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HOL
járunk?

Túl a legnagyobb dunai árvízen, köszönet illet mindenkit,
aki segített. Köszönet annak, aki erős kézzel lapátot ragadott,
aki gyengébb kézzel a zsák száját tartotta, annak, aki a zsíros
kenyeret kente, a teát mérte és annak is, ki még gyengébb kezeit
összekulcsolva elmondott egy imát. A legnagyobb árvíz után
kiderült: valóban „jobb félni, mint megijedni”. Vácott is így
történt. Az is kiderült, a néhol közhelynek vélt közmondásokat
évszázadokon át próbálta az idő, sok ember tapasztalatából
születtek, stabil igazságnak bizonyulnak, mint a gyorsan és jól
épített gátak, melyek védtek házat, hazát, embert.
A gátakon az is kiderült, hogy „minden rosszban van valami
jó”. Az árvízi védekezés idején szembetűnő volt az összefogás.
Talán csak annyi történt, hogy a tévéműsorok helyett a való
világban segített várost, ügyet, társat az ember.
De nem ez volt az egyetlen élmény a gáton. A másik a Duna
iránti szeretet. Kivételes lehet az a kapcsolat, egymás mellett
élés, ha akkor is, úgy is szereti egyik fél a másikat, mikor az épp
bosszantja. A váciak úgy vívtak a Duna mellett és ellen, hogy
nem szidták, „bántották” a folyót. Általában ezt ilyen nagylelkűen és konﬂiktus helyzetben sajnos még egymással sem tesszük,
hisz a bántás manapság szokássá vált.
A Duna más, mert a Duna annyi mindent adott nekünk.
Gyerekként itt dobáltak a váciak kavicsot, itt etettek kacsát, és
itt kacsáztak a kaviccsal. Kamaszként sokan lementek a Duna
menti csónakházba, ahol valóban jókedv uralkodott minden
nap. Később a Duna partján sétáltak, ahol egyesek tán még
annak is örültek, hogy az alsó parton nincs közvilágítás….
Itt toltak babakocsit, itt sétáltattak kutyát, a Duna mellett bicikliztek, vigadtak, máskor elhűlve nézték Schirillát. Egy SzegedVác között ingázó barátom nemcsak azt állítja, hogy itt a legszebb
a folyópart, de azt is, hogy a Dunának van illata, a Tiszának
nincs. Leginkább és legtöbbünknek ezt jelenti a Duna. Ahogy a
legtöbb csoda, úgy a legtöbb árvíz is néhány napig tart. Mára az
élet, ahogy a Duna is, a megszokott mederben folyik tovább. A
vén folyó újra a Strauss-keringőt, a kavicsdobálást, a jó kapást, a
német testvérvárost vagy épp a vasárnapi korzózást jelenti.

 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: Tóth István a helyes megfejtéshez és a nyereményhez gratulálunk!
E havi feladványunk megfejtéseit szerkesztőségünkbe július 29-ig várjuk.
Előző lapszámunkban a régi mozi épületét, a Dr. Csányi László körút 58. szám alatt található Váci Dunakanyar Színházat látták.
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DÖNTÖTT A TESTÜLET

DÖNTÖTT A TESTÜLET

A júniusi testületi ülésen történt
Ismét közel félszáz napirendi témakört felölelő ülést tartott Vác Város Önkormányzat
képviselő-testülete. A június 20-i tanácskozás vitájában a grémium minden tagja részt vett.

A rendkívüli
ülés döntései
Június 7-én többórás rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület.
A jelenlévők a négy
témakört felölelő tanácskozás megkezdése előtt
néma csendben emlékeztek Csuka Istvánra,
a testület közelmúltban
elhunyt tagjára.
Az előírások szerint Fördős
Attila polgármester megindokolta az éves munkaterven
kívüli ülés összehívását, majd
elsőként bizottsági helyek betöltéséről szavaztak a megjelent képviselők. A személyi
javaslatok elhangzása után
titkos, urnás voksolás következett. Ennek első körében
nyolc támogató szavazattal a
Gazdasági-Városüzemeltetési
és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökének megválasztották Balkovics Pétert,
tagnak pedig - ugyancsak
nyolc vokssal - dr. Jakab Zoltánt. A Pénzügyi-Ügyrendi
Bizottság és az Egészségügyi
és Szociális Bizottság tagsá-

A testületi munka
megkezdése előtt a jelenlévők egyperces csenddel
emlékeztek a nemrég elhunyt dr. Dózsa György
főorvosra.
Az ülés elején jelentés hangzott el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és
a testületi, illetve bizottsági
üléseken való távolmaradásokról, továbbá szó esett a bizottságok átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről, az Operatív
programról, illetve két, váci
részvétellel megrendezett nemzetközi eseményről.

gára jelölt képviselők egyike
sem kapta meg a minősített
többséget.
Az utóbbi esetében halaszthatatlan volt a képviselői létszám kiegészítése, ugyanis a

Az éves költségvetés aktualizálása és a legújabb likviditási jelentés megtárgyalása után
két rendeletet hatályon kívül
helyeztek, és öt vonatkozásában döntöttek módosításról.
A Naszály-Galga Szakképzés
Szervezési Társaság Nonproﬁt
Kiemelkedően Közhasznú
Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának vitája után rendkívüli szakbizottsági ülések
következtek. A folytatásban
a következő nevelési-oktatási
év előkészítését tartalmazó
előterjesztés után az idei Váci
Világi Vigalom szervezéséről
benyújtott anyagot fogadta el
a grémium. Majd a holding

külsős szakértőknél nagyobb
létszámban kell a bizottságban lenniük. A szavazás csak a
harmadik körben lett eredményes, ekkor – nyolc támogató
szavazattal – dr. Schmuczer
Istvánné kapott bizalmat.
A grémium a folytatásban
– a Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság ülését követően – több,
mint félórás időtartamban
vitázott arról a polgármesteri
előterjesztésről, amely a mélygarázs térfelszíni munkálataira irányult. Az időnként éles
vita előtt a város ez ügyben
megbízott jogi képviselője,
dr. Kersch Ferenc tekintette
át a kialakult helyzetet. Mint
mondta, nem látja jogi akadályát annak, hogy a város saját
maga rendezze a veszélyes területet. Fördős Attila polgármester kijelentette: amennyiben a rendezésre vonatkozó
elképzelés zöld utat kap, a térfelszín negyed év alatt rendbe
hozható, ezzel párhuzamosan

tagvállalatainak április havi
beszámolója kapott támogató
többséget.
Az Egyebek napirendi sor
szerteágazó tárgysorozatát a
napirend utáni hozzászólások
és képviselői kérdések vezették be, majd Balkovics Pétert
megválasztották a PénzügyiÜgyrendi Bizottság tagjává.
Több kulturális intézmény alapító okiratát is módosították,
és véleményeztek néhány iskolaigazgatói pályázatra beadott
jelentkezést. A nyílt ülés utolsó
szakaszában többek között szó
esett a Helyi Esélyegyenlőségi
Programról is. A sürgősségi
indítványok között visszavon-

pedig beterjeszti javaslatát,
hogy a váciak számára a parkolás ingyenes legyen a város
területén.
A határozati javaslat három
pontja egyaránt nyolc támogatással kapott többséget. Így
visszavonták azt a 2011-es
határozatot, amelyben közel
kétmilliárdos összegben határozták meg a mélygarázsberuházás végső költségét.
Bruttó ötvenmillió forintos
ráfordítással az építési területen előállott veszélyhelyzet
elhárítása érdekében a polgármestert felhatalmazták,
hogy a szükséges munkákat
végeztesse el.
A rendkívüli ülés folytatásaként egyhangúlag módosították a városnak az illetékes
bankkal fennálló bankszámlaszerződését, majd – politikai vita után, szintén teljes
egyetértésben – megszavazták,
hogy a város induljon egy szoborállítási pályázaton annak

ták a Vác területére érvényes
parkolás szabályozásáról szóló
rendeletet. Ezzel határozatlan
időre meghosszabbították azt az
árvíz idején hozott döntést, mely
szerint Vácott ingyenes a parkolás. Ugyancsak visszavonták
azokat a határozatokat, amelyek
a mélygarázs esetleges átadása
esetén a parkolási övezetekre és
a parkolási díjra vonatkoztak.
Módosították az elmúlt év
végén a Váci Hulladékgazdálkodási Kft.-vel kötött szerződést.
Ez alapján több, a cég likviditását javító intézkedés került
be a szerződésbe. Törvényi
előírás miatt módosították a
szemétszállítás díját. Ez a lakosság esetében 3,75 Ft/l+ÁFA,
a gazdálkodó szervezetek esetében 4,58 Ft/l+ÁFA. Utóbbi
a törvény szerint 2013. július
1-jétől érvényes, a lakosság
azonban már május elsejétől
az alacsonyabb díjat ﬁ zeti.
Vác Város Önkormányzat
képviselő-testületének júniusi
ülése zárt tanácskozással ért
véget. A munkaterv szerint
a grémium legközelebb július
18-án ül össze.

érdekében, hogy a Konstantin
térre egy Migazzi püspököt
ábrázoló alkotás kerüljön.

Tájékoztató
a zárt ülésről
A júniusi képviselő-testületi ülés zárt szakaszában
hozott döntésekről Fördős
Attila polgármester adott tájékoztatást.

Eszerint a Közbeszerzési
Munkacsoport üléséről és a
Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól szóló tájékoztató kapcsán nem alakult ki
vita. Döntöttek a Vác Város
Közszolgálatáért kitüntetésről,
melyet idén Pálinkás Józsefné
költségvetési csoportvezető vehet át. Szintén döntés született
a Vác Város Egészségügyéért kitüntetésről, melyet dr.
Huszágh Hedvig gyermekorvos érdemelt ki.
A szakbizottság javaslatát módosítva fogadták el a
2013. évi egészségügyi primer prevenciós pályázatokra
megítélt támogatásokat. A
Vác Piac Kft. tulajdonrészének negyedmilliós összegű
megvásárlására biztosítottak
fedezetet, majd az Ellenőrzési
Osztály által elvégzett egyik
feladat végrehajtásáról szóló
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsági határozatot is elfogadták.
Végül ingatlanértékesítésekről döntöttek, melyek révén
az eladások után több mint
százmillió forintos bevétele
keletkezik a városnak.

váci lakosoknak a városunkért
végzett árvízvédelmi munkáért.
Mint elmondta, a közelmúltbeli
sajnálatos haláleset ellenére sem
áll fenn a veszélye egy fertőző
agyhártyagyulladás-járvány
kialakulásának.
Csereklye Károly is köszönetet mondott az árvízi segítségért,
kiemelve a kisváciak munkáját,
és segítséget kért a használt homokzsákok kezeléséhez.
Dr. Bóth János egy lakossági fórum alapján a rendőrség
körzeti megbízotti rendszer
kihasználatlanságát említette
meg, és ennek javítására tett
javaslatokat.
Kiss Zsolt lakossági bejelentés nyomán a kórház büféjére kiírt pályázat kapcsán felvetette annak „mutyigyanúját”.
A kérdések sorát dr. Váradi
Iván Attila nyitotta meg. Az
oktató-nevelő intézetekbe tervezett új rendszerű étkeztetésre
kérdezett rá, majd a traﬁ kügy
vonatkozásai közül az üzletek
területi elhelyezkedését és az
itt található munkahelyi állások számát ﬁ rtatta.

