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A Naszály úti közúti
aluljáró elkészülte után
már a Kosdi útinál dolgoznak a vasúti nagyberuházás kivitelezői.

A rendszámfelismerő
technika révén kiszűrhetik a gépkocsijukkal a
főtéren engedély nélkül
áthajtó autósokat.

Rengetegen élvezték a
három napon át tartó
programsorozat gazdag
műsorkínálatát a Vigalom minden helyszínén.

A város barokk kori újjáépítését, felvirágzását
mutatja be a Tragor Ignác Múzeum új állandó
kiállítása.

8. oldal

9. oldal

10. oldal

11. oldal
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A VÁCI SZ A K K ÉPZÉ SI CEN TRUM
K IR Á LY EN DR E SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,
SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA
Felvételt hirdet érettségire épülő, 2 éves szakképzésekre az alábbi szakmákban:
- magasépítő technikus,
- faipari technikus,
- szállítmányozási ügyintéző,
- autószerelő.
A jelentkezés feltétele:
- középiskolai érettségi,
- a képzést lezáró vizsgákig a jelentkező nem tölti be a 25. életévét.
Egyéb információk:
- a képzések államilag támogatottak, azaz ingyenesek,
- jelentkezni lehet személyesen, az iskola titkárságán, szerdai napokon az érettségi
bizonyítvány bemutatásával, jelentkezési lap kitöltésével.
A képzésekről bővebb információ az iskola honlapján található:
http://www.kiralyendre.hu
Címünk: 2600 Vác, Naszály út 8.

Augusztus 20-án
csütörtökön 18 órakor
kezdődik nemzeti ünnepünk városi megemlékezése a Konstantin
téri Szent István
szobornál.
A hagyományokhoz
híven ez az esemény
ad alkalmat a díszpolgári cím és a Pro Urbe
elismerés idei kitüntetettjeinek köszöntésére.

A Váci Dunakanyar Színházban az új, 2015/2016-os
évadban is lesz Hobo-bérlet, négy előadással.
 Hármasoltár Földes L ászló
előadóművész mesterei előtt tiszteleg ezzel az összeállítással: József Attila, Jim
Morrison és Vlagyimir Viszockij költői-dalszövegírói életműve kerül a középpontba,
természetesen zenei aláfestéssel. (Október
9. 19.00)
 Ady Endre-est „A föltámadás szomorúsága” című műsorban Hobo nem
Ady-körképet ad, hanem azokat a verseket
adja elő, amelyekben válaszokat talált saját
problémáira. (December 11. 19.00)
 Pilinszky János-est A „Látja Isten,

A népszerű Víg Vác bérlet
sorozatában három előadás
szerepel.
 A műsorkínálatban Ken Ludwig:
Botrány az operában című kétrészes
komédiáját (október 29. 19.00), Maurice
Hennequin-Pierre Weber-Nádas Gábor:
Elvámolt éjszaka című zenés vígjátékát
(december 18. 19.00), valamint Zerkovitz
Béla-Szilágyi László: A csókos asszony
című operettjét (2016. január 29. 19.00)
láthatja a közönség.
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Kölcsönös elégedettség esetében pályáztatás nélkül
a bérlés 2 évig meghosszabbítható.

hogy állok a napon...” című összeállításban,
Verebes Ernő megzenésítésében a XX.
századi magyar irodalom egyik klasszikusának válogatott versei hangzanak el.
(2016. január 15. 19.00)
 Csokonai Vitéz Mihály-est A magyar
gavallér című előadást Hobo az idén 150
éves debreceni Csokonai Nemzeti Színház felkérésére állította össze a magyar
költészet egyik klasszikusának műveiből.
(2016. március 11. 19.00)

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

Dr. Manninger Péter s.k.,
az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

A Madách Imre Művelődési Központ (2600 Vác, Dr. Csányi L. Krt. 63.)
nyílt pályázatot hirdet büféjének
(50 négyzetméter kávézó és ezzel együtt 150 négyzetméter külső terasz
terület) vállalkozásba adására (kávézó céljára használható).
A büfé feladata: színvonalasan kiszolgálni a művelődési központ
rendezvényeire érkező vendégeket és művészeket, konferenciák ellátása
(étel-ital) 50-500 főig.
A bérbeadás tervezett időtartama: 2015. szeptember 01-től - 2018.
augusztus 31-ig

A Váci Hírnök legközelebbi száma
a nyári szünet után,
szeptember végén jelenik meg.

TARTALOM

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban tartósan végzett
kiemelkedő szociális munka elismerésére „Vác Város Szociális Munkáért”
kitüntető címet alapított és adományoz.
A cím adományozható a város közigazgatási területén működő szociális intézmények, vállalkozások és civil szervezetek dolgozóinak, önkénteseinek.
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással a szociális intézmények, vállalkozások, civil szervezetek vezetői, közösségei
és Vác város polgárai.
A javaslatokat 2015. augusztus 15-éig lehet benyújtani az Egészségügyi
és Szociális Bizottság elnökéhez.
A kitüntető címet a Szociális Munka Napján a polgármester adja át.

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BÜFÉ (KÁVÉZÓ) BÉRBEADÁSÁRA

Tisztelt Olvasóink!

Az új évadban
is lesz Víg Vácés Hobo-bérlet

FELHÍVÁS
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HOL
járunk?

Nagyjából az idegenforgalmi főszezon félidejénél tartunk, és jól érzékelhető, hogy
csodás kis városunk egyre több vendéget vonz - már az egyszerű hétköznapokon is.
Ráadásul az azért még mindig viszonylag lassúbb sodrású hétköznapok után a
hétvégéket évről évre mind több - természetes jórészt szabadtéri - esemény felpörgeti. Így
említést érdemel a hagyományos motoros-találkozó, idei újdonságként a Régészeti Napok
elnevezésű (a “Lelőhely-felderítéstől a rekonstrukcióig” alcímű) országos akció, amelyhez
a városi múzeum a jövőben is rendre csatlakozik majd a tervek szerint, de ne felejtsük ki
a sorból a bor- és pálinka fesztivált, a kézműves sörök népszerűsítését szolgáló programot,
a Duna-parti Zenepavilonnál tartott speciális egészségvédelmi találkozókat, a Főtéri
zenés esték sorozatot sem.
És az indiánnyár, az ősz is számos csábító eseményt tartogat még.
Kiemelkedő jelentőségű a kínálatban a V4 Fesztivál és Színházi Találkozó a Váci
Dunakanyar Színház szervezésében, amely az idén már egy héten át kínált nagyszerű
színházi- és koncertprogramokat. A szezon csúcsrendezvénye pedig természetesen a már
több mint két évtizedes múltra visszatekintő, július harmadik hétvégéjére a naptárba
vésett Váci Világi Vigalom, amely ismét tízezreket vonzott minden korábbinál gazdagabb műsorával.
Rendkívüli jelentőségű, hogy az idén Vác adhatott otthont a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége nyári egyetemének, bízvást remélhető, hogy
az ország minden részéből érkezett száznál több résztvevő is elviszi Vác jó hírét, az itt
készült művészi fotóik pedig bizonyára fel-felbukkannak majd a városunkat népszerűsítő
idegenforgalmi kiadványokban, kiállításokon, szerte az interneten.
A vigalom műsorfüzetében a város első számú vezetője többek között megfogalmazta
azt a gondolatot, hogy házigazdának lenni jó, egyre jobb vendéglátóvá válni pedig szép
kihívás.
A magam részéről hozzáteszem, ez nem csupán az önkormányzatra igaz, de saját
személyes hozzáállásunkra is. Hiszen az idegen nem csak az építészeti örökség, a természeti környezet, a múzeumi kínálat, a vendéglátás színvonala vagy épp a köztisztaság
alapján ítél meg egy-egy települést. Legalább ilyen súllyal esik latba a helybéliek barátságos segítőkészsége.
Vácnak - persze nem háttérbe szorítva a munkahelyteremtő iparfejlesztést - kétségtelenül az idegenforgalom bővítése jelentheti a legfontosabb kitörési pontot, ami sokszereplős feladvány: az önkormányzat, a kulturális intézmények, a vendéglátó vállalkozások,
végső soron minden helybéli egyre tudatosabb összjátéka lehet a siker záloga.
Végezetül engedtessék meg nekem egy személyes megjegyzés: hihetetlenül élvezem,
hogy - bár egyre kiterjedtebb, egyre átfogóbb a közterületi információs rendszer - mind
több idegen szólít meg (nagyon sokszor „külföldiül”) úton-útfélen városszerte, útbaigazítást kérve egy-egy nevezetes műemlékünkhöz, vagy csak valami igazán jó vendéglőt,
hangulatos kiskocsmát keresve. Mindig jó érzés kalauznak lenni, na. Ilyenkor egy kicsit
nyeregben érezheti magát az ember...
De fontos, hogy ne magas lóról válaszoljunk, sőt, ha tehetjük, esetleg avatatlan
idegenvezetőként segítsük a hozzánk látogató kedves vendégeket, hiszen ennek a különös
alkalmi kapcsolatnak így lehet igazán sava-borsa.

 Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől várjuk, kedves Olvasóink! A helyes
megfejtéssel előrukkolók között ajándékokat sorsolunk ki. Aki tudja vagy legalább sejti a választ, írja meg nekünk e-mailben
az estv@estv.hu címre! Köszönettel: Váci Városimázs Kft. Előző lapszámunk játékának győztese: Czuczor Józsefné,
akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. A múlt
havi rejtvényként a Reménység-kultúrpalota (ma a Váci Dunakanyar Színház épülete) szerepelt. Mostani feladványunk
megfejtését szeptember 20-áig várjuk!

Nyomdai munkák:
Pátria Nyomda Zrt.
Orgován Katalin 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
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DÖNTÖTT A TESTÜLET

DÖNTÖTT A TESTÜLET

A júliusi ülésről jelentjük
A jövő évben bővítheti a férőhelyek számát mind a Burgundia
utcai, mind a Rádi úti részlegben a Vác Város Önkormányzat
Idősek Otthona és Klubja - dőlt
el többek között a júliusi testületi ülésen, melyen huszonhat előterjesztésről szavaztak a
döntéshozók. A tanácskozást követően délután az önkormányzat közmeghallgatást is tartott.
A testületi ülésen napirend előtt az
egy híján teljes létszámú grémium tájékoztatót hallgatott meg a bizottságok
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a folyamatban lévő és a tervezett
be ruházások aktualitásairól, a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
A Vác és Környéke TDM Nonprofit
Kft. vezetője beszámolt a szervezet
első félévi működéséről. Tisztázódott
két törvényességi felügyeleti eljárás eredménye. A képviselők tájékoztatást kaptak
az önkormányzatnak az idén odaítélt
„Családbarát Munkahely” cím pályázati támogatásából rendezett gyereknapi
programról. A Boronkay-iskola gimnáziumi képzésével kapcsolatos egyeztetések
szintén szóba kerültek. Különösen nagy
hangsúlyt kapott a Váci Fegyház és Börtön legutóbbi fejlesztéseiről, a turisztikai
célú nyitás, illetve a szépítés jegyében
tervezett beruházásokról szóló ismertető.

Tenisz park nyílhat
Fontosabb információk a bizottságok átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről:
A gazdasági-városüzemeltetési
és vagyongazdálkodási bizottság
döntése értelmében tenisz park létesülhet a Vác 3574/1 helyrajzi számú
területen azzal a megkötéssel, hogy
a kérelmezőnek - hat havi működés fejében - évente bruttó 605.000
forint közterület-használati díjat
kel l fizet n ie h á rom ré szl etb en .
A városfejlesztési és környezetvédelmi bizottság zöld utat adott a
tenisz park kialakításához szükséges változtatások megvalósításához.
A pénzügyi-ügyrendi bizottság - a
művelődési-oktatási és ifjúsági-sport
bizottság felkérésére - 150.000 forint
támogatást biztosított a Váci Reménység Egyesület paraatlétáinak
felkészülésére, versenyeztetésére.

