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EMLÉKMŰÉPÍTÉS
A FŐTÉREN
A főtéren elkezdődött a vi-
lágháborús emlékmű újraál-
lítása. Tavaszra fejeződik 
be a munka.

SZÍNHÁZI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS
Vidnyánszky Attila és Kis Do-
monkos Márk is sokat vár a Nem-
zeti Színház és a Váci Dunakanyar 
Színház együttműködésétől.

DÖNTÖTTEK
A VÁLASZTÓK
Fördős Attila polgármester 
újra bizalmat kapott. Erős 
többségben a Fidesz-KDNP 
pártszövetség.
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HOL
járunk?
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: Szendrei Sándorné, akinek gratulálunk! Mostani feladványunk megfejtését 
november 15-éig várjuk. Előző lapszámunk archív fotóján a piarista rendház és gimnázium épületegyüttese szerepelt.

O
któber 12-én egy éven belül már harmadszor járulhattunk 
a szavazóurnákhoz - ezúttal azért, hogy megválasszuk 
lakóhelyünk polgármesterét, az önkormányzati képviselő-
testület tagjait, illetve képviselőket delegáljunk egy fokkal 

tágabb pátriánk, a megye önkormányzatába.
A részvételi arány - sajnos - nem volt túl acélos, országos szinten és 

azon belül Vácott is jócskán ötven százalék alatt maradt, ami legaláb-
bis elgondolkodtató, és felhívja a figyelmet arra, hogy a politikai élet 
főszereplőinek tudatosítaniuk kell a választókban: a demokrácia kiteljesí-
tése érdekében a közvetlen lakókörnyezetük sorsának alakításába legalább 
olyan fontos beleszólniuk, mint az országgyűlés tagjainak- vagy épp az 
Európai Parlament magyar delegáltjainak megválasztásába.

De nézzük a városi eredményeket címszavakban: Fördős Attila pol-
gármester ismét bizalmat kapott a választóktól, éspedig meggyőző fö-
lénnyel megelőzve a többi jelöltet, mondhatni, igen erős felhatalmazással 
folytathatja négy évvel ezelőtt elkezdett településvezetői munkáját. A tíz 
egyéni körzetből nyolcban a Fidesz-KDNP pártszövetség jelöltjei nyertek, 
ezzel pedig megnyugtató többségbe kerültek az önkormányzatban. Ami az 
ellenzéket illeti, az MSZP-DK pártszövetség két egyéni képviselői-, illetve 
egy listás mandátumot könyvelhet el, továbbá - a kompenzációs listákról 
- képviseltetheti magát a testületben az Együtt-PM-Vácért Lokálpatrió-
ták szövetség, a Jobbik és a SZAVAD Egyesület. A kifejezetten független-
ként, alig ismert kis pártok színeiben induló, vagy az előző ciklusban 
időközben új frakciót (Pro Urbe) alakító, és ezen formáció zászlója alatt 
ringbe szálló jelöltek közül senki nem kapott elég szavazatot ahhoz, hogy 
a grémium tagja lehessen. 

A felállás tehát ez: a Fidesz-KDNP pártszövetség, élén a polgármes-
terrel kilenc mandátummal bír, a többé-kevésbé megosztott balliberális 
oldal négyet szerzett, a Jobbik és a SZAVAD Egyesület képviselője pedig 
valószínűleg ügyenként külön-külön mérlegeli majd, milyen előterjesztést 
támogat, illetve melyikre mond nemet.

Összességében, zárszóként engedtessék meg megfogalmaznom azt 
a reményt, kívánságot, hogy az előttünk álló öt év kiemelkedően sik-
eres korszaka legyen Vác történetének, aminek természetesen továbbra 
sem csak a döntéshozók a kizárólagos letéteményesei, hanem mindenki 
hozzájárulhat a közös eredményekhez.

RIBÁRY ZOLTÁN | fôszerkesztô | ribary.zoltan@gmail.com   TARTALOM
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DÖNTÖTT A TESTÜLETDÖNTÖTT A VÁROS

Nagy többségben a Fidesz-KDNP 
pártszövetség

- Egyértelmű, elsöprő sikert 
aratott a Fidesz-KDNP pártszö-
vetség az október 12-ei válasz-
tásokon. Ennek többes üzenete 
van: a választók egyrészt eldön-
tötték, hogy folytassuk tovább a 
munkát azon az úton, amelyen 
négy éve elindultunk, másrészt 
határozottan elutasították a 
gyűlöletkeltő, lejárató politi-
zálást, harmadrészt az ered-
ményből kiolvashatjuk, hogy 
a szavazók szerint hosszabb 
távon is csakis a kormánypár-
tok összefogása szavatolhatja a 
fejlődést mind országos szinten, 
mind itt helyben. Mindenkinek 
köszönöm a részvételt a vokso-
lásban, és egyúttal szeretném 
kifejezni a hálámat a megerő-
sítésért - mondta Fördős Attila 
újraválasztott polgármester a 
választás másnapján tartott 
városvezetői sajtótájékoztatón. 

A város újraválasztott első 
számú vezetője hozzátette: a 
szabad választások történeté-
ben példa nélküli különbségű 
győzelem született a polgár-
mester-választás tekintetében, 
amiben szavai szerint fontos 
momentum, hogy volt olyan 
politikai erő, amely önmér-
sékletet tanúsítva nem állított 
ellenjelöltet, bevallottan azt a 
célt szem előtt tarva, hogy ne 
legyen nagyobb esélye a balli-
berális oldalnak.

Pető Tibor alpolgármester, 
egyben a 3-as körzet új egyéni 
képviselője szintén köszönetet 
mondott a választók aktivitá-
sáért, különös tekintettel az 
ebből a szempontból városi 
összehasonlításban éllovas 
belvárosi körzetben élőkre.

- Nekem a választás eredmé-
nye egyrészt azt üzeni, hogy 
a szavazók szerint is jó úton 
indultunk el négy éve a város-
fejlesztés tekintetében, másrészt 
bebizonyosodott, hogy mocsko-
lódással már nem lehet válasz-
tást nyerni, mert józanabbak 
a polgárok, illetve kiemelem 
még, hogy a győzelemhez egy 

jól csengő családnév, néhány 
hangzatos ígéret nem elég, ha-
nem csakis a valós teljesítmény 
számít - fogalmazott Pető Tibor.

Mokánszky Zoltán alpolgár-
mester, a 7-es körzet újraválasz-
tott képviselője arra helyezte a 
hangsúlyt, hogy munkája során 
- csakúgy mint eddig - minden 
tőle telhetőt megtesz a deákvári 
városrész fejlődéséért, illetve a 
közvetlen városvezetés tagja-
ként mindenféle különbségtétel 
nélkül mindenkinek igyekszik 
segíteni, aki hozzá fordul vala-
milyen egyéni gondjával.

Kérdésre válaszolva Fördős 
Attila polgármester bejelentette: 
a szavazóktól kapott, személyét 
érintő markáns felhatalmazás 
alapján továbbra is Pető Tiborra 
és Mokánszky Zoltánra szeretne 
számítani alpolgármesterként a 
városvezetői munkamegosztás-
ban, hiszen - mint fogalmazott 
- igazán jó csapatot alkotnak 
így együtt.

A városvezető - szintén 
kérdésre válaszolva - azt is el-
mondta, hogy az ellenzéktől 
lojalitást vár, azt, hogy tartsák 
tiszteletben a választók dön-
tését, és konstruktív hozzáál-
lással végezzék a munkájukat, 
ugyanakkor egyértelművé tette: 
bizottsági szinten sem kíván 
fontos szerepet bízni olyan 
régi-új képviselőkre, akik az 
elmúlt időszakban leginkább a 
közhangulat rombolására fecsé-
relték az energiájukat. 

***

- Mindenekelőtt köszönöm 
az aktivitást azoknak, akik 
elmentek voksolni október 
12-én, és különösképpen sze-
retnék köszönetet mondani a 
polgármester-jelöltként engem 
támogatóknak, illetve a körze-
temben élőknek, hiszen immár 
nyolcadszor kaptam bizalmat 
egyéni képviselőként - kezdte 
értékelését az MSZP-DK párt-
szövetség színeiben mandátu-
mot szerzett dr. Bóth János.

Egyúttal kiemelte, hogy - 
szintén egyéni körzetből - Kiss 
Zsolt, illetve - a két párt közös 
kompenzációs listájáról - Kra-
uze István is bekerült a testü-
letbe színeikben, ami szavai 
szerint azt jelenti: ők a máso-
dik erő a helyi politikában, sok 
településsel szemben helyben 
megelőzve a Jobbik-ot.

- A város élő lelkiismerete 
kívánunk lenni ellenzékben, 
ami annyit tesz, hogy nem 
hagyjuk szőnyeg alá söpörni 
a kétes ügyeket, következetesen 
megfogalmazzuk kritikáinkat, 
illetve alternatív javaslatokkal 
állunk elő - foglalta össze kül-
detésüket dr. Bóth János.

Krauze István a DK részéről 
fontos eredménynek nevezte, 
hogy fiatal pártja is hallathatja 
a hangját az új önkormányzat-
ban, mint mondta, kellően meg 
kell becsülni ezt a részsikert.

***
- Becsülettel elvégeztük a 

feladatunkat. Ha valaki értően 
szemléli, láthatja, nem miattunk 

vesztett a baloldal. Ez egy ma is 
tartó lejtmenet része. A demok-
rata értékrend, a demokrácia 
vesztett. Az összefogás hiánya, 
ami személyes önkényen, már-
már kibékíthetetlen ellentéten 
alapul, megbosszulta magát. 
Ha sikerül megállapodni, igen 
nehéz helyzetbe került volna 
a képviselő-testület az éppen 
szükséges többség biztosítása 
érdekében. Sajnos nem tudtuk 
eléggé bemutatni, hogy nem 
a Fördős Attila és Bóth János 
közötti választás a tét, hanem 
a diktatórikus közöny, és a 
változást akaró demokraták 
küzdelmének kimenetele. Sok 
múlott a választók érthetetlen 
távolmaradásán, közönyösségén. 
Vagy félelmén? Fiatal választási 
szövetségünk azért benn van 
a testületben. Az eredmények 
tükrében láthatjuk, hogy jó jelöl-
teket állítottunk - összegzett Dr. 
Jakab Zoltán, az Együtt-Vácért 
polgármesterjelöltje. - Remélem, 
az elvégzett munkánk alapján 
nem megyek feledésbe. Ezúton 
is gratulálok a megválasztott 
polgármesternek és képviselők-
nek. A következő „érettségi 
találkozón” ismét találkozunk.

***
- Köszönetet mondok min-

denkinek, aki október 12-én 
élt állampolgári jogával, és 
természetesen külön köszö-
nöm a bizalmat a Jobbik tá-
mogatóinak. Az eredményeink 
lehettek volna kicsit jobbak, 
de az elkövetkező években 

helyi szinten is mindent 
megteszünk elfogadottságunk 
növeléséért. Ami a személyes 
szerepemet il leti, abban a 
stílusban kívánom folytatni 
a képviselői munkámat, ami 
eddig is jellemzett: tehát egy-
részt nem megyek bele politi-
kai alapú parttalan és haszta-
lan adok-kapok ütközetekbe, 
hanem konstruktív ellenzéki 
tevékenységet kívánok kifejte-
ni, tehát támogatni fogom az 
előremutató előterjesztéseket, 
de ha kell, élek a kritizálás 
lehetőségével, megfogalmazok 
alternatív javaslatokat - mond-
ta Kászonyi Károly, a testület 
újraválasztott tagja.

Fehér Zsolt megyei alelnök 
- kiemelve, hogy a Jobbik ösz-
szességében növelni tudta a 
pártra adott szavazatok számát 
- gratulált az új önkormányzat 
minden régi-új tagjának.

- A megyei önkormányzat 
tagjaként felhívom a figyel-
met, hogy a negyvenhárom 
tagú testületben a Jobbik lett 
a második erő, immár nyolc-
tagú frakcióval vehetünk részt 
a döntéshozói munkában ezen 
a szinten - említette a párt vá-
lasztókerületi vezetője.

