Vác Városi Evezős Club
elnökségi tagja is.
A döntés értelmében az új elnök
és elnökség 2017 tavaszáig látja el
feladatát.

A folytatásban egy-egy névvel ellátott
díszes serleget vehettek át a jutalmazott
általános- és középiskolás sportolók, illetve felkészítő tanárok, edzők Mokánszky
Zoltántól, Steidl Leventétől és Mohácsiné
Dim Ritától, az Intézményfelügyeleti és
Humán Osztály vezetőjétől.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével
és állófogadással zárult.
(Érmes diákolimpikonjaink névsora megtalálható a www.vac.hu címen
elérhető hivatalos városi weboldal
Sporthírek rovatában!)

Mint híreinkből kitűnik, 2014 ősze
igen szélsőséges szereplést hozott a csapatsportokban a váci együttesek számára.
Míg a sportbarátok számára a másodosztályban remeklő férfi kézilabdások
(1. hely), futsalosok (2.) és az NB III-as
labdarúgók (1.) sikersorozata szívet
melengető, az élvonalban bukdácsoló
kézilabdázónők (10.), a másodosztályban sereghajtó asztaliteniszezők (10.) és
a negyedik vonalban súlyos vereségek
sorát elszenvedő vízilabdások sok csalódást okoztak szereplésükkel.
Csak remélni lehet, hogy a folytatásban a sikeres csapatok folytatják remeklésüket és akár a magasabb osztályban való
részvétel jogát is kivívják, ugyanakkor a
gyengélkedők a 2015-ös idényben feljavulnak és előrébb rukkolnak a tabellán.

Sporthírek röviden
Asztalitenisz
 Előző lapszámunkban arról számoltunk
be, hogy a Váci Reménység második
vonalban játszó pingpongosai öt forduló
alatt öt vereséget szenvedtek el. Sajnos, a
helyzet azóta csak romlott: újabb két fiaskó
csúfítja a mieink mérlegét. Előbb hazai asztalokon kapott ki csapatunk 11:7-re az addig
szintén pont nélküli székesfehérváriaktól,
majd Kecskeméten 12:6-os vereség következett. A tízcsapatos mezőnyben - egyetlen
nyeretlenként - a váciak a sereghajtók.

Vízilabda
 A futsalosokkal ellentétes utat jár be
a harmadosztályban szereplő váci férfi
pólógárda. A Váci Vízilabda SE a dupla
fordulók közül az elsőben három pontot
gyűjtött, ám a folytatásban kétszer is két
súlyos vereséget szenvedett. Az eddig
lejátszott találkozók után egyértelmű, hogy
az alapszakaszbeli csoport hat csapata
élesen kettéválik játékerőben: sajnos, a
mieink minden bizonnyal végig a gyengébb trióhoz tartoznak majd.

Evezés
 A csepeli hosszútávú versennyel
fejeződött be az evezős idény. A különböző
kategóriákban és korosztályokban megrendezett viadal hat kilométeres távját üldözéses rendszerben tették meg a versenyzők.
A Vác Városi Evezős Club sportolói közül
a férfi ifjúságiaknál Ács Kristóf és Kovács
Kornél holtversenyben végzett az élen,
míg mögöttük a szintén váci Bácskai
Máté lett a harmadik. A viadalon a mieink
ezen kívül egy ezüst- és két bronzérmet
érdemeltek ki.

Futsal
 A bajnoki nyitányon elszenvedett
váratlan hazai vereség után fokozatosan egyre jobban lendületbe jöttek a
Dunatours Vác FSE játékosai. Ezt előbb
néhány szorosabb csatában megszerzett
győzelem, majd egyre magabiztosabb siker jelezte. Különösen a feltűnően magas
nívón menedzselt Dunakeszi idegenbeli
legyőzése volt tapsra érdemes. Lapzártánkkor csapatunk 9 győzelemmel és egy
vereséggel csak rosszabb gólkülönbsége
miatt szorul csoportja második helyére.

EREDMÉNYEK
Női kézilabda NB I
IPC Vác - Győr _____________ 13 - 31
MTK - IPC Vác ____________ 25 - 23
IPC Vác - Szeged ___________ 27 - 19
Férfi kézilabda NB I/B
Pécs - Váci KSE ____________ 34 - 37
Váci KSE - Várpalota _______ 38 - 31
SZESE-Győr - Váci KSE ____ 23 - 36
Férfi kézilabda Magyar Kupa
Váci KSE - Eger____________ 30 - 25
Futsal NB II
Dunatours Vác - Nagymaros _ 14
Dunatours Vác - Piliscsaba __ 10
Tököl - Dunatours Vác _______ 1
Dunatours Vác - Újpest FC ___ 7