Közérdekű döntések

Elutasított kifogások
Nem tartotta megalapozottnak
d r. Bóth János képviselő kifogásait a jegyző adóigazgatási- és a
p ol g á r m e ste r ü l é s ve z etői tevé kenysége kapcsán az ügyet vizsgáló Pest Megyei Kormányhivatal.
A képviselő törvényességi felügyeleti eljárásra vonatkozó kérelmét pedig jogkör hiányában elutasította az
ügyet felülvizsgáló állami szervezet.

Turisztikai célú felújításokat is tervez a Váci Fegyház és Börtön
Az intézet parancsnoka, Kopcsik
Károly bv. ezredes képekkel, ábrákkal
illusztrált prezentációjában bemutatta
az elmúlt évek beruházásainak eredményeit és vázolta a jövőbeli terveket is.
Az utóbbi öt évben felújították-korszerűsítették a börtön és fegyház parancsnoki épületét, korszerű sport- és
szabadidőközpontot alakítottak ki a
dolgozóknak, megújultak a körletek
közlekedőfolyosói, illetve átfogó belsőépítészeti rekonstrukció révén igazán

az elnyerhető összeg). A közbeszerzési eljárást követően a megbízott
vállalkozás már készíti a Március
15. tér 10. alatti épület zárófödémének megerősítésére és tetőfelújítására vonatkozó kiviteli terveket, a
leadási határidő: augusztus 24 - e.
Júliustól a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. - a gyűjtőszigetek részleges megszüntetésével
- az egész városra kiterjesztette „A
szelektív házhoz megy” elnevezésű”
szolgáltatást. A Kosdi úti tervezett
körforgalom ügyében Tasó László
ál l amtitkár intézkedé se nyom án
július 21-én feladategyeztető találkozót tartottak a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központban.
A mélygarázsra vonatkozóan már
jogerős a használatbavételi engedély.

impozáns megjelenésű lett a díszterem.
Még az idén úgynevezett nyári börtön nyílhat a volt rabkórház épületében,
ez a létesítmény a jövőben a melegebb
évszakokban némiképp enyhíthet a
zsúfoltságon, ráadásul kiváltságot jelenthet az ide kerülő, enyhébb súlyú
büntetésüket töltő fogvatartottaknak,
akik adott esetben - természetesen
szigorú felügyelettel - ki is mehetnek
a városban, ha a szükség úgy hozza, például katasztrófahelyzetben.

A jövő évben esedékes a homlokzatfelújítás a Köztársaság úti teherkaputól
az épület Barabás utcai végéig, s ennek
kapcsán - kérdésre válaszolva - elhangzott, hogy a mostani egységes, szürkésfehér vakolat helyett több visszafogott
színnel szeretnék tagolni a felületet,
de a parancsnokság nyitott a képviselő-testület tagjainak javaslataira is.
Szintén jövőre módosítják a parkolási-várakozási rendet az intézet Köztársaság úti parkolójában annak érdekében,

hogy a behajtásra váró szállító járművek
ne zavarják a forgalmat, egyúttal pedig
átalakítják a teherkaput is - úgy, hogy
hosszadalmas tolató manőverek nélkül
be lehessen fordulni az udvarra.
A pénzügyi források függvényében 2017-ben megnyílhat a tervezett
Doberdó múzeum, amely sok-sok
információval szolgál majd az igazságszolgáltatás századokon átívelő
történetéről, kiemelve a múlt század
’50-es-’60-as éveiben a váci börtönben
történt kegyetlenkedéseket, méltó emléket állítva az ’56-os forradalomhoz
fűződő itteni események áldozatainak, a
szabadságharc után bebörtönzötteknek.
Két éve elkészült a hazánkban egyedülálló börtönkápolna rekonstrukciós
terve. Az intézetparancsnok bizakodó
abban a tekintetben, hogy pályázati
források révén néhány éven belül megvalósulhat a - bűnmegelőző célú szervezett
ismeretterjesztő alkalmak keretében jelenleg is látogatható - neogótikus stílusú
épület felújítása. Ennek a beruházásnak
a becsült összege 300 millió forint.

A napirendi sor keretében elfogadott fontosabb közérdekű döntések:
A többség nem támogatta azt az
előterjesztést, mely két alsóvárosi
egyszerűsített körforgalom (Rádi
út-Magyar utca és Kölcsey út-Zöldfa
utca) megszüntetését indítványozta.
Évekkel ezelőtt a Vác –Alsóvárosi
Református M issziói Egyházközség 30 millió forint városi kölcsönt
kapott a Hősök Em léktemplom a
építésére. Ennek a havi törlesztőré szletéről is döntött a testü let:
a jövőben 500 ezer forint helyett
100 ezer forintot kell visszafizetnie havonta az egyházközségnek.
A Vá c Vá ro s Ö n kor m á n y z at
Idősek Otthona és Klubja kérése
alapján Fördős Attila polgármester
előterjesztést nyújtott be annak érdekében, hogy az intézmény 2016ban a Burgundia utcai részlegben
öt férőhellyel bővíthesse az épület
befogadóképességét, a Rádi úti ott-

hon tetőterében pedig kialakíthassa
az időskorúak gondozó házát, pontosabban részlegét, tíz férőhellyel.
Jóvá h ag y t a a te st ü l et a Vác i
Hu l l adékgazd ál kod ási Nonprofit Kft. székhelyváltoztatását.
Döntés született arról is,
hogy újra kiírják
a K aton a L aj os
Városi Könyvtár
igazgató posztján a k p á l y á z at át ,
m er t ez a z el ső
körb en ered ménytelen volt.
Kovács Ágnes sürgősségi indítványa alapján a képviselő-testület
úgy határozott, hogy újabb lépéseket tesz az önkormányzat a M árcius 15. tér köztéri rendjének biztosítása érdekében. Az elfogadott
előterjesztés alapján
meg kell vizsgálni
a Közter ü let Felügyelet folyamatos
mu n kavégzé sének
lehetőségét azzal a
céllal, hogy - akár
létszá mb ővíté ssel
- még fokozottabb
lehessen a rendszeres ellenőrzés a
terü leten, együttműködési megállapodást készítenek
elő a a rendőséggel,
illetve arról is szól
a döntés, hogy kerüljenek ki a főtérre
olyan piktogramos
táblák, amelyek felhívják a figyelmet
a köztéri alkoholfogyasztás tilalmára.
A testület új
kuratóriumi tagok

és elnök választásával (tagok: Dr.
Manninger Péter, Steidl Levente,
tag és elnök: Váci Károly), az alapító okirat módosításával határozott
arról, hogy a Vác Város és Polgárai
közbiztonságáért Alapítvány tovább
folytatja, sőt bővíti tevékenységét.
A Váci Távhő
K ft . a tov á b b iakban nonprofit,
kö zh asznú szol gá lt atóként te vékenyked ik, az
önkormányzati működtetésű társaság új (rövidített) cégneve: Váci
Távhő Nonprofit Közhasznú Kft.
A z é gh ajl at vá ltozá st okozó
környezetszennyezés ellen indult
világméretű összefogást - a képviselő-testület egyhangú döntése
alapján - Vác városa is népszerűsíti. A lényeg, hogy a decemberi
klímacsúcs előtt legalább egymillió ember csatlakozzon támogatásával a kezdeményezéshez és ezzel
a párizsi talál kozón a vezetőket
ösztönözzék arra, hogy a környezetszennyezés ellen fogjanak össze.
A dönté sh ozók el fogadták az
önkormányzat gyermekjogi stratégiáját. A h atározat értelmében
a város vállalja a településen élő
k iskor ú ak ra von atkozó, el l átási
formánkénti rendszeres és szisztematikus adatgyűjtést, egyúttal a
testület támogatta a gyermekközpontú költségvetés-tervezést, illetve
hozzájárultak a gyermekjogokért
fel el ő s sz em é ly k in evez é s é h ez .

Beruházások
aktualitásai
Pályázatot nyújtott be a város a
Huszár utca járdafelújítására (önkormányzatonként 15 millió forint

Kitüntetések a
nemzeti ünnepen
A képviselő-testület zárt ülést
is tartott a jú n iu si tan ácskozás
keretében, az itt született legfontosabb döntésekről Fördős Attila
polgármester tájékoztatta a sajtót:
Az augusztus 20 - ai megem lé kezé sen eg yén i P ro Urb e - d íjat
vehet át Detre János evangélikus
lelkész, Dr. Pornói Anna főorvos
é s Bogányi Tib or tan á r, vezető
karnagy. A közösségi Pro Urbe-díjban a Váci és Vidéke Ipartestület
részesül. Díszpolgári címmel ismeri el a város a felvidéki Ipolyság
nyu gál lom ányba vonu lt korábbi
polgármestere, Lőwy János munkáját, amelyben különös hangsúlyt
kapott a két település testvérvárosi
kapcsolatának folyamatos erősítése.
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KRÓNIKA
Főhajtás a holokauszt áldozatai és az embermentők előtt
A 71 évvel ezelőtti tömeges deportálások tragikus évfordulójára emlékezve június 30-án kegyeleti esemény helyszíne volt az Óberlander téri izraelita sírkert és egyben regionális holokauszt dokumentációs és kutató központ.

Az esemény alkalmából levélben üdvözölte a Váci Zsidó Hitközséget Lázár János
miniszterelnökséget vezető miniszter, aki
köszönetet mondott a szervezetnek a holokauszt emlékév méltó megemlékezésében
való közreműködésért, s egyúttal kifejezte
elismerését a regionális holokauszt kutató
központ vállalt küldetése kapcsán, amiben
a vészkorszakkal kapcsolatos ismeretterjesztés és az embermentők példájának felmutatása egyaránt fontos szerepet játszik.
Harrach Péter, a választókerület országgyűlési képviselője - parlamenti elfoglaltsága miatt - szintén levelet küldött az
esemény alkalmából, leszögezve: a holokauszttal elsősorban a nagybetűs „ember-

ség, emberiesség” szempontjából kell szembesülni, felismerve az ebből a szemléletből
következő közösségi és személyes felelősséget, hogy ennek a múlt századi tragédiának soha nem szabad megismétlődnie.
Fördős Attila polgármester beszéde
bevezetéseként úgy fogalmazott: ahhoz,
hogy bárki igazán hitelesen tudjon részt
venni, szót emelni egy kegyeleti megemlékezésen, együtt érzőnek kell lennie, mélyen átgondolva a tragédiát, minél inkább
átérezve az üldözöttek, áldozatok és a hátramaradott, gyászoló hozzátartozók sorsát.
- Gondolják el, mi lenne akkor, ha
ma becsöngetnének önökhöz egyenruhás férfiak azzal, hogy öt percet adnak
a családnak a legszükségesebb dolgok
összecsomagolására. Vagy képzeljék el azt
a helyzetet, hogy golyózáporban egyetlen
lapát ad esélyt a túlélésre, amivel menedéket lehet ásni... - mondta a városvezető.
Hozzátette: az önkormányzat folyamatosan nyitott párbeszédet folytat,
minden téren együttműködik a város