***
Matkovich Ilona révén a 

SZAVAD Egyesület is kép-
viselteti magát az új önkor-
mányzatban.

- Megköszönve a szavazók 
aktivitását és az egyesületünk 
jelöltjeit támogatók bizalmát, 
leszögezem, hogy a kam-
pányidőszak lezárultával re-
ményeim szerint öt építkező év 
elé nézünk, és én ebben konst-
ruktív képviselői munkával kí-
vánok részt venni. Biztos, hogy 
nem állok be politikai pártok 
mellé, hanem ügyek mentén 
dolgozom majd. Hiszen vallom, 
hogy a civilség és a döntéshozói 
munka igenis összeegyeztet-
hető ilyenfajta elköteleződés 
nélkül is - emelte ki a testületbe 
újonnan bejutott képviselő. 

Az október 12-én tartott helyhatósági választásokon Fördős Attila polgármester újra bizalmat kapott a választóktól. 
A tíz egyéni körzetből nyolcban a Fidesz-KDNP, kettőben pedig az MSZP-DK jelöltjei nyertek. A kompenzációs 
listákról az Együtt Vácért, az MSZP-DK, a Jobbik és a Szavad Egyesület szerzett egy-egy mandátumot. Összességé-
ben a mérsékelt keresztény-nemzeti pártszövetség meghatározó többségbe került az önkormányzatban.

Újra bizalmat kapott
Pető Tibor és 
Mokánszky Zoltán 

A Himnusz elhangzása után 
a - természetesen teljes létszám-
ban megjelent - képviselők egy-
hangúlag elfogadták a napiren-
det, majd dr. Kmetty Ildikó, 
a Helyi Választási Bizottság 
elnökhelyettese ismertette az 
önkormányzati választás ered-
ményét, ezután Fördős Attila 
polgármester és a képviselők 
eskütétele következett.

A város újraválasztott első 
számú vezetője eskütétele 
után röviden vázolta prog-
ramja főbb elemeit.

Elsőrendű feladatának a 
város intézményrendszeré-
nek zavartalan működtetését, 
a költségvetés stabilitásának 
megőrzését jelölte meg, hoz-
zátéve, hogy a szükséges 
karbantartási feladatokra 
vonatkozóan a prioritásokat 
tartalmazó intézkedéstervet 
kell összeállítani, szem előtt 
tartva, hogy minden ilyen jel-
legű beruházásba is csak akkor 
szabad belevágni, ha - külső 
források bevonásával - megvan 
rá a fedezet. Kiemelte, hogy 
záros határidőn belül megvaló-
sulhatnak azok a nagyberuhá-
zások - közvilágítás-fejlesztés, 
mobilgát építés, közlekedési 
infrastruktúra átalakítás - 
amelyekre még az előző cik-
lusban nyert el jelentős for-
rásokat a város, ugyanakkor 
szavai szerint a mélygarázs 
működtetésének jogi hátte-
rét és részleteit még ki kell 
dolgozni. Hitet tett amellett, 
hogy Vác fejlődésének egyik 
legfontosabb záloga a turiszti-
kai, kulturális kínálat további 
bővítése. Végezetül fontos cél-
jának nevezte a különböző civil 
szervezetekkel való együttmű-
ködés fejlesztését. 

Ezt követően egy ad hoc 
bizottság jött létre, amely 
lebonyolította a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság (PÜB) ösz-
szetételére irányuló szavazást. 

A titkos, urnás voksolás ered-
ményeképpen a PÜB elnöke 
Kászonyi Károly, két tagja Ko-
vács Ágnes és Kiss Zsolt lett. 

A folytatásban a törvényi 
előírásnak megfelelően a kép-
viselő-testület meghatározta a 
polgármester illetményét és 
költségtérítését. 

Ezután Fördős Attila újra 
Pető Tibort és Mokánszky 
Zoltánt javasolta alpolgármes-
ternek, a testület pedig titkos 
urnás szavazáson nagy több-
séggel jóváhagyta a kinevezést, 
így a két - egyéni képviselőként 
mandátumot szerzett - döntés-
hozó ebben a minőségben újra 
esküt tehetett.

Az alakuló ülésen a kép-
viselők meghatározták az év 
hátralévő időszakára vonat-
kozó munkatervüket, eszerint 
az idén két soros ülést tart a 
grémium: november 13-án és 
december 11-én. 

A napirendi sor végén De-
ákné dr. Szarka Anita jegyző 
tájékoztatást adott a vagyony-
nyilatkozat-tételi eljárásról, 
illetve az esetleges összefér-
hetetlenségekről beadandó 
nyilatkozatról.

Bizottságok
Vác Város Önkormányzat 

képviselő-testületének ok-
tóber 27-i alakuló ülésén a 
képviselők meghatározták a 
szakbizottságok számát, létszá-
mát, a grémiumok elnökének 
személyét és képviselő tagjait.

A döntés értelmében az elő-
ző önkormányzati ciklus máso-
dik felében működő bizottsági 
struktúra változatlan marad. 
Így a következő szakbizottsági 
felállásban dolgoznak majd a 
képviselők és a külsős bizott-
sági tagok. (Zárójelben a kép-
viselői + a külsős taglétszám).

Egészségügyi és Szociális 
Bizottság (5+4)

Gazdasági-Városüzemelte-
tési és Vagyongazdálkodási 
Bizottság (7+4)

Művelődési-Oktatási és 
Ifjúsági-Sport Bizottság (5+4)

Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság (3+0)

Városfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság (3+2)

Fördős Attila polgármester 
személyi javaslatai mellett to-
vábbi nevek nem hangzottak 
el, és a testület tagjai titkos 
urnás szavazáson az alábbi-
ak szerint alakították meg a 
szakbizottságokat:

Egészségügyi és Szoci-
ális Bizottság - Elnök: Dr. 
Manninger Péter, képviselő 
tagok: Kovács Ágnes, Balko-
vics Péter, Krauze István, ifj. 
Vácy Károly

Gazdasági-Városüzemelte-
tési és Vagyongazdálkodási 
Bizottság - Elnök: Balkovics 
Péter, képviselő tagok: Ko-
vács Ágnes, Matkovich Ilo-
na, Kászonyi Károly, Kiss 
Zsolt, Steidl Levente, ifj. 
Vácy Károly

Művelődési-Oktatási és 
Ifjúsági-Sport Bizottság - El-
nök: Steidl Levente, képviselő 

Vác Város Önkormányzat új képviselő-testülete: 
Polgármester: Fördős Attila. Egyéni képviselők: Kriksz István, Kovács Ágnes, Pető Tibor 
(egyben alpolgármester), Dr.Manninger Péter, Steidl Levente (Fidesz-KDNP), Mokánszky 
Zoltán (egyben alpolgármester), ifj. Vácy Károly, Balkovics Péter (Fidesz-KDNP), Kiss Zsolt, dr. 
Bóth János (MSZP-DK). Listáról bejutott képviselők: Krauze István (MSZP-DK), Ferjancsics 
László (Együtt-Vácért), Kászonyi Károly (Jobbik), Matkovich Ilona (SZAVAD Egyesület)

Fotó: Sándor LajosFotó: Sándor Lajos

tagok: Matkovich Ilona, Kiss 
Zsolt, Kriksz István, dr. Man-
ninger Péter

Pénzügyi és Ügyrendi Bi-
zottság - Elnök: Kászonyi Ká-
roly, képviselő tagok (csak kép-
viselők kaphattak megbízást): 
Kovács Ágnes, Kiss Zsolt.

Városfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság - Elnök: 
Kriksz István, képviselő tagok: 
Ferjancsics László, dr. Man-
ninger Péter

Illetmények és 
költségtérítések

Az immár ötéves önkor-
mányzati ciklusra megvá-
lasztott képviselők az ala-
kuló ülésen meghatározták 
a polgármester, a két alpol-
gármester illetményének és 
költségtérítésének, továbbá 
az önkormányzati képviselők, 
a szakbizottsági elnökök és 
tagok tiszteletd íjának és 
természetbeni juttatásainak 
mértékét.

A döntések alapján a ko-
rábbiakhoz képest hasonló 
összegű juttatásokat kapnak 
az érintettek.

Fördős Attila polgármes-
ter il letményét 598.300 Ft-
ban, költségtérítését az illet-
ményének 15%-ban, 89.745 
Ft-ban állapították meg. 

A két főállású alpolgármes-
ter (Pető Tibor és Mokánszky 
Zoltán) illetményét 538.500 
Ft-ban, költségtérítésüket az 
illetményük 15%-ban, 80.775 
Ft-ban állapították meg.

A képviselő-testület tagjait 
havonta 80.960.- Ft tisztelet-
díj (alapdíj) illeti meg. 

A képviselő-testület bizott-
ságainak képviselő tagjait - 
egy bizottsági tagság esetén 
- az alapdíjon felül havonta 
25.000.- Ft, több bizottsági 
tagság esetén 36.400.- Ft tisz-
teletdíj illeti meg. A bizottsági 
elnök tiszteletdíja az alapdíjon 
túlmenően havi 72.800.- Ft 

A bizottságok nem képvi-
selő tagjai havi tiszteletdíja 
25.000.- Ft.

Október 27-én délelőtt tartotta alakuló ülé-
sét Vác Város Önkormányzatának új képvi-
selő-testülete.

RIBÁRY ZOLTÁN | fôszerkesztô | ribary.zoltan@gmail.com
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Elkezdődött a 
világháborús emlékmű 
újraállítása

Már újra a főtéren vannak a koráb-
ban száműzött, és a száműzetésben 
szét is darabolt világháborús emlékmű 
szoboralakjai, a mementó az irgalmas-
rendi kórház előtt kap helyet, miután 
az ehhez szükséges alapzat is elkészül.

- Az emlékmű újbóli „egybekovácsolá-
sának” és visszahelyezésének a gondolata 
már a rendszerváltozás hajnalán felme-
rült. Aztán a politikai széjárástól függően 
újabb, méltatlanabb helyszínötletek is 
szóba kerültek az elmúlt csaknem ne-
gyed században. A főtér felújítása pedig 
meghatározta-behatárolta a mementó 
újraállításának pontos helyét - mondta 
az előkészítő építési munkálatok meg-
kezdése kapcsán tartott helyszíni sajtó-
tájékoztatón Fördős Attila polgármester.

Az irgalmasrendi kórház elől a Má-
ria szobor azóta már visszakerült erede-
ti helyére, a Fehérek temploma elé, így 
az ennek révén szabaddá váló területen 
épülhet újjá a világháborús mementó.

- Köszönetet mondok mindenkinek, 
akik aláírásukkal pártolták és bármilyen 
más módon is segítették illetve segítik 
a világháborús emlékmű újraállítását - 
fogalmazott a város első számú vezetője.

Pető Tibor alpolgármester arról 
szólt, hogy a szoboregyüttes környe-
zetét is rendbe kell tenni, és szavai 
szerint ebből a szempontból kulcskér-
dés az úgynevezett pengefal látképe.

- Az épületmaradvánnyal határolt 
terület tulajdonosa, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat nemes célként újabb 
kórházi szárnyat illetve hotelt kíván itt 
építeni, de a projekt lassan halad, így 
egyelőre marad a pengefal. Ezt viszont 
most az önkormányzat saját forrásból 
biztonságossá és a lehetőségek szerint 
tetszetősebbé tette. És ehhez még az is 
kapcsolódik, hogy - más, hosszan elhúzó-
dó építkezésekhez hasonlóan - az eddig 
itt álló épületet idéző nyomatú háló fedi 
majd a felületet, amíg elkezdődik a várva 
várt beruházás - ismertette Pető Tibor.

A világháborús emlékmű szoboregyüt-
tese tehát már újra a főtéren van, és mint 
Fördős Attila polgármester elmondta: az 
eddigi visszajelzések igazolják a mementó 
itteni újraállításának helyességét, hiszen 
mind a helyiek, mind az idelátogatók 
csodájára járnak az alkotásnak. 

R.Z.

Terrakotta arcképek az 
aradi hősök tiszteletére

A Rózsakertben lévő emlékhe-
lyen a tizenhárom aradi vértanú és 
az első felelős magyar miniszterel-
nök, Batthyány Lajos előtt tisztelgő 
oszlopokon a nevek fölött immár a 
mártírok portréja is látható - a terra-
kotta arcképeket Zubovits Györkös 
Erzsébet képzőművész készítette el 
felajánlásként.

