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Piknikező hely átadás, szoborpark 
avatás, alapkő letétel a Duna-parton

Június utolsó előtti hétvégéjén három ünnepi eseményre is várták az érdeklődőket a Duna-parton.

Pénteken délután a nemzeti 
színű szalag átvágásával, a ki-
emelt támogatók, közreműködők 
oklevél elismerésével a létreho-
zók átadták a váci nagyközönség 
használatába a Rotary Piknik 
Parkot.

Másnap földbe került a liget 
határában megvalósítandó vízi 
turisztikai megállóhely alapköve, 
melynek elhelyezésével Gyulay 
Zsolt és Hesz Mihály olimpiai baj-
nokok, a projektben vezető szere-
pet vállaló Váci Karakán Kajak 
- Kenu Sportegyesület elnöke és 
tiszteletbeli elnöke, Fördős Attila 

polgármester és Boros Gergely, a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
szakmai igazgatója adtak így jelet 
a beruházás megkezdéséhez.

Fördős Attila polgármester ki-
emelte: egy alapkőletétel mindig 
örömteli, mert azt jelenti, hogy 
elkezdődik egy fejlesztés, szavai 
szerint az új bázis azért is fontos, 
mert ismét összekovácsolhatja a 
sportág helyi képviselőit. Gyulay 
Zsolt köszönetet mondott a szö-
vetségnek, az önkormányzatnak 
a beruházás támogatásáért, az új 
klubhoz csatlakozó sportolóknak, 
edzőknek az összefogásárt. Hesz 

Mihály - láthatóan elérzékenyül-
ve - csak annyit mondott: termé-
szetes, hogy elcsuklik a hangja 
az alapkőletételkor, hiszen egy-
kor itt, a váci Duna-szakaszon 
kezdődött kajakos pályafutása. 
Boros Gergely kiemelte: az új lé-
tesítmény nagyon fontos bázisa 
lehet a kajak-kenu utánpótlás-ne-
velésnek, ráadásul fellendítheti a 
vízi turizmust.

Civilek egy csoportja számos 
kérdést megfogalmazott az ese-
ményen, kifejezve reményüket, 
hogy az építkezés nem jár majd 
indokolatlan fakivágással, a bázis 

nem lesz elzárt terület, hogy nem 
kell mértéktelenül megnövekedő 
gépjárműforgalomtól tartani.

Az esemény későbbi részében 
a szervezők tortával köszöntötték 
a 80. életévét a közelmúltban be-
töltött Babella László mesteredzőt 
és a kiemelt tréneri rangot a na-
pokban elnyert Csernák Károlyt. 

Ugyancsak szombat délután a 
Duna-parti sétányon, az Ereklyés 
országzászló közelében felavatták 
a Nagy Sándor Munkácsy díjas 
szobrászművész tizenhárom al-
kotásából álló kis szoborparkot.

4., 7., 12. oldal 
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 Annyi biztos, hogy Vácott, de a 
helyszín pontos meghatározását Önöktől 
vár juk , kedves olvasóin k . A helyes 
megfejtéssel előrukkolók között ajándékot 
sorsolunk ki. Aki tudja vagy legalább sejti 
a választ, írja meg nekünk e-mailben az 
estv@estv.hu címre!

Köszönettel: Váci Városimázs Kft.

Előző játékunk nyertese Kiskutiné Cseri 
Mária, akinek gratulálunk! A nyeremény 
átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 
30/583-6767-es telefonszámon.

A múlt havi képrejtvényként az egykori 
dunai csónakda és úszóház szerepelt egy 
archív felvételen.

Mostani feladványunk megfejtését július 
15-éig várjuk.

Látványos változások történtek az utóbbi hetekben a 
Duna-parti sétányon, szebbé és komfortosabbá téve a 
népszerű pihenőhelyet.

Június utolsó előtti hetére elkészült egy tetszetős 
piknik park a Rotary Clubnak köszönhetően, itt bárki 
kulturált körülmények között elkészíthet és elkölthet 
kedves társaságával egy ebédet, vacsorát, akár sütögetve, 

természetesen a tűzgyújtási előírásokat betartva. Az adományozók azt 
tervezik, hogy a modern kor igényeihez illeszkedő közösségi teret a jövőben 
tovább fejlesztik. Hajrá!

Földbe került az alapkő a liget határában megvalósítandó vízi turisztikai 
centrum céljára kijelölt területen, látatlanban is azt mondom, hogy ennek 
a bázisnak a kialakítása bőven kamatozó beruházás lehet, ráadásul úgy, 
hogy nem az önkormányzat a fő költségviselő. 

Még korábban megérkeztek Vácra, és néhány hete már közszemlén vannak 
a sétányon a Nagy Sándor, Munkácsy-díjas szobrászművész rendkívül 
gazdag életművéből az önkormányzat döntése értelmében "befogadott" 
figurális kőalkotások.

A tizenhárom műből álló kis szoborpark kialakítása vitatémává vált, 
elsősorban a közösségi médiában közzétett vélemények alapján.

Érdemes áttekinteni-kibeszélni a szoborpark létjogosultsága melletti és 
elleni érveket, több szempontból.

Először szóljunk az esztétikai szempontról, ez a legnehezebb, hiszen ezzel 
a tetszik-nem tetszik, miért tetszik, miért nem tetszik kérdésre kell(ene) 
válaszolnia minden véleményformálónak. Aztán szóba lehet hozni a 
sétány szellősségét-beépítettségét is, annak kérdését, hogy a felállított 
tizenhárom kisebb szobor kitő l-mitő l vesz el teret. Szempont lehet az 
is, hogy a szoborpark kialakítása alapjaiban kikezdi azokat a vádakat, 
miszerint a liget határába tervezett vízi sport bázis az egész Duna-parti 
sétányt "elorozná" a nagyközönségtől. De arról is beszélhetünk, hogy egy 
újabb terület válik úgymond ellenőrizettebbé, védettebbé, talán még inkább 
kiszorítva innen a sétányt csak randalírozásra, üvegtörésre használó 
hangoskodókat, vandálokat. 
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Polgármesteri fogadóóra
Fördős Attila

Vác város polgármestere 
Ideje: minden hónap 

első hétfőjén 14:00-18:00 
Helye: Városháza, 133. szoba, 

polgármesteri iroda
Előzetes időpont egyeztetés szükséges, a polgármesteri 

hivatal t itkárságán! 06-27/315-534.
E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Ügyfélfogadás 
a polgármesteri hivatalban

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

A polgármesteri hivatal zöld 
száma:

06-80/890-020

Ügyfélfogadás a 
Kormányablakokban

Kormányablak 1.: Dr. Csányi László krt. 16.; 
Kormányablak 2.: Széchenyi utca 42. (vasútállomás); 

Kormányablak 3.: Dr. Csányi László krt. 45.
Ügyfélfogadási rend egységesen:

Hétfő: 7.00 - 17.00
Kedd: 8.00 - 18.00

Szerda: 8.00 - 20.00
Csütörtök: 8.00 - 18.00

Péntek: 8.00 - 16.00

Alpolgármesteri fogadóóra
Pető Tibor

Vác város alpolgármestere
Vác 3. sz. választókerületének képviselője 

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor 

Telefonszám: 30/954-6997, 27/315-534
E-mail: petotibor@fi desz.hu
Helye: Városháza, 133. szoba, 

alpolgármesteri iroda

Mokánszky Zoltán
Vác város alpolgármestere

Vác 7. sz. választókerületének képviselője 
Ideje: minden hónap első 

hétfőjén 14:00-18:00 
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor

Telefonszám: 27/315-534
E-mail: 

mokanszky.alpolgarmester@varoshaza.vac.hu
Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda

Jegyzői fogadóóra
Deákné Dr. Szarka Anita

Vác Város Jegyzője 
Ideje: minden héten hétfőn 

14.00-18.00 óráig
Helye: Városháza, fsz. 33. iroda

Telefonszám: 06-27/513-409
E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu

Országgyűlési képviselői 
elérhetőségek

Rétvári Bence 
országgyűlési képviselő

Email: retvari.bence@fi desz.hu
Telefonszám: 20/274-8777

Önkormányzati képviselői 
fogadóórák
Kriksz István

Vác 1. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés 

alapján bármikor.
Telefonszám: 30/913-2607

E-mail: krikszistvan@fi desz.hu
Helye: Fidesz Iroda , Vác, Március 15. tér 16.

Kovács Ágnes 
Vác 2. sz. választókerületének képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@fi desz.hu

Helye: Fidesz Iroda 
Vác, Március 15. tér 16.

Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/844-3212
E-mail: manningerpeter@fi desz.hu

Helye: Fidesz Iroda , Vác, Március 15. tér 16.

Steidl Levente
Vác 5. sz. választókerületének képviselője

Ideje: Minden hónap első szerdáján 17.00-18.00 óra
Helye: Földváry Károly Általános Iskola
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor,

Fidesz Iroda Vác Március 15. tér 16.
Telefonszám: 30/478-3324

E-mail: steidllevente@fi desz.hu

Kiss Zsolt
Vác 6. számú választókerületének képviselője

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor
Telefonszám: 20/263-9865

E-mail: kisszsoltjanos@gmail.com

Vácy Károly
Vác 8. sz. választókerületének képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/237-4787
E-mail: vacykaroly@fi desz.hu

Helye: Fidesz Iroda, Vác, Március 15. tér 16.

Dr. Bóth János
Vác 9. sz. választókerületének képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 20/466-8011
Helye: MSZP-iroda (Vác, Zrínyi u. 9.)

Balkovics Péter
Vác 10. sz. választókerületének képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 20/418-0115 
E-mail: peter.balkovics@gmail.com

Helye: Fidesz Iroda 
Vác, Március 15. tér 16.

Kászonyi Károly 
(Jobbik)

Ideje: minden hónap első csütörtökjén 16:30
Helye: Madách Imre Művelődési Közpon

Krauze István 
(Demokratikus Koalíció)

Ideje: minden hónap első szerdáján 16:30
Telefonszám: 30/900-6971

E-mail: vaci.dk@gmail.com
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Matkovich Ilona 
(SZAVAD Egyesület)

Ideje: előzetes egyeztetés után bármikor
Telefonszám: 06-70-510-1630
E-mail: szavad@szavad.hu

Helye: SZAVAD Iroda, Káptalan u. 14.

Körzeti megbízottak 
fogadónapjai

Iván Sándor 
rendőr főtörzsőrmester

Vác, I. számú KMB körzet
(Eszterházy, Széchenyi utca, 

Dr. Csányi László körút, valamint a
Duna által határolt terület.) 
Fogadóórája: minden hónap 

második keddjén 
9-11 óra közötti időben.

Helyszíne: Vác, Földváry tér 3. szám alatti
KMB irodában. 

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

Bőcs Norber 
rendőr főtörzsőrmester

Vác, II. számú KMB körzet
(Alsóváros : Dr. Csányi körút, Naszály, 

MÁV vasútvonala, illetve a kül ső Rádi út 
által övezett városrész.) 

Fogadóórája: minden hónap második keddjén 
9-11 óra közötti időben.

Helyszíne: Vác, Deres u. 3. szám alatti 
TESCO KMB irodában. 

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

Tóth Ferenc 
rendőr zászlós

Vác, III. számú KMB körzet
(Deákvár: Gombási út, MÁV vasútvonala, 

külső Rádi út által határolt terület.) 
Fogadóórája: minden hónap első szerdáján 

9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Újhegyi u. 37/a. szám alatti 

KMB irodában. 
Telefon: 70/492-0796

E-mail: TothFer@pest.police.hu

Fazekas József
rendőr főtörzsőrmester

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

Gombási út, illetve a Duna által határolt városrész.) 
Fogadóórája: minden hónap első szerdáján 

9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: 

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

Telefon: 70/492-0790
E-mail: FazekasI@pest.police.hu
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Több mint ötven témáról tárgyaltak a döntéshozók az önkormányzati képviselő-testület júniusi ülésén.

