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XII. évfolyam 7. szám                   Vác Város Önkormányzatának lapja                                          2016 július

ingyenes kiadvány

Színházi fesztivál ősbemutatóval

Pozsgai Zsolt: Királytalálkozó című darabját is bemutatták a 
rendezvénysorozaton. Fotó: Cservenák Péter                       »  9.  oldal

Három nap 
vigalom

Beszámolónk a »11. oldalon

Újabb városi elismerés
Újabb elismerést kapott Vác 
városa, miután ismét sikerült 
elnyerni a Családbarát Önkor-
mányzat kitüntető címet.

Az elismerésben az eddig 
elért eredmények és a további 
újító ötletek egyaránt sokat 
nyomtak a latban. 

» 5. oldal

Nosztalgiavonat
érkezett
Július 15-én volt a 170. évfor-
dulója annak, hogy befutott az 
"avató szerelvény" Pestről Vácra 
az ország legelső vasútvonalán, a 
történelmi eseményre emlékezve 
a jubileumi nap délelőttjén egy 
424-es gőzmozdony vontatta 
nosztalgiavonat érkezett az el-
múlt években megújult állomásra. 

» 8. oldal
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Polgármesteri fogadóóra
Fördős Attila - Vác város polgármestere

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

Helye: Városháza, 
133. szoba,  polgármesteri iroda

Előzetes időpont egyeztetés szükséges,
a polgármesteri hivatal titkárságán: 

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

E-mail: 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.

Helye: Fidesz-iroda (Vác, Március 15. tér 16.)
Telefonszám: 30/478-3324

E-mail: steidllevente@fidesz.hu
Kiss Zsolt

Vác 6. sz. választókerületének képviselője
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor.

Telefonszám: 20/745-9115
E-mail: kisszsoltjanos@gmail.com

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
Telefonszám: 30/294-2645

E-mail: kaszonyi.karoly@jobbik.hu
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Krauze István (Demokratikus Koalíció)
Ideje: minden hónap első szerdáján 16:30

Telefonszám: 30/900-6971
E-mail: vaci.dk@gmail.com

Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Körzeti megbízottak fogadónapjai
Iván Sándor rendőr főtörzsőrmester 

Vác, I. számú KMB körzet 
(Eszterházy, Széchenyi utca, Dr. 
Csányi László körút, valamint a 

Duna által határolt terület.)
Fogadóórája: minden hónap 

második keddjén 9-11 óra közötti 
időben. Helyszíne: Vác, Földváry 
tér 3. szám alatti KMB irodában. 

Telefon: 70/492-0791, 
e-mail: IvanSn@pest.police.hu

Bőcs Norbert rendőr főtörzsőrmester 
Vác, II. számú KMB körzet 

(Alsóváros : Dr. Csányi körút, Naszály 
út, MÁV vasútvonala, illetve a kül-
ső Rádi út által övezett városrész.)

Fogadóórája: minden hónap második 
keddjén 9-11 óra közötti időben. 
Helyszíne: Vác, Deres u. 3. szám 
alatti TESCO KMB irodában. 

Telefon: 70/400-7188, 
e-mail: BocsN@pest.police.hu

Tóth Ferenc rendőr zászlós
Vác, III. számú KMB körzet 

(Deákvár: Gombási út, MÁV vasútvona-
la, külső Rádi út által határolt terület.)

Fogadóórája: minden hónap első 
szerdáján 9-11 óra közötti időben. 
Helyszíne: Vác, Újhegyi u. 37/a. 

szám alatti KMB irodában. 
Telefon: 70/492-0796, 

e-mail: TothFer@pest.police.hu
Fazekas József rendőr főtörzsőrmester 

Vác, IV. számú KMB körzet 
(Kisvác: Eszterházy, Széchenyi utca, 

Naszály út, Gombási út, illetve a 
Duna által határolt városrész.)

Fogadóórája: minden hónap első 
szerdáján 09-11 óra közötti időben. 

Helyszíne: Vác, Dózsa Gy. u. 53. 
szám alatti KMB irodában. 

Telefon: 70/492-0790

Közérdekű

Hálózatfejlesztés
A Magyar Telekom Nyrt. megkezdi a Vác 
város jelentős területét érintő távközlési 
hálózatfejlesztését.

A Vác 2-es terület GPON hálózat 
elektronikus hírközlési építmény első üte-
me a Földváry tér – Zöldfa utca – Kölcsey 
utca- Damjanich utca - Rácz Pál utca – Dr. 
Csányi László krt. által határolt terület.

A kivitelezési munkálatokat a Dynamic 
Security Communication Kft. (1043 Bu-
dapest, Csányi L. u. 34.) végzi.

Kérjük a lakosság türelmét és figyelmét 
az építési munkálatok végzésekor! 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 
Váci Városfejlesztő Kft. vagyonhasznosítási 
részlegének ügyfélfogadása 2016. augusztus 
2-5-ig szünetel.

2016. augusztus 8-tól részlegünk új cí-
men (Vác, Köztársaság út 34. szám alatt) 
várja Tisztelt Ügyfeleit.

Székhelyváltozás
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Kétségtelen tényként leszögezhetjük, hogy Vác az ország egyik fesztiváli főváros-
ává vált az elmúlt néhány évben, az egymást követő hagyományos nyári rendezvény-
sorozatok egyre több vendéget vonzanak városunkba az idegenforgalmi főszezonban.

Ékes bizonyíték erre a már márkanévnek számító Váci Világi Vigalom 
és a V4 Fesztivál és Színházi Találkozó idei sikere is, mindkét eseményt ki-

emelkedő érdeklődés övezte: az idén már csaknem tízezer néző váltott be-
lépőt a Váci Dunakanyar Színház rendezvénysorozatának programjai-

ra, a vigalomban pedig ismét szinte hömpölygött a tömeg.
Ezúttal az ország első vasútvonala megnyitásának 170. évfordu-

lója is alkalmat kínált egy különleges idegenforgalmi esemény megszer-
vezésére, dicséret illeti az ötletgazdákat-szervezőket, hogy ennek kap-

csán ugyancsak több száz vendéget sikerült Vácra invitálni.

A rendezők mellett persze az égieknek ugyancsak kijár a köszö-
net, hiszen mindhárom úgymond nagy rendezvény idején jobbá-

ra felhőtlen időjárással kedveskedtek mindannyiunknak.

Érdemes és indokolt feltenni a kérdést, hogyan tovább, tényleg üdvözítő tö-
rekvés-e, hogy Vác nagyban építsen az idegenforgalomra, de talán csak költői a 

felvetés, hiszen értékeink, a gyönyörű természeti környezet, az egyedülálló építé-
szeti örökség, a kiemelkedően gazdag kiállítási kínálat meghatározó adottság.

Ugyanakkor fontos, hogy minél többen minél inkább bekapcsolód-
janak a „küldetésbe”, Vác vendégszerető arcának megmutatásába.

Zárójeles megjegyzés a végére: jövőre már a huszonötödik Váci Vi-
lági Vigalom és az ötödik V4 Fesztivál és Színházi Találkozó követke-

zik, a jubileumok pedig nagy attrakcióra kötelezik a házigazdát...

HOL járunk?
Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől várjuk, ked-
ves 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: Tóth 
István, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 
30/583-6767-es telefonszámon. A múlt havi rejtvényként Deákvári látkép szerepelt 
egy archív felvételen. Mostani feladványunk megfejtését szeptember 15-éig várjuk.

RibáRy Zoltán  l  FősZeRkesZtő l RibaRy.Zoltan@gmail.com

Tisztelt Olvasóink! 
A Váci Hírnök következő lapszáma szeptember végén jelenik meg.

Cservenák Péter gyűjteményéből
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A testületi ülésről jelentjük

Zöld utat kapott a város déli határában 
lévő üzletközpont területének tulajdoni jo-
gával bíró gazdasági társaság - a korábbinál 
visszafogottabb - további fejlesztési terve, így 
hozzáépítéssel újabb üzletek nyílhatnak itt.

A Kisvác-Középvárosi Óvoda vezetői 
státuszára kiírt pályázat kapcsán újra bizal-
mat kapott a feladatra Kovács Ágnes igazga-
tó, aki már 2001 óta irányítja a több tagléte-
sítményt összefogó intézményegyüttest.

A testület rendeletet alkotott a közössé-
gi együttélés alapvető szabályait sértő maga-
tartásokról és azok jogkövetkezményeiről, 
ennek kapcsán Deákné Dr. Szarka Anita 
jegyző hangsúlyozta, hogy a helyi jogszabály 
előírásai megtalálhatók a városi önkormány-
zat hivatalos honlapján, illetve a városi tele-
vízió sorozatot indít a szabályzat ismertetése 
jegyében.

Bóth János, Ferjancsics László, Kiss Zsolt 
és Krauze István képviselők előterjesztése, 
illetve Turai János, a Váci Zsidó Hitközség 
elnöke kezdeményezése alapján újra tárgyalt 
az önkormányzat a Hóman Bálint út átne-
vezéséről. A kezdeményezés kapcsán Fördős 
Attila polgármester módosító indítvánnyal 
élt, azt javasolva, hogy a közterület új neve 
Rabtemető út legyen. Ezután egyenkénti, név 
szerinti szavazás következett, és a voksolás-
kor jelenlévő tizennégy döntéshozó közül 

tizenhárman igennel szavaztak, Kászonyi 
Károly képviselő pedig elutasította a változ-
tatást. (Az uniós kötelező betelepítési kvó-
táról szóló, október 2-ára kiírt népszavazás 
miatt a változtatás november 1-jével léphet 
hatályba.)

Ferjancsics László képviselő előterjesz-
tése alapján tárgyalt a testület a Rózsa-, 
Beniczky-, Edison-, Pálffy-, Kertész utca és 
a Rádi út, Damjanich tér határolta terület 
változtatási tilalmának esetleges elrende-
léséről, mivel itt egy beruházó több mint 
hetven lakásos társasházat kíván építeni, de 
a határozati javaslat nem kapott támogató 
többséget.