Az október 6-ai megemlékezésen 
ezúttal a Juhász Gyula Általános Is-
kola diákjai adtak rövid verses-énekes 
műsort, majd az intézmény nemrég ki-
nevezett új igazgatója, Szalárdy József 
Attila méltatta a vértanúk érdemét.

- A magyarságot forradalmi hevü-
letű nemzetnek tartja a világ, de ha 
ez igaz is, lázadásaink nem a véralka-
tunkból következtek és természetesen 
ma sem abból fakad bármiféle dacos 
ellenállásunk. Hanem abból, hogy a 
történelem során számtalanszor fe-
nyegette külső veszély a függetlensé-
günket, szabadságunkat, önrendelke-
zésünket. Amiért Batthyány Lajos, a 
tizenhárom aradi vértanú és megannyi 
névtelen hős az életével áldozott, az 
utódok pedig örök hálával tartoznak 
nekik ezért a kiállásért - mondta 
többek között Szalárdy József Attila.

Fördős Attila polgármester felhívta 
a figyelmet, hogy az aradi tizenhá-
rom vértanúval egy lapon kell említeni 
további négy kivégzett hőst, Ormay 
Norbertet, Kazinczy Lajost, Ludwig 
Hauk-ot és Lenkey Jánost.

- Bízom benne, hogy akár már a 
következő évi nemzeti gyásznapon 
nekik is lehet itt emlékoszlopuk, ez-
zel az egész Kárpát-medencében az 
egyetlen olyan település lennénk, ahol 
ilyen kiteljesített emlékhelyen róhatjuk 
le kegyeletünket a mártírok előtt - fe-
jezte ki a jövőre vonatkozó reményét 
a város első számú vezetője.

A műsor és a beszédek után minden 
mártír emlékoszlopára koszorú került, 
illetve számosan helyeztek el egy-egy 
szál virágot a mementóknál.

Megújult a Flórián
utcai rendelő

Befejeződött a Flórián utcai egész-
ségügyi központ korszerűsítő-szépítő 
felújítása (amit a Váci Városfejlesztő Kft. 
munkatársai végeztek el), és már megkez-
dődött az intézmény birtokba vétele.

- A beruházás eredményeként immár 
igazán korszerű, kényelmes körülmények 
között fogadhatja a betegeket az egész-
ségközpontban a két itt praktizáló felnőtt 
háziorvos, nagyban növelve a körzetben 
élők komfortját, de természetesen meg-
újult a gyermekorvosi rendelő is, illetve 
ezeken túlmenően méltó helyet kapott 
az épületben a családsegítő- és a gyer-
mekjóléti szolgálat - emelte ki a fejlesztés 
kapcsán Pető Tibor fejlesztésekért felelős 
alpolgármester, a körzet képviselője.

A Flórián utcai rendelő felújítása 
25 millió forint ráfordítással valósul-
hatott meg. 

Ivókút készül a főutcán
A Széchenyi utca 19. szám előtt a 
2014. október 20. és november 8. közötti 
időszakban új térplasztika-ivókút készül, 
ezzel kapcsolatban a polgármesteri hiva-
tal szíves türelmet kér a lakosságtól az 
építési munkálatok kapcsán

Az alkotást a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával valósítja meg a város.

Újra csoboghat 
a békás ivókút 

Szeptember 26-án kis ünnepségnek 
adott helyet a Posta park abból az al-
kalomból hogy - széles körű összefogás 
nyomán - újra működik itt a közkedvelt 
békás ivókút.

- Minden településnek van jelkép-
rendszere, amely emblematikus épüle-
teket, köztéri díszeket jelent. Vácé igen 
gazdag, gondoljunk csak a kőkapura, 
a dómra, a főtérre, a hétkápolnára, a 
kőszentes hídra, de még hosszan foly-
tathatnám a felsorolást. És hát min-
denképp belevehetjük ebbe a körbe a 
békás ivókutat is, amelyhez sokunknak 
nosztalgikus élmények kapcsolódnak 
- mondta az esemény bevezetéseként 
Fördős Attila polgármester.

A település első számú vezetője feli-
dézte azt is, hogy az alkotást többször 
ellopták, ezért az utóbbi években sajnos 
hiányolni kellett, de most újra műkö-
dik a kút, amelynek helyreállításáért 
kifejezte köszönetét mindenekelőtt 
Kovács Ágnesnek, a választókörzet 
(időközben újraválasztott) képviselő-
jének és Zubovits Györkös Erzsébet 
képzőművésznek, a kis szoborkompo-
zíció készítőjének.

- Lényegesek az életünkben azok 
a helyszínek, amelyek szívet-lelket 
üdítő környezettel csábítanak ben-
nünket családi időtöltésekhez, baráti 
találkozásokhoz. Ezeket az értékeinket 
fokról fokra helyre kell állítanunk, így 
a békás kút után például a Rózsakert 
kis dísztavát is újra élővé kell ten-
nünk a közeljövőben. Fontos, hogy a 
gyerekeink emlékeibe is beleivódhas-
sanak az ilyen helyeken átélt boldog 
élmények - fogalmazott Pető Tibor 
alpolgármester, egyben a 3-as körzet 
új egyéni képviselője. 

Kovács Ágnes „házigazdaként”, kez-
deményezőként - megemlítve, hogy 
sokaknak sok szép személyes emléke 
fűződhet a Posta parkhoz - kifejez-
te reményét, hogy a jövőben sikerül 
megőrizni az immár újra ivókúttal is 
szolgáló környezet szépségét.

A képviselő köszönetet mondott 
az alkotónak, a terv megvalósítását 
támogató önkormányzatnak, illetve 
kiemelte még Posta Péter, Raáb Zoltán 
és Rasmann Miklós segítségét. 

R. Z.

Nagyszerű hírverés volt
a Fiatal Galambok 
Világbajnoksága

Elmondhatjuk: Vácnak nagyszerű 
hírverést, a résztvevő tenyésztőknek 
izgalmas versenyt és kiváló találkozási 
lehetőséget, az érdeklődőknek élmény-
gazdag családi programot jelentett a 
gombási Téglaház dűlő és Prága össze-
kacsolásával szeptember 27-én megren-
dezett Fiatal Galambok Világbajnoksága.

Balkovics Péter, a városrész (időköz-
ben újraválasztott) önkormányzati kép-
viselője még az eseményt beharangozó 
sajtótájékoztatón kifejezte reményét, 
hogy a rendezvény a kísérőprogramok-
kal együtt élményteli családi programot 
kínál az érdeklődőknek, és várakozása 
maximálisan teljesült: több százan lá-
togattak ki a dűlőbe, Bacskai Sándor 
portájára, ahol népszerű volt a díjtalan 
lovaskocsikázás és lovaglás, sikert arat-
tak a különböző fellépők, s délidőben 
rendkívül vidám hangulatban költötték 
el a jelenlévők a szervezők kínálta fino-
mabbnál finomabb ételeket.

Aztán - ahogy a fő házigazda várta 
-, három óra után néhány perccel meg-
érkeztek a cseh fővárosban délelőtt fél 
kilenckor felröptetett népes galamb-
csoport leggyorsabb egyedei, majd ki-
sebb-nagyobb csoportokban sorra jöttek 
a többiek is, mindannyiukat elismerő 
örömkiáltásokkal, tapssal fogadták a 
tenyésztők és a laikus vendégek.

Éppen erre a napra esett a közmédia 
kezdeményezte „Itthon vagy - Magyar-
ország, szeretlek! című országos rendez-
vénysorozat, amelyhez országszerte több 
száz település csatlakozott valamilyen 
nagyobb szabású vendéglátó-kulturá-
lis-szórakoztató programmal. A monstre 
körkapcsolásos műsorfolyam szerkesztői 
pedig a Téglaház dűlőt kiemelt hely-
színnek választották. Több interjúval, 
a galambok megérkezésének, majd az 
eredményhirdetésnek a közvetítésével 
jelentkezett az ide küldött stáb, illetve 
természetesen láthatták a nézők azt is, 
amikor a szervezők felröptettek huszon-
három galambot, „akik” különböző üze-
neteket postáztak az ország más-más 
térségeiben található településekre. 

Ribáry Z.

Panelfelújító
mintaprogram indulhat

Vác is bekerült egy panelfelújító 
mintaprogramba, amelynek remélt uni-
ós támogatása révén városunkban első 
körben két Nagymező utcai tömbháznál 
nyílhat esély a fejlesztésre.

A Solanova programban főszerepet 
játszó Pest Megyei Önkormányzat al-
elnöke, Szabó István a kezdeményezés-
ről szóló sajtótájékoztatón elmondta: a 
felújítás nem csupán az érintett tömb-
épületek energiatakarékosabbá tételét 
szolgálja, hanem egyúttal barátságosab-
bá, esztétikusabbá is válnak a házak.

A tervezett felújítás műszaki tar-
talma magában foglalja többek között 
a homlokzat-, a tető- és a födém szi-
getelését, a nyílászárók cseréjét, ener-
giatermelő napkollektorok telepítését.

Ami a költségeket illeti, a remények 
szerint a ráfordítás 60%-át uniós for-
rásokból lehet majd fedezni, a fennma-
radó 40%-os önrész előteremtéséhez 
pedig olyan kamatmentes hitel állna a 
lakók rendelkezésére, amelynek hosszú 
futamidejű törlesztése a felújítással 
elérhető megtakarítás révén senkinek 
nem jelentene plusz terhet.

Fördős Attila polgármester a tájékoz-
tatón emlékeztetett, hogy az önkormány-
zat évről évre elkülönít költségvetésében 
bizonyos keretet, amely arra hivatott, 
hogy segítse a felújításra vállalkozó lakó-
közösségeket az önrész előteremtésében.

- Sajnos ezzel a lehetőséggel több év 
tapasztalatai alapján nemigen tudnak 
élni a társasházak. Ezért örömteli, hogy 
most egy olyan konstrukciójú program-
hoz csatlakozhatunk, amelynek keretében 
a lakók úgy újíthatják fel otthonukat, 
hogy a beruházás rájuk eső költséghánya-
dát az elért megtakarításból törleszthetik. 
Bízzunk tehát benne, hogy a terv zöld 
utat kap Brüsszelben, és záros határidőn 
belül megkezdődhet a megvalósítás - fo-
galmazott a város első számú vezetője. 

Önkormányzati adomány 
a katasztrófavédelmi
kirendeltségnek

Az önkormányzat - két millió forint 
értékben - korszerű informatikai esz-
közöket adományozott a Pest Megyei 
Katasztófavédelmi Igazgatóság váci ki-
rendeltségének.

Az adományozásról szóló dokumentum 
aláírása kapcsán tartott sajtótájékoztatón 
Branyiczki Márk ezredes, a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság parancs-
noka köszönetet mondott a korszerű esz-
közökért, amelyek szavai szerint nagyban 
segíthetik a szakterületen különösen lét-
fontosságú gyors információáramlást, 
kiemelt tekintettel a megelőzésre, a vész-
helyzetekre való gyors reagálásra. 

Fördős Attila polgármester azt hang-
súlyozta, hogy a katasztrófavédelem rend-
szerének átalakítása után is rendkívül jó 
az önkormányzat és a helyi katasztrófa-
védelmi egységek kapcsolata, ami leg-
utóbb a tavalyi csúcsárvízzel összefüggő 
védekezésben is ékesen megnyilvánult.
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A negyedévenkénti rendszerességű találkozók sorában szeptember 30-án délelőtt 
újra találkoztak a város és a különböző felekezetek vezetői, hogy kötetlen beszélgetés 
keretében tájékoztassák egymást az elmúlt időszak jelentős történéseiről, illetve egyeztessék 
a következő hónapok közös feladatait.

- A ciklust záró találkozón egyetértettünk abban, hogy fontos ez az informális 
kapcsolattartás, hiszen a város, valamint a különböző egyházak sok szállal kötődnek 
egymáshoz, és szoros együttműködésünk is záloga a közös célok megvalósításának - 
mondta a találkozó kapcsán Fördős Attila polgármester.