A tájékoztatók sorában För-
dős Attila polgármester beszá-
molt arról, hogy az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium - az 
eredetileg tervezett ráfordításnak 
a legutóbbi talajmechanikai vizs-
gálatok alapján is nagyságrendileg 
megnövekedett költségigényére 
tekintettel - átmenetileg törölte a 
már elfogadott kiemelt projektek 
közül a Vácott építendő árvízvé-
delmi mobilgátat, az eredetileg 
tervezett több mint két milliárd fo-
rintot más, időszerű beruházások 
megvalósítására csoportosítják át.

A város a tervezett projekt 
kapcsán eddig kapott állami 
támogatást köteles visszatéríte-
ni, de amint azt a polgármester 
kiemelte, részletfi zetési kedvez-
ményt kaphat az önkormányzat, 
ráadásul a megrendelésre elké-
szült tervek a jövőben is rendel-
kezésre állnak, és a városvezetés 
folyamatosan egyeztet az illetékes 
minisztériummal, hivatalokkal 
annak érdekében, hogy a váci mo-
bilgát újra a kiemelt beruházások 
körébe kerüljön.

A Váci Karakán Kajak-Kenu 
Sportegyesület elállt a liget hatá-
rában a VEKOP-4.1.1-15-2016-00004 
azonosító számú projekt keretében 
létesítendő vízi turisztikai megál-
lóhely tágabb környezetében lévő, 
nagyjából 10 - 12.000 négyzetméter 
nagyságú területekre vonatkozó 
használati kérelmétől. Így az erről 
szóló korábbi határozatokat visz-
szavonta a testület. Ugyanakkor 
a tervezett csónakház és a hozzá 
szükséges további létesítmények 
megvalósítása nem került veszély-
be, ennek tekintetében a grémium 
- többségi döntéssel - megerősítette 
a hely biztosításáról szóló elköte-
lezettséget.

Döntés született költségveté-
si forrás felszabadításáról - egy 
millió forint értékben - két par-
kolóhely kialakítása érdekében a 
deákvári főtéri gyógyszertárnál, 
illetve - 17 millió forint összeggel 
- a hajléktalanszállói kapacitás 
bővítésére. 

Utóbbi döntéshez kapcsoló-
dóan elfogadta a testület azt az 
előterjesztést, amelynek értel-
mében a Deákvári fasor 2. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú 
telephely "F" épületében a hajlék-
talanok segítését szolgáló éjjeli 
menedékhely létesülhet - az elfo-
gadott határozat értelmében a pol-
gármester felhatalmazást kapott 
arra, hogy a kivitelezési munkák 
befejezése után kezdeményezze a 
működési engedélyezési eljárást a 
Pest Megyei Kormányhivatalnál.

Balkovics Péter képviselő elő-
terjesztése alapján napirendre 
került a Fürj utca - Sas utca ke-
reszteződésében lévő, az illegális 
szemétlerakás miatt egyre több 
gondot okozó szelektív hulladék-
gyűjtő sziget sorsa, megszüntetésé-
nek kérdése. A napirend kapcsán 
Fördős Attila polgármester alter-
natív javaslatot tett: indítványoz-
ta, hogy a válogatott hulladékok 
gyűjtésére kevesebb, de az eddigi-
eknél nagobb kapacitású központi 
helyet jelöljön ki a testület, a belvá-
roson kívül egyet-egyet Kisvácon, 
Alsóvárosban és Deákváron. A 
kezdeményezés jó fogadtatásra 
talált, tehát a hivatal illetékes 
osztálya megkezdi az előkészítő 
egyeztetéseket a legideálisabb vá-
rosrészi központi gyűjtőpontok 
kijelölése érdekében.  

Többségi döntés alapján az 
önkormányzat engedélyezi a 
Váci Piarista Gimnázium és Kol-

A júniusi testületi ülésről jelentjük

Döntött a testület Krónika

Hirdetmény
Vác Város Önkormány-

zatának Szervezet i és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló 
9/2012. (III. 22.) sz. rende-
letének 40. § /1/ bekezdése 
alapján az alábbi tájékoz-
tatást adom:

Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. 
június 20.-i ülésén az alábbi 
rendeleteket alkotta:

-  11 / 2019. ( V I . 21 . )  s z . 
rendeletalkotás – a váci 
3192/A/11 és 3192/A/12 hrsz-ú 
ingatlanok törzsvagyonból 
történő kivezetéséről

Tárgyalások folynak az 
adott ingatlanok lehetséges 
megvásárlása tárgyában, 
m e l y h e z  s z ü k s é g e s  a 
tör z s vagyonb ól  tör té nő 
kivonás.

-  12/2019. ( V I . 21 . )  s z . 
r e n d e l e t m ó d o s í t á s  –  a 
költségvetésről szóló 2/2019.
(II.15.) sz. rendeletről

A rendeletmódosítást el-
sősorban központi költség-
vetésből származó források, 
valamint a saját bevételek 
költségvetési rendeletbe 
történő beépítése indokolja. 
Rendeletmódosítást követően 
az önkormányzati szintű költ-
ségvetés főösszege 11.461.079 
eFt lesz.

A rendeletek a Váci Polgár-
mesteri Hivatal Jogi Osztály 
129. sz. irodájában megtekint-
hetők.

Vác, 2019. június 21.
Deákné Dr. Szarka Anita 

jegyző

Megemlékezés a 
"Nemzeti összetartozás napján"

Tiszteletadás a zsidó mártíroknak

A "Nemzeti összetartozás napja" váci megemlékezését Kalapács József énekes fellépése vezette be, az 
esemény szónoka ezúttal Albert Mátyás, Hargita Megye Tanácsának képviselője volt.

A Váci Zsidó Hitközség és Vác Város Önkormányzata meghívására június 5-én kegyeleti eseményen 
vehettek részt az egybegyűltek a zsinagógában a váci és a tágabb régióban élő zsidóság deportálásának 75. 
évfordulójára emlékezve.

Kalapács József énekművész 
Wass Albert: Záróvers és Véren 
vett ország című költeménye, 
Petőfi  Sándor Nemzeti dala és a 
Honfoglalás című alkotás "Szállj, 
szállj sólyom szárnyán..." refrénű 
betétszáma előadásával adta meg 
az emlékező esemény alaphangját.

Albert Mátyás elöljáróban 
kiemelte: a magyarságnak büsz-
kének kell lennie Szent István 
király szellemi hagyatékára, 

szavai szerint erre az örökségre 
alapozva lehet esély a nemzeti 
felemelkedésre.

- A trianoni békediktátum meg-
csonkította Magyarországot, de a 
nemzeti szív tovább dobogott az 
ezt követő vészterhes korszakban 
is, igaz volt, amikor nagyon elhal-
kult ez a szívverés - fogalmazott 
a szónok, többek között a tizenöt 
évvel ezelőtti népszavazás ered-
ményére utalva.

Megemlítette továbbá, meny-
nyire fontos, hogy az anyaország 
a határon túli magyarok számára 
megteremtette a kettős állampol-
gárság megszerzésének könnyített 
lehetőségét.

- Nekünk, határon túli magya-
roknak, akiknek mind a mai na-

pig meg kell küzdenünk nemzeti 
identitásunk megőrzésének jogá-
ért, hihetetlenül fontos minden 
támogatás, amit az anyaországból 
kapunk. És itt köszönetet mondok 
a váciaknak is, hiszen a helyiek, 
élükön a városvezetéssel, Fördős 
Attila polgármesterrel, különö-
sen sok segítséget nyújtanak az 
elszakított területeken élő nem-
zettársaknak. Így nekünk széke-
lyeknek, a csángó magyarságnak 
ugyancsak lélekemelő ez a szerető 
felénk fordulás - zárta beszédét 
Albert Mátyás.

Fördős Attila polgármester vá-
laszában megfogalmazta: nem sza-
bad eltántorodni a nemzetegyesí-
tés nagy álmától, attól a vágytól, 
hogy egyszer minden magyar újra 

egy nagy közös hazában élhessen.
- Nekünk anyaországiaknak 

segítenünk kell a határon túli 
nemzettársakat a megmaradás-
ban, ezután jöjjön a gyarapodás, 
erősödés, ami talán már el is kez-
dődött, és természetesen végső so-
ron a visszaszerzés lehetőségéről 
sem szabad lemondanunk, egyet-
értésben a Kárpát-medencében 
velünk együtt élő testvérnépekkel 

- mondta a városvezető.                 R. Z.

A kegyeleti esemény beveze-
téseként Ruzicska László szín-
művész előadta Radnóti Miklós: 
VII. ecloga című művét, később 
pedig részletet olvasott fel Turai 
Jánosnak, a Váci Zsidó Hitközség 
elnökének a város és a szűkebb 
régió zsidósága sorstörténetét 
összefoglaló kötetéből.  

Fördős Attila polgármester ki-
emelte: a vészkorszakra emlékez-
ve tudatosítani kell a kisebbségek 
iránti felelősségvállalás fontossá-
gát, illetve azt is, hogy nem sza-
bad elnézni még egy félreérthető 
kézmozdulatot, elejtett kirekesztő 
szóbeli utalást sem.

- A jövőnk függ attól, hogy el 
tudjuk-e kerülni a végletes belső 
egymásnak feszülést akár poli-
tikai alapon, meg kell találnunk 
a közös hangot magunk között 
és a velünk együtt élő kisebbsé-
geinkkel együtt - fogalmazott a 
városvezető.

Turai János, a Váci Zsidó Hit-

község elnöke házigazdaként 
kiemelte, hogy az elmúlt évtize-
dekben sokat tehettek az emlékek 
megőrzéséért, a hagyományok 
ápolásáért, ugyanakkor további 
hathatós segítséget kért ezen kül-
detésük teljesítéséhez.

Rétvári Bence országgyűlési 
képviselő, minisztériumi államtit-
kár emlékeztetett: a zsidóságnak 
és a keresztényeknek ma a világ 
számos pontján közös sorsa az 
üldöztetés, és az a veszély fenyeget, 
hogy ha Európa nem tud védekez-
ni, akkor az öreg kontinens sem 
jelenthet menedéket a jövőben.

Zárszóként pedig köszönetet 
mondott Turai Jánosnak, hogy 
folyamatosan felhívja a fi gyelmet 
a zsidó értékek és hagyományok 
megbecsülésének fontosságára.

Schmitt Pál Péter, az európai 
uniós ügyek koordinációjáért fele-
lős helyettes államtitkár kiemelte: 
nagyon fontos, hogy hazánkban 
zéró tolerancia van érvényben 

a kirekesztő, gyűlöletkeltő meg-
nyilvánulásokkal kapcsolatban.

- Felhívom a fi gyelmet, hogy a 
kormány februárban határozatot 
hozott a Nemzetközi Holokauszt 
Megemlékezési Szövetség (IHRA) 
által kidolgozott antiszemitiz-
mus-definíció alkalmazásának 
előmozdításával kapcsolatban. Ez 
azt is jelenti, hogy kiemelt állami 
feladat minél szélesebb körben 
megismertetni a zsidóság törté-
nelmét és hagyományait, szem 
előtt tartva, hogy ezen ismere-
tek terjesztése lehetőséget ad az 
antiszemitizmus és az ehhez 
kapcsolódó negatív nézetek visz-
szaszorítására is - emlékeztetett 
a kormánytisztviselő.

Kunos Péter, a Magyarorszá-
gi Zsidó Hitközségek Szövetsége 
igazgatója így fogalmazott-fi gyel-
meztetett: "Nekünk zsidóknak rend-
re felróják, hogy állhatatosan felemle-
getjük meghurcoltatásunkat és nem 
használjuk a felejtés gyógytapaszát. Róna Tamás Nógrádi Gergely Schmitt Pál Péter

Nos, a zsidóság kész megbocsáj-
tani, de nem feledhetünk és a társa-
dalomnak sem szabad felednie. Már 
csak azért sem, mert ha a holokauszt 
bűnétől eltekintünk, az azzal fenye-
get, hogy a történelem ismételheti 
önmagát".

