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PÁLYAAVATÓ 
DEÁKVÁRON
Buzánszky Jenő pazar 
körömpasszos kez-
dőrúgása az újhegyi 
ovi-foci pályán.

REGÉNY 
A KIRÁLYRÓL
Ősi János váci iskola-
igazgató Szent László-
ról szóló kalandregény-
nyel jelentkezett.

NAGY SZTÁROK 
A VIGALOMBAN
Az R-Go és az Edda 
is fellép a július a 
harmadik hétvégéjén 
tartandó fesztiválon.

8. oldal 13. oldal 9-11. oldal

Kiállításmegnyitóval, gazdag kulturális műsorral, városunk új díszpolgárának köszöntésével teljes gálával 
ünnepelte Vác és Järvenpää a két település testvérvárosi kapcsolatának három évtizedes jubileumát. 
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HOL
járunk?
Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől várjuk, kedves Olvasóink! A helyes 
megfejtéssel előrukkolók között ajándékokat sorsolunk ki. Aki tudja vagy legalább sejti a választ, írja meg nekünk 
e-mailben az estv@estv.hu címre! Köszönettel: Váci Városimázs Kft. 
Előző számunk játékának győztese: Bukros Krisztián, akinek gratulálunk a helyes megfejtéshez és a nyereményhez! 
Mostani feladványunk megfejtését július 15-éig várjuk. Előző lapszámunk archív fotóján az első világháborús 
mementó - hosszú évekig a Fehérek temploma oldalfalán elhelyezett - emléktáblája szerepelt.

A 
helyszín természetesen Vác, ezúttal a Nemzet Sportvárosa 
cím szempontjából.

Utólag már könnyű azt mondani: Csank János, a váci 
labdarúgás élcsapatának mestere az őszi szezon végén kishítű 

volt, amikor úgy nyilatkozott lapunknak, hogy a bajnoki cím sorsa még erősen 
kérdőjeles, de aki belekóstolt a versenysportba, tudja, elég egy sérülés(hullám), 
néhány rossz bírói döntés, egy-egy szarvashiba, és máris fuccsba mehet a 
győzelmi álom. Az óvatosság soha nem árt, főleg ha még nagyobb erőfeszítésre 
ösztökél, ahogy a tavaszi etapban - a lassacskán újra gyarapodni kezdő 
közönség örömére is - rendre tanúbizonyságát adták elszántságuknak a já-
tékosok. Így aztán elmondhatjuk: végre - igaz, egyelőre még csak a megyei 
első osztályban, de - ismét felnőtt bajnoki címet könyvelhetünk el, épp húsz 
évvel azután, hogy az akkori Váci Izzó MTE megnyerte az NB I-es bajnok-
ságot, élén szintén a mostani trénerrel. A korábbi mélyrepülés ellenére szép 
kerek történet ez, ráadásul remélhetőleg nem keretesen korlátolt, hiszen ez-
zel a sikerrel talán elkezdődik egy újabb hegymenet, főleg úgy, hogy a jelek 
szerint az angol főtulajdonos, John Marshall hosszú távban gondolkozik...

Kézilabdában szintén (hely)történeti jelentőségű sikernek örülhettek a 
főszereplők, hiszen a lány ifjúsági korosztályban az Ipress Center Vác fiataljai 
nyerték meg a bajnokságot, ebben a kiemelt csapatsportban városunk első baj-
noki címét kiharcolva. És itt is szép távlatú lehet a jövő, hiszen a főszponzor - a 
focistákéhoz hasonlóan - szintén továbbra is biztosítja a kellő támogatást a klub 
csapatainak. Vagyis a következő bajnoki kiírás(ok)ban ismét versenyben lehet-
nek „hölgykoszorúink” az anyagi szempontból legjobban eleresztett riválisokkal.

A csapatsportok játékosai most egy kicsit pihennek, de júliusban már 
kezdődik a felkészülés a következő bajnoki évadra, ami remélhetőleg legalább 
olyan sikeres lesz mint a mostani.

Addig is a nyári hónapokban figyelő tekintetünket kajakosainkra és 
evezőseinkre irányíthatjuk, hiszen az előjelek szerint nekik is kinéz jó 
néhány szép siker.  

És még egy gondolat: bár korábban hozzászoktunk, hogy - bármilyen 
kis nemzet vagyunk - a versenysport terén a világ élvonalába tartozunk, a 
jövőben valószínűleg egyre inkább értékelnünk kell (és miért ne értékelnénk) 
a második-, harmadik- és pontszerző helyeket is. És ez honi berkeinkben 
ugyanígy igaz a váci sportolók teljesítményét górcső alá véve.

RIBÁRY ZOLTÁN | fôszerkesztô | ribary.zoltan@gmail.com   TARTALOM
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Harminc éves testvérvárosi együttműködés
Megerősítették a szerteágazó kapcsolatot. Köszöntötték Vác új díszpolgárát

Vác annak idején, harminc évvel ezelőtt az első ma-
gyar városok között volt, amelyek testvértelepülési 
kapcsolatot létesítettek a szovjet fennhatóságú keleti 
blokkon kívül. A finnországi Järvenpää-vel azóta is 
élő és gyümölcsöző az együttműködés.

A kapcsolatot - amelynek ötlete 
a Vox Humana énekkar ’81-es finn-
országi vendégszereplésekor merült 
fel -, a hazai szocialista bürokrácia 
különböző intézményeit érintő tiszte-
letkörök után végül 1984-ben sikerült 
szentesíteni - tehát már történelmi 
távlata van az együttműködésnek. 

Az évforduló jegyében június 13-án 
a testvérvárosi szerződést megerősítő 
ünnepségnek és nagyszabású gálamű-
sornak adott helyet a Madách Imre 
Művelődési Központ. Az esemény 
alakalmából népes önkormányzati és 

kulturális küldöttség érkezett Järvan-
pää-ből, és itt volt Finnország buda-
pesti nagykövete, Pasi Tuominen is. 
A program fényét emelte, hogy ekkor 
vette át az elismerést Vác legújabb 
díszpolgára, Jaakko Harjuvaara ve-
zető lelkész.

- Vác testvárosi kapcsolatrendszeré-
ben Järvenpää kiemelt szerepet tölt be, 
hiszen az elmúlt három évtizedben az 
élet szinte minden területére kiterjedt 
a szervezett együttműködés, de ezen 
túlmenően személyes kapcsolatok is 
szövődtek és szövődnek folyamatosan, 

igazán elmélyítve a barátságot. Isko-
lák, sportklubok, egyházi közösségek, 
kulturális intézmények, civil szerveze-
tek kötődnek egymáshoz, ráadásul az 
EU-hoz való csatlakozásunk óta uniós 
projektekben is rendre együttműkö-
dünk. És még mindig van távlat, hogy 
méginkább megerősítsük, kiterjesszük 
az összefogásunkat - mondta ünnepi 
beszédében Fördős Attila polgármester.

Helina Perttu önkormányzati elnök 
kiemelte, hogy 30 éve nagyon más volt 
a világ, ami a testvérvárosi kapcsolat 
szempontjából annyiban volt tetten ér-
hető, hogy abban akkoriban még fontos 
szerepet játszott a politika is, mára vi-
szont ez háttérbe szorult, és a barátság 
ápolásának ma már az intézmények, 
kulturális csoportok, sportklubok, 
egyházi közösségek, civil szervezetek 
a fő letéteményesei.

Detre János evangélikus lelkész, a 
Finn-Magyar Baráti Társaság váci szer-
vezetének elnöke a pókhálóhoz hason-
lította a testvérvárosi együttműködés 
rendszerét, amelyet szavai szerint már 
megannyi összekötő szál erősít.

Vác új díszpolgára, Jaakko Har-
juvaara elmondta, hogy családjában 
immár négy generáció óta folyamatos 
a magyarországi, váci kötődés, hiszen 
a sort az édesapja kezdte, most pedig 
már az unokákon a sor.

- Boldog emlékem, amikor egy lá-
togatásunkkor fiam kislánya megkér-
dezte, miért kell Budapestre utazni, 
amikor Vác annyira szép - idézett fel 
egy momentumot Jaakko Harjuvaara, 
majd zárszóként azt kívánta, hogy még 
sok-sok hasonló jubileumot megérjen 
ez a példaadó együttműködés. 

Ribáry Z.

A pengefaltól a főtéri parkoláson át a buszmenetrendig
A városvezetés június 18-án tar-

tott sajtótájékoztatóján a többi között 
elhangzott: várhatóan - nagyrészt 
- visszaállíttatják a szolgáltató Volán-
busszal a korábbi helyi menetrendet, 
sikerült előrelépést elérni a volt ke-
nyérgyári épületből megmaradt pen-
gefal ügyében, illetve „visszaszigorít-
ják” a főtéri behajtást és parkolást.

- A június elején életbe lépett új 
helyi menetrendet rengeteg kritika 
érte az elmúlt hetekben, ezért - leszö-
gezve, hogy a változtatásokat alapve-
tően a busztársaság dolgozta ki - ha-
tározottan fellépünk, hogy nagyrészt 
visszaálljon a korábbi állapot. Vác 

évről évre növekvő összeggel járul 
hozzá a szolgáltatás biztosításához, 
így joggal fogalmazhatjuk meg a lako-
sok véleményén alapuló igényeinket. 
Ebben a kérdésben augusztus 1-je 
az újabb határnap - mondta Fördős 
Attila polgármester.

A volt kenyérgyári épületegyüt-
tesre emlékeztető pengefal kapcsán 
az önkormányzat ígéretet kapott a 
terület tulajdonosától, a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálattól, hogy záros 
határidőn belül lebontatják a rom-
maradványt, előkészítve tervezett 
beruházásukat.

- Addig is megerősíttettük a penge-
falat, illetve amíg áll, a környezethez 
illőbb megjelenéséről szintén gondos-
kodunk - mondta a város első embere.

Aztán áttért a főtéri parkolás- és 
behajtás gondjára, amivel kapcsolatban 
elmondta: bár nyilvánvaló, hogy van-
nak, akik érdeksérelmet szenvednek 
el az intézkedés kapcsán, mégis újra 
szigorú mederbe tereli a város az it-
teni gépkocsiforgalmat, hiszen csak 
így lehet elérni, hogy ez a terület ma-
radéktalanul betölthesse a funkcióját.

Mokánszky Zoltán alpolgármester 
a közelmúlt jeles eseményei közül 
kiemelte az első váci ovi-foci pálya 

avatását, annál is inkább, mivel el-
mondása szerint nagyon jó a több-
funkciós létesítmény fogadtatása.

Pető Tibor alpolgármester reagált 
Bóth János MSZP-frakcióvezető két 
nappal korábbi, szintén sajtótájékoz-
tatón elhangzott kritikáira.