-

4
3
15
0

Labdarúgó NB III
Vác FC - Gyula ______________ 1
Monor - Vác FC _____________ 0
Vác FC - Maglód ____________ 2
Orosháza - Vác FC __________ 1

-

1
0
1
1

Labdarúgó Magyar Kupa
Kisvárda - Vác FC ___________ 4 - 0
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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

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

Pető Tibor
Vác város alpolgármestere
Vác 3. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor
Telefonszám: 30/954-6997, 27/315-534
E-mail: petotibor@fidesz.hu
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda
Mokánszky Zoltán
Vác város alpolgármestere
Vác 7. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor
Telefonszám: 27/315-534
E-mail: mokanszky.alpolgarmester@
varoshaza.vac.hu
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda

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

Gazdag áru- és programkínálattal
csábít az adventi vásár
November utolsó hétvégéjén megnyílt és december 31-ég tart a főtéren
a már hagyományos adventi vásár,
amelyhez számos kiegészítő program
kapcsolódik hétről hétre.
- Örömmel számolhatok be arról, hogy
az idei adventi vásár idejére minden korábbinál gazdagabb műsorkínálatot sikerült összeállítani, amelyben minden
korosztály megtalálhatja a kedvére való
programot - mondta Borossa Zsóka, a
rendezvény háziasszonya. - A teljesség igénye nélkül megemlítem a december 4-én
délután tartandó Mikulásváró eseményt,
a december 6-ai közösségi disznóvágást, a
december 13-ára szervezett állatsimogatót
és bejglisütő versenyt, a december 18-ai
Mikulásfutást, amelynek az idén szintén
a főtér lesz a rajt-cél helyszíne, nagyszerű
családi programot kínál december 20-án
a Cházár-iskola betlehemes előadása és
ugyanezen a napon a Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör Egyesület műsora,
amelyben dramatizált formában bemutat-

ják, hogy ünnepelték eleik a karácsonyt,
30-án nem maradhat el a népszerű forraltbor főző verseny. Kiemelt programok
a szombatonkénti utcabálok, amelyek a
környéken lakók érdekét szem előtt tartva
19 órakor kezdődnek és 22 óráig tartanak.
A főszervező fontosnak tartotta megjegyezni azt is, hogy a vásárban nívós
kínálattal várják a látogatókat, vásárlókat
az árusok, illetve több faháznál kínálnak
a téli hangulathoz illő finomságokat.
- Az adventi készülődés kiváló alkalom, hogy felismerjük, megtaláljuk azokat, akiknek a magunk szerény módján
mi magunk is segíthetünk, legyen ez
közös feladatunk! - mondta többek között
a vásárnyitás alkalmából Kovács Ágnes,
a főteret is magába foglaló választókörzet
önkormányzati képviselője.
Az adventi vásár - a már zimankós
idő ellenére - sokakat vonzó megnyitóján
nagy sikert aratott a Váci Ifjúsági Fúvószenekar és az Árpád-fejedelem iskola
diákjainak gazdag műsora.

Önkormányzati
képviselői fogadóórák
Kriksz István
Vác 1. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/913-2607
E-mail: krikszistvan@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Kovács Ágnes
Vác 2. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/949-9270, 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/844-3212
E-mail: manningerpeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Steidl Levente
Vác 5. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Minden hónap első szerda
17.00-18.00 óra
Helye: Földváry Károly Általános Iskola
Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor,
Fidesz Iroda Vác Március 15. tér 16.
Telefonszám: 30/478-3324
E-mail: steidllevente@fidesz.hu
Vácy Károly
Vác 8. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/919-8360
E-mail: vacykaroly@fidesz.hu
Helye Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Balkovics Péter
Vác 10. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/952-0098
E-mail: balkovicspeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.

Kiss Zsolt
Vác 6. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap első keddjén
17:00-19:00
Helye: Madách Imre
Művelődési Központ
Kászonyi Károly
(Jobbik)
Ideje: minden hónap első
csütörtökjén 16:30
Helye: Madách Imre
Művelődési Központ

Központi
orvosi ügyelet
(felnőtt és gyermek)
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