Feldmájer Péter regionális ve-
zető kiemelte: a magyarországi és 
az európai zsidóság többségének 
nem adatott meg, hogy méltó örök 
nyughelyük legyen, tehát múlha-
tatlan kötelesség emlékük tisztele-
te, amiben szavai szerint Vác élen 
jár, hiszen a város a már hagyomá-
nyos megemlékezéssel voltaképp 
visszafogadja elhurcolt és mártír 
sorsra jutott zsidó polgárait. 

A gyászszertartást Róna Tamás 
vezető főrabbi és Nógrádi Gergely 
főkántor vezette.    Ribáry Zoltán

A vízi turiszt ikai megállóhely látványterve

légiumnak, hogy az intézmény 
az iskola előtti zöldterületen 
elhelyezhessen egy új, Kornis 
Gyulának emléket állító köztéri 
szobrot. (Kornis Gyula Vácott szü-
letett, középiskolai tanulmányait 
a helyi piarista gimnáziumban 
végezte, majd pap, szerzetes lett, 
illetve fi lozófus, egyetemi tanár 
és kultúrpolitikus, 1945-1946-ban 
a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke volt.) 

Támogatta a testület azt a ha-
tározati javaslatot, melynek ér-
telmében az önkormányzat és a 
gazdasági hivatal szervezésében 
megvalósuló nyári napközis tábo-
roztatásban résztvevő gyerekek 
hetente két alkalommal (tíz fős 
csoportokban, egy-egy tanár kísé-
rővel) ingyenesen strandolhatnak, 
a Váci Sport Nonprofi t Kft-vel tör-
ténő időpont egyeztetés alapján.

Már hagyomány, hogy a nyári 
vakáció idején a gyermekeiket 
egyedül nevelő szülők kedvezmé-
nyeket kapnak a sportcsarnok, 
a stadion, a művelődési központ 
rendezvényeinek látogatásához, 
strandoláshoz, ez az idén is így lesz 
a képviselő-testület döntése értel-
mében: a július 1-től augusztus 31-
ig tartó időszakban az érintettek 
10 alkalommal félárú belépőre 
jogosultak.

A testület méltányolta a Váci 
Huszár és Nemzetőr Bandérium 
Egyesület kérelmét, hogy szíves-
ségi székhelyhasználati jogcímet 
kaphassanak a Madách Imre Mű-
velődési Központban, s felhatal-
mazták a polgármestert az erről 
szóló igazoló okirat aláírására.

Ugyancsak hozzájárultak a 
döntéshozók a Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Vác Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség kérelméhez, ahhoz, hogy 
a volt Esze Tamás laktanya terü-
letén tűzoltó szakmai versenyt 
rendezhessenek - a kiképzési 
szempontból is fontos esemény 
időpontja július 4-e. 

Döntés született arról, hogy 
a "Vác Város Közszolgálatáért" 
díjat az idén Kalász József ve-
heti át.
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A "Védőnők napja" hagyomá-
nyos váci találkozója az idén - a 
házigazda, főszervező Járja And-
rea, a Hajléktalanok Átmeneti 
Szállása és Nappali Melegedője 
igazgatójának kezdeményezésére 

- azzal kezdődött, hogy a kollégák 
megismerhették egymás ars poe-
tica szerű gondolatait a szolgálat 
ellátásával kapcsolatban.

Nos, a kis összefoglalók összeg-
zéséből kiderült, hogy a védőnők 
nem munkaként, hanem hiva-
tásként tekintenek szakmájuk-
ra, amiben kiemelten fontosnak 
tartják, hogy közvetlenül segít-
hetnek másoknak, támogathat-
nak, jó tanácsokkal láthatnak el 
családokat, a középiskolás korú 
fi atalok esetében valamiképpen 
nevelési feladatot is végezhetnek.

Nehézségként többen is megfo-
galmazták, hogy az aránytalanul 
sok adminisztrációs kötelesség 
miatt kevesebb idő jut a személyes 
találkozásokra, beszélgetésekre a 

velük kapcsolatban álló lakosok-
kal, pedig ez lenne a legfontosabb.

A folytatásban Füzesi-Szász 
Mária pszichológus előadását 
hallgathatták meg a jelenlévők 
a stresszkezelésről, illetve gya-
korlati tréningen is részt vehettek. 

Zárásként Mokánszky Zoltán 
alpolgármester egy-egy csokor 
virággal köszöntötte a védőnőket 
az önkormányzat nevében.

Krónika Krónika

aall llaass@@eelleekkttrroosszziiggeett .eeuu

Esélyegyenlőségi nap 
a művelődési központban

Adományok a kórháznak

A fogyatékkal élők és rászorulók hagyományos esé-
lyegyenlőségi napját az év elején elhunyt dr. Chikán 
Csaba, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Or-
szágos Szövetsége alapító elnöke, a Mozgáskorláto-
zottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületé-
nek társelnöke emlékének is szentelték a szervezők.

- A világ nagyon sokáig medikai 
alapon fordult a fogyatékkal élők 
felé, de a múlt század '70-es éveitől 
már inkább emberjogi kérdés a tö-
rődés, az, hogy az érintettek a tár-
sadalom teljes értékű tagjaiként 
élhessék meg mindennapjaikat. 
Kiemelt felelőssége van ebben, a 
szükséges feltételek megterem-
tésében a mindenkori döntésho-
zóknak, a különböző szinteken 
tevékenykedő vezetőknek. Ugyan-
akkor a legnagyobb feladat a szak-
emberekre hárul, tehát őket illeti 
elsősorban a köszönetnyilvánítás 

- mondta köszöntőjében Fördős 
Attila polgármester, megemlítve, 
hogy dr. Chikán Csaba példát mu-
tatott áldozatvállalásból.

Köszöntötte a résztvevőket, a 
sorstársakat Roszik Csaba, a Moz-
gáskorlátozottak Közép-Magyar-
országi Regionális Egyesülete he-
lyi csoportjának új vezetője is, aki 
úgy fogalmazott, hogy az elődök 
lefektette alapokra építve az érde-
kérvényesítés, a fi gyelemfelhívás 
módjait tekintve folyamatosan 
alkalmazkodni kell a modern kor 
kihívásaihoz és feltételeihez.

A beszédek után kis műsor kö-
vetkezett: verset szavalt Drexler 
Sándor, Faludi Szilvia vezetésével 
dalokat adtak elő a fogyatékkal 
élők Tabán utcai otthonának gon-
dozottjai (zongorán kísérte őket 
Marót Géza), s nagy sikert aratott 
Kovács Ferenc gitáros-énekes is.

A nap további részében az 
egyik teremben vetítéssel, előa-
dásokkal felidézték a résztvevők 
dr. Chikán Csaba munkásságát, 
a különböző iskolákat képviselő 
diák vendégek pedig érzékenyítő 
foglalkozásokon vehettek részt. 

Ribáry Z.  

Mokánszky Zoltán alpolgár-
mester köszöntőjében kiemel-
te: Vác méltán iskolaváros, bár 
egyeteme nincsen, de mintegy 
tizenkétezer diák jár a váci in-
tézményekbe és 1200 tanár végez 
oktató-nevelő munkát. 

- A rendszerváltás után kezdték 
használni azt a kifejezést Vácra, 
hogy iskolaváros. Klasszikus 
értelemben ugye ezt a titulust 
az egyetemi városokra szokás 
alkalmazni, de településünk is 
méltó rá, mivel a szép számú 
általános iskola mellett több kö-
zépiskolánk is van, a katolikus 
főiskoláról nem is beszélve. És 
akkor meg kell említeni még azt 
a szempontot is, hogy a lakosság-
számhoz arányítva kiemelkedően 
sok diák tanul ezekben az intéz-
ményekben - hívta fel a fi gyelmet 
a városvezető.

Az alpolgármester hozzátette: a 
diákok által elért kimagasló ered-
ményekből is látszik, hogy Vácon 
nagyon magas szakmai színvo-
nalú oktató és tehetséggondozó 

munka folyik. 
Papolczi Emőke, a Váci Szak-

képzési Centrum főigazgatója 
beszédében hangsúlyozta: a pe-
dagógusi pálya az egyik legszebb 
hivatás, melyet akkor is érdemes 
végezni, ha az eredménye eseten-
ként csak évtizedek múlva látszik. 

A szakember így fogalmazott: 
„Nincs még egy olyan, a pedagógu-
si hivatáshoz hasonló mesterség, 
ahol a kimondott, vagy a ki nem 
mondott szónak ekkora súlya, 
jelentősége lenne. Ahol annyi 
hiábavaló erőfeszítés mellett 
nagyon-nagyon sok azonnali si-
ker, megannyi ajándék, kellemes 
meglepetés éri az embert. De az 
is lehet, hogy a munkánk ered-
ménye valódi értelmét csak évek, 
talán évtizedek után látjuk.”

Az ünnepségen a Gyémánt 
Musical Stúdió adott műsort, 
melyben A Pál utcai fi úk, A Padlás, 
a Valahol Európában és a Fame 
című musicalekből mutattak be 
a növendékek részleteket, de más 
színpadi jelenetekkel is készültek. 

Június 12-én kis donaueschin-
geni delegációt köszöntött a város-
házán Fördős Attila polgármes-
ter és Bodzásné Bóka Szilvia, a 
szervezési és tájékoztatási osztály 
vezetője.

A németországi testvérváros 
futóklubjának tagjai június elején 
vágtak bele több száz kilométeres, 
gyermekek támogatását szolgáló 
jótékony célú staféta futásukba, 
amit 219 szakaszra osztottak, s a 
szakaszokhoz támogatókat keres-
tek és találtak, a Vácot is érintő 
etapot a donaueschingeni Lions 
Club támogatta. 

- A Donaueschingenhez fűződő 
testvérvárosi kapcsolatunk az élet 

minden területére kiterjed, ez egy 
igazán élő és gyümölcsöző együtt-
működés. Minden kezdeménye-
zést örömmel fogadunk, ami ezt 
a partnerséget tovább erősítheti. 
Ez a sportos vállalkozás azért is 
kiemelkedő jelentőségű, mert 
jótékony célt szolgál - mondta a 
futókat köszöntve Fördős Attila 
polgármester, sikeres további utat 
kívánva nekik.

Thomas Schneidertől, a né-
met futó delegáció vezetőjétől 
megtudtuk: a váci szakaszig már 
több mint 20 ezer euró összegű 
adományt tudtak összegyűjteni 
a nagy staféta révén.

Ribáry Z.

Mint azt Molnárné Nagy Csilla 
elnök, a Rotary Club Vác soros 
elnöke elmondta, a Mindszen-
ti-Varga Endre építészmérnök 
tervei alapján kialakított pik-
nikező hely mintegy két millió 
forint ráfordítással valósult meg, 
s ennek kapcsán köszönetet mon-
dott mind az anyagi támogatást 
biztosító szponzoroknak, mind a 
takarításban, a terület kialakítá-
sában segítő közreműködőknek. 

Fördős Attila polgármester - 
emlékeztetve, hogy a Rotary Club 
Vác már több köztéri ajándékot 
adott a városnak, ráadásul ki-
emelkedően segíti a rászoruló-
kat - üdvözölte és megköszönte 
az újabb kezdeményezést, szavai 
szerint a szervezet hiánypótló 

beruházást hajtott végre.
- Ma azt ünnepeljük, hogy a Du-

na-parton a várossal egyeztetve 
létrejött egy piknik park, amely 
több okból is örvendetes. Az egyik 
az, hogy tovább épül és szépül ez 
a közkedvelt, frekventált terület, 
lehetőséget biztosítva ezzel egy 
olyan teresedésnek, ahova az em-
berek találkozókat szervezhetnek, 
sütögethetnek, főzhetnek, és ez 
a beruházás csak az indítása a 
további hasonló parkosításnak - 
fogalmazott a városvezető.