- Úgy tűnik, hogy a gyűlöletkeltés 
mellett hazugságkampány is indul, 
hiszen a frakcióvezető sajtótájékozta-
tóján minden érintett témában csúsz-
tatott. Egyrészt a rendkívüli ülésen 
a megelőző rendes, az éves munka-
rendbe illeszkedő tanácskozásunkhoz 
képest elsősorban az ÁROP (Állam-
reform Operatív Program - a szerk.) 
pályázatunkkal kapcsolatban változott 
a szavazatarány, immár támogatva az 
új előterjesztést, amelyben ráadásul 
Bóth János több módosító indítványát 
is figyelembe vettük. Másrészt köszö-
nő viszonyban sincs a valósággal, hogy 
a képviselők nem kapják meg időben 
az előterjesztéseket, a júniusi ülés kap-
csán például épp azon a napon jutottak 
el hozzájuk a legújabbak, amikor a 
volt polgármester antidemokratikus 
működést emlegetett. Magyarán nincs 
semmiféle botrány, a felvetett témák 
valójában álügyek, tele félrevezető 
állításokkal - mondta Pető Tibor.

Bóth János sajtótájékoztatóján 
gerincpróbának nevezte a júniusi 
rendkívüli testületi ülést, amikor a 
város ÁROP-pályázatáról, a vigalom-
hoz kapcsolódó plusztámogatásról és 
a csörögi hulladékkezelő társasággal 
való szerződés tervezetéről szavaztak 
- újra - a döntéshozók.

- Csereklye Károly kivételével 
többen egy vagy több kérdésben 
megváltoztatták döntésüket, ennek 
megítélését a választókra bízzuk - 
mondta Bóth János.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakos-
ságot és a járművezetőket, hogy - a 
képviselő-testület 3/2012. (I. 20.) ren-
delete értelmében a főtér közlekedési 
rendjét az előírások többszöri meg-
szegése miatt szigorúbban fogjuk a 
jövőben ellenőrizni, kiszűrendő a 
szabálytalankodókat...

A behajtási engedély ellenőrzésére 
a rendőrség, a közterület-felügyelet 
valamint a közterület kezelője jogosult.

A rendeletben előírtak megszegői 
pénzbírsággal sújthatók, illetve visz-
szavonandó a behajtási engedélye an-
nak, aki egy éven belül több mint két 
estben nem tartja be a szabályokat... 

Váci Polgármesteri Hivatal
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2014. június 2.

Három, korábban a májusi 
munkarend szerinti képvise-
lő-testületi ülésen is szereplő 
téma szerepelt a napirenden.

A valamivel több mint féló-
rás ülésen 12 képviselő volt jelen, 
hiányzott dr. Bóth János, Kiss 
Zsolt és dr. Váradi Iván Attila. 

Elsőként Fördős Attila pol-
gármester felidézte azokat a 
vonatkozó törvényi- és helyi 
rendeleti szabályokat, amelyek 
alapján ismételt tárgyalást kez-
deményezett, majd mindhárom 
napirendi témánál megindo-
kolta a rendkívüli ülésen való 
tárgysorozatba vételt.

A tervezett napirend kilenc 
támogató szavazattal történt 
elfogadását követően elsőként 
a csörögi depónián keletkező 
gázok ártalmatlanításáról szóló 
együttműködési megállapodás-
ról szóló anyagot vitatták meg 
a jelenlévő képviselők. 

Mint az Pető Tibor alpolgár-
mester előterjesztésében leírta: 
a korábban a szakbizottság által 
megtárgyalt, majd a május 22-i 
testületi ülésen elfogadott - a 
keletkező gázok hasznosítási 
lehetőségeinek kidolgozását 
kezdeményező - határozat sze-
rint két árajánlatot kértek be. 
Ezek alapján hárommillió forint 
fedezet biztosítása vált volna 
szükségessé az előkészítésre. 

Dr. Bánhidi Péter felsorolta 
azon érveit, amelyek alapján a 
hasznosítást kellene preferál-
nia a városnak. 

Ezeket az indokokat azon-
ban Pető Tibor vitatta, majd 
Fördős Attila felidézte a csö-
rögi lerakó történetét, illetve a 
jelenleg zajló hulladékgyűjtés és 
- ártalmatlanítás kialakulását. 

A szavazás előtt Dr. Jakab 
Zoltán firtatta a hasznosítási 
lehetőségek gyakorlati meg-
valósítását.

Végül 9 igen és 3 nem sza-
vazattal elfogadták, hogy az al-
polgármesteri előterjesztésben 
jelzett feltételekkel kösse meg a 
város az együttműködési szer-
ződést az adott céggel a kelet-
kező gázok ártalmatlanítására.

A folytatásban a Váci 
Városimázs Kft. azon kéré-
se került napirendre, mely 
szerint az idei vigalomra el-
különített költségvetést (22,5 
millió forint) - a tavalyihoz 
hasonlóan - bruttó 2 millió 
540 ezer forinttal növelje az 
önkormányzat. A pótfinan-
szírozást - amelynek forrása 
az önkormányzat „Pénzügyi, 
jogi és egyéb díjak” költség-
vetési sora - vita nélkül, nyolc 
támogató vokssal elfogadták.

Szintén vita és hozzászólás 
nélkül fogadták el a „Szerve-
zetfejlesztés Vác Város Önkor-
mányzatában” elnevezésű - 40 
millió forintos, teljes támo-
gatási intenzitású - projekt 
kilenc részfeladatából a költ-
ségcsökkentésre és hatékony-
ságnövelésre vonatkozó tanul-
mányt. Ezt június 5-ig kellett 
elfogadnia az önkormányzat-
nak, ellenkező esetben a meg-
valósítás ellehetetlenült volna. 
A májusban beterjesztett - és 
akkor nem támogatott - anyag 
a rendkívüli ülésre elsősorban 
a korábbi képviselő javaslatok 

tekintetében változott, és ez-
úttal 11 támogató szavazattal 
elfogadást nyert.

2014. június 10. 

A mindössze pár perces 
reggeli tanácskozásra tíz 
képviselő érkezett, távol ma-
radt Katonáné Doman Erika, 
Csereklye Károly, Dr. Jakab 
Zoltán, Kászonyi Károly és 
dr. Váradi Iván Attila.

Bevezetőjében Fördős At-
tila polgármester elmondta: 
a Magyar Államkincstár jú-
nius 2-án kelt levelében ar-
ról adott tájékoztatást, hogy 
bizonyos feltételek mellett a 
helyi közösségi közlekedés 
üzemeltetésére még az előző 
évre vonatkoztatva is igénybe 
lehet venni állami támogatást. 
Ehhez azonban elengedhetetle-
nül szükséges, hogy a képvise-
lő-testület határozatba foglalja, 
hogy a szolgáltatónak mekkora 
nettó összegű önkormányzati 
támogatást számolt el.

A jelenlévők vita nélkül 
egyhangú határozatban kinyi-
latkoztatták, hogy a Volánbusz 
Zrt, mint a helyi közösségi 
közlekedés szolgáltatója részé-
re 2013-ra vonatkoztatva nettó 
60 millió forint összegű, saját 
forrásból származó, vissza nem 
térítendő önkormányzati tá-
mogatást fizetett a város.

DÖNTÖTT A TESTÜLET DÖNTÖTT A TESTÜLET
Két rendkívüli ülést is tartott a képviselő-testület
Még a június 19-én megtartott éves munkarend szerinti tanácskozást megelőzően két 
rendkívüli ülést is tartott az önkormányzati képviselő-testület.

A munkaterv 
szerinti ülés 
összefoglalója

A június 19-én tartott mun-
katerv szerinti ülés nagy ré-
szén – Kiss Zsolt kivételével 
- minden képviselő jelen volt. 

A lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról, illetve 
a képviselők, bizottsági ta-
gok ülésről való távolmara-
dásáról szóló jelentés nyitotta 
meg az ülést. A tájékoztatók 
sorában volt a bizottságok át-
ruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről és a jelentősebb 
beruházások aktualitásairól 
szóló anyag. 

A napirendi sort zárt 
üléssel kezdték meg a kép-
viselők, amelyről később 
Fördős Attila polgármester 
adott tájékoztatást.

A nyílt ülés elején projek-
toros tájékoztatót tekinthet-
tek meg a jelenlévők az ön-
kormányzat és a váci fegyház 
együttműködési megállapo-
dásának egy esztendejéről. 
Ezután a likviditási jelentés 
és a büdzsé újabb módosítása 
került szóba. A folytatásban 
többek között a holding áp-
rilisi tevékenységéről szóló 
beszámolóról tárgyaltak. Né-
hány városrendezést, illetve 
egészségügyet érintő téma-
kör megvitatása után külön-
böző kérelmekről döntöttek. 
Majd egy, sürgősséggel be-
nyújtott előterjesztés elfoga-
dásával úgy határoztak, hogy 
augusztus elsejétől a szolgál-
tató állítsa vissza a helyi kö-
zösségi autóbusz-közlekedés 
korábbi rendszerét. Két, az 
önkormányzat vagyonához 
kapcsolódó rendeletalkotás 
és a távfűtőmű energetikai 
fejlesztésével összefüggő vita 
után szokás szerint a napi-
rend utáni képviselői hozzá-
szólások és kérdések zárták a 
júniusi testületi ülést. 

A zárt ülés 
döntései

A jún iusi  munkarend 
szerinti ülés zárt részében 
meghozott döntésekről För-
dős Attila polgármester adott 
tájékoztatást.

Eszerint a Juhász Gyula 
Általános Iskola igazgatói 
pályázatára három jelentkező 
volt. A kinevezésről később 
az illetékes állami szervezet 
hoz döntést. A váci önkor-
mányzat a szakbizottsági és 
a testületi meghallgatás után 
mind Hogál Gabriellát, mind 
Szalárdi József Attilát, mind 
pedig Vanderlik Tamást alkal-
masnak tartotta, így javasolja 
pályázatának továbbvitelére.

A képviselők odaítélték az 

idei „Vác Város Közszolgála-
táért” címet. Ezt a Köztisztvi-
selők Napján Mohácsiné Dim 
Rita, az Intézményfelügyeleti 
és Humán Osztály vezetője ve-
heti majd át. 

Testületi döntés értelmében 
- közérdekű lakáshoz juttatás 
jogcímen - a Váci Rendőrkapi-
tányság a Zöldfa utcában egy 
önkormányzati tulajdonú lakás 
vonatkozásában 5 éves határo-
zott időre egyszeres bérlőki-
jelölési lehetőséget kap, piaci 
alapú lakbérrel.

Katonáné Doman Erika 
képviselő kérdésére Deákné dr. 
Szarka Anita jegyző tájékoz-
tatást adott egy birtokvédelmi 
és építéshatósági ügyről, amely 
hosszú évek óta tart és jelenleg 
már bírósági szakaszban van.

Végül a Közbeszerzési 
Munkacsoport üléséről és a 
Beszerzési Munkacsoport 
elbírált pályázatáról benyúj-
tott tájékoztatót kérdés nélkül 
tudomásul vették a zárt ülés 
résztvevői. 

Kérdések és 
hozzászólások

A júniusi testületi ülés 
napirendi sorát zárva reagál-
hattak a képviselők az előző 
tanácskozáson feltett kérdése-
ikre kapott válaszokra. Majd 
napirend utáni hozzászólások 
és új kérdések következtek. 

A hozzászólásokat dr. 
Váradi Iván Attila nyitotta. 
A zárt ülésen megtartott is-
kolaigazgatói véleményezés 

kapcsán, majd a Boronkay 
György Műszaki Középisko-
la és Gimnázium meghiúsult 
fenntartóváltása ürügyén a 
demokrácia szélesítését szor-
galmazta. 