Születések:
Helembai Zoltán és Nagy Marietta
Renáta gyermeke Zoltán Zsolt, Mihucza
Attila és Both Gabriella gyermeke
Gergő József, Babák Krisztián és
Brodzán Dorina gyermeke Krisztián,
Istvándi Roland és Prezenszki Csilla
gyermeke Attila, Szendrényi Donát
Máté és Nagy Krisztina gyermeke
Liza, Benei Arnold Sándor és Zsiják
Adrienn gyermeke Jovita Olívia,
Molnár Géza Zoltán és Barta Tímea
gyermeke Áron, Király Zoltán Károly
és Pócsa Andrea gyermeke Szabolcs
Gáspár, Virág Dávid és Puskás Klára
gyermeke Emma Natália, Kovács
Péter és Vaskó Eszter Klaudia
gyermeke Hella, Markó András és
Tóth Zsuzsanna gyermeke: Lujza, Gál
Attila és Dudás Nikoletta gyermeke:
Hunor, Németh Ákos és Kővári Réka
gyermeke: Zsigmond István, Zachár
Tibor és Poronyi Edit gyermeke:
Zétény, Kurdi Miklós és Feketeová
Rita gyermeke: Ádám Miklós, Márik
István és Fehér Gabriella gyermeke:
Marcell, Palásti Károly és Magyar
Csilla gyermeke: Áron.

Házasságkötések:
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

KÖ Z É R D E K Ű
KÖ Z L E M É N Y
„Vác Város Önkormányzata
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy befejeződött a Vác, Flórián
utca 26. szám alatt működő rendelők
felújítása és korszerűsítése.
dr. Bánhidi Péter és
dr. Hirling András háziorvos,
dr. Kővári Zita gyermekorvos
és a védőnői szolgálat
2014. december 1. napjától (hétfő)
a megszokott helyen és időpontokban, megújult környezetben
várják a Tisztelt lakosságot.”

Sárközi János és Virág Julietta,
Kurucz József és Pintér Mónika,

Balogh Miklós és Seres Anikó,
Seress György és Nagy Beatrix.

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
H.

Halálesetek:
Dian Józsefné sz. Mravik Erzsébet
(1937), Pintér Imre (1934/), Kovács
István (1956), Lukács Ferencné sz.
Szaszóvszky Ilona Magdolna (1932),
Hegedűs István (1956), Magvas Fülöp
(1933), Koczman Jánosné sz. Bacsa
Mária (1941), Déri Tibor Zoltán (1961),
Török Árpádné sz. Kiss Irén (1927),
Sárkány Béla József (1950), Som János
(1960), Lipák György (1939), Dr. Thur
Ottó Györgyné sz. Vígh Magdolna
(1947), Deák Ferenc József (1943),
Réti István (1931), Kosdi Ferenc
(1949), Bayer László (1939), Macha
Anna Ilona (1924), Györfi László
(1944), Vanka Győző Ferenc (1951),
Pásztor Károlyné sz: Lavus Erzsébet
(1927), Tomasovszki Sándorné sz:
Fabók Gizella (1944), Tóth András
(1938), Kurucz Alajos Károly
(1918), Kovács Pál (1943), Ruszkai
Lászlóné sz: Kelemen Mária (1928),
Teknős Istvánné sz: Mácsi Mária
(1929), Englóner Jenő (1960), Radó
Aurél Frigyes (1928), Makrai
Gusztávné sz: Garai Ilona (1947),
Rakita Pálné sz: Krausz Germaine
Odetta (1933), Koczka László (1942).

K.

A hallókészülékek elfogadottsága
érezhetően javult az elmúlt években

Korábbi kutatások szerint a
lakosság 10%-ának valamilyen
mértékű halláscsökkenése van – és
ez a szám folyamatosan növekszik – míg az érintetteknek csupán
a 10-25%-a fordul hallásspecialistához és kezelteti a hallásproblémáját valamilyen formában. „Jó
hír, hogy a hallókészülékek elfogadottsága érezhetően javult az elmúlt
években” – mondja Dr. Tibold Eszter
fül-orr-gégész, az Amplifon Hallásközpontok főorvosa.
A társas kommunikációban jelentkező kellemetlenségeken kívül
sokkal nagyobb problémák is
adódhatnak a nem kezelt halláspanaszok következményeként.
A megnövekedett és felgyorsult járműforgalom következtében napjainkban az autóvezetés és
gyalogosként való közlekedés egyaránt maximális odafigyelést
igényel. A járdáról lelépve érzékelnünk kell, hogy milyen irányból
jönnek az autók, a buszok vagy
éppen a kerékpárosok. Ahhoz,
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Deákvári Gyógyszertár

Vác, Deákvári főtér 30.

06-27/510-805

B

Központi Gyógyszertár

Vác, Köztársaság út 23.

06-27/501-630

C

Vácz Remete Gyógyszertár

Vác, Magyar u. 3.

06-27/305-997

D

Gyöngyvirág Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 3.

06-27/303-343

E

Duna Gyógyszertár

Vác, Deres u. 2.

06 -27/501- 415

F

Kisváci Szent Gellért Gy.

Vác, Papp Béla u. 10.

06-27/306-190

G

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

06-27/301-367

H

Benu Gyógyszertár Vác

Vác, Zrinyi u. 9.