Képviselői
kérdések,
hozzászólások
A működés szabályozása
szerint a júniusi 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 képviselői
hozzászólások elején dr. Bánhidi
Péter köszönetet mondott a nem

Dr. Bóth János tapasztalata
szerint a lakótelepi tájékoztató táblákból egyre kevesebb
van. Sürgette, hogy a járdák
hibáit is folyamatosan javítsa
a holding.
Balkovics Péter a Sejcei
út javításának ütemezésére
kérdezett rá. Válaszában Pető

Tibor elmondta, hogy az állam
jogszabályok miatt nem adja
önkormányzati tulajdonba a
területet, így annak rendbetétele csak közös erőfeszítéssel
oldható meg.
Katonáné Doman Erika a
jégkrémes autó hétvégi hangjelzése miatti lakossági panaszt továbbította, és elismerően szólt a holding locsolási
tevékenységéről.
Csereklye Károly egyebek
mellett több utca lakóinak kérését tolmácsolta, mely szerint
a vasúti fejlesztés során zajvédő falat igényelnének.
Kiss Zsolt ismételten rákérdezett az által a
„trafikmutyiként” említett
problémakörre, majd csatlakozott azokhoz, akik köszönetet mondtak a lakóknak az
árvízi munkáért, és sürgette
a parlagfű elleni tevékenység
hatékonyabbá tételét.
Dr. Bánhidi Péter örömmel
üdvözölte a közlekedést veszélyeztető növények kezelésének
megindítását, majd a művelődési központ igazgatójának

CSUKA ISTVÁN
Csuka István 1947. július
25-én született Vácott Csuka
István és Jakab Gizella első
gyermekeként. Két testvére
van, Tamás és Éva. Csuka
István 1965-ben érettségizett
Vácott, a gimnáziumban. Kiváló tanuló volt, diáktársai
professzornak becézték.
Édesanyja lelkipásztornak
szánta, hiszen id. Csuka István
közel 40 esztendeig volt váci lelkész. Ifj. Csuka István azonban
a jogi pályához vonzódott.
M á r g yerm ek koráb an
komoly igazságérzete volt,
ﬁatalon háromszor is felvételizett a jogi karra, miután egy
jóindulatú professzor közölte,
nem a tudásával van baj, hanem a származásával. Ekkor
elmélyült a zenei életben.
Éveken át klarinéton és szaxofonon tanult, a 60-as évek
szellemének megfelelően beatzenekart szervezett, amelynek
tagjaként gitáron is játszott.
Közben elhelyezkedett a váci
Vendéglátóipari Vállalatnál,
és munkája mellett beiratkozott a Budapesti Református
Teológiai Akadémiára.

nyugdíjba vonulása kapcsán
tett fel a munkáltatói jogkörre
vonatkozó kérdéseket.
Kriksz István az árvízvédelem pozitív tapasztalatait említette meg, köszönetet mondva
Fördős Attilának a magas színvonalú munkájáért. Továbbá
a parkok hiányos vagy megrongálódott padjairól is szólt,
kérve azok kijavítását.
Mokánszky Zoltán lépéseket sürgetett a bizottsági
ülésekről távollévők szankcionálására.

Vác város 2. számú egyéni
választókerülete képviselőjének, Csuka Istvánnak halála
miatt időközi választás kitűzése vált szükségessé.
Vác Város Helyi Választási
Bizottsága a 2013. június 05-i
ülésén az időközi választás időpontját 2013. szeptember 08.
napjára (vasárnapra) tűzte ki.

A 80 - as évek közepén
egy építőipari kisvállalkozást hozott létre, amelynek
halála napjáig vezetője volt.
Ifjúkorától érdekelte a politika. Nem is tudta volna
elképzelni az életét közéleti
tevékenység nélkül. „Munkálkodjatok a város jólétén,
mert annak jóléte a ti jólétetek is” - adott számára
útmutatást a Biblia.
Súlyos betegsége ellenére
még néhány nappal a halála
előtt is bement a városházára
ügyeket intézni. Hosszú éveken keresztül presbitere volt
a Vác-felsővárosi Református
Egyházközségnek. Hűséges
szolgálatát megbecsülve az
Észak-pesti Református Egyházmegye tanácsosának választotta. Sok gyülekezetben
végzett vizitációs szolgálatot,
és elsősorban építési tanácsokkal segítette a gyülekezetek életét.
Parókiát épített, lakásokat, gyülekezeti házakat és
templomokat újított fel.
Távozása nagy veszteség nemcsak a családnak,
hanem az egyháznak és a
városnak is.

Családi élete boldog és
kiegyensúlyozott volt. Hűséges társa, Valéria mindvégig mellette volt, elmenetele pillanatában is fogta a
kezét. Két gyermekük van,
Bálint és Ágnes. Velük élt
nevelt fia, Balázs is. Isten
ajándékaként fogadta az
unokáit, nagy örömet jelentett neki két hónappal
ezelőtt a harmadik unoka,
a legifjabb Csuka István
érkezése. Egész életét Isten kezében tudta, ezért
mondta nem sokkal halála
előtt lelkipásztor testvérének: „Nem félek a haláltól,
mert Isten adta az életet, és
Ő is veszi el.”

Időközi
választás

6 | Váci Hírnök | 2013. JÚNIUS | XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

Váci Hírnök | 2013. JÚNIUS | XIV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM | 7

VÁCOTT TÖRTÉNT

A nemzeti
összetartozás napja
városunkban
A trianoni békediktátum 93. évfordulójára emlékeztek a váciak
a Duna-parti Ereklyés Országzászlónál június 4-én, a nemzeti
összetartozás napján.
 A Polgármesteri Hivatal által rendezett városi emléknapon Ignácz Dániel piarista diák szavalatát követően
Mokánszky Zoltán alpolgármester
mondott köszöntőt. Felidézte a trianoni szerződés körülményeit, szomorú
következményeit és szólt annak politikai hatásairól is. Mokánszky Zoltán az
emlékezés alatt arra kért mindenkit,
hogy a mindennapokban, lelki közösségekben is erősítsék a magyar nemzetet.
„…hogy a határon túli magyarok is a
magyar nemzet részévé legyenek, azért
mindannyiunknak tenni kell. Minden
nap. Nem csak ilyen emlékünnepeken,
hanem a hét minden napján. Tenni kell
ezért a mindenkori kormányoknak,
az államigazgatásban, az önkormányzatokban, a gazdasági és a szellemi
életben. Meg kell találni azokat a csatlakozási pontokat, amelyekkel a határon
túliak csatlakozni tudnak hozzánk.
Együttműködési megállapodásokat kell

kötni a határon túli szervezetekkel.
Ha mindez megtörténik, akkor fogjuk érezni, hogy egységes a magyar
nemzet” – mondta az alpolgármester.
Megemlékező beszédében Bíró Zoltán
irodalomtörténész a nap kettősségét
említette: egyfelől a Trianon által ejtett
begyógyítatlan sebekről, ugyanakkor a
nemzeti összetartozás fontosságáról beszélt. Többek között megemlítette: ennek a napnak gyásznapnak kell lennie,
ugyanakkor ki kell fejeznie a nemzet
élni akarását, együvé tartozását.
Az emlékező szavakat Brezanóczy
János Attila előadásában két népdal
követte, majd a jelenlévők koszorúk
és virágok elhelyezésével, valamint
gyertyagyújtással emlékeztek meg 1920.
június 4-ről.
A városi emléknap zárásaként a
Székesegyházban ünnepi szentmise, továbbá barokk és romantikus művekből
összeállított hangverseny tette teljessé
a váci nemzeti összetartozás napját.

Elhunyt Kautzky Ervin,
Vác díszpolgára
Szombaton váratlanul elhunyt
Kautzky Ervin színművész, Vác
díszpolgára. Kautzky Ervin 1931.
március 26-án született Pécsett.
1953-tól több színházban is játszott,
elsőként az Állami Déryné Színházban, majd a Szolnoki Szigligeti
Színházban, ezt követően az egri
Gárdonyi Géza Színház társulatának volt kétszer is a tagja. 1959-től
a győri Kisfaludy Színházban, majd
1972-től a Kecskeméti Katona József Színházban tevékenykedett.
1973-ban a Bartók Színház, majd
az Arany János Színház közönsége
láthatta a színpadon. Vác városa
2009-ben választotta díszpolgárának a színművészt.
Kautzky Ervin a Humánesztétikai Egyesület alapítója volt, melyet
1990-ben hozott létre. Nem csak
színművészként tevékenykedett,

VÁCOTT TÖRTÉNT
hanem tanított is. A váci Fónay
Humánia Társulat művészi beszédtanáraként megalapozta a
sarjadó váci színházi élet alapjait
feleségével, Kopetty Liával együtt.
Kautzky Ervint 82 éves korában
érte a halál.

Nyerő lehet a
huszonegyedik vigalom

gyors, határozott intézkedéseket
tesznek a látogatók biztonsága érdekében. Újabb tájékoztató táblák
elhelyezéséről és a biztonságos közlekedést segítő intézkedésekről szólva
kiemelte, hogy a déli nagy parkolót
kivilágítják.
Vác idén is meghívta testvérvárosainak képviselőit az eseményre, most
azonban testvérvárosi előadások nem
lesznek. Az önkormányzat az idei
vigalomra bruttó 25 millió forintot
biztosít, további bevételeket jelent
például a faházak bérbe adása. A teljes program a www.vacivigalom.hu
internetes oldalon és több ezer programfüzetben is megtekinthető.
A XXI. Váci Világi Vigalomra
szeretettel várják a látogatókat, az
ünnepélyes nyitóhangversenyre, a
Székesegyházban július 26-án, pénteken 17 órakor kerül sor. A polgármesteri és a segédpüspöki megnyitó után
közös hangversenyt ad a Váci Szimfonikus Zenekar és a Vox Humana
énekkar.