Dr. Bóth János egy ko-
rábbi testületi jegyzőkönyv 
pontosságát kritizálta és a 
folyamatban lévő munkaügyi 
perek kapcsán tett észrevételt.

Balkovics Péter deákvári 
lakosként emlékeztetett arra, 
hogy korábban a környeze-
tet szennyező cementgyár 
működése ellen nem lehetett 
panasszal élni, el lentétben 
napjainkkal, amikor a táv-
fűtőmű energetikai fejlesz-
tése kapcsán előtérbe ke-
rülnek a környezetvédelmi 
szempontok. 

Kászonyi Károly többek 
között egy internetes oldalon 
megnyilvánuló MSZP-elnök-
ségi tag mondanivalóját és 
stílusát kritizálta.

Dr. Bánhidi Péter egyéb 
észrevételei mellett vissza-
utasította, hogy legutóbbi 
sajtótájékoztatójukon frakciója 
már választási propagandát 
folytatott volna. 

Pető Tibor már megtörtént 
és várható belvárosi útjavítá-
sokat említett meg.

A képviselői kérdések sorát 
dr. Bóth János nyitotta: egy 
hivatalos rendőrségi értesí-
tés alapján rákérdezett, hogy 
megtörtént-e az abban érintett 
cégvezető miatt a tanulságok 
levonása, érdeklődött, mely 
cég végzi majd a vigalom 
biztosítását, firtatta, vannak-e 
fejlemények a választásokat 
megelőző plakátrongálással 
kapcsolatban, kérdést tett fel 
Mokánszky Zoltán magáncélú 
autóhasználatával kapcsolat-
ban, végül érdeklődött egy ko-
rábban hivatalosan ajándékba 
kapott lánc megléte felől. 

Fördős Attila válaszában 
elmondta, hogy az ártatlan-
ság vélelme miatt nincs ok 
az említett rendőrségi eset 
kapcsán intézkedésekre, a vi-
galmat pedig idén is az NBH 
Security biztosítja. 

Pető Tibor a plakátron-
gálást érintő, Mokánszky 
Zoltán pedig az állítólagos 
magáncélú gépkocsi haszná-
lat tárgykörben adott választ, 
cáfolva a kérdésekben meg-
bújó sejtetéseket.

Dr. Váradi Iván Attila 
felhívta a figyelmet, hogy 
a Földváry téri lakótelep 
egyes területein elmaradt a 
rendcsinálás, ezt követően 

rákérdezett a térfigyelő ka-
merák vesztes pályázatának 
következményeire.

Utóbbira válaszként a pol-
gármester elmondta: informá-
ciói szerint ebben az évben 
még lesz esélye Vácnak ilyen 
jellegű pályázásra, elképzelé-
seinek megvalósítására.

Dr. Bánhidi Péter a főépí-
tésztől a vár területének fel-
tárásáról kérdezett elsőként, 
aztán a szociális alapú faosz-
tás idei terveiről érdeklődött, 
majd a képviselők által feltett 
kérdések előírások szerinti 
ügymenetéről tett fel kérdést. 

Katonáné Doman Erika 
konkrét problémákat sorolva 
kérte a korábban már megígért 
intézkedések végrehajtását.

Csereklye Károly meg-
köszönte a városi főkertész, 
Mezei Helga segítőkészségét, 
és reményét fejezte ki, hogy 
a belvárosi fák továbbra is 
betöltik szerepüket. 

Balkovics Péter elsőként di-
csérte a Honvéd utcai szelektív 
gyűjtősziget megszüntetését, 
egyúttal kifejezte reményét, 
hogy az állampolgárok egyre 
fegyelmezettebben használják 
ezeket a lehetőségeket, majd 
örömét fejezte ki, hogy a de-
ákvári egyszerűsített körfor-
galom fejlesztése elérte célját. 

Kovács Ágnes egy társas-
ház melletti parkolás követ-
kezményeit említette, majd a 
postaparki ivókút visszaállítá-
sát kérte, végül egy Burgundia 
városrészi forgalomkorlátozást 
szorgalmazott.

Kriksz István a Beniczky 
utcai autósforgalom megnyug-
tató megoldását kérte és a mű-
velődési ház körüli parkolási 
gondokról szólt. 

Rendelet-
módosítások

A képviselő-testület jú-
nius 19-i plenáris ülésén két 
rendeletet alkotott meg, és 
módosította az idei költség-
vetés számait.

1. Rendeletalkotás az ön-
kormányzat tulajdonában álló 
lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérletéről, 
valamint elidegenítésükről:

A jelentős gazdasági- és 
jogszabályi környezetváltozás 
miatt az önkormányzat tavaly 
megkezdte az érvényben lévő 
rendeleteinek felülvizsgálatát. 
Ennek során került sor a jel-
zett rendelet megalkotására, 
amely figyelembe veszi az 
Alaptörvényt, a hatályos ön-
kormányzati törvényt, illetve 
a témával összefüggő, érvény-
ben lévő jogszabályokat. Az 
ezek alapján kialakított ren-
deletet a képviselők 10 igen 
vokssal és 2 tartózkodással 
fogadták el. 

2 .  Rendeleta l kotás az 
önkormányzat vagyonáról 
és a vagyonnal való gazdál-
kodás egyes szabályairól , 
valamint az önkormányzat 
vagyonának értékesítése, 
il letve hasznosítása során 
alkalmazandó pályáztatási 
szabá lyokról:  A rendelet 
megalkotásának indokai 
hasonlóak az előző pontban 
leírtakéhoz. Ezt a rendeletet 
a testület 12 támogató szava-
zattal fogadta el. 

Minkét rendelet hatásta-
nulmányában szerepel, hogy 
annak jelentősebb társadalmi-, 
gazdasági- és költségvetési 
kihatása nincs, a rendeletal-
kotásnak a szabályozás egyér-
telműsítése volt az alapindoka. 

3. Az idei költségvetési 
rendelet módosítása: A mó-
dosítás alapja, hogy az álla-
mi költségvetésből származó 
források 35,3 millió forinttal 
nőttek. Ennek a városi büdzsé-
be történő átvezetése után Vác 
2014-es költségvetési főösszege 
valamivel meghaladja a 7 milli-
árd 304 millió forintot. (Ez tar-
talmaz több mint kétmilliárd 
forintos külső finanszírozási 
műveletet is.) 

Közérdekű 
információk

- A júniusi ülés szünetében 
rendkívüli ülést tartott a Gaz-
dasági-Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Bizott-
sága. Ezen a két, vagyonnal, 
illetve lakásokkal/nem lakás 
célú helyiségekkel kapcsola-
tos rendelet mellett a tagok 
megtárgyalták azt a javaslatot, 
amely szerint Vácott a helyi 
autóbusz-közlekedési struktúra 
augusztus elsejétől visszaáll a 
június elejét megelőző rend-
szerre és menetrendre.

- Egy korábbi képviselői 
kérdésre adott főmérnöki vá-
laszból kiderült, hogy - bár 
az idei városi költségvetésben 
nem tervezte az önkormányzat 
- az időjárás miatt szükség lesz 
szúnyoggyérítésre. Erre 600 
ezer forintot csoportosítottak 
át és már keresik a kivitelezőt. 

- A Naszály úti kerékpá-
rút-szakasz út- és közmű tervei 
elkészültek, javában tart ezek 
engedélyeztetése.

- A MÁV START ZRT. utas-
forgalmi szempontból indokolt-
nak és szükségesnek tartja a 
zónázó vonatok Vác-Alsóvárosi 
megállítását, ezt a menetrend 
tervezésénél figyelembe veszi.

- A Diadal térre tervezett 
gördeszka pálya kivitelezői 
szerződésétől a nyertes pályá-
zó visszalépett, a pályázatot 
újra kiírták.

- A Törökhegy villamos 
energia fejlesztési projekt 
tervei az engedélyeztetés 
szakaszában vannak.

- Leadta a hivatal az ille-
tékes szerveknek a volt kom-
mendánsi hivatalba tervezett 
szociális bérlakások terveit. 

- A testület döntése értel-
mében Vác ismételten csatla-
kozik az Európai Autómentes 
Nap programjához.

- Felhatalmazást kapott 
a polgármester, hogy – a to-
vábbi szakbizottsági vitákkal 
párhuzamosan - folytassa le a 
tárgyalásokat az Ipoly Erdő 
Zrt-vel annak érdekében, 
hogy a vásártéri távfűtőmű 
a hőtermelését földgáz alap-
ról részlegesen faaprítékra 
váltsa át.

- A testület tárgyalásokat 
kezdeményez a Mozgáskor-
látozottak Közép-Magyaror-
szági Regionális Egyesüle-
tének három millió forintos 
kérelmével kapcsolatban az 
érintett szervezettel. 

- Júliusban és augusztus-
ban tíz alkalommal 50%-
os kedvezményt kapnak a 
gyermeküket egyedül nevelő 
szülők a sportcsarnokban/
stadionban/strandon, illetve 
a művelődési központban az 
intézmények saját szervezésű 
rendezvényeire.

- Egyelőre nincs végleges 
döntés, hogy a vasútállomás 
korszerűsítését érintő beru-
házásba utólag bekerül-e az 
érintett lakók egy része által 
kért, a kisváci területet érin-
tő újabb zajvédőfal.
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Pedagógusnapi 
ünnepség

Május utolsó csütörtökjén a Pan-
nónia Ház adott helyet a városi pe-
dagógusnapi ünnepségnek.

Mokánszky Zoltán, művelődésért 
és oktatásért felelős alpolgármester 
beszédében kiemelte a pedagógusok 
munkájának fontosságát, kifejez-
ve köszönetét, hogy folyamatosan 
tü re l mes ,  od aadó é s  á ldozatos 
munkával oktatják, nevelik a jövő 
nemzedékeit.

A rendezvényen műsorral kedves-
kedtek a résztvevőknek a Silverstar 
Művészképző Iskola óvodás és isko-
lás növendékei, továbbá Podhánszky 
Bálint és Mészáros Hanna, valamint 
Gregor Csaba, a Bartók Béla Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola diákja 
és Ruzsik Réka, a Madách Imre 
Gimnázium tanulója.

Az ünnepségen „Katedra Pedagó-
giai Díjban” részesült Gálné Haran-
gozó Mária, a Madách Imre Gimná-
zium tanára, Jámborné Skripeczky 
Mariann, a Bartók Béla Zenei Alap-
fokú Művészeti Iskola zenetanára, 
Kiss Péterné, a Kisvác-Középvárosi 
Óvoda óvodapedagógusa, Pénzes 
Adrienn, az I. Géza Király Köz-

gazdasági Szakközépiskola tanára 
és Kocsi Károly, a Juhász Gyula 
Általános Iskola igazgatója.

A felzárkóztatás, a képességfejlesz-
tés és a tehetséggondozás területén 
elért eredményeiért harmincegy szak-
ember vehette át a szakbizottság által 
odaítélt „Vác Város Tehetséggondozá-
sáért” elismerő oklevelet, míg ketten 
„Vác Város oktatását segítő munkáért” 
elismerő oklevelet kaptak.