Kiss Zsolt képviselő előterjesztésében 
napirenden szerepelt a szeptemberi riói 
paralimpiai játékokra kvótát szerzett, a 
Váci Reménység Egyesület színeit képvi-
selő Kálmán Krisztina és Keresztesi Erika 
felkészülésének esetleges önkormányzati 
segítése. Ennek kapcsán Pető Tibor alpolgár-
mester felhívta a figyelmet, hogy az indulási 
joggal bíró versenyzők támogatása a MOB 
hatásköre és feladata. Így az a döntés szüle-
tett, hogy az önkormányzat - méltányolva a 
VRE szerepvállalását - biztosít ugyan plusz 
forrást, de az az egyesület egészének céljait 
szolgálja.

Kunya Noel, a Karolina katolikus iskola 

diákja kvalifikálta magát az idei, írországi 
kick-box világbajnokságra, édesanyja, edzői 
kéréssel fordultak az önkormányzathoz, 
hogy a város a lehetőségek függvényében 
támogassa a részvétel költségének előte-
remtését. A testület forrás híján ezt nem 
tudta teljesíteni. Ellenben - Manninger Péter 
képviselő felhívására - tíz döntéshozó egyé-
ni felajánlást tett, a kezdeményező mellett 
különböző összegekkel Fördős Attila pol-
gármester, Mokánszky Zoltán és Pető Tibor 
alpolgármester, Balkovics Péter, Kászonyi Ká-
roly, Kovács Ágnes, Kriksz István, Steidl Le-
vente, Vácy Károly képviselő is kész hozzájá-
rulást adni a fiatal tehetség vb-fellépéséhez.

Zárt ülésen eldőlt, hogy az idén Josef 
Gasparik, Vágtölgyes (Dubnica nad Vahom) 
polgármestere részesül a "Vác Város Díszpol-
gára" kitüntető címben. Egyéni kategóriá-
ban Pro Urbe díjat kap Csermely György, a 
Váci Jeszenszky Balett alapító igazga-
tója, Szikora Gyula testnevelő tanár és Turai 
János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke. Kö-
zösségi kategóriában ugyanebben a kitün-
tetésben részesíti az önkormányzat a Ha-
zajáró című honismereti televíziós magazin 
szerkesztőgárdáját, melynek egyik vezetője a 
váci származású Moys Zoltán.

A képviselői kérdések-hozzászólások 
sorában Vácy Károly újragondolásra ajánlott 
egy korábbi testületi döntést, mely alapján 
bölcsőde épülne a Gomb utca-Bauer Mi-
hály utca kereszteződésében lévő telken, 
mint fogalmazott, a környéken élők kérésére 
további helyszín lehetőségek feltérképezését 
kéri, és lakossági fórumot kezdeményez a 
fejlesztés kapcsán.

Több mint harminc napirendi pontról tárgyalt júliusi ülésén az önkormányzati 
képviselő-testület.

H I R D E T M É N Y

Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást 
adom:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. július 14.-i ülésén az alábbi 
rendeleteket alkotta:

- 30/2016.(VII.15.) rendeletmódosítás a költségvetésről szóló 9/2016.
(II.19.) sz. rendeletről:

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó forrá-
sok költségvetési rendeletbe történő beépítése, valamint az intézmények előirány-
zat módosítási kérelme indokolja. Rendeletmódosítást követően az önkormány-
zati szintű költségvetés főösszege 8.137.901 eFt lesz.

- 31/2016.(VII.15.) rendeletalkotás – a közösségi együttélés alapvető szabá-
lyait sértő magatartásokról és azok megszegésének jogkövetkezményeiről:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény (továbbiakban: Mötv.) 51. § (4) bekezdése felhatalmazást adott 2012-ben 
a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletben határozza meg 
a tiltott, közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével 
szembeni közigazgatási bírság kiszabásának szabályait. Ezen felhatalmazás alap-
ján alkotta meg a testület a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a til-
tott közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának 
szabályairól szóló 27/2012. (VI.15.) számú önkormányzati rendeletét.

Az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI. 14.) AB. határozata az Mötv. fenti 
bekezdését alkotmányellenesség miatt megsemmisítette 2012. november 15-ei 
hatállyal.

Az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a képviselő-testület 2012. dec-
ember 15.-ével hatályon kívül helyezte a tiltott, közösségellenes magatartásokról, 
valamint a tiltott közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság 
kiszabásának szabályairól szóló 27/2012. (VI.15.) számú önkormányzati rende-
letét.

A 27/2012. (VI.15.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

óta önkormányzati rendelet nem szabályozza az egyes korábban szabálysértés-
nek minősülő magatartásokat és azok jogkövetkezményeit. Ez azt jelenti, hogy 
az ilyen magatartást megvalósító személyt jelenleg nem lehet felelősségre vonni.  

Emiatt a város lakóinak nyugalma, a közösségi, közhasználatú területek 
rendje, tisztasága, az életviszonyok rendezettsége stb. céljából szükséges a rende-
letben foglalt magatartások, mint közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartások szankcionálási lehetőségének megteremtése.

- 32/2016.(VII.15.) rendeletmódosítás – a városi kitüntetések alapításáról és 
adományozásáról szóló 63/2013.(XII.13.) sz. rendeletről:

A rendeletek felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a „A Fogya-
tékossággal Élő Váci Emberekért” kitüntető cím  adományozási rendjét célszerű 
a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 63/2013. (XII. 13) 
önkormányzati rendelet szabályai között elhelyezni, valamint Vác Város Önkor-
mányzat a fogyatékos személyek érdekében végzett tevékenység elismeréséről, ki-
tüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 27/2006. (V.23.) számú rendeletet 
hatályon kívül helyezni. Továbbá az egységes eljárási rend kialakítása érdekében a 
bizottságok átruházott hatásköréből a címek adományozása visszakerül a Képvi-
selő-testület hatáskörébe.

- 33/2016.(VII.15.) rendeletmódosítás – a kötelező települési hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 56/2013.(XI.22.) sz. rendeletről:

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet 
kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgálta-
tási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 
10-12.§-a, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47/A.§-a 
rendelkezik a díjbeszedés, és a hátralékkezelés új szabályairól, miszerint ezeket a 
feladatokat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
fogja végezni. Ezen jogszabályváltozás tette szükségessé a rendeletmódosítást.

A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában 
megtekinthetők.

Vác, 2016. július 15.
Deákné dr. Szarka Anita s.k.

          jegyző
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Újabb elismerést kapott Vác városa, miután si-
került újra elnyerni a Családbarát Önkormány-
zat kitüntető címet - jelentette be a városházán 
tartott sajtótájékoztatón Fördős Attila polgár-
mester és Deákné dr. Szarka Anita jegyző.

Mint elhangzott, az ismételten elnyert ki-
tüntető cím odaítélésében fontos szerepet ját-
szott, hogy a városházán kiemelt szempont az 
úgynevezett atipikus foglalkoztatás feltételeinek 
biztosítása, ami azt jelenti, hogy munkajogi 
intézkedések révén lehetőség van rugalmas-és 
részmunkaidős munkavállalásra, sőt távmunká-
ra is.

Ugyancsak segítség a dolgozóknak - afféle 
kafetéria juttatásként - a kedvezményes strand-
használat lehetősége a nyári szünidő alatt.

A további tervek szintén sokat nyomtak a 
latban, így a pályázatot kiíró minisztérium mél-
tányolta a "Pünkösd kedd" bevezetésének tervét, 
aminek révén négynapos hosszú hétvégét kap-
hatnának a hivatali dolgozók, ugyancsak tet-
szést aratott a munkatársak gyermekeinek szóló 
rajzpályázat kiírásának ötlete, a családi közössé-
gi rendezvények körének bővítésére vonatkozó 
elképzelés.

Fördős Attila polgármester először is kö-
szönetet mondott a közmeghallgatáson résztve-
vők aktivitásáért, s megköszönte a Vác és Vidé-
ke TDM Nonprofit Kft-nek a váci vasútvonal 

megnyitásának 170. évfordulójára szervezett 
nagyszabású ünnepnap megvalósítását, szavai 
szerint az esemény nagyszerű hírverést jelentett 
a városnak.

A városvezető ezután kiemelte, hogy Vác 
Város Önkormányzata az idén is táborozási 
lehetőséget kínált rászoruló családok gyereke-
inek, illetve kimagasló tanulmányi eredményt 
felmutató diákoknak, csaknem nyolcvan fiatal 
vehetett részt a két programon.

Július 10-15. között 46 iskolás tölthetett 
egy tartalmas hetet a Balatonnál, a bicskei ön-
kormányzat zánkai üdülőjében.

Már hagyomány az önkormányzat szerve-
zésében a Verőcéhez tartozó gyönyörű Csatto-
gó-völgyben lévő táborhelyre szervezett üdül-
tetés, az idén huszonöt gyermek vehetett részt 
ezen a programon július 4-8. között.

A 10-12 év körüli gyermekek kiválasztásá-

nál elsődleges szempont a rászorultság, de akad-
tak, akik kimagasló tanulmányi eredményük ju-
talmaként csatlakozhattak a táborozókhoz.

Az önkormányzat ezúton is köszönetet 
mond minden támogatónak, akik akár élelmi-
szerrel, akár a táborhely kedvezményes biztosí-
tásával, akár az utaztatás segítésével hozzájárul-
tak a programok megvalósításához.

- A testületi ülésre visszatérve elsősorban a 
Hóman Bálint út Rabtemető útra történő átne-
vezését emelem ki. Ez azért különösen lénye-
ges, mert így ebben a kérdésben elkerülhetjük a 
további méltatlan támadásokat. Hiszen az kell 
legyen a közös célunk, hogy szeretett városunk 
minél inkább a pozitívumokkal szerepeljen az 
országos hírekben - emelte ki Fördős Attila.

Zárszóként pedig felhívta a figyelmet, hogy 
biztató változások tapasztalhatók a helyi gaz-
dasági életben, több cég tervez fejlesztéseket, 
közülük is kiemelkedik a Contitech, amely je-
lenleg negyven munkahelyet kínál, de további 
kapacitásbővítést is tervez.