Vác Város Önkormányzata és
a Váci Városimázs Nonproﬁt
Kft. tartott sajtótájékoztatót a
közelgő XXI. Váci Világi Vigalomról.
 Idén is július utolsó teljes hétvégéjén, 26-tól 28-ig rendezi meg a város
az egyik legnagyobb várakozással
kísért eseménysorozatát, a Váci Világi Vigalmat. A várható programról és ezek előkészítéséről Fördős
Attila polgármester köszöntő szavai
után Retzler Péter főszervező, a Váci
Városimázs Nonproﬁt Kft. ügyvezető
igazgatója és Borossa Zsóka szervező
adott tájékoztatást.
Mint megtudtuk, az idén is nívós
programokkal, gyerekműsorokkal,
komolyzenei és könnyűzenei koncertekkel várják a látogatókat. Minden
nap számos, kiváló zenészekből álló
helyi zenekart és országosan ismert
fellépőt hallhat és láthat majd a közönség. Két új helyszínt is bevonnak:
a váci Dunakanyar Színházban és
a főtéri Görög templom udvarán is
zajlanak majd előadások. Gazdag lesz
a vigalom kísérőprogramja is, melybe
a kiállítások mellett bekapcsolódik a
Vörösház működtetői által szervezett
eseménysor is. Retzler Péter hangsúlyozta: a szerződéseket aláírták, a
szervezők készen állnak egy magas
színvonalú, a hagyományoknak megfelelően nagy tömegeket szórakoztató
vigalomra, amelynek programjai idén
is ingyenesek.
A sz er vező c é g mu n k at á r s a ,
Borossa Zsóka kitért arra, hogy fokozottan figyelnek Vác időjárására
az adott napokon. Szükség esetén

Rendezi a város a
mélygarázs térfelszínét
A képviselő-testületi döntésnek
megfelelően június 19-én a város saját hatáskörben és forrásból
megkezdte a mélygarázs-beruházás térfelszínének rendezését,
a terület életveszélyességének
megszüntetését.
 A munkálatok elindítása előtt a
városvezetés a helyszínen megjelenő
helyi és országos sajtó képviselőit,
illetve a környékbeli vállalkozókat
tájékoztatta az előzményekről, a kialakult helyzetről és a városrendezésre
vonatkozó elképzeléseiről.
Elsőként Pető Tibor vázolta a beruházás elindításának körülményeit.
Megemlítette: az akkori városvezetés
az előző kormány által preferált ún.

tettek helyiségeket, két új lakószobát
és fürdőszobát alakítottak ki. Az eseményen – amelyet az Otthon lakóinak verses-zenés műsora tett színessé
– Szmolár Attila avatóbeszédében elmondta: a folyamatos felújítási munkák
mellett szükségessé vált ez a fejlesztés
is. A munkákat az itt lakók végezték
el, így a külsős szakemberek költségeit
is meg tudták takarítani.
Az eseményen Bábiné Szottfried
Gabriella országgyűlési képviselő és
dr. Bánhidi Péter, a váci önkormányzat szakbizottsági elnöke is örömét
fejezte ki az elvégzett munka kapcsán.
A lakók közül többen is köszönetet
mondtak a komfortosításért.
PPP-konstrukció keretében 2007-ben
indíttatta meg a mélygarázs építését.
Az alpolgármester véleménye szerint
ez már akkor is egy kapacitásában túlzott, ﬁ nanszírozhatóságában megkérdőjelezhető beruházási elképzelés volt.
A 2010-es választások után a jelenlegi
városvezetés kétoldalú tárgyalásokat kezdeményezett az akkorra már
megrekedt építkezés befejezéséről a
ﬁ nanszírozó bankkal. Ezek a tárgyalások idáig csak részeredményeket
hoztak, de a megnyugtató rendezés
nem következett be. Pető Tibor leszögezte: eljött az a pillanat, amikor a
városnak saját erőből rendeznie kell
Vác egyik legforgalmasabb területén lévő, legértékesebb ingatlanának
helyzetét, és visszaadni azt a város
polgárainak használatra.
Fördős Attila bevezetőjében megemlítette, hogy a beruházás indítása előtt
az akkori képviselő-testület elé nem
került költségelemzés. Amikor kiderültek a ﬁ nanszírozási és működtetési
feltételek, egyértelművé vált, hogy a
város számára önerőből ezek megoldhatatlanok. A polgármester kijelentette: mivel a terület az önkormányzat
törzsvagyonához tartozott, az eredeti
- háromoldalú - szerződés semmisnek
tekintendő. Ráadásul a munkálatokat
végző cég abbahagyta a kivitelezést,
nem oldotta meg a térfelszín használhatóságát. Ez zsarolási potenciált jelentett számukra, mondván: csak akkor
folytatódhat a beruházás, ha az általuk
elképzelt szerződésrendszert a város is
aláírja. Ezt azonban a váci döntéshozók
nem lépték meg, helyette a ﬁnanszírozó
bankkal kezdtek kétoldalú megbeszéléseket. Ezek rendszeresek voltak, ám
az eredményességet hátráltatta, hogy
a bank és a beruházó cég között nem
alakult ki egyetértés.
Emiatt, valamint a terület életveszélyessége, állapotának rendezése miatt
született meg az a képviselő-testületi
döntés, mely szerint csökkentett műszaki tartalommal, 50 millió forintos

saját erőből elkészíttetik a térfelszínt.
Ennek kivitelezésére a polgármester
három hónapos határidőt említett,
amely után a gyakorlatban is megszűnhetnek azok a problémák, melyek
ezen terület lezárása miatt alakultak
ki. Ezzel párhuzamosan a testület elé
kerül az az indítvány, mely alapján
„a lakosság mindaddig, amíg nincs
megnyugtató állapot az építményre vonatkozóan, a városban térítésmentesen
parkolhasson.” Fördős Attila elmondta még: természetesen folyamatosan
tárgyalnak a bankkal arról, hogy a
jövőben milyen konstrukcióval tudná
átvenni és működtetni a mélygarázst
Vác városa. Ennek határidejéről a polgármester nem kívánt találgatásokba
bocsátkozni.
A tájékoztató után a területen megjelentek az erőgépek, és megkezdődött a
mélygarázs térfelszínének rendezése.

Jó tanulók - jó sportolók
Hetven ﬁatal vehette át Budapesten a „Magyarország jó tanulója - jó sportolója” országos
kitüntetést.

Proﬁ futóverseny
a lelkes amatőrök
seregének
Huszonharmadik alkalommal
futott Vác, több százan rajtoltak. Óvodások, iskolások,
nyugdíjasok ﬁgyelmeztettek az
egészséges életmódra, a mozgás
örömére, szedte a lábát a város
apraja és nagyja.

Fejlesztések az Idősek
Otthonában
Ünnepélyt tartottak június 12-én
az Idősek Otthona és Klubja Burgundia utcai intézményében.
 A Szociális Otthon Idősekért Alapítvány által biztosított 650 ezer forintos
fejlesztés keretében akadálymentesí-

Zsombor a Váci Hajó SE kiváló sportolója. Mind a négyen a Boronkay
György Műszaki Középiskola és
Gimnáziumban tanulnak.
További, több mint száz fiatalnak
postai úton juttatták el a pályázat
feltételeinek teljesítéséről szóló elismerő oklevelet. Ezt a díjat kapta
meg egy váci sportoló, az Árpád
Fejedelem Általános Iskola tanulója,
Kareczky Réka.

 Az elismeréseket Balog Zoltán
miniszter négy váci tehetségnek is
átadta: Bácskai Dominika és Kurdi Laura a Vác Városi Evezős Club
versenyzője, míg Noé Bálint és Noé

 A Fut a Vácon az idén is az ovisok
rajtoltak elsőként. A teljes mezőnyt
a rajt előtti percekben Pető Tibor
köszöntötte. Az alpolgármester megköszönte a résztvevőknek, hogy a
korábbra tervezett versenyt az árvíz
miatt elhalasztották, merthogy a futók
és a rendezők a Földváry térre siettek
segíteni a védekezésben.
A Fut a Vác mindenkié, történetében akadt versenyző, aki babakocsival,
mások kutyával, extrém sporteszközökkel, vagy épp kerekes székkel teljesítette a kitűzött távot.
A leggyorsabb férﬁ az idén is Sági
József, a verseny örökös bajnoka lett
(21:07), míg a hölgyek közül Ménes Anita (24:58) érkezett a célba elsőnek.
Bíró György főszervező külön köszönetet mondott dr. Tar Györgynek
és a holding munkatársainak, hogy az
árvíz után gyors munkájukkal lehetővé tették, hogy tiszta környezetben
rajtolhasson, versenyezhessen a Fut
a Vác mezőnye.
A verseny után számos díjnak örülhettek a résztvevők, több mint 500 db
„Fut a Vác” póló lelt gazdára a versenyzők és a rendezők között.

JÚLIUS
26. PÉNTEK
17:00 Nyitóhangverseny (Székesegyház)

XXI. VÁCI VILÁGI VIGALOM
XXI. VÁCI VILÁGI VIGALOM

Váci Szimfonikus Zenekar és a Vox Humana Énekkar
18:00 Gádor István életmű-kiállításának ünnepélyes megnyitója
(Pannónia Ház - Váci Művészeti Gyűjtemények)
Megnyitja: Fördős Attila, Vác város polgármestere
18:00 A Kék Duna Mazsorettcsoport műsora (Március 15. tér)
18:00 Acoustic Rock Jam (Zenepaviloni Színpad)
18:30 A Váci Ifjúsági Fúvószenekar koncertje (Március 15. tér)
18:30 30 művész „30x30” című kiállítása (Kortárs Galéria Káptalan u. 16.)
19:00 Pedrofon koncert (Duna-parti Nagyszínpad)
20:00 Oláh Kálmán Trió és a Horizont Kvintett (Március 15. tér)
20:00 Rock and Roller (Zenepaviloni Színpad)
21:00 Fenyő Miklós koncert (Duna-parti Nagyszínpad)

19:30 Papp-Sárdy NBB. (Duna-parti Nagyszínpad)
20:00 A Szent Cecília Kórus hangversenye (Székesegyház)
20:00 Két férﬁ és egy – messziről jött – harmadik
(Pannónia Ház- DDC Művészetek Udvara)
20:00 Abracadabra koncert (Zenepaviloni Színpad)
20:30 Ralf Gauck – Szabó Sándor – Major Balázs trió (Bartók Béla Zeneiskola)
21:00 Symphonic moments (Március 15. tér)
A Váci Szimfonikus Zenekar népszerű musical és ﬁ lmzene összeállítása
21:00 Lampionos hajófelvonulás a Dunán
22:00 Demjén Ferenc koncert (Duna-parti Nagyszínpad)

Kézműves bemutató Vezeti: Tábori Katalin fazekas (Petróczy utca)

Haraszti Cukor-sziget - Haraszti Béla, a váci kötődésű, Venesz-díjas, a világ számos országában dolgozó és elismerést arató mestercukrász egyedülálló, cukorból készült szobrai, különleges
cukrásztermékei, valamint az életmű dokumentumai.

Testvérvárosok, civil szervezetek - Vác városa kilenc testvérvárossal büszkélkedhet. Az idei vigalomba
ezúttal is több külföldi delegáció és fellépő érkezik. A civil szervezetek a Petróczy utcában mutathatják be
tevékenységüket, a Zenepavilontól felfelé, a Székesegyházhoz közelítve, szombat reggeltől vasárnap estig.