Az elismeréseket Mokánszky Zol-
tán és Pető Tibor alpolgármesterek, 
valamint dr. Schmuczer Istvánné, a 
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport-
bizottság elnöke nyújtották át, ezt kö-
vetően a bizottsági elnök megkérte a 
díjazottakat, hogy a köszönet szavait 
tolmácsolják kollégáiknak is, hiszen 
a Katedra-díjra összesen 14 felterjesz-
tés, míg a tehetséggondozást elismerő 
munkáért járó elismerésre összesen 64 
javaslat érkezett.

Sikeres volt
a Testvér Túra

Június 2-án hazaért Testvér Túra 
elnevezésű kerékpáros körútjáról a 
gödöllői Almási Attila és a váci Végh 
Tibor, akik a 28 napos „kalandozásuk” 
során több mint 3 ezer kilométert tettek 
meg két keréken, közben 5 ország 11 
települését, köztük Gödöllő és Vác több 
testvérvárosát is érintették.

A városháza előtt az önkormányzat 
nevében Mokászky Zoltán, sportért 
felelős alpolgármester gratulált a túra 
két résztvevőjének a nem mindennapi 
sportteljesítményért. A biciklisek pedig 
egy pólót ajándékoztak a városvezető-
nek, melyet a felkeresett testvértelepü-
lések vezetői láttak el a kézjegyükkel. 

- Maga az út nem lett volna nehéz 
egyébként, ha az időjárást nem fogjuk 
így ki. Borzasztó sok esőt kaptunk, a 
négy hét háromnegyedében ilyen körül-
mények között tekertünk, amikor meg 
nem esett, akkor leégtünk. Több volt 
az emelkedő, mint gondoltuk, így hát 

egy héttel hosszabb lett a túra a terve-
zettnél, de mondom, ebben az időjárás 
is közrejátszott - mondta Végh Tibor. 

A túrázókat azonban az eső sem 
tántorította el, minden nap reggel 7-kor 
keltek, és 8-kor már nyeregben is vol-
tak, egészen este 6-7 óráig. Elmondásuk 
szerint az első hét volt a legnehezebb, 
hiszen csak utána vették fel igazán a 
ritmust. Naponta kétszer étkeztek, és 
mintegy 5-6 liter folyadékot fogyasz-
tottak, de édességet is sokat ettek, 
hogy legyen energiájuk. A biciklik jól 
bírták a több mint 3 ezer kilométeres 
utat, mindössze egyszer kellett hátsó 
kereket cserélni rajtuk a kopás miatt. 
A sportolók viszont jelentős súlyt vesz-
tettek, Attila 10 kilóval lett könnyebb, 
míg Tibor 5 kilótól szabadult meg az 
út során. De ez már csak a fogadtatás 
miatt is megérte szerintük.

- A testvérvárosokban nagyon jó 
volt a fogadtatás, többnyire tudták, 
hogy érkezünk, mert e-mailen jeleztük 
nekik. Mindenhol szeretettel fogadtak, 
ajándékokat kaptunk, szuveníreket, mi 
pedig átadtuk mind Gödöllő, mind Vác 
testvérzászlaját - mondta Almási Attila.

Nemzeti 
összetartozás

Június 4-e már nem csupán a trianoni 
békediktátum gyásznapja, hanem egyben 
a nemzeti összetartozás ünnepe is, ily 

módon pedig összetett érzelmi töltete van 
- ezt lehetett megtapasztalni a dátumhoz 
kötődő városi megemlékezésen is.

Fördős Attila polgármester beszédé-
ben kiemelte, hogy lassan évszázadnyi 
idővel Trianon után sem tud megnyu-
godni a magyar néplélek, hiszen az 
új határok kijelölése szavai szerint 
megnyomorította a magyar nemzetet, 
százezreket, milliókat kiszolgáltatott 
kisebbségi helyzetbe taszítva.

- Nekünk, mai utódoknak mindig 
keresnünk kell az alkalmakat, lehető-
ségeket, hogy szót emeljünk, intézke-
déseket hozzunk a határokon átívelő 
nemzetegyesítés jegyében - fogalmazott 
Fördős Attila. - Az, hogy ma egyre erő-
sebbnek érezhetjük magunkat nemzeti 
értelemben, a történelmi igazságta-
lanság fényében valódi sikertörténet. 
És ezért mélységes hálával tartozunk 
a határon túli magyaroknak, akik a 
legnehezebb időkben is kitartottak, 
hűek maradtak identitásukhoz. Elévül-
hetetlen feladatunk tehát, hogy gon-
dolkodásunkban, lelkületünkben soha 
ne mondjunk le a Kárpát-medencében 
eleink által szerzett jogainkról, termé-
szetesen békességben együttműködve 
az itt velünk együtt élő más népekkel. 

M. Kiss Sándor történész vázlato-
san felidézve a trianoni békediktátum 
megszületésének körülményeit, inkább 
annak utóéletéről szólt.

- Furcsa, de Trianon nem csupán 
gyásznap, hiszen a maradék Magyar-
ország ezután vált igazán független 
állammá, igaz, csak átmenetileg, hiszen 
a második világháború után szovjet 
felhatalom alá kerültünk. Aztán hosz-
szú évtizedekig tartott az agymosás, 
aminek az volt a lényege, miszerint 
bűnös nép vagyunk, mindez pedig oda 
vezetett, hogy voltak, vannak generáci-
ók, amelyeknek tagjai közül sokaknak 
máig a meglepetés erejével hat, hogy 
Romániában, Szlovákiában, a Délvidé-
ken milyen jelentős lélekszámú magyar 
kisebbség él. A gátat ebben a kérdésben 
Antall József törte át, amikor az 1990-
ben tartott választások eredményeként 
kormányfő lett és beiktatásakor kije-
lentette: lélekben tizenötmillió magyar 
miniszterelnökeként kíván tevékeny-
kedni - emlékeztetett a történész.

Zárszóként kifejezte reményét, hogy 
június 4-ét előbb-utóbb már nem gyász-
napként tarjuk majd számon elsősor-
ban, hanem nemzeti megmaradásunk 
ünnepnapjaként.

A városi megemlékezést Sasvári 
Sándor Jászai-díjas énekes-színművész 
és a Karolina-iskola diákjainak jól ösz-
szehangolt verses-énekes összeállítása 
tette teljessé. 

R. Z.       

Színes programok
az időseknek

Vác Város Önkormányzat Idősek 
Otthona és Klubja egy hónapon belül 
két programot is szervezett a kortársak 
és a különböző korosztályok közötti 
nyitás jegyében.

Május 21-én több, a szépkorúaknak 
közösséget teremtő civil szervezettel 
- az Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas 
Egyesülettel, a MÁV-nyugdíjasok klub-
jával, a nemzedékek sorát oktató-nevelő 
nyugalmazott pedagógusok közösségé-
vel, a Deákvári Nyugdíjas Klubbal és a 
nyugállományba vonult önkormányzati 
köztisztviselők csoportjával - összefog-
va kirándulást szerveztek a Szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múzeumba, ahol a 
résztvevő idős emberek megtekintették 
a kisalföldi tájegység népi építészeti 
örökségét bemutató házakat, gazdasági 
épületeket, valamint délidőben a „kis-
bodaki” pajtában hagyományos módon 
készült, kemencében sült kenyérlán-
gossal olthatták éhüket, jó hangulatú 
beszélgetés közben. 

- Úgy gondolom, ezzel a program-
mal fontos lépést tettünk azért, hogy 
szorosabb kapcsolat alakuljon ki a 
bentlakásos intézmények, és a teljes 
napi ellátást nyújtó klubok, valamint 
a kortársaknak közösséget teremtő 
civil csoportok között. Hagyományt 
szeretnénk teremteni ebben a szellem-
ben, vagyis az a célunk, hogy az ilyen, 

mind tágabb kört érintő programok 
rendszeressé váljanak, hiszen ezek is 
zálogai, hogy mélyen tisztelt öregje-
ink sok szép élményt élhessenek meg 
megérdemelt pihenőéveikben - mondta 
Szmolár Attila igazgató.

Június 3-án a Magosfa Környezeti 
Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány 
kismarosi központjába látogathatott el 
közösen huszonöt idős ember, illetve 
a Karolina katolikus-iskola diákjainak 
egy csoportja.

- Ez az alkalom pedig az aktív idő-
södést és a generációk közötti szere-
tetteljes találkozást szem előtt tartó 
programunk jegyében valósult meg, 
és elmondhatom, nagyszerű élményt 
szerezhetett minden résztvevő, a szép-
korúak ugyanúgy mint a fiatalok. 

R. Z.

Esélyegyenlőségi
ünnepnap

A június 7-én tartott városi Esély-
egyenlőségi Napon - a Karolina Katoli-
kus Általános Iskola tanulóinak műsora 
és Fördős Attila polgármester köszöntője 
után - átadták a Vácon Élő Fogyatékos 
Emberekért díjakat. Egyéni elismerésben 
részesült a Váci Egyházmegyei Karitász 
igazgatója, Gyurcsán Csabáné, míg a 
mentőállomás munkatársainak áldozatos 
tevékenységét közösségi elismeréssel jutal-
mazta az önkormányzat, illetve egy civil 
szervezetnek köszönhetően díjat kapott az 
akadálymentesítés szempontjából legin-
kább megfelelőnek ítélt épület - ezúttal a 
Lyra Könyvesház. Ezután szakmai fórum 
következett, melynek középpontjában a 
fogyatékkal élő emberek családon belüli 
támogatása állt.

Fördős Attila polgármester beszédé-
ben elsősorban az empátia fontosságára 
hívta fel a figyelmet, emlékeztetve, hogy 
a kor előre haladtával előbb-utóbb min-
den ember megtapasztalja valamilyen 
fogyatékosság terheit.

- Én hiszem azt, hogy a társadalom 
többsége mindig jó szándékú, jóakaratú 
és helyenként nem azért nem figyelnek 

KRÓNIKA KRÓNIKA
K Ö S Z Ö N E T -

N Y I L V Á N Í T Á S
Köszönjük mindazoknak, akik 

szeretett halottunkat, 

SÍVÓ ANTALNÉT 
sz.: WALTER ZSUZSANNÁT

utolsó útjára elkísérték, 
sírjára virágot hoztak, 

fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet 

dr. Zsifkov Tibor főorvos úrnak 
és a váci kórház kardiológiai 

osztálya dolgozóinak 
lelkiismeretes munkájukért.

A gyászoló család (x)

Ezernél is több vendég érkezett az ország minden részéből
és a határokon túlról is Vácra a pünkösdi hosszú hétvégén 
a XXI. Gyalogtúrázók Országos Találkozójára.

A három napon át tartó esemény rengeteg programot kínált minden 
korosztálynak, kirándulások, városnéző séták, teljesítménytúrák jelentették 
az alapot, de kiegészítésként családi vetélkedők és - természetesen főleg 
esténként - zenés-táncos rendezvények is színesítették a kínálatot. 

