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MÁV-tájékoztató

MASSZŐRKÉPZÉS
(svéd és nyirok masszázs)
Vácon október 18.-tól,

A MÁV Zrt. tulajdonában, illetve kezelésében álló lakóingatlanok esetében
jelenleg több településen csak a MÁV
belső közüzemi hálózatán keresztül
megoldott a víz- és csatornaszolgáltatás biztosítása. Különös tekintettel
arra, hogy a MÁV Zrt. nem minősül
közszolgáltatónak, illetve a közeljövőben nem várható az erre vonatkozó
szabályozások változása, ezen lakások esetén a lakossági fogyasztók felé
történő rezsicsökkentés érvényesítése
érdekében külön intézkedések megtétele vált szükségessé.
A M ÁV Z r t . sz e ptem b e r 17é n m egh ozott dö nté se é r tel m é ben a lakások víz- és csatornadíjait az alábbiak szerint módosítja:
Saját üzemeltetésű kútből kiemelt
víz és saját üzemeltetésű szennyvíztelep esetén a szolgáltatás egységára
10%-kal csökken.

TARTALOM

RIBÁRY ZOLTÁN | fôszerkesztô | ribary.zoltan@gmail.com

4-5 | DÖNTÖTT
A TESTÜLET

6-9 | KRÓNIKA
10-11 | POLGÁRMESTERJELÖLTEK

12-13 | INTERJÚ
Közműszolgáltatótól vásárolt, továbbszámlázott szolgáltatás esetén a
továbbszolgáltatás díja ugyancsak
10%-kal csökken.
A módosítások 2014 április 1-től
visszamenőlegesen érvényesek, az
első, csökkentett díjakkal kiállított
számlákat október hónapban kapják kézhez az érintett fogyasztók,
a visszamenőleges időszak kompenzációjának megállapítása ez után
történik majd.

14-15 | KULTÚRA
16 | PROGRAMOK
17 | HAJRÁ VÁC!
18 | HASZNOS
Címlapfotó: Sándor Lajos

Budapesten október 25.-től.

MUNKAVÁLLALÁSRA ALKALMAS
itthon és az uniós országokban is
Ára: svéd: 39.000 Ft, nyirok: 42.000 Ft
(részletfizetési lehetőség)
ÉRDEKLŐDNI: 06-30/30-21-487
(nyilv.szám: 00777-2012)

Harcművészeti verseny és bemutató
Országos KYOKUSHIN KARATE harcművészeti versenynek és –bemutatónak ad otthont november 8-án Vác Város Sportcsarnoka a helyi HINOMOTO Harcművészeti Sportegyesület szervezésében. Az izgalmas küzdelmek és
látványos bemutatók minden érdeklődőnek garantáltan nagy élményt ígérnek.
A nagy érdeklődésre számot tartó eseményre már megkezdődött a jegyárusítás a sportcsarnokban.

IMPRESSZUM
Kiadó:
Váci Városimázs Nonprofit Kft.
Főszerkesztő:
Ribáry Zoltán
+36-30/698-9507

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

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

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

Csütörtök
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Hazai – kulturális
programajánló magazinműsor
20:40 Nagyító – hírháttér-műsor
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés
Péntek
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kulturális
programajánló magazinműsor
20:40 Térségi magazin
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés
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HIR DET ÉSF ELV É T EL:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36 30/698-9507; +36 30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

A lapot készítette:
Borossa Zsóka
Kegyes Zoltán
Kereszturi Gyula
Sasvári Eszter
Sándor Lajos
Szerkesztőség:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

HOL
járunk?

S

okaknak, sokunknak még mindig hihetetlen kissé, de a rendszerváltozás óta immáron a hetedik szabad, demokratikus
önkormányzati választás előtt állunk, ami abban is különleges,
hogy az idén ez már a harmadik országos szintű voksolás lesz.
És - csakúgy mint a tavaszi országgyűlési-, majd a nyárelői európai uniós
szavazáskor - rendkívül fontos, hogy október 12-én (újra) minél többen éljünk
állampolgári jogunkkal, de talán a “lelkiismereti kötelesség” kifejezést sem
vétek használni. Hiszen a minél nagyobb arányú részvétel adhat igazán erős
felhatalmazást a polgármestereknek és az új képviselő-testületek tagjainak az
előttük álló nehéz feladatok elvégzéséhez.
Az idei voksolásra meglehetősen jelentős átrendeződés után készülnek a
különböző politikai erők, kik önállóan, kik több-kevesebb szervezetet tömörítő
szövetségben, és hát vannak olyan indulók is, akik függetlenként szállnak
ringbe a szavazatokért. A legtöbb településen - jelesül városunkban - a
polgármesteri posztra és a képviselői helyekre egyaránt számosan pályáznak,
erős “túljelentkezés” van, ami persze egyáltalán nem hátrány. Ugyanis ez
az aktivitás azt bizonyítja, hogy ebből a szempontból nem tapasztalható
érdektelenség - bárcsak ugyanígy lenne a választási hajlandóság esetében.
Az elmúlt hetekben számos programot megismerhettünk, de természetesen
még az elkövetkező csaknem két hétben is folytatódik a vállalások, hosszabb- és
rövidebb távú elképzelések nyilvánosságra hozása minél szélesebb körben - szórólapok, személyes találkozásokra alkalmat adó fórumok, és a legújabb kornak
megfelelően az internet segítségével egyaránt. Érdemes hát alaposan tájékozódnunk, hogy kellő ismeretekkel felvértezve - no meg az aspiránsok eddigi politikai
teljesítményét és/vagy civil tevékenységét is mérlegelve - járuljunk az urnákhoz.
A távozás után ugyanis reklamációnak helye nincs, illetve annyiban természetesen mégis van, hogy mindig lehet kritizálni a különböző döntéseket, de - a
demokrácia játékszabályai szerint - illik méltányolni a többség akaratát.
A kampány természetrajzához az ellenjelöltekkel folytatott vita is - teljes joggal - hozzátartozik, a sárdobálás viszont inkább ellenszenvet szül, így hát bízzunk benne, hogy a hátralévő napokban, a véghajrában nem durvul el a hangnem, és semmilyen visszaélés nem zavarja majd meg a békés, nyugodt választást!
A voksolás eredményeként egyébként újdonságként immár nem négy-,
hanem öt évre választjuk meg a döntéshozókat október 12-én, ez pedig még
nagyobb közös felelősség.

Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől várjuk, kedves Olvasóink! A helyes
megfejtéssel előrukkolók között ajándékokat sorsolunk ki. Aki tudja vagy legalább sejti a választ, írja meg nekünk
e-mailben az estv@estv.hu címre! Köszönettel: Váci Városimázs Kft.
Előző számunk játékának győztese: Mikliánné Gráf Annamária, akinek gratulálunk! Mostani feladványunk megfejtését
október 15-éig várjuk. Előző lapszámunk archív fotóján kisváci utcarészlet szerepelt a református templommal és az
egykori haranglábbal a fókuszban.

Nyomdai előkészítés:
Front Grafikai és Szolgáltató Kft.
Perlusz Zoltán
Nyomdai munkák:
Pátria Nyomda Zrt.
Fodor István vezérigazgató
Terjesztés:
MC Dekor Kft.
Megjelenik:
Vácon 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014
Hirdetésfelvétel:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/698-9507,
+36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu
A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot, hogy a beérkezett cikkeket
és leveleket rövidített és szerkesztett
formában közölje. A hirdetmények
tartalmáért a szerkesztőség semmilyen
felelősséget nem vállal.

Cservenák Péter gyűjteményéből

4 | Váci Hírnök | 2014. SZEPTEMBER | XV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

Váci Hírnök | 2014. SZEPTEMBER | XV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM | 5

DÖNTÖTT A TESTÜLET

DÖNTÖTT A TESTÜLET

Augusztusi rendkívüli ülés
A cikluszáró
testületi ülés
összefoglalója
Szeptember 18-án tartotta
a mostani önkormányzati ciklus munkaterv szerinti utolsó
tanácskozását Vác Város Önkormányzat képviselő-testülete. A tanácskozásról távol
maradt dr. Váradi Iván Attila,
első részében pedig jelen volt
Harrach Péter országgyűlési
képviselő is.
Az ülés ünnepélyes percekkel indult: a kiemelkedő
tanulmányi eredmények elismeréseként Vác Város Kiváló
Diákja kitüntetéseket adtak át.
Ezt követően Fördős Attila, megköszönve a négyéves
munkát, átnyújtotta a város
ajándékát a képviselő-testület
tagjainak. A polgármester külön kiemelte a rendszerváltás
után minden ciklusban képviselő Csereklye Károly, illetve
az öt ciklusban dolgozó dr. Váradi Iván Attila tevékenységét,
akik a következő választáson
már nem indulnak jelöltként.
A tanácskozás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, illetve a képviselők,
bizottsági tagok ülésről való
távolmaradásáról szóló jelentéssel indult, majd a tájékoztatók sorában a bizottságok
átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről és a jelentősebb be-

Egy zárt körben megtárgyalt és három, nyílt ülésen
megvitatott tárgykörben rendkívüli tanácskozást tartott augusztus 7-én Vác Város Önkormányzat képviselő-testülete,
tíz tag részvételével.
Bevezetőjében Fördős Attila polgármester ismertette
azokat az indokokat, amelyek
szükségessé tették a munkaterven felüli ülés összehívását.
Ezt követően a grémium zárt
ülésen megválasztotta a Helyi
Választási Bizottság tagjait.

Az ülést követő polgármesteri
tájékoztatás szerint a bizottság
tagja lett dr. Oroszi Sándor, dr.
Kmetty Ildikó és Moys Csaba,
póttagja pedig Rózsa Ferenc és
Biczó Rezső Gábor.
A folytatásban - már nyílt
ülésen - került sor a nemzetiségi önkormányzatok október 12-i
megválasztásához szükséges szavazatszámláló bizottság tagjainak
és póttagjainak megválasztására.
A képviselő-testület ülésének következő részében a
júniusban elfogadott, „Az

önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek
bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló önkormányzati rendelet” módosítása került napirendre. A témáról
júliusban már tárgyaltak a
döntéshozók, ám a szavazásnál akkor nem kapta meg a
szükséges támogató többséget
az indítvány. Az ismételt előterjesztés minimális tartalmi,
illetve a jogszabályokkal harmonizáló formai változtatá-

sokat tartalmazott, amelyet
kilenc szavazattal egy ellenében elfogadott a testület.
Végül a grémium véleményezte a Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium
és Gyermekotthon Bárczi
Gusztáv Tagintézmény vezetői
posztjára történő megbízást. A
testület egyetértett azzal, hogy
a feladatkört a továbbiakban is
a jelenleg azt ellátó Kádárné
Monori Éva pályázat mellőzésével töltse be.

ruházások aktualitásairól szóló-, illetve a Japánban, Otrokovicében és Dubnicán történt
hivatalos látogatás ismertetőjét
tartalmazó előterjesztések következtek.
Az egyhangú szavazással
elfogadott napirendi sor a Madách Imre Művelődési Központ igazgatói pályázatának
elbírálásával indult. Mivel a
szakbizottság mindkét pályázó
anyagát megtárgyalandónak
ítélte, a grémium meghallgatta Bankó Lászlót és Palásti
Bélát is. Ezt követően titkos
urnás szavazás következett.
Ezen 13 szavazólapot adtak
le, melyekből 6 volt érvényes
és 7 érvénytelen. Minden érvényes szavazat Palásti Bélát
támogatta, de ez kevés volt a
szükséges minősített többséghez. A pályázatot változatlan
tartalommal újra kiírták, ám
az elbírálási időpontját már az
új testület fogja meghatározni.
A likviditási jelentés után
az önkormányzat első féléves
gazdálkodásról szóló beszámoló került sorra.

A rendeletek közül ezúttal
az idei büdzséről és a településképi szabályozásról szólót
módosították, majd rendelettel
kivezettek egy közterületrészt
a törzsvagyonból.
A folytatásban a holding
kéthavi tevékenységének beszámolóját többek között a
pályázati érdekeltségi rendszer módosítása, és több,
ingatlanvagyonnal, illetve
egészségügyi ellátással kapcsolatos előterjesztés követte,
melyek döntő többségét vita
nélkül, egyhangúlag fogadta
el a grémium.
A nyílt napirendi tárgysorozatot a képviselői hozzászólások és kérdések zárták, majd
zárt ülés következett.

ján - Veszelei Sándorné nyugdíjas bölcsődei gondozónő/
ápolónő veheti át. A testület
elutasított egy szociális ágazatban (ápolási díj) beadott fellebbezést, majd tudomásul vette a
Közbeszerzési munkacsoport
üléséről szóló tájékoztatót.

esetenként kritikával illették
döntéseinket. Október 12-én
lehetőség nyílik arra, hogy
akár változtathatnak ezen,
vagy ha a munkánkkal elégedettek, a továbbiakban is
támogassák. M indenkinek
köszönöm ezt az időszakot és
nagyon jó erőt és egészséget
kívánok.”