JÚLIUS
27. SZOMBAT
10:00-19:00 Így kell járni! Családi játszó-tánc-ház
(Görög templom melletti füves területen – Memento Mori kiállítás udvarán)
10:00-10:30 Gyere, hangolódj ránk! 10:30-11:00 Kerekítő Mondókás Móka
11:00-12:00 Családi játszó-tánc-ház 17:30-18:00 Kerekítő Mondókás Móka
18:00-19:00 Családi játszó-tánc-ház
10:00 Kézműves foglalkozások, játszóház (Pannónia Ház- DDC Művészetek Udvara)
Július 27. szombat és 28. vasárnap 12:00-19:00 Játékos tudomány (Duna-part)
10:00 Kajak-kenu sportág népszerűsítése (Duna-part)
Vendégek: Wichmann Tamás, Csapó Géza, Kammerer Zoltán Tóth Dávid,
Kulifai Tamás, Pauman Dániel és még sokan mások a kajak kenu sportból.
11:00 Tánciskolák bemutatója (Március 15. tér)
11:00 Miklósi András orgonaművész hangversenye (Székesegyház)
13:00 Harcművészeti bemutatók (Zenepaviloni Színpad)
14:00 Rock in Board TSE (Zenepaviloni Színpad)
14:00 Tini Dance Team (Március 15. tér)
15:00 Váci Városi Fúvószenekar (Március 15. tér)
15:00 Zita hastánc csoport (Zenepaviloni Színpad)
15:00 Konkrét koncert (Duna-parti Nagyszínpad)
15:00 A székely menyecske meg az ördög (népmese bábokkal)
(Pannónia Ház – DDC Művészetek Udvara)
16:00 Katáng koncert (Március 15. tér)
16:00 Nauro City (Zenepaviloni Színpad)
16:00 Csuka Ágnes zongorakoncertje (Bartók Béla Zeneiskola)
17:00 Lachegyi Imre és Cs. Nagy Ildikó hangversenye (Bartók Béla Zeneiskola)
17:15 „Chicago” (Március 15. tér) A Silverstar Társulat latin jazz táncműsora
17:30 Kitti Live koncert (Duna-parti Nagyszínpad)
18:00 B. City Band (Zenepaviloni Színpad)
18:00 A Vox Humana Énekkar koncertje (Ferences Templom)
18:30 „Hulla jó Panzió” (Pannónia Ház- DDC Művészetek Udvara)
19:00 Veszprém Város Vegyeskarának hangversenye (Bartók Béla Zeneiskola)
Házigazda: a váci Serenus kórus
19:00 United koncert (Március 15. tér)

(Görög templom melletti füves területen – Memento Mori kiállítás udvarán)
10:00-10:30 Gyere, hangolódj ránk! 10:30-11:00 Kerekítő Mondókás Móka
11:00-12:00 Családi játszó-tánc-ház 17:30-18:00 Kerekítő Mondókás Móka
18:00-19:00 Családi játszó-tánc-ház
11:00 Barokk orgonamuzsika (Ferences Templom) Bednarik Anasztázia orgonakoncertje
13:00 SunnyBoy és az Angyalok (Zenepaviloni Színpad)
14:00 „Napraforgó” ukrán néptáncegyütes (Március 15. tér)
14:00 Tánckavalkád (Zenepaviloni Színpad)
15:00 D’archangel koncert (Duna-parti Nagyszínpad)
15:00 Amaro Calipo (Pannónia Ház- DDC Művészetek Udvara)
A Váci Cigány Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében megvalósuló program
16:00 Countaktus Country (Zenepaviloni Színpad)
16:00 Is…Real Project (Zsinagóga)
16:00 Katica mesék (Március 15. tér)
16:00 Musical - Mánia (Dunakanyar Színház)
17:00 Görög szigetek (Március 15. tér) A Váci Görög Nemzetiségi Önkormányzat műsora
17:00 Csillagmese (Pannónia Ház – DDC Művészetek Udvara)
17:00 Millennium koncert (Duna-parti Nagyszínpad)
18:00 Sallay Edit operett – musical műsora (Bartók Béla Zeneiskola)
18:00 Gesarol koncert (Zenepaviloni Színpad)
18:00 Szigligeti Ede: A nőuralom (Széchenyi utca) Szekér Színház előadásában
19:00 Antoni Vivaldi kamarazenekar koncertje (Evangélikus templom)
19:00 „Egyik sincs a másik nélkül” (Pannónia Ház – DDC Művészetek Udvara)
19:00 Babos Gyula & László Attila & Tátrai Tibor Gitár Trió (Március 15. tér)
19:00 Varga Miklós és a Band (Duna-parti Nagyszínpad)
19:00 Klenyán Csaba klarinétművész és Cs. Nagy Ildikó zongoraművész
koncertje (Bartók Béla Zeneiskola)
20:00 MAN-diner együttes koncertje (Zenepaviloni Színpad)
20:15 Záróbeszéd (Március 15. tér)
21:00 Beatrice koncert (Duna-parti Nagyszínpad)

Váci Sportmúzeum - „Vác a Nemzet sportvárosa” olvashatjuk a feliratot a Pannónia Házba
betérve. Nem véletlenül, hisz városunk számos sportsikerrel büszkélkedhet. A vízisportok érmei, a
labdarúgó-bajnokság aranyérme és kézilabda győzelmek érmei mind megtalálhatók a vitrinekben.

Július 27. szombat és 28. vasárnap 12:00-19:00, Duna-part
Játékos tudomány - a ﬁ zika csodái (interaktív kiállítás gyermekek részére)

A kiállítások a vigalom ideje alatt díjtalanul látogathatók!
Váci Mosolyalbum (Vác, Március 15. tér 20.)
Sajdik Ferenc Kossuth- és Munkácsy-díjas, érdemes művész állandó életmű-kiállítása

Modern Művészeti Gyűjtemény (Vác, Káptalan u. 16.)
„A mai magyar modern képzőművészet legjelentősebb képviselőinek reprezentatív anyaga van egy-egy
falon csoportosítva és összegyűjtve Matuska Szilvesztertől – Salvador Daliig.” (Papp László műgyűjtő)

Július 27-28. szombat-vasárnap 16:00-19:00, Kutyaduma Központ
– kutyás programok, bemutatók (Duna-part, a tanpálya mellett)

Tragor Ignác Múzeum (2600 Vác, Március 15. tér 19.)

Vác Városi Uszoda és Strandfürdő Vác, Ady Endre sétány 16. Tel: 27/315-552,
www.vacistrand.hu; Nyitvatartás: péntek 06:00-20:00, szombat 07:00-20:00,
vasárnap 07:00- 20:00 - A fürdőt egy termálkút vize táplálja. Az 1170 méter talpmélységű kút

Memento mori – Kriptaleletek a váci Fehérek templomából
Nyitva: szerda-csütörtök 10:00-17:00; péntek-szombat-vasárnap 10:00-18:00

28°C, rendkívül nagy vastartalmú vizet ad. A kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, magas ﬂuortartalmú víz elsősorban mozgásszervi megbetegedések, baleseti utókezelés, valamint ivókúra formájában
ajánlott. Vácott a strand mellett található a fedett uszoda az aktív pihenés híveinek örömére.

Vigalmi borozgatás a Curia Borházban
Július 26. péntek 14:00-tól Borpárbaj – A végén csak egy maradhat

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS:

A Domonkos templom helyreállítási munkálatai során 1994-ben előkerült leletegyüttes az eddigi legnagyobb és legépebben fennmaradt hazai kriptatemetkezés. A kiállításon többségében a 18. századból származó koporsók, a különleges klímának köszönhetően jó állapotban fennmaradt, spontán mumiﬁkálódott
testek valamint a különböző temetési kellékek egy része tekinthető meg. A Világi Vigalom ideje alatt szombat-vasárnap rendkívüli, hosszabbított nyitva tartással, 10-20 óráig várjuk látogatóinkat kiállításainkon!

Középkori Pince (2600 Vác, Széchenyi u. 3-5.) - A kiállítóhelyen „A váci német város
középkori polgársága” című, a város középkori emlékeit és szőlőgazdálkodását bemutató állandó
régészeti kiállítást lehet megtekinteni. Jegyvásárlás a Memento Mori Kiállítóhelyen.

Nyitva: szerda-csütörtök 10:00-17:00, péntek-szombat-vasárnap 10:00-18:00

Július 27. szombat 14:00-tól Játék a nagy vörösborokkal – borfelismerő verseny

IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS:

Július 28. vasárnap Őseink aszújai – 10-20-30 éves borok kóstolása

Főtéri kiállítóhely (Vác, Március 15. tér 19. Memento Mori Kiállítóhely mellett, a téren)
„Ha az Úristen kiszólít, így temessenek el” - szakrális tárgyi emlékek a váci

2013. július 28. vasárnap, 17:00, a Vác-nagyállomástól 20 méterre lévő a Mároki
Kocsma udvarán (Vác, Széchenyi utca 40.) Vidám költészet - „Irodalmi karikatúrák”
Karinthy Frigyes, Romhányi József, Péter Péter írásai alapján. A műsort szerkesztette: Péter Péter. A
táncdal-paródiákhoz a zenét Kocsis György komponálta. Előadják: Péter Péter, Péter Pál, Kocsis György.

2013. július 25. csütörtök 20:30 GEROTONE koncert a Margaréta Kávéház és a
Megcsi-pipi teraszán - „Modern music session. Ismert dalok teljes áthangszerelésével hozzuk
közel az intellektuális zenére kiéhezett közönséget a klasszikus bárok világához. Zenei stílusunkat
ez a miliő veszi körül. Egy kevéske bossa, lounge, még több funk, soul, minden, ami nu-jazz,
soulful house és classic disco! Csak egy italra ültél be, és máris bulizni volna kedved...”

2013. július 27. szombat 20:00 Bóta Nóra Akusztik - Bóta Nóra ének és Tarr Dávid gitár.
Főképp rock-és popnóták feldolgozásait játsszák, de saját számaikkal is találkozhatunk a koncerteken.

2013. július 26-28. Baba-mama kuckó- Játszósarok és kézműveskedés a Waldorf Óvoda és
Iskola sátrában.

domonkos kriptából – A barokk kor emberének vallásossága magától értetődő és mélyen megélt
volt. A korszak emberének mindennapi áhítatáról, hitélethez kötődő tárgyairól sok érdekességet
árulnak el a váci domonkos kripta leletei.

Görög Templom Kiállítóterem (Vác, Március 15. tér 19.)
Nyitva: szerda-csütörtök 10:00-17:00; péntek-szombat-vasárnap 10:00-18:00
Jegyvásárlás a Memento Mori Kiállítóhelyen.

100 év kincsei (2013. július 19 – szeptember 22.) - 100 évvel ezelőtt, tengernyi épület-gond
és hosszú előkészítés után 1912. október 6-án nyílt meg a váci püspöki könyvtár épületében levő 3 megüresedett földszinti szobában a Váci Múzeum Egyesület első állandó kiállítása. A kiállítás katalógusát
Tragor Ignác készítette el, s „A váci múzeum gyűjteményeinek leíró lajstroma” címmel jelent meg nyomtatásban. Ez a kötet Pest megye első múzeumi katalógusa. A kiállítás tisztelgés a magyar múzeumügy,
különösen a vidéki muzeológia hőskora, Tragor Ignác munkássága és a múzeum 100 éve megjelent – azóta is haszonnal forgatható katalógusa előtt. (Csukovits Anita néprajzkutató, Tragor Ignác Múzeum, Vác)
30 művész „30x30” című kiállítása Kortárs Galéria Káptalan u. 16.
Főtér Galéria (Vác, Március 15. tér 15.) Esztergályos Cecília: „Arcok és maszkok”

A VÖRÖSHÁZ PROGRAMJAI

Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művész, színművésznő, festőművész és keramikus kiállítása.

Vác, Dr. Csányi László krt. 52.

Révkapu Kávézó galériája (Vác, Eszterházy utca 10.) 2013. július 25. csütörtök 18:00
Váci karcolatok - Zalubel István kiállításának megnyitója. A kiállítást megnyitja: Papp László

JÚLIUS 26. PÉNTEK

Arcus Galéria (Vác, Köztársaság út 7.) 2013. július 24. szerda 17:00
FORTE Fotóklub Vác kiállítása - Az idén alakult fotóklub máris az ország egyik

20:00 Barokk lakoma
23:00 Made In koncert

JÚLIUS 27. SZOMBAT
13:00
14:00
15:00
16:00
20:30
21:30
23:00

Mazsorett bemutató
Dynamic Dance Stúdió műsora
Step Aerobic bemutató
Kangoo Timivel
Dorothy koncert
Road koncert
Funky Party - Dj’s: Árpi&Gergő

JÚLIUS 28. VASÁRNAP

21:00 Nyári est a zongora bűvöletében (Március 15. tér)
22:00 Trafﬁc Jam (Zenepaviloni Színpad)
23:00 Tűzijáték (Duna-parti Nagyszínpad)

Váci György Gyűjtemény - A kétszeres Arany-díjas könyvkötő mester kiállítása, aki az
Országház hivatalos könyvkötője volt, és hat évig dolgozott az angol királyi udvarnak is.