- Biztatom akár az ingázókat is, hogy pá-
lyázzanak a felkínált álláslehetőségekre, fontos, 
hogy a város biztosítani tudjon a cégeknek kellő 
számú munkaerőt, mert ez is feltétele a remélt 
további beruházásoknak - szögezte le a város-
vezető, hozzátéve, mennyire fontos, hogy az itt 
megtelepedett vagy érdeklődő cégek vonzónak 
találják a várost és fejlesztéseikkel, bevételeik 
növekedésével a helyi iparűzési adó bevétel is 
növekedhessen.

Vác önkormányzatának újabb elismerése
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A Jávorszky Ödön Kórház-
ban rendezett városi Sem-
melweis-napi ünnepségen 
Dr. Sámoly György főigazga-
tó köszöntötte a kollégákat, 
leszögezve, mennyire fontos, 
hogy évről évre elismerjék 
az egészségügyben dolgozók 
áldozatos munkáját.

Kárpáti Zoltán ápolá-
si igazgató - méltatva az 
ünnep névadója, az anyák 
megmentője érdemeit - ki-
emelte: a nagy előd újító 
szellemisége példát ad a 
jelenben is, szavai szerint 
nagyon fontos a folyamatos 
fejlődés, a legújabb vívmá-
nyok átvétele és alkalmazá-
sa a mindennapi gyógyító 
munkában, s ugyanilyen lé-
nyeges a betegek visszajelzé-
seinek figyelembe vétele.

A folytatásban Dr. Man-
ninger Péter, az önkormány-
zat egészségügyi és szociá-
lis bizottságának elnöke is 
köszöntötte a kollégákat, 
majd átadta az elismerést 
a "Vác Város Egészségügyéért 
Díj" idei kitüntetettjének, 
Nyáriné Benedek Erika kör-
zeti nővérnek.

Ünnepélyes keretek kö-
zött két orvost is előléptet-
tek, a sürgősségin dolgozó 
Dr. Tóth Katalint adjunktus-
sá, a gasztroenterológus Dr. 
Rádics Zoltánt pedig főor-
vossá.

Szintén a Semmel-
weis-napon adták át a váci 
Inczédy család által alapított 
Ruzicska-díjat, mellyel fiatal 
orvosok tudományos pálya-
munkáit ismerik el, a pénzju-
talmat és a plakettet az idén 
Dr. Bakancsos Edit, az inten-
zív osztály dolgozója kapta.

A Magyar Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara helyi 
szervezete oklevél elismeré-
sét Révai Adrienn ápoló ve-
hette át.

Befejezésként köszön-
tötték az igazgatói dicsé-
retben részesített kórházi 
szakembereket, segítő mun-
katársakat, a jubileumot el-
érő dolgozókat.

Igazgatói dicséretet 
kaptak: Dr. Székely Gabri-
ella osztályvezető főorvos, 
Dr. Borkó Attila főorvos, 
Govnikné Gál Erzsébet tit-
kárnő, Fockterné Szabó Edit 

adminisztrátor, Csabai Gé-
záné adminisztrátor, Illésyné 
Hajszán Anna vezető asz-
szisztens, Tóth Tibor műtős-
segéd, Mezeiné Sztrehovszki 
Ágnes ápoló, Király Zoltánné 
ápoló, Mózes Jánosné gyer-
mekápoló, Erőss Diána szo-
ciálpedagógus. 

25 éves jubileumot 
elérők: Plank Lászlóné 
assziszens, Szekeres Ele-
onóra asszisztens, Hu-
szák Gáborné asszisztens, 
Szamosvölgyi Csilla dieteti-
kus, Ernst Mikó Rita gyer-
mekápoló, Kolosné Krupa 
Hajnalka segédápoló, Kollár 
László vízvezetékszerelő, 
Csankó Mária adminiszt-
rátor, Köröskényi Beáta 
ápoló, Szádoczki Katalin 
adminisztrátor. 30 éves ju-
bileumot elérők: Hajdukné 
Galanics Zita adminisztrá-
tor, Hébelné Borók Mónika 
szakápoló, Stiegmannné Dá-
vid Gyöngyvér szakasszisz-
tens, Pécsi Anikó ügyviteli 
alkalmazott. 40 éves jubile-
umot elérők: Nagyné Mezei 
Valéria ápoló, Simák Zoltán-
né ápoló. 

Kitüntetések és kinevezések 
a Semmelweis-napon

Mint arról már beszámol-
tunk, a júniusi ülésen az 
önkormányzati képvise-
lő-testület újra bizalmat 
szavazott a Vác Város 
Önkormányzat Idősek 
Otthona és Klubja igaz-
gatójának, Szmolár Atti-
lának, a szakember tehát 
tovább folytathatja az öt 
évvel ezelőtt elkezdett in-
tézményvezetői program-
ját.

A  régi-új igazgató 
leszögezte: véleménye 
szerint tökéletesen meg-
felelő az idősek ottho-
na és klubja szerkezeti 
felépítése, az, hogy több 
városrészben is van bázi-
suk, mint fogalmazott, ez 
jó mind a beköltözőknek, 
mind családtagjaiknak, 

Hiányzó utcanév 
táblák pótlása
A Váci Városfejlesztő Kft. 
munkatársai a város számos 
pontján pótolták az elmúlt 
hetekben a hiányzó utcanév 
táblákat.

Az illetékes részleg elő-
zetesen javaslatot kért a vá-
lasztókörzeti képviselőktől, 

hogy hol a legfontosabb a 
hiánypótlás, de ezen túlme-
nően a holding honlapján 
hibajegyekben érkezett jel-
zésekre is figyeltek.

A mostani fejlesztés ke-
retében - a Buki sortól a vá-
rosközponton át Václigetig 
- harminckét helyen kerültek 
ki új táblák, a pótlás költsége 
csaknem 300 ezer forint.

Amíg a célra szolgáló ke-
retösszeg engedi, a társaság 
igyekszik minél több továb-
bi helyen pótolni a hiányzó 
táblákat.

Idősek otthona: fontos cél a férőhely bővítés hiszen mindenki ragasz-
kodik a megszokott kör-
nyezethez.

- Persze nagyon fon-
tos a férőhely bővítés, de 
ez ebben a felállásban is 
megvalósítható, példá-
ul Deákváron, az Arany 
János utcai intézmény-
egységben lehetőség kí-
nálkozik új szárny létre-
hozására, húsz férőhellyel, 
és a Burgundia utcai köz-
ponthoz tartozó területen 
szintén elképzelhető ilyen 
fejlesztés, itt a mostani 
118 helyett akár 150 férő-
helyet is biztosítani lehet-
ne. Azon leszünk, hogy 
az elkövetkező években 
sikerüljön megvalósíta-
ni ezeket a tervbe vett 
beruházásokat - mondta 
terveik kapcsán Szmolár 
Attila.

Szmolár Attila igazgató öt évig tovább folytathatja a 
megkezdett munkát az idősek otthona élén
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Fördős Attila polgármester beszé-
dében hangsúlyozta: gyenge az az ál-
lam, amelyik nem tudja megvédeni a 
kisebbségeit, szavai szerint a jelen kor-
ban is rendkívül fontos politikai, társa-
dalmi és egyéni felelősség a kisebbsé-
gek melletti kiállás.

- Lehet a gyengeséget geopoliti-
kai, ideológiai indokokkal mentegetni, 
magyarázni, de a gyenge és az erős ál-
lam viszonylatában az alapvető moz-
gatórugó a félelem. A gyenge állam 
törvényeket hoz, hogy kordában tudja 

tartani az erőseket, az erős állam pedig 
fél a gyengétől, annak bizonytalansá-
gától és kiszámíthatatlanságától. Ezért 
történhetett meg, hogy az első világ-
háború győztes hatalmai a harmincas 
évek fasizálódó Németországával kap-
csolatban félelemből mindig halogató 
politikát folytattak. És ennek követ-
kezménye az is, hogy a náci birodalom 
1944-ben a gyenge Magyarországot 
megszállhatta, és a gyengeség közre-
működésbe csapott át, a végeredmény 
pedig százezrek elhurcolása, megsem-
misítése lett - mondta a városvezető.

Hozzátette: a keresztényeknek 
a gyengék mellé kell állniuk, le kell 
leplezniük a kirekesztő eszméket, el-
lent kell mondaniuk azoknak és nem 
szabad teret engedniük a kardcsörtető 
erőseknek.

Turai János, a Váci Zsidó Hitköz-
ség elnöke rávilágított: a magyar zsi-
dóság soha nem különült el a többségi 

nemzettől, és amíg megadatott, nagy-
ban hozzájárult az ország fejlődéséhez, 
szavai szerint ez helyi szinten, így Vá-
cott is így volt.

- Vácon erős zsidó hitközség léte-
zett, két zsinagógát is fenntartottak 
eleink, és a közösséghez tartozó keres-
kedők, iparosok jelentősen segítették 
a város fejlődését. Aztán ez a helyzet 
fokozatosan megváltozott, egyre in-
kább korlátozták az izraelita vallásúak 
jogait. Majd elkövetkezett a legször-
nyűbb időszak, amikor a közigazgatás 
minden szinten szemrebbenés nélkül 
végrehajtotta a zsidótörvények előírá-
sait. Így itt is létrehoztak gettót, ahol 
nagyjából kétezer embert különítettek 
el, majd a közvetlen térségből ide hur-
coltakkal együtt csaknem hétszáz fő-
vel nőtt a létszám. 1944. június 28-án 
parancs érkezett a kiürítésre, másnap 
pedig már el is vitték a bevagonírozot-
takat a monori megyei gyűjtőtelepre, 
ahonnan később a haláltáborokba vitt 
az útjuk, és csak nagyon kevesen tér-
tek haza. A város és közvetlen környé-
ke zsidóságának több mint kilencven 
százaléka elpusztult - emlékeztetett a 
hitközségi elnök.

