
ELHUNYT 
KATONA 
TAMÁS
Utolsó útjára kísérték, a 
harmadik köztársaság és 
városunk első ország-
gyűlési képviselőjét.
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I N G Y E N E S  K I A D V Á N Y

ÖSSZEHANGOLT 
PROGRAMOK
A vigalom után is foly-
tatódik a rendezvények 
sora. Kiállítások, sza-
badtéri rendezvények 
Vácott. 

CSANK JÁNOS 
ÚJRA VÁCON
A Diadal téren 
munkába állt 
a mester, sokan ismét 
bajnokcsapatot 
remélnek.

VARGA 
LÁSZLÓ 
DÍSZPOLGÁR
Laci atya minden-
kivel megtalálja a 
hangot, több mint 25 
éve szolgál Vácott.

11. és 13. oldal3. és 14. oldal8. és 9. oldal6. oldal
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HOLjárunk?
� Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontosabb meghatározását Öntől várjuk. A helyes megfejtők között ajándékot 
sorsolunk. Ha tudja a választ, írja meg nekünk e-mailben, az estv@estv.hu címre! Köszönettel: Váci Városimázs Kft. 
Előző számunk játékának győztese: Monostori Szilvia, a helyes megfejtéshez és a nyereményhez gratulálunk! 
E havi feladványunk megfejtéseit szerkesztőségünkbe augusztus 21-ig várjuk.
Előző lapszámunkban a  váci Hétkápolna épületegyüttesének kegytemplomát látták.

Sok-sok éve Vácott egy osztályteremben rendezett szurkolói ankétra 
ötvenen zsúfolódtak be a piros-kék hívek. A legutóbbi évadban egy NB1-es 
(„professzionális”) labdarúgó mérkőzésre ötven néző volt kíváncsi a váci 
stadionban.

Kilátogattunk mi is a zöld gyep, a két kapu, a társaság és a jó levegő miatt.
A „kanyarban” sok-sok éve kéthetente, manapság úgy évi egy alka-

lommal találkozunk. A hely szelleme idézi a nagy csatákat, gólokat és 
mindent, ami „szép volt, fi úk”!

Mert sokszor nevéhez hű volt a Diadal tér. Megadta itt magát nem 
egyszer az Újpest, a Honvéd és a Fradi. Gyerekfejjel bámultuk a bal lábast, 
aki még negyven éves kora körül is szinte minden szabadrúgásnál kapufát 
vagy hálót talált. Több ezer férfi szem számára sokszor ismétlődő, mégis 
megunhatatlan jelenet a pontrúgásnál álló labda és a reményteljes várakozás. 
A bíró hátrébb rendeli a sorfalat, de közben a lelátó már a „Várady Béluska, 
úgy lő, mint a géppuska”, strófával előre ünnepel... A kapus láthatóan remeg, 
a játékvezető sípjába fúj,  és BUMM! Következhet „a piszkáld ki, piszkáld 
ki...” kezdetű nóta, mialatt a lasztit az ellen a kezdőkörbe viszi. 

Pedig ekkor még csak az út elején tartottunk, és a legszebb piros-kék 
álmainkban sem reméltük, hogy játszik még itt egy „tanár úr”, hogy lesz já-
tékosunk, aki huncutabbul rúgja a 11-est, mint Panenka, hogy lesz gólkirá-
lyunk, nem egy válogatottunk, és mi leszünk a harmadik (amúgy legkisebb) 
vidéki város, mely képes a legfelsőbb osztályban bajnoki aranyat nyerni.

Volt egy kapusunk is, aki az UEFA kupadöntőről érkezett hozzánk 
és nem úgy, mint néző. Később kiderült, nem volt hasztalan az Európá-
ban szerzett rutin, hisz új piros-kék együttesével a  kupacsatákban többek 
között a Paris St. Germain, a Benfi ca és a Dinamo Kijev ellen kellett 
helytállni. (Miután Vác búcsúztatta a Groningent, az akkori holland 
bajnokság 3. helyezettjét.)

 Feltétlenül említést érdemel, hogy volt egy edző, aki nem vágyott a 
fővárosba, szerette Vácot, a somlói galuskát, a vadászatot, de mindenek-
előtt a kemény munkát és csapatát.

Őt egy idő (és megannyi eredmény) után mesternek hívták, kivéve, ha 
a rím és a bajnoki cím méltó megéneklése mást kívánt.

Merthogy, „ilyen edző kell nekünk, ilyen edző pompás, kinek a feje 
éjjel-nappal világító lámpás” -énekelte megannyi váci a városháza előtt, 
a bajnokok pedig annak teraszán. 

A váci labdarúgás dicsőséges napjait idézve talán azt is gondolnám, 
ezen írással egy időre elveszítem olvasóink szebbik felét, ha nem lettem 
volna jelen, a cikk elején már említett szurkolói ankéton.

Ott történt, hogy felállt egy hölgy, aki - mint kiderült - bizony komoly 
tétben kötött férjével fogadást a váci csapat győzelmére. A feleség ké-
sőbb sikerét a Vác két góljának köszönhette, de pikánsabb, mit az öröm 
hevében férje és a nyilvánosság előtt vallott meg a „bűnös asszony”. Az 
izgalommal várt sporthírek után, mikor a mester a csapat teljesítményéről 
nyilatkozott, a feleség, mint kiderült hálából és örömében a képernyőn 
keresztül nem egyszer megpuszilta Csank Jánost. 

A tréner a nyilvános vallomásra reagálva köszönetet mondott, és szerényen 
megjegyezte, eddig nem is volt jellemző, hogy ilyen sikere legyen a nőknél.

Nem csak a nőknél, Vácott és környékén mindenütt. Isten hozta újra itthon!
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Képviselői 
hozzászólások, 
kérdések

Az érvényes rendelet sze-
rint a júliusi testületi ülésen is 
az Egyebek tárgysorozat elején 
reagálhattak a képviselők az 
előző tanácskozáson feltett 
kérdéseikre kapott válaszokra. 
Ezt követően napirend utáni 
hozzászólások és új kérdések 
felvetése következett.

A napirend utáni képvi-
selői hozzászólások elején 
Kászonyi Károly a lomtala-
nítási munkát végző dolgo-
zókat ért fenyegetés kapcsán 
felkérte a polgármestert, 
hogy kérjen tájékoztatást a 
váci rendőrkapitányság na-
pokban kinevezett parancs-
nokától, Latorovszky Gábor 
alezredestől. A későbbiekben 
a főtéren történt atrocitások 
összefüggésében szorgalmaz-
ta, hogy közösen alakítsanak 
ki a fi atalok számára kulturált 
időtöltési lehetőséget.

Katonáné Doman Erika a 
főtér hétvégenkénti állapotát 
kifogásolta, és intézkedést 
kért az ottani rendzavarás 
és szemetelés megelőzésére. 
A továbbiakban a szelek-
tív hul ladékgyűjtő helyek 
rendszeresebb takarítását, a 
kialakult parkolási helyzet 
megoldását és a közterületi 
növények gyakoribb locsolá-
sát kérte. Deákné dr. Szarka 
Anita jegyző tájékoztatója 
szerint már két hete egyez-
tettek a rendőrséggel a főtér 
fokozottabb ellenőrzéséről, 
illetve a közterület-ellenőrzés 
hatékonyságának növelésére is 
történt intézkedés. Pető Tibor 
alpolgármester üdvözölte, hogy 
egyre inkább terjed a szelek-
tív hulladék gyűjtése. Ezért 
az illetékesek a közeljövőben 
új szigeteket alakítanak ki, 
ugyanakkor visszaszorítják az 
illegális hulladéklerakást.

Dr. Bóth János kaotikusnak 
nevezte az ülésvezetést, majd 
a kormányhivatal törvényes-
ségi észrevételére és a több 
munkaügyi perre hívta fel a 
fi gyelmet. A mélygarázs-szer-
ződés kapcsán valótlanságok 
kinyilvánításával vádolta meg 
Fördős Attilát és Pető Tibort. A 
polgármester a múltbeli dönté-
sekre utalva visszautasította az 
elhangzottakat, s ehhez csatla-
kozott az alpolgármester is. 

Balkovics Péter köszönetet 
mondott a holdingnak, hogy 
határidőn túl is elszállították 
a lomtalanításra kirakott tár-
gyakat. Felhívta a fi gyelmet, 
hogy a begyűjtési akció már 
véget ért. Dr. Bánhidi Péter 
a mélygarázs térfelszíni mun-
kái kapcsán nehezményezte 
a műszaki tervek ismerteté-
sének hiányát, majd kérte, 
hogy élvezzenek prioritást a 
váci vállalkozók a különféle 
városi munkák elvégzésénél. 
Az árvízi helyreállításban el-
végzett védműépítés ad hoc 
jellegét és a tervezés hiányát 
kifogásolta. Utóbbit a polgár-
mester cáfolta. 

Kriksz István a vasútállo-
más korszerűsítésének meg-
kezdése kapcsán elmondta: 
kijelölték azokat az utcákat, 
amelyeket az építés során a 
kivitelezők használhatnak. A 
megbízott főmérnököt kérte, 
hogy adjon megfelelő tájé-
koztatást az érintett lakók 
számára. 

Kiss Zsolt is a főtéri prob-
lémákkal foglalkozott. Kérte, 
hogy a diákság is közremű-
ködjön a helyzet konszolidá-
lásában. Jó példaként említett 
egy vállalkozót, aki saját ha-
táskörében takarítja az üzlete 
környékét. Köszönetet mon-
dott a Rádi úton elvégzett 
aszfaltozásért, ám egy átfogó 
felmérést kért a városi utak 
állapotáról. 

A ké rdé sek  sorát  d r. 
Váradi Iván Attila nyitotta. 
Egy korábbi, a helyi rádió 
alapításáról történt nyilatko-
zat hátteréről érdeklődött, 
majd egy rendezvény új 
helyszínre telepítésének és 
a helyi tévé vezetője gyakori 
szereplésének okát kérdezte. 
A trafi kok helyét és külső ki-
alakítását is kritizálta, vala-
mint a pedagógusok béreme-
lésének  helyi vonatkozásaira 
kérdezett rá.

Dr. Bóth János a Szent Já-
nos utcai járdaszakasz rossz 
állapotát említette meg, majd 
rákérdezett, hogy valóban 
van-e szándék a sajátos neve-
lést igénylő gyermekek óvodai 
szegregációjára. (Mohácsiné 
Dim Rita, a hivatal illetékes 
osztályának vezetője nem-
leges választ adott.) Ismét 
megkérdezte, hogy az árvíz 
előtt miért volt növénytele-
pítés az érintett területen. A 
színházi fesztivál kapcsán a 
bevételeket fi rtatta. 

Dr. Jakab Zoltán a főtéri 
fák alatti területek tisztítását 
kérte, valamint a probléma ki-
alakulásának megelőzését.

Katonáné Doman Erika a 
vigalom rendfenntartásának 
szervezéséről érdeklődött, és 
a rendezvény alatti gyakori 
hulladékgyűjtést szorgalmazta, 
majd rákérdezett a testvérvá-
rosi küldöttségek programjá-
ra. A továbbiakban úthibákra 
hívta fel a fi gyelmet. 

Kriksz István a szemészeti 
és fogászati ügyeletek rendsze-
resítését kérte a városban. 