A zárt ülés
döntései
A zárt ülésen meghozott
döntésekről Fördős Attila polgármester adott tájékoztatást.
Eszerint a „Vác Város Szociális Munkáért” kitüntetést
idén - a Szociális Munka Nap-

Polgármesteri
összegzés és Vác Város
köszönet
Kiváló Diákjai
A zárt ülésről adott tájékoztató után Fördős Attila
polgármester néhány mondatban összegezte a lezárult
önkormányzati ciklust.
„Új fejezet kezdődik októbertől. Mind politikai, mind
gazdasági értelemben nagyon
nehéz időszakot éltünk át.
Vác városa sikeresen jutott
túl ezen a négy éven. Ehhez
feszített munkatempóra volt
szükség. Az önkormányzat
képviselő-testülete ezen időszak alatt 77 ülést tartott, ami
nagyon jelentős szám, hiszen
az éves munkatervek összesen
44 tanácskozást tartalmaztak.
Ez a városvezetés és a testület
tagjainak egyaránt nagy kihívás volt, de végigcsináltuk.
Szeretnék ezúton is köszönetet mondani mindenkinek,
akik ebben részt vettek. A
képviselőknek, a hivatalnak
az előkészítő munkáért, a
szakszerűségért, az ügyek
intézéséért. Kívánom azt,
hogy legalább ilyen színvonalon történjen ez a jövőben
is. Egyúttal megköszönöm a
váci polgároknak, hogy figyelemmel kísérték munkánkat
és a demokrácia segítségével

Az ülésen adták át a kiemelkedő tanulmányi eredmények el ismeré seként a
Vác Város Kiváló Diákja
kitüntetéseket, melyekről a
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sportbizottság döntött.
A méltatás elhangzása után
Harrach Péter országgyűlési
képviselőtől, Fördős Attila
polgármestertől, Pető Tibor,
illetve Mokánszky Zoltán alpolgármestertől díszoklevelet
és könyvvásárlási utalványt
vehetett át: Arany-Tóth Áron
(Juhász Gyula Általános Iskola), Bicsár Rozália (Árpád
fejedelem Általános Iskola),
Flamich Judit (Radnóti Miklós Általános Iskola), Gábor
János (Petőfi Sándor Általános Iskola), Szendi Barbara
(Földváry Károly Általános
Iskola), Ürmösi Ádám (Karolina Katolikus Általános
Iskola), Varga Mónika (Cházár
András EGYMI Kollégium és
Gyermekotthon). Plakettet és
könyvvásárlási utalványt vehetett át: Bíró Laura (I. Géza
Király Közgazdasági Szakközépiskola), Deguly Szilvia
Zsuzsanna (Selye János Humán és Zeneművészeti Szak-

Kérdések és
hozzászólások

Fotók: Sándor Lajos

középiskola), Flamich Gergely
(Boronkay György Műszaki
Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium), Kalácska
Eszter (Boronkay György
Műszaki Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium),
Madudák Melinda (Madách
Imre Gimnázium)

Közérdekű
információk
A 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 gát megépítése közben hozott törvényi módosítás (a mértékadó
árvízszint megemelése) miatt
a projekt kapcsán tárgyalások
kezdődtek annak érdekében,
hogy a műszaki tartalom a
kívánalmak szerint átdolgozásra kerüljön, amely alapján
majd új közbeszerzési pályázat
kiírására is szükség lesz.
- A finanszírozó bank tájékoztatása alapján az általa
megbízott kivitelező október
végén befejezi a mélygarázs és a
térfelszín műszaki tartalmának
megvalósítását (a létesítmény
értéke kb. kétmilliárd forint). Az
úgynevezett köszönőház egyelőre nem épül meg, a mélygarázs
üzemeltetésére a finanszírozó
bank szóbeli ígéretet tett.
- Az idei év végéig biztosított
az érintett iskolás korosztály
úszásoktatása, az illetékes tankerület biztosítja a költségeket.
- A szakbizottság felosztotta a korábban elkülönített
sportpályázati alapot. Az

egymillió forintos összegből a tíz pályázó szervezet a
sportoldalon található lista
szerint részesedik.
- A Széchenyi utcai ivókutat előreláthatólag novemberben lehet átadni.
- A vár területén támogatásból folyó munkálatok erre
az esztendőre befejeződtek.
- A gördeszka pálya a jelenlegi tervek szerint október
közepén elkészül.
- Mivel az október 4-re tervezett rally versenyt a szervezők törölték, az erre vonatkozó
kérelmek testületi előterjesztését levették a napirendről.
- Megkezdődtek a törökhegyi elektromos h álózat
fejlesztési munkái, illetve a
közvilágítás kiépítése.
- Bizonyítékok van nak
arra, hogy a környező településekről különböző személyek illegálisan hulladékot
szállítanak be váci szelektív
gyűjtőszigetekre.
- A Damjanich téri zebránál első körben elhelyezett 16
darab sárga jelzőzászló eltulaj
donítása kapcsán rendőrségi
feljelentés történt.

Új rendeletek,
módosítások
A váci képviselő-testület
szeptemberi soros ülésén egy
rendeletet alkotott és kettőben
módosításokat szavazott meg.
A grémium rendeletben
vezetett ki a városi törzsvagyonból egy Szent Mihály
dűlőben található területrészt. Ezzel lehetőséget adott
arra, hogy a szomszédos ingatlan tulajdonosa kérésre
megvásárol h assa a kb. 18

négyzetméteres területet. A
rendeletet vita nélkül, egyhangúlag fogadták el.
Ismét módosult a város
idei költségvetésének főöszszege. Ennek - több, kisebb
módosítás mellett - a fő oka,
hogy a mélygarázs beruházást a finanszírozó bank saját
forrásból megépíti, így a korábban a büdzsébe beépített,
megvásárlásra szánt külső hitelforrás összegét kivették a
főösszegből. A város büdzséjének aktuális főösszege jelenleg közel öt és félmilliárd
forint. A módosítás egyhangú
támogatást kapott.
Módosult a város településképi védelméről idén februárban elfogadott rendelet is. A
Pest Megyei Kormányhivatal
által tájékoztatásul megküldött
törvényességi felhívás után a
jogszabályok összhangba hozása és a helyi rendelet gyakorlatban történő alkalmazhatóságának biztosítása érdekében
volt szükség a módosításra,
amelyet teljes egyetértéssel
fogadott el a testület.

A cikluszáró testületi ülés
nyílt napirendi sorát zárva reagálhattak a képviselők az előző
tanácskozáson feltett kérdéseikre kapott válaszokra. Majd
napirend utáni hozzászólások
és új kérdések következhettek.
A hozzászólások sorát dr.
Bánhidi Péter indította, aki
megköszönte az elmúlt négy év
testületi tevékenységét, elsősorban Csereklye Károly munkáját,
akinek jó egészséget kívánt.
Dr. Bóth János is az eltelt
ciklus jellemzőit értékelte, túlnyomórészt negatív szavakkal
ecsetelve néhány történést.
Kiss Zsolt Vác déli lakóterületének leválási szándékáról
beszélt, amely felvetés valódiságát egy lakossági fórum alapján
valótlannak mondta. Majd megköszönte képviselőtársainak és
a hivatal dolgozóinak az elmúlt
évek munkáját.
Katonáné Doman Erika képviselői esküjére utalva fájlalta,
hogy annak ellenére kényszerült
több döntésre, hogy nem lehetett
ismeretében azok minden háttér
információjával. Üdvözölte, hogy
ebben a ciklusban is fejlődhettek
a testvérvárosi kapcsolatok.
Csereklye Károly az eltelt hat
önkormányzati ciklus összefoglalásaként a következetes képviselői
magatartás fontosságára és a polgárok politikamentes képviseletére hívta fel a figyelmet. Hiányolta
a morális gondolkodás elsődlegességét, majd tisztességet és jó
egészséget kívánt a többieknek.
Kovács Ágnes a kritikai
szellem tettekben való gyakorlására hívott fel. M ajd
elmondta, hogy adományok
segítségével ismét békás ivókút
díszíti majd a Posta parkot.

Dr. Jakab Zoltán második
ciklusának tapasztalatai alapján
sajnálta, hogy az emberek, a
város problémáinak hangsúlyozása helyett a politikai szembenállás jellemezte sokszor a
munkát. Ebben a tekintetben
egy korszakváltás fontosságára
hívta fel a figyelmet.
Pető Tibor javaslatára a
jelenlévők egyperces tiszteletadással emlékeztek a ciklus
közben elhunyt képviselőtársukra, Csuka Istvánra.
Az első képviselői kérdést
ezúttal dr. Bánhidi Péter tette
fel, aki a Pannónia Ház felújítását fedező forrásra kérdezett
rá, majd szorgalmazta, hogy
kapjon a város biztosítékot a
Honvéd utcai aluljáró vízelvezetési problémáinak megoldására.
Dr. Bóth János egy konkrét
ingatlanértékesítés megalapozottságára kérdezett rá.
Katonáné Doman Erika
egy korábban, a holding által
megígért munka végrehajtását
kérte számon, majd a választási plakátok elhelyezésének jogi
hátteréről érdeklődött.
Kászonyi Károly a Honvéd
Emlékmű felújítására felajánlott összeg sorsáról érdeklődött
és a kandeláberekre való plakátelhelyezésre kérdezett rá.
Balkovics Péter tájékoztatást adott a választókerületében
folyó útfelújítási munkákról,
amelyek elvégzéséért köszönetet mondott az illetékeseknek.
Kiss Zsolt sajnálta, hogy
képviselőtársával ellentétben
az ő választókerületében hiába
kérte különböző munkálatok
elvégzését, a holdingnál jelzett
hibabejelentései egyre szaporodnak. Kérte, hogy a Volánbusz
engedje a helyi bérletek érvényességét a külső váci területeken élők számára is.
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Polgármesteri elismerést kapott idősebb Manfred Zollner
TÁMOGATÁS A cég több sportegyesülettel is együttműködési megállapodást kötött

Fotó: Cseledy András

Az idén idősebb Manfred Zollner vehette át a tavaly
alapított „A Polgármester Díja” kitüntetést: az augusztus 25-én tartott városházi ünnepi eseményen
egyúttal azt is kihirdették, hogy a váci Zollner-gyár
támogatási szerződést köt négy sportegyesülettel.
Kivonatos idézet a hivatalos méltatásból: A Vácott több mint 20 éve
letelepedett Zollner Elektronik Kft.
sokat segített és segít Vác városának. A munkahelyteremtésen kívül

a kezdeti években a cég támogatásának köszönhetően érhetett el szép
sikereket a több éven át az NB I-ben
szereplő labdarúgó élcsapatunk. De - a
legjelentősebb foglalkoztatóként - az-

Köszönet a gyermekek üdültetéséért
Mint arról korábban beszámoltunk, egy nemes felajánlásnak köszönhetően július és augusztus fordulóján huszonhét hátrányos helyzetű váci általános iskolás lehetőséget kapott, hogy térítésmentes táborban
vegyenek részt a verőcei Csattogó-völgyben.
A Csattogó-völgyi turisztikai központ
tulajdonos-vezetője, Greff József felajánlotta a váci önkormányzatnak, hogy
közösen táborozást szervezzenek szociálisan rászoruló 7-12 éves gyerekeknek,
a kiválasztást tekintve a Polgármesteri
Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán
Osztálya és a Családsegítő Központ közreműködésével.
- Hálásak vagyunk a felajánlásért,
hiszen a kiválasztott gyerekeknek másképp nagy valószínűséggel nem lehetett
volna részük ilyen vakációs élményben a
szünidőben, de többen vannak közöttük,
akiknek ez volt az első táborozásuk. Bízom benne, sőt biztosra veszem, hogy
az együttműködés hosszú távú lesz, és
a jövőben is szervezhetünk közösen hasonló programokat a varázslatos Csattogó-völgyben. És hát nagyszerű lenne,
ha a példa követőkre találna, vagyis
más hasonló profilú cégek is segítséget

nyújtanának ilyen módon - emelte ki
a programot értékelő sajtótájékoztatón
Fördős Attila polgármester.
A folytatásban Greff József tulajdonos örömét fejezte ki, hogy a gyerekek
- a kísérőtanárok odaadó közreműködésével - nagyon jól érezték magukat a
Csattogó-völgyben, továbbá kiemelte,
hogy a támogató szervezetek (mindenekelőtt a Duna alatti alagút bejárást

óta is példa értékű a cég társadalmi
szerepvállalása, hiszen a helyi-adó
befizetéseken túlmenően számottevő
összegeket áldoz különböző klubok
támogatására, aminek jelentősége a
TAO-rendszer bevezetésével az utóbbi
években még inkább megnőtt.
- Ezzel a díjjal jelentős állomáshoz
érkeztünk a Zollner-csoporttal való
együttműködésünkben, amit reményeink szerint a jövőben még inkább
elmélyíthetünk, az önkormányzat részéről ehhez minden segítséget megadunk - kezdte köszöntőjét Fördős
Attila polgármester. - De a múltra
visszatekintve az első mindenképpen a
köszönet kifejezése. Hiszen az elmúlt
két évtizedben a helyi Zollner-gyár
folyamatosan fontos szerepet játszott
abban, hogy a munkanélküliségi ráta
az országos átlag alatt maradt városunkban, és immár hosszú évek óta a
cég a legjelentősebb helyi foglalkoztató. Ugyanakkor helyi-adó befizetései
révén a társaság jelentősen hozzájárul
Vác költségvetéséhez és ehhez kapcsolódva az intézményrendszer működtetéséhez. Nem is beszélve társadalmi
szerepvállalásukról, különböző sportegyesületeink támogatásáról.

lehetővé tevő DMRV) segítségével
nagyszerű kirándulós programokban
is részük lehetett.
A sajtótájékoztatón elhangzott: a
Váctól alig több mint 10 km-re lévő turisztikai központ - távol a zajtól, rekreációs lehetőségek széles skálájával - teljes
kikapcsolódást biztosíthat a pihenni
vágyóknak, illetve a szállóvendégeknek
különböző komfortfokozatú lehetőségeket tudnak biztosítani.
Információk: www.csattogovolgy.hu;
info@csattogovolgy.hu; tel.: 27/581-290
A táborozás további támogatói voltak: Rozman József, CBA-Vác, Klopfer
Győző és családja, Deákvári Zöldségvár,
Hunnia Pékség, Bodonyi Gyula, Branda
Lászlóné, Jaczkó Lajos, Főtéri Csemege,
Horchy Mihály.

A város és a cég közötti gyümölcsöző kapcsolatokban nyújtott segítségéért
a polgármester háláját fejezte ki a gyár
vezérigazgatójának, Ógl Józsefnek is.
A díjátadó ünnepség folytatásaként
bejelentették, hogy a Zollner Elektronik Kft. - fejlesztéseket segítve - támogatási szerződést és együttműködési
megállapodást kötött illetve köt három
sportág négy váci egyesületével. Az
érintett klubok: Váci Kézilabda Sportegyesület (VKSE), Vác Városi Labdarúgó Sportegyesület (VVLSE), Váci Női
Kézilabda Sportegyesület (VNKSE),
Váci Vízilabda Sportegyesület (VVSE).

Török testvérvárosi látogatás Vácott
Augusztus 19-én közéleti és kulturális küldöttség látogatott Vácra
török testvérvárosunkból, Sariyerből.
A Sükrü Genc polgármester vezette delegáció először Fördős Attila polgármester kalauzolásával megismerte
a városháza patinás épületét, illetve
tájékoztatást kaptak a polgármesteri hivatal szervezeti felépítéséről és
működéséről.
Az ezt követő tárgyalások során
a felek kölcsönösen vázolták a testvérvárosi kapcsolat továbbfejlesztésére vonatkozó elképzeléseiket. Mint
elhangzott: az együttműködésben
kulturális-, szociális- és gazdasági
területen egyaránt szorosabbra lehet
fűzni az összefogást közös projektek
kidolgozásával, kiemelve az uniós
pályázati források minél hatékonyabb
kiaknázását.

A hivatalos tárgyalásokat követően délután a török testvérvárosunkból érkezett néptánccsoport

rendkívül magával ragadó hangulatú
műsort adott a Váci Dunakanyar
Színházban.