Megemlékezés a 
holokauszt áldozatairól
A Vácról és a kistérségből hetvenkét évvel ezelőtt haláltáborokba hurcolt zsidó 
emberek, a fasizmus minden áldozata előtt tisztelgő kegyeleti eseményen a város 
és a térség önkormányzatait képviselő vezetők, a társegyházak képviselői, a Ma-
zsihisz több vezetője mellett részt vett Ohad Kaynar, Izrael magyarországi nagy-
követének helyettese és Galik Gábor, a Miniszterelnökség főosztályvezetője is.

Hozzátette még: bár ma már csak 
szórványban élnek zsidók a térségben, 
a rendszerváltozás után mégis elkez-
dődött egyfajta megújulás, újjászerve-
ződött a Váci Zsidó Hitközség, sike-
rült visszavásárolniuk és felújítaniuk a 
zsinagógát, létrehozták a Duna-Ipoly-
Galga Regionális Holokauszt Oktató-
Kutató Központot.

- Mindezért köszönettel tartozunk 
a magyar államnak, a váci önkormány-
zatnak és a környékbeli településeknek, 
segítségük nélkül nem tudnánk betöl-
teni a holokausztkutatást és az ismeret-
terjesztést középpontba állító küldeté-
sünket - zárta szavait Turai János.

Az eseményen - Radnóti Miklós: 
VII. Ecloga című művét tolmácsolva - 
közreműködött Németh Jennifer egye-
temi hallgató, a Fónai-HUMÁNIA 
Társulat tagja.

A megemlékezést záró gyászszer-
tartást Deutsch Péter rabbi celebrálta, 
Nógrádi Gergely kántor közreműködé-
sével.

Július 15-én püspökszentelésre gyülekez-
tek a hívek a váci székesegyházba, zsúfo-
lásig megtelt a dóm a különleges jelentő-
ségű eseményre.

Ferenc pápa május 13-án kelt bullájá-
ban belorussziai apostoli nunciussá (pápai 
nagykövetté), egyben püspökké, az egy-
kori velebusdói érsekség címzetes érseké-

vé emelte dr. Pintér Gábor pápai prelátust, 
szentszéki diplomatát, a Váci Egyházme-
gye papját.

A szertartást Pietro Parolin bíboros, 
szentszéki államtitkár, a vatikáni diplo-
mácia első számú vezetője celebrálta.

Magyarországon először fordult elő, 
hogy egy apostoli nunciust - személyes 

kérésére - saját egyházmegyé-
je főtemplomában szenteltek 
püspökké.

"Rendkívül büszkék va-
gyunk mind Gábor atyára, 
mind arra a megtiszteltetésre, 
amely szentelése révén éri a 
Váci Egyházmegyét" - nyi-
latkozta az esemény kapcsán 
Beer Miklós megyés püspök.

 Forrás: Magyar Kurír, 
fotó: Cservenák Péter

Püspökszentelési szertartás a székesegyházban
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Nagy tömeg fogadta a nosztalgia-
vonattal érkező vendégeket, akiket - az 
ünnepélyes üdvözlésre egybegyűltekkel 
együtt - Fördős Attila polgármester kö-
szöntött.

- Az emberi természet nosztalgi-
kus, szeretünk visszaemlékezni a múlt 
jelentős, örömteli eseményeire. Az első 
hazai vasútvonal megépítése, az első 
szerelvény befutása is ilyen szép em-

Csaknem száz érdeklődő polgár vett 
részt július 14-én az önkormányzati 
képviselő-testület éves kötelező köz-
meghallgatásán.

A felvetett kérdések nagyobb ré-
szére a megjelentek a helyszínen 
kaptak választ, a többi felvetésre - az 
előírásnak megfelelően - írásban vá-
laszolnak az illetékesek.

Többen felhívták a figyelmet 
a külterületi szórt utak gyakori 
kigödrösödésére, amely jelenséget 
az utóbbi időben egyre jellemzőbb 
özönvízszerű esőzések csak fokoz-
nak. Ebben a kérdéskörben a vízel-
vezető árkok tisztítását is sürgették 
néhányan. Egy törökhegyi lakos elő-
relépésként értékelte, hogy a rendőri 

jelenlétnek köszönhetően lényegesen 
csökkent a környéken a betörések 
száma. A Törökhegyről érkezett az a 
hölgy is, aki azt szorgalmazta, hogy a 
város szervezzen lakossági tájékozta-
tást az M2 elkerülő autóút 2x2 sávos-
sá fejlesztése kapcsán. Többen felve-
tették, hogy gyakoribbá kellene tenni 
a közterületi fűkaszálást, éspedig nem 
csupán a közvetlen belvárosban.

Voltak, akik az iránt érdeklődtek, 
hogy az év elején megemelt kommu-
nális adót mire fordítja a város. Erre a 
felvetésre reagálva Fördős Attila pol-
gármester elmondta: a megemelt adó 
bevételeit éppen a közterületek kar-
bantartására, így például külterületi 
utak szórására, vagy a zöldfelületek 

Nosztalgiavonat érkezett az 
állomásra a jeles vasúti évfordulón
Július 15-én volt a 170. évfordulója annak, hogy befutott az "avató" szerel-
vény Pestről Vácra az ország legelső vasútvonalán, a történelmi esemény-
re emlékezve a jubileumi nap délelőttjén egy 424-es gőzmozdony vontatta 
nosztalgiavonat érkezett az elmúlt években megújult állomásra.

lékű históriai momentum, de hozzá-
tehetjük, hogy a hosszú távú rögzített 
pályás tömegközlekedés elindulása, 
fejlődése az egyetemes történelemnek 
is nagyon fontos fejezete. És a történet 
a jelenben is folytatódik, aminek ékes 
bizonyítéka a főváros és Vác közötti 
vonal elmúlt években megvalósult fel-
újítása, állomásunk teljes körű rekonst-
rukciója - mondta a városvezető, tartal-
mas időtöltést kívánva mindenkinek az 
egész napos programhoz.

Az eseményt szervező Vác és Vidé-
ke TDM Nonprofit Kft. ügyvezetője, 
Papp Ildikó is köszöntötte a résztvevő-
ket, majd a tömeg - a Váci Ifjúsági Fú-
vószenekar csinnadrattás vezetésével, 
a XIX. századot idéző kosztümökbe 
öltözött segítők kíséretével - a főtérre 
sétált, aztán a program városnéző kis-
vonatozással, a kiállítóhelyek fakultatív 
megtekintésével, a település értékeit 
bemutató ismertető előadásokkal foly-
tatódott.

A tartalmas nap végén a nosztal-
giavonat késő délután indult vissza a 
fővárosba. 

Ribáry Zoltán

rendbetételére fordítják. Hozzátette: 
ezekre a feladatokra is korlátozottan 
jut pénz, hiszen például az illegális 
hulladékok elszállítását is meg kell 
oldani, amire több 10 millió forintot 
kell fordítani a közös városi kasszá-
ból.

Visszatérő kérdéskörként ismét 
szóba kerültek a helyi buszközleke-
désben tapasztalt gondok.

A korábbi évekhez képest az idei 
közmeghallgatáson újabb téma is fel-
vetődött, mégpedig a nyár eleje óta a 
testület előtt rendszeresen szereplő 
belvárosi társasház építési tervek kér-
désköre. A tiltakozás most a Rózsa 
utca környéki lakók részéről érke-
zett, akik szintén a városrész túlter-
helésétől tartanak egy nagyobb telek 
beépítése kapcsán. A témára reagálva 
a polgármester azt javasolta, hogy a 
lakók tiltakozás helyett keressék meg 
őt a hivatalban, ahol egyeztetéseket 
tudnak folytatni egy-egy beépítést 
illetően.

Kérdések és válaszok a 
közmeghallgatáson
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Az eseménysorozat nyitó sajtótájékoz-
tatóján Íjgyártó István, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium kulturális és tudomány-
diplomáciáért felelős államtitkára, a fesztivál 
egyik fővédnöke hangsúlyozta: a visegrádi 
együttműködés talán soha nem volt aktuáli-
sabb és jelentősebb mint épp napjainkban, így 
értelemszerű, hogy a minisztérium támogatja 
a rendezvényt.

- Vác nagyszerű helyszíne ennek az ese-
ménynek, amelynek fontos üzenete van kül- 
és kultúrpolitikai szempontból is - mondta az 
államtitkár.

Harrach Péter, a választókerület ország-
gyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy 
a visegrádi négyek egysége remény a görbe 
utakra tévedt uniónak, a kelet-közép európai 
államoknak fontos szerepe lehet a közös Eu-
rópával kapcsolatos, félresiklott gondolkodás 
jó vágányra terelésében.

- Hat évvel ezelőtt, átvéve a városvezetést, 

kiemelt feladatnak jelöltük meg 
Vác külkapcsolatainak fejleszté-
sét a visegrádi országok körében, 
mára már cseh és lengyel test-
vérvárosunk is van, illetve immár 
két szlovákiai település szerepel a 
partnereink sorában. Ugyancsak 
kitörési pontnak tekintettük az 
idegenforgalmi-kulturális fejlesz-
téseket, és büszkék lehetünk fia-
tal színházunkra, mely az elmúlt 
négy év alatt már nemzetközi 
hírnévre tett szert. A két törekvés 
kiválóan ötvöződik a V4 Fesztivál 

és Színházi Találkozóban - mondta Fördős At-
tila polgármester, fővédnök.

Kis Domonkos Márk, a Váci Dunakanyar 
Színház igazgatója, a 
fesztivál ötletgazdája 
kiemelte, hogy mindig 
igyekeznek valamilyen 
újdonsággal szolgálni, 
ezért szerveztek most 
filmvetítéseket is, éspe-
dig a visegrádi országok 
múltjáról és jelenéről 
szóló dokumentum- és 
riportfilmekből, de új-
donság volt a fesztivált 
záró Duna-parti piknik 
is.

Pozsgai Zsolt: A ki-
rálytalálkozó című darab-
jának ősbemutatója jelen-
tette a fesztivál nyitányát.