Kiss Zsolt a homokcserék 
kapcsán részletesebb tájékoz-
tatást igényelt, majd a kerék-
párút rendszeresebb tisztítását 
szorgalmazta. A közterületi 
fűnyírás elégtelenségét és a 
szúnyoggyérítés gyenge haté-
konyságát is megemlítette.

Balkovics Péter a főtéri busz-
közlekedés útvonalán tapasztal-
ható útsüllyedést említette, és 
azt, hogy megszaporodtak az itt 
közlekedő járművek. Felhívta a 
fi gyelmet a téren lévő pengefa-
lak állapotának veszélyességére. 
A sejcei lakossági fórumra utal-
va az út kifogásolható minősé-
gét ecsetelte. 

Dr. Bánhidi Péter szak-
bizottsági elnökként a fo-
gászati és szemészeti ügye-
letekről elmondta, hogy az 
fi nanszírozási kérdés. Mivel 
ez nem kötelező városi fel-
adat, így csak üzleti alapon 
oldható meg. 

Megtartották 
az idei köz-
meghallgatást
Közel kétórás, nyugodt 
légkörű fórumként zajlott 
le július 18-án Vác Város 
Önkormányzat 2013-as 
közmeghallgatása. 

Az 1990. évi LXV. törvény 
13. § alapján megtartott ese-
ményre megtelt a városháza 
tanácskozóterme. 70-80 ál-
lampolgár volt jelen, akiknek 
lehetősége volt közérdekű 
kérdéseiket feltenni, javasla-
taikat elmondani. Az esemény 
bevezetőjében Fördős Attila 
polgármester ismertette a köz-
meghallgatás jogi hátterét, a 
lebonyolítás menetét.

Az elmúlt évinél kulturál-
tabb, egymásra jobban fi gyelő 
légkörben összesen 14 lakos 
mondta el véleményét, prob-
lémáját. Szinte mindenki be-
tartotta a testületi ülésekre 
is meghatározott időkeretet. 

Ezúttal egyszer sem került sor 
bekiabálásra, közbetapsolás-
ra. A felvetett kérdések dön-
tő hányadára helyben kaptak 
választ az érdeklődők, de idén 
is szükséges lesz az illetékesek 
részéről írásbeli válaszok meg-
fogalmazására. 

Mint minden évben, most 
is főszerepet kapott a témák 
között a köztisztaság és a 
közbiztonság problematikája, 
a játszóterek és az egyes vá-
rosrészek gondja. Természe-
tesen most sem maradtak el a 
mélygarázsra – elsősorban a 
már folyó felszíni munkákra – 
vonatkozó kérdések, valamint 
a parkolási, közlekedési gon-
dokról is szó esett. Fókuszba 
került az esténként összegyű-
lő főtéri csoportok renitens 
magatartása, szemetelése, 
amelyre Latorovszky Gábor 
alezredes, váci rendőrkapitány 
igyekezett a megoldást vázol-
ni. Az utak és a kerékpárutak, 
a Duna-part, a közvilágítás, 
a belvárosi illemhely hiánya, 
illetve a balesetveszélyes főtéri 
pengefalak gondja is felmerült 
az egyébként pozitív kicsengé-
sű hozzászólások nyomán. A 
kérdések nagy részére Fördős 
Attila polgármester, Deákné 
dr. Szarka Anita jegyző és 
Espár Péter megbízott osz-
tályvezető válaszolt. 

Tájékoztató 
a zárt ülésről
A júliusi képviselő-testü-
leti ülés zárt szakaszában 
hozott döntésekről Fördős 
Attila polgármester adott 
tájékoztatást. 

Eszerint a Közbeszerzési 
Munkacsoport üléséről és a 
Beszerzési Munkacsoport el-
bírált pályázatairól szóló tájé-
koztatóhoz nem volt hozzászó-
lás. Döntöttek az idei városi 
kitüntetésekről, amelyeket az 
augusztus 20-i ünnepségen 
adnak majd át. A döntés ér-
telmében egy díszpolgári, há-
rom egyéni Pro Urbe és egy 
közösségi Pro Urbe kitünte-
tést adományoznak ebben az 
évben. Városunk díszpolgára 
lesz Varga László egyházze-
nei karnagy, zeneigazgató. 
Egyéni Pro Urbe Díjat vehet 
át dr. Csécs Ilona belgyógyász, 
Meláth Attila baptista lelkész 
és Mikulai Dániel, a Váci Re-
ménység Egyesület titkára. 
Közösségi Pro Urbe Díjat ér-
demelt ki a Vendégvárók Váci 
Egyesülete.

Egy munkaügyi perben 
történt egyezség szerint peren 
kívüli eljárásban megállapodás 
született, amit a grémium egy-
hangúlag támogatott. Végül 
egy korábbi, ingatlanértéke-
sítéssel összefüggő határoza-
tot visszavontak, egyet pedig 
pontosítottak.

A képviselői munka meg-
kezdése előtt a szakbizottság 
döntése alapján bejelentették, 
hogy Vác Város Sportjáért 
elismerésben részesül Havas 
Balázs kajakos, aki aktuális 
versenye miatt a díjat egy ké-
sőbbi időpontban veszi át. 

A napirendi sor előtt je-
lentés hangzott el a lejárt 
határidejű határozatok végre-
hajtásáról és a testületi, illetve 
bizottsági üléseken való távol-
maradásokról. A tájékoztatók 
sorában szerepelt többek között 
a bizottságok átruházott hatás-
körben hozott döntéseiről, az 
Operatív programról és a TdM 
idei első féléves tevékenységé-
ről szóló anyag is.

A napirend elfogadása so-
rán hét igen voks mellett né-
gyen tartózkodtak. Deákné dr. 
Szarka Anita jegyző elmondta: 
sem az önkormányzati törvény, 
sem a helyi szervezeti és műkö-
dési szabályzat nem ír elő mi-
nősített többséget a napirend 
elfogadásához, így a munkát 
elkezdheti a grémium.

Egy fogorvosi (dr. Matiny 
Ádám) szerződés elfogadott 
szándéknyilatkozata után a 

gazdasági jellegű témakörök 
következtek: az idei költség-
vetés módosításáról, a lik-
viditási helyzetről, il letve 
az adósságkonszolidációval 
érintett kötvények törléséről 
és a folyószámla hitelkeret 
szerződésről volt szó. A pénz-
ben és természetben nyújtott 
szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól 
szóló rendelet módosítása után 
a kiemelt napirendi témákat a 
holding május havi beszámo-
lója zárta. 

Az Egyebek napirendi sor 
szerteágazó tárgysorozatát a 
napirend utáni hozzászólások 
és képviselői kérdések vezet-
ték be, majd három intézmény 
(művelődési központ, gazdasági 
hivatal, Deákvári főúti óvoda) 
vezetői posztjára írtak ki pályá-
zatot. A város hozzájárult ah-
hoz, hogy az alapfokú oktatási 
intézmények jelenlegi neve elé a 
„Váci” szó kerüljön. Két pályá-
zati lehetőség megvitatása után 
a sportegyesületek támogatá-
sáról döntöttek, és különböző 

kérelmek is szóba kerültek. A 
nyílt ülés zárásaként a sürgős-
ségi indítványok között a tes-
tület visszavonta a Művelődési 
- Oktatási és Ifjúsági - Sport 
Bizottság egy héttel korábban 
meghozott két határozatát, 
amelyek nem támogatták két 
szérűskerti középiskola (keres-
kedelmi szakközépiskola és a 
gimnázium) térítésmentes uszo-
da- és sportcsarnok-használatát 
a testnevelésórák megtartása 
céljából. Majd úgy döntöttek, 
hogy mindkettő esetében 2014. 
június 15-ig biztosítják az in-
gyenes használatot. 

A folytatásban élénk vita 
után nyolc támogató szavazattal 
engedélyezték a Vác FC megyei 
futballcsapatát versenyeztető 
gazdasági társaságnak az ősszel 
induló bajnokságban a városi 
stadion térítésmentes használa-
tát. A nyilvános rész zárásaként 
felhatalmazták a polgármestert 
az árvízvédelmi pályázat támo-
gatási szerződésének aláírásá-
ra, majd a testület zárt üléssel 
fejezte be munkáját. 

Az éves munkaterv szerint 
legközelebb szeptember 19-én 
tartanak plenáris ülést.

DÖNTÖTT A TESTÜLET DÖNTÖTT A TESTÜLET

Júliusban is ülésezett a testület
A nyári szünet előtt - a munkaterv szerint augusztusban nem tartanak plenáris ülést 
- július 18-án tartotta utolsó, rendes havi ülését Vác Város Önkormányzat képviselő-
testülete. Előzetes jelzésének megfelelően a tanácskozásról hiányzott Csereklye Károly 
és dr. Schmuczer Istvánné, később érkezett dr. Váradi Iván Attila.
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Magas árvízi védmű 
épült a Burgundiában

A Burgundia városrészben kialakí-
tandó árvízi védmű legmagasabb 
töltésén tartott sajtótájékoztatót 
Fördős Attila polgármester és Vig 
Gyula, Alsóváros árvízvédelmi 
szakaszfelelőse.
� Bevezetőjében a városvezető ismétel-
ten köszönetet mondott mindazoknak, 
akik segítségével városunk nagyobb 
baj nélkül túljutott a rekordokat döntő 
idei árvízhelyzeten. A védekezés ta-
pasztalatait levonva a város irányítói a 
szakemberek javaslatára úgy döntöttek, 
hogy Alsóváros legveszélyeztetettebb 
területeit (Burgundia, Gombás-patak 
melletti szakasz, Diadal tér) védendő 
a felhasznált homokzsákokat haszno-
sítva gátat építenek, illetve a meglévő 
védműveket megerősítik, magasítják. 
Ez a védelem kiegészíti majd a kiala-
kítandó mobilgát-rendszert. Ez utób-
bira a város közel másfél milliárdos 
pályázati forrást nyert el, amelyből 
1800 méteres szakaszon (a börtöntől 
a „szánkózódombig”) lesz képes meg-
védeni értékeit. A leendő mobilgát 
déli végpontjától a Gombás-patakig 
húzódva, majd annak medrét kísérve, 
a Kőszentes hídon túl a Zöldfa utcai 
veszélyeztetett sorházat is védve épül 
meg az a mintegy másfél kilométeres 
védrendszer, amely az idei árvízi ma-
gasságnál fél méterrel magasabb áradás 
esetén is biztonságos védelmet nyújt.

Ennek kiépítésére használták fel 
azt a több százezer homokzsákot, ame-
lyeket kiszárítás után a szakemberek 
egészségre ártalmatlannak nyilvánítot-
tak. A polgármester elmondta: közel há-
romméteres mélységű gödörbe kerültek 
be a használt homokzsákok.

Fördős Attila hangsúlyozta a védmű 
kiépítésének jelentőségét, mivel ennek 
segítségével egy következő áradást sok-
kal olcsóbban, kevesebb emberi erővel 
és biztonságosabban lehet kivédeni. 
Ráadásul a zsákok megsemmisítésére 
így nem kellett több millió forintot 

felhasználni, segítségükkel most kí-
nálkozott a legideálisabb lehetőség a 
terület biztonságának növelésére. A 
váci árvízi védekezés helyreállítási 
munkafázisához tartozott az építkezés. 
Ennek várhatóan közel kétszázmilliós 
összköltségét az állam fedezi, így ez 
nem terheli a városi büdzsét. 