Fotó: Cseledy András

Új váci
iskolaigazgató
Szalárdy József Attila lett a Váci
Juhász Gyula Általános Iskola kinevezett igazgatója. A döntést a KLIK
Váci Tankerülete hozta meg.
A tanintézmény korábbi igazgatója,
Kocsi Károly nyugdíjba vonult, így
a feladatkörre pályázatot írtak ki. A
váci önkormányzat a szakbizottsági
és a testületi meghallgatás után mind
Hogál Gabriellát, mind Szalárdy József
Attilát, mind pedig Vanderlik Tamást
alkalmasnak tartotta, így javasolta pályázatának továbbvitelére.
A pályázók közül végül Szalárdy
József Attilát, a Karolina Katolikus
Általános Iskola korábbi igazgatóját
nevezte ki a döntéssel megbízott Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Váci Tankerülete.

Díjátadás, közös éneklés a nemzeti ünnepen
A hagyományos programok mellett az idén egy nagyszerű új kezdeményezés is színesítette a város augusztus 20-ai ünnepségét - Vác, énekelj! címmel közös dalolásra
hívta-várta az érdeklődőket a Vox Humana kórus.

Fotó: Cseledy András

Zászlók segíthetik
az átkelést
A Damjanich téri zebra két oldalán
két-két tárolóban összesen 16 fényvisszaverő zászló segítheti a jövőben a gyalogosokat az átkelésben.
A főút kezelője, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. egy esztendős kipróbálásra
engedélyezte a megoldás bevezetését,
így a szükséges anyagi források megteremtése után néhány hete már rendelkezésre állnak - négy fehér ládában
elhelyezve - azok a zászlók, amelyeket
használva jelezhetnek a gyalogosok a
járművezetőknek.
A balesetveszély csökkentése érdekében az illetékesek kérik, hogy az egyik
oldalon kivett zászlót az átkelés után a
gyalogosok helyezzék el a túloldal valamelyik tárolójában, így segítve gyalogostársaikat a biztonságosabb áthaladásban.
A városunk egyik legforgalmasabb
kereszteződése mellett lévő zebrán korábban igen sok baleset történt, így közösségi
kezdeményezés indult annak érdekében,
hogy valamilyen módon csillapítani lehessen itt a haladási sebességet, türelmesebb
közlekedésre szorítva az autósokat, motorosokat, tehergépjármű-vezetőket.

Az eseménysorozat az esővel fenyegető időjárás miatt a művelődési házban
kezdődött - ünnepi beszéddel, városi kitüntetések átadásával és kihirdetésével,
az új kenyér megáldásával, karitatív kenyérosztással, nagyszerű zenés műsorral.
Az ünnepség szónoka, dr. Szakály Sándor történész megemlítette: bármikor is
közvélemény-kutatás készült arról, hogy
kik tették a legtöbbet hazánkért, a nemzetért, az államalapító, szentként is tisztelt
István király mindig ott szerepelt az első
három személyiség között, és ez - így a
szónok - vélhetően a jövőben ugyancsak
rendre ugyanígy lesz.
- Szent István napja a legjelentősebb
nemzeti ünnepünk, bár volt egy időszak
a múlt században, amikor az akkori hatalom igyekezett elhomályosítani az államalapító tiszteletét, személyiségének,
nagy művének méltatása elé helyezve a

Fotó: Cservenák Péter

kommunista alkotmányt. De ez elmúlt,
és bíznunk kell benne, hogy még hosszú
századokon át megemlékeznek az utódaink a magyarságot nemzetté kovácsoló
legendás uralkodóról. És hát kiemelten
lényeges, hogy ebben az ünnepben különösen egynek érezhetjük magunkat az
elszakított területeken, kisebbségi sorban
élő magyarokkal, akik hazájukban ugyancsak méltó módon megünneplik augusztus
20-át - emelte ki dr. Szakály Sándor.
Az esemény következő momentumaként az új kenyeret az idén Detre János
evangélikus lelkész áldotta meg.
Az ezúttal már korábban, a Vác és
Järvenpää testvérvárosi kapcsolatának
három évtizedes jubileuma tiszteletére
szervezett eseményen átadott díszpolgári cím kivételével hagyományosan az
augusztus 20-ai ünnepség adott alkalmat a
városi kitüntetések díjazottjainak köszön-

tésére, méltatására is. Egyéni Pro Urbe
díjat kapott - az ’56-os forradalomban
betöltött szerepéért - Oszaczky Sándor,
a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének Pest megyei régióvezetője. Közösségi
kategóriában pedig - ismeretterjesztő és
kordokumentáló küldetése jutalmaként - a
Váci Polgár című lap, illetve - az alapfeladatokat túlhaladóan vállalt kezdeményezéseinek elismeréseként - a Szociális
Szolgáltatások Háza kollektívája részesült
a rangos kitüntetésben. A tavaly alapított,
„A Polgármester Díja” elnevezésű kitüntetést Fördős Attila, a város első számú
vezetője ezúttal idősebb Manfred Zollnernek ítélte oda (a díjat külön ünnepségen
vehette át a cégalapító).
Az ünnepség fényét emelve - Sándor
Bence karnagy vezényletével - közreműködött a programban a Csűry Lajos vezette
Váci Antonio Vivaldi Kamarazenekar,
továbbá Duba Szilvia és Alagi János
énekművész.
A folytatásban, már napsütésben - új
kezdeményezésként, Sándor Bence karnagy ötletére - a Vox Humana kórus közös
éneklésre hívta az érdeklődőket a főtéren.
Nagyon sokan elfogadták az invitálást, az
össznépi dalolás igazán felemelő közösségi
eseménnyé kerekedett. Nem egy résztvevő
fennhangon meg is éljenezte az ötletgazdát, aki megígérte, hogy lesz folytatás.
Végül nagy sikert aratott Szalóki Ági
„Bárcsak ez az éjszaka” című népzenei
koncertje.
Ribáry Zoltán

Fotó: Ribáry Zoltán

Vác Város Önkormányzatának Idősek Otthona és Klubja a
hagyományokhoz híven az idén
is gazdag programú megemlékezést rendezett a nemzeti ünnep
alkalmából.
Megnyitójában Szmolár Attila
igazgató elmondta: a nap mint
nap az asztalunkra kerülő kenyér
biztonságot ad az életünkhöz, és
a koruknál fogva fáradt, betegeskedő idős embereknek különösen
fontos a mindennapi élet biztonsága, aminek biztosítása az egész
társadalom felelőssége.
Az esemény programjában
közreműködött Kis Csongor és
felesége, Kis Csongorné, citerazenével kísért népdalműsoruk
nagy sikert aratott az idősek
körében, és nagy tapsot kapott
Gyombolai Márton klubtag, a
város díszpolgára is, aki alkalmi verset írt a nemzeti ünnep
tiszteletére.
Természetesen nem maradhatott el a kenyérszentelés sem, a
szolgálatot Péntek Zsolt katolikus atya, Kozma Anett evangélikus- és Csuka Eszter református
lelkész végezték.
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KRÓNIKA

KRÓNIKA

Évadzáró fesztivál lecsófőzéssel

Fotó: Ribáry Zoltán
A fődíjas Váci Aszfaltbetyárok nem méricskéltek, nagykanállal rakták
a belevalókat a kondérba

Az idén - hagyományteremtő szándékkal - idegenforgalmi évadzáró
fesztivált rendezett szeptember első
szombatján az önkormányzat, a Váci
Vendégvárók Egyesülete, a Madách
Imre Művelődési Központ és a Váci
Kajak Kenu Baráti Kör.
Az esemény részeként a vállalkozó kedvűek kerékpáros-lapátos
túrán is részt vehettek, amelyhez
kapcsolódóan a többszörös kenus
világbajnok és vendéglátó vállalkozóként ugyancsak sikeres Wichmann
Tamás, illetve Kammerer Zoltán
kajakos olimpiai bajnok egyaránt
népszerűsítette a sportágat.

Az esemény alapját adó, a Váci Vendégvárók Egyesületének köszönhető,
már tizedik lecsófőző fesztiválon az idén
több mint hetven csapat állított kondért a
főtéren, és főzött finomabbnál-finomabb
egytálételt paprikából, paradicsomból, no
meg egyedi további hozzávalókból, és
javarészt titkosított fűszerezéssel.
A szakértőkből és civilekből álló
zsűri ítélete alapján a lecsó jellegű ételek kategóriájában a Piackommandó
nevű csapat győzött, megelőzve a Földváry-tér, Kölcsey utca főzőmestereit
és az Ez van Team alakulatot, míg a
klasszikus lecsók közül leginkább a
Fruit Vác, Fenyvesi Misi és csapata,

elsőként pedig a Vác Holding színeit
képviselő Aszfaltbetyárok főztje ízlett
leginkább az ítészeknek.
Az eseményen Fördős Attila polgármester köszönetet mondott a fesztivál
kitalálóinak, és egyúttal kifejezte reményét, hogy a hasonló civil kezdeményezések, az önkormányzat támogatásával
a jövőben is öregbíthetik Vác hírnevét.
Eljött az évadzáróra Harrach Péter,
térségünk országgyűlési képviselője is,
aki rövid köszöntőjében idézte Ferenc
József azon klasszikussá vált gondolatát,
miszerint minden versenyhelyzetben
annyi kitüntetést kell adni, hogy mindenki kapjon belőlük, aki megérdemli.
- Ezen a rendezvényen, legalább
képletesen minden résztvevő csapat
megérdemli a kitüntetést, hiszen közreműködésük bizonyítja, hogy igenis

fontosak az ilyen és hasonló közösségi
események - fogalmazott Harrach Péter.
A kóstoló egytálételekért befolyt
összeget a szervezők felajánlották
Nábelek Rómeó fogyatékkal született
kisfiú gyógykezelésére.
A reggeli óráktól késő délutánig tartó
esemény keretében egymást váltották a
fellépők a jól kihasznált mobil színpadon,
zenés, táncos produkcióknak tapsolhatott
a közönség, köztük ezúttal debütált a
Vitéz Virág Néptáncegyüttes. A programot - a nyári Váci Világi Vigalomhoz hasonlóan - civil börze is kísérte, alkalmat
adva a résztvevő szervezetek és a tevékenységük iránt érdeklődő reménybeli új
tagok találkozására. A városházán pedig
lehetőség nyílt véradásra, és elmondható:
igen sokan meghallották a hívó szót.
R. Z.

Steidl Levente közös képviselő szervezésében a Kölcsey utca lakóközössége
második helyezést ért el.

Köszöntjük a 90 éves szépkorúakat! Már két ovifoci pályán pattog a labda
Szeptember 22-én az önkormányzat
felavathatta a második váci ovifoci pályát - az Eötvös utcai Óvoda részeként.
Az eseményen Harrach Péter országygyűlési képviselő a fejlesztés kapcsán kiemelte a TAO-pályázati rendszer kínálta
lehetőséget, az önkormányzat támogató
hozzáállását és azt az összefogást, amelynek révén az óvodás korú gyerekek megalapozott pedagógiai-sportszakmai háttérrel
használhatják ezeket a létesítményeket.

Schrick Kálmánné, Erzsike néni,
Mészáros János és Szabó Istvánné,
Julika néni egyaránt a közelmúltban
ünnepelték 90. születésnapjukat.
Szépkorú honfitársainkat Fördős
Attila polgármester, Mokánszky Zoltán alpolgármester és Mohácsiné Dim
Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője köszöntötték a
város ajándékával és az Orbán Viktor
miniszterelnök által aláírt oklevéllel.

Fördős Attila polgármester kiemelte: az Eötvös utcai óvodának eddig nem
volt kellő nagyságú szabadtéri területe a
testnevelési programokhoz, de ez a több
évtizedes gond most végre megoldódott.
Pető Tibor fejlesztésekért felelős alpolgármester előbb megemlítette, hogy
bár vannak, akik - politikai indokból kritizálják a programot, de a leginkább
érintettek örömmel fogadják ezeket a
létesítményeket.

LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014-ben is lesz lomtalanítás. A jelzett időpontokban 14 óráig lehet kitenni a lomot!
II. körzet: 2-es számú főút és a vasútvonal között: 2014. okt. 09-11.
III. körzet: Vasútvonal és a 2/A főút közötti szakasz: 2014. okt. 24-25.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lomtalanítások előtt egy héttel az
elektromos hulladékot is átvesszük a következő helyszíneken:
Fotó: Cseledy András

Fotó: Cseledy András

II. körzet: TB székház parkoló: 2014. október 04. (8-12 óráig)
III. körzet: Deákvári posta parkoló: 2014. október 18. (8-12 óráig)

Szépül és bővül az idősek otthona
Emléktáblát kapott
idősebb Antall József,
Henryk Slawik, Tom Lantos
és Radnóti Miklós

Fotó: Cseledy András

A holokauszt emlékév újabb jeles eseményeként szeptember 19-én négy emléktáblát avattak az izraelita temetőben - idősebb Antall József, Henryk Slawik, Tom
Lantos és Radnóti Miklós tiszteletére.
A kegyeleti eseményre díszvendégként eljött mások mellett Fónagy János
államtitkár, az amerikai és a lengyel
nagykövetség egy-egy vezető diplomatája, a Duna-Ipoly-Galga régió több önkormányzati vezetője, a társegyházak
számos képviselője, s jelen volt idősebb
Antall József több leszármazottja és
menye, valamint Tom Lantos lánya is.
Az avatóünnepség a magyar, az
amerikai és a lengyel himnusz elhangzásával vette kezdetét, majd beszédet
mondott Harrach Péter, térségünk országgyűlési képviselője, Fördős Attila
polgármester valamint Turai János, a
Váci Zsidó Hitközség elnöke.
- Azért jöttünk, hogy emlékezzünk
és kifejezzük tiszteletünket a négy kimagasló személyiség előtt, és ebben a
főhajtásban minden különbözőségünk
ellenére eltéphetetlenül összeköt bennünket az emberségesség - mondta
köszöntésképp Harrach Péter.
A politikus rövid beszédében kiemelte: a zsidó közösség szerves része a magyar társadalomnak, amelynek tagjaiként
mindannyian felelősséggel tartozunk
egymásért, ennek a felelősségvállalásnak
pedig abban is meg kel nyilvánulnia,
hogy a nehéz időkben kiállunk honfitársainkért, illetve nem engedjük, hogy
bárkit bármilyen hátrány érjen akár származása, akár vallása miatt.
Fördős Attila polgármester úgy fogalmazott, hogy a békesség zászlóvivői, az
egyetemes emberi jogok szószólói megérdemlik, hogy az utókor méltó módon ápolja szellemi örökségüket, illetve példaként
állítsa őket a következő generációk elé.