A találkozón ezúttal kiemelt téma volt a világháborús emlékmű küszöbön álló újra-
állítása a főtéren, amit a polgármester tájékoztatása szerint minden felekezeti vezető is 
rendkívül fontosnak tart az áldozatok, hősök előtti kegyeletteljes tiszteletadás jegyében.

Fotó: Cseledy András

KRÓNIKA KRÓNIKA
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Ajándékműsorok 
az időseknek

Október 1-jén, az Idősek Világnapjá-
nak délelőttjén zsúfolásig megteltek a 
Váci Dunakanyar Színház nézőterének 
széksorai abból az alkalomból, hogy 
az önkormányzat, Vác Város Önkor-
mányzat Idősek Otthona és Klubja 
és a teátrum operett-musical gálával 
lepték meg a szépkorú közönséget.

A z e semény b evezeté seként 
Szmolár Attila, a Vác Város Önkor-
mányzat Idősek Otthona és Klubja 
igazgatója köszöntőjében kiemelte: 
ahogy az a 2011-ben elfogadott új 
alaptörvényben is megfogalmazta-
tott, a fiatalabb generációk tagjainak 
fontos felelőssége, sőt kötelessége, 
hogy minden tőlük telhetőt megte-
gyenek az aggkorúak segítéséért.

- Fontos, hogy a fiatalok mindig 
gondoskodjanak a korban előttük járók-
ról, az öregekről. Éspedig mindinkább 
bevonva őket a közösségi életbe, annál 
is inkább, mivel nélkülözhetetlen a 
tapasztalatuk, bölcsességük. Hiszen 
amikor az idősekkel foglalkozunk, mi 
fiatalabbak is épülünk a segítségükkel 
- mondta Szmolár Attila. 

Az intézményvezető emlékeztetett, 
hogy Vác 2013-ban elnyerte az Idősba-
rát Önkormányzat címet, ami szavai 
szerint egyrészt elismerést, másrészt 
kötelességet is jelent.

- Hazánkban a népesség harmada 
50 év feletti korban jár, egynegyede 
pedig 60 év feletti. Ahogy minden kor-
osztályt, úgy ezeket a nemzedékeket is 
meg kell becsülni, a lehetőségek szerint 
mind jobban bevonva őket a közösségi 
életbe. Ez az egyik legfontosabb záloga 
a társadalmi lét szeretetteljes fenntart-
hatóságának - fogalmazott köszöntőjé-
ben Fördős Attila polgármester.

Az ajándék gálaműsorban Bucsi 
Annamária, Bakos-Kiss Gábor, Kis 
Domonkos Márk népszerű musical és 
operett-darabokkal örvendeztették meg 
a hálás közönséget, és a legnagyobb 
tapsot rendre a színház direktora 
kapta, ami teljesen érthető, hiszen ő 
ízig-vérig váci, innen indult, és színi-
akadémiai tanulmányai, más feladatai 
után immár szülővárosában szolgálja 
a színházi kultúrát.

Egy héttel később Kegye János pán-
sípművész adott koncertet a szépkorú 
közönségnek, frenetikus sikert aratva 
műsorával. 

Végül ismeretterjesztő előadás zárta 
az Idősek Akadémiája című program-
sorozatot.

Fecskelakások 
készülnek

A Galcsek utca 9. szám alatti volt 
kommendánsi épületben a Váci Város-
fejlesztő Kft. elkezdte azt a beruházást, 

amelynek végeredményeként huszon-
kilenc szociális bérlakás kap helyet az 
évek óta kihasználatlan tömbben.

A munkálatok elindítása kapcsán 
tartott helyszíni sajtótájékoztatón 
Fördős Attila polgármester emlé-
keztetett: a lezárult ciklusban az ön-
kormányzat két részletben összesen 
nettó 50 millió forintot áldozott az 
épület megvásárlására, eleve azzal a 
szándékkal, hogy úgynevezett fecs-
kelakások létesülhessenek itt.

- A beruházás jelentősen enyhítheti 
a bérlakások vonatkozásában meglé-
vő szociális feszültséget, csökkentve 
a várólistát, új lehetőséget teremtve 
elsősorban a fiatalok lakhatáshoz jut-
tatásában. A tizenhat és harminckét 
négyzetméteres otthonok fontos se-
gítséget, adott esetben ugródeszkát 
jelenthetnek a beköltözőknek. Ez a fej-
lesztés tehát mérföldkő, és elhatározott 
szándékunk, hogy folytatni kell ezt a 
megkezdett munkát, hiszen ily módon 
az önkormányzat nagyban növelheti 
a város megtartó erejét - emelte ki a 
város első számú vezetője.

Teret kaptak 
a gördeszkások

A Diadal téren elkészült a régen 
várt gördeszka-pálya, tehát az úgyne-
vezett extrém sport helyi szerelmesei 
kedvükre gyakorolhatnak ezen a nekik 
kialakított területen.

- Régi igényt teljesített az önkor-
mányzat ennek a speciális pályának 
az átadásával, ami a pályázatot el-
nyerő cég saját tervei alapján való-
sulhatott meg. Anyagi értelemben 
kis volumenű fejlesztés ez, ám a 
pénzügyi léptéknél sokkal jelentő-
sebb előrelépést jelent. Azt kívánom, 
hogy a fiatalok, a sportág szerelmesei 
érezzék jól magukat ezen a helyen, 
egyre inkább pallérozva a tudásukat 
- mondta az átadás kapcsán Fördős 
Attila polgármester.

Pető Tibor fejlesztésekért felelős 
alpolgármester megfogalmazása sze-
rint minden mindennel összefügg, 
így kapcsolatot lehet találni a főtéri 
fejlesztések, a Márvány tér tervezett 
felújítása és a gördeszkapálya kiala-
kítása között is.

- Ha megteremtjük a feltételeket ah-
hoz, hogy a különböző úgymond utcai 
extrém sportok szerelmesei terepet ta-
láljanak kedvtelésükhöz, azzal egyrészt 
örömöt szerezhetünk nekik, másrészt 
egyúttal azért is teszünk, hogy jobban 
megóvjuk más, elsősorban sétatérnek 
szánt közterületeink épségét. Tehát több 
szempontból is nagyon fontos ez a fejlesz-
tés, ami terveink szerint a jövőben to-
vább folytatódik. Hiszen van még itt hely 
újabb tereptárgyakra a mind bravúrosabb 
kunsztokhoz - mondta Pető Tibor.

Egyre népszerűbb a 
Virágos Vác verseny

- A Virágos Vác mozgalom egyre 
vonzóbb és sikeresebb, amit ékesen 
bizonyít, hogy az idén a családi há-
zas kategóriában már csaknem ezer 
tulajdonos, a társasházi versenyben 
pedig 160 lakóközösség nevezett, rá-
adásul minden eddiginél több intézmény 
csatlakozott a városszépítő programhoz. 
Ezek alapján tehát kijelenthetjük, hogy 
a kezdeményezés egyre szélesebb körben 
megmozgatja a helyieket azért a közös 
célért, hogy városunk minden zugában 
egyre szebb legyen, elsősorban a saját 
örömünkre, másrészt az ide látogatók 
Vácról alkotott megítélését is szem előtt 

tartva. Ezért minden közreműködőnek 
köszönettel tartozunk - mondta köszön-
tőjében Fördős Attila polgármester.

Ezután következett a díjátadás: az 
idén 27 családi ház, 17 társasház és 13 
intézmény illetve intézményi részleg 
részesült jutalomban és oklevél elis-
merésben.

Két évvel ezelőtt fogant meg az 
a gondolat, hogy azok, akik már ne-
gyedszer kaptak elismerést a zsűritől, 
egyúttal külön jutalomként Virágos Vác 
- Virágos Ház táblát is átvehessenek - 
az idén Kiss Ferencné és Sági Istvánné, 
valamint a társasházi kategóriában az 
Ibolya u. 2., a Nagysándor József utca 
2-14., a Széchenyi u. 3-7. és a Vám u. 
10. alatti épületek lakóközösségei érde-
melték ki ezt a kiemelt díjat.

- Amint azt a verseny népszerűsége 
is bizonyítja, a lakosok készek tevéke-
nyen közreműködni a város szépítésé-
ben. És hát irigylésre méltóan jó hely az 
a település, ahol ennyien össze tudnak 
fogni egy közös cél, jelesül a város virá-
gosítása és ezzel együtt élhetőbbé tétele 
érdekében. Bízom benne, hogy a verseny 
a jövőben is legalább ilyen sikeres lesz - 
mondta zárszóként Mokánszky Zoltán 
alpolgármester, egyben a 7-es körzet 
újraválasztott egyéni képviselője.

Befejeződött
a vizsgálat

Befejeződött a Váci Szimfonikus 
Zenekar törvényességi felügyeleti átvi-
lágítása, amelynek eredményéről Far-
kas Pál karnagy-elnök sajtótájékoztató 
keretében elmondta: a gazdálkodás te-
rén nem merült fel kifogás a zenekart 
fenntartó egyesület működésében.

- A felügyeleti vizsgálat alapján csu-
pán néhány adminisztratív kérdést kell 
tisztábbá tenni a működésünkben, így 
bízom benne, hogy a jövőben újra har-
monikus kapcsolatot alakíthatunk ki az 
önkormányzattal, megkaphatjuk elma-
radt támogatásunkat, és hosszú távon is 
partnerek lehetünk. Azt gondolom, hogy 
a város zeneszerető közönsége is ezt 
kívánja. Hiszen a zenekar programjai 
nagyon népszerűek a helyiek körében, 
emellett pedig fellépéseinkkel ország-
szerte és külföldön is hozzájárulhatunk 
a város hírnevének öregbítéséhez - 
jelentette ki Farkas Pál.

KRÓNIKA KRÓNIKA

Rovásírásos 
üdvözlőtáblák

Még az előző képviselő-testület 
döntése értelmében városszerte hat 
rovásírásos üdvözlő-táblát állíttatott 
fel az elmúlt hetekben a polgármes-
teri hivatal.

- Országszerte számos településen 
találkozhatunk már ilyen táblákkal, 
örömteli, hogy most már Vác is be-
került ebbe a körbe - mondta a 2-es 
út kisváci bevezető szakasza mentén 
felállított tábla átadása kapcsán Fördős 
Attila polgármester.

Pető Tibor alpolgármester előbb 
személyes emlékeként felidézte, hogy 
annak idején, cserkészként, milyen 
lelkesen tanulta csapattársaival együtt 
a rovásírás jeleit, aztán a jelenre térve 
úgy fogalmazott: minden lehetséges 
módon ápolnunk kell nemzeti hagyo-
mányainkat.

A táblákat a Király Endre-iskola 
diákjai készítették, s az intézmény ne-
vében Dudás Tibor igazgató örömét 
fejezte ki, hogy részt vállalhattak ebben 
a nemes feladatban.

- Régi vágyunk teljesült a táblák 
felállításával, köszönetet mondok hát 
a város vezetőinek, hogy támogatták a 
kezdeményezést - mondta az eseményen 
Kászonyi Károly ötletgazda, a Jobbik 
önkormányzati képviselője.

Pályázati 
kiírás

Vác Város Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával együttmű-
ködve ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hall-
gatók és felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számára. 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
célja az esélyteremtés érdekében a hát-
rányos helyzetű, szociálisan rászoruló 
fiatalok felsőfokú tanulmányainak tá-
mogatása.

Figyelem! 
A pályázat beadási határideje: 2014. 

november 07.
A dokumentumok letölthetők 

Vác Város Önkormányzat 
honlapjáról

www.vac.hu - pályázatokF
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Történelmi október, amikor a nép több lett mint tömeg
EMLÉKEZÉS Kahler Frigyes: A forradalmárok nem végeztek stratégiai számításokat

Az évek óta megszokott, jól kimunkált forgatókönyv alapján emlékezhettek meg a váciak október 23-án az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc nemzeti ünnepéről, a városi megemlékezés főszónoka ezúttal dr. Kahler Frigyes jogász-történész volt.