A rendezvény fővédnöke, Fördős Attila polgármester a rendezvény 
kapcsán megfogalmazta: „Az egészséges életmódhoz fontos a friss levegő, 
a testmozgás, és ehhez Vác és környéke nagyszerű terep, ezt a lehetőséget 
pedig vétek kihagyni. Mi helyiek ebből a szempontból kényelmes helyzetben 
vagyunk, bár kétlem, hogy minden városlakó járt legalább egyszer mondjuk 
a Naszály-hegyen vagy az ártéri tanösvényen, pedig nagyszerű élményekkel 
lehet gazdagodni ilyen alkalmakkor. Ami pedig a városunkat a találkozó 
kapcsán felfedező vendégeinket illeti, remélem, jó hírünket viszik.”

oda a fogyatékossággal élőkre, mert a 
gonoszság eluralkodott, hanem talán 
azért, mert még mindig nincs eléggé a 
közgondolkodás fókuszában az egymás 
iránti felelősségvállalás fontossága - 
fogalmazott a polgármester, méltatva 
a segítők áldozatvállalását.

Délután a főtéren gazdag kulturális 
műsorral folytatódott a program, mely-
ben neves előadók is közreműködtek.

Egy kiállítást is megnyitottak az Esé-
lyegyenlőségi Nap keretében. A „Mások 
másképp festői szemmel” című tárlaton 
három fogyatékkal élő alkotóművész 

alkotásait lehet megtekinteni. Újháziné 
Venesz Erzsébet, Kalmár Zsuzsanna és 
Fördős József festményeit Paál Tímea 
ajánlotta a megjelentek figyelmébe.

Örökbefogadott
játszóterek

Az Ipress Center nyomdai központ 
Veled Vagyunk társadalmi felelősségvál-
lalási programjában meghirdetett játszó-
tér-örökbefogadási mozgalom keretében 
június 6-án megtartották a csatlakozó 
intézmények az első takarítási napot a 
gondjaikba vett játszótereken.

Örökbe fogadó csoportok, az általuk 
kiválasztott váci játszóterek:

Radnóti Miklós Általános Iskola: 
Deákvári fagyibár előtti játszótér és az 
Újhegyi út - Harkály u. - Sirály u. - Fá-
cán u. tömbbelsőben található játszótér

Ipress Center-Vác női kézilabda-
csapat: Duna part, Ady E. sétányon 
lévő játszótér

Ipress Center-Vác ifjúsági női kézi-
labda bajnokcsapat: Duna part, József 
A. sétányon található játszótér

Dartmoor Nyelviskola: Belváros, 
Damjanich téri játszótér

Ipress Center: Belváros, Posta 
park játszótér a Földváry lakótelepe 
a Damjanich u.- Magyar u. sarkán 
lévő játszótér.

Fotó: Cseledy AndrásFotó: Cseledy András

Fotó: Cs. A.Fotó: Cs. A.

Fotó: CseledyFotó: Cseledy Fotó: Cseledy AndrásFotó: Cseledy András

Fotó: Cseledy A.Fotó: Cseledy A.
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amelyről a Na, ne makacskodj! című szám 
máris óriási sláger, de természetesen koráb-
bi dalaikból is válogatnak majd.

- Én egyébként már jóval a fellépés előtt 
megérkezem majd, mert szeretnék egy jót 
sétálni, kicsit körülnézni a városban - mond-
ta Szikora Róbert.

Ha egy tévés kvízjátékban feltennék a 
kérdést, melyik az a magyar rock-zenekar, 
amelyik már negyven éve létezik és a négy 
évtized alatt több mint háromszáz nótát 
írt, nagy valószínűséggel sokan az Edda 
együttes kapcsán csapnának rá a fény- és 
hangjelzős ketyerére.

- Vác egyrészt azért fontos helyszín, mert 
csodálatos környezetben fekszik és maga a 
város is csodálatos, de ehhez a mi szem-
pontunkból ugyanúgy hozzátartozik, hogy 
a rockzene egyik fellegvára is egyben. Nem 
tudom, hogy alakult ez így, de tény, hogy itt 
már a ’80-as években igazán otthonosan érez-
hettük magunkat, mintha errefelé valahogy 
jobban megértették volna, mit jelent ez a fajta 
muzsika, ez a zúzós műfaj. Mindig nagyon 
jó volt itt szerepelni, és ha már múltat idé-
zünk, nekem az egyik extra fontos személyes 
emlékem az a fellépésünk, amikor a nyári 
nagy hevületben egyszer csak lerúgtam a 
csukáimat, aztán mezítláb nyomtam tovább 
a műsort - nosztalgiázott Pataky Attila, az 
együttes énekes-frontembere. - Hiába röpül 
az idő, még mindig veszett jó formában 
vagyunk, nagy durranás lesz a koncertünk 
a vigalomban, telis-tele a legnépszerűbb szá-
mainkkal, A Kör című musical dalaival, de 
a meglepetés sem kizárt, hiszen a rockzene 
a színpadon, élőben a pillanat művészete, 
összhangban a közönséggel.

Egyébként az Edda és Pataky Attila 
gőzerővel dolgozik közreműködőként egy-
kori gitáros társuk, Csillag Endre (Csuka) 
Csillagok és Gyémántok című szólólemezén, 
már az album utómunkálatainál tartanak.

A három napon át tartó kavalkád sztár-
fellépői között üdvözölhetjük majd a Balkán 
Fanatik-, az Edda- és az R-Go együttest is.

- A koncertjeinket mindenfelé nagyon jó, 
fesztiváli hangulat jellemzi, aminek az az 
alapja, hogy könnyedén összehangolódunk 
a mindenkori közönségünkkel. Ez persze 
alapvetően a zenénk iránt leginkább fogé-
kony rajongóknak köszönhető, akik velünk 
együtt szintén főszereplői a fellépéseinknek 
hangulatfelelősként. Reményeink szerint 
ez alkalommal is sokan lesznek kíváncsiak 
ránk, mi pedig azon leszünk, hogy igazi 
élménnyel lepjük meg a hallgatóságot - mond-
ta Lepés Gábor billentyűs, zenekarvezető. 

- Milyen műsorra számíthat a közönség 
a vigalomban, esetleg az is elképzelhető, 
hagy valamely új számuknak itt lesz az 
„ősbemutatója”?

- A legfrissebb koncert műsorunkkal 
érkezünk, hiszen a napokban jelent meg új, 
Feljött a nap c. albumunk, melyről a címadó 
dalt talán már a váci közönség is hallhatta 
az országos rádiókból, hiszen például a 
Class 40 toplistáján pár hete mi voltunk a 
legnépszerűbb magyar előadók. Ezen a kon-
certen is játsszuk a korábbi legnépszerűbb 
lírai slágereinket (Ha te tudnád, Repülj 
madár), de remek talpalávalókat hozunk 
az új lemezről is azoknak a kedves hallga-
tóknak, akik szeretnek bulizni, táncolni. 

- Mi az általános tapasztalatuk: még 
mindig rétegműfaj az úgynevezett világze-
ne, vagy esetleg már fősodornak számít a 
népzenei elemek modern hangolású előadása?

- A világzene műfaja picit mindig a peri-
férián lesz az úgynevezett mainstream-mel 
szemben, de úgy érezzük, hogy a lehető-
ségeink határain belül mi egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendünk. Sőt a koncertek 
utáni visszajelzések mindig pozitívak, és 
talán sikerül áttörnünk ezt a határt a mi 
műfajunk javára. Hál’ istennek a közönség 
nagy része a szívére hallgat és nem enged a 
külső befolyásnak, ha jól akarja érezni magát. 
A zene mindenkié - és határok nélküli.

Szikora Róbert elmondása szerint ki-
csit mindig hazajön Vácra, hiszen rengeteg 
emlék köti ide, már gyerekkorától fogva.

- A város gyerekkoromban nagyon fon-
tos színtere volt az életemnek, rengeteg 
emlékem, élményem van akkoriból, hiszen 
itt élt a nagyapám. Szinte minden vasárnap 
meglátogattuk, így aztán alaposan megis-
mertem Vácot, erős kötődésem alakult ki. És 
még annyit a jó öreggel való kapcsolatomról, 
hogy máig eszembe jut, mennyit győzkö-
dött mozgásigényemet látva, hogy vágjak 
bele komolyabban valamilyen sportba, és 
ő a szíve szerint leginkább bokszolónak 
szánt volna - idézte fel az R-Go frontem-
bere, aki köztudomásúan géppuskakezű 
dobosként kezdte pályafutását. - Aztán 
zenészként-énekesként is számtalan szép 
itteni emlékre gondolhatok vissza mind 
a Hungáriás korszakomból, mind már az 
R-Go-val, 1984-ben léptünk fel itt először, 
vagyis 30 évvel ezelőtt, a váci búcsúban. 
Mindig nagy örömmel jövünk ide is - mint 
bárhova máshova -, hogy csapjunk egy fer-
geteges Csiki-dam bulit.

A műsorról megtudtuk, hogy abban 
főszerepet szánnak Ünnep című új lemezük-
nek, mely a szintén ezt a nevet viselő Ünnep 
című könyv mellékleteként jelent meg, és 

Pető Tibor, a Fidesz vá-
rosi vezetője az EP-válasz-
tások kapcsán köszönetet 
mondott a választóknak 
a kormánypártok újabb 
elsöprő győzelméért, ki-
emelve, hogy ez ráadásul az országos rész-
vételi arányt messze felülmúló részvételi 
hajlandóság alapján alakult ki.

- Ahogy Mesterházy Attila országos 
pártelnök levonta a szükséges következtetést 
az újabb nagy kudarcból, úgy az MSZP 
Vácon is elgondolkozhatna ezen, miután 
minden körzetben alulmaradtak, ráadásul 
úgy, hogy a legtöbb szavazókörben a Job-
bik is megelőzte őket, illetve a DK és az 
Együtt-PM szinte egy súlycsoportba került 
velük. De nekünk nem ezzel kell foglal-
koznunk, hanem azzal, hogy az őszi, már 
öt évre szóló önkormányzati választáson 
is a lehető legjobb eredményt érjük el. Az 
elmúlt időszak alapján erre minden esély 
megvan, a jelöltkiválasztás jó ütemben halad, 
és ugyanez a helyzet a város fejlődését szol-
gáló programunk összeállítása tekintetében.

Pető Tibor válaszolt arra a kérdésre is, 
hogy mit kezdenek a balliberális oldal táma-
dásaival, ezzel kapcsolatban kifejtette: a váci-
aknak egyre nyilvánvalóbb, mi az indítékuk 
azoknak a politikusoknak, akik csak min-
denáron kritizálnak-gyűlölködnek, ugyanak-
kor, szavai szerint semmilyen épkézláb ötle-
tük sincs a városfejlesztés vonatkozásában.

- Ezt a játszmát vívják meg maguk a 
balliberális pártok, mi pedig várjuk a fej-
leményeket - mondta Pető Tibor.