Július 27-28. szombat-vasárnap 15:00-tól Fodi-utcazene (Eszterházy utca)

SzimplaVé (Vác, Posta Park) Világzene - elektronika - jazz - funk

JÚLIUS
28. VASÁRNAP
10:00-19:00 Így kell járni! Családi játszó-tánc-ház

A több mint négyszáz darabot
számláló gyűjtemény először látható teljes mértékben a nagyközönség számára. Gyűjtötte és
restaurálta: Berczelly Attila.

Csapra verés - Sörsátor, pecsenyék és egyéb ínyencségek a Duna-parti vendéglátóhelyeken.

Július 28. vasárnap 10:00-18:00 Kelta tábor (Duna-part, a tanpálya mellett)

Papa Jazz Seven (Március 15. tér)
House of Grooves (Zenepaviloni Színpad)
Unisex koncert (Duna-parti Nagyszínpad)
Utcabál DJ Sinkó Bencével (Zenepaviloni Színpad)

magyar képzőművész- akit kortársai a „ magyar Picasso” névvel tiszteltek meg- minden eddiginél
teljesebb gyűjteményes kiállítása: festmények, szobrok, kisplasztikák, graﬁ kák.

Váci Öntöttvas Gyűjtemény (XVI-XX. század) -

Július 27. szombat 16:00 (Duna-part) Gladiátor bemutató

22:00
22:00
23:00
23:30

Váci Művészeti Gyűjtemények (Pannónia Ház - Vác, Köztársaság út 19.)
Hincz Gyula Gyűjtemény - A nemzetközileg is elismert, kétszeres Kossuth-díjas

KÍSÉRŐPROGRAMOK

Július 27. szombat 10:00-19:00 Huszártábor (Duna-part)

23:00 Made In koncert (Március 15. tér)
23:00 Utcabál a Derby zenekarral (Zenepaviloni Színpad)
24:00 Házibuli Dj Monoval (Duna-parti Nagyszínpad)

KIÁLLÍTÁSOK

09:00 Dunakanyar kedvence - Állatszépségverseny
15:00 Terülj, terülj asztalkám - Silverstar Művészképző Iskola táncszínházi bemutatója
16:00 Bollywood
17:00 Silverstar Művészképző Iskola táncbemutatója
18:00 Görög táncbemutató
18:30 Retro Hangulatban - Silverstar Művészképző Iskola táncbemutatója

legnagyobb taglétszámú ilyen jellegű egyesülete. Vezetője: Cservenák Péter fotóművész

Margaréta Kávéház (Vác, Széchenyi utca 19.) 2013. július 24. szerda 18:00
IV. „Miért szeretjük a fagyit?” című kiállítás megnyitója, ünnepélyes eredményhirdetése, díjátadás
Madách Imre Művelődési Központ (Vác Dr. Csányi László krt 63.) 2013. július 25. csüt. 17:00
Váci hangulatok - A Váci Nemzetiségi Alkotótábor kiállítása az Emeleti Galériában. Köszöntőt mond: Fördős Attila, Vác város polgármestere. Megnyitja Németh Árpád festőművész.

Margaréta Kávéház (Vác, Széchenyi utca 19.) 2013. július 25. csütörtök 18.30
Fűr Tibor (Forte Fotóklub Vác): Szolarizáció-fotókiállítás
Megnyitja Kis Domonkos Márk, a Váci Dunakanyar Színház igazgatója. Közreműködik: Farkas Péter gitár

Lyra Könyvesház - Torony Galéria (Vác, Piac utca 1.) 2013. július 19 - augusztus 22.
Takács Mari graﬁkus, illusztrátor kiállítása
Madách Imre Művelődési Központ (Vác Dr. Csányi László krt. 63.) 2013. július 15 - 28.
50 éves a DCM - dokumentumkiállítás az Aulában
Városháza (Vác, Március 15 tér 11.) 2013. július 24 - 31.
Vác-Donaueschingen testvérvárosi kapcsolat 20. évfordulójára általános iskolásoknak rendezett jubileumi rajzverseny alkotásainak kiállítása
Váci Dunakanyar Színház (Vác Dr. Csányi László krt. 58.) 2013. július 25. csütörtök 16:00
„Magyar beat aranykora” dokumentumkiállítás - Megnyitja: Fördős Attila, Vác város polgármestere és Mohai Sándor tulajdonos. Meglepetés vendégek! Fellép: az Illés Emlékzenekar
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További információ: www.vacholding.hu

HOLDING

VASÚTON

Megúsztuk
szárazon
BARTOS KRISZTIÁN | bartos.krisztian@gmail.com

Soha nem látott
árvíz söpört végig a
Dunán. Előre megpróbálták megbecsülni a
nagyságát, de csak azt
tudták, hatalmas lesz.
Vác város a civilekkel,
a holding a teljes szakmai személyzettel, valamint gépparkkal felvonulva
egészítette ki a rendfenntartó erők és
a katasztrófavédelem szakembereit.
Az összetartás és a kemény munka
meghozta gyümölcsét. Megúsztuk szárazon, megvédtük a várost.

Döntöttek a
parkolásról
A képviselő-testület döntött a város
közigazgatási területén a parkolás ingyenes. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy a város közigazgatási területén a
parkolás ingyenes. A módosítás a döntés
értelmében visszavonásig érvényes. A
díjmentes parkolás azonban a magánpar-

A Diadal téren és a Duna-parton,
valamint a sétányokon minden nap a
késő esti órákig dolgoztak, naponta több
mint 500 ember segítette a védekezést.
Külön említésre méltó az iskolások és
tanárok igen hasznos munkája, amiért
Fördős Attila polgármester köszönetet
mondott. A bejárásokon tapasztaltak
alapján a városvezető példaértékűnek
nevezte a váciak aktivitását. A víz elvonult, a nyoma azonban megmaradt.
A holding szakemberei elbontották a
védelmi műveket, és mára befejeződött
a nagytakarítás is. A Diadal téren fel-

kolókra nem vonatkozik. Felhívjuk tehát
az autósok ﬁgyelmét, hogy az ingyenes
parkolás csak a kijelölt parkolóhelyekre
érvényes, tehát továbbra sem szabad
tiltott és jelöletlen helyen parkolni,
mert az ilyen szabálytalan cselekedet
jogszerű intézkedést von maga után.
Az autóval parkolni szándékozókat a
parkolóórán ﬁgyelemfelhívó felirat várja
majd, amely tájékoztatást ad az ingyenes
parkolásról.

halmozott homokzsákokból és a még el
nem bontott gátak egy részéből védelmi
vonalat építenek majd a szakemberek.
Fördős Attila polgármester elmondta:
A napi költségek 7-8 milliós nagyságúak,
ezek jóval meghaladják az előzetesen
várt kiadásokat. Ezt még közel százmilliós összeggel megemelik majd az
utómunkákra fordított kiadások. Deákné dr. Szarka Anita jegyző ismertette
az adatokat: 1320 méteren folyt a védekezés a város területén. Ehhez 4800
köbméter homokot és 418 ezer zsákot
használt fel a város. A vis major pályázat benyújtása után a kormányhivatal
a helyszínen végzett vizsgálatok, illetve
dokumentumok alapján állapítja meg a
kárigény jogosultságát, és térítheti meg
a fent említett kárt a város számára.
„Leírhatatlan érzés megtapasztalni azt, amikor egy közösség így
képes egymásra hagyatkozni, összefogni, és minden más dolgot háttérbe
szorítva segíteni egymásnak. Úgy
gondolom, Vác ismételten kiérdemelte
a ”Dunakanyar szíve” jelzőt, mert
az itt megnyilvánuló összefogás és
teljesítmény példaértékű.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek azt az állhatatos és önfeláldozó munkát, amit a városért tett,
beleértve a helyi és távolról érkező
hazaﬁ akat egyaránt. A munkálatok
során mind a civil lakosság, mind a

hivatásos szervek tagjai az elvárható
teljesítményen túl kiváló munkamorálról tettek tanúbizonyságot.
Köszönet jár a váci lakosoknak és
azoknak, akik más településekről érkeztek hozzánk önkéntesként, mert ők bebizonyították, hogy az önzetlen cselekedet
még nem halt ki ebből a világból. Bebizonyították, annak ellenére, hogy sokan
idegenek egymásnak, mégis egy nagy
családot, egy nagy közösséget alkotnak.
Idősek, gyerekek, nők mind részt vettek
a munkálatokban, és csak egy cél lebegett
a szemük előtt, a város megvédése.”
Idézet Fördős Attila Vác város polgármesterének és Deákné dr. Szarka Anita
Vác város jegyzőjének köszönetnyilvánító
leveléből.

Ígéret szép szó

nem hazudtolta meg magát Pető úr”, és
megtartotta ígéretét. A Váci Hulladékgazdálkodási Kft továbbra is ingyenesen, az
erre a célra alkalmas zsákokban elszállítja
a zöld hulladékot, valamint megmarad
az évente két alkalom a lomtalanításra,
illetve az elektromos és veszélyes hulladék gyűjtésére. Pető Tibor alpolgármester
örömmel konstatálta, hogy a lakosság
egyre aktívabban használja a szelektív
hulladékgyűjtő szigeteket, ugyanakkor
szomorúnak tartja, hogy néhányan illegális hulladéklerakónak tekintik azokat.
A szigeteket rendszeresen takarítják, és
ürítik az ott található edényeket. Keresik
továbbá a megoldást a szabálytalankodók
tettenérésére és ellenük törvényes szankciók alkalmazására. Az alpolgármester
további intézkedéseket tett, és levelet írt
a Zöld Híd kft-nek, amelyben kéri, hogy
a szelektív szigeteken található edényeket
gyakrabban ürítsék, ezzel is megelőzve a
néhol uralkodó áldatlan állapotokat.