Jubilál a Baba utcai bölcsőde
A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Bölcsőde és Speciális Csoportjának Baba utcai intézménye jeles
jubileumhoz érkezett, fél évszázados
múltra tekinthet vissza. Az évforduló
szép elismerése volt már az is, hogy
az idén megkapták az önkormányzat
„Fogyatékkal Élő Váci Emberekért”
díját. De a már igen időszerűvé vált tetőcserét ugyanígy ajándéknak tekintik.
Tenczel Ferencné bölcsődevezető
em lékeztetett: az
intézmény an nak
kö szö n h et i m e gmaradását és népszerűségét, hogy
a korábbi vezetés
döntése nyomán 1986-ban csatlakozott egy országos kísérleti programhoz, amelynek a lényege az volt,
hogy - akkor még úttörő módon - eltérő fejlődésű gyerekeket is fogadtak.
- A csaknem negyed század tapasztalata azt mutatja, hogy nagyon jól
megoldható a különböző korú és fejlettségű bölcsődések együtt nevelése. Az ép
gyerekek megtanulják, hogy nem mindenki egyforma, már ilyen kis korban
segítőkészek a különböző fogyatékkal
élő társaikkal szemben, s hisszük, illetve tapasztaljuk is, hogy ők felnőttként
is ilyen szemléletűek lesznek, és ezzel
együtt úgymond magvetők a társadalmi szemléletváltozás terén. A valamiért
hátrányban lévő kicsiknek pedig ragyo-

gó minta ép társaik beszéde, mozgása,
viselkedése - mondta a szakember.
A jubileumi év egy régóta esedékes
felújítást is elhozott a bölcsődének, a
nyári szünet idején a kivitelezők lecserélik az intézmény tetőzetének eddigi
azbeszttartalmú palatető burkolatát.
De a nyári szünet előtt a bölcsőde
még megtartotta hagyományos családi juniálisát, melynek az idén - egy
sikeres pályázatnak köszönhetően - a
Mosoly Birodalom Alapítvány volt a
fő felelőse, nekik köszönhetően ugrálóvár, arcfestés, lufihajtogatás is
színesítette a programot a már megszokott tésztafűzés, sóliszt-gyurmázás, homokformák építése mellett.
- Ezeknek a programoknak talán az
a legfontosabb szerepe, hogy jobban
megismerjék egymást bölcsődéseink
családjai, a szülők kötetlenül beszélgethessenek egymással és a szakemberekkel a gyerekneveléssel kapcsolatos
tapasztalataikról, miközben a kicsik belefeledkezhetnek a közös játék örömébe
- mondta az intézményvezető. Ribáry Z

minden közösségével, nemzeti, vallási
hovatartozástól függetlenül, mert ez a
kölcsönös megbecsülésen alapuló békés
együttélés záloga - s mint emlékeztetett,
ezt a törekvést az idén elnyert Raoul
Wallenberg-díj is ékesen visszaigazolja.
Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke
többek között megfogalmazta: nehéz megfejteni a közélet jeleit, mert például nagyon
fontos, hogy zéró toleranciát hirdetett az
állam a gyűlöletkeltéssel szemben, ugyanakkor aggodalomra okot adó jeleket látnak az emlékezetpolitika alakulásában.
- Erről a helyről is kérem a döntéshozókat, hogy egyértelműen álljanak
ki az emberiesség értékei mellett, segítsenek abban, hogy senki és semmi
ne kérdőjelezhesse meg a kölcsönös
elfogadást - mondta Heisler András.
Szavai szerint a magyar társadalomnak még nagyon fontos kihívása
a vészkorszak bűneivel való töredelmes szembenézés, amiben a zsidó
közösség a legmesszebbmenőkig part-

ner, a konszenzuskeresés jegyében.
Turai János hitközségi elnök az esemény kapcsán kiemelte: a történelmi sírkertben lévő regionális holokauszt-központ
révén már huszonkét középiskolával vannak együttműködésben, s egyre szélesebb
körben folytatják az ismeretterjesztést,
illetve mérlegelik egy térségi szintű
középiskola létrehozásának lehetőségét.
Dr. Galik Gábor, az egyházügyi államtitkárság kabinetfőnöke kijelentette:
a cselekvés minden egyes ember számára
feladat, különösen a mai világban, amikor vallási köntösbe bújtatott szélsőséges
és hamis nézetek nevében újra a gyilkos
türelmetlenség áldozatává válnak zsidók,
keresztények egyaránt, szerte a világban.
- Innen is üdvözölöm a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem döntését,
amellyel Európában az első felsőoktatási intézmény lesz, ahol minden szakon kötelező tantárgy keretében tanulnak majd a hallgatók a holokausztról
- mondta a kormánytisztviselő. R. Z.

Műszerátadás a mentőállomáson
Az utóbbi időben több fejlesztés is
megvalósult a váci mentőállomáson:
széles körű összefogás eredményeként szolgálatba állt egy új rohamkocsi, sikerült bővíteni az eszközparkot egy több millió forint értékű
hordozható defibrillátorral, illetve a
felelősségteljes munkát ellátó mentősök pihenője is átalakult, új bútorokkal és ágyakkal vált komfortosabbá.

összefogással lehet szolgálni, megbecsülve a kiemelkedő közreműködőket, amit jól érzékeltet az is, hogy
a „Fogyatékkal Élő Váci Emberekért”-díjat 2014-ben az önkormányzat
a váci mentőállomásnak adományozta.
Dr. Engelbrecht Imre, az Országos
Mentőszolgálat régióigazgatója és Dr.
Czakler Éva, az OMSZ Alapítvány alelnöke azt hangsúlyozták, hogy időszerű

Rusvay Balázs, a mentőállomás
vezetője az eszközátadás alkalmából rendezett ünnepi eseményen
elmondta: nagyon fontos a betegek
szempontjából, hogy megfelelő legyen
a mentősök eszközellátása, s hozzátette: az új EKG defibril látor
szolgálatba állításával ismét egy
n agyon fontos berendezé st kapt ak a kez ü kb e mu n k at á r saiva l .
Pető Tibor alpolgármester megfogalmazta: a közösség érdekét csakis

volt a létfontosságú nagy értékű műszer
beszerzése, de emellett az is lényeges,
hogy néhány hete egy új mentőautót
is sikerült itt szolgálatba állítani, illetve további eredmény az ügyeletben
lévők pihenési feltételeinek javítása.
Har rach Péter országg y ű lé si
képviselő úgy fogalmazott, hogy a
magyar egészségügy nehéz örökségét, forráshiányát szem előtt tartva ez a fejlesztés is jól érzékelteti
az összefogás kultúrájának erejét.

KRÓNIKA
Szabadságunk
emléknapja

Több mint hetven diákot táboroztatott az önkormányzat

A hagyományokhoz híven a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete az
idén is megemlékezett a Duna-parti Zenepavilonnál álló zászlótartónál a „Magyar
Szabadság Napjáról” június 30-án, ugyanis
ez a dátum úgy íródott be történelmünkbe, hogy ekkor hagyta el hazánk területét
a megszálló szovjet haderő utolsó katonája.
Az idei megemlékezésen - a VVVE új
elnöke, Cservenák Péter köszöntője után Steidl Levente önkormányzati képviselő,
bizottsági elnök volt az ünnepi szónok.
- Szabadságról, függetlenségről csak
az a nép tud igazán alázattal megemlékezni, amely történelme során jelentős
ideig nem élvezhette azt, mindent megtett,
hogy megszerezze, vagy visszaszerezze,
és megtartsa. Kevés olyan nemzet van a
világon, amelyik annyit küzdött, harcolt
a szabadságáért, mint a magyar - emelte
ki megemlékezésében Steidl Levente.
Aztán sorolta a történelmi példákat,
amikor eleink megküzdöttek a szabadságért és a nemzeti függetlenségért, mígnem
eljutott beszédében a rendszerváltozásig.
- Legújabb kori történelmünkben 1989
nyarán Vácon is lebontották az elnyomás
egyik szimbólumát, a Konstantin téren
álló szovjet hősi emlékművet, 1991 óta
pedig ezen a patinás zászlótartó oszlopon a Váci Városvédők és Városszépítők
Egyesületének kezdeményezésére már
a június 30-i jeles dátum tiszteletére is
lobog a nemzeti trikolór, szabadságunk
jelképeként - mondta Steidl Levente.
Zárszóként úgy fogalmazott: az
emléknap egyúttal figyelmeztető dátum arra vonatkozóan, hogy a szabadság, a nemzeti függetlenség az egyik
legnagyobb közös kincsünk, amiért
áldozatokat is vállalnunk kell. R. Z.

Steidl Levente önkormányzati
képviselő, a Művelődési-Kulturális és
Ifjúsági-Sport Bizottság elnöke elmondta, ezek a szociális alapon szervezett
programok nem csak a gyerekeknek,
hanem a családoknak is nagyon sokat
jelentenek, éppen ezért az önkormányzat odafigyel arra, hogy évről-évre
minél több kisdiák vehessen részt valamelyik városi támogatású táborozáson.
- Az idei költségvetésben egymillió kétszázezer forintot különítettünk
el a Zamárdiban rendezett vakáció-

Az önkormányzat hagyományos - az idén már huszonötödször megrendezett - balatoni gyerektáborában
ötven kisdiák szerezhetett felejthetetlen élményeket, a Verőcéhez tartozó Csattogó-völgyben második
alkalommal tető alá hozott ötnapos nyaraltató programon pedig huszonöt kisiskolás vehetett részt.

duguláselhárítás, gázkészülékek,
bojlerek cseréje, javítása,
teljes gépészeti kivitelezés
Fövényesi: 06-30/93 22 114

idén a korábbiaknál még több gyerek
vehessen részt a vakációs programban.
A Balaton partján, Zamárdiban
sport- és kulturális vetélkedők, kézműves foglalkozások sora, számháború, gokartverseny, tartalmas tihanyi
kirándulás szerepelt a programban
a balatoni fürdőzés mellett, a Csattogó-völgyben rendezett táborozást
pedig a mindennapi strandoláson túlmenően váci városnéző kisvonatozás,
bográcsozás, lovaglás, több kirándulás, játékos vetélkedő tette teljessé.

Ellenvélemény két kis körforgalomról Házhoz megy
Július 1-jén a Rádi út-Magyar utca
kereszteződésében tartott sajtótájékoztatójukon Matkovich Ilona (SZAVAD Egyesület), Ferjancsics László
(Együtt-Vácért) és Kiss Zsolt (MSZP)
önkormányzati képviselők bejelentették, hogy - dr. Bóth Jánossal (MSZP) és
Krauze Istvánnal (DK) egyetértésben kezdeményezik a két alsóvárosi egyszerűsített körforgalom megszüntetését,
az eredeti forgalmi rend visszaállítását.
- Már két év telt el az egyszerűsített körforgalmak kialakítása óta,
ez az idő pedig elég volt arra, hogy
kiderüljön, beváltották-e a hozzájuk
fűzött reményeket. Nos, szerintünk
nem, ezért javasoljuk, hogy első lépésben a két alsóvárosit szüntessék
meg. Az eredeti helyzetet szeretnénk visszaállítani - indokolta a
kezdeményezést Ferjancsics László.
Kiss Zsolt úgy fogalmazott, hogy
bár a szándék jó volt, a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy ezek az egy-

Tíz nap, tíz gyermek
Víz-, gáz- fűtésszerelés
mestervizsgával:

zó hétre, a másodszor megszervezett
Csattogó-völgyi programra pedig háromszázezret – mondta a képviselő.
Steidl Levente kiemelte a rendezvényekhez különböző felajánlásokkal
hozzájáruló vállalkozók szerepét és a
felügyelőként közreműködő pedagógusok, az Intézményfelügyeleti és Humán
Osztály munkatársainak segítségét
- egyébként ő maga is a támogatók
közé tartozik, hiszen Zamárdiban
elvállalta a táborvezetést, s az ezért
járó tiszteletdíjat felajánlotta, hogy az

A DK váci választókerületének elnöksége is csatlakozott a párt országos
kezdeményezéséhez, amit azért szerveztek, hogy segítsék a hátrányos helyzetű
gyermekek étkeztetését a nyári szünetben.
A z eredeti el képzelé shez ké pest több vállalkozó csatlakozott

szerűsített körforgalmak feleslegesek.
- A történetben az a fő gond,
hogy ezek a beruházások elvontak
forrásokat más feladatoktól, és szeretnénk elérni, hogy újraírjuk az
érintett körzetekben a fejlesztési prioritások listáját - mondta a képviselő.
M at kov ich I l on a a SZ AVA D
Egyesület támogatását azzal indokolta, hogy nagyon sok megkeresést
kaptak már eddig is az egyszerűsített körforgalmak problémáiról, és
szeretnék felerősíteni a panaszosok
hangját ebben a kérdésben. R. Z.