- Idősebb Antall József, Henryk
Slawik, Tom Lantos és Radnóti Miklós
személyében olyan embereknek adunk
tiszteletet, akiknek a neve kitörölhetetlenül beíródott hazánk és Vác történetébe. Igazi példaképek ők, akikre fel
kell néznünk, akikre büszkék lehetünk.
Legyen felkiáltójel az utókornak az
életművük! - mondta Turai János.
Ribáry Z.

Az önkormányzat idősek otthona és -klubja az idén egybeköthette
hagyományos szüreti rendezvényét
a Bu rg u nd ia utc ai köz pont de mens-részlegében az elmúlt hónapokban megvalósított szépítő-korszerűsítő felújítás befejezése alkalmából
szervezett szalagátvágó ünnepséggel.
Szmol ár Attil a igazgató n agy
szeretettel üdvözölte a meghívott
vendégeket, köztük Harrach Pétert,
a térség országgyűlési képviselőjét,
a város vezetőit, a különböző civil
nyugdíjas szervezetek képviselőit.
- Minden életidőszaknak megvan a
maga jelentősége, így az idős korúaknál kiemelendő például a tapasztalat,
a bölcsesség, a gyerekek és az unokák,
illetve általában a fiatalabbak felé
való szerető odafordulás. Hálával
tartozunk nekik mindezért, és hálánkat azzal is kifejezhetjük, hogy
komfortos, méltó életkörülményeket
biztosítunk számukra, figyelünk rájuk, éljenek akár saját otthonukban,
akár különböző intézményekben. De
a legfontosabb, hogy folyamatosan
érezhessék a törődést, azt, hogy ők
is fontos tagjai a társadalmi közösségnek - mondta Harrach Péter.
Fördős Attila polgármester köszöntőjében kiemelte: egy nemzetközösség,
egy társadalom kulturáltságának egyik
legfontosabb mércéje, hogyan tud gondoskodni az idősekről.

Fotó: Ribáry Zoltán

A fejlesztés során - mint Szmolár
Attila igazgató kiemelte, az intézmény
munkatársainak kétkezi munkájával szebbé-komfortosabbá varázsoltak négy
szobát, kialakítottak egy akadálymentesített vizesblokkot, továbbá a szobákat öszszekötő folyosórész is barátságosabbá vált.
Fördős Attila polgármestertől pedig megtudhattuk, az eddig kisebb
lépésekben megvalósuló fejlesztés a
tervek szerint a jövőben felgyorsulhat, az egykor kórházként is szolgáló
épület további felújításával, illetve az
udvar felőli részen férőhelybővítő új
beruházással.
Az avatóünnepség keretében hangos
sikert arattak színes népzenei összeállításukkal a Pikéthy-konzervatórium növendékei, valamint két szavalat után is méltán
felcsattant a taps, s a jelenlévő idősek és
a vendégeik különösen nagy tetszéssel
fogadták Gyombolai Márton klubtag, a
város díszpolgára alkalmi versét, amelyet
maga a szépkorú szerző adott elő.
R. Z.

Ligettakarítás összefogással

Henryk Slawik és idősebb
Antall József Lengyelországból
menekülő zsidó emberek ezreit
mentették meg a vészkorszakban,
városunkban több mint száz árva
gyermeket helyeztek biztonságba. Radnóti Miklós, a magyar
irodalom egyik legjelesebb költője itt töltötte második munkaszolgálatát, innen hurcolták el a
bori táborba, ahonnan hazafelé
tartva az erőltetett menetben
kivégezték. Tom Lantos szintén munkaszolgálatosként került
Vácra, de sikerült megszöknie,
aztán az USA-ba emigrálva fényes politikai karriert futott be,
elsősorban az egyetemes emberi
jogok élen járó szószólójaként.

Már hagyományos közösségi önkéntes program Vácott a ligettakarítás
évente több alkalommal, a legutóbbi, a
Mária-búcsú előtti hétvégén szervezett
eseményen ismét százak vettek részt.
A programban közép- és általános iskolák képviselői mellett óvodai csoportok
is ténykedtek (a létszám meghaladta a háromszáz főt), voltak, akik szerszámokat is
vittek magukkal, de akik nem, azoknak
is akadt munka a szemétszedés terén.
Szombaton szintén nagyon sok fiatal
dolgozott a gyönyörű környezet még
szebbé tételéért, ezúttal civil szervezetek képviselőivel kiegészülve.

A program szervezői, Dr. Stanco
Attila és Bíró György ezúton is köszönetet mondanak mindazoknak, akik
nem bízták a liget szépítését „majd
másra”, hanem eljöttek és ők maguk
elvégezték a feladatot.

Fotó: Sándor Lajos

Zeneiskolák szoros kötelékben
Az iskolarendszer átszervezése következtében az új tanévtől - a
korábbi szoros k apcsol atot még
tovább erősítve - összevont intézményként folytatja a munkát a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola
és a Pikéthy Tibor Zeneművészeti
Szakközépiskola.

Az új felállásban tartott első közös
tanévnyitó alkalmából a zeneművészet
és zeneoktatás főszereplői tisztelegtek a
konzervatórium létrehozásában kiemelt
érdemeket szerzett Cs. Nagy Tamás
emléke előtt, s ez a tiszteletadás abban
is megnyilvánul, hogy immár az ő nevét viseli a zeneiskola koncertterme.
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POLGÁRMESTER-JELÖLTEK

RINGBE SZÁLLNAK Vácott nyolc polgármester-jelölt indul az önkormányzati választásokon, közülük négyen már tapasztaltak a helyhatósági munkában
(őket összeállításunk első oldalán mutatjuk be betűrend szerinti sorrendben), négyen pedig most kívánnak bekapcsolódni a város fejlődését szolgáló felelősségteljes közéleti munkába.

Dr. Bóth János

Fördős Attila

Dr. Jakab Zoltán

Tomori Pál

Matkovich Ilona

Medveczki Zoltán Nagy Péter

Dr. Néveri István

(MSZP-DK)

(Fidesz-KDNP)

(Együtt Vácért)

(független)

(SZAVAD Egyesület)

(MKP)

(független)

(független)

Helyreállítunk és építünk. Felkészülten, tisztességgel.
Helyreállítom a városirányítás
szakmai hátterét, felszámolom a
„haverista-rokonista” összefonódásokat. Társadalmi békét, polgárbarát
önkormányzatot építek.
2019-ig több ezer új munkahely
létesítésével, a váci vállalkozások
támogatásával megerősítem a város
eltartóképességét.
Visszaállítom az egyéni képviselői
keretet, elindítom a „Tiszta Vác mozgalmat” és visszahozom a zöldszemléletet.
Bővítem az út-, járda-és kerékpárút
hálózatot, valós körforgalmakat építünk.
A volt húsüzem területén lakásépítési
programot kezdeményezek.
A belvárosi mélygarázs négy éve
jegelt ügyét lezárom, a parkolási-közlekedési viszonyokat újraszervezem,
élhetőbbé teszem a városközpontot.
Csökkentem a kommunális adót
és a szociális bérlakások bérleti díját,
valamint eltörlöm a jogosultság-ellenőrzés megalázó feltételeit.
Támogatom az idősek közösségeit és megszüntetem a bölcsődei
gondozási díjat.
A Naszály-környéki külterületi
lakosok életét részönkormányzat, a
kisváci lakosok ügyintézését posta
létrehozásával segítem.
Kiemelt célom Vác egyetemi várossá
fejlesztése, az idegenforgalmat-, a kulturális- és vallási turizmust fellendítő
rendezvények folyamatossá tétele.
Fellépek a köztéri italozás, az esti-éjszakai randalírozás ellen.
További térfigyelő kamerákkal és a
rendőri jelenlét fokozásával erősítem a
köz- és vagyonbiztonságot.
Vác méltó és alkalmas arra, hogy a
Dunakanyar fővárosaként a térség gazdasági, szellemi és kulturális központja
legyen. Társaimmal ezen dolgozom.
(Részletes program a www.vacimszpfrakcio.hu honlapon.)

Négy évvel ezelőtt három fő célkitűzést fogalmaztam meg polgármesterként. Elsődlegesnek tartottam a város
örökségül kapott, szétzilált költségvetésének stabilizálását. Ugyanakkor preferálnunk kellett, és a képviselő-testület
józanul előtérbe is helyezte a legidőszerűbb felújításokat, illetve nem mondhattunk le a fejlesztésekről sem. Végül,
de távolról sem utolsó sorban fontos
szempontom volt a keresztény-nemzeti
oldal összefogásának, illetve a még
szélesebb körű közmegegyezésnek az
előmozdítása a közös célok érdekében,
elhatárolódva a politikai acsarkodástól.
A jövőt illetően az új ciklusra vonatkozó programom leglényegesebb elemei:
Még az idén be kell fejeződnie a
mélygarázs-beruházásnak - az üzemeltetéssel kapcsolatban már az új
önkormányzat dönthet. Szintén ebben
az évben el kell indulnia a világháborús emlékmű újraépítésének a főtéren. A Szérüskertben - jórészt TAO-s
forrásból - új sportcsarnok épülhet.
Korszerűsödhet a közvilágítás, a közlekedési infrastruktúra, megépülhet a
mobilgát. Elkezdődhet a külterületi
utak aszfaltozása.
A városunkban évek óta tevékenykedő cégekhez fűződő, az előző
ciklusokban szétzilált kapcsolatok
konszolidálása és az itteni lehetőségek iránt érdeklődő új befektetőkkel
jelenleg is folytatott tárgyalások révén
további munkahelyteremtő beruházásokat tervezünk annak érdekében,
hogy tartósan az országos átlag alatt
maradjon a munkanélküliségi ráta.
Folyamatosan részt kell vennünk
az állam közfoglalkoztatási programjában, hogy ennek révén is mind többen
visszatérhessenek a munka világába.
A kormányzattal együttműködve
fontos cél az M2-es út autópályává
fejlesztése, illetve kapcsolódóan az
évtizedek óta tervezett Duna-híd felépítésének előkészítése.

Vácott tapasztalt szakemberek, elismert lokálpatrióták és népszerű közéleti
személyiségek fogtak össze, hogy végre
régi szép híréhez méltó és -egyben európai minőségű életet biztosító fejlődési
pályára állítsák szeretett városunkat.
Nem az egyik politikai környezetből
kívánunk áttérni a másikba, hanem lehetőséget kínálunk a korszakváltásra.
Hiszünk abban, hogy a város jövőjét
elsősorban az itt élők jelentik, hiszen ők
tették széppé, naggyá és szerethetővé.
Az Együtt - a Korszakváltók Pártja és
a Vácért Lokálpatrióta Egyesület közös
polgármester-jelöltjeként – a helyszűke
miatt töredékeiben, csak a polgárokat
közvetlenül érintő pontokban – az alábbiakban vázolom fel közös programunkat.
A társasházak felújításának támogatása; térfigyelő kamerarendszer bővítése; a
kivételezett főtéri behajtások felülvizsgálata; a felesleges „egyszerűsített” körforgalmak felszámolása, utasbarát autóbusz közlekedés kialakítása; rendszeres útburkolati
jel festés; utcák, járdák és kerékpárutak
rendszeres tisztítása; házi szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, a konténerek rendszeres fertőtlenítése-tisztítása; modern
ravatalozó megépítése, kisállat-temető
kialakítása; a parkok fejlesztése, a parkőri rendszer bevezetése; központi park a
Szérűskertben; költségvetési támogatás a
sport- és kulturális egyesületeknek; nyitott
iskolaudvarok a sportolásra; igényekhez
igazított óvodai-bölcsődei nyitva tartás;
a sikeres váciak megbecsülése; csak szűk
érdekcsoport segítését célzó szabályozások
felülvizsgálata
Abban a reményben, hogy programunk részletei is már elnyerték tetszését,
arra kérem, bízzon bennünk! De ne csak
bennünk bízzon, hanem saját magában
is! Higgyen abban, hogy az Ön október
12-i szavazata is befolyásolhatja Vác és
a váci polgárok jövőjét. Támogassa az
Együtt Vácért választási szövetség polgármester-jelöltjét és képviselőjelöltjeit!
Mert nekünk ez a város számít!

Pártatlanul, mindenkiért tenni akaró
polgármester-jelöltként indulok. Hitét
gyakorló katolikus vagyok. Nagycsaládos váciként felségemmel és hat gyermekemmel a Hattyú utcában, a Földváry
térhez közel lakunk.
Vác legnagyobb munkaadójánál dolgozom, a cég folyamatos fejlesztését
koordinálom.
A 2010-ig tartó önkormányzati ciklusban képviselőként, a Fidesz-KDNP
színeiben az összefogás-frakciót vezettem.
Körzetemben többek között kosárlabda
pályát valósítottam meg a liget mellett,
ivókutakat telepíttettem a játszóterekhez,
felújíttattam a Rózsakert játszóterét.
A Szent Anna karitász csoportot
irányítva önkéntesként a szegényeknek
szentelem szabadidőmet. Ezt a tevékenységet, a másik ember szolgálatát érzem
leginkább hivatásomnak. Vácott is sajnos
egyre több a szegény ember, a betegség,
a munkanélküliség sok családnak, egyedülállónak nehezíti meg a mindennapjait.
Részükre élelmiszert, gyógyszert, tűzifát,
ruhát, bútort, stb. gyűjtünk és juttatunk el.
Programom is a váci emberekről,
családokról szól: a mindennapi megélhetésről, a munkáról, a lakhatásról, a
váci vállalkozókról, a sport és a kultúra
támogatásáról.
Programom része a városi tömegközlekedés fejlesztése. Javítani kell a szociális
ellátás színvonalát, növelni a bölcsődei,
óvodai férőhelyeket, lehetőséget kell
biztosítani a fiataloknak a lakáshoz
jutáshoz. Ennek érdekében az évek óta
hasznosításra váró Karacs kollégiumban
fiatalokra szabott pénzügyi konstrukcióban fecskelakásokat alakítanék ki. Az
építményadó eltörlésével munkahelyeket
teremtenék. Folyamatosan üzemelő népkonyhát hoznék létre, ahol mindennap
meleg étel várja a rászorulókat.
A pártoktól függetlenül mi civilek
képesek vagyunk közösen, hatékonyan
megvalósítani céljainkat! A pártok ideje
lejárt! Fogjunk végre össze! Pártatlanul.