- Az Európai Parla-
menti választások során 
nyilvánvalóvá vált, hogy 
jelenleg a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom hazánk 

második számú politikai ereje. Városunkban 
a szavazókörök több mint kétharmadában 
sikerült megszereznünk a második helyet, 
megelőzve a magukat ezúttal külön-külön 
megmérettető baloldali pártokat - nyilatkozta 
a Váci Hírnöknek Fehér Zsolt, a Jobbik váci 
szervezetének elnöke. - Tehát ha kis lépések-
ben is, de folytatódik az a tendencia, hogy a 
Jobbik minden országos jelentőségű válasz-
táson rendre mind nagyobb támogatottságot 
tud felmutatni. Mindezt úgy, hogy nem áll 
rendelkezésünkre televíziós csatorna és sok-
szor média-ellenszélben kell dolgoznunk. 
Reményeink szerint az önkormányzati vá-
lasztások alkalmával is megmutatkozik majd 
az erősödésünk. Aztán pedig az a feladatunk, 
hogy mindent megtegyünk a társadalmi 
beágyazódásunk további előmozdításáért, 
és így 2018-ban már egyértelműen a Jobbik 
legyen a kormánypártok első számú kihívója.

A Magyar Szocialista 
Párt júliusi rendkívüli tiszt-
újító kongresszusa kapcsán 
Vácon június közepén teljes 
tisztújítást hajtott végre a 
helyi szervezet.

Egyhangú szavazással - benyújtott pá-
lyázata alapján - dr. Bóth Jánost választották 
elnöknek. Elnökségi tag lett Faludi Zsófia, 
Tamás Bálint, Eigen Józsefné, dr. Kármán 
Ferencné, Faludi Béláné és Kiss János. A két 
alapszervezeti titkár if. Lengyel László és 
Eigen Józsefné. A váci központú választókör-
zetet átfogó együttműködési társulás elnöke 
Kiss Zsolt lett. A szervezetek gazdasági 
felelősének Lengyel lászlónét választották. 
A két kongresszusi küldött dr. Bóth János 
és Kiss Zsolt. Az országos választmányba 
Kiss Zsoltot delegálták. Ezen kívül megyei 
és társulási küldötteket is választottak, va-
lamint személyi ajánlásokat tettek megyei 

és országos pozíciókra is.
- Így működik egy demokratikus párt 

- hangsúlyozta június 16-án tartott sajtótá-
jékoztatóján dr. Bóth János.

Az országgyűlési- és az EP-választások 
utáni idei harmadik voksolás, az őszi önkor-
mányzati választások kapcsán kérdésünkre 
kiemelte, hogy jelenleg egyedül ők alkotnak 
ellenzéki frakciót az önkormányzatban, sőt 
úgymond árnyék képviselő-testületük van, és 
ezen az alapon minden körzetre van jelöltjük.

- Ezzel együtt a baloldali szavazatok 
optimalizálása érdekében nyitottak vagyunk 
a más baloldali, liberális pártokkal, továbbá 
civil szervezetekkel való egyeztetésre, a 
párbeszéd már el is kezdődött, de elvtelen 
kompromisszumokat természetesen nem 
kötünk - hangsúlyozta az elnök-frakcióve-
zető, aki újra meg kívánja mérettetni magát 
polgármester-jelöltként.

 
A Demokratikus Ko-

alíció váci szervezete az 
EP-választások helyi ered-
ményét értékelő taggyűlé-
sén úgy döntött, hogy arra 
tesznek javaslatot az orszá-
gos elnökségnek, hogy a párt - Krauze István 
választókerületi elnök személyében - önálló 
polgármester-jelöltet és képviselő-jelölteket ál-
lítson az őszi önkormányzati választásokon.

- A parlamenti választásokkal kapcsola-
tosan a tagság a baloldali pártok összefogá-
sát negatívan értékelte, hiszen az eredmé-
nyek nem tükrözték a résztvevők munkáját 
- kezdte beszámolóját a taggyűlésről Krauze 
István. - Az EP választáson a DK fennállása 
óta első alkalommal mérette meg önmagát 
önállóan, és az eredményt sikerként érté-
keltük, miután országos szinten és helyi vi-
szonylatban is a közvélemény-kutatási ered-
ményeket jóval túlszárnyalva szerepeltünk, 

Vácott mindössze 28 szavazatnyi különb-
ség volt köztünk és az MSZP között. Ezek 
alapján az önkormányzati választásokkal 
kapcsolatban előzetesen elmondható, hogy 
jelenleg a DK a baloldal legegységesebb 
pártja, taglétszáma és szimpatizánsainak 
száma folyamatosan nő, így jelenlegi hely-
zetünkben helyi szinten az önálló indulás 
mellett vagyunk, állítunk polgármester-jelöl-
tet, valamint képviselő jelölteket is. A későb-
biekben, az esetleges országos megegyezés 
alapján - megfelelő jelöltek és kedvező fel-
tételek esetén - készek vagyunk tárgyalni 
a többi demokratikus ellenzéki párttal.

Az Együtt-PM az orszá-
gos eredményeket megha-
ladó támogatást kapott 
Vácon az EP-választáson, 
ez pedig Juhász Béla vá-
lasztókerületi vezető sze-
rint iránymutatás a baloldali erők közötti 
helyi együttműködésre vonatkozóan.

- Már nem egy nagy párt dominál a bal-
oldalon, hanem több nagyjából azonos fajsú-
lyú szervezet létezik együtt. Ebből kiindulva 
többnyire új szereplőkkel, de szakpolitikai 
szempontból egytől-egyig felkészült aspi-
ránsokkal készülünk az őszi önkormányzati 
választásokra. Nincs pártutasítás, abszolút 
szabad kezet kaptunk abban a kérdésben, 
hogyan alakítjuk a jelöltállítást - mondta 
sajtótájékoztatójukon Juhász Béla.

Újságírói kérdésre azt is elárul-
ta, hogy van saját alternatív elképze-
lésük a baloldalt képviselő esetleges 
közös polgármester-jelölt személyére.

Az LMP országos vezetése úgy döntött, 
hogy amiként Budapesten önálló főpolgár-
mester-jelöltet állítanak, úgy vidéken is min-
denütt lesznek saját jelöltjeik.

Ribáry Zoltán

Készülődnek az idei harmadik választásra

KRÓNIKA
Aranylábú kezdőlövés

Buzánszky lépett egyet a középkörnél, 
majd laza bokamozdulattal jobb belsővel a 
bal lába mögött hajszálpontos körömpasz-
szal hozta játékba a labdát az Újhegyi úti 
Óvoda ovi-foci pályájának avatünnepségé-
nek kezdőrúgásakor. Ebből rögtön helyzet 
adódott, a következő pillanatban pedig 
máris zörrent a háló. Erre azonnal tetőfo-
kára hágott a hangulat az „aréna” körül, 
csengő-bongó hangon lelkesen buzdítani 
kezdték társaikat az aprótalpú drukkerek. 

Az ünnepségen Fördős Attila polgár-
mester azt emelte ki, hogy manapság 
- amikor eltűnnek, vagy más csábítások 
miatt már nem annyira vonzóak a grun-
dok - különösen fontos, hogy ilyen és 
hasonló korszerű sportterek létesüljenek.

-  Két évvel ezelőtt hallottam először 
az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány kez-
deményezéséről, és rögtön azt gondoltam, 
ehhez a programhoz nekünk is csatla-
koznunk kell. Így aztán pályáztunk, és 
miután nyertünk, városunkban is meg-
épülhet több ilyen minigrund, sőt itt már 

a mai naptól pattoghat a labda. Köszö-
nettel tartozunk a kormánynak is, hiszen 
ezeknek a kis bekerített labdatereknek a 
felállítását jórészt a TAO-pályázati rend-
szer teszi lehetővé - mondta Pető Tibor 
fejlesztésekért felelős alpolgármester. - A 
koncepció az, hogy minden városrészben 
legyen ovi-foci pálya, a belvárosi már 
készen is van az Eötvös utcai óvodánál, 
heteken belül felavathatjuk, és természe-
tesen nem marad ki a körből Kisvác és 
Alsóváros sem.

Mokánszky Zoltán sportért és kul-
túráért felelős alpolgármester kiemel-
kedő fontosságúnak nevezte, hogy 
már óvodás korban elkezdődjön az 
újabb generációk sportos életmódra 
nevelése, minél jobb körü lmények 
között, a tehetségek mielőbbi felfe-
dezését is szem előtt tartva.

Pomaháziné Springárt Katal in 
megbízott óvodavezető köszönetét 
fejezte ki a többfunkciós pályáért, 
mint mondta, ez a fejlesztés nagyban 

segítheti a pedagógiai programjukban 
kiemelt szerepet játszó egészséges 
életmódra nevelést.

Molnár Andrea, az Ovi-Foci Köszhasz-
nú Alapítvány elnöke elmondta: eddig 79 - 
egyébként Magyar Termék Nagydíjas, sza-
badalmi oltalommal védett - többfunkciós, 
azaz a foci mellett a kosár- és a kézilabda 
alapjainak oktatására is alkalmas pályát 
adtak át országszerte, illetve csaknem 
nyolcszáz óvodapedagógust készítettek fel 
arra, hogy bekapcsolódjanak az óvodások 
testedzését segítő programba.

Buzánszky Jenő alapítványtevő, az 
Aranycsapat legendás bekkje, a Nemzet 
Sportolója azt mondta, hogy a prog-
ram a tömegsport és a tehetségkutatás 
szempontjából is fontos, hiszen szavai 
szerint már ebben a korosztályban 
fel lehet fedezni a legügyesebbeket.

- Alulról építkezve már a legkisebbeket 
is be kell vonni, ha azt akarjuk, hogy a 
magyar foci újra sikeres legyen - mondta 
Buzánszky Jenő. 

Ribáry Z.

VÁCI VILÁGI VIGALOM

Vigalom három napon át
Az idén - hogy más kiemelt rendezvényekkel, többek között a mogyoródi Forma 1-es futammal vagy épp 
a visegrádi palotajátékokkal se ütközzön az esemény - július harmadik hétvégéjére időzítette az önkor-
mányzat a Váci Világi Vigalom programsorozatát.

RIBÁRY ZOLTÁN | fôszerkesztô | ribary.zoltan@gmail.com

Reflektorfényben a város kulturális értékei
A XXII. Váci Világi Vigalom beharangozó 

sajtótájékoztatóján a szervező Váci Városimázs 
Kft. ügyvezetője, Retzler Péter elöljáróban 
elmondta, azért lesz a szokottnál egy héttel 
korábban az esemény, hogy ne ütközzön a 
mogyoródi Forma1-es futammal és a szintén 
nagy tömegeket vonzó kapolcsi fesztivállal, s 
ily módon ezen a három napon Vác lehessen 
az ország fesztiváli fővárosa.

A program-összeállítás alapelvéről szólva 
az ügyvezető úgy fogalmazott, hogy - a kis-
gyerekes családoktól a fiatalokon és a közép-
korúakon át az idősekig - igyekeztek minden 
korosztálynak minél gazdagabb kínálatot a 
műsorba iktatni. Csak néhány kiemelés erejéig 
külön felhívta a figyelmet a Görög templom 
udvarára csábító gyerek vízi játszóparkra, a 
Kúria Borházban tartandó retró életérzésű 
koncertekre, a sztárfellépők sorában pedig 
megemlítette az LGT-t képviselő Karácsony 
Jánost és Somló Tamást, az R-Go-, az Edda- és 
a Balkán Fanatik Együttest valamint Berecz 
János mesemondót. Hangsúlyozta továbbá, 
hogy a hagyományokhoz híven természetesen 
az idén is főszerepet kapnak a helyi művészeti 
közösségek, egyéni előadók és alkotók.