Vig Gyula, a védmű építésének ter-
vezője a kiépített rendszert teljesen 
stabilnak mondta, és kiemelte azt, hogy 
ez az egészségre sem jelent veszélyt. A 
szakasz árvízi felelőse a Diadal térrel 
kapcsolatos védekezésről elmondta, 
hogy onnan az akadályokat jelentő 
csöveket eltávolították. Mivel minden 
gát átengedi a vizet valamennyire, a 
védekezés irányítóján múlik, hogy azt 
milyen mértékben gyűjti össze és emeli 
vissza a patakmederbe. Két védekezési 
ponton vízáteresztő réteggel, úgyneve-
zett maggal gátolják meg a talajban a 
víz áramlását. 

Gyermekjátszóhely 
az Okmányirodában

A Pest Megyei Kormányhivatal a 
Váci Járási Hivatal Okmányirodá-
jának épületében egy babasarkot 
alakított ki, melyet Tarnai Richárd 
megyei kormánymegbízott adott át.

� A kialakított helyiségrész mostan-
tól kiváló várakozási és pihenőhelyet 
biztosít az ügyfélfogadásra gyermek-
kel érkező családok számára, hiszen itt 
lehet lekötni a kisgyermek fi gyelmét 
addig, amíg a szülő hivatalos ügyeit 
intézi. 

A megyei kormányhivatal minden 
ügyfélfogadó létesítményében hasonló 
sarok kialakítását kezdeményezi. A 
gyerekek lekötését szolgáló helyeket 
az iroda dolgozóinak adományaiból 
hozták létre.

Folytatják a Csányi 
körúti épület felújítását

Néhány hete a város tulajdonában 
lévő Dunakanyar Színház épüle-
tének homlokzatát újították fel, 
most az egyesület székházának 
utcafrontját festik.

� A Váci Dunakanyar Színház 
Nonprofi t Kft. javarészt vállalkozók 
adományaiból még a V4-ek találkozója 
előtt felújította a régi mozi épületét. 
A Reménység Egyesület vezetése úgy 
döntött, folytatja az épületkomplexum 
rendbehozatalát, amely 1922-től a je-
lenlegi színház épületével szerkezeti-
leg szoros egységet alkot.

A Reménység Egyesület tavaly 
novemberben ünnepelte fennállá-
sának 90. évfordulóját. A korábban 
több sportszakosztályt is működtető 
civileket rosszul érintette a támoga-
tások megvonása. Azóta - ha csekély 
mértékben is - ők is részesedtek TAO 
juttatásból. 

Most kapunk a várostól némi tá-
mogatást, ezért nagyon bízunk abban, 
hogy korábban elmaradt versenyek 
végre megvalósulhatnak. Azt nem 
mondom, hogy a régi pompában vi-
rágzik az egyesület, de talán jobb lesz 
a helyzet, mint eddig volt - mondta 
Mikulai Dániel, a Reménység Egye-
sület titkára. 

Cseh János 
szépkorú honfi társunk 
köszöntése 

� A váci Cseh János 90. születésnap-
ját ünnepelte július 19-én. Szépkorú 
honfitársunkat Fördős Attila, Vác 
város polgármestere és Hegyváriné 
Rácz Csilla, az Intézményfelügyeleti 
és Humán Osztály csoportvezetője 
köszöntötte egy oklevéllel, amelyet Or-
bán Viktor miniszterelnök írt alá.

Felújították 
a Rádi út 
egyik szakaszát

� Határidőre elkészült a Rádi út. 
Mint ismeretes: közel 15 millió forin-
tot biztosított a városi költségvetés 
a Rádi út, Magyar utca és a vasúti 
átjáró közötti jobboldali szakaszának 
javítására, ez a rész ugyanis a kátyúk 
miatt annyira járhatatlanná vált, hogy 
a gépjárművek a baloldalon voltak 
kénytelen közlekedni. A városi hol-
ding által kiválasztott cég múlt hét 
elején kezdte meg a munkálatokat, 
amelynek során újraaszfaltozták az 
említett szakaszt. A kivitelező az ál-
tala ígért határidőre elvégezte az út 
felújítását.

A városé 
a komendánsi épület

Önkormányzati tulajdonba ke-
rült a Galcsek utcában található 
volt komendánsi épület - jelen-
tette be egy sajtótájékoztatón 
Fördős Attila polgármester. 
� A korábban a honvédség tulajdonát 
képező épület a katonaság átszervezését 
követően vált feleslegessé a korábbi tu-
lajdonos számára. A váci polgármester 
javaslatára 2011-ben a képviselő-testü-
let úgy döntött, hogy tárgyalásokat 

kezdenek a Galcsek utca 9-ben lévő 
ingatlan városi tulajdonba kerülése 
érdekében. 

A szakminisztériummal törté-
nő megállapodás alapján Vác előbb 
ötven millió forintért tulajdonjogot 
vásárolt, majd a további részarányt 
térítésmentesen megkapta. A birtokba 
vétel alkalmából Fördős Attila elmond-
ta: szociális bérlakásokat létesítenek 
itt. Ennek megvalósítására pályáza-
tot írnak ki. Az épületben ekképpen 
fi atal párok számára első otthonként 
szolgáló, úgynevezett fecskelakásokat 
alakíthatnak ki.

Kórházi projektzáró
Több mint kétmilliárd forintból 
közel 200 ezer ember magasabb 
színvonalú betegellátását teszi 
lehetővé a Jávorszky Ödön Kór-
házban megvalósult fejlesztés, 
melynek záró rendezvényét a 
kórház aulájában tartották.
� A váci Jávorszky Ödön Kórház kor-
szerűsítése című pályázat keretében 
megvalósuló beruházás a magasabb 
színvonalú betegellátás biztosítását tűz-
te ki célul. Ezt az infrastruktúra mo-
dernizálásával, az eszközök cseréjével, 
korszerűsítésével, újak beszerzésével 
kívánta elérni. A projekt megvalósulása 
támogatja az egészségügyi ellátásában 
bekövetkezett szervezeti-szervezési 
változásokat. A változások biztosítják, 
hogy az ellátórendszerben a megelőzés, 
gyógyítás, a gyógyulás egységes és 
integrált rendszere sikeresen kialakít-
hatóvá váljon, mely képes szolgálni a 
magas szintű ellátást.

A kórház korszerűsítése egyidejűleg 
szolgálja a hatékonyabb gazdálkodást, 
valamint a dinamikus szakmai fejlődés-

re is lehetőséget biztosít. Az eseményen 
a váci egyházak képviselői felszentelték 
az épületet. A megújult intézményt a 
betegek, illetve a kórházi dolgozók 
számára már több héttel ezelőtt ünne-
pélyes keretek között átadták.

A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfi nanszírozásával 
valósult meg.

Az egészségügyiek 
városi elismerése

A Semmelweis-nap váci ün-
nepségén a polgármester meg-
köszönte az egészségügyben 
dolgozók áldozatos munkáját, 
akik közül többen kitüntetése-
ket vehettek át.
� A Jávorszky Ödön Kórházban dr. 
Pongrácz Kálmán, az intézmény Cse-
csemő- és Gyermekosztályának osz-
tályvezető főorvosa ünnepi beszédében 
felidézte Semmelweis Ignác életpá-
lyáját, fontos szerepét a magyar és az 
egyetemes egészségügyben.

Ezt követően Bábiné Szottfried 
Gabriella országgyűlési képviselő so-
rolta fel az egészségügy területén tett 
kormányzati lépéseket, majd Fördős 
Attila polgármester köszönte meg a 

városvezetés és a váci polgárok nevében 
azt az áldozatos, sok lemondással járó, 
kiváló szakmai munkát, amellyel a váci 
egészségügyi intézmények dolgozói a 
nehéz gazdasági és munkakörülmé-
nyek közepette is igyekeznek legjobb 
tudásuk szerint mindent megtenni a 
betegek érdekében. 

A polgármester ismertette az ön-
kormányzat képviselő-testületének 
döntését, amely szerint a Vác Város 
Egészségügyéért díjat ebben az eszten-
dőben dr. Huszágh Hedvig gyermek-
orvos kapta meg. A kitüntetés átadása 
után került sor a váci egészségügy-
ben végzett kitartó és lelkiismeretes 
szakmai munkáért járó emléklapok 
átvételére, amelyet idén hét dolgozó 
érdemelt ki:
� Egyed Judit 

(Jávorszky Ödön Kórház 
– gyógytornász)

� Dr. Horváth Klára 
(Váci Irgalmasrendi Kórház 
– főorvos)

� Dr. Hetényi Katalin 
(körzeti gyermekorvos)

� Kramár Rozália 
(Jávorszky Ödön Kórház 
– humánpolitikai osztályvezető)

� Dr. Silling Tibor 
(Pszichiátriai járóbeteg szakellátás)

� Dr. Szentléleki Károly 
(Jávorszky Ödön Kórház 
– sebész, osztályvezető főorvos)

� Dr. Szőnyi Mihály 
(háziorvos)

Az Inczédy-család által alapított 
Ruzsicska Béla-díjat Inczédy György 
dr. Váradi Gábor sebész szakorvosnak 
adta át. Végül az igazgatói dicséretben, 
jubileumi köszöntésben, illetve előlép-
tetésben részesített dolgozók elismerése 
következett. 

(Dr. Huszágh Hedvig hivatalos 
méltatása és a további kitüntetettek 
névsora a www.vac.hu címen elérhető 
hivatalos városi honlapon olvasható.)

VÁCOTT TÖRTÉNT VÁCOTT TÖRTÉNT

Végső búcsú 
Katona Tamástól

Örök nyugalomra helyezték 
Katona Tamás történészt, 
politikust, városunk rend-
szerváltás utáni első ország-
gyűlési képviselőjét.
� A honatyát az 1990. évi or-
szággyűlési választásokon az 
MDF jelöltjeként választották 
meg a váci választókerület képvi-
selőjének. Katona Tamás egy ide-
ig a Madách-kör tevékenységében 
is részt vett. Néhány esztendővel 
ezelőtt városunk útikalauzát is 
ő mutatta be Vácott. Történész-
ként rendszeresen előadója volt 
a ’48-as emlékműnél tartott vá-
rosi megemlékezéseknek, más 
alkalommal a ligetben a korszak 
kutatójaként, szakértőjeként a 
váci csata eseményeit, a törté-
nelmi hátteret ismertette.

Katona Tamás 1961 és 1965 kö-
zött a Magyar Helikon Könyvki-
adó, 1965 és 1987 között az Európa 
Könyvkiadó szerkesztője, 1979-től 
a Pro Memoria sorozat szerkesz-
tője, műfordítója volt. 1980-tól 
az Eötvös-kollégiumban, 1985-től 
Szegeden, a JATE-n tanított, 
1987-1990 között szabadfoglalko-
zású író, majd 1994-1998 között a 
Magyar Cserkészszövetség elnöke 
volt. Katona Tamást a Farkasréti 
temetőben búcsúztatták katolikus 
szertartás szerint.



8 | Váci Hírnök | 2013. JÚLIUS | XIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM Váci Hírnök | 2013. JÚLIUS | XIV. ÉVFOLYAM 7. SZÁM | 9

hitéleti nevelését szolgálják és e mellett 
természetesen a professzionális egyház-
zene tanítás is megvalósul. Karnagyi és 
zeneigazgatói pozícióban vagyok Vácott, 
közben azonban voltam kórházlelkész, 
börtön lelkész, plébániai kormányzó és 
kollégiumigazgató. Tanítottam a piarista 
noviciátusban és gimnáziumban, később 
a Hittudományi Főiskolán, majd az 
Apor Vilmos Főiskolán egyházzenét. 

