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Fördős Attila polgármester beszélgetésünkben kiemelte, hogy a
város pénzügyi helyzete
stabil.

A Virágos Vácért
mozgalom idei versenye
iránt is nagy volt az
érdeklődés, sokan
kaptak díjat.

Két őszi napon Vácott
forgatták az Anyám és
más futóbolondok
a családból című moziﬁ lm néhány jelenetét.

A Váci
Hulladékgazdálkodási
Kft. négy új modern
kukásautót állított
üzembe és tovább fejleszt.

9. oldal

8. oldal

11. oldal

10. oldal
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4-5 | DÖNTÖTT
A TESTÜLET

6-7 | KRÓNIKA

Előkészítő felmérés készül
a közforgalmú közlekedési rendszer fejlesztéséhez
„Vác Város Önkormányzata EU források felhasználásával tervezi a város közforgalmú közlekedési rendszerének
fejlesztését. A fejlesztések igényét és várható hatásait döntés-előkészítő és megvalósíthatósági tanulmányok készítése
érdekében alaposan fel kell térképezni.
A városi pecséttel ellátott kitűzővel rendelkező szakértők és közreműködők forgalomfelvételek keretében mérik fel a
jelenlegi utazási igényeket, szokásokat. Ennek keretében a novemberben elkezdett munka decemberben is folytatódik.
Főbb részfeladatai:

8 | KÖZELKÉP
Virágos Vác

9 | INTERJÚ
Fördős Attila
polgármesterrel

10 | HOLDING
11 | KULTÚRA
12-13 | KULTÚRAPROGRAMAJÁNLÓ
Címlap és borítófotó: Sándor Lajos

14 | HAJRÁ VÁC!
15 | HASZNOS

• A közúti járművek, a közösségi közlekedést igénybe vevő utasok, a kerékpárosok, illetve a parkoló járművek számlálása.
• Az autóval, illetve autóbusszal, vonattal utazók megkérdezése.
• Továbbá kérdezőbiztosok járják a háztartásokat, hogy az ott lakók utazási szokásairól érdeklődjenek.
A válaszadás nem kötelező, de a város fejlődése közös ügyünk, ezért kérjük, ezzel is járuljanak hozzá a sikeres
munkához!"
Köszönettel:
Fördős Attila polgármester

Meghívó
JÓTÉKONYSÁGI EST
A DAMJANICH TÉRI
KÖZLEKEDÉSI LÁMPÁÉRT
Időpont: 2013. november 28. 18:00
Helyszín: Piarista Gimnázium Színházterme
(2600 Vác, Konstantin tér 4.)
Az est fővédnökei: Dr. Beer Miklós megyéspüspök,
Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő és
Fördős Attila Vác város polgármestere.
Fellépők: Váci Piarista Gimnázium, Drexler Sándor,
Ézsiás László, Galexa Dance, Krizbai Teca, Roll Dance Budapest,
kerekesszékes tánccsoport, Táncos a Csendben Társulat.
Az est háziasszonya: Weisz Fanni siket szépségkirálynő
Szervezők: Váci Piarista Gimnázium,
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Bölcsőde és Speciális Csoport,
Fogyatékosok Napközi Otthona, Cházár András EGYMI,
Dunakanyari Látássérültek Egyesülete, SEM Alapítvány,
Váci Egyházmegyei Karitász.
Kísérő rendezvények:
Kiállítás váci idősek kézműves alkotásaiból

Adományokat, felajánlásokat a helyszínen elfogadunk.
Szeretettel várjuk rendezvényünkre!
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HOL
járunk?
 Annyi biztos, hogy Vácott, de a
helyszín pontosabb meghatározását
Öntől várjuk. A helyes megfejtéssel
előrukkolók 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: Csurgay
Jánosné, a helyes megfejtéshez és
a nyereményhez gratulálunk! E havi
feladványunk megfejtéseit december
15-éig várjuk.
Előző lapszámunkban a hétkápolnai
kegytemplom és rendházat táthatták, a
ligeti tó felől.

A

helyszín természetesen Vác, a múltban és a vaskos jelenben, néhány
életképben.
„- Kisztihand, kedves kisasszony! Fogadja el tőlem ezt a rózsacsokrot, könyörgöm, fogadja el! Ha elutasítja, abba menten belehalok, itt a
kecses színe előtt. És hadd hívjam meg valami jó teára, esetleg forró csokoládéra, netán
pezsgőre?! Tudok itt a közelben egy hangulatos kis kávéházat, ahol félrehúzódhatnánk
kicsit a világ elől, és kiönthetném Önnek a szívem” - képzeltem el a zárszót adó
mondatokat ahhoz a mozijelenethez, amelyet a napokban rögzített szalagra a stáb a
Gasparik utca és a Konstantin tér találkozásánál, Hámori Eszterrel a főszerepben. A
rendező, Fekete Ibolya, amint személyes engedélyével ott tébláboltam a körükben, kérdésemre elmondta: sokfelé körülnézett az országban igazán megfelelő helyszínt keresve
az udvarlásról és kacérkodásról szóló pár perces részlethez, míg végre felfedezte ezt a
sarkot, pontosabban ívet. Elárulta azt is: családtörténeti alapú „meséjében” eredetileg
Debrecenben játszód(hat)ott le valami ilyesféle epizód, de sem ott, sem sehol másutt nem
tudta elképzelni a felvételt, csakis itt. (Szinte naponta megfordulva errefelé, megértem
a választását, sőt hozzáteszem, most, télvíz idején, esti képkockákért újra érdemes lenne
eljönniük ide a kameráikkal, az utcai lámpák sejtelmes fényében ugyanis talán még
megragadóbb az összkép...)
Az egyik hétvégén távol élő tanárember barátom végre rászánta magát, hogy népes
családjával meglátogassanak Vácott. Mivel kirándulásokkor - pihentetve kisbuszukat megrögzötten tömegközlekednek, ugyanakkor Budapesten nemigen ismerik ki magukat,
előzékenyen eléjük mentem, különösen miután meg akartam győzni őket: vonatozás helyett inkább buszozzunk! A vasúti vonalszakasz és városunk pályaudvarának felújítása
miatti olykor tényleg bosszantó késésekre, menetidő hosszabbodásokra hivatkozva erőteljesen érveltem az igazam mellett, de leszavaztak. Így végül a Déliből a Gyöngyösi utca
helyett mégis a Nyugati pályaudvarhoz metróztunk, és noha innen máris néhány perc
csúszással indultunk, láss csodát, menet közben úgy rá tudott kapcsolni a masiniszta,
hogy szemtelenül pontosan célba értünk. Leszálláskor meg is jegyeztem kedves vendégeimnek: ez csakis a kezdők szokásos szerencséje, de máris jött a tromf, hogy azért az nem
akármi munka, amibe itt belefogtak a kivitelezők, és a kellemetlenségek közepette azt is
vegyem, vegyük ﬁgyelembe, hogy milyen nagyszerű végeredményt hozhat a beruházás.
(A dolgok sűrűjében, mondjuk naphosszat a munkagépek zajában élve, útlezárásokat
kerülgetve, de leginkább naponta ingázva persze nagyon nehéz lehet így hozzáállni a
dolgokhoz - de bízzunk benne, hogy miután immár két vágányon járhatnak a szerelvények, lassan konszolidálódik a helyzet.)
- Anya, vegyél már nekem egy Mikulást! - sikoltott bele egy csöpp kislány a városszéli hipermarket már november legelején dzsingölbelszesbe hajló zsongásába, össze is
zavart, hogy még nyárias vagy inkább már télies stílusúnak titulált dezodort válasszak
magamnak. Végül az utóbbi mellett döntöttem, bár amúgy mindegy, annyira összekuszálódtak az utóbbi időben az évszakok. Hazaérve mindazonáltal fellapoztam tíz évre
visszamenőleg megőrzött jegyzetfüzeteimet, s ahogy sejtettem, elkönyvelhettem: megint
zsugorodott egy kicsit az idő, legalábbis abból a szempontból, ahogyan a kereskedők
igyekeznek mindinkább megnyújtani az ünnepvárások fílingjét. (Ha jól belegondolunk,
ez a világtörténelem egyik legnagyobb „forradalma”: már-már a húsvéti nyuszik sarkát
tapossák a krampuszok, vagy fordítva...)
Hiába, hogy esetleg semmi dolgom arrafelé, naponta akár többször végigtekerek
biciklimmel a főutcán, de gyalogosan is sokszor elcsavargok arrafelé - az ok egyszerű:
szeretem a hangulatát, mindig is szerettem. Felújítva különösen tetszik, mert így még
inkább szerves része, kiegészítője lett a Március 15-e térnek, mint korábban. És tessék,
újabban sikerült még tovább javítani az összképén, azzal, hogy a tulajdonosváltás
nyomán átalakult népszerű élelmiszer-áruház kirakataiban nagyszerű ötletként régi
városképek láthatók jócskán felnagyítva, afféle utcakiállítást kínálva a járókelőknek,
helybélieknek és turistáknak egyaránt. (Csak azt sajnálom, hogy a túloldalon anno
egyetlen fotót sem készítettünk nagyapám egykori úri szabó műhelyéről, persze a jó
öreggel a súlyos vasredőnyű portál előtt - bár vigasztal, hogy ez a kép bennem azért
mindhalálig élőkép marad...)
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DÖNTÖTT A TESTÜLET

DÖNTÖTT A TESTÜLET-KRÓNIKA

Az októberi testületi ülés
összefoglalója
A zárt ülés
döntései
A képviselő-testületi ülés
zárt szakaszában hozott döntésekről Fördős Attila polgármester adott tájékoztatást.
Mint elmondta, elsőként
a Közbeszerzési Munkacsoport üléséről és a Beszerzési
Munkacsoport elbírált pályázatairól hallgattak meg
tájékoztatót, ezekhez senki
nem fűzött hozzászólást. Két
bírósági ülnök mandátuma
lejárt, illetve a napokban
lejár, így őket felmentették,
amiről értesítik a bíróságot.
Elutasíttottak egy beiskolázási
segéllyel kapcsolatos fellebbezést. Végül egy ingatlanértékesítés ügyében módosították a
korábbi, egyösszegű ﬁ zetésről
szóló határozat, amelyet pár
hónapon belüli részletﬁ zetési
lehetőségre változtattak.

Közérdekű
információk
Mint az összefoglalóban
már jeleztük, a napirendi sort
megelőzően több jelentés és
tájékoztató hangzott el, ezek
közül a lényegesebbek:
A szeptember havi soros- és
rendkívüli testületi-, illetve
szakbizottsági ülések kapcsán
minden esetben rendben jelezték távolmaradásukat az
érdekelt személyek.
Egy beszámoló kapcsán
nyugtázta a testület, hogy a
mélygarázs térfelszínén az útés járdarészeket megnyitották
a közlekedés számára.
A Vác Városi labdarúgó
Sportegyesü let gazdasági
h elyzetét vizsgá ló anyag
alapján egy külsős ügyvédi
iroda elkészítette az ismeretlen tettes elleni feljelentést, amit el is küldtek az
illetékesekhez.

Az önkormányzati képviselő-testület október 17-én
tartott, munkaterv szerinti
tanácskozásán minden döntéshozó részt vett.
Bevezetésként átadták az
érintetteknek a Vác Város
Sportjáért kitüntetéseket és
elismerő okleveleket (a témáról bővebben a sport oldalon
olvashatnak).
A napirendi tárgysorozatot megelőzően jelentés hangzott el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és
a testületi, illetve bizottsági
ülésekről való távolmaradásokról. A tájékoztatók sorában
többek között a bizottságok
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, az Operatív
programról és a közlekedési
koncepció felülvizsgálatá-

ról, a Karacs Teréz Kollégium helyzetéről, a Ferences
rendház hasznosításáról, az
„Idősbarát Önkormányzat”
díjról, valamint két külföldi
látogatásról esett szó.
Az elfogadott napirend a
nemzetiségi önkormányzatok
elmúlt évi tevékenységéről
szóló beszámolókkal indult
- melyeket egyhangú szavazásokkal elfogadtak. Majd a
költségvetési rendelet módosítása és a likviditási jelentés
következett. Ezt követően több
rendeletalkotásról, illetve -módosításról döntött a testület.
A folytatásban titkos urnás szavazással Felügyelő
Bizottságokba választottak
meg személyeket. M ajd a
holding szokásos havi beszámolója következett. Utá-

Arról is tájékoztatást kaptak
a képviselők, hogy a korábban
elfogadott tervek szerinti négy
egyszerűsített körforgalmat
november végére kialakítják
a szakemberek.
Az árvízvédelmi mobilgát
rendszer kivitelezési munkálatai várhatóan 2014 márciusában kezdődnek.
A 2012-es vihar vis maior
pályázatát a központi szervek
elbírálták, a kárösszeget megállapították; az idei árvíz elleni
védekezésre és helyreállításra
benyújtott pályázatokat elfogadták, az előleg megérkezett
a város számlájára.
A volt Karacs kollégium értékesítése ügyében korábban
egy megkeresés érkezett, az
ajánlatot a testület akkor (2013.
februárjában) elutasította, azóta
újabb ajánlat nem érkezett.