Nagy siker volt a V4 Fesztivál 
és Színházi Találkozó

Összességében több mint tízezer nézőt vonzottak a negyedik V4 Feszti-
vál és Színházi Találkozó előadásai, koncertjei.

Az író-rendező színdarabja ősbemutatója 
kapcsán mindenekelőtt hangsúlyozta: A ki-
rálytalálkozó nem megrendelésre készült al-
kalmi színmű.

- Egy több évvel ezelőtti kötetlen találko-
zón Schmitt Pál volt köztársasági elnök sugall-
ta a gondolatot, hogy a visegrádi összefogás 
történelmi alapeseményét drámai formában 
feldolgozzam. A szövegkönyv kapcsán voltak 
komoly félreértések és viták, köszönöm a váci 
színháznak, hogy ezzel együtt vállalták az ős-
bemutató felelősségét. A további félreértések 
elkerülése végett hozzáteszem, mindenféle 
mai áthallás a véletlen műve, mindez a tör-
ténelem sajátságosságából fakad, abból, hogy 
vannak ismétlődések a krónikában - mondta 
a szerző.

A záró napon a négy visegrádi országot 
képviselő teátrumok tagjai egy, az '56-os for-
radalomra és szabadságharcra emlékező dara-
bot vittek színre az ukrán Yaroslav Fedorishin 
rendezésében.

A fesztivál díját az idén a csehországi 
Zlin Színház nyerte el - a teátrum Jan Amos 
Komensky: A világ útvesztője és a szív paradi-
csoma című darabjával vett részt a verseny-
programban. 

Ribáry Zoltán

A "Nehéz örökség" című sorozat nyolc 
festménye tematikája szerint két négyes cso-
portra osztható, amelyek az "Osztályelmélet" és 
a "Rétegelmélet" címet viselik.

Mint a kiállításnyitó eseményen elhang-
zott, Bárdosi József festményeivel nem a poli-
tikai-gazdasági rendszerváltozás tényét és a 
demokratikus intézményrendszer kialakítását 
vitatja, hanem azt sugallja műveivel, hogy a 
mindennapi gondolkodás szintjén mind a mai 
napig nem teljesedett ki a rendszerváltozás.

Bárdosi József a kiállítás képeinek vázlatait 
még a 2000-es évek elején skiccelte fel, a fest-

ményeket fotók 
alapján készítet-
te, amelyekhez 
az adott elkép-
zelésnek meg-
felelően állította 
be a - gondosan 
megválogatott, 
önmagukban is 

jelkép értékű - tárgyakat.
A "civilben" művészettörténészként és fő-

muzeológusként dolgozó művész elmondása 
szerint a "Nehéz örökség" címnek legalább két-

féle értelmezése van.
Mint fogalmazott, a múlt századból, azon 

belül a két világháborúból, a szocializmus év-
tizedeiből nagyon sok mindent hurcolunk 
magunkkal lelki teherként, és ezekre a kérdé-
sekre még nem kielégítőek a válaszok, a másik 
olvasat szerint pedig maga a kultúra a nehéz 
örökség, például az értékes és az értéktelen 
megkülönböztetése.

Bárdosi Józsefnek nem ez volt az első kiál-
lítása, többször bemutatkozott már képzőmű-
vészként, de performerként ugyancsak letette a 
névjegyét - ó, azok a legendás, lélekszabadító 
váci Expanzió fesztiválok a múlt század utolsó 
évtizedében...

- Hihetetlenül jó érzés, hogy második ön-
álló fővárosi kiállításomat nagyon sokan meg-
tekintették, ez a kitüntető figyelem is inspirál 
a további alkotásra - nyilatkozta lapunknak 
Bárdosi József. 

R. Z.

Nehéz örökség - Bárdosi József egyéni kiállítása
Júniusban, csaknem egy hónapig Bárdosi József, a váci múzeum művészettörténész-fő-
muzeológus munkatársának festményeit láthatták az érdeklődők Budapesten, a ferenc-
városi Art9 Galériában, a kiállítást L. Simon László író-költő, a Miniszterelnökség ál-
lamtitkára nyitotta meg.

A Sirály című Csehov-darab utcaszínházi bemutatója is 
nagy sikert aratott. Fotó: Cservenák Péter



10  VÁCI HÍRNÖK   I   2016 JÚLIUS   I    XXII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM Kultúra

Megújuló játszóterek

A hónap fotója

Ugye hogy jó a kérdés, mert már mért ne ült volna 
rajta? Petőfinek váci kötődése is van, (szülei két évig 
laktak a városban), meg utazni is szeretett. Alakja 
és lelkisége is szinte összeforr azzal a legendás sze-
relvénnyel, amely 1846. július 15-én érkezett meg 
Pestről, egyúttal új korszakba repítve a magyar tör-
ténelmet is.

Az apropó tehát a 170. évforduló, amelyről tudó-
sítást olvashatnak lapszámunkban.

De ott volt-e Petőfi a 350 utas társaságában, akiket meghívtak a 
korszakalkotó eseményre? Nos, ennek igyekeztem utánanézni.

Szerencsére a kor lapjai, így a Pesti Hírlap és a Budapesti Hírlap is 
tudósított az eseményről. Hála nagybecsű kollégáinknak, sok minden 
megtudható arról a nevezetes napról.

Az indulásról ezt közli a Budapesti Hírlap tudósítója: délután 
háromkor nagy mozgolódás történt a pesti indóháznál (Nyugati pu. 
elődje), ahol a nép ezernyi csoportja nyomakodott, hogy lássa az első 
gőzüzemű vasút 16:00 órára kitűzött avatását. A sorkatonák és a polgári 
díszsereg ünnepi egyenruhában fogadta a főnemeseket és királyi hivatal-
nokokat, valamint az érkező urakat (tehát a meghívottakat), akik helyet 
foglaltak a hét feldíszített vagonban.

A kupékról az is kiderül, hogy üveg helyett bőrfüggöny fedte a ko-
csik ablakát, így a belső térben - gondolom, a kevés fény miatt - mé-
cses égett. A tudósításokban az is olvasható, hogy sokan a szervezettség 
hiányára panaszkodtak, ugyanis a nagy melegben nem volt lehetőség 
vízhez, vagy ételhez jutni. A Pesti Hírlap munkatársa például arról írt, 
hogy egy idős asszony egy vederben hozott valahonnan vizet, amivel az 
utasok enyhíthették végre szomjúságukat.

Mint köztudott, József nádor főméltóság és díszes kísérete, melyben 
Széchenyi és Kossuth is helyet foglalt - illetve a további 250-300 meg-
hívott - Pestről a váci állomásra utazott, hogy felavassák a „korszaktágí-
tó szuper-expresszt”. Ne felejtsük el, addig lovas fogattal fél napig, míg 
gőzhajóval órákig tartott az út a fővárosba. Az "avató vonatszerelvény" 
mindössze 59 perc alatt tette meg az utat úgy, hogy ebből Dunakeszin 
10 percet állt! Ezalatt töltötték fel a két „gőzparipa zablás zsákját” tűzi-
fával.

A kor tudósítói további érdekességről is beszámoltak. Az érkező 
vonat tagjai díszes fogadtatásra számítottak, ehelyett meglepődve ta-
pasztalták, hogy a tisztelgő küldöttségen kívül csak kisebb csoport várta 
őket az állomáson. A váciak mással voltak elfoglalva, éppen égett a fél 
belváros. A Tabán tűzoltásán serénykedett a lakosság apraja- nagyja. A 
Pesti Hírlap szerint „Ő fensége azonnal sietett megjelenni a vész helyén. 
.. .majd a jó váciak szerencsétlenségén meghatva magokba rejték az ör-
vendő érzelmeket”. A tűzvész akkora volt, hogy még javában tombolt, 
mikor a díszvonat elindult vissza, Pest felé. Mintegy ötven ház hamvadt 
porrá azon a nevezetes napon!

Végül Petőfiről. Nyomát sem találni annak, hogy a költő a protokoll 
vonaton lett volna, pedig érzékeny láng-lelke biztos nyomott hagyott 
volna a papíron akár az első vonat, akár a váci tűzvész kapcsán. Örök 
lázadó természetű, ráadásul egyszerű családból származó költőnk való-
színűleg nem szerepelt a meghívottak listáján. A legendás vonalavatás 
és a költő kapcsolatáról a leghitelesebb írás a kortárs Egressy Ákos fel-
jegyzéseiből maradt hátra. Pesti lakásukra akkoriban gyakran járt Petőfi, 
azonban néhány napig elmaradt. Aztán beállított a nevezetes dátumtól 
számított harmadik napon - írja - és arról számolt be, hogy két napja 
folyvást az új vonalon utazik. Ebből az tűnik ki, hogy a szerdai avatóna-
pot követő 16-ától többször is utazott a köz számára már átadott, me-
netrend szerint naponta kétszer közlekedő vonalon. Tehát nincs nyoma 
itt sem annak, hogy a költő 15-én jelen lett volna! Ugyanakkor nem tu-
dom elképzelni, hogy kihagyta volna az első gőzös pesti indítását, bizto-
san ott lehetett az ünneplő tömegben. Egyértelmű tudósítások szólnak 
arról is, hogy később, az 1846 októberétől Vácon élő szüleit rendszeresen 
látogatja a Pest-Vác vonattal. Egyik 47-es Vácra történő utazásáról maga 
is rajongással ír. Híres versét, a Vasúton-t - benne többek között ezekkel 
a gondolatokkal: „Száz vasútat, ezeret! Csináljatok, csináljatok!” - egyéb-
ként másfél évvel később, 1847 decemberében írta.

Kegyes Zoltán

Ott volt-e Petőfi az első vonaton?

A "Múzeumok Éjszakája" prog-
ram keretében újra megnyílt 
a Memento Mori kiállítás, 
amelyet az elmúlt időszakban 
megújítottak a szakemberek.