Mottóm: „Csak az számít, amit teszel”
Matkovich Ilona vagyok, Vácott
születtem, azóta is itt élek. Családomban és környezetemben mindig
a harmóniát és a békességet kerestem,
ezt kívánom megvalósítani tágabb közösségemben, Vácott is. Mit szeretnék
képviselni?
A tisztaságot a városi gazdálkodásban és az utcákon, a helyi vállalkozók
helyzetbe hozását, a kulturális- és egyházi turizmus fejlesztését, az idősek
segítését, a gyerekeink holnaputánját.
Nagyapám mindig azt mondta:
„Csak az számít, amit teszel”. Ezt tartottam útmutatónak eddigi életemben,
és ezt fogom követni ezután is.
A Külkereskedelmi Főiskola elvégzése után fordítóként, majd külkereskedelmi üzletkötőként kezdtem
dolgozni, később nyelviskolát alapítottam Vácott. Három nyelvvizsgám van:
német, angol, orosz. Négy gyermekem
született, kettő dolgozik, kettő egyetemista, ill. főiskolás. 43 éves koromban
újságíró képesítést szereztem, azóta
dolgozom újságíróként és íróként, eddig három könyvem jelent meg. Szabadidőm nagy részét a családommal,
barátaimmal, valamint a SZAVAD
Egyesület városszépítő tevékenységének szervezésével töltöm. Régóta
énekelek a Váci Harmónia Kórusban,
amellyel közösen a koncertek mellett
zenés felolvasó esteket is tartunk.
Díjaim közül a legbüszkébb a magyarországi EU Újságíró díjra és a
régiós Prima Primissima különdíjra
vagyok, amelyet a váci irodalmi életben
kifejtett tevékenységemért kaptam.
Nem voltam és nem leszek semmilyen pártnak a tagja. Civil vagyok.
Amikor elvállaltam a jelölést, elhatároztam, igyekszem eredményesen
képviselni mindazokat a váciakat,
akik közül egy vagyok csupán, és a
képviselő-testületben arról beszélni,
ami mindnyájunknak fontos.

A Magyar Környezetvédők Pártja
polgármester-jelöltjeként programom
néhány lényegi eleme:
Megújuló energiaforrásokkal legyen energetikailag önellátó Vác! A
diagnosztizáló orvosi vizsgálatok egy
héten belül történjenek meg! 25%-kal
csökkenjen az iparűzési adó! A váciak
által leadott vér legyen a váciaké! A
váci őstermelőknek a piacon ne kelljen
helypénzt fizetni! Népkonyha üzemeltetése. Felére csökkenjen a kommunális
adó! Mindenütt legyen járda és kátyúmentes aszfaltút! Tiszta víz jöjjön a
csapból! Ne legyenek felelőtlen beruházások! A gyógyszertárakban legyen
mellékhatás nélküli gyógyszer! Csak
az legyen munkanélküli, aki betegsége
miatt nem tud- vagy egyéb okból nem
akar dolgozni! Bővítés zöld klinikai
és természetgyógyász részleggel. A
város legyen tiszta a környezetet és a
közéletet tekintve! A labdarúgócsapat
kerüljön föl ismét az élvonalba, míg a
női kézilabda-csapat állandó szereplője
legyen az EHF kupa négyes döntőjének!
Vác váljon a turizmus centrumává - ifa
nélkül! Ingyenes legyen a parkolás! A
választáson be nem jutott képviselő- és
polgármesterjelöltek kapjanak szerepet
külső bizottsági tagként, tanácsadó testületekben! Diák országjárásban legyen
ismét Vác országosan az első tízben! A
60 év felettieknek a nyugdíjkorhatár
eléréséig időskori szociális segély. Az
önkormányzat profi pályázatíró céget
hívjon életre! Olimpiákon minimum 1
arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet szerezzenek a váci versenyzők! Legyen vonzó
a sport az ifjúságnak! Az önkormányzatnak minimum 1000 fő saját dolgozója legyen! A hátrányos helyzetűek,
fogyatékosok őket megillető támogatása. Növekedjen a gyermekvállalás, a
fiatalok és a szakemberek a városban
maradjanak! Színvonalas napilap legyen
Vácott! Épüljön híd a Dunán át! Vác
legyen a legzöldebb városa hazánknak!

Mindenekelőtt szeretném megköszönni azt a bizalmat, amit a jelöléshez szükséges aláírások gyűjtésekor
kaptam, köszönöm azok segítségét,
akik ebben mellém álltak, időt, energiát rászánva részt vettek ebben a
munkában, és köszönöm a bemutatkozási lehetőséget is!
51 éves vagyok, Vácon születtem,
itt is élünk. Feleségem, Kati szobi
születésű. Én a BM E Közlekedés
Mérnöki Karára jártam, tengerész
kapitány szerettem volna lenni, Kati
pedig a Pető Intézetben végzett,
mint konduktor. 24 éve házasodtunk
össze, 9 gyermekünk van.
Tö b b h a z a i- é s k ü l fö ld i c é g
társtulajdonosa illetve igazgatója
voltam. Mindig a privát szférában
dolgoztunk, soha nem voltak állami
megrendeléseink, így a politikai
jellegű „üzleti sikerekből” kimaradtam. Az utóbbi években több
nemzetközi szabadalommal levédett
építő- és vegyipari fejlesztésünk lett,
jelenleg ezekkel foglalkozom.
A választás kapcsán nem szeretnék a „ki tud többet, szebben és
nagyobbat ígérni” versenyben részt
venni, de a valós változásért indulok,
nem csak annak ígéretét szeretném
adni. Képviselőként Vácért éljünk
és ne Vácból! Akkor leszünk jó képviselők, ha előbb a körülöttünk élők
gyarapodnak és csak utána mi, ha
előbb mások problémái oldódnak
meg, csak utána a miéink.
Ugyanakkor azon leszek, hogy az
elképzeléseim, a programom mindenki számára egyértelmű, érthető
legyen. Nyitok egy nyilvános Facebook oldalt, ahol részletesen mindent
leírok illetve igyekszem válaszolni
minden kérdésre, hozzászólásra.

Valaki azt mondta nemrégiben,
hogy egy tisztségre akkor jelentkezik
az ember, ha a korábbi vezetővel nincs
feltétlenül megelégedve. Van benne
némi igazság, de önmagában csak egy
személyes vélemény kevés lenne az
induláshoz. Ehhez az is kell, hogy sok
bátorítást kapjon az ember.
Polgármesterként az elmúlt legkevesebb nyolc év városi, önkormányzati
tapasztalataiból okulva elsőként a fölösleges párt- és hatalmi csatározásokat szüntetném meg. Azt, hogy néhány
ember vélt, vagy valós sérelmei negatívan befolyásolják a képviselő-testületi,
az önkormányzati és hivatali munkát,
s ezzel a városi közéletet.
Értékrendem évtizedek óta változatlan, keresztényi alapokon nemzeti,
konzervatív nézeteket vallok, és felelősséggel ki tudom jelenteni, hogy ez
a jövőben sem fog változni.
Függetlenségem kizárólag pártoktól való függetlenséget jelent, amely
biztosítja számomra, hogy senkitől
sem befolyásolva baráti jobbot nyújtsak városunk érdekében valamennyi –
hangsúlyozom: valamennyi -, az önkormányzat munkájában részt vevő párt,
vagy más szervezet képviselőjének.
Nem vonom kétségbe, hogy városunk korábbi vezetői is erejüknek,
lehetőségeiknek és tehetségüknek megfelelően Vác városáért dolgoztak, de
gyakran azt tapasztaltam, hogy parttalan viták áldozatai lettek egyébként
jobb sorsra érdemes ügyek.
Közel harminc éve tudatosan figyelem a városi közéletet és visszatekintve
legalább annyi a kritikai észrevételem,
mint az elismerő szó. Viszont úgy
érzem, elveszíteném a további bírálat
jogalapját, ha nem tennék kísérletet
határozott elképzeléseim megvalósítására. Ebben kérem Vác polgárinak
támogatását.
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Nehéz, de sikeres négy évet zár Vác Város Önkormányzata
MÉRLEG Szűkülő gazdálkodási keretek között kellett új kitörési pontokat keresni a folyamatos fejlődéshez
RIBÁRY ZOLTÁN | fôszerkesztô | ribary.zoltan@gmail.com

vén sikerült elnyerni egy kiemelkedő
nagyságrendű pályázati támogatást,
jelentős infrastrukturális fesjlesztés
valósult meg ezen a téren a most záruló
ciklusban. Gondolok itt a kerékpárpihenők és -tárolók, a város számos
pontján felállított többnyelvű tájékoztató táblák sorára, a folyamatosan jól
kihasznált mobil színpad beszerzésére,
a városközpont összképébe illő nyilvános illemhely felállítására, és még
sorolhatnám a projekt további elemeit.
Szintén fontos összetevője az idegenforgalom élénkítésének a Pannónia
Házban létrehozott Váci Értéktár, benne a Hincz Gyula- és a Gádor István
gyűjteménnyel, az egyedülálló öntöttvas
műremekekkel, a városi sportmúzeummal, az udvaron kialakított szoborparkkal és Tündérkerttel, de ugyanebbe a
körbe tartozik, hogy integráltunk fontos magánygyűjteményeket, az egyházmegyei kiállításokról nem is beszélve,
és hát a városházán megnyitottuk a
nemzetközi rangú Mobil MADI Múzeumot, újra várja az érdeklődőket a
Memento Mori kiállítás, a legújabb
eredmény pedig a Szabadi Kálmán
Hajótörténeti Gyűjtemény megnyitása.

A végéhez közeledik a mostani önkormányzati ciklus,
és immár a hetedik szabad, demokratikus helyhatósági
választásokra készülünk. Újra eljött tehát a számadás-,
az elmúlt négy évben elért eredmények összegzésének
ideje. Fördős Attila polgármesterrel beszélgettünk.
- Forgassuk vissza az idő kerekét
2010 őszére, tehát arra kérem, elevenítse fel, hogy gazdálkodási szempontból
milyen állapotban vette át a város
irányítását a mostani önkormányzat?!
- Az akkori árakon számolva hozzávetőlegesen havi 200 millió forintot
tett ki intézményhálózatunk működési
költsége, és az önkormányzat pénzügyi
helyzetét áttekintve ez alapján azzal
szembesültünk, hogy a rendelkezésre
álló pénz nagyjából két hónapra lenne
elegendő, vagyis félő volt, hogy működési zavarokkal kell számolnunk. Ennek oka alapvetően abban állt, hogy a
korábbi kedvezőbb helyzettel szemben
2010-ben csaknem egymilliárd forinttal csökkent a helyiadó befizetés, és
látszott, hogy a minden szinten égető
gondokat okozó világgazdasági válság
még elhúzódik. Ebből kiindulva tehát
nem is lehetett volna más az elsődleges cél, mint az, hogy egyensúlyba
hozzuk a város gazdálkodását. Ennek
érdekében fokról fokra hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra szorultunk,
miközben egyre növelnünk kellett a
likviditási, magyarán fizetőképességi
keretünket. Utóbb természetesen ezeknek a pénzügyi kényszerlépéseknek a
terhei is megjelentek a rendszerben.
- Ez bizony kemény adósságcsapda, így kérdés, mennyiben sikerült
kikeveredni belőle.
- Az áthúzódó beruházásokkal összefüggő pénzügyi kötelezettségeket is beszámítva a tavalyi általános önkormányzati adósságkonszolidáció keretében
városunkat másfél milliárdos összeggel
tehermentesítette a kormány, és mivel
mi még ennél is tetemesebb hiánnyal
vettük át Vác irányítását, bízvást kijelenthetem: a helyi gazdálkodást tekintve
sikeresnek tekinthetjük az elmúlt négy
évet. Ennek kapcsán nem lehet eléggé
megköszönni a lakosság megértését,
hiszen szigorú, a költségeket minél inkább visszafogó működésre kényszerültünk, olyannyira, hogy például saját
hatáskörbe kellett vonnom az intézmé-

nyek dologi kiadásainak jóváhagyását,
ami kapcsán mindmáig napi szinten
egyeztetünk a Pénzügyi- és Számviteli
Osztály vezetőjével. Ugyanakkor fontos
szót ejteni arról is, hogy az időközben
elindított és nagyrészt már végrehajtott
közigazgatási reform nyomán a költségvetésünk mára a harmadára csökkent,
miután számos intézmény fenntartását
átvette az állam, igaz, például a múzeum
a város fennhatósága alá került, és a
megmaradó alapszolgáltatások esetében
kötelező fejlesztéseket írt, illetve ír elő a
jogszabály. Mindezeket követően elmodható, hogy mintegy huszonkét milliárd
forintot kitevő vagyon mellett nincs
adóssága a városnak. És ennek tükrében
meg kell még említeni, hogy a hivatalunk működését érintő, ebben az évben
elvégzett kormányhivatali-, adóhatóságiés államkincstári ellenőrzések mindent
rendben találtak, és biztosra veszem,
hogy a jelenleg is tartó számvevőszéki
átvilágításunk ugyancsak megnyugtató
eredménnyel zárul majd.
- Mit emelne ki az áthúzódó beruházásokkal kapcsolatban?
- A szinte lenullázott kassza mellett
félbehagyott kötelező beruházásokat
is örököltünk. Elsőként a kórházi rekonstrukciót kell megemlíteni: ezt a
milliárdos nagyságrendű, rendkívül
fontos fejlesztést úgy sikerült megvalósítani, hogy közben az önkormányzatnak - eszközpark lízingelés
és a korábbi indokolatlan, előnytelen
feladatkiszervezések miatt - 2010-2012
között 460 millió forintot meghaladó
többletköltsége keletkezett, míg az
ebben az időszakban lezárult negyedik ütem több mint 200 millió forint
saját forrást igényelt. A városközponti
terület összképét egységesebbé tevő
főtér-főutca felújítási projekt második üteme 480 millió forintnyi önrész
ráfordításával valósulhatott meg. És
a nézetem szerint hibás koncepcióval
elindított mélygarázs-beruházás is a
befejezés küszöbére ért, amit csakis a
finanszírozó bank és az önkormányzat

közötti új megállapodással volt szabad végre sínre tenni, hozzáteszem,
az állam külön engedélye szükséges
a további tulajdonszerzés érdekében,
ami a beruházás lezárását követően
további tárgyalásokat igényel.
- A lakosság érthetően nem elsősorban a működési nehézségek megoldása alapján ítéli meg az önkormányzat tevékenységét, hanem az új
fejlesztéséket, a városi komfort növelését szem előtt tartva. De hát az
előbbiekben vázolt helyzet alapján
ebben a tekintetben afféle zsákban
futás lehetett az elmúlt négy év.
- Való igaz, hogy új fejlesztő beruházásokra nem volt saját keretünk, tehát
pótlólagos forrásokat kellett keresnünk.
Ezek között nagyjából egy szinten említhetem a részben vagy teljesen államiés uniós finanszírozású pályázatokat,
az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe

került önkormányzatokat a működési
költségek fedezésében, és járulékosan az
égetően szükséges beruházások önrészének előteremtésében segítő állami támogatást, a harmadik pillér pedig a cégek
társasági-adó kötelezettségének részbeni
átengedésén alapuló új támogatási rendszer, amelynek kihasználásához mindenekelőtt rendeznünk kellett a nagy
cégekhez fűződő, sok esetben szétzilált
kapcsolatrendszert. Mindhárom fronton
megvívtuk a magunk harcát, éspedig
igen sikeresen, és itt hadd emeljem ki
Pető Tibor fejlesztésekért felelős alpolgármester érdemeit, hiszen nagyon sok
múlott az ő lobbitevékenységén.
- Mely fejlesztéseket emelné ki a
lassan véget érő ciklusból?
- A Fidesz-KDNP pártszövetség
elsődleges kitörési pontnak gondolta és gondolja a turizmus fellendítését, és miután a Tourinform-iroda ré-

Fontos mérföldkőnek tekinthetjük továbbá a második évadját kezdő
Váci Dunakanyar Színház megalapítását, hiszen frenetikus a sikere, sőt
máris nemzetközi rangú az intézmény.
Az állandó kínálat bővítése mellett
nagyon fontos vonzerőt jelentenek a különböző nagyrendezvények, gondolok itt
elsősorban a még fiatal V4 Fesztivál és
Színházi Találkozóra valamint a legnagyobb hagyománnyal bíró kulturális-szórakoztató eseményünkre, a Váci Világi
Vigalomra, amelyet sikerült új tartalommal megtöltenünk annak érdekében, hogy
programjaival a város ezeréves múltjának minden korszakából ízelítőt adjon,
de például az idén kiemelt jelentőségű
volt a siketnéma művészek fesztiválja, a SALVIA nemzetközi találkozó is.
Mindezeket végiggondolva, ezt a fejezetet lezárva hadd idézzem fel: négy
évvel ezelőtt megkeresésemre a szállodaszövetségtől azt a választ kaptam, hogy
30 kilométerre a fővárostól ilyen létesítmény nyitásának kiemelkedően bőséges
idegenforgalmi kínálat a feltétele, most
pedig már ott tartunk, hogy a volt rendőrségi épület új tulajdonosai két éven
belül elegáns hotelt szeretnének nyitni.