Rendeletalkotások:
Megszületett a Vác Város
címerének és zászlójának, valamint a Vác név használatának
rendjéről szóló szabályozás.
Két kivett közterületet kivezettek a törzsvagyonból, így
ezek értékesíthetővé váltak.
A testület továbbá jóváhagyta a Váci Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) is.
Rendeletmódosítások:
A grémium módosította a
közterületek használatáról szóló
22/1994.(VI. 13.) sz. rendeletét,
amely törvényi előírások alapján
szabályozza a város területén
végzett ﬁlmforgatások rendjét.
Az önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatából kikerült a Polgármesteri Hivatal
SZMSZ-ének tartalma, mivel
az önálló szabályozás lett. A
módosítás előterjesztéséhez
Fördős Attila polgármester
szóbeli javaslatot is benyújtott,
mely szerint az Egészségügyi és
Szociális Bizottság elnöki posztjára dr. Bánhidi Péter helyett dr.
Jakab Zoltánt javasolta, az ezt
követő vita után a javaslatot heten támogatták, így az nem kapta meg a szükséges többséget.

Új rendeletek,
módosítások
A munkaterv szerint megtartott októberi önkormányzati ülésen a testület tagjai
három új rendeletet alkottak,
illetve több korábbi határozatot módosítottak.

Dr. Jakab Zoltán a parkolási
és közlekedési problémák megoldása érdekében arra kérdezett
rá, hogy várható-e a ﬁzetős parkolás visszaállítása. Pető Tibor alpolgármester a gondok
eredőjeként nem az ingyenes
parkolást, hanem a kapacitás
szűkülését jelölte meg.

Intézményi
Tanácsok
delegáltjai

na beszámoló hangzott el az
idei Váci Világi Vigalomról.
A sort folytatva kijelölte a testület az oktatási intézmények
alakuló tanácsaiba küldendő
delegáltakat. Ezután szó esett
a helyi közösségi közlekedésről, a Volánbusszal kötendő

szerződésről is. A továbbiakban elbíráltak egy-egy név- és
címerhasználati kérelmet. A
nyílt ülés zárásaként pedig
sürgősségi előterjesztésként
döntöttek a Szociális Szolgáltatások Háza alapító okiratának módosításáról.

Hozzászólások,
és kérdések

kapcsán annak végrehajtására
kért írásbeli választ, majd a
Kosdi út melletti árkokban
elburjánzott növényzet balesetveszélyessége miatt kérte
a gond orvoslását, végül korábbi, a holdingtól igényelt karbantartási, javítási kéréseinek
teljesítését szorgalmazta.
Kiss Zsolt a főtéri pengefalak veszélyességének megszüntetését és a megtartott
rallyverseny bírósági ügyét
ﬁ rtatta, majd az utak karbantartásának prioritás szerinti
feltérképezését kérte, továbbá
rákérdezett multifunkcionális
műfüves pálya költségeire, illetve a téli síkosságmentesítés
előkészületeire, amely témákban Pető Tibor alpolgármester
és dr. Tar Gyögy, a holdin ügyvezetője adta meg a választ.
Kászonyi Károly hivatalos tájékoztatást igényelt az
illetékes szervezettől a nagy
port felvert iskolai bűncselekményről. Ennek kapcsán
Fördős Attila megismételte
azt az információt, miszerint
az érintett intézményt semmilyen felelősség nem terheli
a történtekért, s a tanulságok
túlmutatnak a szűken értelmezett környezet keretein.

Az októberi testületi ülés
nyílt részének végén reagálhattak a képviselők az előző
tanácskozáson feltett kérdéseikre kapott válaszokra. Ezt
követően napirend utáni hozzászólások sora és új kérdések
felvetése következett.
Kiss Zsolt hangot adott
annak a véleményének, hogy
a városnak szüksége van a
téli időszakban való sportolás biztosítása érdekében jégpályára.
Balkovics Péter a Damjanich téren történt balesetek
kapcsán az igen veszélyes közlekedési területnél egy gyalogjárda kiépítésének fontosságára hívta fel a ﬁgyelmet.
A k é rd é s e k s o r át d r.
Schmuczer Istvánné kezdte,
aki a választókerületében lévő
játszótér hibáinak kijavítását,
illetve a sövények visszavágását említette, majd a járdák
kerékpáros közlekedésre vonatkozó szabályainak betartására szólított fel.
Katonáné Doman Erika
egy deákvári építmény bontására vonatkozó bírósági döntés

A Köznevelési Törvény előírásai alapján megalakultak
a váci oktatási intézmények
Intézményi tanácsai. Ezekbe
az önkormányzat a következőket delegálta.
Juhász Gyula Általános Iskola – Kovács Ágnes, Radnóti
Miklós Általános Iskola – dr.
Schmuczer Istvánné, Árpád
Fejedelem Általános Iskola –
Kriksz István, Petőfi Sándor
Általános Iskola – Balkovics Pé-

ter, Földváry Károly Általános
Iskola – Steidl Levente, Cházár
András EGYMI – Kászonyi Károly és Kiss Zsolt, Madách Imre
Gimnázium – dr. Schmuczer
Istvánné, I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola – Bartos
Krisztián, Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola,
Kollégium – Bartos Krisztián,
Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium – dr. Jakab Zoltán, Király
Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium – Fördős
Attila, Selye János Humán és
Zeneművészeti Szakközépiskola – Manninger Gábor és Pető
Tibor, Váci Waldorf Alapítványi
Általános Iskola és AMI – Pető
Tibor, Karolina Katolikkus Általános Iskola – Kriksz István,
Piarista Gimnázium, SZKI és
Kollégium – Manninger Gábor,
Bernáth Kálmán Református
Kereskedelmi és Vendéglátóipari
SZKI – Bakos Tibor, Váci Bartók Béla Zenei AMI – Iványi
Károlyné.

Vevőre vár a volt rendőrségi épület
Kutyafuttatókat alakítanak ki. Elbontották a vásártéri kerítést
Hosszú napirendi sor várt a döntéshozókra a november 21-én tartott
újabb képviselő-testületi ülésen.
A napirendi sort megelőzően
a MÁV-Start Zrt. szakembere
adott tájékoztatást a váci vasútállomás rekonstrukciójának
aktualitásairól és próbált meg
válaszolni az egyre égetőbb és
megoldatlan gondokat felvető
kérdésekre.
A tájékoztatók sorában
szerepelt többek között az önkormányzat és a Váci Zsidó
Hitközség megállapodásáról
szóló anyag is, aminek lényege,
hogy az önkormányzat elvi és
szakmai támogatásáról biztosította a hitközséget a Magyar
Holokauszt Emlékév program
lebonyolításával kapcsolatban.
A művelődé si központ
igazgatói pályázatáról szóló
szavazás érvényes, de ered-

ménytelen lett - a pályázatot
változatlan feltételek mellett
ismét kiírták.
A képviselők ugyanakkor jóváhagyólag elfogadták
Latorovszki Gábor rendőr
alezredes váci kapitányságvezetői beosztásba való kinevezését.
A testületi ülés zárt részében született döntések sorából
- Fördős Attila polgármester
beszámolója alapján - kiemelést érdemel, hogy a képviselők
bérlőkijelölési jogot biztosítottak a váci rendőrkapitányság
részére egy Széchenyi utcai
lakással kapcsolatban.
A jelentések és tájékoztatók
sorában számos közérdekű információ elhangzott:

Az alsóvárosi temető ravatalozójának belső felújítása,
illetve a hűtőház karbantartása befejeződött, a plébánia
tervezi a ravatalozó külső
felújítását is. Elbontották
a Vásártéren a volt lengyel
piacot körülhatároló kerítést.
A tulajdonos meghirdette eladásra a volt rendőrségi épületet. A Tölgyfa utcát egyirányúvá tették a Gombási
út irányából az Akácfa utcáig, ám az Akácfa utcától
a Landerer utcáig marad a
meglévő forgalmi rend. A
kisebb ebek számára a Zöldfa utca-Vám utca sarkánál, a
nagyobb kutyáknak pedig a
volt lengyel piac területén
kutyafuttató létesül.

Már két vágányon járhatnak a vonatok Vác és Göd között
Egyre látványosabb a történelmi léptékű vasúti beruházás, de még vannak kérdőjelek
G őzerővel h al ad a Budapest-Szob vonalon a váci
térség vasúti közlekedését a
kor igényeihez igazító állami beruházás. A pályaudvar
környékén már szinte az átalakítás minden részfeladatához hozzáláttak a kivitelezők. A munkálatok miatti
késések kapcsán ugyan még
mindig sok a - jogos - panasz, de miután november
harmadik harmadától újra
két vágányon járh atnak a
vonatok Vác és Göd között,
remélhetjük, hogy ezen a
téren mielőbb teljesen konszolidálódik a helyzet.
Az összességében több
mint 12 kilométernyi szakaszra szóló munkálatok az utóbbi
és az elkövetkező hetekben,
hónapokban - terelésekkel,
lezárásokkal, munkazajjal különösképpen érintik többek
között az Ambró Ferenc utca
és a Telep utca környékét, így
nem csoda, hogy zsúfolásig
megtelt a Király Endre-iskola
díszterme a vasúti beruházás
kapcsán a hónap elején tartott lakossági fórumra.

A körzet önkormányzati
képviselője, Mokánszky Zoltán alpolgármester házigazdaként előrebocsátotta: a cél az,
hogy a közvetlen környéken
(is) minél több eredményt ki
lehessen hozni a projektből, a
zajtompító fal építésétől kezdve
különböző útszakaszok felújításán át rendezett zöldterületek kialakításáig. Jó tanácsként
hozzátette: a munkaterület
közvetlen közelében aki csak
teheti, mielőbb fotózza körbe
ingatlanját, hogy a beruházás
során esetlegesen keletkező

károkat utólag megtéríttethessék. Továbbá megígérte,
a munka előrehaladtával más
alkalommal is módjuk lesz
az érdeklődőknek arra, hogy
hasonló fórumokon előadják
gondjukat, feltegyék a kérdéseiket, s azokra első kézből
választ kapjanak.

Az egyik kérdező felvetette, hogy már most látható: az
Ambró Ferenc utcában a nehéz
gépek alaposan tovább rongálják az útfelületet. A válaszból
kiderült: a kivitelező a munkája
során használt szakaszokon keletkezett károkat köteles helyreállítani, és ez így is lesz.

Arra a többek hozzászól á s áb a n m e g fog a l m a z ot t
aggodalomra, hogy tényleg
lesznek-e kisajátítások a Telep utca vasút felé eső oldalán, előbb bizonytalan válasz
hangzott el, aztán némi tanakodás után egyértelmű igen
volt a felelet, mivel a kialakítandó parkoló közlekedési
rendjét a mostani keskeny
útfelületen nem lehet megoldani, itt bizony szélesíteni
kell a nyomtávot.
Felmerült az is a a kérdések sorában, hogy mit láthatunk majd a beruházás végkifejleteként a kisváci temetővel
átellenes deponáló területen.
A válaszból kiderült, hogy
a felállítandó, zajártalomtól
védő falon túl a sínek mentén
füvesített-parkosított terület
alakul ki, tehát rendezettebbé
válik az összkép.