Továbbra is három mumi-
fikálódott holttest látható a 
bemutatóhelyen, de a csecse-
mő helyét egy 12 évesen el-
hunyt lány, Salamon Magdolna 
díszesen felöltöztetett mumi-
fikálódott porhüvelye vette át.

A kiállítóhely átalakítása 

során a felső pincehelyiségben 
korábban még nem látható 
szakrális tárgyak is a vitrinek-
be kerültek, a falakat is resta-
urálták, valamint korszerűbbé 
vált a klimatizálás és a világítás 
is.

A kiállítás felújítási költ-
sége 26 millió forintra rúgott, 
melynek nagy részét pályázati 
forrásból sikerült előteremte-
ni, az önrészt a város biztosí-
totta.

A Váci Városfejlesztő Kft. az 
elmúlt hetekben több hely-
színen is fejlesztette a játszó-
tereket.

A társaság munkatársai 
kijavították, újjávarázsol-
ták a kisváci Kálvin utcában 
lévő kis gyerekparadicsom 
eszközeit, padjait, így már 
újra használható a játszótér, 
amiért a körzet képviselője, 
Kriksz István külön köszöne-
tét fejezte ki.

Az önkormányzati cég ki-
alakított egy kis focipályát a 
Duna-part kisebb játszótere 
melletti szabad betonozott 
területen.

A szomszédos játszóté-
ren egy kéttornyú csúszdás-
mászókás-kötélhágcsós kis 
„várkastély” készült, ennek 
kiválasztásakor a társaság - 
minden más szempont mel-
lett - azt is szem előtt tartotta, 
hogy az új játszóeszköz lát-
vány szempontjából jól illesz-
kedjen a sétány összképébe, 

és a legkisebb gyerekek is jól 
ráláthassanak róla a Dunára.

A játszótér fejlesztési 
program keretében - szintén 
a közeli napokban - egyensú-
lyozó kötélhíd került a Deák-
vári főút, Sirály utca és Har-
kály utca határolta tömbbelső 
játszóterére.

Az is hozzátartozik a 
játszóterek fejlesztéséhez-
megóvásához, hogy egyre 
több fakeretes homokozóra 
jut strapabíró takarópony-
va, ez mind közegészségügyi 
vonatkozásban, mind az ál-
lagmegóvás szempontjából 
fontos.

Fényboltozat - Székely Sándor felvétele

Megújult a Memento Mori kiállítás
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A néhány éve követett hagyománynak 
megfelelően az idén is a székesegyház-
ban rendezett nyitó hangversennyel (a Vác 
Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox Huma-
na koncertjével) kezdődött, majd tűzijáték-
kal ért véget a Váci Világi Vigalom, mely 
összességében száznál is több programot 
kínált az érdeklődőknek.

A megnyitón Fördős Attila polgármester 
elöljáróban hangsúlyozta: méltó, hogy évről 
évre a dómban legyen a nyitány, hiszen a vá-
ros múlhatatlan hálával tartozik a történel-
mi századokban egymást követő városépítő 

püspököknek, hiszen mindenekelőtt nekik 
köszönhető a párját ritkítóan gyönyörű bel-
város kialakulása.

A programokról szólva kiemelte, hogy 
a vigalom kiváló alkalom a helyi művésze-
ti közösségek, a testvérvárosokat képviselő 
fellépők bemutatkozásra, Vác egyedülálló 
kiállítási kínálatának megmutatására.

- Az önkormányzat évről évre jelentős 
összeget áldoz arra, hogy ezzel a program-
sorozattal megajándékozhassuk a helyieket 
és vendégeinket, bízunk benne, hogy a jövő 
évben, a vigalom negyed százados jubileu-

ma kapcsán állami támogatással különösen 
nagyszabású rendezvénysorozatot szervez-
hetünk - mondta a városvezető, minden-
kinek sok élményt kínálva az idei rendez-
vénysorozat keretében.

Beer Miklós megyés püspök elsőként azt 
hangsúlyozta, hogy a vigalom a találkozás 
lehetőségének nagy ajándéka.

- Mi házigazdák büszkén ajánlhatjuk 
felfedezésre a város gyönyörű természeti 
környezetét, egyedülállóan gazdag építé-
szeti örökségünket és természetesen az élő 
kultúra értékeit mind a különböző előadá-
sokon, mind a kiállítások révén - fogalma-
zott a főpásztor.

Zárszóként pedig kifejezte reményét, 
hogy jövőre, a 25. vigalom idejére már állhat 
a Konstantin téren Migazzi püspök szobra.

Több mint harminc könnyűzenei kon-
cert, tucatnyi komolyzenei hangverseny, 
számtalan kísérő program csábította a kö-
zönséget a vigalomban, de természetesen 
nagyon népszerű volt a vásár is, amelynek 
keretében újdonságként a főtér és a Szent-
háromság tér közötti útszakaszon ugyan-
csak számos árus kínálta portékáit.

Horváth Ferenc, a városi levéltár igazga-
tója és Dömény Csaba, az Arcus kiadó és 
könyvesbolt vezetője kezdeményezésére, az 
önkormányzat, a püspökség, a fegyház és 
börtön valamint a Terror Háza Múzeum 
támogatásával szabadtéri kiállítást láthatnak 
az érdeklődők a Konstantin téren és a bün-
tetés-végrehajtási intézetnél.

A július 21-én, a világi vigalom elő-
estéjén tartott megnyitón Fördős Attila 
polgármester hangsúlyozta: a történe-
lemhamisító múlt rendszerben azt a 
hazugságot hallhatták a felnövekvő ge-
nerációk tagjai, hogy vidéken alig voltak 
forradalmi történések, így Vácott sem 
történt semmilyen számottevő esemény.

- Ezzel szemben nagyon fontos ese-
mények történtek azokban a napokban, 
hetekben Vácott is, de mind a mai napig 
nem sikerült teljesen feltárni a történéseket, 
még mindig adós az utókor ennek kapcsán - 
hangsúlyozta a városvezető.

Aztán megemlítette többek között a két 
szovjet emlékmű ledöntését, a vörös csillag 
leverését a városháza homlokzatáról, a szov-
jet szerzők kommunista propagandaműve-

iből rakott máglya meggyújtását a főutcán, 
a börtön kapuinak megnyitását, Kristóf Béla 
korábbi polgármester újbóli szerepvállalá-
sát, az elűzött Péteri József püspök időleges 
visszatérését, a szétvert téesz helyreállítását 

célzó visszatagosító bizottság létrehozását.
- Azokban a napokban hihetetlen ma-

gyar egység teremtődött, jó lenne ezt újra 

megélni - zárta szavait a polgármester.
Beer Miklós megyés püspök - hangsú-

lyozva a történelmi évfordulók jelentőségét 
- '56 kapcsán kijelentette, hogy a forradalom 
és szabadságharc egyféle újjászületés volt és 
végső soron előkészítette a végül több mint 
három évtizeddel később beteljesedő rend-
szerváltozást.

- Ma újra olyan törté-
nelmi időket élünk, amikor 
az egész világnak újjászüle-
tésre van szüksége, kérem az 
Urat, hogy segítsen ebben 
mindannyiunknak - mondta 
a főpap.

Tallai Gábor, a Terror 
Háza Múzeum program-
igazgatója mindenekelőtt 
azt hangsúlyozta, hogy vég-
re itt az ideje méltó emléket 
állítani '56 hőseinek, minél 
többeket néven nevezve a 
különböző településeken, 
példaként állítva őket a fel-
növekvő generációknak.

A kiállításon szereplő 
történelmi dokumentum értékű fotókat An-
dor Gyula, Kocsis Iván és Pitz Pál készítette a 
hatvan évvel ezelőtti történelmi napokban.

Megnyílt a Vác '56 című szabadtéri kiállítás

Tízezreket vonzott a Váci Világi Vigalom
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   Gyógyszertárak ügyeleti rendje

A Deákvári Gyógyszertár Vác, Deákvári főtér 30. 06-27/510-805
B Központi Gyógyszertár Vác, Köztársaság út 23. 06-27/501-630
C Vácz Remete Gyógyszertár Vác, Magyar u. 3. 06-27/305-997
D Gyöngyvirág Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 3. 06-27/303-343
E Kisváci Szent Gellért Gy. Vác, Papp Béla u. 10. 06-27/306-190
F Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a. 06-27/301-367
G Benu Gyógyszertár Vác Vác, Zrinyi u. 9. 06-27/501-385
H Fekete Kígyó Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 37. 06-27/312-338
I  Alsóvárosi Gyógyszertár Vác, Zöldfa u. 25. 06-27/311-157

Anyakönyvi hírek:
Születések: Erhardt Gábor és Prétor 
Alexandra gyermeke: Csanád Gábor , 
Czizmadia Zoltán és Horváth Julianna 
gyermeke: Zoltán Zalán, Seres Attila 
és Doknár Tímea Julianna gyermeke: 
Balázs, Szentgáli Pál és Juhász Erzsé-
bet gyermeke: Lelle, Bányavári Gergely 
és Dóczi Zsuzsanna gyermeke: Soma, 
Néveri Péter és Oroszki Szilvia gyerme-
ke: Péter, Janik Tamás János és Molnár 
Cecilia gyermeke: Áron Ében, Szabó 
Gábor és Ladányi Erzsébet gyermeke: 
Dominik, Varga Csaba Zsigmond és 
Kertesi Éva gyermeke: Viktória Noémi, 
Bódi János és Vígh Andrea gyermeke: 
Alex Kristóf, Bolvári Balázs és Bíró 
Bettina gyermeke: Balázs.

Házasságot kötöttek: Konopás Attila 
Márk és Badacsonyi Enikő, Bartyik Ba-
lázs és Kósa Erika, Pozsonyi Richárd és 
Saliga Marianna, Marinovszki István és 
Szabó Adrienn, Urbán Zoltán András 
és Cserny Renáta Mária, Werner Tamás 
és dr. Varga Orsolya, László Krisztián és 
Tótpál Ildikó, Zsoldos Miklós és Lő-
rinc Nikolett, Molnár Csaba és Kisparti 
Gabriella, Szalai Roland és Bónis Eve-
lin, Bús Péter János és Szabó Adrienn 
Bernadett, Kosdi Péter és Pallagi Kitti, 
Vitáris Norbert és Szabó Vivien, Győ-
ri Márton és Moravcsik Eszter Szilvia, 
Szegner József és Rácz Ildikó, Szabó 
Zoltán és Kovács Renáta, Kovács István 
és Gulyás Mercédesz, Németh László és 
Pintér Ivett, Telegdy Mátyás és Ugaros 
Virág, Havan Gábor és Kovács Nóra.