- És itt meg kell említeni egy nagy hiány-
zót, ugyanis ezúttal nem lép fel a Váci Szim-
fonikus Zenekar, miután jelentős összegű fel-
lépti díjat kértek volna - mondta Retzler Péter.

Ezzel kapcsolatban Fördős Attila 
polgármester hozzátette: a zenekar ellen 
ügyészségi feljelentés van érvényben, mi-
vel a település határait átlépve más néven 
vállal(t) fellépéseket, noha az önkormányzat-
tól a Váci Szimfonikus Zenekar Egyesület 
révén jut(ott) támogatáshoz, ráadásul mára 
elenyésző hányadban vannak helyi tagok a 
közösségben, ehhez képest a város első szá-
mú vezetője szerint szinte csak ráadás, hogy 
fellépti díjat kívántak volna érvényesíteni.

- A vigalom szellemiségével kapcsolat-
ban általánosságban azt kívánom kiemelni, 
hogy bár Vác történetében a barokk kor 
kiemelkedő jelentőséggel bír, az ezt megelő-
ző hét évszázadot, az egyház szerepét sem 
szoríthatjuk háttérbe, a programkínálatban 
ennek is tükröződnie kell, mint ahogy az 
utóbbi években egyre inkább tükröződik 
is - fogalmazott Fördős Attila.

Borossa Zsóka, az esemény egyik 
főszervezője (de akár úgy is fogalmazha-
tunk, hogy háziasszonya) kiemelte, hogy 
egyre nagyobb feladatot jelent az esemény 
biztonsági feltételeinek teljesítése, így 
erre különös figyelmet fordítottak: ezúttal 
például már a főtéren is lesz egészség-
ügyi sátor, a színpadoknál aggregátorok 
állnak majd készenlétben arra az estre, 
ha szükség lenne rájuk.



Kézműves bemutató
Szombat 10:00-tól egész nap, Vasárnap 10:00-tól egész nap
Duna-part, Petróczy utca
Vezeti: Tábori Katalin fazekas

Kézművesek utcája
Helyi és az ország egész területéről érkező 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 tíz testvérvárossal büszkélkedhet. Az idei vigalomba ezúttal 
is több külföldi delegáció érkezik. 
A civil szervezetek a Petróczy utcában mutathatják be 
tevékenységüket, a Zenepavilontól felfelé, a Székesegyházhoz 
közelítve, szombat reggeltől vasárnap estig.

Csapra verés A Duna parti vendéglátóhelyeken
Sörsátor, pecsenyék és egyéb ínyencségek 

Vízipark
Szombat 11:00-21:00 - Görög templom udvara (Március 15. tér)
Egyedülálló szabadtéri játék vízen, mely minden eddigi kültéri játéktól 
eltérő újdonság a gyerekek számára. Maximálisan biztonságos 
körülmények között garantált élmény a kicsiknek.

Kelta tábor Szombat, 10:00-18:00 - Duna-part

Huszár tábor Szombat, 13:00-tól - Duna-part
Lovas és huszár bemutató, 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 gladiátorok?
Vasárnap 15:00 - Duna-part
A Familia Gladiatoria bemutatója. Vezető: Weixelbaum János

Kutyaduma Központ 
Július 18. péntek 18:00 - Duna-part kutyás bemutató, szaktanácsadás
Július 19. szombat 16:00 - Duna-part kutyás bemutató
Július 20. vasárnap 16:00 - Duna-part kutyás bemutató, szaktanácsadás

Kajak-kenu sportág népszerűsítése - Duna-part
Program szervezője: Váci Kajak-Kenu Baráti Kör Egyesület
Péntek 17:00 A sátor megnyitása

ahol mindhárom nap megtekinthető saját gyűjteményünkön kívül a Váci 
Sportmúzeum relikviáin keresztül a sportág nemzetközi, hazai és váci 
története. Hajókiállítás, hajóbemutató, kajak ergométer kipróbálása.
Szombat 17:00-19:00 Beszélgetés a sportág hírességeivel

Lehetőség nyílik dedikálásra, közös fényképezkedésre olimpikonjainkkal 
és más sikeres sportolókkal. Meghívott vendégeink: Dónusz Éva olimpiai 
és világbajnok kajakos, Wichmann Tamás olimpiai ezüst- és bronzérmes, 
világbajnok kenus, Csapó Géza olimpiai ezüst- és bronzérmes, világbaj-
nok kajakos, az olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnoki bronzérmes kajak 
négyes férfi csapat: Kammerer Zoltán olimpiai bajnok, Tóth Dávid, Kulifai 
Tamás, Pauman Dániel, és még sokan mások a kajak-kenu sportból.
Szombat 21:00 Lampionos hajófelvonulás a Dunán

Vízre szállás a kisváci Duna-parton a Duna utcánál. A felvonulásra 
jelentkezni lehet +36 30 507 3463 telefonszámon 2014-07-13-ig.
További információk: www.vacikajakkenubke.hu 
Telefon: +36 30 507 3463

Vidám költészet
Vasárnap 18:00 - Mároki kocsma udvara (Széchenyi u. 40), 
eső esetén az emeleti terem. 
Klasszikusok, kortárs költők „irodalmi karikatúrái” hangoznak el. A műfaj 
megteremtője Karinthy Frigyes volt, de kortársai és a későbbi költők 
is szívesen írtak versparódiákat. Az „irodalmi karikatúrák” mellett, a 
műsorban helyet kapnak történelmi múltunk visszáságait pellengérre 
állító versek is. A XIX. században nagy népszerűségnek örvendő 
„Borszem Jankó” című folyóiratban megjelent humoros írásokat verssé 
formálta Péter Péter költő, aki ebből a három műfajból állította össze a 
vidám műsor. Közreműködnek: Heinl Éva, Csernák Zsuzsa, Péter Péter, 
Kocsis György. Szerkesztette: Péter Péter költő.

Véradás a Vöröskereszt szervezésében 
Szombat 14:00-20:00; Vasárnap 15:00-19:00 
Polgármesteri Hivatal 101-es terme 
A véradáshoz személyi igazolvány, TAJ- és lakcímkártya szükséges. 

Generali Biztosító az egészségért
Vasárnap 10:00-19:00 - Széchenyi utca
A Generali Biztosító a ”10.000 szűrés” kampány keretében a Váci 
Világi Vigalom idején ismét lehetőséget biztosít ingyenes egészségügyi 
szűrésekre (szemészet, koleszterin, bőrgyógyászat, vércukor, vérnyomás, 
háziorvosi tanácsadás).

Főtámogató: Vác Város Önkormányzata | Fővédnök: Fördős Attila Vác város polgármestere
Támogatóink: Tesco Global Kft.; A Pannónia Ház – DDC-művészetek udvara programjainak 
támogatója: a Duna-Dráva Cement Kft. | A rendezvény szervezői: Vác Város Önkormány-
zata (2600 Vác, Március 15. tér 11.) www.vac.hu; Váci Városimázs Nonprofit Kft. (2600 Vác, 
Kossuth u. 21.) Tel: (27)510-900 | Vendéglátás: Transz-Ker Kft. - Interveniál Kft. Csepreginé 
Nagy Ildikó és Nyemecz Mihály ügyvezetők | A Váci Világi Vigalom díjtalanul látogatható. 
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! | A rendezvény honlapja: www.vacivigalom.hu

Váci művészeti gyűjtemények
Pannónia Ház (Köztársaság út 19.)
Hincz Gyula Gyűjtemény

A nemzetközileg is elismert, kétszeres Kossuth-díjas magyar 
képzőművész - akit kortársai a „magyar Picasso” névvel 
tiszteltek meg - minden eddiginél teljesebb gyűjteményes 
kiállítása: festmények, szobrok, kisplasztikák, grafikák.
Gádor István Gyűjtemény

Gádor István keramikusművész, kétszeres Kossuth-díjas, 
érdemes és kiváló művész életmű-kiállítása .
Váci Öntöttvas Gyűjtemény (XVI-XX. század)

Több mint négyszáz darabot számláló, különlegesen látványos 
kiállítás! Gyűjtötte és restaurálta: Berczelly Attila.
Vertel Andrea: Tündérkert 

A Gödön élő és alkotó neves keramikusművész egyedülálló 
szabadtéri szoborcsoportja.
Haraszti Cukor-sziget

Haraszti Béla, a váci kötődésű, Venesz-díjas, a világ számos 
országában dolgozó és elismerést kivívó mestercukrász 
cukorból készült szobrai, különleges cukrásztermékei, valamint 
az életmű dokumentumai.
Váci György Gyűjtemény

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

„Vác a Nemzet sportvárosa” - olvashatjuk a feliratot a 
Pannónia Házba betérve. Nem véletlenül, hisz városunk számos 
sportsikerrel büszkélkedhet. A vízisportok váci kiválóságainak 
érmei, a labdarúgó bajnokság aranyérme és kézilabda-
győzelmek érmei mind megtalálhatók a vitrinekben. 
A vigalom ideje alatt a belépőjegyek ára egységesen 300 Ft.

Nemzetközi Mobil MADI Múzeum  
Városháza (Március 15. tér 11.)
Mozgás – Absztrakció – Dimenzió – Invenció. A Dárday - Saxon 
művész-házaspár nemzetközi gyűjteménye új, állandó helyén 
tekinthető meg.

VÁC-KÉP – a FORTE Fotóklub Vác kiállítása
Július 16 – augusztus 25.
Arcus Galéria (Köztársaság út 7.)
A tavaly alakult fotóklub máris az ország legnagyobb taglétszámú 
ilyen jellegű egyesülete. Vezetője: Cservenák Péter fotóművész.

Self-portrait/
Önarcképünk, a FORTE Fotóklub Vác és a 
BESEDA Fotóklub Otrokovice fotókiállítása
Július 16. szerda 18:00
Margaréta Kávéház (Széchenyi utca 19.)

Váci hangulatok
Július 25. csütörtök 17:00
Madách Imre Művelődési Központ – Emeleti Galéria 
(Dr. Csányi László krt. 63.)
A Váci Nemzetiségi Alkotótábor kiállítása

Kőkapu
Július 18. péntek 16:00
K16 Galéria (Káptalan u. 16.)
Váci képző- és fotóművészek kiállítása a 250 éves 
Kőkapu tiszteletére

Pagony Könyvkiadó kiállítása 
Július 11 – augusztus 7.
Lyra Könyvesház - Torony Galéria (Piac utca 1.)

Váci Mosolyalbum
Március 15. tér
Sajdik Ferenc Munkácsy-díjas érdemes művész életmű 
kiállítása óránkénti tárlatvezetéssel. A kétszáz művet bemutató 
kiállítás egyedülálló az országban.
Belépőjegy: felnőtt 500 Ft; gyermek, nyugdíjas: 200 Ft

„Áttört színek”
Főtér Galéria (Március 15 tér 15.)
Július 18 –augusztus 17-ig 
Radnai Zoltán festőművész a világon egyedülálló technikával 
készített üveg- és porcelánfestmény kiállítása.