Illeszkedve a kivitelezés munkafázisaihoz, a térség vasútvonalain november 24-én 0:00 órától 2013.
december 14. 24:00 óráig új vágányzári menetrend lépett érvénybe. Az előző ütemben jelentős
kapacitásszűkülést okozó vágánykizárás Göd és Vác állomások között megszűnt, ezért a felújítási
munkákat megelőző menetrendi kínálat csaknem teljes egészében visszaállt. (Forrás és folyamatosan frissülő menetrendi információk: www.vac.hu)
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KRÓNIKA
’56-os forradalmunk
a világ csodája
 Az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepének helyi
megemlékezésén a mindvégig résztvevők a hagyományokhoz híven végigjárták az ötvenhét évvel ezelőtti,
világtörténelmet formáló események
váci emlékhelyeit.
Dr. Kristóf Béla polgármester kőbe
vésett mementójánál Moys Csaba volt
alpolgármester, a főszervező Váci Reménység Egyesület elnöke szónokolt,
Kovács Ottó mártírénál Pető Tibor
alpolgármester, Komáromi Kornélia
emléktáblájánál Rusvay Gábor, Papp
Béláénál Kis Csongor, a Váci Fegyház és Börtön előtt álló ’56-os emlékműnél dr. Bank Barbara mondta el
gondolatait, dr. Pétery József püspök
áldozatvállalásáról az egyházmegye
mostani főpapja, dr. Beer Miklós emlékezett meg, Dr. Brusznyay Árpád
szerepéről pedig – a koszorúzáskor
és mécsesgyújtáskor – dr. Pellei Ilona
nyugalmazott főiskolai tanár.
A zeneiskolában rendezett ünnepségen Sebő József veszprémi író, szerkesztő emlékezett meg a forradalomról
és szabadságharcról, s beszédének középpontjában a mindkét városban egyaránt mélyen tisztelt dr. Brusznyay Árpád hősiessége állt. Mint fogalmazott, a
történész végzettségű néhai ﬁatal tudós
tanár mindvégig arra törekedett a forradalmi napokban, hogy ne fajuljanak
véres megtorlásokba az események, ennek ellenére az életével kellett áldoznia
a szabadságtörekvések megtorlásakor.
Ám, így a szónok, példája örök érvényű, s mindenkit ﬁgyelmeztethet: méltó
fejet hajtani a történelmi események
hősei előtt, amiért személyes sorsukat
alá tudták rendelni egy magasztosabb,
egyetemesebb célnak.
Sebő József példaértékűnek nevezte, ahogyan Vác ápolja a forradalom
és szabadságharc emlékét, s országos
csodának nevezte a püspöki palota előt-

KRÓNIKA
ti kis füves területen álló egyszerű
vaskeresztet, rajta a felirattal, hogy
Világ csodája 1956.
Wittner Mária 1956-os halálraítélt,
országgyűlési képviselő és Brusznyai
József nyugalmazott esperes kapta idén
a Mindszenty-emlékérmet, amelyet
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Mindszenty Társaság elnöke
adott át a Parlamentben.
K a h l er Fr ig ye s tö r té n é sz , a
Mindszenty Társaság tagja Brusznyai
Józsefről elmondta, hogy 1950-ben
letartóztatták, majd Kistarcsára internálták. Megkísérelték beszervezni,
de ellenállt.
– Ez volt az ő „nagy pusztai megkísértése” – fogalmazott Kahler,
Brusznyai Józsefet Krisztus hűséges
és győztes katonájának nevezve.
(A díjazott egészségi állapota miatt az emlékérmet unokahúga, dr.
Brusznyay Árpád lánya, Brusznyai
Margit vette át.)

Születésnapi
köszöntések
 Ahogy az már hagyomány, a város
vezetői az elmúlt hetekben is felkeresték városunk azon legidősebb lakóit,
akik születésnapot ünnepelhettek.
Máth Sándorné Edit néni október
26-án ünnepelte 90. születésnapját. A
jeles alkalomból Fördős Attila polgármester és Mohácsiné Dim Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály
vezetője köszöntötte virágcsokorral
és az Orbán Viktor miniszterelnök
kézjegyével ellátott oklevéllel.
Az Idősek Napja - Idősek Hónapja adott alkalmat Bányász Károlyné
Margit néni köszöntésére is, aki a
103. életévét töltötte be. A tiszteletére
szervezett kis ünnepségen a város első
számú vezetője és az önkormányzati
osztályvezető mellett Mokánszyky
Zoltán alpolgármester is jókívánságot
mondott az ünnepeltnek.

Odaadóan segítik
az elesetteket

Diákolimpikonjaink
elismerése
 Városunk iskoláinak tanulói az elmúlt
oktatási évben minden korábbinál eredményesebben szerepeltek a különböző
sportágak diákolimpiáin. Tiszteletükre
rendeztek díjátadó ünnepséget november
8-án, immár tizenhatodik alkalommal,
az idén először a sportcsarnokban.
Az ünnepségre csaknem háromszáz sporttehetség, testnevelő és edző
kapott meghívást, hogy kiváló teljesítményéért átvegye a városi önkormányzat elismerését.
A Himnusz után Kovács Balázs,
a Madách Imre Gimnázium diákja
elszavalta Pierre de Coubertin báró,
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
egyik alapítójának Óda a sporthoz
című versét. Ezt követően Mokánszky
Zoltán sportért felelős alpolgármester
köszöntötte a díjazottakat és gratulált,
hogy szorgalmukkal, kitartásukkal
nemzedékük elé példát állítanak és
öregbítik városunk hírnevét.
Ezt követően az általános iskolások elismerését – egy-egy névvel ellátott díszes serleget – dr. Schmuczer
Istvánné, a Művelődési-Oktatási és
Ifjúsági-Sport Bizottság elnöke adta át
a diákoknak, majd a középfokú tanintézetekben tanulók számára Mokánszky
Zoltán nyújtotta át a város díját, végül
a testnevelők és edzők vehették át megérdemelt elismerésüket.
Az idén a vizes sportágak váci képviselői – az úszók, az evezősök, a kajakkenusok – vitték a prímet, de remekeltek
az atléták is és a labdajáték sportágakban sportolók szintén sok szép sikereket
mondhatnak magukénak.
(A díjazottak névsora megtalálható
a www.vac.hu címen elérhető hivatalos
városi weboldalon.)

Testvérvárosi
konferencia
 Uniós pályázati forrásból komplex
programsorozatot szervezett az önkormányzat a Madách Imre Művelődési
Központtal közösen, amelynek keretében Vác testvérvárosainak delegációi
ismerkedhettek egymással és városunkkal.

A „Közös európai identitás kialakulásának és a polgárok aktív részvételének
elősegítése – Közös értékeink, jogaink és
lehetőségeink a demokratikus Európai
Unióban” címmel november második
hetének végén a brüsszeli székhelyű
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális
Végrehajtó Ügynökség (EACEA) támogatásával létrejött eseményen november
8-án a városházán rendezett testvérvárosi
konferencián Fördős Attila polgármester köszöntötte a vendégeket, kifejezve
örömét, hogy a partner települések ezen
alkalom segítségével is elmélyíthetik
barátságukat, együttműködésüket. Majd
Pető Tibor alpolgármester foglalta össze
mindazon uniós forrásból létrejövő és
tervezett helyi fejlesztéseket, amelyek
városunk fejlődését, polgárainak gyarapodását szolgálják. A folytatásban Lévai
Dávid főépítész prezentációja segítségével ismerkedhettek meg a jelenlévők Vác
múltjával, történelmi és mai környezetével, legfontosabb jellemzőivel.
A konferencia folytatásaként Vác
testvérvárosai közül Dubnica Ipolyság, Székelyudvarhely és Järvenpää
küldöttsége adott beszámolót településük jellegzetességeiről, ismertetve
hagyományaikat, terveiket is.
A konferenciával párhuzamosan vetélkedőt is szerveztek a váci közép- és felsőfokú tanintézetek részvételével, ahol a
diákok, hallgatók számot adhattak uniós
és testvérvárosi ismereteikről. Az Apor
Vilmos Katolikus Főiskola, a Boronkay
György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium, illetve és a Piarista
Gimnázium SZKI és Kollégium csapata
bizonyult a legfelkészültebbnek.
A programsorozat részeként a Káptalan utcában található K16 Kortárs
Galériában tárlat nyílt a testvérvárosokat műveik révén (is) képviselő alkotók
munkáiból, Orvos András festőművész
ajánló gondolataival. A bemutatón akvarellek, festmények, fotók és kerámiák
láthatók – egészen december 8-áig.

 Városunkban több mint egy évtizede közös városi rendezvény keretében
emlékeznek meg a Szociális Munka
Napjáról, az idén újdonságként a Váci
Dunakanyar Színház adott otthont az
eseménynek november 12-én.
Fördős Attila polgármester megnyitó szavaiban köszönetet mondott
mindazoknak, akik Vác szociális
ellátó rendszerében végzett magas
színvonalú munkájukkal segítik a
rászorulókat.
Ünnepi köszöntőjében Mohácsiné
Dim Rita, az Intézményfelügyeleti
és Humán Osztály vezetője többek
között kiemelte, hogy ez az a nap,
amikor lehetőség van közvetlen módon is elismerni azok tevékenységét,
akik a mindennapokban támaszai a
valamilyen okból elesett, szociális
hátrányban lévő embereknek.
Azt ezt követő műsorban Kis Domonkos Márk színházigazgató énekelt
és a Fónay-Humánia-Társulat két tagja, Fehérvári Fruzsina és Smál Gábor
kedveskedett színdarab részlettel és
verssel a szociális ágazatban munkálkodó jelenlévőknek.
Az önkormányzat egy évtizede
alapította meg az évente odaítélhető
„Vác Város Szociális Munkáért” kitüntető címet, amelyet az idén Márkusné
Forberger Éva, a Jávorszky Ödön
Kórház szociális nővére érdemelt ki
áldozatos munkájával. A továbbiakban
négyen kaptak polgármesteri elismerő
oklevelet tevékenységükért: Dr. Grics
Lászlóné (Polgármesteri Hivatal Intézményfelügyeleti és Humán Osztály),
Lukácsné Pető Erika (Idősek Otthona
és Klubja), Dr. Pécsi Kálmánné (Szociális Szolgáltatások Háza), Tövisné
Ujvári Marianna (Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye).

Váci gimnazisták
a parlamentben
 A Madách Imre Gimnázium 9/a
osztályának parlamenti látogatása
során a tanulók olyan helyszínekre
is betekintést nyertek, amelyek nincsenek az idegenvezetéssel bejárható
látnivalók között.
Vendéglátó kalauzuk, Harrach Péter
képviselő, körzetünk egyik parlamenti
képviselő-jelöltje, a KDNP frakcióvezetője a kupolacsarnokban fogadta a
csoportot. Elmondta, hogy az Országház nem csak turisztikai látványosság,
hanem nemzeti zarándokhely is, ahol a
Szent Koronát őrzik, s ez a koronázási
ékszer a nemzet egységének jelképe.
A gimnazisták az ülésteremben a
szavazás technikájáról érdeklődtek.
Harrach Péter a törvény-előkészítésről és a döntési mechanizmusról is
szót ejtett, aztán frakcójuk irodájában
arról beszélt, hogy a parlamentben
sok a vita, de az igazán lényeges dolgokban, mint a nemzeti érdek, ezeket
félre kell tenni.
- A médiában gyakran megjelenő
negatív képpel szemben a politikus
szerepe az, hogy a törvénykezésben megjelenítse az általa képviselt
értékrendet, és leképezze azokat a
társadalmi törekvéseket, amelyekre
a választók felhatalmazást adtak - fogalmazott, s ennek kapcsán beszélt a
hagyományos értékek védelméről is,
ami szavai szerint mind az unióban,
mind idehaza fontos feladat.
Harrach Péter meghívására rendszeresen, szinte hétről hétre érkeznek
diákcsoportok a parlamentbe váci
iskolákból.