- Kik voltak a forradalom harcoló 
hősei? Ifjak és idősebbek, nők és férfi-
ak egyaránt, a nép egyszerű gyerme-
kei. De nézzük csak, mit is jelentett 
akkoriban az a fogalom, hogy nép, 
amelynek emlegetése leginkább a szoci-
alizmus-kommunizmus időszakára volt 
jellemző, hiszen ez volt a diktatúra má-
konya, valóságos tömegvakítás. Mert az 
egyszerű emberek abban a rendszerben 
nemhogy kedvezményezettek lettek 

volna, hanem áldozatok voltak, az ál-
lamszervező ideológia vezéreinek játék-
szerei. Ám elegük lett ebből, Madách 
szavaival élve abból, hogy a „tömeg a 
végzet arra ítélt állata,/ Mely minden 
rendnek malmán húzni fog” - mondta 
elöljáróban dr. Kahler Frigyes.

A szónok hangsúlyozta: A szabad-
ságharc nem köthető egy személyben 
senkinek a nevéhez, ez egy vezér 
nélküli, úgymond alulról szerveződő 

nagy tett volt, a többség fellázadása 
egy elnyomó kisebbséggel szemben, 
és a forradalmárok nem végeztek stra-
tégiai számításokat, nem foglalkoztak 
geopolitikai megfontolásokkal, csak 
a szabadság lebegett a szemük előtt 
eszményként.

- A forradalom elsődleges célja a 
szabadság kivívása, a megszálló szov-
jetek elzavarása, az egyetemes emberi 
szabadságjogok érvényre juttatása, a 
jogállamiság megteremtése volt, éspe-
dig törvényes keretek között, hiszen 
mind országos szinten, mind az egyes 
településeken a forradalmi vezetők azon 
voltak, hogy ne legyen semmilyen önké-
nyeskedés, ami beszennyezhetné a tiszta 
eszményt - emelte ki dr. Kahler Frigyes. 

Aztán megemlítette, hogy 1989-ben 
- Nagy Imre és mártírtársai újratemeté-
sével - végre elkezdődött a forradalom 
és szabadságharc befejezése, ugyanak-
kor hozzátette: a nemzeti függetlenség 

kivívása után az már a rendszerváltó 
elit felelőssége, hogy elmaradt-elkésett 
az igazságtétel, szavai szerint ezzel a 
politikai élet akkori főszereplői elvet-
ték az emberektől a katarzisélményt a 
forradalom megítélése kapcsán, hiszen 
a bűnösök nem kapták meg méltó bün-
tetésüket.

- De amint látjuk, a szabadság-
harcunk még nem ért véget. A mai 
fiataloknak ugyancsak megvan a ma-
guk felelőssége a magyarság sorsának 
alakításában. Nekik nem tankokkal 
kell szembenézniük, hanem pusztító 
ideológiákkal, a nemzeti önrendelke-
zést felülírni kívánó globális gazdasági 
érdekekkel - zárta szavait a neves jo-
gász-történész.

A városi ünnepségen közreműködött 
Csuka Ágnes zongoraművész, Czakóné 
Plásztán Anett (ének), Czakó Ádám 
(vers) valamint a Vox Humana kórus. 

R. Z.

Fotó: Sándor LajosFotó: Sándor Lajos
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A HÓNAP FOTÓI

Gesztesi Albert: Andalogjunk!

Brezanóczy F. András: Egyedül

Lanczkor Attila: Őszi délután

Cservenák Anita: Életerő

Közkincseink XXVII.
VÁNDORBÉKÁK A POSTA PARKBAN 

Legutóbb a Posta park 
egyik korábbi kultusz 
szobráról írtam. Kollégám 
unszolására és a téma ak-
tuális mivolta végett ismét 

a parkban időznék egy rövid cikk erejéig. A 
tartalmat egy ma már alfajait tekintve vé-
dett állat motiválta, pontosabban e hasznos 
jószágról készült három tagú bronzmásolat, 
melyet néhány napja városi ünnepség 
keretében avattak újból a helyszínen. 

A Posta park úgynevezett békás ivókútjáról 
van szó, mely tárgy nem csak a szomjúság 
csillapítása és a köztér díszítése révén vált 
a retró-kor váci fi ataljainak fontos objektu-
mává, hanem mint az emlékek hívótárgya 
is beíródott a közösségi fogalomtárba. 

Az ötvenes, hatvanas években a köztéri 
szobrászat számára talán az állatábrázolás 
lehetett az egyik menekülő téma, ami némi 
játékosságot engedhetett a szocreál, vagy 

kultusz jellegű kötöttebb kifejezésmóddal 
szemben. Egy pingvinre, egy fókára (lásd 
Rákóczi tér = Fóka tér), vagy például egy 
békára nehezebben lehetett ráhúzni, hogy 
az alkotás nem kellő átéléssel jeleníti meg 
a munkásosztály forradalmi harcát. 

A szobrász - egyelőre ismeretlen alko-
tóról van szó -, aki hatvanas évek elején 
megkonstruálta a Posta park ivókútját, 
három bronz békát forrasztott össze, 
amelyeket aztán egy márványtál köze-
pére ültetett. A jószágok szájából enyhe 
sugárban folyamatosan jött a víz. Ha az 
ember szomjas volt, csak odahajolt és 
már ihatta is a városi vezetékből csobogó 
friss, hideg vizet. 

Akkoriban nem sok olyan attrakciója 
akadt Vácnak, ami - mai szóval élve - in-
teraktívnak számított. A békás csap ilyen 
volt. A gyerekeket az is ki tudta mozdí-
tani otthonról, hogy „elhülyülhettek” az 
ivókúttal. A játék lényege az volt, hogy 
kettő vagy három srác odaállt a kúthoz, 

és úgy igyekeztek lefogni a béka száját 
és fenekét, hogy a megnövekedő nyomás 
lefröcskölje a másikat. Ha találkozód volt 
valakivel, a legbiztosabb hely a Posta 
parki békás kút volt, mert mindenki 
tudta, hova kell menni. 

A kilencvenes évek elején aztán a férfi -
tenyér nagyságú bronzbékák megunták 
a márványkádban való ücsörgést és egy 
óvatlan pillanatban valakinek a zsebébe, 
táskájába „ugrottak”. A változás éveiben 
nem sokaknak fájt a kétéltűek hiánya, a 
bronzplasztikáiról ismert Zubovits-Győrkös 
Erzsébet azonban kihívásként kezelte a 
kétéltűek pótlását. Hát azok is elugráltak! 
Ekkor kísérletbe kezdett az alkotóművész. 
Elkészítette kevésbé „ugrékony” anyag-
ból a békákat, de a cserépből született 
jószágok is elmásztak, sőt, egy idő múlva 
a márványtál is utánuk ment.... 

Sokáig nem tűntek fel a kétéltűek a Posta 
parkban, aztán hála a választásoknak és 
a körzet újraválasztott képviselője kez-

deményezésének, a napokban új békák 
költöztek a virágágyás mellé állított kőtál 
közepére. Valószínűleg az elvándorolt 
békák leszármazottai lehetnek, talán 
közvetlenül a kicsinyeikről van szó, mert 
elrendezésükben és formájukban is 
nagyon hasonlóak, viszont jóval kisebbek. 
Vizet ugyan nem köpnek a szájukból, inni 
viszont lehet a közéjük épített csapból. 

Az, hogy a Posta park békái milyen fon-
tosak a közösségi tudat számára, mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy többszereplős 
összefogással készültek el és szinte városi 
ünnepség keretében avatták az ivókutat. 

Egyébként jó volna, ha a kis békák nem 
nőnék nagyra, mert a felnőtt jószágok 
magabiztosabban kelnek vándorútra...

KEGYES ZOLTÁN

KULTÚRA KULTÚRA
Együttműködés a Nemzeti Színházzal

Színház- és helytörténeti szempont-
ból egyaránt kiemelkedő jelentőségű, 
hogy október 1-jén együttműködési 
szerződést kötött a Nemzeti Színház 
és a Váci Dunakanyar Színház.

- Első évadunkban egy saját előadást 
vittünk színre, a másodikban viszont már 
négyet tervezünk, szoros együttműködés-
ben a Nemzeti Színházzal. A repertoárt 
sikeres V4 fesztiválunk alapján a visegrádi 
összefogásban együttműködő országok 
egy-egy szerzőjének műveiből válogattuk, 
lesznek az előadások között már klasz-
szikus darabok és teljesen új művek is. 
Ami a rendezőket és a színészeket illeti, 
ebben főszerep jut az ország első számú 
teátrumának, ami garanciát jelent arra, 
hogy igazán színvonalas produkciókkal 
rukkolhassunk elő - mondta a szerződés-
kötés alkalmából tartott sajtótájékoztatón 
Kis Domonkos Márk színigazgató.

Aztán kiemelte, hogy a színházala-
pításban főszerepet játszott a teátrumot 
megálmodó Góczán Zsolt, majd a tervet 

felkaroló Fördős Attila polgármester 
és Harrach Péter országgyűlési kép-
viselő is.

- Óriási dolog, hogy amíg másutt le 
kell húzniuk a rolót különböző közmű-
velődési intézményeknek, addig ezzel 
szemben itt Vácott életre kel egy szín-
ház. Ez a város és a környező térség lelki 
erejének a bizonyítéka. Ami egyúttal 
példa, hiszen a vágyott általános kultu-
rális felemelkedés csakis ilyen kisközös-
ségi kezdeményezések révén valósulhat 
meg - fogalmazott Vidnyányszky Attila, 
a Nemzeti Színház vezérigazgatója.

Aztán hitet tett arra vonatkozóan, 
hogy a két teátrum összefogása garan-
ciát jelent arra, hogy a Váci Dunaka-
nyar Színházban az együttműködés 
keretében folyamatosan számos  mi-
nőségi előadásra ülhetnek be a nézők 
évadról évadra.

Fördős Attila polgármester emlé-
keztetett: alig két évvel ezelőtt még 
adott volt egy kihasználatlan, pusz-

tuló kulturális középület, de aztán 
jelentkeztek a színházálmodók, élü-
kön Góczán Zsolttal, és mára nekik 
és az önkormányzat támogatásának 
köszönhetően ott tartunk, hogy Vác 
már az ország színházi térképén is 
fontos pont.

- A kultúra egy új bástyája épül 
itt, és az, hogy a Váci Dunakanyar 
Színház egyre sikeresebb legyen, kö-
zös ügy. Éspedig nem csak a város 
szempontjából, hanem az egész kis-
térség vonatkozásában. Tehát a vá-
lasztókerület képviselőjeként minden 
tőlem telhetőt megteszek, hogy teátru-
munk folyamatosan betölthesse nemes 
küldetését - mondta Harrach Péter, 
térségünk országgyűlési képviselője.

A színház saját előadásainak sorát 
a Nemzeti Színház új társulati tagja, 
Olt Tamás „Minden kezdet nehéz, hát 
még a versenyzongora” című művének 
ősbemutatója nyitotta október végén. 

Ribáry Zoltán

Olt Tamás, a Nemzeti Színház 
nemrég szerződtetett - színész, ren-
dező, szerző - új társulati tagja 
komédiájában az első helyszín egy 
rendőrségi iroda, ahol a főszerep-
lőnek számot kell adnia élete leg-
utóbbi néhány hónapjáról.

A visszanéző (flashback) tech-
nikájú sztoriban elhagyott és újra 
megtalált régi-új szeretők, szerel-
metes lelki társak a főszereplők, 
no meg egy kutyatestbe zárt el-
szakíthatatlan jóbarát.

A nagyon friss szövegezésű, 
egyre tipikusabb élethelyzetet fel-
dolgozó színdarab sok fordulattal 
halad a végkifejlet felé, miközben 
a nézők jókat nevethetnek, de egy-
úttal (magukba nézve) el is gondol-
kodhatnak saját kapcsolataikról. 

Az ősbemutatóra – több más 
közismert vendég mellett – eljött 
Nacsa Olivér humorista is.

- A színház vonatkozásában 
konzervatív vagyok, a klasszikus 
darabokat kedvelem elsősorban. A 
kortárs művek kevésbé vonzanak, de 
ez az előadás igen jó. És hát nagyon 
szurkolok a fiatal teátrum sikerének.