- Az idegenforgalmi vonzerő
növelése mellett a városi komfort
vonatkozásában is számos beruházás valósult meg.
- Valóban, ezen a téren sem maradtunk le, gondolok itt elsősorban
a folyamatos útkarbantartásra, a legfontosabb intézményi felújításokra,
közműfejlesztésekre, a sportcsarnok
rekonstrukciójára, a stadion új műfüves pályájára és más, kisebb labdaterek kialakítására, a strandfürdő
és uszodakomplexum felújítására, a
közterületek folyamatos szépítésére.
- Kérem, ejtsünk szót azokról
a már elbírált pályázatokról is,
amelyek révén hamarosan több
kiemelt jelentőségű nagyberuházás indulhat el állami- és uniós
források bevonásával!
- Küszöbön áll a várost a Duna
nagyobb áradásaitól jobban megvédő
mobilgát-rendszer kiépítésének kezdete, hiszen ez a beruházás már a közbeszerzési szakaszban van. Ugyancsak
hamarosan elkezdődhet a város közvilágításának átfogó rekonstrukciója,
éspedig úgy, hogy a takarékosabbra

cserélendő, de még használható régi
lámpatesteket is felhasználjuk olyan
helyeken, ahol eddig hiányzott ez a
közbiztonsági szempontból is fontos
szolgáltatás. És már a tervezés stádiumában van a város közlekedési hálózatának és -rendszerének fejlesztését
célzó projekt.
- Végezetül hadd kérdezzem
meg, maradt Önben valamilyen
hiányérzet az elmúlt nég y évi
önkormányzati munkára visszagondolva?
- A lehetőségek objektív megítélése alapján nincs hiányérzetem.
Az elkövetkező ciklus legfontosabb
feladata - egy sikeres választást
feltételezve - a képviselő-testületi
munka még hatékonyabbá tétele, a
lehetőségek szerint teljes egységet
teremtve a stratégiai fejlesztésekre
vonatkozó döntések vonatkozásában.
Nem lehet tovább olyan ellenzéke a
mindenkori városvezetésnek, amely
pergőtűz alatt tartja a várost, a települést közvetlenül irányítókat, a
hivatalt. Ez a mostani választás szavazóinak lesz a felelőssége.
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KULTÚRA

KULTÚRA

Piaristák Vác városában
Jubileumi kiállítás
a Görög Templom Kiállítóhelyen

Óriási érdeklődés kísérte a Tragor Ignác Múzeum Görög
Templom Kiállítóhelyének új, „300 éve hitre, tudásra - Piaristák Vác városában” című időszaki kiállításának augusztus 31 -én tartott megnyitóját.
Harrach Péter, a térség országgyűlési
képviselője, a KDNP alelnöke és parlamenti frakcióvezetője rövid köszöntőjében azt kívánta, hogy a nagy múltú
Piarista Gimnázium és Kollégium még
hosszú időn át pallérozhassa a diákok tudását, egyúttal normákat is adva nekik.
Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma egyházi, nemzetiségi
és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárságának kabinetvezetője
annak a véleményének adott hangot,
hogy az intézmény megmaradásának,
életerejének kulcsa az alapító döntés
komolysága, aztán az elmúlt történelmi időkben a nehezebb korszakokban
rendre megnyilvánuló, és ma is rendkívül fontos erős hit és az ebből fakadó
bátorság. Mokánszky Zoltán sportért és
kultúráért felelős alpolgármester úgy
fogalmazott: Vác nagy hálával tartozik
a piaristáknak intézmény-fenntartással teljes szolgálatukért, hiszen jelentős
részben a rendnek is köszönhető, hogy
a település már három évszázada iskolaváros. Labancz Zsolt, a piaristák
magyarországi tartományfőnöke arra
helyezte a hangsúlyt, hogy a jubileum
ünneplésében elsődlegesnek kell lennie a múltért kifejezett hálának, ami

alapján új erőt lehet meríteni a forrásból, megerősödve a tanítói szolgálatra
való küldetésben. Forró Katalin városi
múzeumigazgató, a kiállítás kurátora
felhívta a figyelmet, hogy a bemutató széles körű összefogással valósult
meg, és több aspektusból mutatja be
a rend váci históriáját, hiszen, mint
fogalmazott, a piarista atyák soha nem
elszigetelten éltek a városban, hanem
bekapcsolódtak a mindennapokba, így
például sokszor segítettek a helyieknek
különböző nehéz helyzetekben.
- Való igaz, hogy némiképp megújult
tantestülettel, de bízvást mondhatom,
hogy hittel és erővel eltelve, bátorsággal
és optimizmussal vágunk neki az 1714-es
alapítástól számítva már a háromszázadik tanévünknek - válaszolta érdeklődésünkre Futó Béla iskolaigazgató annak
kapcsán, hogy az utóbbi hónapokban
több országos sajtóorgánumban negatív
visszhangot kapott, hogy az intézmény
vezetése elköszönt több közkedvelt pedagógustól.
(A piarista rend váci történetéből
ízelítőt adó kiállítás november közepéig
látogatható a Görög Templom Kiállítóhelyen.)
R. Z.

Új tagokat toboroz a musical stúdió
Az alapítása öt éves jubileumát a
nyáron nagy sikerű gálával ünneplő
Gyémánt Musical Stúdió töretlen lelkesedéssel folytatja tevékenységét, és
ehhez új szereplőket toboroz.
A Brenner Judit vezette művészeti
közösség - alapvetően korosztálytól
függetlenül, de elsősorban a fiatalabbak köréből - folyamatosan várja azok

jelentkezését, akik szeretnek énekelni,
táncolni, színészkedni, és kipróbálnák
magukat színpadi produkciókban.
A Madách Imre Művelődési Központ
34-es termében péntekenként 17-20 óráig
tartó foglalkozások: ének, színpadi koreográfia, dráma- és színészmesterség.
(Információ: Brenner Judit 70/2573622, www.gyemantmusical.hu)

Öt alkotó tárlata a galériában
„Legyen békesség köztünk mindenkor” a címe annak a tárlatnak, mely
szeptember 11-én nyílt meg a művelődési központban öt alkotó, Cseledy
András Sándor, Gerengay Gusztáv, Kocsis Iván, Orvos András és Zubovits
Győrkös Erzsébet munkáiból. Fotók,
festmények, kisplasztikák alkotják a
bemutató anyagát.
Fördős Attila polgármester köszöntőjében méltatta a megvalósult elképzelést, amely alapján különböző művészeti
közösségekhez tartozó alkotók közösen
mutatkoznak be a tárlat keretében.
- Kívánom városunknak, hogy az
ebben a tárlatban ékesen megnyilvánuló,
a különbözőségeket elfogadó szellemiség
mindinkább általánossá váljon, és egyre

kevésbé mérgezze a hétköznapjainkat
bármiféle ellenségeskedés - emelte ki
a város első számú vezetője.
Dr. Varga Lajos segédpüspök a katolikus liturgiára, hitvallásra hivatkozva
rámutatott: a kiállítás címében szereplő
békesség harmóniát is jelent, amely
állapotban az ember összhangban él
önmagával és a környezetével.
Papp László műgyűjtő röviden
méltatta a kiállítók munkásságát, és
egyúttal örömét fejezte ki, hogy városunkban nagyon sok alkotó ember él
és tevékenykedik, akik gyakran megörvendeztetik a közönséget újabb és
újabb műveik bemutatásával.
(A tárlat október 2-áig várja a látogatókat a Kassai Vidor Galériában.)

Hajótörténeti gyűjtemény
színesíti a kiállítási palettát

Fotó: Cseledy András

Közkincseink XXVI.

HOVÁ TŰNT, LENIN ELVTÁRS!?
KEGYES ZOLTÁN
Jó néhányan emlékszünk Vlagyimir Iljics

Leninnek a Posta park egyik sarkában
tornyosuló szoboralakjára, amint fáradt
arckifejezéssel éppen kilincseli egy
kovácsoltvas kerítés kapuját. Szerinem
hazafelé tartott.
1983-ban, amikor a Posta parkban felállították a szobrot, akkor Lenin elvtárs nevét
mi már inkább csak a viccekben hallottuk.
Többnyire egy poén jutott az ember eszébe, ha a csekket beﬁzetve épp elhaladt
a bronz alak előtt. Nevetgélni azonban
mégsem mertünk a szobor előtt, mert
attól féltünk, hogy valami baj ér minket. A
diktatúrának ilyen a természete, nem tűri a
tréfát. Az „Illetékes Elvtárs” is azt mondta:
„értem én a tréfát, csak nem szeretem”! pedig akkoriban mindenki ismert legalább
három Lenin viccet. Így álltunk bosszút
titokban a diktatúrán. Ha kritizálni nem is,
legalább nevetgélni szabad volt.
Azon is, aminek egyik szimbóluma a
három méteres Lenin-szobor volt a Posta
parkban. Mert mindenki tudta, hogy a
szocializmus kamu! Nem működik, de mindenki ugyanazon a vonaton ült és együtt
robogtunk valahová, és azt gondoltuk,
hogy ha megáll, akkor legfeljebb leszállunk
valahol. Mert tudtuk, hogy előbb-utóbb
úgyis megáll, és akkor mindenkinek le kell
szállni, akárhol is lesz az a vonat!...
A szobor egyébként esztétikai értelemben
szép volt, ha nem vesszük, hogy mit
üzent Varga Imre, Kossuth-díjas, nemzetközi hírű szobrász kiváló alkotása.
Aztán viccesen ért véget a szobor élete is.
Változott a világpolitikai környezet, leszállt
nyakunkról a diktátori nagyhatalom. Volt
elég bajuk Csernobillal. 1990 tavaszán
már jobban mertünk viccelni. Először az
akkori váci MDF gondolta úgy, hogy egy
kis tréfával és némi „óvatos bátorsággal”

becsomagolják Lenin
elvtársat. Címmel is
ellátták: „Itt nyugszik
a kommunizmus szelleme”, aztán bátrabb
feliratok, mint: „ A
vízum lejárt 1956 október 23.” vagy „A Posta parkból postázza
az MDF”! Állítólag a színesfémvadászok is
kezdték már fenni a fogukat Lenin elvtárs
őrizetlen „drága húsára”.
A legradikálisabb lépést azonban az
akkori SZDSZ tette meg. Orvos András
festőművész irányításával darus teherautót
szereztek, kiemelték Lenint a talapzatból
és elvitték a graﬁkai műhely kertjébe. Nem
gyalázták meg a szobrot, nem darabolták
fel és nem öntötték le vörös festékkel,
csak szépen lefektették a magas fűbe!
Orvos András talán külön tudta választani
a diktatúra szimbólumát Varga Imre egyik
legjobb művészi munkájától. Tudta, hogy a
Posta parkban már semmi helye, de nem
semmisíttette meg. Intelligensen, vér nélkül
ért véget nálunk a diktatúra.
Egyesek szerint azért nem járnak el szavazni az emberek, mert nem is tudják, mi
a szabadság ára. Hadd guruljon az a vonat,
úgysem rajtunk múlik!...
Lenin elvtárs sokáig feküdt a hátsó
kertben. Idővel a telket elfelejtették,
eladták, majdnem magántulajdonba került
a szobor is. Ekkor egy másik alkotóművész, Zubovits Győrkös Erzsébet mentette
meg Iljicset a pusztulástól. Sokáig vitték
egyik helyről a másikra a diktatúra
szimbólumát, mígnem elfelejtették, hogy
van. Hosszú hányódás után a Lenin
szobor pedig még mindig sértetlen. A
város tulajdonában hanyatt fekve hever
egy sötét raktár mélyén, talán arra várva,
hogy bronz teste egy másik szoborban
keljen életre új alakban, új üzenettel.

A város már eddig is egyedülállóan bőséges kiállítási
kínálatát gazdagítva a Március 15. tér 18. szám alatt
augusztus végén megnyílt a Szabadi Kálmán Hajótörténeti Gyűjtemény.
- Szabadi Kálmán nem Vácott
született, de miután a családja édesapja munkája révén ide költözött, és
ő maga aztán élete végéig itt lakott
és dolgozott, beírta a nevét városunk
történetébe. Ifjúi éveiben láthatta
Asbóth Oszkár siklóhajójának és a
Csepelről felszállt Gráf Zeppelinnek a
bemutatóját, ezek az élmények aztán
meghatározták a pályaválasztását.
Zsenialitása mellett közvetlen személyiség volt, erről magam is tudnék mesélni, hiszen nagy örömömre
valamelyest beavatott egyik-másik
tervébe, amelyeket én gyerekként,
fiatalemberként csak ámuldozó csodálkozással bámultam. Meggyőződésem, hogy igazán kimagasló kvalitású

feltaláló mérnök volt, erre csupán
egyetlen példa Fesztivál névre keresztelt kisautó koncepciója, amely
helyett végül a Zaporozsec nyert a
sorozatgyártás tekintetében a KGST
rendszerében. De ezen túlmenően számos olyan terve van, amelyeket akár
ma is alapnak tekinthetnénk, Vác
kapcsán hadd emeljem ki hídtervét
és szállodahajó koncepcióját - mondta
a megnyitó ünnepségen Fördős Attila polgármester, egyúttal kifejezve
köszönetét Szabadi Péternek, a mérnök-feltaláló fiának, az egyedülálló
hagyatékot korábban gondozó lelki
jó barátnak, Székely Sándornak és
természetesen Papp Lászlónak, az
állandó kiállítás rendezőjének.