Elnökváltás
a VVLSE élén
 November 12-én a stadion klubépületében jelentették be, hogy a város
legnagyobb utánpótlásnevelő egyesülete élén elnökváltás történt.
A Vác Vá rosi L ab d a r ú gó SE
(V VLSE) eddigi elnöke, Bodonyi
Béla egészségügyi problémái miatt
lemondott posztjáról, de a héttagú
elnökség tagja marad. A klub elnöksége megválasztotta az új klubvezetőt:
a feladatot a jövőben Pető Tibor látja

el (az alpolgármester 2011. március 17-e
óta, az önkormányzat megválasztott
delegáltjaként tagja a VVLSE elnökségének. )
A tájékoztatón az új klubelnök elmondta: megbízatása egy esztendőre,
a tisztújító taggyűlésig tart. Véleménye szerint a felnőtt és az utánpótlás csapatok szoros együttműködése
szükséges a váci labdarúgás ismételt
felemelkedése érdekében. Nem tagadta, hogy a közel háromszáz utánpótláskorú focistát nevelő egyesületnél
- elsősorban a jelentősen lecsökkent
TAO-támogatás miatt - vannak anyagi problémák. Ezeket szavai szerint
kiadáscsökkentéssel kívánják megoldani és nem kívánják a tagdíjakat
emelni, továbbá biztos abban, hogy
a TAO-támogatások keretfeltöltése
nem okoz nehézséget.
Pető Tibor elmondta: megtiszteltetés számára a feladat és meggyőződése, hogy tapasztalt munkatársai és
a képzett szakmai stáb segítségével
eredményes munka folyik a jövőben
is a klubnál.
(Forrás: www.vac.hu)

Újra nyitva
a „Tízes” áruház
 November 15-én ünnepélyes keretek
között újra megnyitott a helyiek körében még mindig többnyire Tízesként
emlegetett és a nevét most újra viszszanyerő Széchenyi utcai élelmiszer
áruház, immár a CBA üzletlánc egységeként.

A megnyitón Harrach Péter, a térség országgyűlési képviselője is részt
vett, s köszöntőjében elmondta: nagy
öröm, hogy a hazai tulajdonú, és a magyar termékek forgalmazását előtérbe
helyező áruházlánc modern üzlete
egyúttal munkahelyeket is megtart,
illetve részben újakat teremt.
Mokánszky Zoltán alpolgármester
kiemelte, mennyire beleillik a megújult
főtér és főutca összképébe az áruház.
Rasman Miklós tulajdonos elmondta: az üzletnek azért adták a Tízes nevet, mert ez a név már régóta fogalom
Vácon, de mostantól új tartalommal
kívánják megtölteni.

Árpádházi Szent
Erzsébet példája
 November 17-én délután ragyogó napsütésben emlékezhettek meg a résztvevők
Árpádházi Szent Erzsébet szolgálatos
érdemeiről a róla elnevezett sétányon,
pár éve állított szobránál.
Fördős Attila polgármester azt
emelte ki az emléknap kapcsán, hogy
a rendszerváltás - szavai szerint lassan
végérvényessé váló - beteljesüléseként
immár szabadon és büszkén megemlékezhetünk a szentek, boldogok sorába
emelt nagyjainkról. Harrach Péter, térségünk parlamenti képviselője felhívta a
ﬁgyelmet, hogy ma - még csak alig-alig
kilábalva az utóbbi hat év világgazdasági
válságából - is mennyire időszerű a szegények áldozatos segítése, ami a kormány
egyik legfontosabb célja, és amiből bárki
kiveheti a részét, ha módja van rá. Futó
Béla SchP, a piarista gimnázium igazgatója beszédében vagánynak nevezte
világszerte tisztelt szentünket, hiszen,
mint mondta, abban a korban kirívó
volt, ahogyan kivételezett sorsából szinte
kitörve a rászorulók, elesettek, szegények
pártfogója lett. Dr. Áfra Tamás, a megemlékezést szervező városi KDNP-szervezet elnöke kiemelte karitatív tevékenységüket, s adományozásra buzdította a
jelenlévőket, egyúttal bejelentve, hogy
a feladatot szervező csoportjuk felveszi
Árpádházi Szent Erzsébet nevét.
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KÖZELKÉP

INTERJÚ

Virágos épületek
és közterek

Árvácskák és
gömbkrizantémok

Egyre népszerűbb a környezetszépítő verseny.
Gömbkrizantémok is színesítik az összképet
Nagyjából az idén is a tavalyihoz hasonló érdeklődés övezte a Virágos Vácért környezetszépítő versenyt, amelyet már tizenegyedszer hirdetett meg az önkormányzat. Ezúttal 1115
családi ház, 182 társasház (3722 lakás), 32 egészségügyi-, sport- illetve egyházi intézmény,
25 bölcsőde, óvoda, iskola, valamint 15 cég alkotta a mezőnyt. Bízvást mondhatjuk, nem volt
könnyű dolguk a szervező bizottság tagjainak, amikor el kellett dönteniük, kik kapjanak
díjat, úgymint utalványt és/vagy oklevelet, illetve legrangosabb elismerésként Virágos Vác
- Virágos Ház táblát, amelyet azon résztvevők érdemelhetnek ki, akik már legalább negyedszer eredményesen szerepeltek a városi szintű közösségi környezetszépítő mozgalomban.
Október utolsó hétfőjén minden – a rövid ünnepi beszédek, egy igazán szemet
gyönyörködtető klip, Petőﬁ Sándor: Virágok című verse és persze az elismerések
átadása – a színpompás kecses növények
szeretetéről szólt a városháza dísztermében, amely zsúfolásig megtelt a Virágos
Vácért környezetszépítő mozgalom idei
versenyének díjkiosztó ünnepségére.
– Ennek a mozgalomnak a főszereplői a benevező lakosok, intézményi
közösségek, akik felismerték, hogy virágok ültetésével, a porták szépítésével
a város egész közössége gazdagodik –
fogalmazott rövid ünnepi beszédében
Fördős Attila polgármester.
A város első számú vezetője emlékeztetett, hogy a tizenegyedik Virágos
Vácért programot az önkormányzat 5
millió forint értékben csaknem harmincezer virágos növény szétosztásával és - szponzorok segítségével - utalványokkal is támogatta. Hozzátette:
bízik benne, hogy jövőre újra sikerül
forrást teremteni a szép kezdeményezés
következő versenyére, talán bővülő keretösszeggel. Szavai szerint a polgárok
részéről is egyértelműen erősödik az
igény a környezet, a különböző porták
(családi házak, társasházak, intézmények) ilyen jellegű csinosítására, de nem
baj, sőt örömteli lenne, ha még többen
csatlakoznának – a helybéliek és a városba látogató turisták örömére.
– Aki a virágot szereti, rossz ember
nem lehet, tartja a mondás, ezért aztán
igazán örömteli ennek a környezetszé-

pítő közösségi kezdeményezésnek a
népszerűsége, mivel ez erősíti a bizalmat abban, hogy a jóság nem veszett
ki a világból – mondta Mokánszky
Zoltán alpolgármester.
Utalvány és oklevél díjazásban
részesültek:
Családi házak: Novákné Richter
Tünde - Alsó u. 46., Seres Jánosné Alsó u. 54., Gyetván Györgyné - Alsó
u. 56., Horváth Árpádné - Bauer M.
u. 38., Szikora Gusztáv - Beniczky P.
u. 23., Vincze Tibor - Béke tér 13/B.,
Borsics Zoltán - Berkes A. u. 44.,
Lónich János - Cserje u. 12/A., Balázs
István - Dolmány u. 18., Pápai Józsefné
- Edison u. 6., Széplasz Tiborné - Hajlék u. 5., Szádoszki Gabriella - Hajlék
u. 8., Csorbáné Tóth Veronika - Huszár u. 11., Liptákné Kövesdi Edina
- Huszár u. 18/A., Spitznágel József
- Kucsma u. 8., Lasztovicz Gusztáv Lomb u. 3., Jakus Istvánné - Lotz K.
u. 7., Plachi Dénesné - Munkácsy M.
u. 42., Oszaczky Jánosné - Nógrádi u.
11/B., Gregor Csaba - Nyár u. 12., Sivó
Gáborné - Paál L. u. 3., Kapecz János Radnóti út 24., Trieb Vilmos - Radnóti
út 28., Major Árpád - Rozmaring u. 1.,
Havai Ferenc, Berta Mihály - Suba u.
13., Hugyecz Dorottya - Szegfű u. 16.,
Danicz Sándorné - Szélső sor 22., Sági
Istvánné - Szinyei M. P. u. 2., Létai
József - Szivárvány u. 2., Szegner Mátyás - Szivárvány u. 4., Molnár László
- Szivárvány u. 6.

Társasházak: Ibolya utca 2., Kölcsey
u. 17., Nagysándor József u. 3-7., Széchenyi utca 3-7., Tölgyfa utca 2-18., Vám u.
10., Zöldfa u. 13-15., Zöldfa u. 32.
Intézmények: Szent Család Katolikus Óvoda, Király Endre Ipari Szakközépiskola és Szakiskola, Jávorszky
Ödön Kórház, Vác Város Sportintézményei Sportcsarnok
Oklevél díjazásban részesültek:
Családi házak: Cseszár János - Bauer
M. u. 41/B., özv. Hornicsek Istvánné Botond u. 3., Kiss Ferencné- Botond
u. 5., Majer Lászlóné - Cserje u. 69.,
Saskó József - Dolmány u. 20., Pintér
Lászlóné - Dolmány u. 24., Lengyel
Péter - Dolmány u. 35/B., Méreg Katalin - Felső Törökhegy út 49/A., Nagy
Sándor - Piarista u. 12., Csajka Marianna -Rozmaring u. 5., Jeszenszky István
- Rózsa u. 13., Bóka Elemérné - Sövény
u. 27/A., Lestár László - Suba u. 16.
Társasházak: Gombási út 1-3., Istenmalmi u. 2-10., Kötő u. 1-9., Nagymező
u. 1-5., Nagymező u. 13-23., Nagymező
u. 65., Rigó u. 4., Rigó u. 6., Zöldfa
u. 9., Zöldfa u. 38.
Intézmények: Radnóti M iklós
Általános Iskola, M ÁV Zrt. Vác
Vasútállomás
Virágos Vác - Virágos Ház tábla és
-oklevél díjazásban részesültek:
Családi házak: Zágonyi Istvánné Alsó u. 52., Kovácsné Oly Franciska
- Damjanich u. 20., Baumanné Fekete Klára - Dolmány u. 29., Paróczi
Györgyné - Dolmány u. 31., Fazekas
Gyuláné - Eperfa u. 42/B., dr. Alt
Gyuláné - Tabán u. 25.
Társasházak: Köztársaság út 51.,
Szélső sor 11-17.
Intézmények: Alsóvárosi óvodák
Kertész úti Tagóvoda, Váci Baptista
Missziós Alapítvány, Földváry Károly
Általános Iskola

Október végére befejeződött a közterületeken a városban már évek óta
megszokott színpompás árvácskás
virágszigetek kialakítása.
– Az árvácskás sokszínű virágágyak
már elválaszthatatlan és hagyományos
díszei a városnak ősztől tavaszig, pontosabban szinte nyárig, legfőképp a reprezentatív, legforgalmasabb helyeken.
Mondom ezt azért is, mert más hasonló
méretű és adottságú településeken nem
feltétlenül ültetnek ennyi ilyen áttelelő
növényt, ugyanis nálunk nem csak az
egynyári virágokon van a hangsúly,
mint sok helyütt szerte az országban.
Az idén közel tizennyolcezer árvácska
került a földbe, ugyanakkor újdonság,
hogy több helyütt gömbkrizantémok is
szépítik az összképet – emelte ki Mezei
Helga főkertész.
Most már harmadik éve nárciszhagymák is a földbe kerültek október
folyamán, ezeknek a növényeknek a
virágai majd a következő tavaszt színesítik. Ugyanakkor egyes szigetek
ágyásába csak tulipánhagymákat ültettek a munkában résztvevők, köztük közmunkások, illetve a földben
maradtak az évelő virágok.
– Sajnos visszatérő bosszúságunk,
hogy nagyon sok árvácskát eltulajdonítanak az ágyásokból, tönkre téve a
kompozíciót, elszomorítva a város
ilyen szépítésében közreműködő dolgozókat, és persze a jobb érzésű, törvénytisztelő lakosokat is, de bízzunk
benne, hogy előbb-utóbb megérjük
a szemléletváltást ezen a téren is –
mondta a főkertész.