06-27/501-385

I

Fekete Kígyó Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 37.

06-27/312-338

J

Alsóvárosi Gyógyszertár

Vác, Zöldfa u. 1.

06 -27/311-157

A hallás nem játék
Sokan csak legyintenek egyet,
amikor a hallásproblémákról
olvasnak. „Vannak ennél fontosabb dolgok, most ez
a legkisebb problémám. Valahogy megvoltam eddig is,
megleszek valahogy ezután is” –
gondolják magukban. Aztán
egyszer csak megtörténik a baj.
A hallásproblémák kezelését
ugyanis nem lehet halogatni.

Sze.

Nov.

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!
06-27/315-534.
E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Alpolgármesteri
fogadóóra

December

Polgármesteri
fogadóóra

HASZNOS

hogy ezt meg tudjunk állapítani,
működnie kell az úgynevezett
irányhallásunknak. Ennek alapvető
feltétele pedig az, hogy mindkét
fülünkkel jól halljunk.
Tény: számos kisebb-nagyobb baleset elkerülhető lenne, ha a hallásproblémák kezelve lennének. „Nem
szabad, hogy valaki azért döntsön úgy,
hogy nem használ hallókészüléket,
mert szégyelli azt. A hallás nem játék,
a hallásproblémákat komolyan kell
venni, és minél hamarabb kezelni kell
őket” – hívja fel a figyelmet Dr. Tibold Eszter. Az Amplifon Hallásközpontokban a teljes körű,
ingyenes hallásvizsgálat mellett
lehetőséget biztosítanak arra, hogy a
világ vezető hallókészülék gyártóinak a termékeit kipróbáljuk, és akár
otthoni környezetben teszteljük.
A vizsgálatokra nem kell várni,
hiszen mindenki időpontot kap, és
személyre szabott ellátásban részesül.
Érdemes tehát most bejelentkezni! Bejelentkezés:
06-27 620-573.

A HALLÁS
NEM JÁTÉK

EZT LÁTTA
A TV-BEN

Ingyenes hallásszűrést szervezünk
és hallókészülék kipróbálási lehetőséget
biztosítunk váci és környékbeli lakosok
számára 2014. december 1-től 31-ig
a váci Amplifon Hallásközpontban.
Bejelentkezéshez hívja
a 06-27 620-573-as telefonszámot.
Amplifon Hallásközpont
Vác,
Köztársaság u. 10-12.
amplifon.hu

GYORS ÉS KÉNYELMES JEGY- ÉS BÉRLETVÁSÁRLÁS
BKK-AUTOMATÁKBÓL ÉS A BKK ÜGYFÉLKÖZPONTBAN
A mindennapi ingázás vonattal
az otthon és a munkahely között
értékes idő lehet, ha olvasással,
beszélgetéssel, munkával töltjük.
A vonatról leszállva azonban szeretnénk gyorsan célba érni, és a lehető
legrövidebb idő alatt elintézni
a hivatalos dolgainkat.
A havi Budapest-bérlet, vagy a napijegy megváltása kényelmes és gyors
is lehet. Vácról a Nyugati pályaudvarig
utazó ügyfeleink időt spórolnak, ha
az új, éjjel-nappal működő BKK-automatákból váltják meg ezeket, mert így
elkerülhető a sorbaállás. A készülékekből a BKK legtöbb jegy- és bérlettípusa
megvásárolható.
A készülékek érmét és bankjegyet is elfogadnak és visszaadnak, de bankkártyával is ﬁzethetünk, akár érintés nélkül.
Amennyiben számlát szeretnénk a jegyés bérletvásárlásról, a BKK-automata

kiállítja. Ehhez azonban előzetesen
a bkk.hu/automata oldalon szükséges
regisztrálni, ezután e-mailben egy kinyomtatható azonosító kártyát
kapunk, melynek segítségével gyorsan
és gördülékenyen megkaphatjuk
számlánkat.
Az új BKK-automatából nyomtatott
bérletekhez szükséges megadni egy
arcképes igazolvány számát. Hogy
ezt a folyamatot meggyorsítsuk,
a használni kívánt igazolvány számát
BKK ügyfélkártyán is feltüntethetjük.
A BKK ügyfélkártyával ráadásul
nemcsak a saját, hanem akár az egész
család bérletét is megvásárolhatjuk,
ugyanis akár négy igazolványszámot
is ráírhatunk. BKK ügyfélkártyát a BKK
Ügyfélközpontokban, illetve jegypénztárakban kaphatunk, vagy letölthetjük
a bkk.hu/automata honlapról. Ugyanitt
tájékozódhatunk a BKK-automaták
elhelyezkedéséről és működéséről is.