KICSIT ELRÖPÜLT AZ IDŐ, 
DE A SZÍVEM ÉS LELKEM ÚGY 
ÉRZEM FIATAL

Önnel kapcsolatban sokan említik, 
hogy könnyedén ért szót a fi atalokkal. 
Ez a közvetlenség miből ered? 

Már a szüleim házában megszok-
tam, hogy barátsággal fogadjuk az ér-
kezőt, mindig nagy volt a jövés-menés 
minálunk. Felsőgödön 16 éves koromtól 
ifjúsági hittanórákat vezettem, ahol 
több mint 60-an gyűltünk össze illegá-
lisan. Éveken át az otthonunkban, az 
egyházüldözés miatt pedig időnként a 
Duna-parton találkoztunk barátaim-
mal. A mai napig – szinte megszakítás 
nélkül - fi atalokkal is foglalkozom, bár 
időközben hozzájuk képest kissé meg-

öregedtem, mégis úgy érzem, a szívem 
és a lelkem most is fi atal. Nagyon fon-
tos, hogy nem felejtettem el, hogy ifjú 
koromban miről, miként gondolkodtam 
és hogy milyen voltam. A szülőkkel, 
sőt a lelkipásztorokkal is ez időnként 
megesik, ezért keletkezik távolság, és 
ezért válik nehézkessé a kommunikáció 
a fi atalok és a felnőttek között. Min-
dig szívügyem volt, hogy az ifjúsággal 
foglalkozzak, és gyakran nyüzsögtek 
körülöttem. A személyiségfejlődés 
legképlékenyebb szakaszában - itt a 
serdülőkor éveire gondolok - célom 
olyan munícióval ellátni őket az életre, 
ami hitbeli stabilitást és erkölcsi tar-
tást is ad nekik, mert bizony - kivált 
a mai korban - mind a kettőre nagy 
szükségük lesz.

EGÉSZ ÉLETEM ARRÓL SZÓL, 
HOGY JÓ IRÁNYBA VEZESSEM 
AZ EMBEREKET

A papi hivatás mellett karnagy, ze-
neszerző, tanár és újságíró lett. Szerkeszt 
rádióműsort, televízió adásokat, és új-
ságot ír. Korunk rohanó embereihez így 
tudja az üzenetet közvetíteni?

A sajtónak óriási a felelőssége, hogy 

Laci atya mindenkivel 
megtalálja a hangot 
Interjú Varga László atyával, Vác díszpolgárával

INTERJÚ

„Az elismerés arra ösztönöz, hogy kettős hivatásomat még lelkesebben gyakoroljam.”

VIGH MIHÁLY | vighmihaly@vacholding.hu

Zeneszerző, pedagógus, kántor és karnagy, legfőképpen Isten szolgája. A város-
ban sokan a fi atalok barátjaként, mások a Szent Cecília kórus vezetőjeként és el-
sősorban papként ismerik. Zeneigazgató, kutató, érdekes és értékes ember, akire 
felnézünk, akivel örömmel találkozunk és váltunk néhány mondatot. Varga László 
augusztus 20 - ától városunk díszpolgára. 

Jó negyed évszázad telt el Vácott a 
Jóisten, a hívek, a város és a zene szol-
gálatában. Helyes a sorrend? 

Igen. Helyesnek gondolom. Huszon-
hét év egy ember életében jelentős, egy-
háztörténelmi, világtörténelmi szem-
pontból azonban semmiségnek számít. 
Számomra ajándék, hogy ezt a 27 évet 
itt tölthettem, hisz az egyházmegye köz-
pontjában lehetőséget kaptam arra, hogy 

előbb egyházmegyei zeneigazgatóként, 
később mint az OMCE központi igaz-
gatója országosan is sok mindent meg 
tudjak szervezni. Hatást gyakorolhattam 
folyamatokra, intézmények létrejöttére, 
emberek találkozására, alkotásaikra, 
kórustalálkozók szervezésére.

Katolikus papként kivételes, hogy 
ilyen hosszú időn át valaki egy helyütt 
szolgálhasson...

Képzettségem és beosztásom is 
speciális, hiszen pap vagyok és egy-
házzenész. Ez utóbbi profi lom miatt 
maradtam Vácott, máskülönben való-
színűleg több helyen szolgáltam volna 
plébánosként. Elöljáróim a 27 év alatt 
(Bánk érsek úr, Marosi Izidor püspök 
úr, Keszthelyi püspök úr és jelenleg 
Beer Miklós megyés püspök úr) úgy 
látták jónak, ha az egyházmegyében va-

„Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Vác város díszpolgári címet adományoz számomra. 

Soha semmit sem kitüntetésekért tettem, hanem azért, mert szeretem tenni azt, amit 

teszek, egyházi beosztásom szerint pedig csupán a kötelességemet igyekszem teljesíteni. 

Azt sem titkolom, az elismerés jólesik, mert emögött azok szeretete és megbecsülése van, 

akikért élek, dolgozom. A legnagyobb megtiszteltetés számomra az, hogy Isten engem 

a papi szolgálatra kiválasztott és meghívott. Hivatásommal az a célom, hogy minél több 

ember megismerje és megszeresse az Istent, hogy az életük boldogabb és tartalmasabb 

legyen. Hogy céltalanság helyett megtalálják az életük értelmét. Rátaláljanak Istenre, egy-

másra és az örök életre. Minden tevékenységem, a zene, a sajtó, vagy bármi más, amellyel 

apostoli munkát végezhetek, számomra mind-mind a lelkipásztori szolgálat eszköze. Sőt 

még a díszpolgári cím is az, melytől természetesen nem fogok megváltozni, másképp érezni 

vagy gondolkodni. Az elismerés még inkább arra ösztönöz, hogy kettős hivatásomat, papi 

és egyházzenei teendőimet még szorgalmasabban, még lelkesebben gyakoroljam.”

�OMCE

 Az Országos Magyar Cecília Egye-
sület 110 éve a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia hivatalos 
egyházzenei tanácsadó testülete. Az 
alapító okiratban kikötötték, hogy az 
intézmény vezetői munkájukat ellen-
szolgáltatás nélkül végzik. Az OMCE 
vezetői ezért mindig olyan emberek, 
akiket nem befolyásol más tényező, 
csak az ügy szeretete. 

�MALEZI 

 Magyar Liturgikus és Egyházzenei Inté-
zet, melynek megszervezésében Varga 
László karnagynak oroszlánrésze volt. 
Az intézmény feladata kettős: egyrészt 
liturgikus kiadványok (misekönyvek, 
olvasmányos könyvek, szertartásköny-
vek) megszerkesztésével foglalkozik, 
másfelől egyházzenei kiadványokat 
(könyveket, kottákat) gondoz, és 
tudományos, egyházzenei konferen-
ciákat szervez, valamint szakfelügyeli 
az egyházzenei oktatást. Varga László 
atya ez utóbbi területet vezeti.

�KÓRUSÉLET 

 Varga László a váci egyházmegyében 
68 egyházi énekkarral áll kapcso-
latban, OMCE igazgatóként pedig az 
ország összes katolikus énekkarának 
segítése a munkakörébe tartozik. 
Vezetője a váci Székesegyház Szent 
Cecília kórusának, melyet Huszár 
Dezső karnagy, kapucinus szerzetes 
alapított 1955-ben. „A szívemhez 
ők állnak legközelebb és szorosan 
mellettük a Székesegyház Gyer-
mekkórusa. Ez utóbbit három évvel 
ezelőtt indítottuk a székesegyházi 
énekiskolák szisztémája szerint, mely 
a világegyházban már a 6. század óta 
folyamatosan működik mindenhol, 
ahol püspökséget alapítanak. Vácott 
Szent László idejében már létezett 
a káptalani iskola, melyben különös 
hangsúlyt élvezett az egyházi ének.”

�NYILVÁNOSSÁG

 Varga László legkorábbi médiatevé-
kenysége Vácott a Katolikus Tudósító 
szerkesztése volt. A lappal nyolc éven 
át jelentkeztek, és Vác 12.500 postalá-
dájába évente négyszer juttatták el azt. 
A Cecília kórus tagjainak segítségével a 
rendszerváltozás előtt 64 körzetre osztot-
ták a várost, és 120 önkéntes terjesztette 
a Katolikus Tudósítót. A rendszerváltást 
követően Varga László Kontreczky Csaba 
stúdióvezetővel megszervezte a váci Ka-
tolikus Televíziót, mely azóta is működik, 
és kéthetente jelentkezik új adással. 

laki összefogja, irányítja az egyházzenei 
életet, és szervezi annak ügyeit. Az ő 
döntésük kellett ahhoz, hogy e folyamat 
ne törjön meg, én pedig örültem a lehe-
tőségnek és az elegendő időnek, hogy 
kibontakozhasson amiért dolgozom.

Önnek mindig örömet jelent a szolgálat?
A boldog emberek közé tartozom, 

akik feladatukban nem a kötelezőt lát-
ják. Soha nem éreztem munkának a 
papi és egyházzenei teendőimet, sőt 
azok mindig örömet jelentettek szá-
momra. Emberként az emberekért és 
ezáltal Isten országáért tehetek valamit. 
Amit hivatásnak hívunk, számomra 
küldetés is, melynek célja az Isten és a 
hívek kapcsolatának erősítése. E szol-
gálat teljesítése természetesen állandó 
kihívások közepette zajlik és áldozatok-
kal is jár, de ez természetes.

A papi szolgálat mellett nagyon erős 
a zene iránti szeretet. Mikor kezdődött, 
és miként alakult mindez?

12 éves koromtól a mai napig kán-
torkodom. Elsőként egy jezsuita szer-
zetes, Németh Tibor atya ültetett az 
orgonához, és ő kérdezte meg először, 
nem szeretnék-e pap lenni. Hálás va-
gyok az egykori karmelita provinciális 
Rumi Tamás atyának is, aki úgyszintén 
zeneértő ember volt. Nagyon sokat kö-
szönhetek nekik. Még gyermek fejjel 
elvégeztem Budapesten a kántorképzőt, 
később Egerben a teológiát, ahol öt éven 
át minden vasárnap a káptalani misén 
vezényeltem a bazilikában a kispapok 
kórusát. Később Kartalon vegyeskart 
szerveztem. Öröm számomra, hogy ez 
a mai napig működik. Életem következő 
állomáshelyén, Turán énekkart vezettem 
a lelkipásztori munka mellett, illetve 
annak eszközeként. Vácott Bánk érsek 
úr kinevezett a székesegyház karnagyá-
vá. Felsőfokú zenei tanulmányaimat, az 
egyházi karnagyképzőn, majd a zene-
akadémián már papként végeztem. A 
székesegyház Szent Cecília Kórusának 
szakmai és lelki vezetése mellett szív-
ügyem a székesegyház Gyermekkara is, 
mely három év óta működik mindenki 
örömére. A Karolina iskolában zeneta-
gozatos kórusosztályokat indítottunk, 
melyek mindenek előtt a gyermekek 

VARGA LÁSZLÓ
Áldozópap

A váci Székesegyház karnagya

Egyházmegyei zeneigazgató

Az Országos Magyar Cecília Egyesület igazgatója

A MALEZI egyházzenei főreferense

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanára

A Piarista Novíciátus gregoriántanára

A Magyar Katolikus Rádió és a Kossuth Rádió egyházi felelőse

Az Egyházmegyei Média Bizottság elnöke

A „Magyar Kórus” főszerkesztője

„Pro Urbe” díjas

„Pro DiocesiVaciensi” díjas

A Váci Székesegyház Cecília Kórusával nívódíjas

Szerkesztőként, újságíróként, zeneszerzőként Neufeld-díjas

Vác város díszpolgárának lenni nagy dolog. Ez évben ezt a címet 
augusztus 20-án Varga László kapja. Mikor erről értesül az em-
ber, valóban úgy érezheti, hogy jó úton járt, hogy érdemes volt 
azokkal foglalkozni, akikkel foglalkozott. Milyen gondolatok éb-
rednek Önben, amikor a városi ünnepségre készül?