Diákok is segítettek
a lombgyűjtésben
Egy péntek délelőttön a Damjanich
téri játszótéren a Juhász Gyula Általános
Iskola három osztálya is közreműködött
a városi szintű öszi nagytakarításban,
a szemét- és lombgyűjtésben.
A körzet képviselője, dr. Schmuczer
Istvánné volt az ötletgazda, aki Mezei
Helga főkertésszel egyeztetve október végét tartotta a legideálisabb időpontnak.
A munkához a Váci Városfejlesztő
Kft. biztosította az eszközöket, illetve
gondoskodott a két órányi takarítás
során összegyűjtött csaknem nyolc köbméternyi lomb elszállításáról.
A szervezők megfogalmazták: az
ilyen és hasonló akciók lényege, hogy
a diákokban erősödjön a környezettudatosság, illetve ráérezzenek, milyen sokat
jelent, ha egyre többen részt vállalnak
különféle önkéntes munkákban.

Túlélés, egyensúly, gyarapodás
Beszélgetés Fördős Attila polgármesterrel gondokról és eredményekről

Az utóbbi három-négy évben - főleg az elhúzódó világgazdasági válság miatt - az önkormányzatok szinte kötéltáncot
jártak, hogy valahogyan egyensúlyban tartsák pénzügyi
helyzetüket, bőven akadtak települések, amelyeknek bizony
mentőövre volt szükségük. Beszélgetésünkkor Fördős Attila
polgármestert sem tagadta, hogy Vácott is nagy mutatvány
volt a - ráadásul minden nehézség ellenére jelentős fejlesztéseket lehetővé tevő - talpon maradás. Hozzátette: mindezért
városunk valamennyi polgárát köszönet illeti.
- A város pénzügyi helyzete minden más híreszteléssel szemben az elmúlt három évben nem ingott meg, és
jelenleg is stabil - mondta felütésként
Fördős Attila. - Ez azt jelenti, hogy
ﬁzetőképesek maradtunk a nehéz örökség, az általános gazdasági recesszió
és a közigazgatásban zajló változások
ellenére. Sőt, bár a helyi adóbevételek
terén csekélyebb források álltak rendelkezésre, azok megfontolt felhasználásával mégis jelentős fejlesztéseket
könyvelhetünk el. Hozzáteszem: noha
- a korábbi ciklusokban hozott rossz
döntések nyomán is - négy és fél milliárdnyi keret hiányzott, december 31-e
utánra könyvelési szempontból ugyan
még áthúzódik a jövő évre 700 millió
forintnyi tartozásunk, de a bejelentett kormánydöntés nyomán február

végéig ezt is konszolidálja az állam.
Márciusban már adóbevételekkel számolhatunk, és ezzel elmondhatjuk,
hogy pénzügyileg nagyon nagy sikert
értünk el. Ebben mindenki türelmét és
megértését ezúton is megköszönöm!
- Akkor hát nem valós színben tünteti fel a város pénzügyi helyzetét az az
állítás, miszerint városunk ingatlanértékesítések révén maradt talpon?
- Az ingatlanértékesítések bevételét
a mostani önkormányzati ciklusban
soha nem vontuk be a működésbe,
így kijelenthetem: nem igaz, hogy
Vác ilyen jellegű eladásokból élt és él.
Ezzel szemben tény: az elmúlt ciklusban közel egymilliárdos értékpapírt
adtak el, amely százmilliót meghaladó további bevételkiesést (hozam,
osztalék) is jelentett, értékesítettek

továbbá 700 millió forintot meghaladó
ingatlant, ráadásul a komoly iparűzési adóbevétel csökkenés is több
száz milliós kiesést eredményezett.
De visszatérve az utóbbi három évre:
az állítólagos vagyonvesztés emlegetése nem igaz állítás, hiszen az állami
tulajdonba kerülés – Vác esetében a
kórház és a tűzoltóság tartozik ide –
után állami szinten nem beszélhetünk
vagyonveszteségről, hiszen azok az
elemek az önkormányzati szférából
átkerültek és megjelennek egy nagyobb egység vagyonaként. Ha ezt
a két elemet kivesszük, akkor nettó
értéken vagyonnövekményről számolhatunk be.
- Az év első felében a régen látott
árvíz városunkban is óriási nehézségeket
okozott, a levonuló hullám képletesen
szólva felhalmozott gondokat szintén
a felszínre hozott. Hol áll most a váci
védekezés ügye?
- Visszatekintve a nyári nehéz
napokra, sőt hetekre, a csaknem
történelmi mértékű áradás kapcsán
fantasztikus volt megtapasztalni az
önkormányzat szervezte lakossági öszszefogás erejét, aminek révén sikerült
elejét venni olyan károknak, amelyeket
esetleg csak hosszú évek alatt lehetne
orvosolni. Utána máris fejlesztésbe
fogtunk, hiszen a homokzsákok felhasználásával gátat emeltünk a Burgundia városrész védelmére, párhuzamosan pedig megnyertük a szükséges
forrást egy másfél milliárd forint értékű mobilgát projekt megvalósítására,
aminek révén megnyugtatóvá tehető az
árvízi védekezésünk. Ez a rendkívüli
jelentőségű beruházás jelenleg már a
közbeszerzési szakaszba érkezett, és
a jövő esztendőben megvalósul. Hozzáteszem: az önkormányzat tisztában
van vele, hogy az átszivárgó vizek, a
talajvíz növekedéséből eredő gondok
ugyancsak aggasztóak, de lássuk be:
első az úgymond frontvonali biztonság, és ha ez megoldódik, több energiát tudunk majd fordítani a további
problémák átgondolt kezelésére.
- Evezzünk más vizekre, váltózzuk
át beszélgetésünket a vasúti fejlesztésre,
amely ugyancsak történelmi jelentőségűnek értékelhető, ugyanakkor a mindennapok szintjén sok a panasz és kérdőjel
ennek kapcsán. Kérem, foglalja össze a
legújabb információkat, illetve értékelje,
mit jelent majd városunknak és a térségnek a beruházás megvalósulása!

- Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez állami beruházás, ami
ugyanakkor ma még talán elképzelhetetlen előrelépést jelent városunknak. De tényleg érdemes kiemelni a
legfontosabb helyi lecsatlakozásait:
ezek sorában a teljesség igénye nélkül
kiemelem a Naszály úti aluljáró kétirányú autósforgalomra-, biztonságosabb
kerékpáros- és gyalogos közlekedésre
alkalmassá tételét, a főállomásunk területén a peronok megközelítésének
modernizálását és a felvételi épület
korszerűsítését a kor követelményeinek megfelelően, a sínek mindkét
oldalán elkészülő, jelentős befogadó
képességű P + R parkolók kialakítását.
De itt álljunk is meg egy pillanatra,
mert sok kritika éri a belvároson belüli parkolás újbóli ingyenessé tételét,
noha ez a kistérség egészét tekintve
csaknem 30 ezer embernek nagyon fontos segítség, hiszen gondoljunk bele,
mekkora teher lenne nekik, hogy a
munkahelyükre, ügyintézni valóik miatti vonatozás kapcsán a vasútállomás
környéki kapacitás csökkenése miatt
autójuk várakozása miatt is ﬁ zetniük
kellene. Ez esetben tehát mindenkinek
megköszönöm a megértést, toleráns
hozzáállást! Higgyék el, a beruházás
2015-ös befejezésével teljes mértékben
megszűnik majd a mostani tényleg
nem ideális állapot, fogadjuk hát átérzéssel az átmeneti helyzetet!
- Hír formájában már értesülhettek
a váciak arról, hogy a város sikeres pályázatával újabb rangos címet nyert el a
közelmúltban, de mit jelent valójában az
Idősbarát Önkormányzat elismerés?
- Vác korábban elnyerte a Nemzet
Sportvárosa és a Kultúra Magyar Városa megtisztelő címeket, amelyeknek
folyamatosan meg kell felelnünk, ahogyan az új elismerésünk kapcsán is
adott ez a feladat. A kiemelés értékét
növeli, hogy rengeteg pályázó volt,
és mi érdemesnek találtattunk. Ezt
nyilvánvalóan annak köszönhetjük,
hogy az időseket érintő szociális szolgáltatások terén folyamatosan fontos
fejlesztéseket hajtunk végre, így ezen
a téren ugyancsak példaértékű önkormányzatunk teljesítménye. És itt
zárszóként hadd emeljem ki Deákné
dr. Szarka Anita jegyző szerepét, aki
pályázatában azt tűzte ki célként,
hogy mintaönkormányzattá váljunk.
Én azt gondolom, jó úton haladunk,
hogy valóban így legyen.
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További információ: www.vacholding.hu
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Merev falú sátor borítja a főmedencét
November 11-én hétfőn egy nagy teherbírású gép beemelte a Váci Strandfürdő és
Uszoda komplexum területére a 33 méteres főmedencét a zordabb időkben – remélhetőleg minél több éven át – sportolásra alkalmassá tevő új sátorszerkezet elemeit.
Mint korábban beszámoltunk róla,
lejárt a 10 évre kötött lízingszerződés
az eddigi, fúvott sátorra, így új lehetőségek után kellett nézni. Felmerült
ugyan a megvásárlás lehetősége is, de a
sporttörvény módosítása, és más, főleg
pénzügyi okok miatt kézenfekvőbb

lehetőség volt pályázatot benyújtani
abban a reményben, hátha önkormányzati pénzráfordítás nélkül fejleszteni
lehet ezen a téren. Nos, a Váci Vízilabda Sportegyesület hathatós (TAOpályázaton alapuló) közreműködésével
bejött ez a számítás.

Az új, 40x30 méteres, 3 méter magas
sátor tehát szilárd vázakra feszítve fedi
a sportmedencét, oldalai úgynevezett
szendvicspanelekből állnak össze, az
alapkonstrukcióval szemben annyi változtatással, hogy a Duna felőli oldalon
két ilyen elem helyére átlátszó műanyag
tagok kerülnek – egyrészt esztétikai,
másrészt megvilágítási okok alapján.
Technikai szempontból egyedi
fűtés és szellőztetés biztosítja majd a
komfortot, a világítást pedig a belülről
szürke ponyvához igazítva alakítják ki
a kivitelezők.
Az új szerkezethez alkalmazkodva
némi változtatásra kell számítaniuk
a vendégeknek a feljáratot és a sátrat
összekötő folyosón is.
Időközben újabb fejlesztés történt
a létesítményben, november közepétől
ugyanis a régi helyett új, korszerűbb kazán biztosítja a fűtést az uszodában.