A szalagátvágáskor Gondár 
György, a Rotary Magyarország 
2018/2019-es kormányzója örömét 
fejezte, ki, hogy az alig több mint 
egy évvel korábbi első terepszem-
le után elérkezett az ideje a pik-

nik park első üteme átadásának, 
ugyanis a terv szerint a jövőben 
még tovább fejlesztik a területet.

A piknik park átadásán kis 
műsort adtak a Váci I� úsági Fú-
vószenekar rézfúvósai, Kápolnai 
Jenő vezetésével. R. Z.

Egy új újszülött melegítő és 
újraélesztő asztallal bővült a 
Jávorszky Ödön Kórház eszköz-
parkja, egy öreg, gyakran javításra 
szoruló és kevesebb funkcióval 
rendelkező asztalt tudtak most 
lecserélni. A berendezés megvá-
sárlásához az intézményt nem 
először támogató MAPEI Kft egy 
millió forinttal járult hozzá.

A bemutatóval egybekötött 
sajtótájékozta-
tón elhangzott: 
nagy segítséget 
jelentenek a gyer-
mekosztálynak 
az adományok, 
most egy korsze-
rű ultrahangos 
készülékre len-
ne szükségük, 
amellyel időben 
diagnosztizálni lehetne például a 
csípőfi camot a csecsemőknél.  

Június 5-én a kórház neuroló-
giai és stroke osztályán Meláth 
Attila baptista lelkész, a váci 
gyülekezet vezetője adta át azt a 
kilencvenöt darab napfüggönyt, 
amellyel a betegek és a dolgozók 

komfortérzetét kívánják segíteni.
A lelkipásztor elmondta: ez 

már a harmadik ilyen akciójuk, a 
kórház mind a hét szintjét szeret-
nék ellátni „hűsítő” függönyökkel, 
most a harmadik emelet ablakai-
ra kerülnek fel a sötétítők.

– Egyrészről azért fontos a 
gyülekezet számára, hogy segít-
se a kórházat, mert szomszédok 
vagyunk. Másrészt tartoznak 

hozzánk olyan 
emberek is, akik 
3-4 napot, vagy 
heteket töltöttek 
már itt el, har-
madrészt pedig 
vannak beteglá-
togatóink, akik a 
karitász keretein 
belül járnak ide. 
Az ő jelzésük 

alapján döntöttünk a függönyök 
vásárlása mellett, hogy a nyári 
melegben a betegek közérzetét 
javítsák – mondta a helyszínen 
Meláth Attila.

Dr. Nagy Ferenc osztályvezető 
főorvos mondott köszönetet az 
adományért.

Május 31-én rendezték meg a városi pedagógus napot, 
ahol átadták az önkormányzati díjakat is. 

Köszöntötték a pedagógusokat Donaueschingeni stafétafutókat 
fogadott a polgármester

Várja a családi, baráti 
társaságokat a piknik park

Védőnők köszöntése

Június 22-én ünnepélyesen átadták az adományozók a város közössége, az erre járó turisták használa-
tába a Göncöl házzal szemben, a Duna közvetlen közelében kialakított Rotary Piknik Parkot.
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Főtámogató: Vác Város Önkormányzata. Fővédnök: Fördős Attila, Vác város polgármestere. 
A rendezvény szervezői: Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11., www.vac.hu), 

Madách Imre Művelődési Központ (2600 Vác, dr. Csányi krt. 63., tel: (27) 518-200). 
A Váci Világi Vigalom programjai díjtalanul látogathatóak. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
A rendezvény honlapja: www.vacivigalom.hu

JÚLIUS 21. VASÁRNAP

JÚLIUS 19. PÉNTEK

JÚLIUS 20. SZOMBAT

KÍSÉRŐPROGRAMOK
16.30 óra Székesegyház
Toronyzene
17 óra Székesegyház
Nyitóhangverseny
Előadja: a Vác Civitas 
Szimfonikus Zenekar, 
vezényel: Sándor Bence
17.45 óra Konstantin tér
Ágyúdörgés, díszsortűz
Hagyományőrző felvonulás
A műsort szerkesztette: 
dr. Ónodi Béla
18 óra Március 15. tér
Szőllősy Nóta Show
18 óra Zenepavilon színpad
AD.AC
19 óra Görög templom udvara
Hagyományőrzők bálja
Házigazda: dr. Ónodi Béla
19 óra Március 15. tér
Székelyudvarhelyi Nyugdíjas 
Műkedvelők

19.20 óra Március 15. tér
A Váci I� úsági Fúvószenekar 
koncertje
Művészeti vezető: Kápolnai Jenő
20 óra Zenepavilon színpad
Countaktus Country
20 óra Március 15. tér
Ocho Macho
20 óra Duna-parti nagyszínpad
PG Csoport
22 óra Zenepavilon színpad
Rocken Dogs
22 óra Március 15. tér
Papp-Sárdy N.B.B.
22 óra Duna-parti nagyszínpad
Nazareth
Ismét hazánkban a fél 
évszázados zenekarlegenda
23.30 óra Március 15. tér
Utcabál a Pedrofon zenekarral
24 óra Duna-parti nagyszínpad
DJ Spigiboy - VVV party

Kézműves bemutató
Július 20. szombat 10-19 óráig, 
július 21. vasárnap 10-19 óráig,
időszakosan
Helyszín: Duna-part, Petróczy 
utca
Vezeti: Tábori Katalin fazekas

Kézművesek utcája
Népi iparművészek, 
a népművészet mesterei, 
kézművesei kínálják portékáikat 
és engednek bepillantást 
mesterségük titkaiba: kovács, 
népi fajáték-készítő, fazekas, 
botfaragó, tekenővájó, fafaragó, 
eszterga, gyöngyfűző, bőrös, 
cipész, szalma- és csuhébáb 
készítő, kékfestő mester, 
mézeskalácsos, díszítő faragó, 
tímár és bocskorkészítő.

Testvérvárosok, 
civil szervezetek
Vác városa tizenegy 
testvérvárossal büszkélkedhet. 
Az idei vigalomba ezúttal 
is több külföldi delegáció 
érkezik. A civil szervezetek 
a Petróczy utcában mutatják 
be tevékenységüket, a 
Zenepavilontól a Székesegyház 
irányában, szombat reggeltől 
vasárnap estig.

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

„Gyermekudvar, népi 
játszótér”
Helyszín: Görög templom udvara - 
Március 15. tér 
(Bejárat a Katona L. utca felől)
Július 20. szombat 14 - 20 óráig
Népi fa körhinta, népi 
játékpark, Játékok Palotája sátor 
játékokkal, szőnyegekkel, kis 
légvár, vetélkedők, kézműves 
foglalkozás, óriásbuborék-fújás.

Vízipark
Helyszín: Görög templom udvara - 
Március 15. tér 
(Bejárat a Katona L. utca felől)
Július 21. vasárnap 11:30 - 21 óráig
Egyedülálló szabadtéri játék 
vízen, mely minden eddigi 
kültéri játéktól eltérő újdonság a 
gyerekek számára. Maximálisan 
biztonságos körülmények között 
garantált élmény 
és kikapcsolódás 

a kicsiknek.

Huszártábor
Helyszín: Duna-part
Július 20. szombat 14 - 20 óráig
16 órától csatabemutató
Lovas- és huszárbemutató, 
sorgyalogsági, alaki mozgás, 
ágyúkezelés, három fegyvernem 
(lovasság, gyalogság, tüzérség) 
összehangolt mozgása 
a csatatéren. Tábori élet 
bemutatása, előadások a 
ruházatról, a felszerelésekről, 
fegyverekről. 

Hogyan harcoltak a 
Gladiatorok?
Helyszín: Duna-part
Július 21. vasárnap 15 óra
A Familia Gladiatoria 
bemutatója
Vezető: Weixelbaum János
A bemutató után közvetlenül 
sor kerül az I. Váci Vizes 
Tóga Versenyre. Csak az a 12 
férfi  indulhat bejelenetkezés 
alapján, aki rendelkezik 
dupla széles fehér lepedővel 
és fehér rövidnadrággal. 
Az avatott szemű női zsűri 
közülük választja majd ki 
a "Legszebben domborodó 
mellkas" és a "Legszebben 
domborodó pocak" kategóriák 
nyerteseit. A győzteseket a 
zsűri elnőknője koszorúzza 
meg aranyszalagokkal ékes 
babérkoszorúval. Átöltözési 
lehetőség a helyszínen. 
Jelentkezés 
a Familia Gladiatoria vezetőjénél: 
janosweixelbaum@gmail.com

Kutyaduma Központ kutyás 
bemutatója, szaktanácsadás
Helyszín: Duna-part
Július 20. szombat 
16 órától 18 óráig
július 21. vasárnap 
16 órától

Margaréta kávéház
Július 19. péntek 
20:30-tól Tarr Dávid 
akusztikus gitár-ének koncertje
Július 20. szombat 
a Megcsí-Pipi Gyorsétteremmel 
közös szervezésben: 
20:30-tól Salsa est 
Jelenik Vencellel és Mackfly-al
Zene, ének, tánc, tánctanítás.
Salsa, Merengue, Bachata, 
Cha-cha-chá

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK:
Tragor Ignác Múzeum
Információ: 
06-27/200-868, 06-30-555-7620,
email: info@muzeumvac.hu, 
www.muzeumvac.hu

Memento Mori & Ars 
Memorandi kiállítóhely
Vác, Március 15. tér 19., nyitva: 
kedd - vasárnap 10 - 18 óráig

Pannónia Ház kiállítóhely
Vác, Köztársaság út 19., 
nyitva: kedd - vasárnap 
10 - 18 óráig
A kiállítóhelyen Hincz Gyula 
festőművész és Gádor István 
keramikus-művész életmű-
kiállítása, Vertel Andrea: 
Tündérkert című szabadtéri 
bemutatója és a Vasba öntött 
történelem című állandó 
kiállítás várja a látogatókat.

A MEMENTO MORI - ARS 
MEMORANDI kiállítóhely 
és a PANNÓNIA HÁZ 
kiállítóhely 2019. július 
20-21-én (szombat-vasárnap) 
meghosszabbított nyitva 
tartással, 10.00 - 20.00 óra 
között várja az érdeklődőket!
A kiállítások ezeken a 
napokon ingyenesen 
látogathatók!

Székesegyházi Kincstári 
és Egyházmegyei 
Gyűjtemény
Vác, Március 15. tér 4. 
Tel.: 27/319-494
Nyitvatartás: 
péntek: 14 - 18 óra, 
szombat - vasárnap: 10 - 18 óra

Nemzetközi Mobil MADI 
Múzeum
Városháza, Vác, Március 15. 
tér 11.
A Dárday - Saxon 
művészházaspár nemzetközi 
gyűjteménye.

Modern Művészeti 
Gyűjtemény 
Vác, Káptalan u. 16.

Váci Mosolyalbum 
Vác, Március 15. tér 20.
Sajdik Ferenc Kossuth- és 
Munkácsy-díjas érdemes 
művész állandó életmű-
kiállítása

Hajótörténeti Gyűjtemény 
Vác, Március 15. tér 18.
Magyarország legjelentősebb 
hajókonstruktőre, hajótervező 
mérnöke, Szabadi Kálmán 
életmű kiállítása. XX. századi 
vitorlások, gőzösök, jachtok 
kicsinyített élethű másolatai 
keltik életre a tengeri, a 
balatoni és a dunai hajózást.

IDŐSZAKOS 
KIÁLLÍTÁSOK:
Margaréta Kávéház, 
Vác, Széchenyi u. 10.
A Forte Fotóklub Vác kiállítása
Megnyitó: Július 16., kedd 17.30 óra

Madách Imre Művelődési 
Központ Emeleti Galéria, 
Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
A váci kisebbségi 
önkormányzatok által felkért 
képzőművészek kiállítása
Megnyitó: július 18., csütörtök 
17 óra

Arcus Galéria, 
Vác, Köztársaság út 7.
"Fák"
A Forte Fotóklub Vác kiállítása
Megtekinthető: Július 17-től 
augusztus 30-ig.