a jótékony célú akcióhoz, így még
több család n ak tudtak segíten i.
A kezdeményezők a családsegítő szervezet segítségével választották ki a támogatott családokat.
A meleg ételen túl a vállalkozók
süteménnyel, fagylalttal, illetve üdítő
italokkal is kedveskedtek a gyerekeknek és az őket elkísérő nevelőiknek.

a szelektív
Júliusban már az egész városra
kiterjesztette a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. „A szelektív házhoz megy” szolgáltatást.
Az első szállítási nap július 11-e,
a második július 25-e volt. Mindkét
alkalommal nagyságrendekkel több
válogatottan a zsákokba gyűjtött papír illetve műanyag-fém csomagolási hulladékot vittek el a portáktól a
társaság munkatársai, mint akkor,
amikor - kísérleti jelleggel - még
csak egy körzetben működött a szelektív hulladékgyűjtés új rendszere.
A „Szelektív házhoz megy” programban a társaság kéthetente, szombatonként szállítja el a válogatva
gyűjtött újrahasznosítható hulladékot, az augusztusi-szeptemberi szállítási napok: augusztus 8., augusztus
22., szeptember 5., szeptember 19.
Utóbbiak közül többen elmondták,
hogy gyermekük először járt étteremben,
ez pedig külön élményt jelentett nekik .
Krauze István önkormányzati
képviselő, a DK városi elnöke végezetül hozzátette: a felajánlásokat
megköszönték az önzetlen támogatóknak, akik az első hívó szóra csatlakoztak a karitatív kezdeményezéshez.
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Átadták a Naszály úti aluljárót,
lezárták a Kosdi útit

A váci vasútállomás és a
hozzá kapcsolódó létesítmények rekonstrukcióját
érintő, több mint 13 milliárd forint összértékű
uniós beruházás keretében a kivitelezők július
16-án átadták a gépjármű-forgalomnak a 2X1
sávosra szélesített Naszály
úti aluljárót, majd július 20-án elkezdődött a
Kosdi úti aluljáró felújítása, ami augusztus 19éig tart a tervek szerint.

A Naszály úti közúti aluljáró átépítése során felmerült, előre nem látható
akadályok miatt az eredetitől kis mértékben eltérő és többlet műszaki megoldásokat kellett alkalmazni, így az aluljáró befejezési határideje is csúszott.
A munkálatok közben derült ki,
hogy a Naszály úti közúti aluljárónál, a le- és feljáró rámpa mellett
lévő rézsű/kőrakás megrogyott és

Tűzoltókat segítő
közlekedési lámpa
A váci vasúti nagyberuházást
megvalósító Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - a tűzoltóság
kérésére - új közlekedési lámpát
állított a Szilassy utcába, hogy a

Újra működik
Deákváron
a kresz-park
ivókútja
Csaknem egy évtized nyi szünet után néhány hete újra működik Deákváron a kresz-park kis
ivókútja, köszönhetően a nemrég
alakult Deákvári Civil Társaság
kezdeményezésének és az önkormányzat támogatásának, a kivitelező pedig
a holding volt, illetve a folyamatos
működtetés is a társaság feladata.
- Té nyl e g n a g yon h iá ny z ot t
m á r e z a z ivó k ú t , g on d ol j u n k
csak elsősorban a parkot, az itteni játszóteret előszeretettel felkereső kisgyerekesekre. Örülünk a
fejl e sz té sn ek , m e g kel l b e c sü l nü n k m inden , a kom fortérzetet

életveszélyessé vált, ezért mindkét
rámpa mellett egy-egy erősebb, új
támfal megépítésére volt szükség.
Az aluljáró és az útpálya szerkezetének alapozása is gyenge, nem
eléggé állékony szerkezetű volt, így
az útpálya alá tervezett csapadékcsatorna építését is módosított műszaki
megoldással kellett kivitelezni és a
pályaszerkezet is egy, a tervezettP+R parkoló átadása után várhatóan megnövekvő gépjárműforgalom ne zavarja a vonuló egységek
szabad kijutását a bázisukról.
Ilyen kétlámpás fényjelző
ké szü lékeket főleg n agyobb
vá rosokb an á l l ítan ak, ah ol
általában az utat keresztező

hez képest erősebb alapozást kapott.
A Naszály úti aluljáró forgalom előtti megnyitása után pár nappal, közvetlenül a XXIII. Váci Világi Vigalom
programsorozatát követően a kivitelezők megkezdték a Kosdi úti aluljáró felújítását, annak gépjármű-forgalom előli
teljes lezárása mellett - ugyanakkor a
gyalogosforgalmat folyamatosan biztosítják a munkálatok idején is. R. Z.
villamos, vagy a megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek áthaladását biztosítják.
Vác e seté b en a ké szü lék
- amelyet kizárólag a tűzoltóságon lehet majd üzembe helyezni - a riasztásra induló tűzoltók kivonulását segíti majd.

növelő beruházást, bármilyen kis
léptékű is. És hát meg is kell védenünk ezeket a közös értékeket,
kár, hogy ezt nem lehet elégszer
hangsúlyozni, mert vannak, akik
örömü ket lel ik a rombol ásban mondta az ivókút átadásakor Pető
Csilla, a Deákvári Civil Társaság
alapító tagja.
A kis ivókút takarékos üzemmódban működik, egy gombnyomásra
nagyjából egy pohárnyi vizet ad. Az
értékőrzés szempontjából pedig ezúton is felhívjuk a figyelmet, hogy
e g y t é r f ig ye l ő k a m e r a a k ö z vetlen környéket pásztázza.
A Deákvári Civil Társaság legközelebbi céljairól Pető Csilla elmondta: szeretnék elérni, hogy javuljon a kresz-park
közvilágítása, az új tanévre készülve
virágosítással szebbé varázsolnák a
Petőfi-iskola közvetlen környékét, az év
végén újra megszervezik majd az adventi gyertyagyújtó közösségi rendezvényt.

Egészségügyi dolgozók köszöntése a kórházban Megújult
A kórházban rendezett városi Semmelweis-napi ünnepségen az önkormányzat nevében Pető öt kisváci
Tibor alpolgármester a többi között azzal a gondolattal köszöntötte a jelenlévőket, hogy
buszmegálló
ma, a technológia világában is a szakemberek szerepe a legfontosabb az egészségügyben.
- Természetesen nagyon fontos az,
hogy intézményeink megfelelő eszközökkel rendelkezzenek, de a leglényegesebb a dolgozók munkája - fogalmazott a városvezető, köszönetet mondva
a kórház dolgozóinak és egyúttal az
egészségügyi ellátórendszer más területein tevékenykedő szakembereknek is.
Dr. Kárpáti Zoltán ápolási igazgató röviden felidézte Semmelweis Ignác
életútját, majd üzenetként megfogalmazta: fontos, hogy az egészségügyben
dolgozók kezeljék súlyuknak megfelelően az információkat, új tényeket-felismeréseket, vizsgálják meg azokat, és
amiről bebizonyosodik, hogy arra érdemes, azt alkalmazzák munkájuk során.
Vastapssal köszöntötték a jelenlévők
Dr. Kampós Katalint, a „Vác Város Egészségügyéért” kitüntető cím idei díjazottját,
akinek Pető Tibor és Mokánszky Zoltán
alpolgármesterek, Dr. Manninger Péter,
az önkormányzat szakbizottságának elnöke és Mohácsiné Dim Rita, a polgármesteri hivatal Intézményfelügyeleti és Humán
Osztályának vezetője adta át az elismerést.
- Az itt dolgozó mostani közösség tagjainak is azt kívánom, hogy hasonló jó érzésekkel fejezzék be pályafutásukat, mint
jómagam, és ugyanilyen szeretettel gondoljanak erre a városra és a kórházra - mondta többek között köszönetében a közmegbecsülésnek örvendő gyermekgyógyász.
A kitüntetett 1970-ben szerezte meg
orvosi diplomáját, s még abban az évben
a váci kórház gyermekosztályának mun-

katársa lett. Szakvizsgát tett csecsemő- és
gyermekgyógyászatból, valamint gyermek neurológiából. Nevéhez fűződik - az
ideggyógyászati osztály szakembereivel
közösen - a kórház ellátási területén a
gyermekneurológiai ellátás megszervezése, ezen belül az epilepsziás gyermekek
gondozása, szűrése, szakellátása. Kórházi
gyógyító tevékenysége mellett több mint
egy évtizeden át - a Vöröskereszt helyi
szervezetével együttműködve - szervezte a mozgáskorlátozott és értelmi sérült
gyermekek nyári táboroztatását, konzultáns orvosa volt az ipolytölgyesi és a
gödi gyermekotthonnak, iskolaorvosként
ellátta a váci kisegítő iskolát, a siketek
váci intézetét. Jelentős publikációs tevékenysége, előadói munkássága is. Szeretett
kórházához mind a mai napig hűséges,
hiszen heti három napon a gyermek- és
gyermekneurológiai szakambulancián
dolgozik, szükség esetén, külön megbízással helyettesíti a gyermekosztály
vezetőjét. Tagja a Gyermekgyógyász és
a Gyermekneurológiai Társaságnak.
A hagyományokhoz híven a Semmelweis-napi ünnepség adott alkalmat
az Inczédy-család alapította, s a tudományos szakmai munka elismerését
szolgáló Ruzicska-díj átadására is, a kitüntetést az idén Dr. Tejeda Dániel, a
sürgősségi betegellátó orvosa érdemelte ki.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara is átadta a helyi
kitüntetését, melyben Vastag Jánosné diabetológiai szakápoló részesült.

Végül átadták az igazgatói dicséreteket
és a jubileumi elismeréseket, majd a városvezetők - a szolgálat elindításának 100 éves
évfordulója alkalmából - emléklappal és
ajándékkal köszöntötték a város védőnőit.
Igazgatói dicséretben részesültek:
Dr. Kelenffy Gábor - traumatológia, főorvos; Kövesdi Ildikó - reumatológiai szakrendelő, asszisztens;
Sintár Antalné - belgyógyászat,
ápoló; Pápa Richárdné - SBO, ápoló; Lestyán Mihályné - csecsemő-gyermekosztály,
gyermekápoló; Harsányi Andrea - kardiológia, ápoló; Kollár Erika - mammográfia,
vezető asszisztens; Tóth István - műszaki
osztály, villanyszerelő; Seres Gáborné
- szemészeti szakrendelő, vezető asszisztens; Hajnis Andrea - neurológia, ápoló.
Köszöntötték a kórház kötelékében különböző jubileumokat elérő munkatársakat
is, ők a következők: Szűrné Fehérvári
Erzsébet, Varényi Éva (40 év), Véglesi
Judit, Burainé Szlávik Márta, Sajn Lászlóné, Dr. Nagy Imréné, Szkubenics Ilona
(30 év), Jakab Rita, Hontváriné Petka
Gabriella, Hajnis Andrea, Balkovicsné
Hetes Krisztina, Szegnerné Jánosi Mária,
Kovácsné Stefanidesz Ágnes, Békefiné
Léránt Rita, Krakács Józsefné (25 év).