Az ESTV bővíteni kívánja kínálatát, 
és ennek jegyében felfrissítette-újraindí-
totta a Spiritusz című sport-, életmód- és 
szabadidő magazint, immár új műsor-
vezetővel, Smál Gáborral a főszerepben.

- Nagyon örülök ennek a lehető-
ségnek, mivel régóta szerettem volna 
kipróbálni magam műsorvezetőként az 
ESTV-ben. Köszönöm, hogy teret nyi-
tottak nekem. És mit ad a sors, ezekben 
a napokban keresett meg a VácMyLife 
csapata is, hogy legyek az egyik műso-
ruk riportere, ami a Divatba hozzuk a 
kultúrát címet kapta. Így egyszerre két 
kihívás! Fantasztikus! - kezdte lelkesen 
Smál Gábor. - Visszatérve a Spirituszra, 
az az egyik legfontosabb célunk, hogy 
megmutassuk, milyen sok lehetőség 
kínálkozik városunkban és a közvetlen 
környéken a szabadidő sportos eltöltésé-

re, illetve bemutassunk embereket, akik 
tesznek egészségük megőrzéséért, vagy 
épp életmódváltással jobbá teszik azt. 

A műsorvezető-szerkesztő az utóbbi 
években egyre komolyabban elkezdett 
foglalkozni - amúgy kondizósan - a 
testedzéssel.

- Sok ismerős kérdezgette, mit sze-
dek? Ilyenkor mindig furcsa homlok-
ráncolás volt a válaszom. Azt hiszik az 
emberek, hogy csak szerek segítségével 
lehet valamire való sportos külsőt ková-
csolni magunknak? Hát nem. Részben 
ezért merült fel ennek a műsornak is 
az ötlete. Megmutatni a lehetőségeket, 
amelyekkel ha nem is leszünk Herku-
lesek, de jobban érezhetjük magunkat a 
bőrünkben. Amikor látták az ismerősök, 
hogy rendszeresen sportolok, érdeklőd-
tek, hogyan csinálom. Nem végeztem 

semmilyen iskolát ezzel kapcsolatban, 
de nem is muszáj szerintem, a lényeg, 
hogy szeresd, amit csinálsz. Az egészség 
fontos, de nem adják ingyen - gondol-
junk csak a gyógyszerárakra! Durva 
példa, de mi éri meg jobban: heti rend-
szerességgel sportolni, vagy napi szinten 
gyógyszert szedni? Bízom benne, hogy 
sok embernek alternatívát mutathatunk 
ebben a régi-új műsorban - emelte ki a 
magazin kapcsán az új műsorvezető.

Azt is megtudtuk tőle, hogy ko-
rábban számos sportba „belekóstolt”, 
elmondása szerint a Selye János Humán 
Szakközépiskola tanulójaként több éven 
át versenyzett futóatlétaként, de kézilab-
dázott a Váci KSE-ben, emellett úszott, 
kenuzott és dzsúdózott is. Jelenleg heti 
rendszerességgel fut, és kondizik - sza-
badban vagy edzőteremben.

- El kell felejteni, hogy gyorsan, 
két-három hét alatt hosszan tartó vál-
tozást lehet elérni. Persze aki egy nagy 
kihagyás után újra elkezd sportolni, 
hirtelen látványos változásnak indul az 
elején. De aztán, ha abbahagyja, vissza-
esik, és utána már nagyon nehéz újra 
elkezdeni. Ezért nem szabad megállni. 
Folyamatosan, lépésről lépésre kell ha-
ladni, így az eredmény sem marad el. Ki-
tartás! – mondta zárszóként Smál Gábor.

Spiritusz újratöltve - Smál Gáborral a főszerepben

Fotó: Cseledy András
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FÓRUM

A hallás nem játék
Korábbi kutatások szerint a
lakosság 10%-ának valamilyen
mértékű halláscsökkenése van – és
ez a szám folyamatosan növek-
szik – míg az érintetteknek csupán
a 10-25%-a fordul hallásspecia lis -
tá hoz és kezelteti a hallásproblé -
máját valamilyen formában. „Jó
hír, hogy a halló készülékek elfoga -
dottsága érez he tően javult az elmúlt
években” – mondja Dr. Tibold Esz ter
fül-orr-gégész, az Amplifon Hallás -
központok főorvosa. 
A társas kommunikációban je lent -
 kező kelle met lenségeken kívül
sokkal nagyobb problémák is
adódhatnak a nem kezelt hallás-
panaszok kö vet  kez ményeként. 
A meg nö ve kedett és felgyorsult jár -
mű   forgalom következ tében nap-
jainkban az autó vezetés és
gya lo gosként való közlekedés egy -
aránt maximális odafigyelést
igényel. A járdáról lelépve érzé -
kelnünk kell, hogy milyen irányból
jönnek az autók, a buszok vagy
éppen a kerékpárosok. Ahhoz,

hogy ezt meg tudjunk álla pítani,
működnie kell az úgyne vezett
irányhallásunknak. Ennek alapvető
feltétele pedig az, hogy mindkét
fülünkkel jól halljunk. 
Tény: számos kisebb-nagyobb bal -
eset elkerülhető lenne, ha a hallás -
problémák kezelve lenné nek. „Nem
sza bad, hogy valaki azért döntsön úgy,
hogy nem használ halló készüléket,
mert szégyelli azt. A hallás nem játék,
a hallás problémákat komolyan kell
venni, és minél hamarabb kezelni kell
őket” – hívja fel a figyelmet Dr. Ti-
bold Esz ter. Az Amplifon Hallás -
köz pon tokban a teljes körű,
in   gye nes hallásvizsgálat mellett
lehetőséget biztosítanak arra, hogy a
világ vezető hallókészülék gyártói-
nak a termékeit kipró bál juk, és akár
ott honi környezetben teszteljük. 
A vizsgálatokra nem kell várni,
hiszen mindenki időpontot kap, és
személyre szabott ellátásban része sül.
Érdemes tehát most bejelent -
kezni! Bejelentkezés: 
06-27 620-573.

Sokan csak legyintenek egyet,
amikor a hallásproblémákról
olvasnak. „Vannak ennél fon -
tosabb dolgok, most ez 
a legkisebb problémám. Vala -
hogy megvoltam eddig is,
megleszek valahogy ezután is” –
gondolják magukban. Aztán
egyszer csak meg történik a baj. 
A hallásproblémák kezelését
ugyanis nem lehet halogatni.

A hallás nem játék A HALLÁS
NEMJÁTÉK EZT LÁTTA 

A TV-BEN

A hallókészülékek elfogadottsága
érezhetően javult az elmúlt években

Ingyenes hallásszűrést szervezünk 
és hallókészülék kipróbálási lehetőséget 
biztosítunk váci és környékbeli lakosok
számára 2014. november 1-től 30-ig
a váci Amplifon Hallásközpontban. 
Bejelentkezéshez hívja 
a 06-27 620-573-as telefonszámot.

Amplifon Hallásközpont
Vác, 
Köztársaság u. 10-12.
amplifon.hu

HAJRÁ VÁC!

SPORT

Sporthírek
röviden

EREDMÉNYEK
Női kézilabda NB I
Dunaújváros – IPC Vác _____ 27 - 20
IPC Vác – Érd ______________ 16 - 26
FTC – IPC Vác _____________ 32 - 20

Női kézilabda Magyar Kupa
IPC Vác – MTK ____________ 25 - 29

Férfi kézilabda NB I/B
Váci KSE – Dabas ___________31 - 25
Csurgó U23 – Váci KSE _____ 25 - 44
Váci KSE – Balatonfüred U23 _ 39 - 26
Vecsés – Váci KSE__________ 33 - 40
Váci KSE – Százhalombatta __ 33 - 24

Futsal NB II
Dunatours Vác - Limes ______ 4 - 3
Újpest TE - Dunatours Vác ___ 2 - 23
Dunatours Vác - Hódmezőv __ 9 - 6
Dunakeszi - Dunatours Vác __ 5 - 6

Labdarúgó NB III
REAC – Vác FC _____________ 0 - 3
Vác FC – Dabas _____________ 2 - 3
Baja - Vác FC _______________ 0 - 3
Vác FC - Szekszárd __________ 2 - 1
Bölcske - Vác FC ____________ 2 - 4

Labdarúgó Magyar Kupa
Vác FC - Kecskemét _____ 5 - 2 h.u.

SPORTELŐZETES
(váci események)
Női kézilabda NB I
11.22. szo. 18.00 IPC Vác – Szeged

Férfi kézilabda NB I/B
11.16. vas. 18.00 Váci KSE – Várpalota
11.30. vas. 18.00 Váci KSE 
         – Veszprém U23

Futsal NB II
11.10. h. 20.00 Dunatours Vác 
               – Piliscsaba
11.24. h. 20.00 Dunatours Vác 
               – Újpest FC

Labdarúgó NB III
11.15. szo. 13.00 Vác FC – Maglód

Edzőváltás az IPC Vác kispadján
Egy junior kupaarany és egy ifi 

bajnoki cím után - a klubvezetés közle-
ménye szerint hosszútávon - az Ipress 
Center-Vác felnőtt csapatának vezető-
edzőjeként is bizalmat kap Ottó Katalin. 

A sztori már-már banális: egy rosz-
szul szereplő együttes játékoskeretét nem 
lehet elküldeni, így az edzőváltástól remél 
javulást az adott egyesület vezérkara. Bár 
sokan féltették a váci kézilabdázónőket 
a rajt előtt - mondván, több klasszis tá-
vozott és inkább gyengült, mint erősö-
dött a keret -, Kirsner Erika klubelnök 
optimistán a 4-5. hely eléréséről beszélt. 

Aztán lehet, hogy az álmok csupán 13 
percig tartottak: ennyi telt el a bajnoki 
nyitómeccsből (amelyet aztán hazai pá-
lyán egy alsóházba tippelt fiatal együt-
tes ellen elveszített a gárda), amikor 
az egyik - valóban erősítést jelentő - új 
játékos, Hornyák Dóra súlyosan meg-
sérült. A pontvadászat folytatásában 
aztán a szép debreceni és a jó hajrával 
elért Békéscsaba elleni hazai győzelem 
mellett sorjáztak a vereségek. Mellette 
pedig a gyakori ötlettelen támadójáték 
adott leginkább okot a bosszankodásra. 

Az érdiek elleni itthoni vereséget kö-
vető napon aztán előbb felfüggesztették 
a munkavégzés alól, majd másnap már 
el is távolították a vezetőedzői posztról 
Konkoly Csabát.

Utóda a váci kézilabdasport ismert 
szakembere, Ottó Katalin lett. Ő játékos 
pályafutása alatt kapusként a Terra SE 
Vác csapatával ért el szép sikereket, és 
védett az NB I-be felkerült Synergon SE 
együttesében is. Ezt követően utánpótlás 
trénerként halmozta a sikereket. Idén 
tavasszal a sportág első váci NB I-es 
bajnoki címét érte el tanítványaival és 
lett aranyérmes az ifjúsági együttessel. 

Az ő dolgát ugyanúgy megnehezíti 
a sok sérülés, mint elődje munkáját. 
Az említett Hornyák Dórán kívül a 
mostanában felépülő Drávai Gyöngyi 
Konkoly Csabánál még nem léphetett 
pályára, Tóth Eszter súlyos sérüléssel 
érkezett Vácra és majd csak télen lesz 
bevethető állapotban. Viszont még ak-
kor sem az újabb keresztszalagműtéten 
átesett Ertl Rebeka, Fülöp Andrea pe-
dig nemrég törte el a kézujját. És akkor 
még szó sem esett a kisebb-nagyobb 
sérülésekről, betegségekről, illetve az 
inkább nagyobb, mint kisebb formain-
gadozásokról, - hanyatlásokról.

Ezen akadályokat már az új edző is 
megtapasztalhatta, hiszen bemutatko-
zásként hazai környezetben búcsúzott 
csapatával a kupasorozattól egy kieső-
jelöltnek gondolt ellenféllel szemben, 
aztán pedig jött a Fradi otthonában 
elszenvedett 12 gólos vereség. (Lapzár-
tánk után pedig a világ legjobb csapata, 
a Győr volt az ellenfél...)