Torony Galéria 
- Lyra Könyvesház, 
Vác, Piac utca 1.
SZÍNTÉR
Váci alkotók csoportos 
kiállítása
Megnyitó: Július 5., péntek 17 
óra, megtekinthető augusztus 8-ig.

Suti Brothers Pub
Vác, Dózsa György út 33.
Kisvác 
– Vác város szívében
Bari Janó festőművész kiállítása
Megnyitó: 
július 19. 18 óra

10 óra Pannónia Ház
Kézműves foglalkozás
Foglalkozásvezető: 
Parlagné Varga Katalin
13 óra Zenepavilon színpad
SunnyBoy
14 óra Március 15. tér
A Görög Taverna hangulata
14 óra Görög templom udvara
Gyermekudvar, népi játszótér
Megközelítés a Katona L. u. felől
14 óra Zeneiskola
Puskás Máté zongorakoncertje
15 óra Görög templom udvara
Csalavári Csalavér mesejáték
15 óra Zenepavilon színpad
Sirpakat fi nn néptánc 
és zeneszínházi csoport
16 óra Március 15. tér
Bergengóciából jöttünk! 
Gubás Gabi gyermekműsora

16 óra Zeneiskola
Csuka Ágnes Karolina 
zongorakoncertje
16 óra Zenepavilon színpad
A Silverstar Művészképző Iskola 
növendékeinek műsora
17 óra Pannónia Ház
”Forgasd meg a leánykát...”
A deákvári Naszály és Cindróka 
Néptáncegyüttes táncházzal 
egybekötött műsora.
17 óra Evangélikus templom
Sebastian Consort
17:30 óra Zenepavilon színpad
Crockodeal koncert
18 óra Március 15. tér
Szép nyári nap - a Parlando 
Színház Társulatának előadásában
18 óra Piarista templom
Vox Humana Énekkar 
hangversenye 

Vezényel: Sándor Bence
18 óra Pannónia Ház
"Értem gyúl ki a fény"
Thália Művészeti Egyesület  - 
Gyémánt Musical Stúdió I� . Csoport
18 óra Széchenyi utca
Móra Ferenc: Tulipános láda
Utcaszínházi előadás
19 óra Curia Borház udvara
Panoráma együttes
18 óra Evangélikus templom
Hortus M. Singers
20 óra Március 15. tér
Leander Kills
20 óra Duna-parti nagyszínpad
Stardust
20 óra Pannónia Ház
Liliomfi  - a leányfalui Szekér 
Színház előadásában
20 óra Zenepavilon színpad
Kitti Live

20 óra Székesegyház
Szent Cecília Kórus 
Vezényel: Varga László, 
a székesegyház karnagya
22 óra Március 15. tér
HungarOperett® koncert show 
és a Váci Jeszenszky® Balett 
professzionális társulatának 
táncelőadása. 
Közreműködnek: 
Nyári Aliz, Juhász Diána, Kurkó 
József Kristóf
22 óra Zenepavilon színpad
Third Planet
22 óra Duna-parti nagyszínpad
Fenyő Miklós koncert
24 óra Március 15. tér
Utcabál a Luxemburg Rádió 
Zenekarral
24 óra Duna-parti nagyszínpad
DJ Mono - „Vigalom Feszt”

10 óra Pannónia Ház 
- Jazz udvar
Kézműves foglalkozás 
Foglalkozásvezető: 
Zomborka Katalin
11 óra Pannónia Ház 
- Jazz udvar
Családi gumiszoba - Dolák-Saly 
Róbert gyermekműsora
11 óra Ferences templom
A sokszínű Bach 
- Dr. Bednarik Anasztázia 
(DLA) orgonahangversenye
11:30 óra Görög templom udvara
Vízipark (21 óráig)
14 óra Március 15. tér
Turjani Dolina ukrán táncegyüttes
15 óra Március 15. tér
VI. Kistérségi Hagyományőrző 
Gálaműsor

A műsort összeállította: 
dr. Ónodi Béla
15 óra Zenepavilon színpad
Quartet Cherubini
16 óra Evangélikus templom
Antonio Vivaldi Kamarazenekar
16 óra Zenepavilon színpad
Tánccipőbe bújt álom
16.30 óra Zenepavilon színpad
BlackTime Tánciskola
16 óra Pannónia Ház 
- Jazz udvar
Rák Béla Combo
17 óra Zeneiskola
A Váci Harmónia Kórus koncertje
Közreműködik: Hámori Eszter 
és Cs. Nagy Ildikó zongorán, 
valamint Zsilka Alan orgonán. 
Vezényel: Prugli Andrea
17 óra Március 15. tér

The BLUESBERRY Band
18 óra Pannónia Ház 
- Jazz udvar
Corona - Lachegyi Máté 
triójának jazz-koncertje
18 óra Zenepavilon színpad
Acoust ic Tours
18 óra Duna-parti nagyszínpad
Steroid
19 óra Curia Borház udvara
Polarys együttes
19 óra Zeneiskola
„2x2 néha 5”
Dézsi Bernadett, Dónusz 
Katalin, Huszár Anita, Rácz 
Éva, Cs. Nagy Ildikó koncertje
19:30 óra Március 15. tér
Deák Bill Blues Band
20 óra Duna-parti nagyszínpad
AK26

20 óra Zenepavilon színpad
Derby zenekar
20 óra Pannónia Ház 
- Jazz udvar
Neumann Balázs Trió 
– Faith – lemezbemutató 
koncert
21 óra Március 15. tér
Polgármesteri záróbeszéd
21:15 óra Március 15. tér
Pálinkás Gergely és zenekara
21:30 óra Duna-parti 
nagyszínpad
Kowalsky meg a Vega koncert
22 óra Zenepavilon színpad
Weinkillers
Kb. 23 óra Duna-part
Tűzijáték 
(A Kowalsky meg a Vega 
koncert után)

KIÁLLÍTÁSOK
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Tábori programok 
a MIMK-ben
Július 8-12. 
és július 29 - augusztus 2.
KÉZMŰVES TÁBOR
Kreatív kézműves tábor 
Tábori Katalin fazekas vezetésével, 
6-12 éves gyermekek részére egy hetes 
turnusban, hétfőtől péntekig, 
8-16 óráig.
A kézműves tábor díja: 18.000 Ft/fő
Testvérkedvezmény 
(második gyermektől!)
Az ár tartalmazza a napi háromszori 
étkezés, városnéző kisvonatos 
kirándulás, és a foglalkozásokhoz 
szükséges alapanyagok költségeit.
Jelentkezés menete:
Mivel a táborok korlátozott 
létszámúak (maximum 20 fő), 
a felvétel a befi zetés sorrendjében 
történik.
Jelentkezni lehet a létszám beteltéig 
a Madách Imre Művelődési Központ 
gazdasági irodáján személyesen, 
és írásban a penztar@mimk.vac.hu 
e-mail címen.
A programok a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával valósulnak meg.

Július 14. 10.00 órától
MOZGÓMOZI
A legújabb premierfi lmek a művelődési 
központban.
Jegyár: 1300 Ft
Jegyfoglalás: 
a www.mozgomozi.hu oldalon.

A bérlet i sorozat műsora: 
Szeptember 28. 19.00: Évad-
nyitó hangverseny a Fehérek 
templomában a Vox Huma-
na Énekkarral; December 14. 
19.00: Karácsonyi koncert kó-
russal és zenekarral a Baptista 
imaházban; 2020. január 4. 
19.00, MIMK: Újévi szimfo-
nikus zenekari hangverseny 
pezsgős koccintással; 2020. 
március 28 . 19.00 MIMK: 
Évadzáró Mozart-est Bogányi 
Gergellyel és a szimfonikus ze-
nekarral.

Bérletek (július 31-ig ked-
vezményesen, 6.900 forintos 
áron, késő bb 7.600 forintos 
áron) a művelődési központ-
ban és a főtéri Tourinform 
irodában válthatók, az egyes 
hangversenyekre szóló jegyek 
értékesítése szeptember 28-án 
kezdődik, a szólójegyek ára az 
első három programra 2.200 
forint, a záróhangversenyre 
2.900 forint.

Hangversenybérlet a 
Vác Civitas Szimfonikus Zenekarral
Három helyszínen négy bérleti hangversenyt kínál a komolyzene kedvelőinek a 2019/2020-as évad-
ban a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox Humana Énekkar, a zárókoncerten Bogányi Gergely 
Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, a város díszpolgára lép fel, az általa tervezett csodazongorán 
megszólaltatva Mozart: D moll zongoraversenyét.

A Váci Világi Vigalom összművészeti fesztivál fellépői közül többekkel 
készült interjú, ezekből közlünk részleteket.

Az eseményt beharangozó 
sajtótájékoztatón Rétvári Ben-
ce országgyűlési képviselő, az 
EMMI parlamenti államtitkára 
kiemelte: a váciak büszkék le-
hetnek és szerencsésnek mond-
hatják magukat, amiért nagy-
szerű kulturális programok 
részesei lehetnek lakóhelyükön.

- A kulturális rendezvények 
nyújtotta élmények közösségi 
megélése többek között azért 
lényeges, mert ez is fontos alapja 
a polgári létnek, a polgári identi-
tás megélésének - hangsúlyozta 
a politikus.

Fördős Attila polgármester 
elöljáróban azt hangsúlyoz-
ta, hogy a "Kultúra Magyar 
Városa" kitüntető címmel is 
büszkélkedő Vácot elsősorban 
a zenekultúra révén szokás 
kiemelni, ugyanakkor szavai 
szerint a képzőművészet terén 
is rangot vívott már ki magának 
a település.

- Mindazonáltal kétségtelen, 

hogy zenei téren kivételes hely-
zetben vagyunk, hiszen egyedül-
állóan erős a képzés intézményi 
háttere, ezen túlmenően számos 
nagyszerű kórus öregbíti a vá-
ros hírnevét, és a legutóbbi idő-
szakból büszkék lehetünk a még 
fi atal Vác Civitas Szimfonikus 
Zenekar sikertörténetére, nem 
véletlen, hogy önkormányza-
tunk közművelődési szerződéses 
kapcsolatot alakított ki ezzel 
a kiemelkedő művészi közös-
séggel - emelte ki a városvezető.

Sándor Bence karnagy, a 
szimfonikus zenekar és a Vox 
Humana vezetője a bérleti soro-
zattal kapcsolatban elmondta: a 
Filharmónia Magyarországgal 
együttműködve már kellő ta-
pasztalatot szereztek, és így elég 
erőt éreztek ahhoz, hogy önálló-
an indítsanak ilyen programot, 
annál is inkább, mert így sza-
badabbak a műsor kialakítása 
tekintetében, és hát az is fontos 
szempont volt az önállósodás 

kapcsán, hogy minél több he-
lyi előadó kaphasson szerepet 
a különböző hangversenyeken.

- Nagy örömmel játszom majd 
a zárókoncerten egyik kedven-
cemet, Mozart: D moll zongora-
versenyét, ami a zeneirodalom 
egyik legkiemelkedőbb gyöngy-
szeme, még a legkiválóbbak kö-
zül is - mondta hangversenye 
beharangozásaként Bogányi 
Gergely.                Ribáry Zoltán

Fenyő Miklós
- 1980-ban és a következő évben szinte berobbantak a lemezpiacra azzal, hogy több mint 

600.000 példányt adtak el a Rock and Roll Party és a Hotel Menthol című lemezükből is, 
Ön szerint minek volt tulajdonítható ez a hatalmas siker?

- Talán a koncepciónak, annak a nagyon váratlan hanghordozásnak, megjelenésnek, amire 
akkor senki nem volt felkészülve – mármint a közönség –, és az új hullám egy nagyon jelentős 
pillanatának tulajdonították. Ez teremtett egy kultuszt.

- Honnan kapta az ösztönzést ahhoz a nyelvi szlenghez, melyet a Hungáriával teremtett meg Ma-
gyarországon a nyolcvanas évek elején?