Történelmi leírások és különös fotók
teszik egyedivé a buszvárók megjelenését a kisváci felújított megállókban.
A rossz állapotú várók oldalfalai és a tartószerkezetek is megújultak, a tető pedig a legkorszer ű bb U V á l ló anyagb ól ké szü lt.
A Rákóczi tér, Dózsa György út,
Németh László út iskola város, Balassagyarmati út és az Árpád út megállójának környezete is új külsőt kapott.
A felújítást K rik sz István , a
választókörzet képviselője kezdeményezte, aki elmondta: az újjáépítés nem volt kérdéses, hiszen igen
forgal m as megá l lók ról van szó.
A felújítás során nagyon fontos
szempont volt, hogy ne csak biztonságosak, hanem esztétikusak is
legyenek a buszvárók, ebben a történelmi leírásokat összeállító dr. Horváth M. Ferenc és a Forte Fotóklub
Vác tagjai játszották a főszerepet.
A fe l ú jít á si m u n k á l atok at a
Servitum Kft. végezte, az egyedi megállók kialakítása csaknem
két é s fél m il l ió forintba kerü lt.

Pályázati támogatásból megújult, bővült a térfigyelő kamerarendszer
P á l y á z a t o n e l n y e r t fo r r á s n ak kö szön hetően megúju lt a
város térfigyelő kamerarendszere - jelentette be sajtótájékoztatón Fördős Attil a polgármester.
Mint a városvezető ismertette:
Vác még korábban a közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatására kiírt pályázaton nyert pénzt a fejlesztésre,
összesen 9,5 millió forintot, ebből
valósulhatott most meg a beruházás.
- Bízom abban, hogy ez a fejlesztés is erősíti majd a közbiztonságot,
és a város lakosai még nyugodtabb
körülmények között közlekedhetn ek , é l h et n ek . I n n entő l kezdve
komoly büntetésre számíth atnak
azok, akik engedély nélkül hajtanak át a főtéren, ugyanis a térséget pásztázó berendezések alkalmasak a rendszámfelismerésre is.
Az a célun k, hogy h a további

pályázat lesz térfigyelő rendszerek
kialakításra, akkor azon is részt
vegyünk, és a település egészére
k iterjesszü k a
kamerarendszert – mondta
Fördős Attil a.
A z újon n an
felszerelt, korszerű kamerák
nyolc helyszínre kerültek ki a
város különböző
pontjain, ezek
a követ kező k:
Pap Béla út és
Balassagyarmati út kereszteződé se, Szé rűskert, Csányi
László körút és a Széchenyi utca
kereszteződése, Kölcsey utca és a
Nagymező utca kereszteződése, Ar-

genti Döme tér, Felső-Törökhegyi út
és a Lándzsa utca kereszteződése, a
Szentháromság tér, valamint a különösen frekventált
M á r c iu s 1 5 . t é r.
A sajtótájékoztatón jelen volt Latorovszky Gábor rendőrkapitány is, aki
már arról beszélt,
hogy az üzemeltető
a város, a működtetés
pedig értelemszerűen
a rendőrség feladata.
- Igyekeztünk a
helyszínekkel a város mind nagyobb
területét lefedni,
illetve olyan helyszínekre fókuszálni,
ahol akár közlekedési, akár közbiztonsági
s z e m p o n t b ó l k ü l ö n ö s e n s z ü ks é ge s a té r f ig yel é s – m on dt a .

Megtudtuk: a kamerákat, mint
korábban, most sem fogják állandóan figyelni, de ha baleset, bűncselekmény vagy szabálysértés történik,
akkor a felvételek az utólagos felderítésben nagy segítséget nyújtanak majd.
A térfigyelő rendszert a Váci Kábeltelevízió Kft munkatársai építették ki.
A cég ügyvezető-igazgatója, Pintér Zoltán elmondta, hogy a rendszer
a legkorszerűbb internet protokoll
technológiával van ellátva, amely már
nagy felbontású, a full HD-nál sokkal jobb
képet rögzít, a térfigyelők éjjel és nappal
is egyaránt tökéletesen rögzítenek, és
némelyikhez még rendszámfel ismerő tech n ik a is tartozik.
A városfejlesztő részéről Princz
Miklós szakembertől megtudtuk,
hogy a rendszer az eddigiekhez hasonlóan optikai kábellel épült fel, de
a távolabbi pontokról mikrohullámú
adatátvitel biztosítja a közvetítést.
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Újonnan restaurált, szenzációs 17. századi
festmény is látható az Ars memorandi kiállításon
Ars memorandi - Kapuk a múltra a címe a Tragor Ignác Múzeum új állandó kiállításának, mely a Március 15. tér
19. szám alatti patinás épületben újonnan kialakított, három teremből álló impozáns múzeumi térben kapott helyet.

Több tízezer vendéget vonzott

a Váci Világi Vigalom
Kilencven színpad i program,
számos templomi koncert és soksok kísérő rendezvény várta az érdeklődőket a XXIII. Váci Világi
Vigalom kínálatában, ismét több
tízezren vettek rész a július 17-19.
között rendezett eseménysorozaton.
A székesegyházban tartott nyitóünnepségén Pető Tibor alpolgármester
köszöntőjében többek között azt hangsúlyozta, hogy amiként a magánéletben mindenkinek fontosak a családi
események, úgy egy-egy közösségnek
is szüksége van ünnepnapokra, és
ez a hagyományos programsorozat
ilyen alkalom. Beer Miklós megyés
püspök pedig a találkozások fontosságát hangsúlyozta, annak jelentőségét, hogy a szórakoztató programok
arra is jó lehetőséget adnak, hogy a
helyiek és a vendégek a különböző
rendezvényeken kapcsolatokat teremtsenek, jobban megismerjék egymást.
Az idén - négy színpadon - kilencven
program kínált nagyszerű szórakozási,
kikapcsolódási lehetőséget a vigalomban, de ezeken kívül nagyon népszerűek voltak a templomi koncertek és az
egyéb kísérő rendezvények is - a jet-ski

bemutatótól kezdve a Görög Templom
udvarán kialakított gyermekparadicsomon át a különböző kiállításokig.
Különleges újdonságként - még a
nyitóhangverseny előtt - reneszánsz
és barokk fanfárok zengtek a székesegyház óratornyáról a Váci Ifjúsági
Fúvószenekar tagjainak előadásában,
jó toborzónak bizonyult a műsorszám.
A sztár vendégek sorában kö szönthettük Deák Bill Gyulát, a
Tátrai Band- et, a M aszkura és a
Tücsökraj együttest, a Nyári lányokat, a Magna Cum Laude együttest,
a Kossuth-djas Hot Jazz Band-et és
a világhírű japán Bronze együttest.
A záró napon Mokánszky Zoltán
alpolgármester egyrészt kiemelte, hogy
a rendezvény sikerének egyik záloga az
önkormányzat és a vendéglátó vállalkozások együttműködése, a programok
kapcsán pedig hangsúlyozta: a szervezők igyekeznek kielégíteni az igényeket, így a három nap során nagyon sok
vendéget megkérdeztek a kínálatról,
és arról, milyen műsorokat kedvelnek.
A három napos vigalmat a hagyom ányokhoz h íven az idén is
rendkívül látványos tűzijáték zárta.

- Amikor öt éve a mostani városvezetés elkezdte a munkát, azt vettük
észre, hogy bemutatásra érdemes értékeink számosságához képest nagyon
kevés kiállítóhelyünk van, tehát célul
tűztük ki a bővítést. Aztán nagy lökés volt, hogy újra városi fenntartásba
került a Tragor Ignác Múzeum. Az
előrelépéshez kevés lett volna a pályázati forrás, de önkormányzatunk
elkötelezett a kiállítási kínálat gazdagítása kapcsán, így jelentős forrásokat
biztosítunk a folyamatos fejlesztéshez
- mondta az új állandó kiállítás megnyitóján Fördős Attila polgármester.
Dr. Vígh Annamária, a kiállítás
létrejöttét jelentős összegű pályázati támogatással segítő szaktárca
főosztályvezetője kijelentette: Vác
az egyik legjobb példa arra, hogy
jó döntés volt újra települési fenntartásba adni a helyi múzeumokat.
- Nagyszerű gondolat, hogy életutak, sorsok felvillantásával mesél
a gazdag kiállítási anyag a város barokk kori történetéről, felvirágzásáról – tette hozzá a főosztályvezető.
A kiállítás egyik legnagyobb kincse egy újonnan restaurált táblakép,
mely a segítő Szűz Máriát ábrázolja.

- A kiállításra készülve került
képbe ez a vászon, amiről a restaurálás közben kiderült, hogy nem
18., hanem 17. századi, ráadásul nem
ismeretlen az alkotója, hanem nagy
biztonsággal kijelenthetjük, hogy Giovanni Lanfranco-nak illetve iskolájának tulajdonítható a műalkotás.
Az is elképzelhető, hogy egy oltárkép részletének vázlataként készült.
Egyértelműen rendkívül kvalitásos
darabról van szó, a Szépművészeti
Múzeum korabeli gyűjteményében is
megállná a helyét - mondta érdeklődésünkre a megnyitón a képet helyreállító Szentgyörgyi Edit restaurátor.
Az új kiállítás szervesen kapcsolódik a nemzetközi hírű Memento
mori bemutatóhoz, az új állandó kiállítóhely alatti középkori pincében
megtekinthető gyűjteményben a
Fehérek templomának kriptájában
talált múmiák, koporsók, személyes tárgyak, ruhadarabok láthatók.
Az Ars memorandi - Kapuk a
múltra című kiállítás a török hódoltság utáni újratelepítéstől a 18. századi
társadalom és az intézményrendszer
kialakulásáig, a barokk város megépüléséig, felvirágzásáig mutatja be a

település történetét – nem elsősorban
az eseménytörténetre, hanem a társadalomra, az életmódra koncentrálva.
A kiállításon több olyan műtárgy és
régészeti lelet is helyet kapott, amelyeket eddig még sehol nem állítottak ki.
Ilyen például egy több generációs 18.
századi váci fazekasműhely hatalmas
anyagának forma- és motívumkincse,
néhány, a közelmúltban restaurált
műalkotás. És a kriptaleletek közül
is bekerült a válogatásba számos,
eddig még be nem mutatott darab.
A 18. századi várostörténetet bemutató kiállítási fejezet tehát alapvetően a
domonkosok kriptájába temetett váci
polgárok tárgyi hagyatékára és a róluk
mesélő dokumentumokra épül, vagyis
az azonosított bába, kisgyermek, orvos,
hivatalnok, kereskedő példáján, sorsán
átszűrve ad képet Vác korabeli életéről.
Mint azt Forró Katalin, a múzeum igazgatója elmondta, magának a
kiállításnak a megvalósítása a múzeum és az önkormányzat sikeres
közös pályázatának köszönhető, s
anyagi hátterét javarészt az illetékes
minisztérium támogatása jelentette
az önrész mellett, de mindennek az
alapját az adta, hogy a város forrást

biztosított a kiállítótér kialakítására.
A kiállítás több szempontból is
interaktív. Így egy asztalnál a látogatók a meglévő vagy az idők során
elpusztult műemlékek képei alatti
gombokra kattintva egy kinagyított
korabeli metszeten közelről is megszemlélhetik ezek elhelyezkedését, illetve bővebb információkat kaphatnak
az épületekről. Belelapozhatnak egy,
a 18. században Vácott kinyomtatott
könyv hiteles másolatába. Továbbá
két ismeretterjesztő rövidfilmet is
végignézhetnek - a város 18. századi
újjáépítéséről és a Fehérek temploma
nevezetes kriptájának feltárásáról.
A kiállítóhelyre a Március 15-e tér
19. számú épületének kapuján betérve,
az udvarról lehet belépni, itt alakították ki az új pénztárat is. A nyitva tartás rendje a következő: keddtől
vasárnapig 10-18 óra között (a téli
időszakban 10-17 óráig) látogatható a
bemutató. A belépőjegy ára 1200 Ft,
és ebben értelemszerűen benne foglaltatik mind az Ars memorandi, mind a
Memento mori kiállítás megtekintése.
RIBÁRY ZOLTÁN
ribary.zoltan@gmail.com
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KULTÚRA