Halálesetek: Bocsi Árpádné sz: Kiácz 
Gizella /1936/, Krutilla Csaba Mihály-
né sz: Pudics Ildikó /1968/, Sándori Jó-
zsefné sz: Sződi Ilona /1930/, Schneider 
Antal /1951/, Piszár Imre Tibor /1945/, 
Gulyás Pálné sz: Farkas Mária Mag-
dolna /1954/, Fábián László /1951/, 
Varsányi Pálné sz: Ipolyvölgyi Mária 
/1925/, Básthy Lászlóné sz: Piros Esz-
ter /1922/, Durján Józsefné sz: Kalácska 
Erzsébet /1939/, Kaszap Istvánné sz: 
Ignácz Borbála /1931/, Szokol Istvánné 
sz: Kiszel Margit /1926/, Zabulik Lász-
ló Miklós /1925/, Baranyi József Imre 
/1953/, Szorcsik Lajos /1945/, Pénteki 
Mária /1935/, Galambosi Istvánné sz: 
Ipolyvölgyi Márta /1934/, Kristóf Bé-
láné sz. Schadenberger Teréz /1933/, 
Plank Józsefné sz. Zachar Erzsébet 
/1928/, Bakosné Lipovics Piroska sz. 
Lipovics Piroska /1933/, Jendrék Ödön 
/1956/, Horváth Gyuláné sz. Neuman 
Mária /1943/, Koncz Péter Tamás 
/1956/, Sulyánszki Zoltán /1956/, Váry 
Márta /1922/, Herth Teréz /1923/, Ha-
jas Istvánné sz. Assenbrenner Margit 
/1934/, Csizmarik Károly /1930/.

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti hétvégi 

fogászati ügyeletek megszűntek!
Legközelebbi

ingyenes ügyelet:
Szájsebészet
Budapest,

VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

   Központi orvosi ügyelet
(felnőtt és gyermek)

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
ÁNTSZ épület földszinti helyisége.

Elérhetőség: 06-27/306-090
Ügyeleti idő:

hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig,
pénteken 16 órától 
hétfő reggel 7 óráig

Munkaszüneti napokon 24 órában!

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. 
Vagyonhasznosítási  részleg (Vác, Köztársaság út 34.) aktuális hirdetései:

Beépítésre alkalmas ingatlanok eladásra: - Vác, Budapesti főút 2-8. szám alat-
ti "volt Karacs Kollégium" 3765/1 hrsz-ú kivett kollégium művelési ágú ingatlant

Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra: - Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 8. szám alatti, 
3192/A/8 hrsz-ú, 11,7 m2 nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi 
körre l Vác, Március 15. tér 27. szám alatti, 3099/1 hrsz-ú, 22 m2 helyiséget - kereskedelem-

szolgáltatás-sport tevékenységi körre l Vác, Március 15. tér 17. szám alatti, 3105/A/2 hrsz-ú, 
120 m2 célú helyiséget – kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre l Vác, Zöldfa utca 

1. szám alatti, 4520/A/1 hrsz-ú, 142 m2 helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi 
körre l Vác, Deákvári főtér 987/8/A hrsz-ú pavilont, 47 m2 alapterülettel - kereskedelem-

szolgáltatás tevékenységi körre l Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2 db pavilont (külön-kü-
lön), 13-13 m2 kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre l Vác, Zöldfa utca 33. szám 

alatti, 4526 hrsz-ú, 31 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget - kereskedelem - szolgálta-
tás tevékenységi körre l 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 - kereskede-

lem-szolgáltatás tevékenységi körre l Vác, Budapesti főút 21. szám alatti, társasházi, Mű-
emléki épület, 3518/A/1 hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget, kereskedelem 
- szolgáltatás tevékenységi körre l Vác, Deákvári fasor 2. szám alatti iroda épület, mellék-
épület szabad helyiségeit, területeit - iroda, nyitott szín, szabad terület, raktár-tároló célra.
Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról. 

Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.: 27/510-103 és 27/510-104

Olvass és írj Anne Frankkal!
Szeptember 8-án 17 órakor kiállítás nyílik a Katona Lajos Városi Könyv-

tárban az amszterdami Anne Frank Ház dokumentum- és képanyagából.
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Egerben menetelt a Dunakanyar Régió UFC
A Dunakanyar Ré-
gió UFC 2007-es 
korosztálya június 
16-19. között egy 
nagyszabású tornán 
vett részt Egerben. 
Az Aventics Kupa 
XXIII. Nemzetkö-
zi Utánpótlás Lab-
darúgó Tornát a 

2003- 2008-as korosztályok kis focistái számára rendezték. 
A 2007-es korosztályban 5 csoportban 25 csapat mérkőzött 
meg egymással. A nemzetközi mezőnyben több ország is 
képviseltette magát: érkeztek csapatok Romániából, Szlo-
vákiából is.

Selmeci György fiai, a váci Dunakanyarosok megállít-
hatatlannak bizonyultak: szabályosan "lefutballozva az el-
lenfeleket" toronymagasan jutottak be a döntőbe, ahol a 
házigazgda egri csapattal mérkőztek meg, és 5:0-ás győzel-
met aratva állhattak fel a dobogó legfelső fokára. A torna 
gólkirálya is a váciak közül került ki Gerhát Trisztán sze-
mélyében, aki 16 góllal segitette csapatát a kupa megszer-
zéséhez.

A mérkőzéseken a jó hangulatról a váci szülők és a test-
vérek gondoskodtak, a csapat csatakiáltásával biztatták a 
pályán lévőket: "Kisbirtok, nagybirtok, a Dunakanyarral nem 
bírtok! Jobbra kanyar, balra kanyar, mi vagyunk a Dunaka-
nyar!" 

Egy büszke szülő

Postánkból
Váci sikerek az All Kyokushin világbajnokságon

Június 24-25-én 
Szentesen rendez-
ték meg a II. ALL 
K Y O K U S H I N 
világbajnokságot, 
amelyen sok szép 
sikert ért el a Váci 
Hinomoto Harc-
művészeti SE – IBK 
Hungary.

Szinte érezhető volt az alapító mester, Sosai Masutatsu 
Oyama jelenléte, ha élne, büszke lenne a tanítványaira.

A Hinomoto Harcosok részvételéhez előzetesen 6 hó-
nap rendkívüli felkészülésre és minimum 3 országos verse-
nyen dobogós helyezésre volt szükség.

Eredményeink: Pervai Adrienn: gyerek II. -30kg: kata: 4. 
hely / kumite: 2. hely; Kocsis Adél: serdülő -45 kg: kumite: 3. hely; 
Lucsán Boglárka: serdülő -55 kg: kumite 3. hely Pervai Lilla: 
serdülő kata: 8. hely; Hődl Ádám: gyerek I. -40 kg: kumite: 12. 
hely.

Az egyesület vezetősége, az edzők, Sempai Meck Kriszti-
na és Sempai Mészáros József méltán büszkék a versenyzőik-
re, hiszen rendre ott vannak minden verseny legeredménye-
sebb csapatai között!

Ami nem véletlen, hiszen az edzők immár 5. éve része-
sülnek Vác városának kitüntetésében és hihetetlen odaadás-
sal és szeretettel igyekeznek lehetőséget adni minden spor-
tolni vágyó gyermeknek és felnőttnek egyaránt! 

FoRRás: www.kyovac.hu

Napközis tábor a gyermekjóléti központban
 

Június 20-24. között szerveztünk egy napközis tábort az intézmé-
nyünk székhelyén (Váci Család-és Gyermekjóléti Központ, Deák-
vári fasor 2.) a szolgálat gondozásában lévő  váci illetőségű gyerme-
kek számára. Csaknem harminc 4 és 13 év közötti fiatal vett részt 
a táborozáson.

Intézményünk jogszabályi kötelezettsége prevenciós foglalko-
zások szervezése. A tábor lehetősége nagy segítség volt azoknak a 
szülőknek, akiknek gondot okoz  a gyermek napközbeni elhelyezé-
se, amíg ők dolgoznak.

A táborba érkező gyermekeket reggel 8:00-tól 15:30-ig külön-
féle programokkal, foglalkozásokkal várták a kollégák. Lehetősé-
gük volt kézműves foglalkozásokon részt venni, különböző sport 
és csapatjátékokba bekapcsolódni, társasjátékokkal  játszani, cso-
csózni, kirándulni, kaland park adta élményekkel megismerkedni, 
strandolni, városnéző kisvonaton utazni, játszóterezni, de volt közös 
fagyizás is, a táborozás végén pedig tortával leptük meg őket.

A táborban háromszori étkezést biztosítottunk, az önkormány-
zat nyári étkeztetési keretének jóvoltából.

A tábor finanszírozását a következő támogatók révén tudtuk 
megvalósítani: az egészségügyi és szociális bizottsághoz beadott 
pályázat forrásából, a sport és ifjúsági bizottságtól kapott ingyenes 
uszoda használat révén, a Tiszta Formák Alapítványhoz benyújtott 
pályázaton nyert forrásból és az Egyházmegyei Karitász támogatá-
sának köszönhetően.

Június 30-án reggel 8:00-tól 15:00 óráig  az illetékességi terü-
letünkhöz tartozó  Csörög községbe egész napos játszó napot szer-
veztünk 4 és 13 év között gyermekek számára, a program helyszíne 
a művelődési otthon udvara és nyitott terasza volt.

Délelőtt kézműves technikákkal való ismerkedés és társasozás 
szerepelt a programban, az ebédet követően sport- és akadály ver-
senyeket rendeztünk.