- A környékbeli jampecok és az akkori dumák, amik mentek Angyalföldön, azokból indult a 
dolog és aztán a saját világomban, mikor már az együttesen kívüli, önálló életemet éltem, akkor 
már sokkal személyesebb dalokat kezdtem el írni és akkor csak úgy ömlöttek ezek a szójátékok, 
szópoénok. Úgy szoktam mondani, hogy dupla fenekű poénok, sőt néha tripla is, attól nagyon jók 
szerintem, hogy egyszerre három dolgot jelentenek, miközben az egésznek a lényegét elmondják. 

- Zenei pályafutása során mit tart a legfontosabb produkciónak, mit emelne ki az életművéből, mire 
a legbüszkébb?

- A Made in Hungaria-t, a darabot, a fi lmet, magát a dalt, ez mindennek a csúcsa.

Deák Bill Gyula
- A bluest sokan életérzésnek tartják, mit jelent Önnek?
- A blues valóban egy életérzés, egy életstílus. Nekem a blues a teljes életemet jelenti, 

ezt csinálom már 50 éve.
- A dalok szövegét nem Ön írja, az ember mégis úgy érzi, hogy teljes mértékben Billről szólnak, mi 

a titka ennek a hitelességnek?
- Szerencsém van, mert nagyon jó szövegírók írják a szövegeimet. A titkom pedig az, hogy 

én sosem adtam el magam. Nincs sok ember, aki nem adta el magát a pénzért. Nem mentem el 
például az X-faktorba (pedig kétszer is hívtak) vagy a Hal a tortán című műsorba vagy bármilyen 
vetélkedőbe. Nem vállalok el olyan dolgokat, amikkel megtagadnám az én életemet, és azt, amit 
képviselek. Nem akarok olyanokban részt venni, amivel nem tudok azonosulni.

- Gyermekkorában a tragédiák sem kerülték el, ezek mennyiben járultak hozzá blues-os lelkivilágához?
- Nagymértékben hozzájárultak. Ott kezdődött el a blues-os lelkivilág, hogy hatan laktunk egy 

ötször ötméteres szobában, konyha sem volt, a vécé pedig ott volt a folyosó végén. Aki nem élt meg 
nehéz éveket, és nem kapott ilyen pofonokat az élettől, az azt sem tudhatja, hogy mi az a blues.

Köteles Leander
- Minek köszönhető a zenekaraival elért siker gyorsasága és tartóssága?
- Személy szerint én a hitelességben és az alázatban hiszek. Persze ott van még egy 

fantasztikus menedzsment is a zenekar mögött, de mindennél fontosabb a jó dal.
- Ön szerint mi vezetett a rock műfajának növekvő népszerűségéhez a Vigalomhoz hasonló fesztiválokon?
- Szerintem a rock és metál zene tudja a legnagyobb hatást elérni élőben. A világban egyre több 

feszültség van sajnos, és ezek levezetésére nincs is jobb műfaj, mint a metál. Másrészről kicsit 
elfáradt a nép a középszerű poptól.

- Nemrég megjelent az együttes harmadik nagylemeze is. Ha egy mondatban össze kéne foglalnia, 
akkor mi ennek a lemeznek a mondanivalója?

- Ez a lemez szövegét tekintve egy változó korszakomról szól, ahol lázadó és életet igenlő fi atal 
énemből felelősségteljes felnőtt próbálok lenni.

Az interjúkat készítette: Bodzás Szabolcs, a Madách Imre Művelődési Központ pr- és marketing munkatársa

Megnyílt az olvasók előtt a könyvtár kertje
Hosszú évek után május végén először telt meg élettel a váci könyvtár kertje. A bibliotéka vezetősége két 
éve kezdett el azon dolgozni, hogy otthonossá tegyék az elhanyagolt udvart, munkájuk gyümölcse pedig 
mostanra érett be.

Cserkaszky Györgyi, a Katona 
Lajos Városi Könyvtár igazgató-
ja: „Van egy mondás, hogy mi a 
jó könyvtár: jó könyvtár az, ahol 
nagyon jó a gyűjtemény, jobb 
könyvtár az, ahol nagyon jó a 
szolgáltatás, és a legjobb könyv-
tár az, ahol vannak jó közösségi 
terek, ahol az olvasók le tudnak 
pihenni, kellemes körülmények 
között tudnak olvasni, beszélgetni. 
Úgyhogy mi már évek óta ezért 
dolgozunk, hogy egyre több ilyen 
közösségi terünk legyen, ahol jól 
érzik magukat az olvasóink.”

A május 31-i avatóünnepségen 
a könyvtárigazgató köszönetet 
mondott a munkálatokban se-

gédkező kollégáinak, kiemelve 
a nyugdíj előtt álló Nagy Sándor 
épületgondnokot, valamint hálá-
ját fejezte ki a Táncsics mezőgaz-
dasági középiskola diákjainak és 
tanárainak, akik szintén nagyban 
kivették a részüket a kertépítésből. 

A kertnyitó ünnepségen a 
Madách gimnázium drámaköre 
Nevetni jó! címmel mutatott be 
színpadi műsort.

Lakatos Ádám, a Váci Madách 
Imre Gimnázium drámakörének 
vezetője:

„Heltai Jenő neve talán isme-
rősen csenghet, méltatlanul ál-
talában csak a Néma Leventéről 
ismerjük őt, pedig kiváló humo-

reszk szerző is volt. Három kaba-
réjelenetet választottunk tőle erre 
az ünnepi alkalomra."

Az előadást követően felavat-
ták az áprilisban elültetett hársfát 
is, amelyet a Bagolybükk egyesü-
let adományozott a könyvtárnak 
azzal a céllal, hogy a későbbiek-
ben árnyas olvasóhelyet biztosít-
son a kert látogatóinak. 

A folytatásban népzene és 
jazz dallamok is felcsendültek 
a P i két hy zeneművészet i 
középiskola növendékeinek 
előadásában. 

Mint elhangzott, a könyvtá-
rudvar kiemelt helyszíne lesz a 
nyári tábori programnak is.

Tóthné Uzonyi Ottilia, az in-
tézmény gyermekkönyvtárosa:

„A nyári táborunknak egyik 
fontos helye a kert és az itteni te-
rek, hiszen egész napos program-
jainkat ide szeretnénk tervezni, a 
kötetlen, szabadban tartott foglal-
kozások sokkal érdekesebbek és a 
gyerekek számára is élvezhetőb-
bek, hiszen az iskola után a négy 
fal közül jól esik nekik kiszaba-
dulni, és akkor ezt a kertet erre 
szeretnénk felhasználni a nyári 
tábor idején.”

Vigalmi fellépők mondták

Hirdessen nálunk Ön is!

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Váci Városimázs Kft.
Vác, Kossuth utca 21.

Tel.: 06 27/510-900
0630/698-9507

E-mail: estv@estv.hu

HIRDETÉSI ÁRAINK:
1/1 oldal - 100.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal - 50.000 Ft + ÁFA
1/4 oldal - 25.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal - 12.000 Ft + ÁFA

Apróhirdetés: 300 Ft + ÁFA /szó

HIRDETÉSI MÉRETEK:
1/1 : 186x258 mm (álló)

1/2 : 186x125 mm (fekvő)
1/4: 91x125 mm (álló-fekvő)

1/8: 34,5x52,5 mm (álló-fekvő)

www.estv.hu
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bízzunk benne, hogy hosszú távon 
mind a helyiek, mind a turisták 
örömmel fogadják ezt a kis köztéri 
bemutatót - mondta a városvezető.

Csák Ferenc művészettörté-
nész, a Körmendi - Csák Gyűjte-
mény kezelője, s így Nagy Sándor 
hagyatékának is gondozója ki-
emelte: Vác rendkívül sok kul-
turális értékkel büszkélkedhet, 
képzőművészeti alkotásokban is 

kiemelkedően gazdag, és jó, ha mi-
nél több ilyen alkotás közszemlére 
kerül a raktárak mélyéről.

- Egy-egy ilyen bemutató hely 
létrehozásához kellenek a magán-
gyűjtemények tulajdonosai, akik 
felkínálják kincseiket a nagykö-
zönségnek való bemutatásra, és 
persze kell a befogadókészség is, 
amit ezúton is megköszönünk a 
váci önkormányzatnak. Az alkotó, 
Nagy Sándor rendkívül csendes 
ember volt, úgymond meghú-
zódott a szobrai mögött. Bízvást 
mondhatom, örömére szolgálna 
az a gondosság, amivel a város 
megbecsüli műveit, tetszene neki 
a szoborpark kialakítása - fogal-
mazott Csák Ferenc. 

Ribáry Z.

Születtek:
Sör László és Kis Katalin 

É v a  g y e r m e k e :  Z s e l y k e , 
Já m b or  L á s z l ó  é s  U l r i c h 
Andrea gyermeke: Andor, Tóth 
Máté Tamás és Kisari Eszter 
M á r i a  g y e r m e k e :  T i m ó t , 
Talpas Norbert és Varga Dóra 
gyermeke: Emma, Czerovszki 
G á b o r  é s  S z a l a i  D o r i n a 
g ye r me ke :  Gáb or,  Kovác s 
V i k t or  é s  K m e t t i  V i v i e n 
g y e r m e k e :  Á r on ,  M ol n á r 
Att i la és Dr. Á r vay Eszter 
gyermeke: Szofi, Szabó Patrik 
és Jón á s A n n a g ye r me ke : 
Leila, Rusvai Bence András 
és Gyóni Krisztina gyermeke: 
Szabolcs, Bertyák István és 
Sajgó Réka gyermeke: Mira, 
Gere Tamás és Bayer Anita 
gyermeke: Ádám, Harsányi 
Zsigmond és Makrai Szabina 
g ye r me k e :  H a n n a ,  Lup e k 
Gergő és Abelovszki Orsolya 
gyermeke: Dénes

Házasságot kötöttek:
Va l e k  B é l a  é s  For g á c s 

Tímea, Kiss Attila és Pásztor 
K a r i n a ,  D udá s Sá ndor é s 
Tor ny i  Pet r one l l a  Á g ne s , 
Novák János Tamás és Kepler 
Brigitta, Szita Ádám és Szabó 
Csilla, Szivák Balázs és Rácz 
Zsanett, Saskó Zsolt és Nagy 
Mónika, Szucsik Norbert és 
Zomborka Liána, Bata Gábor és 
Simon Mónika, Király József és 
Cseresznyés Adrienn, Weiser 
At t i l a  é s  C se r n á k M á r t a , 
Mészáros István és Kovács 
Margit , Bánföldi Olivér és 
Csáki Annamária, Udvardi 
Zsolt és Fenyvesi Erika, Iker 
Péter és Novák Nikoletta

Elhunytak:
Kurdi Ferenc /1947/, Koncz 
Sándorné sz: Szikora Ilona 
/ 19 2 5 /,  K i s s  J á n o s n é  s z : 
Berecz Margit /1939/, Keindl 
Károly /1951/, Bíró Gáborné 
sz: Berczeli Katalin /1961/, 
Resch Györgyné sz: Gulyás 
Mária Edit /1926/, Kár páti 
Csaba Károlyné sz: Bar tus 
Judit /1954/, Károlyi Gyula 
Atti la /1963/, Lieszkovszky 
Tibor Dénes /1933/, Schulcz 
József István /1954/, Dalanics 
Lászlóné sz: Aranyász Mária 
/ 19 3 1 /,  B a l o g  Já n o s n é  s z : 
Petői Mária /1927/, Kucsera 
Mihályné sz: Pazsitka Mária 
/1931/, Kókai Sándorné sz: 
Győri Mária /1941/, Vanek 
Imre /1942/, Mikita Józsefné 
sz: Doszlop Irén /1952/, Klein 
Józsefné sz: Vandrus Erzsébet 
/1931/, Berta János /1944/, Oláh 
Lászlóné sz :  Lestá k Már ia 
/1938/, Meszes Ferenc János 
/1942/, Tányéros Sándor /1955/, 
Trhaj Jánosné sz: Gyebnár 
Mária /1937/, Rafa András 
/1942/, Tomecz Antalné sz: 
Makrai Teréz /1935/, Szetei 
Zoltánné sz: Duló Erzsébet 
/1929/, Bényi Sándorné sz: 
Harazin Ilona /1927/, Balogh 
László Lajos /1936/, Cserni 
Mihály /1934/, Gyurik Józsefné 
sz :  Nag y Ju l i a n n a /1923/, 
Halász Zoltánné sz: Szakál 
Ilona /1946/, Fábry Éva /1944/, 
Bozóky Tibor Károlyné sz: Víg 
Erika /1953/, Molnár László 
Istvánné sz: Balog Ilona Ágnes 
/1947/, Szabados László /1947/, 
Szabó Ist vá n né sz :  Jurácz 
Márta /1944/

Kultúra Fórum / Hasznos

 Gyógyszertárak ügyeleti rendje
H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

01.  D 02. E 03. F 04. G 05. H 06. I 07.   A
08. B 09. C 10. D 11.   E 12.  F 13.  G 14.  H
15.  I 16.  A 17.  B 18.  C 19.  D 20. E 21.  F
22.  G 23. H 24.  I 25.   A 26.  B 27. C 28. D
29.   E 30. F 31.  G 01.  H 02.  I 03. A 04.  B
05.  C 06. D 07. E 08.  F 09. G 10. H 11.   I
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s
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ANYAKÖNYVI 
HÍREK

VÉRVÉTEL, KÖTÖZÉS OTTHONÁBAN! 