A városvezetés tavaly megígérte, hogy
átgondolja, lehet-e a lakosság által ﬁzetett
szemétdíjat valamilyen módon csökkenteni. A kormányzat rezsicsökkentési javaslata megvalósult, így a városvezetés
most már a törvényi kötelezettségének
is eleget téve, már májustól csökkentette
a szemétdíjat. A csökkenés csekélynek
tűnik, hiszen eddig 4,3 Ft+Áfa volt a
literenkénti ﬁzetési kötelezettség, ami
3,75 Ft+Áfára módosult. Ugyanakkor a
csökkenést a következő számlán a lakosok
is látni fogják. A város vezetése május
elsejével hatályba léptette ezen intézkedését, tehát a most kiküldött számlákat már
a kedvezőbb, csökkentett szemétdíjakkal
számlázzák. A Gazdasági Bizottság ülésén dr. Bóth János, az MSZP frakcióvezetője - aki többször számon kérte a városvezetés szemétdíj csökkentésre vonatkozó
ígéretét - elismerően mondta: „Végül is

Türelem, váróterem

Két év alatt teljesen megújul a váci vasútállomás
Érdekességek a
váci vasútról

MICHALIK JUDIT | judit.michalik@gmail.com

Még ezen a nyáron megkezdődik a váci vasútállomás komplex felújítása. A munkálatok közel 15
milliárd forintos ráfordítással, két év alatt zajlanak
majd le - adott tájékoztatást az induló nagyberuházásról Loppert Dániel, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (NFÜ) kommunikációs igazgatója.
A projekt keretében gyakorlatilag a
vasútállomás minden kellemetlenségét
felszámolják, ami miatt az utazók eddig
– joggal - mérgelődtek. A leglátványosabb
változtatás a Naszály úti alagút átépítése
lesz, ahol a jelenlegi járda elbontásával
kétsávossá bővül az autóút, a gyalogos
és kerékpáros forgalom számára pedig
egy másik aluljáró épül, amelyen keresztül a peronokat is el lehet majd érni. A
vágányokat az állomásépület irányából
is a föld alatt lehet majd megközelíteni,
itt liftek teszik majd akadálymentessé a
sínekhez vezető lépcsőket.
Könnyebb lesz a feljutás a vonatokra,
az átalakításoknak köszönhetően ugyanis
nem csak kiszélesítik, de meg is emelik
a peronokat, így nem kell tornagyakorlatokat végezni a le- és felszálláshoz. Az
esernyőt is becsukhatja majd a kedves
utas még a jegyváltás előtt, mert a peronok fölé tetőket építenek.
Teljes felújítás vár a főépületre is,
néhány régi, üresen álló melléképületet
pedig elbontanak.

Az autósok is fellélegezhetnek, a tengelytörő, sártól tocsogó Széchenyi utcai megálló
helyén ugyanis korszerű P+R parkolót alakítanak ki, illetve a Deákvár felől érkezők
is perceket spórolhatnak majd, miután a
Naszály úti oldalon is épül egy „park and
ride”, azaz „parkolj és utazz” típusú autós
várakozóhely. A két parkoló összesen 350
autót tud majd befogadni, de gondoltak a
kerékpárosokra is, akiket korszerű biciklitárolók szolgálnak a jövőben.
Az állomás közelében élők számára jó
hír, hogy csendesebb életre számíthatnak,
miután a projektben az is szerepel, hogy
közel 7000 m2 felületű zajvédő fal is épül
a vágányok mellé.
A beruházás részeként növelik az
állomáshoz kapcsolódó zöldterületet,
parkosítanak a Széchenyi utcai főbejárat előtt és a Naszály útnál is. Ehhez
mintegy 300 fát és 3000 cserjét ültetnek
majd el, a főépület előtti tér pedig díszburkolatot kap.
Kevésbé látványos, ám annál fontosabb fejlesztés lesz a vasúti vágányhálózat
teljes átépítése és a kommunikációs, illetve biztosító berendezések cseréje.
A komplex felújítás 14,8 milliárd forintos költségét az Európai Unió 85%-os
arányban támogatja.
A vasútállomás átépítését célzó munkálatok egy-két hónapon belül megkezdődnek, és a tervek szerint 2015 nyarára
fejeződnek be. Egyelőre annyit tudni,
hogy a beruházás ideje alatt is megoldják
az utasok szállítását, a konkrét forgalomkorlátozásokról vagy menetrendi változtatásokról pedig rendszeresen tájékoztatják
majd a lakosságot. Loppert Dániel szóvivő kiemelte: gyakori lesz az éjszakai
munkavégzés, így kevésbé akadályozzák
majd a nappali forgalmat.

A Pest-Vác vasútvonal 1846-os megnyitását talán csak a helyi kereskedők nem
fogadták ovációval: azzal ugyanis, hogy a
lakosság kényelmesen és gyorsan eljuthatott akár Pestre is, jelentősen csökkent a
vevőkörük, hiszen már nem csak a helyi
termelőkkel és üzlettulajdonosokkal, hanem
a vasútvonal menti települések, sőt Pest és
Buda árusaival is konkurálniuk kellett.
Hazánk első vasútpályáján anno Petőﬁ
is végigzötyögött. Élményeit versbe is
foglalta, soraiból csak úgy sugárzik az
elragadtatás:

Petőﬁ Sándor: Vasúton
(részlet)
„Száz vasútat, ezeret!
Csináljatok, csináljatok!
Hadd fussák be a világot,
Mint a testet az erek.
Ezek a föld erei,
Bennök árad a müveltség,
Ezek által ömlenek szét
Az életnek nedvei.
Miért nem csináltatok
Eddig is már?... vas hiányzott?
Törjetek szét minden láncot,
Majd lesz elég vasatok.”
Pest, 1847. december

Radnóti Miklósnak tragikus kötődése
van a váci vasúthoz: 1944. május 20-án
Vácott kellett jelentkeznie munkaszolgálatra, 27-én pedig az állomástól indult utolsó
útjára, Borba a költő. A szomorú eseményre
emlékeztet a főépület bejáratánál elhelyezett
botlókő. A talajba süllyesztett réztáblát a
Váci Múzeum Egyesület kezdeményezésére
állították 2010 májusában.
Az eredeti váci állomásépületet is
1846-ban emelték, klasszicista stílusban. 80
évig őrizte eredeti formáját, majd 1926-ban
újbarokk stílusban építették át.
A Budapest-Vác-Szob vasútvonal
egy számítógépes játékkal, az ún. Train
Simulatorral is végigjárható, így útját
a monitor elől, akár a mozdonyvezető
szemszögéből is végig lehet követni.

Közkincseink XV.
NEM MEGY MÁR A
GŐZÖS KANIZSÁRA

1846. július 15. Ezen a napon gördült

végig a síneken az első vasúti szerelvény
Magyarországon. Az ünnepélyes keretek
között megnyitott vasúti pálya Pesttől Vácig vezetett, az első gőzös pedig 59 perc
alatt tette meg 33,6 kilométeres utat úgy,
hogy ebből 10 percet Dunakeszin állt.
Vác vasúttörténeti jelentőségére emlé-

keztet az állomásépület mellett kiállított
gőzmozdony. Az alaposan szemügyre
vehető példány az utolsó, hazánkban
gyártott gőzösök egyike, amely 1959-ben
készült a Magyar Királyi Állami Vasgyárak
(MÁVAG) műhelyében. A 375-ös típusú
szerelvény a századfordulótól egészen az
50-es évek végéig a legelterjedtebb mellékvonali mozdony volt, mondhatni sikerszéria, melyet a külföldi szakemberek is
elismertek, és a szomszédos országokban is használtak. Máig őriznek belőlük
példányokat külföldön is, többet a vácihoz
hasonlóan pályaudvarokon állítottak ki.
Városunkban a 375.1029-es pályaszámú
szerelvényt lehet megcsodálni.
A vasútállomás főépülete mellett látha-

tó gőzöst 1985-ben selejtezték le, ezt
követően a budapesti Mechwart András
Vasútgépészeti Szakközépiskola udvarán parkolt, majd 2002-ben került át
Vácra. (Az állomáson egyébként korábban is állt már mozdony, méghozzá egy
442-es típusú, amelyet még 1917-20
között gyártottak hazánkban. Amikor
a Mechwart iskolában befejeződött
a vasúti képzés, a 442-est a Magyar
Vasúttörténeti Parkba szállították át.)
A Vácott jelenleg kiállított gőzös utolsó

aktív éveiben Veszprém környékén
szolgált, ma pedig már nem a MÁV,
hanem a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum tulajdonában van.
Néhány műszaki adat: a mozdony max.

60 km/h sebességre volt képes, motorteljesítménye 420 lóerő, üres tömege pedig
40,7 tonna. Magassága 4, szélessége
3,05 méter. Vízből 5,6, tüzelőanyagból 4
köbméternyi készletet tudott felvenni.
A mozdony hamarosan ismét mozgásba

lendül, bár nagy utat nem fog megtenni:
a váci pályaudvar felújításának keretében ugyanis a főépület ellentétes oldalára, a Naszály úti oldalra költöztetik.
 M. J.
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PROGRAMAJÁNLÓ

Humoros hétvége rangos művészekkel
Második alkalommal rendezik meg Vácott a Karikatúra Fesztivált. A Pannónia Ház
Hegedűs István Munkácsy-díjas graﬁkus-karikaturista remekműveinek adott otthont.
Az igényes humort kedvelő váciak Laár András önálló műsorát is megtekinthették. Az
idei fesztiválon a Sajdik-kiállítás kibővített anyaggal várta a látogatókat, a második alkalommal megrendezett Hahota-kiállítást a váci TdM nyertes pályázata támogatta.

A programiroda ajánlata:
Nyári táborok Vácott 2013
ÚSZÓTÁBOR
2013 NYÁR
Óvodásoknak, kisiskolásoknak

A Vácott rendezett fesztivál sorra veszi azokat a nagy öregjeinket, akik egykor a Ludas Matyit készítették. Tavaly
Kaján Tibornak rendeztünk kiállítást,
majd a már elhunyt Hegedűs István

A második Karikatúra Fesztiválra
a szervező, Sajdik Ferenc virággal,
illetve humorral kapcsolatos képeit is bemutatták a közönségnek. Az
idei fesztiválon nem csak a képzőművészet kapott helyet. A kisebbek
bábelőadáson, a nagyobbak ingyenes
koncerteken vehettek részt. Az est
folyamán fellépett Laár András, a
hazai abszurd humor egyik legjelesebb képviselője, akinek önálló estjét
ugyancsak ingyenesen hallgathatta
a közönség.

Vácott a Visegrádi Négyek

Megnyílt a Széchenyi Iroda Vácott

Munkácsy-díjas graﬁkus alkotásait mutattuk meg az érdeklődőknek – mondta
el Papp László, a Sajdik- és a Modern
Művészeti Gyűjtemény vezetője.

Gálaműsorral vette kezdetét a Visegrádi Négyek Fesztivál és Színházi Találkozó, melynek házigazdája
a Váci Dunakanyar Színház. A rendezvényre első alkalommal került
sor: a Tesin Színház Csehországból,
a Jan Kochanowski Popular Szín-

Korábban remekül szerepeltek a váci
diákok a diákolimpiai megmérettetéseken. Amint ez alapján sejteni lehetett, az
bebizonyosodott a mérleg készítéskor is:
mind az általános, mind a középiskoláknál
városunk tanintézete szerezte a legtöbb
pontot az elért helyezések alapján.

A hatalmas hőség ellenére a váciak vevők voltak a humorra. Papp
László elárulta, tervei közé tartozik,
hogy a sokszor komor hétköznapokat
a jövőben egy karikatúramúzeum létrehozásával színesítse a város.

ház Radom Lengyelországból, a
Zsolnai Városi Színház Szlovákiából, a Csokonai Színház Debrecenből látogatott hozzánk.
Az eseményen jelen voltak a rendezvény védnökei is: Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere, Harrach Péter
országgyűlési képviselő, illetve Fördős
Attila, Vác polgármestere. A szerdai nyitóünnepséget követően négy napon át
fesztiválozhattak a váciak és a környékbeliek, hiszen minden nap színházi előadás
és koncert várta az érdeklődőket.

Váci iskolák a legeredményesebbek
Elkészítették Pest megye általános
és középiskoláinak az országos
diákolimpiákon elért eredményességi rangsorát. A pontversenyben
kettős váci siker született.