KULTÚRA

Fotóművészeti nyári
egyetem: az idén Vác
volt a házigazda

PROGRAMOK
Görög Templom Kiállítóhely

Kétségtelenül a helybéli Mojzes Péter kapta - az egyik különdíjasként - a legnagyobb tapsot a XXXII. MAFOSZ Szalon
július 4-én tartott megnyitóján a művelődési központban ez az esemény volt a nyitánya a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége hagyományos nyári egyetemének, amelynek programsorozata egy héten át tartott.
A MAFOSZ Szalon megnyitóján a
nyári egyetem fővédnöke, Fördős Attila
polgármester köszönetet mondott a Forte Fotóklub Vácnak, hogy ilyen rangos
eseményt szerveztek Vácra, öregbítve a
település hírnevét, köszönetét fejezte ki
továbbá a MAFOSZ-nak is, amiért igen
sok tagtársat elcsábítottak városunkba, és
természetesen az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatását szintén kiemelte.
- Vácon minden adott ahhoz, hogy
szívesen invitálhassuk a vendégeket,
megismerni a település egyedülálló építészeti örökségét, gyönyörű természeti
értékeit, az egyre gazdagabb kiállítási
kínálatot, kívánom a nyári egyetem
résztvevőinek, hogy olyan élményekben
legyen itt részük, amelyek alapján jó
szívvel tovább viszik városunk jó hírét
- mondta köszöntőjében Fördős Attila.
Aztán megemlítette: a mai, atomizált
világban példaértékű, hogy egyáltalán
léteznek, sőt újonnan is alakulnak különböző alkotóközösségek, s hozzátette,
nagyszerű, hogy - részben a legendás
Dunakanyar Fotóklub örökségét átvéve - folyamatosan nagyon aktív a
fotós élet a városban, immár jórészt
a Forte Fotóklub Vác érdemeként.
Cservenák Péter főszervező, klub-

elnök - érezhetően vétlen szójátékként
- méltatta, hogy a MAFOSZ szinte
vakon megbízott a helyi egyesületben
a programszervezés terén, noha a klub
a legfiatalabb tagszervezetek egyike.
Még a nyitó napon nagy sikert aratott
Forró Katalin, a Tragor Ignác Múzeum
igazgatójának a váci fotózás történetét
vázoló, vetítéssel színesített előadása.
- Egy ilyen előadásban középpontba
állíthatnánk a technikát, megemlítve a
városban szolgáló Zimmermann Jakab
piarista szerzetes szerepét, a dagerrotípa
eljárás egyik hazai úttörőjeként, vagy épp
a Kodak-, illetve a későbbi Forte-gyár
jelentőségét is hosszan taglalhatnánk.
Aztán közelíthetnénk a témához a neves
és kevésbé ismert, mégis jelentős hagyatékot ránk örökítő fotográfusok felől, s
érdekességként annyit ki is emelek, hogy
a fotózás hőskorában, amikor úgymond
profi szinten ez a tevékenység még jórészt a férfiak privilégiuma volt, addig
nálunk feltűnően sok hölgy fotográfus
ténykedett. Muzeológusként mégis inkább
azt hangsúlyozom, miért fontos a fotó,
mint dokumentum és műtárgy - mondta érdeklődésünkre a múzeumigazgató.
Különlegességként kiemelte Erdősy
Rezső fényképész egykori újsághirde-

A H Ó N A P FOTÓ I

“Mikor este a halászok hazatérnek”
- Mátyásfy Szilárd felvétele

Könyvszív - Tomor István felvétele

tését, melyben azzal népszerűsítette a
fényképezést és saját üzletét, hogy szeretne összeállítani egy olyan kollekciót,
amelyben legalább ezer helybéli portréja szerepel. Megemlítette: a múzeum
gyűjteményében található egy olyan, az
1876-os nagy árvizet megörökítő fotó,
melyet a helytörténészként, fordítóként
is számon tartott neves ferences rendi
házfőnök, Karcsú Antal Arzén készített.
Szóba hozta továbbá, hogy a városi gyűjtemény létrejöttének egyik fő kezdeményezője, az intézmény névadója, Tragor
Ignác nagyon szerette volna elérni, hogy
a múzeumnak legyen egy saját fotóapparátusa, segítve a dokumentálás munkáját.
- Ezek a példák is ékesen bizonyítják, hogy a fotográfia egyik fő szerepe a dokumentálás, ugyanakkor tény:
az idő múltával nagyon sok ilyen célú
felvétel művészi értékű műtárggyá válik, büszkék lehetünk rá, hogy múzeumunk igen gazdag gyűjteménnyel rendelkezik - fogalmazott Forró Katalin.
A nyári egyetem programjában városnéző, épületeket bejáró fotós séták,
környékbeli kirándulások sora mellett sárkányhajózás, fotóelemzés, számos szakmai
előadás, több látványos bemutató szerepelt.
- Nagyon jól sikerült a nyári egyetem,

köszönet ezért a házigazda Forte Fotóklub
Vácnak, a főszervező Cservenák Péternek,
nekik köszönhetően ezúttal is igazolódott az az elképzelés, hogy a helybéli
tagtársak helyismerete a záloga annak,
hogy minél tartalmasabbak lehessenek
az együtt töltött napok. Nem szeretnék
kiemelni egy programot sem, hiszen nagyon szerteágazó kínálatnak örülhettünk
vendégként. Sokaknak adtak fontos plusz
ismereteket a szakmai jellegű rendezvények, míg a kötetlenebb események
hol pihentetőek voltak, hol épp jólesően
fárasztóak, gondolok itt a sárkányhajózásra - vont rövid mérleget a nyári egyetemről Horváth Imre, a MAFOSZ elnöke.
Zsűrizés nyomán a nyári egyetem
utózöngéjeként készül majd egy öszszegző tárlat az itt készült legjobb
felvételekből, illetve egy albumot is
kiadnak a szervezők. Ribáry Zoltán

Augusztus 7. 17.00
„Virágos vonattól a vöröskeresztesig…”
című I. világháborús
időszaki kiállítás megnyitója.
A kiállítás az első világháború
eseményeinek a városra, a város lakosaira
gyakorolt hatását mutatja be személyes
sorsokon keresztül. A bemutató címét az
1914-es mozgósításkor Vácott, a piaristák
gimnáziumában tanító Szepessy László
költő kötetének címe adta, hiszen a cím
keretbe foglalja, meghatározza a kiállítás
tematikáját, amely a mozgósítással
kezdődik, s a hazaérkezést követően az
emlékezéssel fejeződik be.
A tárgyak és dokumentumok segítségével
a látogatók megismerkedhetnek a
frontokon harcolók, a hadifogságba
esettek sorsával, és a hátországi élet
nehézségeivel is.
A Tragor Ignác Múzeum új időszaki
kiállítása október 31-éig látogatható.

A tanítványok
szeretete
az igazi ajándék
A t a n á r i- n evel ői d ipl om áju k
megszerzésének jeles jubileum át a z id é n ü n n e pl ő v á c i p e d agó g u sok n evé b en fontos ü ze n e t e t fo g a l m a z o t t m e g B e c s ó
Jánosné Fűke Sarolta, aki fél évszázaddal ezelőtt végezte el a főiskolát.
„A mi hivatásunkban az a legfontosabb visszajelzés, ha évtizedek múl-

Kitüntetett
váci könyvtáros
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete hagyományos nyári vándorgyűlése díjak átadására is alkalmat ad.
A z idén Szol nokon rendezett
eseményen - m int arról M ánd l i
Gyula, a Váci Katona Lajos Városi
Könyvtár néhány hete nyugdíjba
vonult volt igazgatója tájékoztatta
lapunkat - elismerésben részesült Jancskár Judit könyvtáros, a városi bibliotéka
megbízott igazgatóhelyettese is, aki az
MKE Emlékérem kitüntetést vehette át.
A kitüntetett épp harminc éve
kezdett dolgozni a váci könyvtárban, ahol 2007 óta a feldolgozó csoport irányítása az elsőrendű feladata.

HASZNOS
Margaréta Kávéház
Augusztus 7., 14., 21., 28. 20.30
Kávéházi zenés terasz party
Péntekenként hangulatos - néha rockos,
néha romantikus - élőzenés esteken
vehetnek részt a vendégek.

Főtér
A Madách Imre Művelődési Központ
szervezésében zenés estéken
szórakozhatnak az érdeklődők
szombatonként.
Augusztus 8. 20.00
Panoráma együttes
Augusztus 15. 20.00
Countaktus Country együttes
Augusztus 22. 20.00
Man-Diner együttes.

tán is meg-megszólítanak, szeretettel
köszöntenek az egykori tanítványok.
Ez nagyon jól esik mindenkinek, aki
ezt a szép, felelősségteljes pályát
választja. Ilyen alkalmakkor felderül
az ember szíve, és jó érzéssel töltheti el a gondolat, hogy megfelelően
végezte oktató -nevelő munkáját”.
A köztiszteletnek örvendő ped agó g u s a m ag a k is tö r té n ete ,
pá lya fut á s a k ap c s á n k ü l ö n ö s en
örömtel inek nevezte, hog y több
egykori tanítványa szintén pedagógus lett, mint fogalmazott, ezt
különösen nagy ajándéknak tekinti
tanári munkájára visszagondolva.

Közkincseink XXXVI.
A LIGETI STADION 50 ÉVE
KEGYES ZOLTÁN
Generációk nőttek fel
a ligeti stadion megépítése
óta, így manapság az arra
járóknak kevésbé idegen
látvány a betonkoloszszus, amely tekintélyes
méreteivel jókora területet
foglal el az egyedülállóan szép környezetben.
Kevés korszaka volt Vácnak, amikor olyan
jelentős fejlődésen ment keresztül, mint a
múlt század hatvanas-hetvenes éveiben.
Ekkor épült az említett sportlétesítmény is,
majd a strand, rengeteg gyár, amelyek munkahelyek ezreit biztosították a gyarapodó
lakosságnak, de ekkor készült el a művelődési központ is, jó néhány iskolával együtt.
A Hazaﬁas Népfront Városi Bizottsága döntött
az ötvenes évek végén, hogy a település-fejlesztési alap támogatásával, jelentős társadalmi munkára alapozva sporttelep létesüljön a
városszélen. Kezdésként 20 ezer forintot biztosított a költségvetés a célra, majd stadion-bizottság néven fórum alakult a sportcentrum
megvalósításának segítésére. Az elképzelést a
Pest-megyei Testnevelési Sporttanács ajánlása
is támogatta, elfogadva a városi tanács indokait,
miszerint: „Vác lakossága és üzemei nélkülöznek egy megfelelő, és az igényeknek is eleget
tévő sporttelepet… a meglévő sportpályáink
rossz fekvésüknél, kivitelezésüknél és kezdetlegességüknél fogva már nem alkalmasak a
fejlődő ipari város sportjának lebonyolítására.”
Zemplényi Ernő mérnök elkészítette az előzetes
terveket, majd miután a Pest megyei Tanács
Végrehajtó Bizottsága engedélyezte az elképzelést, a Gombás patak mentén húzódó egykori
kertészet helyén, 1960. szeptember 26-án dr.
Kondér Gyula sportegyesületi vezető beszédét
követően azonnal meg is kezdődött a munka.
Az elképzelés szerint a kivitelezésre szánt öszszegnek elegendőnek kellett volna lennie az
5000 nézőt befogadó, szabványméretű, atletizálásra és labdarúgó-mérkőzések lebonyolítására
alkalmas sportpálya, illetve az azt ellátó, kiszolgáló épületek megépítésére, továbbá a rendelkezésre álló összegből el kellett volna még ké-