DÍSZPOLGÁR

erkölcsös és reális tájékoztatást adjon. 
A Váci Katolikus TV adásait 16 év óta 
szerkesztem, amit Kontreczky Csaba 
kiváló munkatársammal egyetértésben 
különösen is nagy lehetőségnek tar-
tok. A zene, a média és a sport kiváló 
eszközök, melyek által nagyon-nagyon 
sok embert tudunk elérni. Olyanokat 
is, akik a templomba nem jönnek, be-
tegségük, lustaságuk, vagy éppen a 
világnézetük miatt. Egy hangversenyt 
hallva azonban nem csukják be a fülü-
ket, a televízió előtt nem hunyják be a 
szemüket. Amit közvetítünk, direkt és 
indirekt hatást gyakorol lélekre, érték-
rendre, ízlésre, gondolkodásmódra. Az 
egész életem arról szól papként, hogy 
jó irányba vezessem és segítsem az em-
bereket, hogy Istenre is rátaláljanak és 
egymáshoz is közelebb kerüljenek.

Látva, hogy mennyi mindennel kell tö-
rődnie életében, kikapcsolódásként a zene-
hallgatás kizárólag a kórusműveket jelenti, 
vagy akad idő, lehetőség másra is?

Mások hangversenyeire is örömmel 
járok. Legyen mögötte szorgalom, tu-
dás. Ha ez adott, többféle műfajt, így 
a minőségi könnyűzenét is szeretem. 
Érdeklődési köröm nem csak az egyházi 
zenére terjed, bár ez kiváltságos helyet 
foglal el az életemben, hiszen vagy száz 
kompozícióm is szinte mind egyházzene. 
Úgy vélem, ha az ember valahol tehet, 
képessége és eszközei szerint tegyen 
meg minden tőle telhetőt a jó ügyért. A 
zene pedig ehhez csodálatos eszköz. Bár-
dos tanár úr mondta egyszer: „Lehetne 
zene nélkül élni, de minek?” Megeshet, 
hogy ez kicsit túlzás, de ha holnaptól 
háttérzene nélkül néznénk a fi lmeket, a 
szentmisében pedig nem szólhatna ének, 
vagy a zenével együtt megszűnne a tánc, 
és a násznép végigülné a lakodalmat, 
bizonyosan szegényebbé válna életünk. 
Márpedig én pont azt szeretném, hogy 
gazdagodjon a zene által is hitben, sze-
retetben és örömben.
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Július 22-től augusztus 17-éig zárva 
tart a váci Katona Lajos Könyvtár. A 
hosszabb szünetre egyfelől a szabad-

ságolások és a karbantartások miatt 
kerül sor, de a katalogizálást és az 
időigényesebb irodai munkákat is ez 
idő alatt végzik el.

A könyvtár augusztus 21-én szerdán 
9 és16 óra között lesz nyitva, addig 
automatikusan meghosszabbodik a 
kölcsönzések lejáratának határideje. 
Akik pedig elfelejtkeztek a kölcsönzött 
dokumentumok visszaviteléről, azok 
kemény bírságra számíthatnak – mond-
ta el Mándli Gyula igazgató.

Az önkormányza-
ti és civil szféra által 
rendezett városi és 
környékbeli progra-
mok összehangolása 
érdekében nyitott új 
részleget júniusban 

a váci Tourinform. A Programiroda 
egyfajta háttérmunkát végez: össze-
hangolja a térség rendezvényeit, és 
segítséget nyújt a népszerűsítésben, 
reklámozásban. Deák Tünde koordi-
nátor  lapunknak elmondta: legfőbb 
céljuk, hogy hatékonyabbá tegyék az 
információáramlást, kapcsolatot tart-

sanak a programszervezőkkel, például 
kiállítóhelyekkel, vállalkozókkal, az 
egyházakkal és a civil szervezetekkel, 
illetve hogy munkájukkal, a rendelke-
zésükre álló információkkal segítsék 
a Tourinform ügyfélszolgálatát is. A 
Programiroda július 12-én rendezte 
meg első egyeztető fórumát, ahol te-
vékenységükről és a következő hetek, 
hónapok rendezvényeiről szerezhettek 
információkat és oszthatták meg ötlete-
iket az érintettek. A fórumon mintegy 
25 vállalkozó, illetve civil vett részt. 
A következő összejövetelre várhatóan 
szeptemberben kerül sor. 

Honlapon a vigalom Sokak számára ismerős a mondóka, 
amit a gyermekeink nem csak a cso-
portszobában, de a homokozóban is 
énekelnek. A városi óvodák felújítása 
nem ért véget a belső terekben. Szak-
embereink a külső tereket is szebbé 
varázsolták. A kültéri játékok festése 
és rendbetétele után a fi nom „pogá-
csa” alapanyagául szolgáló homokot 
is kicserélik a homokozókban. Fontos 
azonban elmondani, hogy a híreszte-
léssel ellentétben a homokozókat NEM 
(hangsúlyozva: NEM!!!) az árvízi véde-
kezésből származó homokkal töltik fel. 
Minden udvari homokozóban kicserélik 

a homokot. Mindannyiunk féltett kin-
csei, a gyerekek így szeptembertől már 
friss, ropogós sütiket tudnak nekünk, 
szülőknek készíteni. A cserénél elő-
kerülnek majd az elveszett lapátok és 
kisautók, formák is, melyek a homok 
mélyén pihentek idáig.

Átalakult az oldal, ezáltal egyszerűbb és áttekinthetőbb lett az internetes felület. Sokak 

örömére a fotókat és az előző évek  programjait archiválták, így azok megtekinthetők. 

Az oldalt jelenleg is pontosítják, fejlesztik. A tervek szerint a XXII. Váci Világi Vigalom 

már nézhető, követhető lesz az internetes portálon a világ bármely pontjáról. Természe-

tesen a készítők az idén is közzéteszik a legjobban sikerült vigalmi fotókat, így minden-

ki visszaidézheti az emlékezetes pillanatokat.

Mint azt bizonyá-
ra sokan tapasztalják, 
nyáron az intézmé-
nyekben teljes leállá-

sok is előfordulnak. Erre azért van 
szükség, hogy a szakemberek el tudják 
végezni a csoportszobák, folyosók és 
a konyhák tisztasági festését és egyéb 
felújításokat. Az Eötvös utcai óvodában 
is nekiláttak egy tisztasági festés elvég-
zésének, de sajnos itt többről volt szó. 
A fali polcok leszerelésénél ugyanis a 
porózus szerkezetű vakolat is lehullott 
a vizesedő falról. A csoportszobában a 
vakolat teljes leverése után a szakembe-
rek egy speciális mélyalapozó réteggel 
vonták be a falat, majd vízzáró rétegű 
vakolatot vittek fel a fal teljes szerke-
zetére. A vakolat felhordásához a felü-
let száradása után tudtak nekilátni. A 
munkafázisban ezután következhetett a 
glettelés és a festés. Az óvoda csoport-
szobája teljesen megújult. Szerencsére 

ez a folyamat semmilyen fennakadást 
nem jelentett az óvoda életében. A festő 
és kőműves szakemberek befejezték a 
munkálatokat, és az óvoda készen áll 
a szeptemberi nyitásra. Utolsó mun-
kafázisban a parkettát csiszolják és 
lakkozák majd, így az óvoda csoport-
szobája a padlótól a plafonig teljesen 
új köntöst kap. Az éves felújításból 
persze a többi intézmény sem maradt 
ki, hiszen hasonló munkálatok folytak 
a többi, városi óvodában is, bár egyik 
helyen sem volt ennyire súlyos a belső 
terek állapota. 

Kovács Ágnes óvodavezető a kö-
vetkezőket mondta el lapunknak:  „A 
mostani felújítással egy 6 éve húzódó 
komoly probléma oldódott meg. A most 
felújított csoportszoba nem csak egész-
ségtelen, de balesetveszélyes is volt. A 
falak állandóan penészedtek, és mindig 
hullott, potyogott a megrepedezett 
vakolat. A munkálatok alatt semmi-

lyen fennakadás nem volt az óvoda 
életében, hiszen meg tudtuk oldani a 
gyerekek elhelyezését. A csöppségek 
a nyári szünet miatt nagyon kevesen 
voltak, így összevont csoportban, egy 
másik helyiségben tartózkodtak a mun-
kavégzés alatt. Nagy örömünkre szolgál 
az a tény, hogy a szakemberek olyan 
megoldást választottak az idei eszten-
dőben, ami hosszú távú és tartós. A 
felújított csoportszobával a következő 

években nem lesz gondunk, hiszen a 
szakemberek nagyon jó munkát végez-
tek, és bátran kijelenthetem, a munka 
minőségével maximálisan meg vagyunk 
elégedve. Elsősorban annak örülünk, 
hogy a falakból a dohos szag eltűnik, 
és a felület nem repedezik tovább. Az 
óvoda nyitásakor a kicsik és szüleik 
valószínűleg rá sem fognak ismerni a 
régi csoportszobájukra, de lehet, hogy 
még a kolléganők sem.
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Közkincseink XVI.
A VÁCI ATOMÓRA

�A váci székesegyház köztudottan ezernyi 

csodás műtárgyat és kulturális értéket 

rejt. Egyik legnagyobb kincse azonban 

a mindig szem előtt lévő toronyórája. 

Lánc ugyan nem tartozik hozzá, mégis 

tökéletesen betölti funkcióját. 

�Magamból kiindulva tudom, hogy az 

ember sokszor bizalmatlan a köztéri 

órákkal szemben: megállnak, késnek 

vagy sietnek, nem állnak át a téli-nyári 

időszámításra, stb. Sokan emlékezhet-

nek még arra, hogy a nagytemplom két 

tornya is két különféle időt mutatott, így a 

város legnagyobb órája az ezredfordulóra 

teljesen elvesztette a helyiek bizalmát. 

�Nos, a dóm vekkere ilyen hibát már nem 

követ el, mióta -Keszthelyi Ferenc püspök 

megrendelésére - az épületbe beköltözött 

a legmodernebb technika.  Az ezredforduló 

környéki felújításkor ugyanis „atomórát”, 

vagyis rádiójellel vezérelt időmérőt építet-

tek a tornyokba. A teljesen automatizált 

rendszer kezelőt nem igényel, és gyakor-

latilag tévedhetetlen. Az óriási mutatókat 

ma már a nagy, több áttétes fogaskerekek 

helyett egy kis doboznyi szerkezet vezérli, 

amely Frankfurt mellől, az ún. DCF 77-es 

hosszúhullámú jeladó központtól kapja 

a rádiójelet, ami alapján közvetíti és 

rendszeresen frissíti a pontos időt. 