Táborunk napközis jellegű úszótábor. Reggel
8 órától délután 15-16 óráig tart, folyamatos
programokkal, medencével, tornateremmel,
belső, elzárt játszótérrel, udvarral, napi kétszer
egy óra úszásoktatással, háromszori étkezéssel,
éttermi ebéddel várjuk a gyerekeket.

A kimutatásból kitűnik, hogy a középfokú tanintézetek rangsorában előkelő helyet foglal el a Boronkay György
Műszaki Középiskola és Gimnázium. A
boronkaysok négy csapataranyat gyűjtöttek, és összesen 15 dobogós helyezést
értek el az ott tanuló diákok. Az általános
iskolák közül is váci volt a legjobb: az Árpád Fejedelem Általános Iskola szerezte a
legtöbb pontot. Összesen 51 Pest megyei
iskolából került ki olyan egyéni sportoló
vagy csapat, amely az országos diákolimpián pontszerző helyen végzett.

DÍJAZOTTAKRÓL DÖNTÖTT A TESTÜLET
A múlt heti testületi ülésen két elismerés odaítéléséről is döntöttek a képviselők. Fördős Attila polgármester a zárt ülések napirendjéről elhangzott tájékoztatón ismertette a díjazottak személyét. Vác Város Közszolgálatáért kitüntetést Pálinkás Józsefné, a hivatal Pénzügyi és Adóosztályának költségvetési
csoport-vezetője kapta, míg a Vác Város Egészségügyéért díjat dr. Huszágh
Hedvig, a deákvári gyermek háziorvosi rendelő vezetője veheti majd át.

Csoportvezetőink óvónők, edzőink képzett
pedagógus szakemberek, akik a hasonló
korosztályú gyerekek között szerezték
szakmai gyakorlatukat. A táborban való
részvételt ajánljuk minden úszni még nem
tudó, illetve úszni tudó gyereknek is, mivel az
oktatást az úszás tudásszintjéhez igazítjuk.

Tanácsadással segíti a pályázókat
a Március 15. tér 16-18. szám alatt
megnyílt Széchenyi Programiroda. Városunk új intézménye június
28-tól már működik. Az ünnepélyes megnyitón dr. Harrach Péter és
Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselők, valamint Fördős
Attila polgármester képviselték a
várost. A Széchenyi Programiroda
részéről Schultz Gábor ügyvezető
köszöntötte a résztvevőket.
A Széchenyi Iroda hálózat részeként
Pest megyében ez a negyedik iroda,
amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy
segítse az uniós, illetve hazai pénzalapú
pályázatokon való részvételt. Az iroda
hétfőnként várja majd a civileket, illetve
a helyi vállalkozókat. Valamennyi munkatárs készséggel áll rendelkezésre – mondta el Schultz Gábor. A váci Széchenyi
Programiroda ügyvezetője arról is szólt,
nem csak civileknek és vállalkozóknak
adnak segítséget a pályázatok lehívásához, hanem az önkormányzatokat is
ellátják tanáccsal. A program és a hivatal
együttműködését az is jól reprezentálja
- emelte ki az iroda vezetője -, hogy a
város biztosított helyiséget a feladatra.
Ezt az irodát egy információs pontnak
tekintem, amely a városunkat és a tér-

ségünket kedvező helyzetbe hozhatja.
Tájékoztathatja a lakosságot, a vállalkozókat, az önkormányzatot arról, milyen
lehetőségek adódnak forrásteremtésre.
Ha szükséges, akár menedzseléssel is
foglalkozhatnak, a projektírásban és
projektirányításban is részt vehetnek
- mondta el az új intézményről Fördős
Attila, Vác polgármestere. A Közép-magyarországi Régió, beleértve Pest megyét,
a pályázatok szempontjából azért van
rosszabb helyzetben, mert egyrészt a főváros elviszi a fejlesztések jelentős részét,
másrészt mivel a mutatók alapján relatív
a fejlettebb megyékhez tartozik, kevesebb
forrást kapott a felzárkóztatásra. Harrach
Péter országgyűlési képviselő erre utalva
emelte ki, hogy a kormány minden lehetőséget igyekszik megragadni annak
érdekében, hogy a lehetőségekhez mérten
segítse ebben a régióban a pályázatokon
való eredményes részvételt.
Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő is üdvözölte az
intézmény felállítását. Mint mondta,
a megyében negyedikként megnyitott
programiroda tanácsadói, segítő funkciója tovább erősíti Vác központi szerepét.

A váci iroda címe:
2600 Vác, Március 15. tér 16-18. földszint 9.

Nyitva tartása:
hétfőnként 12 óra és 16 óra 30 perc között.

Helyszín:
2600. Vác, Honvéd utca 7. Tanuszoda, zárt
játszóudvarral, 8 méteres
meleg vizű medencével,
melyet kifejezetten kiscsoportos
úszásoktatásra fejlesztettek ki.
Ár: 21 000 Ft,
ami tartalmazza a napi háromszori étkezés, a
felügyelet, a napi kétszeri oktatás, a belépők
és a programok költségeit.
Testvéreknek 19 500 Ft/fő!
Jelentkezés:
Tanuszoda SE: +36-30/850-78-79;
+36-20/220-59-74
Turnusok:
- július 29-augusztus 02.
- augusztus 05-09.
- augusztus 12-16.
- augusztus 19-23.
- augusztus 26-30.

INDUL A VÁCI
GOKART TÁBOR!
A Váci Gokart Tábor azon szülőknek és
gyermekeiknek kínál remek lehetőséget,
akik szeretnék egész nap biztonságos helyen
tudni gyermeküket úgy, hogy ő közben
továbbra is kivételesen jól szórakozzon!
A Váci Gokart Tábor a GokartSuli programját
bővíti ki. Ugyanúgy 9 órakor kezdődik heti
5 napon át hétfőtől péntekig, de nem
délig tart, hanem 17.00 óráig! Így egész
nap biztonságos és szakszerű felügyelet
alatt hagyhatod nálunk gyermeked! A Váci
Gokart Táborban semmire nincs gondod, az
aggodalomra sincs ok:
• háromszori étkezést biztosítunk
(tízórai + meleg étkezés egy közeli étteremmel
együttműködve a váci Gokartpályára szállítva
+ uzsonna )
• egésznapos szakszerű felügyelet
(gyermeked biztonsága érdekében
külön személyzet szervezi és felügyeli a
gokartozások közti játékos időszakokat)
• További gokartozással bővítettük a
délutáni programot. Egész nap gokartozni
sajnos nagyon fárasztó, de a 3 órás GokartSuli
után még biztosítunk délután is gokartozási
lehetőséget a gyerekeknek
A délutáni foglalkozáshoz a gokartpálya
mellett lévő óriási füves, elzárt területen
játékos vetélkedőket, csocsóbajnokságot,
focimérkőzéseket szervezünk, klimatizált belső
termünkben pedig ﬁlmnézéssel és kreatív
foglalkozással tesszük hasznossá a délutánokat.
A gokartpályára érkező gokartozókat is közösen
megﬁgyeljük, és elemezzük együtt előnyeiket,
hibáikat, amelyekből szintén sokat tanulhatnak
a gyerekek!
A gokart tábor ára: 40.000 Ft
- július 08 - 12. Kezdő csoport
- július 15 - 19. Kezdő csoport
- július 22 - 26. Haladó képzés!!!
- július 29 - augusztus 02. - Kezdő képzés
- augusztus 05 - 09. Kezdő képzés
- augusztus 12 - 16. Kezdő képzés
- augusztus 12-16. VERSENY TÁBOR vegyes csoport rengeteg versenyzéssel
Gokartpálya: 2600 Vác, Szent László út 42.
(2-es főút 32 km szelvény)
Pályatelefon: 06-30-360-1015
Horváth Zsolt: 06-30-941-2084
Szlovák Zoltán: 06-30-342-1661
Csokás Anna (Marketing): 06-70-949-3232

Miért szeretjük a fagyit?
2013.07.24. 18:00 Margaréta Kávéház
kiállításmegnyitója, ünnepélyes eredményhirdetése, díjátadás.

20.30: GEROTONE koncert
A Margaráta Kávéház és a Megcsi-pipi
teraszán
„Modern music session. Ismert dalok
teljes áthangszerelésével hozzuk közel az
intellektuális zenére kiéhezett közönséget
a klasszikus bárok világához. Zenei
stílusunkat ez a miliő veszi körül. Egy
kevéske bossa, lounge, még több funk,
soul, minden ami nu-jazz, soulful house és
classic disco!”

Váci hangulatok
2013.07.25. 17:00 - 2013.08.20. MIMK
A Váci Nemzetiségi Alkotótábor kiállítása.
Köszöntőt mond:
Fördős Attila, Vác város polgármestere.
Megnyitja:
Németh Árpád festőművész

Szolarizáció
2013.07.25. 18:30 - 2013.07.31
Fűr Tibor fotóművész,
(Forte Fotóklub Vác tagja)
kiállítása
Megnyitja Kis Domonkos Márk, a Váci
Dunakanyar Színház igazgatója
Közreműködik: Farkas Péter gitár

Gádor István életmű kiállítás
2013.07.26. 16:00
Gádor István életmű kiállításának
ünnepélyes megnyitója
Megnyitja Fördős Attila, Vác város
polgármestere
Gádor István (1891 – 1984) kétszeres
Kossuth-díjas keramikus, kiváló és
érdemes művész, a modern hazai kerámia
megteremtője. 1945 és 1958 között az
Iparművészeti Főiskola tanszékvezető
tanára. Minden eddiginél teljesebb állandó
kiállítása a váci Pannónia Ház pincéjében,
köztéri kerámiái az udvaron a mester
egész életművét felölelik!

Emlékkiállítás nyílt
Nagy B. István képeiből
Nagy B. István festőművész munkásságának állított emléket a váci
Tragor Ignác Múzeum Görög Templom
kiállítótermében. A Bárdosi József művészettörténész által rendezett tárlaton
az alkotó korai műveit tekinthetik meg
a látogatók. A Munkácsy-díjas művész
születésének 80. évfordulója alkalmából rendezett emlékkiállítását Fördős
Attila polgármester nyitotta meg.
M indig öröm számomra, hogy
ha egy kiállítást megnyithatok, de
különleges élmény akkor, hogy ha
egy olyan alkotóművész kiállításán
köszönthetem a jelenlévőket, aki hoszszú éveken, évtizedeken keresztül
itt élt közöttünk - mondta a polgármester.
Nagy B. István 1933-ban született
Szilvásváradon. Tanulmányait az
Iparművészeti és a Képzőművészeti
Főiskolán végezte, mesterei Ferenczy
Noémi, Szőnyi István és Bernáth Aurél voltak. 1961 óta állítja ki műveit,
a ’70-es és ’80-as években több tanulmányúton is részt vett, továbbá tagja
volt a Képzőművészeti Szövetségnek.

1988-tól az egri Eszterházy Károly
Tanárképző Főiskola Rajz tanszékének vezetője volt egészen 2003-ig.
Emlékkiállítása ezért Egerben is létezik, ahol a kései művei is megtalálhatók a koraiak mellett. A művész
Vácott megtekinthető alkotásait dr.
Szepes Hédi művészettörténész mutatta be az egybegyűlteknek.
Nagy B. István 1972-től élt Vácott,
egészen haláláig, 2006 -ig. Emlékkiállítását július 14 -ig tekinthetik
meg az érdeklődők a Görög Templom
kiállítótermében.
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HAJRÁ VÁC!