Feszültségmentes, rohanás nélküli 
egészségügyi szolgáltatások már Vácon is!

 Tel: 06-30-320-0461 , www.vervetelhazhozjon.hu

Deákvári Gyógyszertár Vác, Deákvári főtér 30. 0 6 -2 7/ 5 10 - 8 0 5

Központi Gyógyszertár Vác,Dr. Csányi L. krt. 46. 0 6 -2 7/ 5 0 1 - 63 0

Vácz Remete Gyógyszertár Vác, Magyar u. 3. 0 6 -27/ 3 0 5 - 9 9 7

Gyöngyvirág Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 3. 0 6 -2 7/ 3 0 3 - 3 43

Kisváci Szent Gellért Gy. Vác, Papp Béla u. 10. 0 6 -27/ 3 0 6 -19 0

Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a. 0 6 - 2 7/ 3 0 1 - 3 67

Benu Gyógyszertár Vác Vác, Zrinyi u. 9. 0 6 - 2 7/ 5 0 1 - 3 8 5

Fekete Kígyó Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 37. 0 6 - 2 7/ 3 1 2 - 3 3 8

Alsóvárosi Gyógyszertár Vác, Zöldfa u. 25. 0 6 - 2 7 / 3 1 1 - 1 5 7

A
B
C
D
E
F
G
H
I

 Központi orvosi 
ügyelet

(felnőtt és gyermek)
 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
ÁNTSZ épület földszinti helyisége.

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

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

 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

Hajszter Donát: Eldorádó
VENDÉGTOLL

A fi lmet Bereményi Géza írta és rendezte, akinek a neve ismerős lehet 
sokak számára, mivel a magyar kultúra egyik kiemelkedő alakja évtizedek 
óta. A legtöbben talán onnan ismerhet ik őt, hogy Cseh Tamásnak írt 
dalszövegei talán a legjobbak, amit a magyar könnyűzene valaha hallott.

A fi lmet magát Bereményi önéletrajza ihlette. Sanyi bácsi unokája, 
Imi tölt i be a fi lmben Bereményi szerepét. Több olyan jelenet és részlet 
is van a fi lmben, amit a valóság szült. Például ilyen az, hogy Bécsben 
fogant, vagy az hogy a Teleki téren laktak, sőt még a kórházas jelenet is 
valamilyen formában megtörtént.

A fi lm igencsak érdekes módon konstruált, mivel nem egy konkrét 
cselekményt dolgoz fel, hanem egy család történetén keresztül járja 
körbe egy kor kérdéseit, problémáit. Ez sajátosan Bereményi módszere, 
ez sok dalszövegében is megjelenik (pl.: „Dal a ravaszdi Shakespeare 
Williamsről”,”Dosztojevszkíj és az ördögök”). Ha utólag belegondolunk a 
fi lm ”cselekményébe”, akkor észrevehetjük, hogy az nem feltétlenül koherens, 
hanem olyan, mintha különálló anekdotákból állna, amiket az köt össze, 
hogy ugyanazon teleki téri családdal történnek. Ilyen például a jelenet, 
amiben Sanyi bácsi lemegy egy korabeli mulatóba, hogy találkozzon 
valakivel és közben egy mellékszálon egy auschwitzi túlélő beszámolóját 
hallhatjuk arról, hogy ő bár túlélte a megpróbáltatásokat, de az anyja 
meghalt. Még egy utolsó számot kér az ottani énekesnőtől, majd fejbe 
lövi magát. Ehhez hasonló számos kis történetből tevődik össze a fi lm.

Egy ilyen koncepciójú filmben a szereplők jellemfejlődésére nincs 
lehetőség. Egyes karakterek olyan sarkalatosan jelennek meg, hogy már-
már archetipikusak. 

Talán Sanyi bácsi érdemel pár külön szót. Az egyik legkarizmatikusabb 
karakter, akit valaha magyar fi lmben láttam. Egyáltalán nem művelt, viszont 
a végletekig gyakorlatias és talpraesett. Az őt játszó színésznek, Eperjes 
Károlynak - aki talán az egyetlen magyar színész, aki felér a ’70-es évekbeli 
aranygeneráció szintjéhez (Sinkovits, Latinovits stb…) - ez élete alakítása.

Összességében ezt az alkotást színvonalában legfeljebb Fábri Zoltán 
fi lmjeihez lehet hasonlítani, ami azt fi gyelembe véve, hogy Fábri a valaha 
élt legnagyobb magyar rendező,  igen nagy dicséret. A nemzetközi porondon 
valószínűleg csak azért nem állná meg a helyét, mert túl sok sajátosan 
magyar problémát dolgoz fel.

A következő havi fi lm: Oliver Stone: Született gyilkosok www.vac.hu

Felavatták a Duna-parti 
szoborparkot
Június 22-én, a Múzeumok Éjszakája délutánján 
ünnepélyesen átadták Vác újabb kiállítási látvá-
nyosságát, a Nagy Sándor Munkácsy-díjas szob-
rászművész tizenhárom alkotásából a Duna-parti 
sétányon, az Ereklyés országzászló közelében ki-
alakított kis szoborparkot.

Papp László, a szoborpark 
megvalósításának főszervezője 
az ünnepi eseményen elmondta: 
ez az első, de remélhetőleg nem 
egyedüliként maradó szoborpar-
kja a városnak, amelyet szavai 
szerint megérdemel a település.

Fördős Attila polgármester ki-
emelte: az önkormányzat, a város-
vezetés régi törekvése a Duna-par-
ti terület szépítése, szavai szerint 
a cél megvalósítása a legutóbbi 
időben új lendületet kapott.

- Mi tagadás, a szoborpark ese-
tében is vannak, akiknek nem 
tetszik ez a fejlesztés, és amilyen 
fórumon csak tudják, igyekez-
nek rossz színben feltüntetni a 
kezdeményezést. De ehhez már 
hozzászoktunk. A lényeg, hogy 
a szeretetteljes befogadó készség, 
a szépítés szándéka ebben az 
esetben is meghozta gyümölcsét, 

A HÓNAP FOTÓJA                                    Vác a Naszály felől                                Gerengay Gusztáv felvétele
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Az Avar utcai temető nyilvá-
nos wc-je az elmúlt évben hasz-
nálhatatlanná vált, állapota je-
lentősen leromlott, szükségessé 
vált annak a felújítása. 

A munkálatok során kiderült, 
hogy a meglévő ciszterna is tönk-
rement, ezért ki kellett cserélni 
egy korszerű, időtálló darabra.

A munkákat a Váci Városfej-
lesztő Kft szakemberei végezték, 

amelynek köszönhetően a teme-
tőbe látogatók újra használhatják 
a mosdó/wc blokkot.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, 
közösen óvjuk közös értékeinket!

Mint ahogyan a verseny há-
ziasszonya, Fábián Nikolette az 
eredményhirdetéskor említette, 
a Fut a Vác versenynek mindig 
van üzenete, amit a pólón és az 
emlékérmen is megjelenítenek 
a szervezők. Az idén a világ 
egyik legnagyobb fi zikusára és 
csillagászára emlékeztek, aki az 
elmúlt évben költözött végleg a 
csillagok közé. Arra a tudósra, 
akinek korán abba kellett hagy-
nia a sportot, és élete 
fő művét már kere-
kes székben, speciá-
lis segédeszközökkel 
írta meg. Amikor a 
londoni paralimpiai 

játékokat megnyitotta, hangját 
gépek szimulálták és pupillá-
jának mozgását érzékelve for-
málták szavakká gondolatait. A 
verseny első pólóját, ami Step-
hen Hawkingnak állít sajátos 
emléket, ezért a szervezők egy 
olyan diáknak, a Boronkayban 
végző Fehér Máténak adták át, 
aki szeptembertől tanulmányait 
Cambridge-ben, azon az egyete-
men folytathatja, ahol Hawking 

kutatott és tanított. 
A félmaratoni tá-

von Bartucz Bori és 
Hámori András, 10 
km-en Bugyi Anita 
és Scheibert Gábor, 

Az önkormányzat 
nevében és 
képviseletében a 
Váci Városfejlesztő Kft. 
vagyonhasznosítási 
részleg 
(Vác, Köztársaság út 34.) 
2019. július havi 
hirdetései

Hasznos / Fórum Hajrá Vác!

Köszöntjük 
Fábián Sándornét

Fábián Sándorné május 28-
án betöltötte 90. életévét, ebből 
az alkalomból kis ünnepséget 
rendeztek a tiszteletére az Arany 
János Utcai Idősek Otthona és 
Klubjában. A köszöntésen - az 
önkormányzat képviseletében 

- részt vett Mokánszky Zoltán al-
polgármester és Mohácsiné Dim 
Rita, az intézményfelügyeleti és 
humán osztály vezetője is, hogy 
átadják az ünnepeltnek a város 
ajándékát és az Orbán Viktor mi-
niszterelnök kézjegyével ellátott 
díszoklevelet.

Jolika néni elsősorban háztar-
tásbeliként segítette férjét, Fábi-
án Sándort, aki hosszú éveken 
át vállalt áldozatos társadalmi 
munkája elismeréseként Pro Ur-
be-díjat érdemelt ki annak idején.

A szépkorú ünnepelt, idestova 
húsz éve, kezdetben klubtagként 
kezdett eljárni az Arany János 
utcai intézménybe, de már annak 
is sok éve, hogy beköltözött az 
otthonba.

- Nagyon jó itt a társaság, ked-
vesek a lakótársak, a gondozók, 
az intézményvezetők, mondha-
tom, hogy családias közösségben 
érzem magam - mondta Joli néni.

Hozzátette: természetesen ná-
luk is előfordulnak félreértések, 
de ő mindig azon van, hogy ha-
mar elcsituljanak a viták, amiben 
mindmáig segíti eredendően víg 
kedélye.