szülnie egy szabványméretű edzőpályának, egy
kosárlabdapályának, egy kézilabdapályának, további 3000 néző befogadására alkalmas lelátóval, valamint több teniszpályának, az üzemeltetéshez szükséges egyéb létesítményekről (büfé,
kerítés, mellékhelyiségek) nem is beszélve.
Aztán hosszan elhúzódó egyeztetések után
’64 júliusára a sporttelep-beruházási programot bizony alaposan módosították. A végleges
összeggel, 4,6 millió forinttal a sporttelep pályái közül csak az ötezer fős lelátóval ellátott
gyeptéglázott pálya megvalósítása kapott
zöld utat az öltöző épületekkel, valamint a
főbejárati kapuval és a mellette elhelyezett
két WC-csoporttal, illetve a jegypénztárral.
Az Építésügyi Minisztérium ’65-re tervezte
az elkészülést, azonban a munkálatok elhúzódása és adminisztrációs okok miatt 1966.
augusztus 20-ára csúszott a hivatalos átadás-átvétel, és végül 1967. október 4-én,
Lukács Ferenc tanácselnök méltató szavai
mellet felavatták a város stadionját - az esemény fénypontja a magyar labdarúgó válogatott és a Váci SE csapatának mérkőzése volt.
Az építés óta eltelt csaknem fél évszázad alatt
a váci stadion főleg futballmeccseknek, illetve
edzéseknek adott otthont, de tartottak itt iskolaünnepeket, koncerteket, színházi bemutatót is.
A ligeti stadion lényegesebb futballtörténeti
eseményei: A Váci Híradás csapata 1971-ben
feljutott az NB II-es bajnokságba. 1987-ben a
Váci Izzó MTE bekerült a Nemzeti Labdarúgó
Bajnokság első osztályába, ahol az 1993-94es szezonban aranyérmesek lettek - a sikeren
felbuzdulva ekkor végeztek először fejlesztést a
létesítményben, kicserélték a kerítést, műanyag
ülőszékeket állítottak a lelátókra, továbbá elkészült a televíziós közvetítésnek is megfelelő világítás és az eredményjelző tábla. A stadionban
többek közt rendeztek UEFA-kupa mérkőzéseket is, a legnagyobb nézőszámú meccs pedig
mindmáig a Váci Híradás – Salgótarjáni BTC
összecsapás még 1977. szeptember 25-éről,
amikor 11 000 szurkoló szorongott a lelátókon.
(Az összefoglaló adatai Takács József, Kovacsics József: A Váci Futball története című
készülő helytörténeti könyvéből származnak.)

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg
(Vác, Köztársaság út 34.) 2015. 07-08. havi hirdetései:
Beépítésre alkalmas ingatlanok eladásra:
Vác, Hóman Bálint utca - Gombási - Téglaház út által határolt „volt Laktanya” kivett beépítetlen megnevezésű 26 ha 4705 m2 területet,1620/28 hrsz-ú,
Vác, Budapesti főút 2-8. szám alatti „volt Karacs Kollégium”
3765/1 hrsz-ú kivett kollégium művelési ágú ingatlant

Beépítésre alkalmas ingatlanok eladásra:
Vá c , D e á k v á r- B á c s k a v á r o s r é s z é n , 3 d b 5189/14,15,16 hrsz-ú, - 1000 m2/telek nagyságú, kivett beépítésre alkalmas ingatlanokat - külön-külön
Vác, Deákvár-Bácska városrészén, 5189/12 hrsz-ú, 1000 m2 nagyságú, kivett beépítésre alkalmas ingatlant
Vác, Csatamező dűlő 5675 hrsz-ú, 10388 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant

tetlen területet megnevezésű ingatlant (jelentkezés sorrendjében)

önálló kivett beépítetlen terület m egnevezésű ingatlanokat

Vác, Ulrich Károly köz 2. 5404/1 hrsz-ú, 3103 m2 nagyságú, kivett beépítetlen területet megnevezésű ingatlant (jelentkezés sorrendjében)

Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra:

Vác , Zöldfa utca 33 . szám alat ti, 4526 hrsz-ú ,
31 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget, - kere ske delem - szolg á l t at á s tevé kenysé g i körre

Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 11. szám alatti, 3192/A/11
hrsz-ú, 39,8 m2 alapterületű nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre

Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 1. szám alatti „volt Copy Special”,
társasházi, 3192/A/1 hrsz-ú, 44,5 m2 alapterületű, nem lakás
célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre

Vác, Szentháromság tér 4. szám alatti, 3147 hrsz-ú, 179 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget a hozzá tartozó kerthelyiséggel
- kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre

ác, Budapesti főút 21. szám alatti, társasházi, Műemléki
épület, 3518/A/1 hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, nem lakás célú
helyiséget, kereskedelem - szolgáltatás tevékenységi körre

Vác, Március 15. tér 27. szám alatti, 3099/1 hrsz-ú,
22 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre

Vác, Deákvári fasor 2. szám alatti iroda épület, melléképület szabad
helyiségeit, területeit -iroda, nyitott szín, szabad terület, raktár-tároló

Vác, Ulrich Károly köz 4. 5404/2 hrsz-ú, 2719 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant
Vác, „Toperini park” Avar utcába lévő 4530/431 hrsz-ú, 1 ha 2955
m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant
Vác, Csatamező Bolgár utca 5676/2 hrsz-ú, 1218 m2
nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant
Vác, Törökhegy Szablya utca és Tábor köz sarkán, 6161 hrsz-ú,
755 m2 kivett udvar és gazd. épület megnevezésű ingatlant
Vác, Deákvár-Törökhegy - Fokos köz - 5999/2 hrsz-ú, 753 m2 nagyságú , önálló kivett beépítetlen ingatlant (jelentkezés sorrendjében)
Vác, Deákvár-Törökhegy - Harács köz - 6023 hrsz-ú,
750 m2 nagyságú, önálló kivett beépítetlen ingatlant

Vá c , A l t á n y - d ű l ő b e n a 4747/11 é s 4747/1 2
hrsz-ú, összesen 2406 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat egyben

Vá c , K ő h íd l a k ó p a r k b a n , 5 9 8 m 2 n a g y s á g ú , t ó p a r t i (1 d b ) k ö z m ű v e s í t e t t t e l k e k e t

Vác, Csuka telep 402/57 hrsz-ú, 4277 m2 nagyságú, kivett beépí-

Vác, Deákvár-Papvölgy 4 db - 4762/36,37,38,39 hrsz-ú, -

Vác, Zöldfa utca 1. szám alatti, 4520/A/1 hrsz-ú, 142 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás
Vác, Káptalan utca 11.szám alatti, 3176/A/1 hrsz-ú,
2 3 m 2 a l a pt e r ü l e t ű , n e m l a k á s c é l ú h e l y i s é get - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
Vác, Káptalan utca 18. szám alatti, 3216/A/9 hrsz-ú.
14 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2 db pavilonokat (külön-külön), 13-13
m2 alapterülettel, - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre

Vác, Központi Piac főépületében, a 3180/A/35 hrsz-ú, 8 m2
alapterületű, nem lakás célú helyiségét - iroda tevékenységi körre

Lakás értékesítése:
Vác, Ulrich köz 3. fsz. 1. szám alatti, felújítást igénylő ingatlant, jelen állapotban - 94 m2 alapterületű -

Hasznosítási pályázat épületingatlanra:
Vác , E sz terh á z y utc a 2. szám alatt i é p ü l e t i n g at l a n fe l ú j ít á s á r a , h a s z n o s ít á s á r a

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról. Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.: 27/510-103
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HAJRÁ VÁC!

HASZNOS

A szegedi Maty-éri pályán július 15-19. között rendezett, huszonnyolc
egyesületet felvonultató országos bajnokságon az igazán előkelő negyedik helyen végzett a pontversenyben a Vác Városi Evezős Club.
A váci egyesület idei magyar bajnokai: Ódor Anna (leány mini egypárevezős versenyszám - 11 évesek kategóriája), Gedeon Rozi (leány mini
egypárevezős - 13 évesek), Laczkó
András, Földesi Bence (fiú mini kétpárevezős - 12 évesek), Szklenka Bence (fiú tanuló egypárevezős), Szilágyi
Konrád, Szklenka Bence (fiú tanuló

kétpárevezős), Bencsik Áron, Zheng
Yu, Szilágyi Konrád, Szklenka Bence,
korm.: Kárpáti Csongor (fiú tanuló kormányos négypárevezős), Ács Kristóf,
Bácskai Máté (férfi ifjúsági kétpárevezős), Majkó Bence, Kovács Kornél,
Bácskai Máté, Ács Kristóf (férfi ifjúsági négypárevezős), Galambos Péter
(férfi felnőtt egypárevezős és férfi

Új rendszerű
bajnokságra
készülnek

Az első cél:
elkerülni a kiesést
A VÁC FC - a múlt szezoni NB IIIas bajnoki győzelem eredményeként ősztől az NB II-ben szerepelhet, immár
Sisa Tibor vezetőedző irányításával,
aki az elmúlt két bajnokságban a gyirmótiak NB II-es együttesét irányította.
A Csank Jánost váltó új tréner
korábban, másfél évig (2001 elejétől
2002 nyaráig) már dolgozott Vácott, az
akkori harmadosztályú csapat vezetőedzőjeként, most pedig két esztendőre
szóló megállapodást kötött a klubbal.
A régi/új mester első nyilatkozatában elmondta: több ajánlata volt
az előző bajnoki szezon végén, de
számos más, adott esetben előnyösebb feltételeket ígérő megkeresés
ellenére a szimpatikus és józan elképzeléseket vázoló váciakat választotta.
Az edzőválasztásról Orbán Levente operatív igazgató kijelentette: “Bár több név felmerült Csank
János távozását követően, úgy gondoltu k, h og y olyan szakemb er t
szeretnénk csapatunk élére, akinek
felkészültsége és tapasztalata hozzá
tud járulni, hogy a következő éves
terveinket meg tudjuk valósítani.
Tudjuk, hogy az idei NB II nem lesz

Hírek
 Hegyifutás
Július 19-én rendezték meg a Hegyifutó Magyar Bajnokságot a Kékestetőn,
melyen a Váci Ifjúsági SE számos versenyzője is rajthoz állt. A verseny egyben válogató is volt az őszi hegyifutó
világbajnokságra. Csáki Ákos és Sági
József bajnoki címet szerzett, így ők
kvalifikálták magukat a walesi világbajnokságra. Durugy Anna 3. lett, az ő

felnőtt könnyűsúlyú egypárevezős),
Csiszár Péter - VVEC, Szlovák Bence
- Csepel EK (férfi felnőtt könnyűsúlyú kétpárevezős, U23-as válogatott
egységként), Galambos Péter, Bácskai Máté, Ács Kristóf, Varga Tamás
(férfi felnőtt négypárevezős), Bácskainé Ekker Zsuzsanna (női masters
egypárevezős), Noé Gábor, Nógrádi

sétagalopp senkinek, ám mindent elkövetünk, hogy elkerüljük a kiesést.”
Sisa Tibor 2004-ben a Budapest
Honvéddal, majd 2005-ben a Tatabányával megnyerte a másodosztályú
pontvadászatot. Az U19-es nemzeti
válogatottal 2008-ban EB 3. helyet
ért el, kijuttatva a gárdát az U20as világbajnokságra. Később Diósgyőrben edzősködött, aztán a Budapest Honvéddal Magyar Kupát
nyert, majd a Kaposvárt tartotta
benn kétszer is az első osztályban.
A játékoskeret kapcsán kiemelendő, hogy a csapatot hosszú időn
át erősítő Greff Ádám szögre akasztotta a stoplist, ugyanakkor Rusvay
Gergely elvállalt egy újabb szezont
az NB II-ben is, és az NB III-as bajnokcsapat játékosainak zöme szintén itt folytatja tovább pályafutását.
A VÁC FC eddigi új csatlakozói: Hajdú Norbert, Tajti Norbert,
Csirszki Martin, Dlusztus András,
Samuel Denis Obot, Sipeki István,
Balazsin András, Prasler Thomas.
részvétele még kérdéses az őszi viadalon.
Néveri Szilvia 4., Sági Barbara 9.,
McBrayer Lilly a 11. helyen ért célba - így a lányok a csapatösszesítésben a 2. helyet szerezték meg.
A váci futók felkészítő edzője: Kiss János, akinek munkáját
Sági József is segítette tanácsaival.
 Vízilabda
Miután az ellenfél nem állt ki, játék
nélkül nyerte meg utolsó bajnoki mérkőzését a váci vízilabda együttes az OB II-es

Fotó: Tóth László
Tivadar (férfi masters kétpárevezős és
kormányos nélküli kétevezős), Nógrádi
Tivadar, Noé Gábor, Hász Márton, Ábrahám Gábor (férfi masters kormányos
nélküli négyevezős), Noé Gábor, Nógrádi Tivadar - VVEC és Kosztolányi
Kamilla, Langhoffer Klára - Csepel
EK (mix masters négypárevezős).