Új tréner is segíti
az úszásoktatást
Új edzővel, de a megszokott rend szerint folytatódik az úszásoktatás a Vác
Városi Uszoda és Strandfürdőben.
Az új úszásoktató, Csernák Petra
1988-ban született. Már négy éves korától
versenyszerűen űzte a sportot, később a
kajakozással kötelezte el magát, korosztályos és felnőtt válogatott is volt, kimagasló
eredményeként többszörös Európa-bajnoki
bronzérmesnek mondhatja magát. Aktív
sportolói pályafutása után visszakanyarodott a medencék világához, úszó oktató végzettséget szerezve a Semmelweis
Egyetem Testnevelési és Sporttudományi
Karának Rekreációs Szakán.
A fiatal szakember már a jelenleg
tartó oktatásokon is részt vesz, s készséggel áll a szülők rendelkezésére, ha
bármilyen kérdésük van elképzeléseivel
kapcsolatban. (Telefon: 06-30/354-5039,
csernak.petra@vacistrand.hu)
Jelentkezés, további felvilágosítás, időpont-egyeztetés: Turza Bernadett (Telefon: 06-30/30 377-4463; turza.bernadett@
vacholding.hu)

Korszerű kukásautók érkeztek
A hulladékgazdálkodás terén további fontos újításokra, fejlesztésekre számíthatunk
Miután a város – a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. létrehozásával – ez év januárjától kezdődően saját hatáskörbe vette ezt
a nagyon fontos közszolgáltatást, s a Vác Holding égisze alatt igen rövid időn belül normális mederbe terelte a feladatellátást, máris beszámolhatunk egy jelentős fejlesztésről: munkába állt négy újonnan vásárolt korszerű kukásautó.
A modern kor diktálta igényeknek
megfelelő speciális járművek arra is
alkalmassá tehetők, hogy segítségükkel – mint a tervekben szerepel – a
felelős társaság 2014-től fokozatosan
bevezesse az úgynevezett chipes ürítést, ami annyit tesz, hogy mindenkinek csak a portájáról ténylegesen
elszállított szemét súlya után kellene
majd díjat ﬁ zetnie, lett légyen szó családi- vagy társasházról. Ennek nyitja
a minden új kukába eleve beépített
jeladó, illetve az új szállító autókba
beépíthető, kilogrammos pontosságú
digitális mérleg, amelyek így együtt
rögzíteni tudják, hogy kinek a tárolóját
ürítették és abban hány kilónyi teher
volt. Mindenesetre már elkezdődtek a
tárgyalások olyan cégekkel, amelyek
egy ilyen rendszer kialakításában kompetensek lehetnek.
A jövő évvel más újítást is elindítana
a társaság, ez pedig a háztartásonkénti
szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek
megteremtésére vonatkozik. Lényege,
hogy a lakosok otthon különböző zsá-

kokba gyűjthetnék az újrahasznosítható
anyagokat (papírt, műanyagot, fémet,
üveget), amelyeket egy megfontoltan,

körzetekre lebontva kialakítandó állandó „menetrend” alapján szállítana el a
szolgáltató. Ezzel a fejlesztéssel – mint

dr. Filó András ügyvezető már több
fórumon kifejtette – nagyot léphetne a
város a környezettudatosság terén.

Filmet forgattak
a belvárosban
Még októberben két napon át Vácott dolgozott egy ﬁlmes
stáb, Fekete Ibolya rendező ugyanis csakis itt tudta elképzelni „Anyám és más futóbolondok a családból” című új egész
estés mozidarabja néhány őszi jelenetének felvételét.

Közkincseink XVII.
A SZENTEKNEK IS JÁR A PIHENÉS

A rendező korábban egy interjúban többek között így nyilatkozott a
készülő alkotásról:
„Mulatságos és viharos ﬁ lmet terveztem. Otthonosat. Még így az utolsó
pillanatban összerakni a múlt század
vaskos, gazdag szövetét, amíg még elevenek bennünk a magunk és a szüleink
emlékei. Mert nagyon vége lett a 20.
századnak, szinte semmi nem került át
belőle a huszonegyedikbe, nincs kontinuitás. Jószerivel emléke sincs már, hogy
milyen volt az íze, szaga, anyaga annak
a világnak, amiben akkor az élet zajlott.
Nem lehet már forgatni se Körutat, se
Tompa utcát, se debreceni utcaképet, se
egy bányatelepet (hogy a Partiumot ne
is említsem, az másik probléma). Furcsa
ország ez – ’45 és ’56 valamint a szocreál
pusztításait még úgy-ahogy túlélték a
város- és faluképek. Az utolsó, szabadságban eltöltött húsz év kellett hozzá,
hogy felbontsa az épített örökséget. A
cívisváros régi képe is eltűnt, és Budapesté is, az okosan, szépen megépített
csipkés városé. Mert minimum az ablakokat lecserélték, kicserélik műanyagra.
Nem én vagyok olyan öreg, hogy mindenre emlékezzek – a szüleimtől tudom.
Mert ők életük végéig megőrizték a rég
elveszett székelyhídi ház, Római Part,
Lázár-kalap, lüszterkabát, riseliő minta
és világvevő rádió emlékét, csak hogy
néhány példát említsek.”
Nos itt, közelebbről abban a félmondatban van a váci forgatás magyarázata,
amelyben Debrecent említi a rendező,
ugyanis mint érdeklődésünkre elmondta,
a városunkban rögzített jeleneteket igazá-

ból a cívisvárosban kellett volna felvenni
a családtörténeti alapú ﬁlmmeséhez, de
ott nem talált megfelelő hátteret.
A Gasparik utca és a Konstantin
tér találkozásánál, a Szent Miklós téren és a Kossuth utcában is forgatott a
stáb, a Váci Városfejlesztő Kft. hathatós
közreműködésével, ugyanis a kívánt
látványhoz itt-ott homokot, levélszőnyeget kellett szétteríteni (és aztán persze
eltakarítani), ezen túlmenően pedig
forgalomirányítási intézkedésekre is
szükség volt, összekötve egy-egy közlekedési tábla ideiglenes eltávolításával.
Mivel a készülő ﬁ lmhez a rendező
minden évszakban tervezett forgatást
különböző külső helyszíneken, így a végeredményt várhatóan leghamarabb jövő
ősszel láthatjuk, de egy bizonyos, nekünk
váciaknak különösen érdekes lehet majd
az alkotás, hiszen az is megdobogtathatja
a szívünket, ha felfedezzük a képsorokban városunk egy-egy utcarészletét.

 Ki látott már szentet pihenni?

 A rend gyorsan bővült, érdekes-

Hiszen ők éppen azért szentek gondolnánk-, mert fáradhatatlanul
segítenek, ápolnak, lelki támaszt
nyújtanak akkor, amikor éppen
szükség van a jóságukra. Azonban
a szentek is emberek.
 Talán éppen ezért találjuk Assisi
Szent Ferenc (1182-1226) alakját
egy nagyon is emberi, pihenő
pózban megjelenni a váci ferences
templomban. A több tucatnyi gyönyörűen faragott faszobor között
a ﬁgyelmes szem meglelheti a
rendalapítót is. A templomba belépve, balra fent vehetjük észre, amint
jobb kezére támaszkodva, jellegzetes barna ruhájában, kezében egy
kereszttel éppen bóbiskol egy kicsit
a Szent Erzsébet oltár tetején.
 Ahogyan legtöbb társa, úgy Szent
Ferenc (eredeti nevén: Giovanni
di Pietro di Bernardone) sem volt
mindig szent. Tanulóévei alatt nem
vonta meg magától a szórakozást,
módos család gyermeke lévén
pedig volt is módja a mulatozásra.
 Élete akkor vett gyökeres fordulatot, amikor 19 évesen, a Perugia
ellen vívott háborúban megsérült,
majd fogságba esett. Egy év raboskodás után egészen más emberként tért haza. Egy csodás látomás
végképp új, rögösebb utakra terelte, örökségéről lemondott, és egy
szál ruhában indult neki a világnak,
életét Istennek szentelve. Lelkisége, az alázatos, derűt sugárzó,
békés, egyszerűségre törekvő, hívő
életszemlélet sok követőt vonzott,
olyannyira, hogy 1209-ben III. Vince
pápa áldását adta a ferences rend
megalapítására.

ség, hogy világiak is egyre többen
érezték magukénak Assisi Ferenc
eszméit, ezért létrehozta az ún.
Harmadik Rendet azok számára,
akik vallották ugyan tanait, de
nem mondtak le családjukról,
hivatásukról.
 Vácra a barokk korban, 1720
körül települtek be az első ferencesek, templomuk építéséhez
pedig megkapták a város egyik
legimpozánsabb telkét, amelyen az
első székesegyház, később pedig
a váci vár állt. A rendtagok már
csak romokat találtak a területen, amelyekre több évtizeden át
építkeztek. A Ferences templomot
végül 1766-ban szentelték fel.
 Feltételezhető, hogy a mintegy
70, gyönyörűen faragott és festett
faszobrot maguk a szerzetesek
készítették. Mesteri munkájuk
időtállónak bizonyult, a lélegzetelállítóan szép oltárok és díszítések
ma is teljes pompájuk csodálhatók. (Igaz, néhány faoltárt legyőzött az idő, de 250 év leforgása
alatt a 13-ból mindössze három
semmisült meg.)
 Ha a templomban járnak, a rengeteg szemet gyönyörködtető festmény és faragvány mellett szenteljenek ﬁgyelmet Szent Ferencnek
is! Ő az állatok, a kereskedők, a
természet, a környezetvédők, a
családok és a szegények védőszentje, mindemellett Olaszország
patrónusa. Talán egyetértünk
abban, hogy kijár neki néha egy
kis pihenés.

 M. J.
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Kulka János, Orosz Attila, Orosz Dóra,
Patrik Judit, vezényel: Orosz Dóra. Rendezte:
Fazekas Lászlóné és Matkovich Ilona
(A belépőjegy ára elővételben: 1200 Ft,
az előadás napján: 1500 Ft)

szerint a Téli Tárlaton lehetőséget kínálunk
a városban és közvetlen környezetében
élő alkotóművészeknek munkáik
bemutatására, a váci közönségnek pedig
alkalmat teremtünk egy szép kiállításon
találkozni egymással és az alkotókkal a
karácsonyt megelőző napok hangulatában.

Koncertmester: Tóth Judit. Művészeti
vezető: Csűry Lajos. Műsoron: A.
Vivaldi, F. Handel, J. S. Bach, W. A.
Mozart, J. Haydn, Tomaso Albinoni,
D. Biret, J. Brahms, J. Strauss művei
mellett adventi és karácsonyi énekek.
(A belépés díjtalan.)

Szigorúan ellenőrizve
December 1. vasárnap 17 óra
színházterem
Petényi Katalin és Kabay Barna Szigorúan
ellenőrzött életek című dokumentumﬁlmje
drámai sorsokon keresztül mutatja be
a román kommunista diktatúra ördögi
mechanizmusát, a Securitate működését,
a vallás, az etnikai kisebbségek, az
emberi méltóság elleni támadásait,
és ezzel szemben a belső szabadság,
morális felelősség, hit és hűség erejét,
mely az áldozatok erőforrása volt
kiszolgáltatottságukban. A ﬁlmbemutató
díszvendége: Tőkés László református
lelkész, európai parlamenti képviselő

Kalandok a Mikulással
December 6. péntek 17 óra
színházterem
A Napraforgó Meseszínház vidám interaktív
zenés mesejátékában Tavaszmanó néhány
hónappal korábban érkezik. Megpróbálja
felébreszteni a természetet, persze ez nem
sikerül neki. Majd az őt követő Húsvéti Nyúl
is ott terem. Kiderül, hogy a gyerekek most
nem őt, hanem a Mikulást várják. Ezért a
Nyuszi elszomorodik, de Tavaszmanó és a
gyerekek hamar megvigasztalják. Táncolnak,
és énekelnek neki. Elhatározzák, hogy ők is
megvárják a Mikulást, aki hamarosan meg is
érkezik. Együtt több kontinensre is eljutnak.
Megismerik az ott élő állatokat, embereket,
zenéket és táncokat.
(A belépőjegy ára: 300 Ft)

Egy anyu – meg két apu
December 7. szombat 19 óra
színházterem
Zenés irodalmi est a családról.
Mesél: Kulka János és Sándor Erzsi.
Írta: Bächer Iván, Háy János, Janikovszky
Éva, Matkovich Ilona, Szaniszló Judit,
Tóth Krisztina, Weöres Sándor. Énekel és
zenél: Harmónia Kórus, Fazekas László, ifj.
Fazekas László, Inotay Gergely,

Bábos készülődés
December 15-én vasárnap
11 órai kezdet tel karácsonyi
bábos betlehemezéssel
hangolódhatunk
a szeretet ünnepére
a Magyar Népmese Színhá z
közreműködésével.
A betlehemezésbe bevonják
a gyerekeket
és a játékos felnőt teket.
Együt t énekelve
és játsz va élhetjük át
Jézus születésének
csodálatos misztériumát
50 percben.

Találkozzunk újra a faházaknál!
December végéig tart és sok-sok programot kínál az adventi vásár
November 26-án hivatalosan is megnyílt és egészen az óév búcsúztatásáig, illetve az új esztendő köszöntéséig
tart a főtéren a már hagyományos adventi vásár, amely az ajándékvásárlási lehetőségen kívül számtalan színes
programot is kínál a látogatóknak.