Felhívás parlagfű mentesítésre
Elérkezett a parlagfű szezon, és az elmúlt évek tapasztalataiból kiindulva 
a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biz-
tonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 
Osztálya az idén is nagy hangsúlyt kíván fektetni a megelőzésre, érvényre 
juttatva azt az állami szerepvállalást, melynek fő célja a prevenció és a 
megelőzést segítő kommunikáció. 
A parlagfű-fertőzöttséget elsősorban a földhasználók jogkövető maga-
tartásával lehet visszaszorítani.
A hivatal célja annak elérése, hogy minél többen elvégezzék területük 
mentesítését, és önkéntes jogkövető magatartásukkal hozzájáruljanak 
Pest megye parlagfű-fertőzöttségének csökkentéséhez, ezáltal az allergiás 
és asztmás megbetegedésben szenvedők életminőségének javításához.
Általános tudnivalók:
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gaz-
dasági károsító hatása számottevő.
Az allergizáló gyomnövény elleni védekezés elsősorban az ingatlantu-
lajdonosok, ingatlanhasználók kötelessége. A hatóságok feladata, hogy 
- amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget ezen kötelezett-
ségének - a mulasztók költségére elrendelik az úgynevezett közérdekű 
védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.
Felhívjuk a fi gyelmet, hogy belterületen az illetékes jegyző, külterületen 
(az ingatlanügyi hatóság általi helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv 
tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági 
eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni 
védekezési kötelezettségüket.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasz-
náló nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai 
állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.
A belterületen az illetékes jegyző által elrendelt közérdekű védekezést a 
hivatalvezető által megbízott vállalkozók végzik, a költséget a mulasztó 
földhasználók viselik. Elmarad az elrendelt mentesítés, amennyiben az 
érintett ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó a felszólításra önmaga 
elvégzi, elvégezteti a gyomirtást.
A növényvédelmi bírság kisza-
bására a növény- és talajvédelmi 
hatóság jogosult, ezért a közérdekű 
védekezés elrendelését követően a 
jegyző az ügyben keletkezett irato-
kat továbbítja az eljárásra jogosult 
hatóságnak. A bírság alapja a par-
lagfűvel fertőzött terület nagysága. 
A bírság mértéke bel- és külterület 
esetében egyaránt 15.000  forinttól 
5 millió forintig terjedhet.

Az idén is nagy siker volt a Fut a Vác
Vác egyik legjelentősebb tömegsport eseményén, a Fut a Vácon az idén is több mint ötszáz résztvevő 
indult a különböző futamokban.

Javában tart az evezős versenyszezon, és a Vác Városi Evezős Club a különböző korosztályokban 
számos válogatott sportolóval képviselteti magát a nemzetközi megmérettetéseken.

A szervezők a futónap minden 
órájában indítottak egy-egy távot 
annak érdekében, hogy minden-
ki az eredményhirdetés körül 
érjen be a célba. 

Ezen a versenyen mindig 
lehet számítani valami meg-
lepetésre, amit az idén is biz-
tosított a versenyzők egy több 
mint 40 fős csoportja: fekete 
feliratos egyen trikóban Okos 
Levente nemzetközi szintű vak 
sportolóval közösen teljesítették 
a távot, felhívva a figyelmet a 
cukorbetegség megelőzésének 
fontosságára. A csapatot a Szalai 
család, a Royal Fitness, Szimon 
Zita és Rotterhoffer Attila szemé-
lyi edzők szervezték, és az idén is 
sikerült ezzel a Fut a Vácba egy 
újabb színt, egy újabb üzenetet 
belevinni. Befutásuk után szó-
szólójuk a színpadon is felhívta 
a fi gyelmet arra a tényre, hogy 
a cukorbetegség komoly szervi 
megbetegedések mellett vakságot 
is okozhat, és jelenleg sokkal job-
ban fenyegeti a lakosságot, mint 
évekkel ezelőtt. Fotók: Pomaházi Roland

5 km-en Ősi Eszter és Kalász 
Botond, a 2,8km-es buli futáson 
Dankó Mira és Weisz Gellért és 
a félmaratoni váltóban a VISE 
csapata győzött.

Több mint 80 ovis állt a rajt-
hoz, és ezzel szüleik is eredmé-
nyesen sportolhattak gyereke-
ikkel a lufi s futáson.

A legeredményesebb egyesület 
címét a Royal Fitness érdemelte 
ki, a legeredményesebb cégét a 
MAVIR ZRt.

A díjátadáson ezúttal Mo-
kánszky Zoltán alpolgármester, 
Kovács Ágnes, Matkovich Ilona, 
Balkovics Péter és Kiss Zsolt kép-
viselők is köszöntötték a résztve-
vőket az önkormányzat nevében.

A szervezők, a VISE és Bíró 
György és barátai ezúton is 
köszönik a VSzC Boronkay 
György Műszaki Gimnázium 
és Szakgimnáziumnak, hogy a 
helyszín, az informatikai eszkö-
zök és a szükséges infrastruktú-
ra biztosításával évek óta támo-
gatják ezt a rendkívül népszerű 
rendezvényt.

Evezés: Galambos Péter Európa-bajnoki címet szerzettFelújították az Avar utcai temető mosdóját

Belgrádban – a tavalyi VB 
helyszínén – tartották az első Vi-
lág Kupa versenyt május 11-12-én.

Férfi  könnyűsúlyú egypárban 
Galambos Péter nagy fölénnyel 
nyerte az „A” döntőt, így VK-fu-
tam győztes lett. Férfi felnőtt 
kétpárevezősben a még U23-as 
korcsoportú Ács Kristóf – Bács-
kai Máté egység bekerült az „A” 
döntőbe, ahol az ötödik helyen 
értek célba. 

A május utolsó előtti hétvégé-
jén Essenben zajló I� úsági Euró-
pa Bajnokságon a VVEC-t négy 
sportoló képviselte.

Eredeményeik: a férfi  nyolcas 
- a legénységben Ujhelyi Mihállyal 
- az 5. helyen végzett, a női nyol-
cas versenyszámban a hatodik 
helyen végzett a magyar csapat, 
tagjai sorában Kas Natáliával, a 

férfi  kétpárevezős versenyszám-
ban a Szklenka Bence, Szilágyi 
Konrád alkotta dubló a 13. helyen 
zárta a kontinensviadalt.

Június második hétvégéjén a 
64. bledi nemzetközi versenyen 
szerepelt a Vác Városi  Evezős 
Club több válogatott versenyzője.

A kétnapos versenyen az a ha-
gyomány, hogy mindkét napon 
minden versenyszámot megren-
deznek.

Az idén tizenöt ország csak-
nem ötszáz versenyzője állt rajt-
hoz a különböző futamokban.

A férfi felnőtt kétpárevezős-
ben Szklenka Bence és Szilágyi 
Konrád szombaton és vasárnap 
is megnyerte a versenyszámot. 
Ugyancsak mindkét napon a ma-
gyar egység nyert a női felnőtt 
négypárevezős versenyszámban, 

az egyes beülőben a VVEC-t 
képviselő Zsiros Jankával. A női 
i� úsági négypárevezős verseny-
számban a váci Kas Natáliával is 
erősített magyar egység szomba-
ton győzni tudott, másnap pedig 
a 2. helyen végzett. A férfi  felnőtt 
nyolcasok mezőnyében mindkét 
napon 2. lett a magyar egység, a 
legénységben Ujhelyi Mihállyal. 
A női felnőtt könnyűsúlyú egy-
párevezősben Csepel Zsófi a szom-
baton az U23-as versenyszámban, 
majd másnap a felnőttek között 
egyaránt harmadikként evezett 
át a célvonalon.

Az idén Luzern adott otthont 
az evezős Európa-bajnokságnak, 
melyen magyar győztes tiszteleté-
re is szólt a nemzeti himnusz, Ga-
lambos Péternek köszönhetően.

A Vác Városi Evezős Club kivá-
Beépítetlen terület értékesítésre:
- Vác belterület 4762/36 hrsz-ú, kivett beépí-
tetlen terület megnevezésű, 1423 m2 nagy-
ságú ingatlan - Papvölgy
- Vác belterület 4762/37 hrsz-ú, kivett beépí-
tetlen terület megnevezésű, 1348 m2 nagy-
ságú ingatlan - Papvölgy
- Vác belterület 4762/38 hrsz-ú, kivett beépí-
tetlen terület megnevezésű, 1277 m2 nagy-
ságú ingatlan - Papvölgy
- Vác belterület 4762/39 hrsz-ú, kivett beépí-
tetlen terület megnevezésű, 1000 m2 nagy-
ságú ingatlan - Papvölgy
- Vác belterület 4747/13 hrsz-ú, kivett beépí-
tetlen terület megnevezésű, 144 m2 nagysá-
gú ingatlan - Papvölgy
- Vác belterület 4747/1 hrsz-ú, kivett beépí-
tetlen terület megnevezésű, 815 m2 nagysá-
gú ingatlan - Papvölgy
- Vác, belterület 5189/10 hrsz-ú, Domboldal 
köz alatti, kivett beépítetlen terület megne-
vezésű, 1486 m2 nagyságú ingatlan
- Vác, belterület 2888 hrsz-ú, Vác Tabán 
utca 48. szám alatti, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, 331 m2 nagyságú 
ingatlan

Nem lakás célú helyiségek 
bérbeadásra:
- Vác, Nagymező utca 1. szám alatt találha-
tó, 4518/11/A/46 hrsz-ú, 103 m2 alapterületű, 
nem lakás céljára szolgáló helyiség – keres-
kedelem-szolgáltatás-
vendéglátás tevékenységi körre
- Vác, Káptalan utca 3. szám alatt, a köz-
ponti piac főépületében található 18+18+8 
m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek egyben – kereskedelem-szolgálta-
tás-vendéglátás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 27. szám alatti, 22 m2 
alapterületű, nem lakás céljára szóló helyi-
ség – kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás 
tevékenységi körre
- Vác, Budapesti főút 21. szám alatt találha-
tó, 3518/A/1 hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, nem 
lakás célú helyiség (műemléki épület) – ke-
reskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre

A pályázatok feltétele, teljes szövege letölthető a 
www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról.
Információ: Váci Városfejlesztő Kft. 
vagyonhasznosítási részleg,
tel.: 27/510-104, 510- 103

www.vac.hu

lósága három világbajnoki érem 
és számos világkupa siker után 
újabb kimagasló eredményt ért 
el, miután a könnyűsúlyú egypá-
revezős versenyszám nagydöntő-
jében, szinte végig vezetve, impo-
náló magabiztossággal utasította 
maga mögé minden riválisát.

Galambos Péter, akinek Rap-
csák Károly mesteredző a trénere, 
immár több mint egy évtizede 
halmozza a sikereket a különbö-
ző nemzetközi versenyeken, Vác 
hírnevét is öregbítve.             R. Z.

Fotó: MESZ/Czucz Bálint
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Hétfő
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége legfontosabb 
történései
21:17 - Sporthírek
20:20 - Spiritusz
sport, életmód és szabadidő 
magazinműsor
20:30 - Konyha TV
20:45 - Sportközvetítés/Film
22:55 - Híradó
ismétlés

Kedd
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége legfontosabb
történései
21:17 - Sporthírek
20:20 - Katolikus TV
vallási magazin
21:00 - Spiritusz
sport, életmód és szabadidő 
magazinműsor
21:15 - Konyha TV
21:30 - Sportközvetítés/Film
22:35 - Híradó
ismétlés

Szerda
18:00 - Hetedhét Magazin
összefoglaló Fót térségéből

19:00 Hetedhét Magazin
ismétlés
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége 
legfontosabb történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Nagyító
hírháttér műsor
20:50 - Film
22:10 - Híradó
ismétlés

Csütörtök
20:00 Híradó
benne Vác és térsége 
legfontosabb történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Hazai
kulturális programajánló 
magazinműsor
20:40 - Nagyító
háttértár műsor
21:10 - Film
22:30 - Híradó
ismétlés

Péntek
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége 
legfontosabb történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Hazai
kulturális programajánló 
magazinműsor
20:40 - Térségi Magazin
21:10 - Partycsóka 
Tomi Show
22:30 - Híradó
ismétlés

UV Rovarcsapda:

8.450 Ft

Elektromos légycsapó: 

1.870 Ft
apó: 

Csatlakozzon 
csapatunkhoz!

Közép- és Kelet-Európa 
legnagyobb nyomdája, az Ipress Center 

folyamatos munkarendbe  
· betanított munkásokat,
· operátorokat,

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A 
+36 30 413 2120 TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ

keres