Újból első
osztályúként
a Váci KSE

Július első hetében megkezdte a
felkészülést a szeptember 2-án kezdődő
2015-2016-os szezonra az IpressCenter Vác együttese, melyet az újabb
idényben a szlovén Uros Bregar irányít.
A női kézilabda NB I lebonyolítása alaposan megváltozott az új bajnoki kiírásra.
Az alapszakasz 1-8. helyén végző csapatok jutnak be a bajnoki negyeddöntőbe,
amelyben a 1. helyezett a 8-al, a 2. a 7.
helyen végzővel, a 3. a 6. helyezettel, a
4. pedig az 5. helyezettel találkozik kuparendszerben, oda-visszavágó alapon.
A párharcokban győztes csapatok az
elődöntőben, a negyeddöntők vesztesei
az 5-8. helyért szintén oda-visszavágó
alapon játszanak egymás ellen, és a bajnoki döntőben és helyosztókon (3., 5. és
7. helyért) szintén oda-visszavágó alapon
döntik el a csapatok a helyezések sorsát.
A felsőházi rájátszás valamenynyi fordulójában az alapszakaszban jobb helyen végzett csapatok
az első mérkőzések pályaválasztói.
A 9-12. helyért a csapatok az alsóházban hat fordulós rájátszásban
döntik el a bajnoki helyezések sorsát.

Egy év száműzetés után a Váci
KSE az új bajnoki szezonban ism ét a z é lvon a lb an szerepel h et.
A Zsiga Gyula mesteredző vezette
csapat a hathetes felkészülés során
az edzések mellett két felkészülési
tornán és három edzőmérkőzésen
csiszolódott-csiszolódik a szokatlanul hosszú 2015/2016-os bajnokságra.
A csapat keretében jelentős változások történtek, a gárda gerince
megmaradt ugyan, de több posztra
rutinos idegenlégiósok illetve feltörekvő korosztályos válogatott fiatalok érkeztek annak érdekében,
hogy a klub ne csak átszállójegyet
váltson a legmagasabb osztályra.
Távozott csapatunktól Gúnya Péter, Nigrinyi Tibor, Simányi Péter
és Munkácsi Máté. Érkezett: Tóth
Mihály (Pick Szeged), Milan Popovic (Lovcen Cetinje), Nemanja Vucicevic (Jugovic Kac), Munkácsi Robin
(BBraun Gyöngyös), Bartók Donát
(Grundfos Tatabánya), Marko Vasic
(Mezőkövesd), Terenyi Zoltán (Mezőkövesd), Czene Dávid (NEKA).

bajnokság 21-25. helyéért zajló alsóházi
rájátszásban, így végül a 24. helyen zárta
a csapat a 2014/2015-ös bajnoki idényt.

magukat dobogós helyre, harmadikok lettek. Ugyanebben a számban
viszont Európa-bajnok lett a Csay
Ren át a- B a r a A l e x a n d r a ket tős.

 Kajak-kenu
Július első hétvégéjén Bohinjban
rendezték meg a maratoni kajak-kenu Európa-bajnokságot. A Váci Vasutas Sportegyesület kajakosa, Csernák Edina és párja, a Regatta 2000
Dunakeszi Kajak Klub versenyzője,
Lucz Noémi kajak kettesben végig
ott voltak az élbolyt üldözők között
és végül sikerült is felküzdeniük

Fördős Attila
Vác város polgármestere
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
polgármesteri iroda
Előzetes időpont egyeztetés szükséges,
a polgármesteri hivatal titkárságán!
06-27/315-534.
E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Ügyfélfogadás a
polgármesteri hivatalban
Hétfő: 14:00-18:00
Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
A polgármesteri hivatal zöld száma:
06-80/890-020

Ügyfélfogadás az
okmányirodában
Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-18:00
Péntek: 8:00-16:00
Ebédidő: 12:30-13:00
Tel.: 06-27/512-230,
Fax: 06-27/512-240

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

Jegyzői fogadóóra
Deákné Dr. Szarka Anita
Vác Város Jegyzője

Ideje: minden héten hétfőn
14.00-18.00 óráig
Helye: Városháza, fsz. 33. iroda
Telefonszám: 06-27/513-409
E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu

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

Önkormányzati képviselői
fogadóórák
Kriksz István
Vác 1. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/913-2607
E-mail: krikszistvan@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Kovács Ágnes
Vác 2. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/949-9270, 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/844-3212
E-mail: manningerpeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Steidl Levente
Vác 5. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Minden hónap első szerdáján
17.00-18.00 óra
Helye: Földváry Károly Általános Iskola
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor,
Fidesz Iroda Vác Március 15. tér 16.
Telefonszám: 30/478-3324
E-mail: steidllevente@fidesz.hu
Kiss Zsolt
Vác 6. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap első keddjén
17:00-19:00
Helye: Madách Imre Művelődési Központ
Vácy Károly
Vác 8. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/919-8360
E-mail: vacykaroly@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
dr. Bóth János
Vác 9. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 20/466-8011
Helye: MSZP-iroda (Vác, Zrínyi u. 9.)
Balkovics Péter
Vác 10. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/952-0098
E-mail: balkovicspeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Kászonyi Károly
(Jobbik)
Ideje: minden hónap első
csütörtökjén 16:30
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Központi
orvosi ügyelet
(felnőtt és gyermek)

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti
hétvégi fogászati ügyeletek
megszűntek!

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.

ÁNTSZ épület földszinti helyisége.
Elérhetőség: 06-27/306-090

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

Ügyeleti idő:
Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig
Pénteken 16 órától hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
H.

Augusztus

Polgármesteri fogadóóra

Szeptember

Tizenhét bajnoki címet
nyertek a váci evezősök
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Deákvári Gyógyszertár

Vác, Deákvári főtér 30.

06-27/510-805

Központi Gyógyszertár

Vác, Köztársaság út 23.

06-27/501-630

Vácz Remete Gyógyszertár

Vác, Magyar u. 3.

06-27/305-997

Gyöngyvirág Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 3.

06-27/303-343

Kisváci Szent Gellért Gy.

Vác, Papp Béla u. 10.

06-27/306-190

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

06-27/301-367

Benu Gyógyszertár Vác

Vác, Zrinyi u. 9.

06-27/501-385

Fekete Kígyó Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 37.

06-27/312-338

Alsóvárosi Gyógyszertár

Vác, Zöldfa u. 25.

06 -27/311-157

Ferjancsics László
(Vácért Lokálpatrióta Egyesület
és Együtt-a Korszakváltók Pártja)

Ideje: szeptember 17. (csütörtök) 17 óra
Helye: Madách Imre
Művelődési Központ
E-mail: ferja@freemail.hu

Zsuzsanna gyermeke: Zsolt Brájen, Lelekács
Zoltán és Horváth Bettina gyermeke: Viktória,
Patay-Horváth András Richárd és Gábor-Szabó
Zsuzsanna gyermeke: János, Elmouden Hassan
és Erdős Veronika gyermeke: Mariam, Csörögi György János és Soós Szilvia gyermeke:
Norina, Megyesi Iosif és Oláh Rita gyermeke:
Mirkó József, Mózes Gábor és Szőllősi Zita
Mária gyermeke: Bendegúz

Házasságkötések:

Halálesetek:

Lukács Krisztián és Tarnai Andrea, Polyák
László és Hódos Hajnalka, Durovics Péter és
Knieszl Hajnalka, Gombos Gergely és Benda
Lívia, Árpási Károly és Falat Rózsa, Bagyinszki Róbert és Mexikof Krisztina, Siklósi Gergő Koppány és Ulicsni Alexandra, Földváry
Gergely és Blazsek Beáta, Kovács Gergely és
Katona Zsófia, Molnár Zoltán és Arany Éva
Rita, Bednárik Zoltán és Selmeczi Éva Ingrid,
Virsinger Kornél és Szűcs Márta, Dervarics
László és Kiss Nikoletta, Kindlik Olivér és
Béres Andrea Mónika, Kalla Bálint Péter és
Volentics Ildikó, Németh László és Biró Andrea
Renáta, Csurja János és Gyenes Krisztina, Gál
József és Káposznyák Brigitta, Hegyesi Dávid és Joó Bernadett Zsófia, Hugyecz Mihály
Gábor és Pap Katalin

Pajor József /1935/, Lovász Andrásné sz:
Kozma Róza /1935/, Kozma Ferenc Károly
/1943/, Horváth Ilona Katalin /1937/, Kalocsai
Ferenc Lajos /1937/, Bencze Ferencné sz: Tóth
Éva /1937/, Király Ferenc Istvánné sz: Bucsi
Julianna /1930/, Sztraka Tamásné sz: Pelcz
Zsuzsanna /1948/, Babinszki Mária /1961/, Győri
Józsefné sz: Horváth Margit /1931/, Hunka
Lajosné sz: Gil Piroska /1919/, Várfalvi István /1932/, Valkai Istvánné sz: Boda Márta
/1920/, Szilvási Menyhértné sz: Wirtz Gabriella
/1925/, Kovács Béláné sz: Simon Mária Erzsébet /1951/, Tóth Sándorné sz: Horváth Margit
/1933/, Proszka János Imre /1936/, Greff Jenőné
sz. Szieber Anna /1921/, Szunyog Lászlóné sz.
Kiss Julianna /1936/, Kiszelák Ferencné sz.
Urbán Anna Mária /1928/, Ternay Jánosné sz.
Varga Magdolna /1949/, Szabó Rita Irén /1956/,
Lukács Gyula /1955/, Borcsányi János /1955/,
Pintér Tiborné sz: Szlimák Erzsébet /1956/,
Mészáros Sándor /1952/, Petrik Béla /1922/,
Neogrády Jánosné sz: Gönczöl Erzsébet /1923/,
Rusz Rudolf József /1955/, Jakus Istvánné sz:
Hártó Eszter /1931/, Ábrahám László /1931/, Dr.
Dudás Éva /1940/, Havasi Károlyné sz: Görög
Irén /1934/, Bittera János Sándorné sz: Szabó
Julianna Erzsébet /1947/, Kiss László /1956/

Születések:
Jávorcsik István és Barcza Dóra gyermeke:
Anna, Takács Pál és Schrick Ildikó gyermeke:
Krisztián László, Schmidt Zoltán és Papp
Ildikó gyermeke: Viktória Rozália, Talpas
Norbert és Varga Dóra gyermeke: Olivér,
Foltán Gábor és Asztalos Enikő gyermeke:
Dóra Lilla, Horváth Zsolt és Csorba Klára

Garay-Nagy Norbert festőművész és tanítványai
monumentális közös alkotással díszítik a Pannónia Ház
udvarának hátsó falát.

LÁTJÁK ÉS OLVASSÁK. HIRDESSEN NÁLUNK!
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HIR DET ÉSF ELV É T EL:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36 30/698-9507; +36 30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