HASZNOS

Támogatás a váci
SPORT látványsportágaknak
Árvízi károk a
váci sportlétesítményekben
A rekordokat döntő idei dunai árhullám nem kímélte a váci sportegyesületek létesítményeit sem.
A Váci Hajó SE sétányon lévő
bázisának alsó szintjét elérte a víz.
Az itt lévő helyiségeket az árhullám
levonultával kemény munkával kellett
fertőtleníteni, takarítani. A Vác Városi
Evezős Club telepén is állt a víz, de
az épületben nem tett kárt. Mindkét
klub versenyzőinek felkészülését viszszavetette az árvíz, ráadásul a máshol
megtartott edzések miatt nem várt
kiadások is keletkeztek.
Több hétig használhatatlan volt a
városi tulajdonú stadion két nagyméretű
füves pályája és a nemrég épített műfüves
létesítmény is. Így a sokmilliós anyagi
kár mellett a pályahiány is nehezítette a
korosztályos csapatok felkészülését.
A tervezettnél egy héttel később tudták csak kinyitni a váci strandot, sőt az
uszodát is be kellett zárni az árvíz miatt
egy hétre. A heti egymilliós árbevétel kiesése mellett komoly költséggel járnak a
takarítási és fertőtlenítési munkák is.
Szerencsére nem volt szükség arra,
hogy a kitelepített lakosok számára a
sportolóknak át kelljen adniuk a váci
sportcsarnokot.
A károk mellett azonban a váci
egyesületekben sportolók árvízi védekezésben mutatott helytállása, munkája
példamutató volt. Ennek közösségformáló ereje pozitívan befolyásolhatja
majd az eredményeket is.

Kézilabdás
változások
Júliusban megkezdik a felkészülést az újabb élvonalbeli kézilabdás szezonra a váci első osztályú
egyesületek is.
A Váci Női Kézilabda SE új vezetőedzővel, Konkoly Csabával (képünkön)
vág neki a munkának. A 42 éves mesteredző két évre kötelezte el magát a váci
klubhoz. A játékoskeret is jelentősen
átalakul. Juhász Edina befejezi aktív
játékos pályafutását, Tápai Szabina
gyermeket vár, míg Ertl Rebeka térdműtétje után még hónapokig nem lesz
teljes értékű játékos. Eligazolt a klubtól
Barján Bianka, Klivinyi Kinga, Mayer
Szabina, Mészáros Rea és Nagy Petra.

A városvezetők jelenlétében, ünnepélyes keretek között írták alá azokat a támogatási szerződéseket, amelyek alapján a Zollner Kft. a társasági adókedvezménnyel
élve nyújt segítséget a látványsportágak váci egyesületei számára.
A cég ügyvezető igazgatója, Ógl
József leszögezte: az egyesületekkel és a
városvezetéssel lefolytatott tárgyalások
eredményeként kerülhet sor a szerződések aláírására. Így idén összesen
mintegy háromszázmillió forintos támogatást tudnak nyújtani négy, Vácott
működő klubnak.
Fördős Attila polgármester elmondta, a részleges rossz kapcsolatrendszerből és egy elmaradt beruházásból
adódó súlyos örökséget sikerült az
eredményes megbeszélésekkel rendbe tennie a jelenlegi városvezetésnek.
Ezzel enyhíteni lehet a megszüntetett
közvetlen költségvetési támogatás ami a város hitelfelvételének okozata
volt - miatti anyagi nehézségeket. A
polgármester megköszönte a cégnek a
segítséget, és reményét fejezte ki, hogy
a sikeres együttműködés a jövőben is
folytatódik.

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

A jelenlévő alpolgármesterek közül Pető Tibor felsorolta, milyen célok
megoldásában jelent nagy támogatást
ez a forrás, Mokánszky Zoltán pedig
bizakodásának adott hangot, hogy
a segítség a sporteredményekben is
megmutatkozik majd.

Ezt követően a cég részéről Ógl József
ügyvezető igazgató, a klubok részéről
pedig az elnökök írták alá a Váci NKSE,
a Váci Reménység, a Váci Vízilabda SE
és a Vác Városi Labdarúgó SE TAO-s
támogatásának Zollner által biztosított
fedezetét jelentő megállapodásokat.

Sporthírek röviden
Atlétika

Új játékos a montenegrói válogatott átlövő Sandra Nikcevic, a belső posztokon
bevethető szerb Marija Stefanovic és két
ﬁatal: Németh Lilla és Kaiser Melitta. A
debreceni Dakos Noémi átigazolásáról
még tárgyalások folynak.
A Váci KSE férﬁgárdáját továbbra is
Rosta István irányítja, és a klubelnök,
dr. Schoffer Attila is folytatja a munkát.
Klubigazgatói megbízatással a napi feladatok elvégzéséért lesz felelős Németh
László, az utánpótlás-nevelés irányítója
pedig Stranigg Ferenc lesz. Négy játékos
távozott: Korsós Ádám, Munkácsi Máté,
Szabó Tibor és Szikra Péter. Hárman
érkeztek a Fradiból: Kocsi András
beállós, Laurencz Szabolcs átlövő és
Lendvay Péter irányító. Új igazolás az
érsekújvári jobbszélső, Bakos Ádám. A
VKSE edzésstartja: július 15.

Polgármesteri
fogadóóra

 Az önkormányzat szakbizottságának
anyagi támogatásával vehetett részt a
horvátországi kvaliﬁkációs versenyen
Kanyó Zsolt, aki súlylökésben világbajnoki A-, gerelyhajításban pedig B szintet
teljesített. A viadalon Kálmán Krisztina
negyedik lett, és ugyanilyen helyezést
ért el Hidvégi Balázs is
Prága adott otthont a tanulásban akadályozott atléták világbajnokságának. A
magyar válogatott tagja volt Keresztesi
Erika, a Váci Reménység sportolója
is, aki a 800 méteres síkfutásban a
hatodik, az 1500 méteres távon a 11.
helyen végzett. Tagja volt hazánk 4X400
méteres váltójának is, amely hatodikként
ért a célba.

Diákolimpia
 Elkészítették Pest megye általános
és középiskoláinak országos diákolimpiákon elért eredményességi rangsorát.
A pontversenyben kettős váci siker
született. A középfokú tanintézeteknél
éppúgy, mint az abszolút rangsorban
kimagasló eredménysorral dicsekedhet
a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium. A boronkaysok négy
csapataranyat gyűjtöttek, és diákjaik 15

dobogós helyezést értek el. Az általános iskolák közül is váci volt a legjobb:
az Árpád Fejedelem Általános Iskola
szerezte a legtöbb pontot.

Kajak-kenu
 Portugália adott otthont a kajak-kenusok gyorsasági kontinensbajnokságának,
amelyen a Váci Hajó SE sportolója, Noé
Milán a kilencedik helyen ért célba a férﬁ
kajakosok 5000 méteres versenyében.
Ugyanitt rendezték meg a maratoni
távokon a felnőtt és utánpótlás korosztály számára a kontinensbajnokságot. A
23 éven aluli férﬁak kajak egyes viadalán
második helyen a Váci Hajó SE sportolója, Boros Adrián végzett, míg a dobogó
harmadik fokára a Váci Vasutas SE kajakosa, Havas Balázs állhatott fel. Boros
Adrián másnap az újpesti Solti Lászlóval
párban a felnőttek páros versenyszámában a harmadik helyen ért célba.

Evezés
 Június 8-án, szombaton a velencei-tavi
evezős pályán rendezte meg a szakszövetség a Nyílt Vidék Bajnokságot, amelyen a Vác Városi Evezős Club sportolói
tíz arany-, kilenc ezüst- és hat bronzéremmel gazdagították gyűjteményüket.

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 telefonszámon 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 megelőző 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

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
2013.07.13. • 2013.07.23. • 2013.08.02.
Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343
2013.07.14. • 2013.07.24. • 2013.08.03.
Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27-501-415
2013.07.15. • 2013.07.25. • 2013.08.04.
Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27-306-190
2013.07.16. • 2013.07.26. • 2013.08.05.
Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27-301-367
2013.07.17. • 2013.07.27. • 2013.08.06.
Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrinyi utca 9. | 27-501-385
2013.07.18. • 2013.07.28. • 2013.08.07.
Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338
2013.07.19. • 2013.07.29. • 2013.08.08.
Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157
2013.07.20. • 2013.07.30. • 2013.08.09.
Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
2013.07.21. • 2013.07.31. • 2013.08.10.
Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
2013.07.22. • 2013.08.01. • 2013.08.11.
Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997

Születések:

Házasságot kötöttek:

Nagy Tamás és Holczinger Júlia ﬁ a:
Vince, Pereházy György és Szabó
Andrea Beáta lánya: Eszter, Pető
Tibor és Prekup Dorina lánya:
Villő Róza, Scheili Gábor és Kovács
Dorottya lánya: Anna Zsóﬁ a, Illyés
Csaba és Korona Szilvia gyermeke:
Anna, Tóth László és Baranyay
Erzsébet gyermeke: Péter, Nagy
József és Jámbor Katalin gyermeke:
Márton Bence, Besenyei Krisztián és
Juhász Nikoletta gyermeke: Diána,
Balogh Miklós és Kondér Bettina
gyermeke: Janka, Fábián Lajos és Pál
Szilvia gyermeke: Milán, dr. Fehér
Csaba és Tatai Orsolya gyermeke:
Botond, Kovács János és Czerman
Éva gyermeke: Laura, Geszti
Zsolt és Együd Katalin gyermeke:
Milán, Horváth Győző és Lakatos
Szilvia gyermeke: André Brendon,
Marinovszki István és Szabó Adrienn
gyermeke: Márk, Balázs András és
Mezei Judit gyermeke: Zoé Jázmin,
Válóczy Balázs és Szabó Anett
gyermeke: Szóﬁ a, Farkas Krisztián és
Vereczkei Andrea gyermeke: Renáta,
Pereházy Gábor és Mille Tünde
gyermeke: Hunor, Drenkovics Gábor
és Pápa Zsuzsanna gyermeke: Lia.

Mester Zoltán és Doró Csilla, TápGergő Ferenc és Fülöp Andrea,
Nagy Gergő és Weigang Krisztina,
Povázsai Csaba és Ari Marianna,
Májer Balázs és Drozgyik Anita,
Farkas Gábor és Kovács Enikő,
Kondér Gábor és Bárány Krisztina,
Jakuják Péter és Bogáromi Bernadett.

Elhunytak:
Bravics Elemérné sz.: Vass Borbála
(1928), Mag Istvánné sz.: Rák Éva
Olga (1947), Györe László (1927), Kiss
Károly (1948), Rábai Renáta Nikolett
(1995), Lukács Oszkárné sz: Kikillai
Katalin (1937), dr. Okolicsányi
Jánosné sz: Grenyó Ilona (1935),
Balla Ferenc (1922), Villás Józsefné
sz: Eszlári Margit (1938), Becseics
Jánosné sz: Kristóf Erzsébet Mária
(1926), Hegedűs Tibor (1950), Kovács
János (1956), Horváth István (1931),
Gyenes Károlyné sz: Vajna Klára
Aranka (1923), Orbán Sándorné sz:
Galambosi Margit (1922), Surján
János (1917), Lada István (1942), Kiss
Sándor (1948), Zeller László (1945),
Lepkó Ilona (1914), Kiszelák Jánosné
sz: Monostori Erzsébet (1925),
Kovácsné Gazdag Piroska (1934).