Amiben a szakember mellett a szur-
kolók is bizakodhatnak: a klubvezetés 
közleménye szerint „Az új vezetőedző 
elsődleges feladata a hosszú távú épít-
kezés: az Ipress Center Vác vezetősége 
elsősorban nem azonnali eredménye-
ket, hanem a stratégiai alapok kiala-
kítását várja az edzőtől.”Fotó: Fehér ViktorFotó: Fehér Viktor

Váci csapatok a tabella élén

Havas Balázs VB-aranya

A másodosztályú férfi kézilabda 
bajnokság Nyugati csoportjában ed-
dig hibátlan mutatóval és négypontos 
előnnyel listavezető a Váci KSE. Zsiga 
Gyula mesteredző tanítványai mind a 
hét bajnokijukat megnyerték (többnyire 
magabiztos fölénnyel) és bejutottak a 
Magyar Kupa legjobb 18 csapata közé is. 

A nyáron „érdekes” sportdiplomá-
ciai úton az élvonalból kieső gárdától 
mind a szakma, mind a szurkolók az 
azonnali feljutást várják. Ennek meg 
is van az alapja, hiszen az általános 
vélekedés szerint a legjobb edző és 
a legjobb játékoskeret is Vácon ta-
lálható a csoportban. 

***

Szintén a szakma nagymestere - Vác 
díszpolgára, Csank János - irányítja 
az NB III-as focicsapatot. A mélyről 
(értsd: a visszasorolás után a megyei 
bajnokságból) felkapaszkodó Vác FC - 
két hazai botlást leszámítva - rendre 
oktatja csoportellenfeleit, és bravúros 
kupaszereplése mellett a pontvadászat 
harmadánál már nyolcpontos előnnyel 
vezeti a tabellát. 

Az egyre nagyobb létszámban kilá-
togató szurkolók bíznak abban, hogy 
jövőre is lép egyet felfelé az együttes, 
és - a hátteret biztosító angol tulaj-
donos, John Marshall céljait is elérve 
- elfoglalja megérdemelt helyét a má-
sodosztályban.

A kajak-kenusok maratoni világ-
bajnokságán négy váci versenyző is 
érdekelt volt.

A juniorok kajak egyes versenyében 
a Váci Vasutas SE sportolója, Havas 
Balázs (edzője: Csernák Károly) volt 
az egyik magyar induló, aki - nagy 
fölénnyel megelőzve riválisait - vi-
lágbajnoki címet szerzett. Másnap a 

felnőttek versenyében is vízre szállt, 
ahol a 14. helyen ért a célba.

A felnőtt párosoknál előbb a Váci 
Vasutas sportolója, Csernák Edina a 
KSI-ben versenyző Váczai Enikővel 
ért el ötödik helyezést, majd a férfi 
duóknál a Váci Hajó testvérpárja, Noé 
Bálint és Noé Milán zárta szintén 5. 
helyen a VB-t.

Asztalitenisz
 Öt fordulón és sajnos öt vereségen 
vannak túl a Váci Reménység SE pingpon-
gosai a csapatbajnokság másodosztályá-
ban. A mieink a nyitó fordulóban a pécsiek 
második csapatától szenvedtek 11:7-es 
vereséget, majd Csákváron, illetve hazai 
környezetben a soproniaktól egyaránt 
15:3-ra kaptak ki, ezt egy utolsó mérkőzés 
döntő játszmájában bukott 10:8-as talál-
kozó követte itthon a bükiekkel szemben, 
végül ismét súlyos, 16:2-es zakó követke-
zett Budaörsön. Csapatunk így szerzett 
pont nélkül a táblázat végén található. 

Atlétika
 Tizedik alkalommal rendezte meg 
sporttelepén a Váci Reménység SE a 
Németh Miklós Gerelyhajító Versenyt. A 
nemzetközi eseményen 5 ország 25 klubjá-
nak 178 versenyzője szerepelt. Hagyomá-
nyosan jól teljesítettek a rendező egyesület 
atlétái, hiszen közel 20 érmet gyűjtöttek. 
(A verseny teljes eredménysora megtekint-
hető a www.vac.hu címen elérhető hivata-
los városi weboldalon.)

Vízilabda 
 Jól kezdték a Váci Vízilabda SE harma-
dosztályú pólósai a bajnoki alapszakaszt. 
Az első dupla fordulóban Leányfalun 
veretlenek maradtak, miután a Kecske-
mét elleni 10-10-es döntetlen után 9-8-ra 
győztek a fehérvári riválissal szemben. 
Sajnos, a folytatás már sokkal gyengéb-
ben sikerült: Budapesten az MTK 21-5, 
míg az Újbuda 17-6-ra verte a mieinket. 
A következő dupla fordulónak a versenyki-
írás szerint november 8-án Vác ad otthont.

VÁCI SIKEREK, SIKERES VÁCIAK
A Boronkay-
szakközépiskola
legújabb eredményei

Kiválóan szerepeltek a Boronkay 
sportoló diákjai az éppen soros Pest 
megyei Diákolimpiai versenyeken, hi-
szen szinte minden csapatversenyben 
nyertek, amiben indultak.

A Dabason megrendezett duat-
lonon első helyen végeztek: VI. kor-
csoportos lányok a „B” kategóriában, 
VI. korcsoportos fiúk az „A” és a „B” 
kategóriában egyaránt, és másodikak 
lettek az V. korcsoportos fiúk a „B” 
kategóriában. Emellett hatan egyéniben 
is dobogóra állhattak: Kovács Kornél 
(1), Boroncsok Bence (2), Nagy Eszter 
(2), Luczó Gergő (2), Pattantyús Márk 
(3), Winternitz Máté (3). Felkészítő 
tanáraik Maloviczki Sándor és Nagy 
Péter voltak.

A Budapesten megrendezett atlé-
tikai ügyességi csapatversenyen di-
ákjaink szintén sok számban nyertek: 
a miénk lett a diadal a lányok 4x800 

méteres váltójában, svédváltóban, a ge-
relyhajító, magasugró versenyben, míg 
a fiúk megnyerték a 4x1500 m-es vál-
tót, a svédváltót, a távolugró versenyt. 
Felkészítő tanáraik: Pajor Ferencné és 
Niedermüllerné Karcag Ildikó voltak.

A tudomány terén is folytatódtak a 
szép hagyományok.

Országos szintű elismerésre jelölték 
tantestületünkből Kutasi Zsuzsanna 
tanárnőt a kémia oktatásának terüle-
tén kifejtett tevékenységéért, Tóthné 
Brassói Hilda kolléganőnket a fizika-
tanítás területén nyújtott teljesítményé-
ért, az eredményesen szereplő diákok 
felkészítéséért.

A Boronkay-középiskola is PRO 
PROGRESSIO (A Tudományért) díjat 
vehetett át a több éve folyamatosan és 
magas színvonalon nyújtott tudomá-
nyos szintű kutató és felkészítő munka 
elismeréseként. Fábián Gábor igazgató.

Mint arról több híradás beszámolt, 

Budapesten felavatták a szovjet meg-

szállás emlékművét, amelyet sok kriti-

ka ért és ér. Aztán 

az elmúlt hóna-

p ok ban  o r s zág -

szerte - így Vácon 

is - számos új holokauszt emlékmű-

vet állítottak.Kívánom, hogy a közös 

emlékezet őrizze meg a vészkorszak 

borzalmait, figyelmeztetésként, hogy 

ne ismételhesse magát a történelem.

Van más is, amit nem feledhetünk 

a múlt századból, így fontos, hogy 

mi magunk fejet hajtsunk a száz éve 

kirobbant első világháború magyar 

hősei-áldozatai előtt, és az utánunk 

jövők is emlékezzenek rájuk. Hiszen 

alig van család, amelyik ne lenne 

közvetlenül érintett, a frontra vezé-

nyelt katonák leszármazottai pedig 

joggal elvárhatják, hogy méltó mó-

don leróhassák kegyeletüket. Erre is 

oda kell figyelni, és 

ezért fontos lépés a 

korábban a főtéren 

lévő emlékmű új-

bóli felállítása ugyanezen a helyen.

Több tízezer magyar katona halt 

meg a frontvonalon az első világ-

égés poklában, a rokkantakról nem 

is beszélve, akiknek amputált vég-

tagjait sok esetben fás kosarakban 

hozták haza. 

Mindez a szenvedés ugyancsak 

holokausztnak tekinthető, a nemzet 

gyászba borult akkor, és erről az ál-

dozatról sem szabad megfeledkezni.

Nyugodjon békében minden áldozat!

R. S., Deákvár

P O S T Á N K B Ó L
Főhajtás az áldozatok előtt

A közös emlékezet 
a jövő fontos záloga
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HASZNOS
Polgármesteri 

fogadóóra

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!

Ügyfélfogadás 
a polgármesteri 

hivatalban

Hétfő: 14:00-18:00
Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

A polgármesteri hivatal zöld száma: 
06-80/890-020

Alpolgármesteri 
fogadóóra

Pető Tibor

Vác város alpolgármestere 

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

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Előzetes időpont egyeztetés szükséges, 
a polgármesteri hivatal titkárságán!

Mokánszky Zoltán

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!

Országgyűlési 
képviselői 

elérhetőségek

Harrach Péter 

országgyűlési képviselő

Email: peter.harrach@parlament.hu

Ügyfélfogadás az 
okmányirodában

Hétfő: 8:00-20:00
Kedd: 8:00-20:00
Szerda: 8:00-20:00

Csütörtök: 8:00-20:00
Péntek: 8:00-20:00 

Ebédidő: 12:30-13:00

Tel.: 06-27/512-230, 
Fax: 06-27/512-240

Születések:
Kisparti Dániel és Szabó Csilla 
gyermeke: Alíz, Várszegi Zsombor 
és Kövesdi Krisztina gyermeke: 
Hunor, Cs. Nagy Tamás és 
Liebhardt Bernadett gyermeke: 
Teodóra Klára, Truszka Zsolt és 
Varga Brigitta gyermeke: Noel 
Zsolt, Magyar Zsolt és Kiss Anikó 
gyermeke: Emma, Gál Attila és 
Szikriszt Anett gyermeke: Attila, 
Domokos Ferenc és Kosdi Andrea 
gyermeke: Ferenc, Kettler Dávid 
és Miskoff Nikoletta gyermeke: 
Dávid János, Kamodi László és 
Kis Brigitta gyermeke: Dávid, 
Németh Gábor és Rapavi Dóra 
gyermeke: Mihály, Németh 
Adriánó és Német Henrietta 
gyermeke: Seron, Vörös Dénes 
és Mikulán Nikolett gyermeke: 
Hanga, Hugyecz Ferenc és Csölle 
Gabriella gyermeke: Kitti, Kozma 
Péter és Gábor Viola gyermeke: 
Korinna, Pintér Dávid és Váray 
Katalin gyermeke: Réka, Tejfel 
László és Csukárdi Adrienn 
gyermeke: Dzsenifer, Seres Lajos 
és Tállas Erika gyermeke: Laura 
Luna, Boda Viktor és Hruskó Éva 
gyermeke: Ádám, Sütő Róbert 
és Lestyánszki Anett gyermeke: 
Joakim Róbert, Madar László és 
Gáspár Zsanett gyermeke: Dária, 
Turóczi József és Kiscsatári Nóra 
gyermeke: Ákos, Péter Árpád és 
Vincze Anita gyermeke: Botond.

Házasságkötések:
Majoros Zoltán és Gulyás Judit Anna, 
Tonhauser Tamás Sándor és Kiss 
Johanna, Adler László és Pécsi Ilona 
Mária, Erdélyi Ferenc és Mester 
Brigitta, Puskely Ferenc és Szabó 
Orsolya, Mókus Zoltán és Pintér Renáta, 
Kmetty Richárd és Márik Szabina, 
Lomen Zoltán és Tóth Eszter Angéla, 
Borsi István és Szűcs Melinda, Kardos 
István és Bayer Edina, Geösei András 
és Auerbach Irisz, Molnár Géza és Barta 
Tímea, Varga István és Stibla Anikó, 
Kalocsa László és Karácsony Nikoletta.