Az ebéd paprikás krumpli volt, ami a helyszínen bográcsban 
készült el.

A gyerekek ellátását, a reggelit-ebédet-uzsonnát-fagyit-
üdítőket az előbbiekben felsorolt támogatásokból finanszíroztuk.

A nagy sikerre való tekintettel nyári terveink között szerepel 
egy újabb hasonló, élményekben bővelkedő nap megszervezése! 

Pető Csilla igazgató

Mindig nagy érdeklődéssel olvassuk a vá-
rosi aktualitásokról beszámoló lapjukat. A 
Váci Hírnök előző számában, a sporthírek 
között izgatottan  kerestük azt a részt, 
amelyben a Fut a Vác-ról, városunk egyre 
népszerűbb sportrendezvényéről számol-
tak be.

Csalódottan állapítottuk meg, hogy a 
Jakus László Emlékverseny első helyezett-

jeinek neve nem szerepel a cikkben. Ezt 
különösen sajnáltuk amiatt, mert uno-
kánk, Boros Márton, (az Árpád Fejede-
lem Általános Iskola akkor 4. c. osztályos 
tanulója) nyerte meg a 12 év alatti fiú 
korosztály versenyét.

Marci édesanyjával és testvéreivel 
több éve lelkes résztvevője a futásnak. Az 
itt látható fotó idén készült róluk.
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Kézilabda
Elkészült a bajnoki 
versenykiírás
A Magyar Kézilabda Szövetség elkészí-
tette az NB I-es férfi kézilabda-bajnokság 
2016/2017-es idényének versenykiírását.

Az alapszakaszban a csapatok körmér-
kőzéses rendszerben játszanak pályaválasz-
tói joggal oda-visszavágó alapon összesen 26 
mérkőzést.  Az alapszakasz 1-2. helyezettje 
bajnoki döntőt játszik.

A szezon szeptember 11-én kezdődik és 
2017. május 14-éig tart. A bajnoki döntőre 
május utolsó két hétvégéjén kerül sor.

Az NB I-es bajnokságban mérkőzésen-
ként a Magyar Kézilabda Szövetség játék-
engedélyével legfeljebb három EU tagor-
szágon kívüli nem magyar állampolgárságú 
játékos szerepeltethető.

A következő szezonban a Veszprém, 
a Szeged, a Tatabánya, a Csurgó, a Bala-
tonfüred, a Váci KSE, a Balmazújváros, 
a Mezőkövesd, a Gyöngyös, a Cegléd, az 
Orosháza, a Komló, az Eger és a Budaka-
lász csapatai alkotják az élvonal mezőnyét.

Javában tart a felkészülés
Az Ipress Center-Vác felnőtt női első osztá-
lyú kézilabda-csapata július közepén meg-
kezdte a felkészülést a következő szezonra.

A felkészülési időszakban szeptem-
ber elején ismét megrendezi a váci klub az 
Ipress Kupát, melyen - a múlt évhez hason-
lóan ismét - a Dunaújváros, a Fehérvár és a 
Siófok csapata lesz a házigazdák ellenfele.

Labdarúgás
Húsz csapat küzd 
az NB II-ben
Július végén elkezdődött a húsz csapatosra 
bővült labdarúgú NB II új bajnoki idénye.

És hogy mi lehet az esély az új szezon-
ban? Nos, a stabil csapat felépítése mellett ta-
lán az is, hogy nem csupán a Vác FC, hanem 

AWI Hegesztő, 
CNC-s, Lakatos, 

Összeszerelő munkatársakat 
keresünk 

veresegyházi munkahelyre

Elvárások:
lSzakmunkás bizonyítvány
lAlapos szakmai ismeretek
lLegalább 1 év szakmai tapasztalat

Amit kínálunk: 
lBejelentett munkaviszony
lBejárás céges busszal
lCafeteria

Jelentkezés: jelentkezes.m@humancentrum.hu 
vagy 06-70/452-0804

Július utolsó előtti hétvégéjén 
rendezték - Szegeden, a Maty-éri 
pályán - a 2016-os evezős országos 
bajnokságot. A megmérettetésen 
47 aktív korú és 13 veterán spor-
toló képviselte a Vác Városi Evezős 
Clubot. A négynapos eseményen 
összesen 119  versenyszámot ren-
deztek, ebből a váciak 60 verseny-
számban álltak rajthoz.

A VVEC 2016-os 
magyar bajnokai:

Férfi könnyűsúlyú egypár-
evezős: Galambos Péter; férfi 
kétpárevezős:Ács Kristóf, Bácskai 
Máté; férfi négypárevezős: Kovács 
Kornél, Ács Kristóf, Bácskai Máté, 
Varga Tamás; férfi könnyűsúlyú két-
párevezős: Galambos Péter, Csiszár 
Péter; férfi veterán kormányos nél-
küli négyes: Nógrádi Tivadar, Noé 
Gábor, Hász Márton, Ábrahám Gá-
bor; férfi veterán kormányos nélküli 
kettes: Nógrádi Tivadar, Noé Gábor; 
MIX veterán négypárevezősben a 
bajnok csapat tagja volt a váci Noé 
Gábor is; női veterán négypáreve-
zősben a bajnok versenyegyesülés 
tagja volt Ekker Zsuzsanna.

- Az egyesületek összesített 
pontversenyében sikerült megőrizni 
előkelő negyedik helyünket a cse-
peli, győri és szegedi klub mögött, 
ezúton is szívből gratulálok ehhez a 
nagyszerű eredményhez versenyző-
inknek és edzőinknek. És köszöne-
tet mondok a népes küldöttségünket 
a hajószállításban, utaztatásban  tá-
mogató Heim-busz vállalkozásnak 
valamint a Széchenyi utcai Príma 
áruháznak, akik pedig csapatunk ás-
ványvíz ellátását biztosították - nyi-
latkozta Vácy Károly önkormányzati 
képviselő, klubelnök.

Váci versenyzők is indulhatnak a Paralimpián

pályájának felújítása miatt több más csapat is 
(Budaörs, Szeged 2011, Cegléd, Kozármis-
leny, Mosonmagyaróvár és várhatóan az egy-
aránt újonc SZEOL és a Cigánd is) sokáig 
biztosan albérletben játssza hazai meccseit, 
így nem csak városunkat érinti az, hogy ide-
gen környezetben kell megvívniuk mérkőzé-
seiket. A létszámemelés is kedvező fejlemény 
a mieink számára, hiszen több, a miénknél 
szerényebb képességű együttes csatlakozott 
az NB III-ból a másodosztályú mezőnyhöz, 
és ha sikerület erősíteni, akkor a Vácra a leg-
utóbbinál jóval nyugodtabb idény várhat.

Csapatunkat továbbra is Nagy Tibor ve-
zetőedző irányítja, aki a múlt idényben igen 
nehéz helyzetben vette át a feladatot, és vé-
gül sikerült kiharcolnia a gárdával a bennma-
radást.

Kajak-kenu
Vácról indult versenyzők 
sikerei
Moszkvában rendezték a Kajak-Kenu 
Európa-bajnokságot, amelyen a férfi kajak 
4-es 500 méteres versenyszámban a ma-
gyar egység egyik tagja a váci születésű, de 
Szobon élő Molnár Péter volt.

A Nádas Bence, Tótka Sándor, Molnár 
Péter, Somorácz Tamás összeállítású né-
gyes minden futamban meggyőző telje-
sítményt nyújtott, a döntőben a viszonylag 
gyenge rajt után 
fokozatosan maguk 
mögé utasították 
a riválisokat, s így 
megszerezték az 
Európa-bajnoki cí-
met.

Az idei kajak-
kenu maratoni Eu-
rópa-bajnokságra 
a spanyolországi 
Pontevedrában ke-
rült sor, ahol a Fe-
rencváros színeiben 
sportoló váci Petró 
Ádám kajak egyes-
ben megnyerte a 
versenyt.

A Váci Reménység Egyesület két 
paraatlétája, Keresztesi Erika és Kálmán 
Krisztina is indulhat a riói Paralimpián.

Keresztesi Erika többszörös Világ- és 
Európa bajnok futó, aki 400 méter síkfu-
tásban indul majd. Nevelőedzője Benkó 
Zsuzsa testnevelő tanár.

Kálmán Krisztina IWAS Világjátékok 
győztes és Európa-bajnoki bronzérmes 
dobóatléta súlylökésben képviseli majd 
Magyarországot és Vác városát. Nevelő-
edzője Kanyó Zsolt paralimpikon.

A kvótát szerzett váci paralimpikonok 
felkészítő edzője Szikora Gyula.

Evezős sikerek
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Hyundai-Vác 
Címünk: 2600 Vác, Szent László út 29.

Telefon: (30) 820-2369, E-mail: info@hyundaivac.hu

Hétfő
20:00 Híradó – 
benne Vác és térsége 
legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Spiritusz 
– sport, életmód és 
szabadidő maga-
zinműsor
20:30 Konyha TV
20:45 Sportközve-
títés/film
22:55 Híradó 
(ism.)

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 Sportközve-
títés/film
22:35 Híradó 
(ism.)
Szerda
18:00 Hetedhét 
Magazin – össze-
foglaló Fót térségéből
19:00 Hetedhét 

Magazin (ism.)
20:00 Híradó – 
benne a térség leg-
fontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Nagyító – 
hírháttér-műsor
20:50 Film
22:10 Híradó 
(ism.)

Csütörtök
20:00 Híradó – 
benne Vác és térsége 
legfontosabb törté-
nései
20:17 Sporthírek
20:20 Hazai -
kulturális program-
ajánló magazin-
műsor
20:40 Nagyító – 
hírháttér-műsor
21:10 Film
22:30 Híradó 
(ism.)

Péntek
20:00 Híradó – 
benne Vác és térsége 
legfontosabb törté-
nései
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kul-
turális program-
ajánló magazin-
műsor
20:40 Térségi ma-
gazin
21:10 Partycsóka 
Tomi show
22:30 Híradó 
(ism.)
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