�A felújítást végző Rancz Első Magyar To-

ronyóragyár arról is gondoskodott, hogy 

a két toronyóra teljesen szinkronban 

üzemeljen, sőt, a harangok kongatásáért 

is az új automatika felel. A székesegy-

ház öt harangja így mindig a megfelelő 

időben és teljes összhangban csilingel. 

�A toronyóra új külsőt is kapott: a 

megkopott számlapok (tornyonként 

kettő) az edényeiről nevezetes bonyhádi 

üzemben kaptak tűzzománc borítást, az 

új, acéllemezekből kovácsolt mutatókat 

pedig aranyréteggel színezték. Az óra-

lapok egyébként tekintélyes méretükkel 

az országos élvonalban vannak: átmé-

rőjük mintegy 3,8 méter. Nem is volt 

mindennapi művelet a helyükre illesz-

teni őket, az 5 szeletre szedett lapokat 

csigákkal, kötelekkel és egy terepjáró 

segítségével emelték a magasba. 

�Bízzanak meg tehát bátran a dóm 

órájában, pontosan meg fogja mon-

dani, hogy belefér-e még egy kávé az 

idejükbe vagy sem!
� M. J.

BARTOS KRISZTIÁN | bartos.krisztian@gmail.com

További információ: www.vacholding.hu 

HOLDING

Megszépült az Eötvös ovi
A nyári szünet alatt a holding szakemberei 
megkezdték a munkákat az óvodákban.

A Diófa utcai óvodában ugyan nem 
volt olyan nehéz helyzetük a szakem-
bereknek, mégis sok dolgos kézre volt 
szükség. Itt egy törvényi előírás miatt 
kezdődött el egy kisebb felújítás és át-
építés. Az öltözőt és előteret bővítették 
ki és építették át. A Pest Megyei Kor-

mányhivatal Váci Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi Intézete előírásának 
megfelelően az előteret és öltözőt vará-
zsolták nagyobbá a szakemberek, így a 
gyermekek belépés után egy tágasabb 
helyen öltözhetnek majd. Az építés és 
felújítás a szeptemberi nyitásig teljesen 
lezajlik, és az épület minden jelenlegi 
szabálynak és követelménynek megfelel 
majd. Gyermekeink pedig egy tága-
sabb és lakhatóbb óvodába léphetnek 
majd. A felújítás és az építkezés itt 
sem okozott semmilyen fennakadást az 
óvodai működésben. Sőt a gyermekek 
kimondottan örültek a nem szokványos 
látogatóknak.

Megújult a Diófa utcai óvoda is Testnevelésóra a focipályán

Süti - süti pogácsát

Az Eötvös óvoda életében a teendők 
sorában még egy nagyszabású munká-
lat hátravan. A Vác Városi Labdarú-
gó Sport Egyesület pályázati pénzből 
ugyanis egy műfüves labdarúgópályát 
szándékozik megépíteni az ovi és a 
Zsinagóga melletti területen. Szükség 
is van rá, hiszen az Eötvös utcai óvoda 
rendelkezik jelenleg talán a legkisebb 
játszótéri és sportolási felülettel. Ez-
zel a focipályával azonban majdnem 
megduplázódik a játékra és sportolásra 
alkalmas terület nagysága. Az óvisok 
már nagyon várják a focipályát, sőt 

az óvónénik is, hiszen így a testneve-
lésórákat is egy erre a célra alkalma-
sabb felületen, a szabadban tudják majd 
megtartani. Kovács Ágnes óvodavezető 
elmondta: Nagyon örülnek, hogy az 
Eötvös óvira esett a választás, s hogy 
a gyermeklétszám miatt szükségük 
is van a nagyobb területre. „Remé-
nyeink szerint nemsokára nemcsak 
a kavicsos udvar és a csoportszoba, 
hanem egy szép pálya is szolgálja majd 
a gyermekek sportolási, mozgási lehe-
tőségét”- mondta lapunknak bizakodva 
az vezető óvónő.

Megújult internetes oldallal jelentkezett idén a www.vacivigalom.hu

Összehangolt programok, 
háttérirodát nyitott 
a Tourinform

Mándli Gyula 
Kertész Gyula Emlékérem 
kitüntetésben részesült

Augusztus 17-éig lesz zárva a könyvtár

A helyismereti munkával foglalkozó 
könyvtárosok szervezetének és munka-
programjának kialakításában végzett 
meghatározó jelentőségű szerepéért 
Mándli Gyula Kertész Gyula Emlékérem 
kitüntetésben részesült. A 2005-ben alapí-
tott szakmai díjat évente egy alkalommal 
ítélik oda. Mándli Gyula a kilencedik, 
aki a rangos elismerést átvehette.

A Programiroda a Tourinform 
főtéri épületében található , amelyet 
tavasszal már úgy újítottak fel, hogy 
az ügyféltér mögött helyet kapjon a 
háttérmunkához szükséges iroda is. 

A szervezési és kommunikációs 
feladatok ellátása érdekében egy ko-
ordinátorral bővült az iroda létszáma, 
működésükre pedig az önkormányzat, 
illetve különböző pályázatok biztosítják 
a forrást, a jövő évtől pedig számítanak 
a programszervezők aktivitására is a 
népszerűsítési kampányokban. 

Az új iroda folyamatosan várja, és 
szívesen látja a váci és környékbeli ren-
dezvények szervezőit, legyen az kul-
turális, sport, gasztronómiai, családi, 
egészségügyi, vagy más jellegű esemény. 
A Programiroda elérhetőségei: program-
iroda@tdm.vac.hu, telefon: 27/ 316-464, 
koordinátor: Deák Tünde: 30/343-1987
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A Váci Világi Vigalom 
után sem ér véget 
a szabadtéri nyári 
programok sora

PÉNTEKENKÉNT  17 és 23 óra 
között megnyílik a váci borutca, ahol 
zenei aláfestés mellett nyílik lehe-
tőség különféle nedűk kóstolására, 
vásárlására. Az Eszterházy utcában 
megvalósuló programot a város helyi 
vendéglátókkal karöltve rendezi. 

SZOMBATONKÉNT  sem lesz 
üres a főutca: a Március 15. tér és a 
Duna-part között kézműves kirakodó 
vásár várja a hétvége első napjain az 
érdeklődőket. Aki pedig inkább régi, 
de ma is hasznos tárgyakra vagy cse-
csebecsékre vágyik, az megtalálhatja 
a számítását augusztus 11-én 6-14 óra 
között a főtéri Bolhapiacon.

Kiállításokban 
sem lesz hiány

A VÁCI CEMENTGYÁR 

50 ÉVES FENNÁLLÁSA 

alkalmából megnyílt tárlat, a Madách 
Imre művelődési házban szeptember 
30-ig látogatható.

A VÁC I  N E M ZET ISÉG I 

ALKOTÓTÁBOR

művészeinek munkáit ugyanitt augusz-
tus 20-ig lehet megtekinteni. 

„Immár hetedik éve, hogy a nemze-
tiségi önkormányzatok megrendezik a 
Váci Hangulatok című kiállítást. Ruszin, 
ukrán, görög, szlovák, cigány szárma-
zású művészek hozták el saját alkotói 
világuknak egy-egy szeletét. Azokból a 
munkákból válogattak, amelyeket művé-

szileg és gondolatilag a legértékesebbnek 
tartanak. Ha végigsétálunk ezek előtt a 
képek előtt, mindegyiken a művésznek 
azon törekvése látható, hogy kifejezze, 
megmutassa korunkról vallott nézeteit. 
Úgy érzem, aki eljön és megtekinti ezt 
a kiállítást, biztos, hogy egy páratlan 
élménnyel lesz gazdagabb.” - mondta 
Mokánszky Zoltán alpolgármester.

GÁDOR ISTVÁN  kétszeres Kos-
suth –díjas keramikus és lánya, Gádor 
Magda Munkácsy –díjas szobrászmű-
vész kiállítása szintén folyamatosan 
várja a látogatókat a Pannónia Ház-
ban, kivált, ha valaki a vigalomban 
lemaradt róla.

„30 MŰVÉSZ 30X30”  című 
tárlatával a Káptalan utcai K16 Galéria 
is nyitott kapuval fogadja a kultúraked-
velőket egészen a nyár végéig. 

A VÁCI FORTE FOTÓKLUB  
tagjainak a város természeti és épí-
tett értékeit bemutató kiállítása Szep-
tember 30-ig szemlélhető az Arcus 
Galériában. 

ARCOK ÉS MASZKOK  címmel 
Esztergályos Cecília tárlata látható a 
Főtéri Galériában. Aki az is érdekel, 
hogy a színésznő miként bánik a kerá-
miával és az ecsettel, annak jó szívvel 
ajánlható a művésznő szeptember 1-ig 
látogatható kiállítása. 

AZ AUGUSZTUS 20-I VÁROSI 

ÜNNEPSÉG ELŐESTÉJÉN 

INGYENES KONCERTEKRE  
is csábítják a nagyérdeműt: A Holdvi-
ola együttes tolmácsolásában hétfőn 19 
órától csendülnek fel modern hangsze-
relésű magyar népdalok a főtéren, 20 
órától pedig Csanádi László orgona-
művész hangversenyének lehet bárki 
fültanúja a Székesegyházban. 

20  ÉVES  A  DONAUESCHINGENI 

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT  
amit hatvanhárom váci iskolás örökí-
tett meg. Az alkotásaikból rendezett 
tárlatot, a művelődési központ kávézó-
jában találjuk. A kiállítást Mokánszky 
Zoltán alpolgármester nyitotta meg, 
majd a pályázat nyerteseinek díjakat 
adott át.

SZOLARIZÁCIÓ  címmel a Mar-
garéta kávézóban nyitották meg csü-
törtökön este azt a fotókiállítást, ahol 
Für Tibort fotográfusként új oldaláról 
ismerhette meg a közönség. 

„100 ÉV KINCSEI”   egyedül-
álló emlékkiállítással jelentkezett a 
Tragor Múzeum.

A tárlat a váci intézmény első állan-
dó kiállításának centenáriumára jött 
létre, több mint egy éves előkészület 
után. A kiállításon szereplő tárgyak 
jelentős részét még soha nem mutatták 
be közönség előtt. Csukovits Anita, 
néprajzkutató, az ES Televíziónak el-
mondta: Ezzel a kiállítással Tragor 
Ignác munkásságának, illetve az ő 
elődeinek, továbbá a múzeum elmúlt 
100 évnyi történetének kívántak em-
léket állítani. 

„Sétáljon nyáron 
a Múzeummal”
Augusztusban ismét 
történelmi-irodalmi séta

Nagy érdeklődés kísérte városunk-
ban az első történeti-irodalmi sétát, 
melyen közel 30-an vettek részt. A 19. 
századi Vác érdekességeit ismerhették 
meg az érdeklődők, a váci Sörháztól 
egészen a Tabán utcáig sétálhattak a 
múzeummal a látogatók.

A nem mindennapi városnézést a 
váci Tragor Ignác Múzeum rendez-
te a „Sétáljon nyáron a Múzeummal” 
elnevezésű programsorozat első ré-
szeként. A séta során megtudhatták a 
résztvevők, hogy milyen kötődés van 
a múzeum és a bordélyház között, de 
többek között arra is fény derült, hogy 
hol volt Vácon a halpiac és a Sörház. 