Szabadi Péter megemlítette, hogy
a kiállítás előtörténeteként Székely
Sándor kezdeményezésére a Credo-házban már volt egy mini bemutató néhány makettből, tervrajzból,
fotóból, és ennek kapcsán megfogant
az ötlet, hogy a város szenteljen egy
átfogó állandó gyűjteményt a hagyaték bemutatásának.
Papp László elöljáróban emlékeztetett, hogy Vác korábban elsősorban
gazdag zenei élete alapján szerepelt
kiemelt fontosságú helyként hazánk
kulturális térképén, de ezt az elmúlt
néhány év erőfeszítései nyomán immáron a kiállítások is indokolttá teszik.
- Rendkívüli négy évet tudhatunk
magunk mögött, hiszen a Pannónia
Házban megnyitott Váci Értéktár kiállításai már önmagukban több órára
rabul ejtik a látogatókat, emellett természetesen nagyon jelentősek a kínálatba integrált egyházi kiállítások,
továbbá a Sajdik-gyűjtemény és a modern képzőművészeti állandó kiállítás,
a Nemzetközi Mobil Madi Múzeumról
nem is szólva, amely kapcsán az az
általánosnak mondható visszhang, hogy
kiváló helyet kapott a városháza ódon
falai között. És most itt van legújabb
büszkeségünkként a hajótörténeti
gyűjtemény, amely szintén nagyban
növelheti az idegenforgalmi vonzerőt.
Jó látni, hogy egyre többen keresik
fel a várost, ámulva az egyedülállóan
gazdag kiállítási kínálaton, amely a
jövőben még tovább bővülhet, hiszen
bőven vannak erre vonatkozó újabb
ötletek - fogalmazott Papp László.

A H Ó N A P FOTÓ I

Tükröződés – Fotó: Brezanóczy F. András

Sárkányhajó – Fotó: Szilágyi László

Fotó: Ribáry Zoltán

- Óriási megtiszteltetés volt számomra, hogy Szabadi Kálmánnal
igazi lelki jó barátságot ápolhattam.
Eredetileg grafikusnak készült, de
aztán tovább képezte magát, és egyedülálló tudású mérnök-feltalálóként
tette le igazán a névjegyét, világszabadalmakkal, megvalósult és mai
szemmel is korszerűnek tekinthető,
de végül papíron maradt koncepciókkal. Polihisztor volt, tervezett-öntött
harangot, kétszemélyes autót, hidat,
festett, rajzolt több sztárportrét, de
elsősorban hajókonstruktőrként vált
ismertté. Kotróhajó, jégtörő, szállodahajó fémjelzi a munkásságát, a csúcsot
pedig talán a Hableány II túrajacht jelentette, amely Széchenyi Ödön 1867-es
nevezetes Budapest-Párizs hajóútjának
110. évfordulójára ismét megtette ezt az
utat - említette Székely Sándor. - Mondhatom, igazán megható és felemelő
élmény számomra, hogy a város ezzel
a páratlan kiállítással méltó emléket
állít Szabadi Kálmán munkásságának.
(A kiállítás hétfő kivételével naponta
10-17 óra között tekinthető meg.)
Ribáry Zoltán
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PROGRAMOK

HAJRÁ VÁC!
Október 11. szombat 21.00

A Man-Diner zenekar koncertje
a kávézóban
Belépőjegy ára: 500 Ft
Október 11. szombat 19 óra

Jónás könyve
Október 1. szerda 20 óra

Október 2. csütörtök 18 óra

TEAtrum Café koncert
a Zene Világnapja alkalmából

Az Idősek Világnapja alkalmából
a Tihanyi Vándorszínpad
ünnepi zenekosár műsora

Szabó Enikő és Jakus Ábel jazz-pop estje

Jegyár: 900 Ft
Október 3. péntek 19 óra

Kálmán Imre: Marica grófnő

Október 3. péntek 19 óra

operett két részben a Fogi Színház előadásában
Jegyár: 2500 Ft

Megemlékezés Madách Imre
halálának 150. évfordulójáról
Jankovics Marcell:
Az ember tragédiája című egész estés
animációs filmjének vetítése
A belépés díjtalan!

Babits Mihály klasszikus monumentális verse
és Bognár Imre zeneszerzőnek
a műhöz komponált zeneműve
„a capella” változatának átdolgozott előadása
a Singers együttes produkciójában
Jegyár elővételben: 1200 Ft,
az előadás napján: 1500 Ft
Október 16-18.

III. Erdélyi Napok
A programsorozat keretében elénk tárul
Erdélyország sokszínű nemzetiségi kultúrája,
gazdag népzenesi és néptánc hagyománya,
de az eseményt gasztronómiai bemutató és több
ismeretterjesztő előadás is színesíti.

Nyári sportösszefoglaló
A nyári hónapokban többnyire szüneteltek a labdajáték sportágakban a bajnokságok és
a megérdemelt pihenő után az újabb pontvadászatokra való felkészüléssel töltötték az
időt a váci együttesek is. Eseménydömping volt viszont az erre az évszakra koncentrálódó sportágak helyi reprezentánsai számára, akik szerencsére igen sikeresen teljesítettek.
A következőkben sportáganként a legfontosabb történéseket vesszük csokorba.
Atlétika
Az egyesület utóbbi időszakának
legnagyobb sikereként a junior világbajnokságon a hazánkat képviselő két
induló közül az egyik Moravcsik Angéla,
a Váci Reménység tehetsége volt, aki a
selejtezőben elsőre dobta a legjobbját, ám
48 méter 29 centiméteres eredménye nem
volt elegendő a 12-es döntőbe jutáshoz.

Október 4. péntek 19 óra

Kettesben Illényi Katica Liszt-díjas
hegedűművésszel a Zene Világnapja
alkalmából
Jegyár elővételben: 1700 Ft,
az előadás napján: 2000 Ft

Október 4. szombat 19 óra

Földes László HOBO Viszockij estje
Jegyár: 1900 Ft
Október 18. szombat 19 óra

Murray Schisgal: Szerelem, ó!
vígjáték két felvonásban a Fregoli Színház előadásában.
Szereplők: Gallusz Nikolett, Hajdú István (Steve), Magyar Attila
Jegyár: 2500 Ft

Október 8. szerda és 9. csütörtök 18 óra

Valahol Európában
musical produkció a Parlando Társulat előadásában
Jegyár: 1000 Ft
Október 10. péntek 19 óra

Best of Ghymes
a magyar népzenét világzenei elemekkel ötvöző
legendás együttes eddigi munkásságából áttfogó
összegzést adó élőzenei koncert
Jegyár elővételben: 2700 Ft,
az előadás napján: 3000 Ft

Catherine Gallagher’s Queen of the
Dance ír sztepp tánc show

Október 25. szombat 15 óra

Családi délután
kézműves foglalkozással
és játszóházzal,
illetve 16 órai kezdettel
a Katáng: Adorján tortája
meselemez alapján készült
zenés színpadi műsorral.
Jegyár elővételben: 600 Ft,
a program napján: 900 Ft
Október 25. szombat 20 óra

„Tele van a város szerelemmel”
- Vörös István (Prognózis)
akusztikus koncertje
Jegyár: 800 Ft
Október 19. vasárnap 11 óra

Vitéz Katinka

Október 26. vasárnap 19 óra

interaktív zenés mesejáték a Fregoli Színház előadásában
Jegyár: 900 Ft

Cintányéros cudar világ

Október 26. vasárnap 19 óra

Olt Tamás: Minden kezdet nehéz,
hát még a versenyzongora
a Váci Dunakanyar Színház saját vígjátéki előadása.
Szereplők: 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

Evezés

Október 24. péntek 19 óra

Ki ne ismerné a világ legnépszerűbb táncának, az
ír sztepptáncnak jeles férfi vezéregyéniségeit? A
világ azonban ma már inkább egy hölgyért rajong
elsősorban ebben a műfajban, aki nem más, mint
Catherine Gallagher, Írország Nemzeti Bajnoka és
többszörös ír sztepptánc világbajnok.
A világon egyedülálló, hogy hölgy áll egy
professzionális ír sztepp tánctársulat élén, sőt
a koreográfiákat is ő álmodja meg. Catherine
Gallagher új táncműfajt teremtett, hiszen az
autentikus ír sztepp lépéseit más táncműfajok
elemeivel ötvözi, mint a balett, az akrobatika
és a showtánc.
Rajong Magyarországért, s a hazai közönség
tiszteletére a magyar néptánc elemeit, a magyar
zenei motívumokat is beleszövi ír sztepptánc
show-jába!
Belépőjegy árak: 3.900 Ft, 4.900 Ft,
valamint VIP jegy: 9.900 Ft
(A VIP jegy tartalmazza az előadás után tartott
fogadásra a belépést)

operett gála
Jegyár elővételben: 2000 Ft,
az előadás napján: 2300 Ft

teres síkfutás, hiszen Keresztesi Erika
élete legjobb idejével, nagy versenyben
Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett (képünkön edzőjével, Szikora Gyulával)! A
következő versenynapon Kanyó Zsolt a
gerelyhajítók között a 6. helyet szerezte
meg. A mieink közül a záró két napon
volt érdekelt Kálmán Krisztina, aki
előbb buzogányhajításban az 5., majd
másnap súlylökésben a 4. helyen végzett.

Az országos felnőtt bajnokságon a
legjobb váci eredményeket ezúttal is a gerelyhajítók érték el. A viadal slusszpoénját
Magyari Zoltán szolgáltatta, aki utolsó
dobásával túldobta vetélytársait és aranyérmes lett (képünkön az eredményhirdetés
Németh Miklóssal és az edző-édesapával,
Magyari Józseffel). A nőknél Moravcsik
Angéla alig maradt el az ötven méteres
határtól és ezüstérmet szerzett.
A walesi Swansea városában rendezték meg a paraatléták kontinensbajnokságát, amelyen hét magyar sportoló vett
részt. Közülük négyen a Váci Reménység SE versenyzői. Időrendben a váciak közül elsőként a férfi súlylökésben
Szöllősi István szerepelt, aki a 6. legjobb
eredményt érte el. A folytatásban szenzációs váci sikert hozott a női 400 mé-

A korábbi eredményeknél gyengébben sikerült a magyar férfi könnyűsúlyú
kétpárevezős számára a világbajnokság.
A Vác Városi Evezős Club sportolója,
Galambos Péter a Danubiusban versenyző Csepregi Gáborral párban az
idei versenyeken rendre a B-döntőben
szerepelhetett, ezúttal azonban egy
kategóriát visszaesve összesítésben a
17. helyen zárták a világbajnokságot.
Az utánpótlás világbajnokságon
Csiszár Péter, a Vác Városi Evezős Club
sportolója Tamás Bencével (Műegyetemi Evezős Club) alkotta a magyar
könnyűsúlyú kétpárevezős egységet,
amely nagyszerűen szerepelt mind az
elő-, mind a középfutamban. Aztán a
fináléban a hajráig a mieink álltak a
legrosszabbul, ám a végén erősíteni
tudtak, cseh vetélytársaikat meg is
előzték, így ötödikként értek célba.
Három aranyérmet gyűjtött az országos evezős bajnokságon Galambos Péter.
A váci evezős megnyerte a normálsúlyú
egypárevezősök bajnokságát, a könnyűsúlyúaknál pedig harmadik helyen ért
célba. A könnyűsúlyú kétpárevezősöknél
ugyanő Csiszár Péterrel párban nyert,
illetve ők ketten Hirling Zsolttal és Varga Tamással kiegészülve aranyérmesek
lettek a könnyűsúlyú négypárevezős
mezőnyben. Az egyesület versenyzői a
teljes országos bajnokságon 6 arany- 3
ezüst- és 5 bronzérmet gyűjtöttek.
A nemzetközi versenyévad zárásaként az egyetemisták világbajnokságára
utazott az Óbudai Egyetemen idén
végzett Galambos Péter, és Csepregi
Gáborral a könnyűsúlyú kétpárevezős
versenyszámban ezüstérmet szereztek.

Október 30. csütörtök 18.30

Író-olvasó találkozó:
a vendég Csitáry-Hock Tamás.
A szerző eddig megjelent kötetei: Mosolyhíd,
Mosolyszárnyak, Mosolyvarázs, Szívérintés

Kajak-kenu
Szolnokon rendezték a kajak-kenu
gyorsasági felnőtt országos bajnokságot,
amelyen több váci kajakos is rajthoz

állt, döntőbe jutva. Az 5000 méteres
versenyek közül nagyon szoros befutót
hozott a férfi egyesek viadala: az első
három helyezett fél másodpercen belül
ért célba, közülük Noé Bálint másodikként. Ezer méteren a férfi párosok
versenyében a Váci Hajó SE sportolója,
Noé Zsombor dunafüredi társával a
negyedik helyen végzett. A nők hasonló
számában a Váci Vasutas SE kettőse,
Csernák Petra és Csernák Edina hetedik
lett. Egyaránt ötödikként ért a célba a
fináléban a férfi egyeseknél Noé Milán,
illetve ugyanő testvérével, Bálinttal és
két honvédos kajakossal a négyesek mezőnyében. A fél kilométeres számokban
három hatodik és egy nyolcadik hely
jutott a váciaknak. A 200 méteres döntők közül a férfi párosok küzdelmében
Balaska Márk győri társával negyedik
lett, a nőknél a Csernák-testvéreknek
ezúttal az 5. hely jutott. Noé Bálint
egyesben a hetedik helyet szerezte meg.

Sárkányhajózás
Remekül szerepeltek a magyar
sárkányhajósok a csehországi Európa-bajnokságon. A nemzeti csapathajókat felvonultató viadalon a magyar
egységekben összesen 35 váci versenyző
ült hajóba. Különösen a kishajós kategóriákban, illetve az ifjúsági korosztályokban halmozták a mieink az
érmeket. A sikereknek köszönhetően
a magyarok az éremtáblázat második
helyén végeztek.
A sárkányh ajó vil ágszövetség
(IDBF) az olaszországi Ravennában
rendezte meg a sportág klubcsapat
világbajnokságát, amelyen harminc
ország közel ötezer versenyzője szállt
vízre, köztük a Dunai Sárkányok STE
Vác csapata is. Az IDBF tagországok
legeredményesebb öt-öt egyesületének
részvételével lebonyolított viadalon a
váciak legjobb eredménye a senior open
2000 méteren egy ezüstérem, illetve a
senior mix 2000 méter 4. helyezése volt.