Előadás Csontváryról
December 11. szerda 18 óra
kamaraterem
„A Kosztka el van vetve” – Menyhárt
László művészeti író, Csontváry-kutató.
Az előadáson megtekinthető két, újonnan
felfedezett Csontváry kép.Közreműködnek:
Smál Gábor és Fábián NikolettA program
előtt ünnepélyesen átadják Gádor István
kétszeres Kossuth-díjas keramikusművész
monumentális faliképét.
(A belépés díjtalan!)

Diótörő turné
Szlovák karácsony
December 14. szombat 17 óra
A Váci Szlovák Önkormányzat
hagyományos programján fellép a dubnicai
folklór együttes.
(A belépés díjtalan!)

Edith Piaf - Vári Éva estje

Adventi játszóház

December 13. péntek 19 óra
színházterem
Vári Éva hosszú időn át sikerrel játszotta Pam
Gems Piaf című darabjának főszerepét. Most
egy önálló esttel lép színpadra, meglepő
átéléssel és hittel idézve fel Edith Piaf sorsát.
Edith Piaf hihetetlenül gazdag, gyakran
tragikus és mégis felemelő életútja a legendás
sanzonénekes dalain keresztül elevenedik meg
az est folyamán. Közreműködik: Gyenes Béla
és zenekara, zongorán kísér: Axmann Péter;
Rendező: Szegvári Menyhért
(A belépőjegy ára elővételben: 2000 Ft,
az előadás napján: 2300 Ft)

December 15. vasárnap 14 óra
kávézó - aula
Karácsonyi ajándékok készítése, karácsonyfa
díszítő verseny eredményhirdetése, kézműves
vásár és élő betlehem a Zeneudvarban

Pinokkió - táncjáték
December 15. vasárnap 16 óra
színházterem
Táncszínházi előadás gyermekeknek
a Sipeki Anita vezette modern tánc és
balettiskola vendégeinek előadásában.
(A belépőjegy ára: 800 Ft)

Téli tárlat

Adventi koncert

December 14. szombat 16 óra
Madách Galéria
Vác Város Önkormányzata és a Madách
Imre Művelődési Központ folytatni kívánja
az évek alatt kialakult hagyományt, mely

December 15. vasárnap 18 óra
kamaraterem
Közreműködnek: Rácz Éva
énekművész és tanítványai - „Vác”
Antonio Vivaldi Kamarazenekar.

Eszter hagyatéka

A Szkalla lányok

December 16-án hétfőn
este egy érzéki megemlékezést,
Márai Sándor: Eszter hagyatéka című
darabját láthatjuk Huszárik Kata, Zsurzs Kati,
Király Attila, Sipos Vera, Perjés János és
Xantus Barbara főszereplésével. A főszereplő
egy középkorú nő, akit „az élet oly csodásan
megajándékozott és oly tökéletesen kirabolt”.

December 21-én szombaton
a korábban már nagy sikert aratott
A Szkalla lányok című előadást tűzték
műsorra. A darab Örkény: Macskajáték
című kisregénye alapján készült. A mű
adaptálásaként Berényi Gábor már
régebben készített egy
„kamaraváltozatot”, most pedig A Szkalla
lányok címen egy olyan szövegváltozatot,
amelyben csupán a két főszereplő
mondja el, éli meg a Szkalla nővérek híres
történetet. A lányok szerepében: Béres
Ilona és Tordai Teri.

Előszilveszteri show
Az év végén, december 29-én
fergeteges operett és musical gálával
búcsúztathatjuk az óévet. Fellép Vágó
Bernadett, Domonkos Zsuzsa, Fogarassy
András, Fogarassy Bernadett, Pankotay
Péter és Teremi Beatrix.
A sztárvendég Csengeri Attila, a Madách
Színház művésze lesz. Az esten Bíró Péter
és zenekara zenél.
Az előadás szünetében a fellépő
művészekkel közös pezsgős koccintással
és virslivel várjuk a nézőket.

December 16. hétfő 19 óra
színházterem
Diótörő - A világhírű Kiev City Balett
magyarországi turnéállomása.
A Kiev City Balett számos elismerést
tudhat magáénak. A közel kétszáz évvel
ezelőtt megalakult Kijevi Állami Színház
kiváló táncművészei évről évre kiemelkedő
és proﬁ produkcióval örvendeztetik meg a
közönséget. Idén az együttes fennállása
óta először látogat Magyarországra.
Természetesen a legnépszerűbb
koreográﬁájukat, a Diótörőt mutatják be
Vácott is.
(A belépőjegy ára: 3900 Ft, 4900 Ft,
5900 Ft)

Jingle Bells
Decembert 20. péntek 19 óra
színházterem
A tavalyi sikeres koncert után ismét Vácon
a lendületes műsorairól híres, Európát
megjárt Chameleon Jazz Band. Műsoruk
első felében sikerdalaik hallhatók, míg
a második részben saját hangszerelésű,
ismert melódiákkal megidézik az amerikai
karácsonyok hangulatát. Művészeti vezető:
Bálint Rezső
(A belépőjegy ára: 1800 Ft)

- Az idei, sorrendben már harmadik
adventi vásáron már húsz faházban kínálnak nekünk különféle portékákat és
ﬁnomságokat az árusok, tehát egyre nő
az érdeklődés a rendezvény iránt az
árusok oldaláról is - mondta a vásárt be-

harangozó sajtótájékoztatón Mokánszky
Zoltán alpolgármester. - A Főtér-Főutca
projekt keretében azt is vállaltuk, hogy
igyekszünk folyamatosan megtölteni
élettel különböző programok révén a
felújított belvárosi területet. A karácsony- és újévváró kavalkád ennek a
törekvésünknek az eredménye, és kiváló alkalom, hogy bárki találjon ebben
az öt hétben minél több kedvére való
programot, illetve esetleg csak azért is
kilátogasson a térre, hogy részese legyen
a hangulatos nyüzsgésnek.

Retzler Péter, az eseményt szervező
Váci Városimázs Nonproﬁt Kft. ügyvezető-igazgatója azt emelte ki, hogy
a vásár a mai, egyre elidegenedettebb
világban jó lehetőséget teremt a személyes találkozásokra.
- Hozzáteszem, hogy amiként a nyári
vigalom kapcsán is törekedtünk erre, a
mostani téli vásár programjának öszszeállításakor szintén szem előtt tartottuk, hogy a szakrális és profán tartalom
megfelelő összhangban legyen - mondta
Retzler Péter.

A rendezvény fő felelőse, stílszerűbben
fogalmazva háziasszonya, Borossa Zsóka
külön felhívta a ﬁgyelmet, hogy vasárnaponként az első ötven vattacukrot ingyen
kaphatják a gyerekek, illetve megemlítette,
hogy bárki elsajátíthatja a kürtőskalács
sütés fortélyait, ráadásul a maga készítette
ﬁnomságot féláron vásárolhatja meg.
Szó esett a biztonságról is, aminek
kapcsán elhangzott, hogy az árusok nyugodtak lehetnek, mert este tíz és reggel
hat óra között szigorú őrzés-védelem lesz
a faházaknál.

Tárlat száznál több kiváló fotóval
A ﬁatal klub újabb kiállítással örvendezteti meg a közönséget
Száznál is több képet tekinthetnek meg az érdeklődők a Madách Imre Művelődési Központ emeleti kiállítóterében a
Forte Fotóklub november közepén nyílt tárlatán, amely egészen az év végéig látogatható.
- A fotózás története lassan kétszáz
éves. És mi váciak igazán kivételes
helyzetben vagyunk ezen a téren, hiszen egyrészt büszkeség, hogy hosszú
évtizedeken át öregbítette városunk
hírnevét a Dunakanyar Fotóklub, másrészt újabb kezdeményezésként itt az
örökös, a Forte Fotóklub, amely alig
egy éves múltjával tudomásom szerint
máris az ország egyik legnépesebb
ilyen alkotóközössége. Mindannyiunk örömére nagyon aktívak, és az
önkormányzat szemszögéből elmondhatom, hogy a legmesszebbmenőkig
értékeljük a lelkesedésüket, magyarán
igyekszünk hozzájárulni, hogy minél

jobb feltételeket teremtsünk a számukra
- mondta megnyitójában Fördős Attila
polgármester.
A folytatásban Fehérvári Fruzsina
két igazán jól választott verssel (Várnai
Zseni és Radnóti Miklós egy-egy, a
témához illő alkotásával) örvendeztette
meg a jelenlévőket, majd Farkas Péter
szintén nagy sikert aratott az alkalomhoz tökéletesen illő szerzeményének
gitáros-énekes előadásával.
Cservenák Péter, a Forte Fotóklub
életre hívója és vezetője köszönetet
mondott minden klubtársának, hogy
időt, energiát szentelnek kedvelt időtöltésükre, hiszen, mint fogalmazott

Lövész Kornélia festményei
a Kávézó terében
Lövész Kornélia festőművész munkáiból nyílik kiállítás a Madách Imre
Művelődési Központ Kávézó Galériájában november 29-én este hat órakor.
A bemutató több mint egy hónapon át,
egészen január 10-éig látogatható.
Az alkotó elsősorban bensőséges
hangulatú, aprólékosan kidolgozott
táj- és váci városképei alapján ismert,
s korábban többek között a Margaréta
Kávéházban és a Lyra Könyvesház Torony Galériájában is bemutatkozott már
műveivel - újabb kiállítása ugyancsak
tartalmas élményt kínál a festészet
szerelmeseinek.

ezzel nem csupán saját maguknak szereznek örömöt, de a kiállítások révén
másoknak is.
- Ami ezt a tárlatot illeti, hadd emeljem ki, mennyire sokszínű a termés. De
engedtessék meg nekem egy kis kitérő a
ﬁnom dorgálásra is, hiszen egy-egy kép
kapcsán az alkotók bizony megfeledkeztek a címadásról, illetve nevük feltüntetéséről. Még jó, hogy a máris érzékelhető
stílusjegyek alapján minden fotó a helyére
került - vette át a szót Cservenák Péter,
a klub alapítója és vezetője.
Terveikről szólva elmondta, hogy a
hagyományos (tehát nem digitális) fotózás, és fotóelőhívás kulisszatitkainak

elsajátíttatása érdekében szeretnének
kialakítani egy labort, s nagy vágyuk,
hogy modellfotózásra alkalmas műtermük is legyen.
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HAJRÁ VÁC!

HASZNOS

Átadták a Vác Város Sportjáért
SPORT kitüntetéseket és okleveleket
Kézilabdás
összefoglaló
Mint ismeretes, Győr és Veszprém
mellett csupán Vác büszkélkedhet azzal,
hogy mind a női, mind a férﬁ kézilabda
élvonalban érdekelt. Az utóbbi időszakban a szebbik nem reprezentánsai egyre
több örömet szereztek a szurkolóknak,
míg a férﬁak gyengélkedtek.

Ahogyan azt az októberi testületi ülésről szóló beszámolónkban jeleztük, az esemény többek között alkalmat adott a Vác Város Sportjáért kitüntetések és elismerő
oklevelek ünnepélyes átadására is.
A Művelődési-Oktatási és IfjúságiSportbizottság korábban, zárt ülésen
hozott döntése értelmében az idei,
hazai rendezésű világbajnokság utánpótlás versenyein csapathajókban elért
dobogós eredményei alapján a Dunai
Sárkányok Vác 21 versenyzője közös
Vác Város Sportjáért kitüntetésben
részesült. Az elismerést a következők érdemelték ki: Lajos Levente,
Dilong Sándor, Horváth Evelin, Jancsik Alexandra, Máthé Eszter, Sinkó

Benjámin, Szabó Mirtill, Szabó Vendel, Balázs Péter, Bata Marcell, Erdei
Zsombor, Fodor Károly, Módli Hunor,
Sepa Virág, Durugy András, Herczeg
György, Kovács Kinga, Okolicsányi
Lóránt, Papp Domonkos, Ráduly Péter, Szabó Jakab.
A kitüntetéseket Fördős Attila polgármester, Mokánszky Zoltán, sportért
felelős alpolgármester és dr. Schmuczer
Istvánné szakbizottsági elnök adta át
Szabó Miklós elnök- szakmai vezetőnek

Konkoly Csaba hölgykoszorúja a
pontvadászat során a kezdeti gyengébb
teljesítmény után fokozatosan javult és
nagy harcban áll a felsőházi (1-4. hely) rájátszás lehetőségéért. A váciak sikeresen
jutottak túl az EHF Kupa harmadik fordulóján, ahol a holland VOC Amsterdam
ellen 49-43-as összesítéssel biztosították
helyüket a legjobb 16 csapat között.
Sajnos, a még mindig lábadozó Ertl
Rebeka mellett újabb súlyos sérültje van
a csapatnak: Marija Stefanovicot kellett
műteni térdszalag-szakadás miatt.