Forró Katalin, történész, múzeum-
igazgatótól, (Tragor Ignác Múzeum, 
Vác) azt is megtudtuk, a Sörház nem-
csak sört főzött, hanem pálinkát is. 
És amitől különlegesebb volt, mint az 
összes többi fogadó a városban, hogy 
itt nekik joguk volt bármikor sört és 
pálinkát árusítani és kimérni is. Tehát 
ez volt a városnak a legjelentősebb kocs-
mája. Vác híres lakosáról, Dr. Argenti 
Döméről is megtudhattak érdekessé-
geket a múzeumi séta résztvevői, de 
Nepomuki Szent Jánosról is hangzot-
tak el eddig ismeretlen történetek. Aki 
esetleg lemaradt hétvégén a szabadtéri 
múzeumi programról, az augusztusban 
bepótolhatja, hiszen jövő hónapban is-
mét megrendezi a Tragor Ignác Múze-
um a történeti-irodalmi sétát.

Csehországból, Lengyelországból, 
Magyarországról és Szlovákiából érkező 
színházi társulatok előadásait vonultatta 
fel a fesztivál a Váci Dunakanyar Szín-
házban. A rendezvény fővédnökségét 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere, védnökségét Harrach Pé-
ter, országgyűlési képviselő és Fördős 
Attila váci polgármester vállalta. Az 
ötnapos fesztivál nyitóestjét követően 
a csehországi Tesin Színház Diagnózis 
című mozgásszínházi előadása, majd 
Hobo és Bandája várta a közönséget. A 
debreceni Csokonai Színházat Olt Ta-
más Absinth című „derűs zuhanásával”, 
Rúzsa Magdi koncertje követte. A deb-
receniek produkciójára olyan nagy volt 
az érdeklődés, hogy előadásukat kétszer 
kellett megtartani. Neil LaBute ame-
rikai drámaíró Faragjunk férfi t című 

darabját hozta el Vácra a lengyelországi 
Jan Kochanowski Színház (Radom), 
utána Dolhai Attila és Vágó Bernadett 
adott koncertet Szabó P. Szilveszter 
vendégségével. A találkozó utolsó napján 
a Zsolnai Városi Színház mutatta be 
IvaKlestilová Lombzúgás című drámá-
ját, majd a fesztivál záróünnepségeként 
a négy társulat művészei közös előadás-
sal lepték meg a publikumot. 

A Visegrádi Négyek a gazdasági, 
politikai és diplomáciai szövetségen 
túl immár a kultúra és a művészet te-
rén is együttműködnek, jövőre ismét 
megrendezésre kerül a fesztivál.

A mintegy 13,5 millió forint összkölt-
ségvetésű rendezvényt az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma, a Nemzeti Kultu-
rális Alap, a Külügyminisztérium és az 
International VisegradFund támogatta.

KULTÚRA PROGRAMAJÁNLÓ
Négy színház Vácott
Hagyományteremtő céllal rendezték meg júliusban, Vácott az első Visegrádi Négyek Fesztivál és Színházi Ta-
lálkozót, melyet több ezer érdeklődő látogatott.

Nagy volt a meleg és nagyok voltak 
az előadók a XXI. vigalmon
A hazai könnyűzene legen-
dái közül Demjén, Fenyő, 
Nagy Feró és Varga Miklós 
is fellépett a város legna-
gyobb kulturális fesztiválján.

A XXI. Váci Világi Vigalom a 
Váci Szimfonikus Zenekar és a Vox 
Humana Énekkar Székesegyházban 
megtartott nagy sikerű előadásá-
val vette kezdetét. Fördős Attila 
polgármester és dr. Varga Lajos 
segédpüspök köszöntötte a vendé-
geket, miután a Kultúra Magyar 
Városában - a vigalom három napja 
alatt- több mint egy tucat helyszí-
nen, száznál is több produkció várta 
a látogatókat.

Lapunkban nincs akkora felület, 
hogy a vigalom programbőségről 
beszámoljunk, inkább képekben idé-
zünk néhány pil lanatot. Emellett 
ajánljuk lapunk következő oldalán 
olvasható programajánlónkat, hiszen 
a vigalomhoz kapcsolódva számos 
kiállítás nyílt a városban, melyek 
többsége még látogatható!

Nyári kiállítások 
és szabadtéri rendezvények
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Atlétika
� Nyíregyháza adott otthont a junior 
és utánpótlás korú versenyzők országos 
bajnokságának, amelyről a Váci Reménység 
atlétái remek eredményekkel térhettek haza. 
A legjobb helyezés Adame Máté nevé-
hez fűződik, aki megnyerte a junior férfi  
gerelyhajítást, csapattársa, Kurdi Máté 
előtt. Eredményükkel kiérdemelték a 
részvételt a július 3-án Prágában meg-
rendezett cseh-horvát-magyar-szlovén 
négyes junior atlétikai viadalon, ahol 
Kurdi Máté 5. lett klubtársa előtt. 
Nyíregyházán dobogóra állhatott 
még Havasi Róbert, aki az utánpót-
lás korosztályú férfi  gerelyhajításban 
szerezte meg a bronzérmet csapattársa 
Kiss Iván előtt. Ötödik helyezést ért el 
az utánpótlás leány gerelyhajításban 
Kovács Vivien, az utánpótlás férfi  súly-
lökésben Fitter Dávid, valamint junior 
leány súlylökésben Havasi Renáta.

Evezés
� Luzernben zárult az idei evezős Világ 
Kupa-sorozat, amelyen Galambos Péter 
az 5. helyen zárt. A Vác Városi Evezős 
Club versenyzője magabiztosan nyerte 
az elő- és a középfutamát is, majd a 
fi náléban az első ötszáz méteren még az 
élmezőnnyel haladt, ám a folytatásban 
visszaesett. Végül ötödikként ért a célba. 
Sikersorozatát az országos bajnoksá-
gon is folytatta a váci versenyző, hiszen 
mind a könnyűsúlyú, mind a normálsúlyú 
mezőnyben aranyérmes lett és Csi-
szár Péterrel párban megszerezte idei 
harmadik bajnoki címét is. A nőknél az 
egyesben dr. Szabó Katalin 2., Bácskai 
Dominika 3. lett, párosuk pedig ezüstér-
met szerzett.

Kajak-kenu
� Kimagasló eredményeket értek el 
a magyar fi atalok a Lengyelországban 
megrendezett ifjúsági és utánpótlás 

kajak-kenu kontinensbajnokságon.  A 
sikersorozatból kivette részét Noé 
Zsombor, a Váci Hajó SE fi atal tehet-
sége is. Babella László mesteredző 
tanítványa a dunafüredi Vass Péterrel 
párban az ifjúsági kajak kettesek ezer 
méteres versenyében nagyon maga-
biztos előnnyel utasította maga mögé 
a riválisokat és állhatott fel a dobogó 
legmagasabb fokára.

Kézilabda
� Tíz csapat részvételével rendezték 
meg Gyöngyösön a kézilabda szurkolói 
csapatok számára kiírt tornát, amelyen 
két váci együttes is elindult. 
A körmérkőzéses, kétszer 15 perces 

csoportmeccsek során a Red Blue 
Panthers (RBP) veretlen maradt, majd a 
két csoportgyőztes fi náléját is fölénye-
sen megnyerte. Csoportjában a Váci 
Szurkolók legénysége a 3. helyen vég-
zett. A torna gólkirálya Hegedűs József 
(RBP) lett, míg a másik csoport legjobb 
játékosának Kiss Balázst választották.

HAJRÁ VÁC!

SPORT
 Gyógyszertárak ügyeleti rendje

2013.08.10. • 2013.08.20. • 2013.08.30.
Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630

2013.08.11. • 2013.08.21. • 2013.08.31.
Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997

2013.08.12. • 2013.08.22. • 2013.09.01.
Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343

2013.08.13. • 2013.08.23. • 2013.09.02.
Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27-501-415

2013.08.14. • 2013.08.24. • 2013.09.03.
Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27-306-190

2013.08.15. • 2013.08.25. • 2013.09.04.
Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a | 27-301-367

2013.08.16. • 2013.08.26. • 2013.09.05.
Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrínyi utca 9. | 27-501-385

2013.08.17. • 2013.08.27. • 2013.09.06.
Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338

2013.08.18. • 2013.08.28. • 2013.09.07.
Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157

2013.08.19. • 2013.08.29. • 2013.09.08.
Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805

HASZNOS
Polgármesteri 

fogadóóra

Fördős Attila

Vác város polgármestere 

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

Helye: Városháza, 133. szoba, 
polgármesteri iroda

Ügyfélfogadás 
a polgármesteri 

hivatalban

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

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

Alpolgármesteri 
fogadóóra

Pető Tibor

Vác város alpolgármestere 

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

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Mokánszky Zoltán

Vác város alpolgármestere 

Ideje: minden hónap 1. és 3. 
hétfőjén 14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Országgyűlési 
képviselői  

elérhetőségek

Bábiné Szottfried Gabriella 
országgyűlési képviselőasszony

Telefon: 20/444-9298
Email: babi.gabriella@parlament.hu

Ügyfélfogadás az 
okmányirodában

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

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

Ebédidő: 12:30-13:00

Képviselői 
fogadóórák

Kiss Zsolt
Vác 6. számú választókerületének

képviselője

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

Helye: Madách Imre 
Művelődési Központ

Mokánszky Zoltán
Vác 7. számú választókerületének 

képviselője 

Ideje: minden hónap 2. hétfőjén 
14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

dr. Schmuczer Istvánné 
Vác 4. számú választókerületének 

képviselője 

Ideje: minden páros hónap első 
hétfőjén 18:00

Helye: Madách Imre 
Művelődési Központ

Váradi Iván Attila
Vác 5. számú választókerületének 

képviselője

Ideje: minden hónap első hétfőjén 
17:00-18:00

Helye: Földváry Károly 
Általános Iskola

 Központi 
orvosi ügyelet

Jávorszky Ödön Kórház
(tüdőgondozó épülete)

A városi ügyelet a 620-691-es tele-
fonszámon vagy a 620-620/1465-ös 

melléken érhető el.

Ügyeleti idő:

Hétfő, kedd, szerda, csüt.: 19:00-7:00, 
Hétvégén: péntek 16:00-tól hétfő 7:00-ig
Ünnepnapon: az ünnepnapot megelő-
ző nap 19:00-tól az utána következő 

nap 7:00 óráig.