Halálesetek:
Rózsa Ferencné  sz: Bottlik Katalin 
(1944), Smál Pál (1947), Zámbó Jánosné  
sz: Barna Ágnes (1951), Molnár Géza 
(1924), Nagy János (1939), Erdősi 
Tibor (1937), Stipka Józsefné  sz: 
Horváth Rozália (1945), Kemenczei 
Zsuzsanna (1976), Bártfay László 
Csabáné sz: Mészáros Irén (1956), Nagy 
Géza Jánosné sz: Menakker Zsófia 
(1931), Széplasz Béláné  sz: Kocsis 
Erzsébet (1937), Bóka Elemér (1933), 
Gömbös Dezső (1932), Joó Sándor 
(1932), Kövesdi Pál (1935), Fazekas 
Sándor (1942), Német Andrásné  sz: 
Raffa Julianna (1942), Tóth Ferenc 
(1948), Rakita Pál (1929), Szégner 
András (1955), Jónás Bertalanné  
sz: Csonka Mária (1928), Mojzes 
György (1935), Kolozsvári Ferenc 
(1943), Selmeci János (1930), Haklik 
Gáborné  sz: Dim Julianna (1927).

Képviselői 
fogadóórák

Kiss Zsolt

Vác 6. számú választókerületének

képviselője

Ideje: minden hónap első keddjén 
17:00-19:00

Helye: Madách Imre 
Művelődési Központ

Kovács Ágnes

Vác 2. számú választókerületének 

képviselője

Ideje: minden páros hónap első hétfőjén
14:00-15:00

Helye: Fidesz Iroda 
Vác, Március 15 tér 16-18.

Kászonyi Károly

Vác 4. számú választókerületének 

képviselője

Ideje: minden hónap első 
csütörtökjén 16:30

Helye: Madách Imre 
Művelődési Központ

 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

H. K. Sze. Cs. P. Szo. V.

Ok
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29. G 30. H 31. I 01. J 02. A
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ov

em
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r 03. B 04. C 05. D 06. E 07. F 08. G 09. H

10. I 11. J 12. A 13. B 14. C 15. D 16. E

17. F 18. G 19. H 20. I 21. J 22. A 23. B

24. C 25. D 26. E 27. F 28. G 29. H 30. I

A 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

November 7-8. (péntek-szombat)
Koncertekkel, filmvetítésekkel és előadásokkal 

várjuk a fiatalokat a két nap alatt.
Szárvendég: MAGASHEGYI UNDERGROUND

Belépőjegy ára 1300 Ft, diákigazolvánnyal 800 Ft.

November 10., 11., 12., 13. 10 óra (színházeterem)
A Csilingelő Mesebérlet II. előadása.

Maszk Bábszínház: A kis Hagymafiú története 
Vidám, commedia dell’arte hangulatú marionett előadás, 

nagyméretű bábokkal, látványos színpadképpel és 
paravánnal, sok, „vígoperai” hangulatú zenével

A bérlet ára: 2200 Ft, 
az előadásra a belépőjegy ára: 800 Ft

November 10. 19 óra (színházterem)
CSAKAZÉRTIS SZERELEM! 

Zenés játék a ’80-’90-es évek emblematikus együttese 
az Első emelet dalaival. Szereplők: Patkó Béla (Kiki), az 

Első emelet frontembere, Keresztes Ildikó, Sasvári Sándor, 
Mikó István, Hűvösvölgyi Ildikó, Sövegjártó Áron, Rárósi 

Anita, Kurkó József, Magyar Tímea, Bódi Barbara, Bregyán 
Péter, Pásztor Máté, Borbély Krisztina, Boros Zoltán, Csere 

László, és még sokan mások
A belépőjegy ára elővételben: 3.000 Ft, 

az előadás napján: 3.300 Ft

November 15. szombat 17 óra (aula)
V. DUNA MENTI KÓRUSTALÁLKOZÓ

A jubiláló találkozó célja a folyamatos zenei 
ismeretterjesztés. A meghívott énekkarok neves 

kóruseseményeken, fesztiválokon és versenyeken 
bizonyították már, hogy tevékenységük döntően 

meghatározza országszerte és nemzetközi szinteken is a 
zenei életet. A résztvevő kórusok: Nagymarosi Női Kar, Vox 
Humana Énekkar, Serenus Kórus, Váci Harmónia Kórus, és 

a dunaújvárosi Viadana Kórus.

November 19. szerda 19 óra (színházterem)
Marcel Achard - A bolond lány 

A Körúti Színház produkciójában Domján Edit és Márkus 
László legendás kettősét két igazán méltó mai utód alakítja. 
Szereplők: Camille Sévigné, vizsgálóbíró - Kautzky Armand, 

Benjamin Beaurevers - Koncz Gábor, Josefa Lantenay - 
Pikali Gerda, Julien Morestan, törvényszéki írnok - Lipták 

Péter, Marie-Dominique Beaurevers - Udvarias Anna, 
Edouard Lablache, ügyész helyettes - Galambos Zoltán, 

Elie Cardinal, ügyvéd - Oroszi Tamás, Antoinette Sévigné - 
Placskó Emese, Mario, törvényszéki őr - Raczkó Tamás

November 20. csütörtök 19 óra (színházterem)
A postás, aki megeszi a leveleket 

az abszurd  humort képviselő L’art pour l’art Társulat 
legújabb produkciója

A belépőjegy ára elővételben: 2700 Ft, 
az előadás napján: 3000 Ft

November 21. péntek 18 óra (színházterem)
Pál Lajos és barátai gálaest

Közreműködnek: Veresegyházi Hagyományörző Népi 
Együttes, Püspökhatvani Pro Musica Kórus, Novák Péter 
klarinétművész, Kiss Julianna harmonikaművész, Krickij 
Szergej harmonikaművész, zenetanár, Retro Zenekar, 
kárpátaljai zenészek, Pál Lajos egykori növendékei: 

Czébely Lajos (harmonika), Forgon László (harmonika), 
Stók Béla (ütős), Ötvös József (nagybőgő), akikPál Lajos 

jelenlegi és volt tanítványai
(Pál Lajos zenei tanulmányait Ungváron, majd Kijevben 
végezte. A Kijevi Zeneakadémia két karán diplomázott, 
melynek befejezése után két évig a Kijevi Operaházban 

dolgozott.1999 óta családjával Magyarországon, 
Püspökhatvanban él. A klasszikus zene oktatása 

mellett fontos számára a térség magyar és szlovák 
népi hagyományainak megismerése és továbbadása. 

Munkáját számos kitüntetéssel, díjjal jutalmazták, többek 
között: PRO CULTURA HUNGARICA Díszoklevél és 

Emlékplakett, Ukrán Köztársaság Érdemes Népművelője, 
Európa Díj a Népművészetért, Artisjus-díj, Pest-megye 

Közművelődési Díj)
A belépőjegy ára elővételben: 1500 Ft, 

az előadás napján: 1800 Ft

November 22. szombat 10 óra 
Előadások, 

egészségügyi szolgáltatások, 
tájékoztatók, 

tánc- és sportbemutatók. 
Asztrológia, grafológia, 
természetgyógyászat, 

meditáció, jóga, masszázs. 
Társas magány - Dr. Amási Kitti klinikai 

szakpszichológus előadása

November 22. szombat 17 óra (Végh Dezső terem)
Irodalmi összeállítás Végh Ferenc 

(1929-2006) irodalomtörténész 
születésének 85. évfordulója alkalmából.

A műsor a szerző posztumusz verseskötetéből készült. 
Bevezetőt mond: Gyombolai Márton ny. tanár, Vác Város 
Díszpolgára. A verseket tolmácsolják: Heinl Éva, Csernák 
Zsuzsa, Csereklye Károly Zoltán, Kocsis György, népdalt 

énekel: Faludi Szilvia, zongorán kíséri: Marót Géza 

November 25. kedd 10 és 14 óra (színházterem)
A kíváncsi királykisasszony 

a Zenthe Ferenc Színház zenés mesejátéka a Zabszalma 
Mesebérlet első előadásaként 

A bérlet ára: 2200 Ft, belépőjegy az előadásra: 900 Ft

November 27. csütörtök 19 óra (színházterem)
Rouge

A Botafogo Táncegyüttes táncszínházi előadása
A belépőjegy ára elővételben: 1700 Ft, az előadás 

napján: 2000 Ft

DECEMBERI ELŐZETES
December 4. csütörtök 19 óra (színházterem)

Szentivánéji álom
ír sztepp és modern tánc show

A belépőjegy ár elővételben: 2500 Ft és 2900 Ft, 
az előadás napján 2900 Ft és 3500 Ft.

Műsorváltozás
Értesítjük kedves közönségünket, hogy a november 
29-én 19 órára meghirdetett „A tökéletes férfi” című 
zenés irodalmi est Kulka János színházi elfoglaltsága 

miatt 2015. januárjában kerül a programba. Az új 
pontos időpontról december folyamán értesítjük 

közönségünket. A már megvásárolt jegyek 
visszaválthatók a Madách Imre Művelődési Központ 

jegypénztárában, illetve érvényesek a januári előadásra.

Gyermekbérlet 1. előadás: 
Vitéz László és Vas Juliska 

népmese bábokkal - Fabók Mancsi Bábszínháza előadása
November 3. hétfő 10 óra Csiga-biga csoport és 14. óra 
Lepke csoport; november 4. kedd 10 óra Mackó csoport 

és 14 óra Százszorszép csoport; november 5. szerda 10 óra 
Manó csoport és 14 óra Pillangó csoport

November 6. csütörtök 15 óra
Földes László HOBO: Hármasoltár 

HOBO koncertje mesterei tiszteletére
Az előadásra bérleten kívül is váltható jegy, 

melynek ára: 1500 Ft

November 8. szombat 15 óra
Olt Tamás: Minden kezdet nehéz, 

hát még a versenyzongora 
- romantikus vígjáték egy részben kutyával 

A Váci Dunakanyar Színház saját előadásának szereplői: 
Viktor: Mohai Tamás, Dorka: Legerszki Krisztina, Brúnó: 
Schlanger András, Borcsa: Sárközi-Nagy Ilona, Lackó: 

Bakos-Kiss Gábor/ Szakál Miklós, Nyomozó: Vándor Éva
Jegyár: 2400 Ft

November 9. vasárnap 11 óra
Süsü, a sárkány 

a Fogi Színház zenés mesejáték előadása

November 14. péntek 20 óra
Für Anikó: Kitalált világ 

című előadói estje; gitáron kísér: Hrutka Róbert
Jegyár: 1900 Ft

November 15. szombat 19 óra
Musical Comedy Csengeri 

Attilával 
és Vágó Bernadettel

Jegyár: 2500 Ft

November 19. szerda 19 óra

Little G. Weevil koncert

Jegyár: 1500 Ft

November 28. péntek 
19 óra

Kálmán Imre: 
Marica grófnő 

operett két részben a Fogi 
Színház előadásában

Jegyár: 2900 Ft

November 29. szombat 19 óra
Váci Dumaszínház: 

Kőhalmi Zoltán 
és Janklovics Péter 

részben improvizatív 
stand-up comedy előadása

Jegyár: 2700 Ft

PROGRAMOK

 1/1: 100.000 Ft  + ÁFA
 1/2: 50.000 Ft  + ÁFA
 1/4: 25.000 Ft  + ÁFA
 1/8: 12.000 Ft  + ÁFA

H I R D E T É S F E L V É T E L :
Váci Városimázs Kft.

2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36 30/698-9507; +36 30/583-6767

E-mail: estv@estv.hu 

LÁTJÁK ÉS OLVASSÁK. 
HIRDESSEN NÁLUNK!

 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
  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

 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
 Csütörtök
20:00 Híradó – benne Vác és térsége 

legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Hazai – kulturális programajánló 

magazinműsor
20:40 Nagyító – hírháttér-műsor
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés
 Péntek
20:00 Híradó – benne Vác és térsége 

legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kulturális programajánló 

magazinműsor
20:40 Térségi magazin
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés

MARGARÉTA KÁVÉHÁZ
A népszerű vendéglátóhelyen Gerengay Gusztáv (Forte 
Fotóklub Vác) kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők.