Váci KSE

Sporthírek
röviden
Amerikai futball

Már az alapszakasz első körében
kiderült: nemhogy a felsőházba (első
hat helyezett) jutás lehet a nyáron több
rutinos játékossal megerősített gárda
célja, hanem akár kiesési gondjaik is
lehetnek. Rosta István csapata hazai
és idegenbeli mérkőzésein is többször
játszott gyengén, és a hazai kupaösszecsapáson is kudarcot vallott.

 A Mikolcon rendzett, öt csapatos
Aréna Kupa amerikai focitornán - első
jelentősebb erőpróbájaként - több mint
harminc játékossal részt vett a Vác
Pandas nevű, nemrég alakult együttes
is. A mieink jól mutatkoztak be, hiszen a
harmadik helyet megszerezve dobogósok lettek, ráadásul a legjobb támadó játékosnak a váci, aktív játékospályafutását
most záró Sziráki Botondot választották.

Sportelőzetes

 Lapzártánkig hat csapatbajnoki
fordulón jutott túl az NB I-es pontvadászatban a Váci Reménység gárdája. A
mieink eddig egy alkalommal nyertek és
két döntetlen mellett három alkalommal
vereséget szenvedtek. Ezzel a tízcsapatos Nyugati csoportban jelenleg a 8.
helyet foglalják el.

Az esztendő hátralévő napjaiban
városunkban csupán a Váci KSE NB
I-es kézilabda együttese lép pályára
tétmérkőzésen. Rosta István gárdája december 4-én a Szegedet, 14-én a
Veszprémet, 18-án a junior válogatottat
fogadja a sportcsarnokban - egyaránt
18 órától. A női kézilabdázók világbajnoksága után – december 28-án 18
órakor – az IPC Vác az MTK vendége
lesz bajnoki mérkőzésen.

Asztalitenisz

Atlétika
 A Váci Reménység Egyesület idén
immár kilencedik alkalommal rendezte
meg nemzetközi gerelyhajító viadalát. A

Németh Miklós Gerelyhajító Versenyre
23 egyesületből 193 dobóatléta nevezett. A külföldről érkezett sportolók
között amerikai, ﬁnn, szlovák, cseh,
moldovai induló is volt.
A viadalon megjelent a verseny névadója, Németh Miklós olimpiai bajnok
gerelyhajító. A díjátadásoknál rajta kívül
Fördős Attila polgármester, Paragi
Ferenc világcsúcsot dobó gerelyhajító,
továbbá a klub tisztségviselői működtek közre.

Futsal
 A várakozás felül szerepel a másodosztályban a Dunatours Vác FSE
együttese. Csapatunk az első fordulóban elszenvedett minimális vereség
után egymás után aratta – nem egyszer
nagy különbségű – győzelmeit, és november közepére a közvetlen élbolyhoz
futsallozta fel magát.

Vízilabda
 Ebben a bajnoki évben csak a férﬁ
csapatát indította bajnoki versenyrendszerben a Váci Vízilabda SE. Az OB
II-es pontvadászat alapszakaszbeli csoportmeccsein sajnos sorra vereséget
szenvedtek a mieink, és jelenleg még
pont nélkül a serghajtó helyen állnak.

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

és a sportolóknak. (A sárkányhajósok
hivatalos méltatása a www.vac.hu weboldalon megtalálható.)
Városunk polgármestere továbbá a
szkander sportágban elért kimagasló
eredményei nyomán elismerő oklevélben részesítette Simon Ferencet, akinek
emellett a sportági jelképet ábrázoló
serleget is átnyújtott.

Ipress Center-Vác

Polgármesteri
fogadóóra

EREDMÉNYEK
Női kézilabda EHF kupa
IPC Vác – Amsterdam ________ 25-18
Amsterdam – IPC Vác ________ 25-24
Női kézilabda NB I
Debrecen – IPC Vác __________ 25-30
IPC Vác - FTC _______________ 23-31
Fehérvár - IPC Vác ___________24-30
IPC Vác – Győr ______________ 25-32
Férﬁ kézilabda MK
Váci KSE – PLER ____________ 22-25
Férﬁ kézilabda NB I
Váci KSE – Mezőkövesd ______ 32-24
Cegléd – Váci KSE ___________ 27-25
Váci KSE – Orosháza _________20-22
Gyöngyös - Váci KSE _________29-29
Győr - Váci KSE _____________ 25-23
Váci KSE – Balatonfüred______22-30
Tatabánya – Váci KSE ________ 18-14
Váci KSE – PLER ____________ 27-20
Labdarúgó Pest megye I. o.
Vác FC – Gödöllő_______________ 4-1
Üllő – Vác FC __________________0-2
Vác FC – Halásztelek ___________ 1-1
Százhalombatta – Vác FC _______ 0-3
Vác FC – Nagykőrös ____________3-0
Csomád – Vác FC ______________0-2
Vác FC – Biatorbágy ____________0-0

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
2013.11.28. Cs
2013.11.29. P
2013.11.30. Szo
2013.12.01. V
2013.12.02. H
2013.12.03. K
2013.12.04. Sze
2013.12.05. Cs
2013.12.06. P
2013.12.07. Szo
2013.12.08. V
2013.12.09. H
2013.12.10. K
2013.12.11. Sze
2013.12.12. Cs
2013.12.13. P
2013.12.14. Szo
2013.12.15. V
2013.12.16. H
2013.12.17. K
2013.12.18. Sze
2013.12.19. Cs
2013.12.20. P
2013.12.21. Szo
2013.12.22. V

Központi Gyógyszertár 2600 Vác, Köztársaság út 23. 27-501-630
Vácz Remete Gyógyszertár 2600 Vác, Magyar utca 3. 27-305-997
Gyöngyvirág Gyógyszertár 2600 Vác, Széchenyi utca 3. 27-303-343
Duna Gyógyszertár 2600 Vác, Deres u. 2 27-501-415
Kisváci Szt. Gellért Gyógyszertár 2600 Vác, Papp Béla u. 10.
27-306-190
Váci Levendula Gyógyszertár 2600 Vác, Sas u. 1/a. 27-301-367
Benu Gyógyszertár Vác 2600 Vác, Zrinyi utca 9. 27-501-385
Fekete Kígyó Gyógyszertár 2600 Vác, Széchenyi u. 37. 27-312-338
Alsóvárosi Gyógyszertár 2600 Vác, Zöldfa u. 1. 27-311-157
Deákvári Gyógyszertár 2600 Vác, Deákvári főtér 30. 27-510-805
Központi Gyógyszertár 2600 Vác, Köztársaság út 23. 27-501-630
Vácz Remete Gyógyszertár 2600 Vác, Magyar utca 3. 27-305-997
Gyöngyvirág Gyógyszertár 2600 Vác, Széchenyi utca 3. 27-303-343
Duna Gyógyszertár 2600 Vác, Deres u. 2 27-501-415
Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár 2600 Vác, Papp Béla u. 10. 27-306-190
Váci Levendula Gyógyszertár 2600 Vác, Sas u. 1/a. 27-301-367
Benu Gyógyszertár Vác 2600 Vác, Zrinyi utca 9. 27-501-385
Fekete Kígyó Gyógyszertár 2600 Vác, Széchenyi u. 37. 27-312-338
Alsóvárosi Gyógyszertár 2600 Vác, Zöldfa u. 1. 27-311-157
Deákvári Gyógyszertár 2600 Vác, Deákvári főtér 30. 27-510-805
Központi Gyógyszertár 2600 Vác, Köztársaság út 23. 27-501-630
Vácz Remete Gyógyszertár 2600 Vác, Magyar utca 3. 27-305-997
Gyöngyvirág Gyógyszertár 2600 Vác, Széchenyi utca 3. 27-303-343
Duna Gyógyszertár 2600 Vác, Deres u. 2 27-501-415
Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár 2600 Vác, Papp Béla u. 10. 27-306-190

Születések:

Házasságkötések:

Valter Szilárd és Bodó Beáta
gyermeke: Anna Róza, Mester Zoltán
és Doró Csilla gyermeke: Hugó, er
Miklós és Lakati Adrienn gyermeke:
Magor, Dobrocsi László és Kun
Alexandra
gyermeke:
Szabolcs,
Pórszász Gyula és Mellár Nikoletta
gyermeke: Eleonóra, Somogyi Ottó
és Plank Teodóra gyermeke: Előd
Ottó, Dobos Tamás és Kis Ibolya
gyermeke: Dorka, Arató András
és Tóth Virág gyermeke: Jonatán,
Balla Zoltán és Hegedűs Henriett
gyermeke: Zoé, Kovács Tamás és
Novák Judit gyermeke: Anna, Makrai
Zsolt és Szunyog Márta gyermeke:
Vince, Nagy Viktor és Laudon Linda
gyermeke: Bertold, Drajkó Balázs és
Cseke Szilvia gyermeke: Zsombor,
Bíró Szabolcs és Kiss Katalin
gyermeke: Hanga Zsuzsanna, Egri
Róbert és Illés Ágnes gyermeke:
Ágnes Filoména, Hrustinszky Zsolt
és Csotó Krisztina gyermeke: Gréta
és Emma, Borza Viktor és Hertelendy
Judit gyermeke: Elina, Márczy Gábor
és Kiss Katalin gyermeke: Gábor
Gyula, Élő Péter és Imre Bernadett
gyermeke: Málna Bernadett, Német
Richárd és Lakatos Annamária
gyermeke: Mia Röné, Tóth Gábor és
Láposi Nikoletta gyermeke: Hanga

Papp Zoltán és Szilágyi Renáta, Princz
Mátyás Miklós és Lakati Vivien, Béni
Ferenc és Koter Henrietta, Lunczer
Árpád Attila és Takács Zsuzsanna,
Herczeg Gábor és Kosdi Nikoletta,
Daróczi János és Litiu Claudia
Simona, Papp Imre és Zalavári Emese,
Kapos György Árpád és Juhász Edina.

Norina.

Halálesetek:
Nagy Jolán (1944), Pápa Jánosné sz:
Kiss-Bendek Anna (1928), Walach
Anna (1921), Veres Istvánné sz:
Ignáth Eszter (1928), Balogh Lászlóné
sz: Farkas Mária (1956), Romvári
Károly (1949), Muth János (1924),
Fellner Márton Lászlóné sz: Mravik
Piroska (1953), Karcag Béla (1946),
Kosdi Gyula (1946), Forgó László
(1928), Csereklye László (1940),
Kovács Imréné sz: Kiszelák Mária
(1920), Mártai Lajosné sz: Kucsera
Teréz (1932), Varró István (1941),
Mészáros Rudolfné sz: Kazár Jolán
(1937), Molnár Ferenc (1928), Csemő
Béla (1950), Csukárdi József Pálné sz:
Horváth Mária (1943), Németh György
(1952), Müller Henrikné sz: Siska
Mária (1949), Gyenes Lászlóné sz:
Bauman Mária (1929), Pauli Istvánné
sz: Bodnár Mária (1933), Jaczkó Béláné
sz: Hanzelik Mária (1950), Grauszman
Bettina (1991), Pintér László Pál (1951),
Iker Győzőné sz: Tóth Mária (1953),
Palotai Lászlóné sz: Gönczöl Teréz
(1924), Kurucz Márta sz: Markowski
Marianné (1953), Oláh Imre (1930).