SPORT
Egymilliós pályázati
alapot osztottak szét
Vác Város Önkormányzat sporttal is
foglalkozó szakbizottsága szeptemberi munkaterv szerint utolsó ciklusbeli - ülésén felosztotta azt az egymillió forintos
sportcélú pályázati alapot, amelyet korábban egy képviselő-testületi döntéssel
különítettek el. A megszavazott összegek: Váci Lakóterületi SE 200 000 Ft,
Váci Vasutas SE 150 000 Ft, Árpád DSE
100 000 Ft, Dunai Sárkányok STE Vác
100 000 Ft, Tánccal az Egészségért Tánc
Sport Egyesület 100 000 Ft, Vác Városi
Evezős Club 100 000 Ft, Váci Vízmű SE
100 000 Ft. Mozdulj SE Vác 50 000 Ft,
Váci Reménység SE (asztalitenisz)
50 000 Ft, Váci Ifjúsági SE 50 000 Ft.

EREDMÉNYEK
Női kézilabda NB I
IPC Vác – Mosonmagyaróvár __21
Debrecen – IPC Vác ________ 18
IPC Vác – Fehérvár KC _____ 19
IPC Vác – Békéscsaba ______ 27

- 22
- 19
- 24
- 24

Férfi kézilabda NB I/B
Váci KSE – Tata ___________ 30 - 28
Tatabánya U23 – Váci KSE __ 22 - 39
Futsal NB II
Dunatours Vác – SZTE EHÖK _ 4 - 7
MTK – Dunatours Vác_______ 4 - 5
Labdarúgó NB III
Vác FC – Dunaharaszti ______ 3
SZEOL – Vác FC ____________ 0
Vác FC – ESMTK ___________ 0
Vác FC – Videoton II ________ 4
Szentlőrinc – Vác FC ________ 1
Vác FC – Kozármisleny ______ 2

-

0
1
3
1
5
1

Labdarúgó Magyar Kupa
Nyírbátor – Vác FC __________ 1 - 5
Balatonfüred – Vác FC _______ 1 - 2

SPORTELŐZETES
(váci események)
Női kézilabda NB I
10.04. szo. 18.00 IPC-Vác – Érd
10.29. sze. 18.00 IPC-Vác – Győr
Férfi kézilabda NB I/B
09.28. vas. 18.00 VKSE – Dabas
10.12. vas. 18.00 VKSE –
Balatonfüred U23
10.26. vas. 18.00 VKSE–Százhalombatta
Futsal NB II
09.29. h. 20.00 Dunatours Vác – Limes
10.13. h. 20.00 Dunatours Vác –
Hódmezővásárhely
Labdarúgó NB III
10.04. szo. 15.00 Vác FC – Dabas
10.18. szo. 14.30 Vác FC – Szekszárd
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HASZNOS
Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Október

Sze.

H.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K.

Sze.

Cs.
25.

29.
06.
13.
20.

G
D
A
H

30.
07.
14.
21.

H
E
B
I

01.
08.
15.
22.

I
F
C
J

Deákvári Gyógyszertár
Központi Gyógyszertár
Vácz Remete Gyógyszertár
Gyöngyvirág Gyógyszertár
Duna Gyógyszertár
Kisváci Szent Gellért Gy.
Váci Levendula Gyógyszertár
Benu Gyógyszertár Vác
Fekete Kígyó Gyógyszertár
Alsóvárosi Gyógyszertár

02.
09.
16.
23.

C
J
G
D
A

P.
26.
03.
10.
17.
24.

D
A
H
E
B

Szo.
27.
04.
11.
18.
24.

Vác, Deákvári főtér 30.
Vác, Köztársaság út 23.
Vác, Magyar u. 3.
Vác, Széchenyi u. 3.
Vác, Deres u. 2.
Vác, Papp Béla u. 10.
Vác, Sas u. 1/a.
Vác, Zrinyi u. 9.
Vác, Széchenyi u. 37.
Vác, Zöldfa u. 1.

E
B
I
F
C

Születések:
V.

28.
05.
12.
19.
26.

F
C
J
G
D

06-27/510-805
06-27/501-630
06-27/305-997
06-27/303-343
06 -27/501- 415
06-27/306-190
06-27/301-367
06-27/501-385
06-27/312-338
06 -27/311-157

Polgármesteri
fogadóóra

Képviselői
fogadóórák

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

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

Ügyfélfogadás
a polgármesteri
hivatalban

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.

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

dr. Schmuczer Istvánné
Vác 4. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden páros hónap első
hétfőjén 18:00
Helye: Madách Imre
Művelődési Központ

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!

Váradi Iván Attila
Vác 5. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap első hétfőjén
17:00-18:00
Helye: Földváry Károly
Általános Iskola

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

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

Pintér Norbert és Ocskay Beatrix
gyermeke: Maxim, Hürkecz Imre
és Kokavecz Éva gyermeke: Kevin,
Dudás Zoltán és Bíró Tímea gyermeke:
Dorka, Dávid Rudolf és Tóth Aida
gyermeke: Aida Zselyke, Fábián
Károly és Oláh Zsuzsanna gyermeke:
Blanka Zsuzsanna, Csankó Tamás és
Schleng Erika gyermeke: Zoé, Makrai
Roland és Kiss Marianna gyermeke:
Máté, Schmidt Tamás és Tamás
Bernadett gyermeke: Bence, Pósa
János és Barankó Mária gyermeke:
Lilla, Kiss Tamás és Király Katalin
gyermeke: Kincső, Soós Attila és Nagy
Brigitta gyermeke: Martin Attila, Nagy
István és Bú Krisztina gyermeke:
Máté Bence, Nyári Péter és Juhász
Szilvia gyermeke: Barbara, Lakatos
Gyula és Kiss Mária gyermeke: Márkó
Leonidász, Pataki Norbert és Budai
Mária gyermekei: André Norbert és
Villő Mária, Fóris Tibor és Sulyán
Cecília gyermeke: Sámuel András,
Botka Tamás és Schrobár Zsófia
gyermeke: Bence, Bóta Gábor és
Herédi Hajnalka gyermeke: Veronika,
Gombik László és Bunna Katalin
gyermeke: László, Faragó Tamás és
Molnár Csilla gyermeke: Anna, Varga
Károly és Szekeres Zsanett gyermeke:
Zsófia Ella, Bódi Krisztián és Feller
Andrea gyermeke: Benett Márk, Kiss
Attila és Szakács Nikoletta gyermeke:
Benett, Csizek Kornél és Rétfalvi
Anita gyermeke: Cintia Gréta, Tolnai
István és Dobos Marianna gyermeke:
Fruzsina, Papp Tamás és Nagy
Adrienn gyermeke: Vanessza, Pribeli
András és Babicz Rita gyermeke:
Abigél, Pereházy György és Szekeres
Adrienn gyermeke: Alíz, Adamis Zsolt
és Cseke Katalin gyermekei: Levente
és Lili, Szárnyasi Péter és Bossányi
Anita gyermeke: Adél, Simonyi
Norbert és Ványi Éva gyermeke: Bejke,
Rabb Gábor és Illó Ágnes gyermeke
Dominik, Varga Zsolt és Bagi Edina
gyermeke Márk Csaba, Kiss Gábor
és Sziliczi Mariann gyermeke Patrik,
Brázovics Norbert Kálmán és Lakatos
Alexandra gyermeke Eduárdó Norbert,
Tamás Zsolt és Brezovszky Krisztina
Rita gyermeke Zoé Lídia, Nagy
Szilárd Benjamin és Sisa Júlia Eszter
gyermeke Klea Viola, Kosdi Péter és
Simon Andrea gyermeke Milán Péter,
Cserfalvi Róbert és Dudás Emese
gyermeke Zoé, Tamás Sándor József és
Bukros Noémi gyermeke Bianka.

Házasságkötések:
Fogorvosi ügyelet

Ügyfélfogadás az
okmányirodában

A váci és Vác körzeti hétvégi fogászati
ügyeletek megszűntek!

Hétfőtől-péntekig: 8:00-20:00
Ebédidő: 12:30-13:00
Tel.: 06-27/512-230,
Fax: 06-27/512-240

Legközelebbi ingyenes ügyelet:
Szájsebészet
Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

Csizmarik József és Fehér Hajnalka,
Dobra János és Baranyi Hajnalka,
Jeszenszky Pál és Gulyás Julianna,
Buzás Bence és Ambrus Andrea,
Závoczki János és Horváth Ilona,
Jóvér János és Horváth Ágnes, Fűzfa
Péter és Bayer Lívia, Tomecskó

Tamás és Rottek Krisztina, Tóth
Albert és Metzger Bernadett, Baráth
Zsolt és Botka Tímea, Vass György
és Martikán Katalin, Péter Gábor
és Tamás Erzsébet, Lakati András
és Kulcsár Kitti, Hegedűs Imre és
Szűcs Réka, Füle Krisztián és Fábián
Klaudia, Tamás Sándor és Bukros
Noémi, Fraknói Béla és Suhajda
Hajnalka, Bagi Tibor és Jakab Erika,
Adamcsek Sándor és Lakati Renáta,
Sütő Péter és Drajkó Edina, Zagyi
Róbert és Gazdag Enikő, Kullár Zsolt
és Horváth Enikő, Barazutti Ferenc
és Gáspár Alexandra, Lestyán Zoltán
és Cservenák Anna Anita, Fuchs
Tamás és Vastag Alexandra Márta,
Ruzsenszki Ádám és Kovács Andrea,
Vécsei László és Mangó Zsuzsanna,
Berczeli Balázs és Bodor Krisztina,
Szijjártó Ferenc és Fonódi Erzsébet,
Puskás Tamás és Fristáczki Szilvia,
Toldi Ferenc és Marsai Viktória,
Tóth Roland és Rábai Virág.

Halálesetek:
Galba Józsefné sz: Kovács Mária
(1941), Marosiné Bahil Etel (1947),
Dohányosné Demmel Katalin (1948),
Bellók Mihályné sz: Pfaff Mária (1929)
Pintér Ferenc (1949), Nagy Károly
(1950), Toldi Jolán (1935), Rozmán
Ervin (1935), Módos Imre (1930),
Nagy István (1928), Mándityné Kocsis
Andrea (1974), Kövesdi Károlyné sz:
Gergely Mária (1940), Sógor László
(1963), Stefanik Lászlóné sz: Dóra
Margit (1935), Berkiewicz Sonja sz:
Palotás Sonja (1946), Lövész Béláné
sz: Mojzes Erzsébet (1927), Danis
Mihály (1921), Szathmáry Béla (1939),
Rácskay Róbert Jenőné sz: Goczon
Katalin (1931), Bagin Károlyné sz:
Bándoli Rozália Júlia (1925), Lami
István (1933), Melicher László (1944),
Kontreczki Gábor (1975), Bertókné
Csuhaj Erika (1952), Pápa Béla (1939),
Meggyesi Tamásné sz: Szombath
Jolán (1927), Vörösmarty Árpád
László (1946), Kormos Istvánné sz:
Gavallér Ilona (1938), Maricsek Ferenc
(1939), Tasos Lukasz (1934), Paulisz
István (1941), Szabó Gábor Zoltán
(1954), Kállai Sándor (1976), Füke Pál
(1939), Strell Ferenc (1966), Kovács
Lászlóné sz: Retyinszki Magdolna
(1936), Kozma Sándorné sz. Dézsi
Mária (1927), Ignácz Istvánné sz.
Molnár Mária Piroska (1932), Horváth
Ferencné sz. Verebes Julianna
Zsuzsanna (1933), Szádoczki Gabriella
Éva sz. Biró Gabriella Éva (1967),
Hricsovinyi Istvánné sz. Seres Judit
Anna (1944), Királyi Sándor György
(1946), Bossányi Károlyné sz. Bertók
Mária (1932), Orosziné Klenyán
Zsuzsanna (1938), Kiss Sándorné sz.
Monori Mária (1951), Orbán Zoltán
(1927), Hrkaj András (1960), Ridi
Attila András (1970).

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.
Korábbi kutatások szerint a lakosság
10%-ának valamilyen mértékű halláscsökkenése van, és ez a szám folyamatosan növekszik. Egy nyugat-európai
felmérés szerint azonban az érintetteknek
csupán a 10-25%-a fordul hallásspecialistához és kezelteti a hallásproblémáját
valamilyen formában. „Sokféle szűrésen
vesznek részt a váci és a környékbeli lakosok.
Nagyon helyesen eljárnak tüdőszűrésre, rákszűrésre, próbálják megelőzni a bajt. De mi
a helyzet, ha a látásunkról, a hallásunkról
vagy éppen a fogunkról van szó?
Ugyanolyan gyakran keressük fel megelőzési
céllal a megfelelő egészségügyi központot
vagy csak akkor megyünk, ha valami akut
problémánk van?” – teszi fel a költői
kérdést Laczkó Ildikó hallásspecialista, a
váci Amplifon Hallásközpont vezetője.
Nem csak ő, hanem számos híresség is azt

gondolja, hogy a hallásproblémákat
mielőbb kezelni kell. Sokan büszkén
vállalják, hogy hallókészüléket viselnek:
így a Dallas sorozat Bobby Ewing-ját
alakító Patrick Duffy, az Oscar-díjas Jodie
Foster, vagy a Grammy-díjas énekes,
Sting is. A pozitív változás Magyarországon is elkezdődött. „A hallókészülékek
elfogadottsága érezhetően javult az elmúlt
években” – teszi hozzá a szakember.
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, 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 Laczkó
Ildikó. A váci Amplifon Hallásközpontban a teljes körű, ingyenes hallásvizsgálat
mellett lehetőséget biztosítanak arra,
hogy a világ vezető hallókészülék gyártóinak a termékeit kipróbáljuk, és akár otthoni környezetben teszteljük. A
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A hallókészülékek elfogadottsága
érezhetően javult az elmúlt években.

vizsgálatokra nem kell várni, hiszen mindenki időpontot kap, és személyre szabott
ellátásban részesül.
Érdemes tehát most bejelentkezni!
Bejelentkezés: 06-27 620-573.

Ingyenes hallásszűrést
szervezünk és hallókészülék
kipróbálási lehetőséget biztosítunk
váci és környékbeli lakosok számára
2014. október 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