 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

Születések:
Kovács Alfréd és Simkó Anna 
gyermeke: Félix, Illés Kornél és 
Karcag Szilvia gyermeke: Eszter, 
Dr. Nanyista László és Rutkay 
Renáta gyermeke: Mira, Tóth László 
és Torgyik Ildikó gyermeke: Csenge, 
Zsenits Tamás és Korbély Ildikó 
gyermeke: Natasa, Koczka Szilárd és 
Hegedűs Szilvia gyermeke: Kamilla, 
Lelekács Zoltán és Horváth Bettina 
gyermeke: Zsófi a, Faludi Krisztián 
és Szalma Rózsa gyermeke: Hanna, 
Bartók György és Imrei Zsófi a 
gyermeke: Lívia, Pohárnik Endre 
és Zomborka Nóra gyermeke: 
Laura, Liebhardt László és Dóbiás 
Adrienn gyermeke: Bálint László, 
Bartkevics Péter és Benda Szilvia 
gyermeke:Nóra, Federics István 
és Czompál Anikó gyermeke: Zita, 
Szilasi Zoltán és Oláh Marianna 
gyermeke: Martin, Varga Róbert 
és Köröskényi Viktória gyermeke: 
Dominik, Lónich Norbert és Lajter 
Zsuzsanna gyermeke: Gréta, Balázs 
Csaba és Bangó Margaréta gyermeke: 
Eduárdó Dzsúlió, Szalay Péter és 
Piszár Melinda gyermeke: Norina, 
Tóth Zoltán és Bükki Krisztina 
gyermeke: Fruzsina Szederke, Végh 
Zsolt és Imró Melinda gyermeke: 
Zsolt, Janik Tamás és Molnár Cecília 
gyermeke: Márton, Szalatnyai Zoltán 
és Rozner Anita gyermeke: Virág, 
Martinkovics Gábor és Szabó Kitti 
gyermeke: Milán, Szendrényi Donát 
és Nagy Krisztina gyermeke: Emma, 
Balázs Elemér és Gombos Andrea 
gyermeke: Hanna Margit, Gelencsér 
Zoltán és Németh Renáta gyermeke: 
Zoltán, Urbán Csaba és Mezősi 
Renáta gyermeke: Sára, Glózik 
Gábor és Hesz Mónika gyermeke: 
Luca, Kiss Áron és Kurucz Márta 
gyermeke: Dávid Dániel, Horváth 

Gábor és Petrovics Bernadett 
gyermeke: Lili Zsófi a, Németh Róbert 
és Gyurics Ágnes gyermeke: Donát

Házasságot kötöttek:
Károlyi Zsolt és Szabó Melinda, 
Pálinkás Péter és Pothánszky Beáta, 
Hirth Gergely és Kukta Brigitta 
Lívia, Varga László és Nagy Andrea, 
Szentmihályi Tamás és Kovács 
Barbara Ágnes, Takács Tamás és 
Kotmajer Adrienn, Dudás Zoltán és 
Bíró Tímea, Farkas István és Nagy 
Katalin, Gyurcsok Miklós és Görbe 
Andrea, Teknős András Lajos és Szalai 
Mária, Nagy-Göde Gergő és Draxler 
Anna, Hujbert Gellért és Ocseás Kata, 
Nagy Gábor és Tőkésy Bernadett.

Elhunytak:
Bartha Lászlóné  sz: Balog Veronika 
(1919), Varró Istvánné  sz: Sasvári 
Magdolna (1942), Havasi Richárd 
(1984), Tóth Zoltánné  sz: Koreny 
Piroska (1921), Koncz József (1960), 
Banyár László (1959), Tóth Józsefné  
sz: Kondér Jolán Margit (1937), 
Bartha Tiborné  sz: Malek Erzsébet 
(1934), Jámbor Sándor (1929), Teknős 
Mihályné  sz: Vitális Mária (1926), 
Rózsa Béla (1940), Juhász Péter (1974), 
Madarász Pálné  sz: Debreczeni 
Ilona (1922), Teknős Márta (1957), 
Papp János (1934), Schleinitz Ernőné  
sz: Kiss Rozália (1935), Kővölgyi 
Gyuláné  sz: KronLjudmila (1951), 
Arnóczy Lajosné  sz: Cserfás 
Erzsébet (1940), Nagy Sándor (1929), 
Uracs György (1922), Hugyecz 
Józsefné sz: Mayer Veronika (1937), 
Csikor Mária Julianna (1940), 
Kreicz Miklós (1949), Koltai György 
Józsefné sz: Bartók Katalin (1941), 
Békési István (1927).

Havas Balázs 
elismerése

Felújítás a sportcsarnokban

Kézilabdás menetrend

Váci díszpolgára 
irányítja a 
focistákat

A szakbizottság döntése értel-
mében a váci képviselő-testü-
let júliusi ülésén bejelentették: 
Vác Város Sportjáért kitüntetést 
adományoznak Havas Balázs 
kajakosnak.

Mivel a sportoló az ülés időpont-
jában az országos válogató versenyen 
vett részt, a kitüntetés átadására később 
kerül sor. Váci Vasutas SE fi atal spor-
tolója – edzője: Csernák Károly – az 
idei maratoni kontinensbajnokságon 
korosztálya kajak egyesek versenyében 
harmadikként ért a célba és bronzér-
mével érdemelte ki a város díját.

Ideiglenesen bezárta kapuit Vác 
Város Sportcsarnoka: elkezdőd-
tek az épület tetőszerkezetének 
felújítási munkái.

Az 1996 elején átadott létesítmény 
eddig nem esett át nagyobb volume-
nű felújításon, ezért egy-egy nagyobb 
eső alkalmával több helyen is beázott 
a lelátó és a küzdőtér. A Váci NKSE 
társasági adókedvezményes pályázatá-
ból több mint hetvenmilliós forintos 

költségből kerül sor a jelenlegi tető 
elbontására és új, korszerűbb szerkezet 
kialakítására.

A felújítási munkák előreláthatóan 
egy hónapot vesznek igénybe és a tervek 
szerint iskolakezdésre, illetve a kézilabda 
bajnokság indulására átadják a hőszige-
telés korszerűsítéssel és egyéb javítással 
együtt felújított sportcsarnokot. Addig a 
férfi  kézilabdások Budapesten, a nők pe-
dig Gödön készülnek a pontvadászatra.

A Magyar Kézilabda Szövetség-
ben megtartották a következő 
élvonalbeli női és férfi  bajnokság 
alapszakaszának sorsolását és a 
menetrend időpont egyeztetését.

Szeptember első hétvégéjén a 
szebbik nem képviselői kezdik meg a 
pontvadászatot. A Váci NKSE ekkor a 
Kiskunhalas visszalépése után besorolt 
MTK-Budapestet fogadja. A folytatás-
ban Konkoly Csaba vezetőedző tanítvá-
nyai Dunaújvárosban lépnek pályára. 

Az EHF Kupában novemberben kezd 
az együttes, ellenfele az előző körből 
– egy bosnyák-holland párharcból – 
továbbjutó rivális lesz.

A Váci KSE férfi  csapata egy hét-
tel a nők után, szeptember 8-án kezd. 
Rosta István csapata a nyitó fordulóban 
az egyetlen fővárosi csapat, a PLER 
otthonába látogat, majd szeptember 
11-én a csurgóiakat fogadja. 

A mieink őszi programja megtalál-
ható a városi weboldalon.

Csank János, a két évtizeddel ez-
előtti váci bajnokcsapat mestere 
irányítja a megyei első osztályban 
induló Vác FC focigárdáját.

A 66 esztendős mesteredző a gárdát 
versenyeztető John Marshall kérésére vál-
lalta el a feladatot, miszerint az augusz-
tus közepén rajtoló negyedosztály bajnoki 
címe mellé az osztályozón keresztül az 
NB III-ba vezesse a csapatot. Az angol 
vállalkozó lapértesülések szerint idén 40 
millió forintot szán a csapat fi nanszírozá-
sára. (Az önkormányzat döntése szerint a 
Vác FC a továbbiakban is térítésmentesen 
használhatja a stadiont.) 

A megállapodás szerint Csank János 
- aki 1993-ban díszpolgári címet kapott 
Vácott - határozatlan időre szaktanács-
adóként dolgozik a Vác Városi Labdarúgó 
SE-nél, de feladata lesz a felnőtt csapat 
irányítása is. Amennyiben időközben meg-
keresi egy élvonalbeli vagy NB II-es klub, 
a mester azonnal távozhat a váciaktól.

Sporthírek röviden



FELHÍVÁS
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 a város polgárai. 

A kitüntetést évente egy személy kaphatja meg. 

A javaslatokat 2013. augusztus 15-ig lehet benyújtani az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökéhez.

A kitüntető címet a Szociális Munka Napján (november 12-én) a polgármester adja át. 

Vác, 2013. július 09.
Dr. Bánhidi Péter

Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

Vác Város Helyi Választási Irodájának (székhely: Váci Polgármesteri Hivatal, 2600 Vác, Március 15. tér 11.) vezetőjeként a választási eljárásról 
szóló 1997. évi C. törvény 6. § (3) bekezdés alapján az alábbi 

KÖZLEMÉNYT
adom ki:

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a váci 02. számú egyéni választókerület 2013. szeptember 08. napjára kitűzött időközi képviselő választásának 
lebonyolítása kapcsán összeállított választói névjegyzék 2013. július 24-től 2013. július 28-ig hivatali időben megtekinthető a Helyi Választási Iroda 
székhelyén, a Váci Polgármesteri Hivatal 129. számú irodájában.

A névjegyzéken bárki bármilyen adatot megtekinthet, arról azonban másolat nem készíthető.
A névjegyzékre való felvételről a választópolgárok értesítőt kapnak 2013. július 25. napjáig. Az értesítővel együtt a jelöléshez szükséges ajánlószelvények is 

kipostázásra kerülnek.
2013. július 24-28. között lehet - a fent megjelölt helyen és időben – kifogást benyújtani a névjegyzékből való kihagyás illetőleg törlés vagy a névjegyzékbe 

való felvétel miatt, melyről a helyi választási iroda vezetője legkésőbb a beérkezést követő napon dönt.
A település szintű lakcímmel rendelkezők a Váci Polgármesteri Hivatal 129. számú irodájában, személyi azonosságuk igazolása után a mai naptól átvehetik 

a részükre elkészített ajánlószelvényt és értesítőt.
Jelöltet állítani 2013. augusztus 9-én 16:00 óráig lehet. Az érvényes jelöléshez 30 db szabályszerűen kitöltött ajánlószelvény szükséges. A kitöltött ajánlószelvé-

nyeket a jelölteknek, illetve jelölő szervezeteknek kell átadni, még olyan időpontban, hogy a jelölő szervezetek a jelöltállítás időpontját tartani tudják.
Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlószelvények szabályszerűségét a Helyi Választási Bizottság ellenőrzi. A jelölő szervezet, a jelölt bejelentését a Helyi 

Választási Iroda fogadja, melyről igazolást ad ki, a nyilvántartásba vételéről a Helyi Választási Bizottság dönt. Jelölő szervezet csak nyilvántartásba vételét 
követően ajánlhat jelöltet.

 A választás helye Vác város, a szavazás helyszíne a megelőző választással egyezően:

1. Óvoda, Dr. Csányi László körút 13. 
2. Pannónia épület, Köztársaság út 19.
3. Juhász Gyula Általános Iskola, Báthori u.17/19.

A település szintű lakcímmel rendelkezők (akiknek lakcímkártyáján utca, házszám nem szerepel) a Pannónia épületben (Köztársaság út 19.) adhatják majd 
le szavazataikat.

A szavazatok 2013. szeptember 08-án az értesítőben megjelölt helyszíneken 6-19 óráig a személyi azonosság igazolását követően adhatók le. 
A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja, a szavazatszámláló 

bizottság illetékességi területén belül, mozgóurnával felkeresi és amennyiben igazolással kíván szavazni, a névjegyzékbe felveszi. A mozgóurnát a választópolgár 
írásban kérheti a helyi választási iroda vezetőjétől, illetőleg a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól. A Pannónia épület akadálymentes szavazóhelyiség, 
így azon mozgáskorlátozottal, akik nem kérnek mozgó urát, igazolás kérése után, itt adhatják le szavazataikat.

A képviselő az lesz, aki a választáson legtöbb érvényes szavazatot kapta.
A jelöléssel, szavazással kapcsolatos tudnivalókról, egyéb eljárási kérdésekről a Helyi Választási Iroda ad tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfo-

gadási időben személyesen vagy telefonon történő megkeresés alapján.

Vác, 2013. július 18. 
Deákné dr. Szarka Anita s.k.

jegyző, HVI vezetője 