Volt egyszer egy Ludas Matyi
Március 15. tér
Kiállítás az 1945-1992 között megjelenő Ludas Matyi történetéből.
A kiállítás megtekintése díjtalan

Modern Művészeti Gyűjtemény
Káptalan u. 16.
„A mai magyar modern képzőművészet legjelentősebb 
képviselőinek reprezentatív anyaga van egy-egy falon csopor-
tosítva és összegyűjtve Matuska Szilvesztertől Salvador Daliig.” 
(Papp László műgyűjtő)
Szabó Vladimir életmű-kiállítás

Scholz Erik életmű-kiállítás

Dombay Lelly életmű-kiállítás

Józsa János életmű-kiállítás

Tóth Ernő életmű-kiállítás

Matuska Szilveszter és mások művei

Belépőjegy: felnőtt 500 Ft, gyermek, nyugdíjas: 200 Ft

17:00 Nyitóhangverseny
Székesegyház
Közreműködik: Antonio Vivaldi Kama-
razenekar. Művészeti vezető: Csűry 
Lajos, szólisták: Tóth Judit és Banda 
Ádám. Vox Humana Énekkar. Vezényel: 
Sándor Bence karnagy

18:00 Hagyományőrző 
felvonulás 
a Cindróka Táncegyüttessel
Konstantin tér
A műsort szerkesztette: Ónodi Béla

Szőllősy nótashow
Március 15. tér

Acoustic Rock Jam
Zenepavilon színpad

Side Road
Duna-parti nagyszínpad 

19:00 A Váci Ifjúsági Fúvószenek-
ar koncertje
Március 15. tér

19:30  A Legszebb Férfikor
Zenepavilon színpad

20:00 Budapest Swing Jazz Steps 
Band
Március 15. tér

Ultravaló zenekar
Duna-parti nagyszínpad

21:00 Gapihappy Blues 
Zenepavilon színpad

22:00 Best of LGT
Duna-parti nagyszínpad
Karácsony János és Somló Tamás 
közös koncertje az Abrakazabra 
zenekarral 

Nyári Aliz és Nyári Edit 
lemezbemutató 
koncert showja
Március 15. tér
Meghívott vendégük: Kállay-Saunders 
András. Közreműködik a Váci Jeszen-
szky® Balett, Pest megye Művészeti-
díjas társulata.

22:30 Wigyori és a Tarka Falka
Zenepavilon színpad

24:00 Utcabál Sinkó Zsolttal 
és Bencével
Zenepavilon színpad

10:00 Kézműves foglalkozás
Pannónia Ház - 
DDC Művészetek udvara
Foglalkozásvezető: Csontos Katalin

11:00 Szeráj hastánciskola 
bemutatója
Március 15. tér

11:15 Rúdfitnesz, kangoo, capoei-
ra, defendo – Fitnesz- és 
önvédelmi bemutató a 
Royal Fitness Club edzőivel
Zenepavilon színpad

13:00 SunnyBoy
Zenepavilon színpad

G-Force, zumba, 
gymstick-fitnesz 
bemutatóa Royal Fitness 
Club edzőivel
Március 15. tér

14:00 A Tini Dance Team 
bemutatója
Március 15. tér
Koreográfus: Steidl Anita

Musical és könnyűzenei 
pillanatok kicsiknek és 
nagyoknak a Parlando 
Társulat előadásában 
Bartók Béla Zeneiskola

Karatebemutató
Zenepavilon színpad

15:00 Krav Maga bemutató
Zenepavilon színpad

Bolero Táncsport Egyesület 
táncbemutatója
Pannónia Ház - 
DDC Művészetek udvara

Kistérségi 
hagyományőrzők 
gálaműsora 
Március 15. tér
A műsort összeállította: Ónodi Béla

16:00 ,,Mutasd meg értékeid”
Pannónia Ház - 
DDC Művészetek udvara
Hátrányos helyzetű és 
fogyatékossággal élő 
gyermekeknek rendezett 
tehetségkutató verseny 
díjazottjainak bemutatkozása.

Csuka Ágnes 
zongorakoncertje
Bartók Béla Zeneiskola

The Early Sundayz
Zenepavilon színpad

17:00 Új Bojtorján együttes 
gyermekkoncertje
Március 15. tér

 MatematicA Zenekar
Duna-parti nagyszínpad 

 Gyémánt – Jubileum
Váci Dunakanyar Színház
A Gyémánt Musical Stúdió előadása

17:00 „A világ fehéren 
és feketén”  
Bartók Béla Zeneiskola
Kiss Julianna Bónis Bona-díjas 
zongoraművész és meghívott vendége, 
Koltay Kurszán koncertje.

Duna Gyöngye 
Mini Mazsorett csoport
Pannónia Ház - 
DDC Művészetek udvara

18:00 Móricz: Szerelem 
– jelenetek
Széchenyi utca
Utcaszínházi előadás – A Leányfalui 
Szekér Színház bemutatója

„Túl az Óperencián!” 
Pannónia Ház - 
DDC Művészetek udvara
A Silverstar Művészképző Iskola 
bemutatója.

House of Grooves
Zenepavilon színpad

Romantikus gyöngyszemek 
Bartók Béla Zeneiskola
Előadók: Szluka Lídia énekművész 
– szoprán, Bednarik Anasztázia 
orgonaművész – zongora

A Vox Humana énekkar 
koncertje
Ferences templom
Vezényel: Sándor Bence. 
Közreműködik a Sebastian Consort

19:00 Room Service koncert – 
Bryan Adams Tribute Band
Március 15. tér
Panoráma együttes
Curia Borház udvara
Mobilmánia 
Duna-parti nagyszínpad

20:00 Barokk Zikkurat
Bartók Béla Zeneiskola
Előadók: Custos Consort – 
művészeti vezető: Szászvárosi Sándor

Kisfaludy Károly: 
Mátyás deák 
Pannónia Ház - 
DDC Művészetek udvara
MAN-diner együttes 
koncertje 
Zenepavilon színpad
Szent Cecília Kórus
Székesegyház

21:00 Szirtes Edina (Mókus) 
és a Fabula Rasa
Március 15. tér

22:00 R-GO koncert
Duna-parti nagyszínpad
Utcabál a Derby 
zenekarral
Zenepavilon színpad

23:00 Intermezzo Latin Club
Március 15. tér

24:00 Fesztivál Feeling 
Dj Mono-val 
Duna-parti nagyszínpad

10:00 Kézműves foglakozás
Pannónia Ház - 
DDC Művészetek udvara
Foglalkozásvezető: Rusvay Balázsné

11:00 Barokk orgonamuzsika 
- Bednarik Anasztázia 
orgonakoncertje
Ferences templom

13:00 Zita Hastánc
Zenepavilon színpad

14:00 Tóka Ágoston orgonaművész 
hangversenye
Bartók Béla Zeneiskola

Miami tánciskola 
műsora
Március 15. tér

14:15 Safe Kid, ovis tánc, 
junior kangoo gyermek 
- fitnesz és önvédelmi 
bemutató a Royal Fitness 
Club edzőivel 
Pannónia Ház - 
DDC Művészetek udvara

15:00 Ukrán Folk Trio
Március 15. tér
B. City Band
Zenepavilon színpad

15:30 Bóbita Band
Pannónia Ház - 
DDC Művészetek udvara

16:00 Sallay Edit operett – 
musical műsora
Bartók Béla Zeneiskola
KNKRT zenekar
Duna-parti nagyszínpad
A buzuki hangja és Zorba 
tánca
Március 15. tér
Sabbathsong Klezmer 
Band
Zsinagóga

17:00 „Helyet, helyet 
nekünk is…” 
Pannónia Ház - 
DDC Művészetek udvara
A Cindróka és Naszály gyermek 
néptáncegyüttesek műsora és 
táncháza

17:00 ”A nagy Gatsby-show”
Zenepavilon színpad
A Silverstar Művészképző Iskola latin 
és jazz és hip-hop 
csoportjainak műsora.

17:30 Balkan Fanatik
Március 15. tér

18:00 Countaktus Country
Zenepavilon színpad

Papp-Sárdy N.B.B. 
Duna-parti nagyszínpad

A Lachegyi család 
hangversenye
Bartók Béla Zeneiskola

19:00 Török Ádám és a Mini
Duna-parti nagyszínpad

Berecz András 
Kossuth-díjas 
előadóművész, 
énekes és 
mesemondó műsora
Pannónia Ház - 
DDC Művészetek udvara

19:30 Pannonia Allstars Ska 
Orchestra
Március 15. tér

Polaris együttes
Curia Borház udvara

20:00 Kitti Live koncert
Zenepavilon színpad

Húrok szárnyán
Bartók Béla Zeneiskola
Dónusz Katalin - Artisjus-díjas 
énekművész és Kocsis Andrea - 
hárfaművész koncertje

21:00 Záróbeszéd 
Március 15. tér

21:30 Edda koncert
Duna-parti nagyszínpad

22:00 Pálinkás Gergely 
és zenekara 
Március 15. tér
Vendég: Micheller Myrtill

Nauro City
Zenepavilon színpad

Kb. 23:00 az Edda koncert befejezése után

Tűzijáték

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

Memento Mori 

– Kriptaleletek a váci Fehérek templomából

Március 15. tér 19. (pince), 
Nyitva: szerda-csütörtök 10:00-17:00;
péntek-szombat-vasárnap 10:00-18:00
A Domonkos templom helyreállítási munkálatai során 1994-ben 
előkerült leletegyüttes az eddigi legnagyobb és legépebben fen-
nmaradt hazai kriptatemetkezés. A kiállításon többségében a 18. 
századból származó koporsók, a különleges klímának köszönhetően 
jó állapotban fennmaradt, spontán mumifikálódott testek valamint a 
különböző temetési kellékek egy része tekinthető meg.
A Világi Vigalom ideje alatt szombat-vasárnap rendkívüli, 
hosszabbított nyitva tartással, 10-20 óráig várjuk 
látogatóinkat kiállításainkon.
Középkori Pince

Széchenyi u. 3-5.
A kiállítóhelyen „A váci német város középkori polgársága” 
című, a város középkori emlékeit és szőlőgazdálkodását 
bemutató állandó régészeti kiállítást lehet megtekinteni.
Jegyvásárlás a Memento Mori Kiállítóhelyen. 
Nyitva: szerda-csütörtök 10.00-17.00; 
péntek-szombat-vasárnap 10.00-18.00
Kombinált jegyárainkról a Memento Mori Kiállítóhely 
pénztárában érdeklődhetnek vendégeink.
Szent Mihály Altemplom Kiállítóhely 

(Március 15. tér közepe)
Régészeti kiállítás a Március 15. tér közepén, a hajdani Szent 
Mihály templom altemplomában. A Március 15. tér felújítását ala-
pos régészeti ásatás előzte meg, melynek során a hajdani német 
város az évszázadok alatt sokszor átépített templomának romjai 
és értékes leletek (pl. faragott sírkövek) kerültek elő.
Jegyvásárlás a Memento Mori Kiállítóhelyen.
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK

„Ha az Úristen kiszólít, így temessenek el” - 

Szakrális tárgyi emlékek a váci domonkos kriptából -

Főtéri kiállítóhely
(Március 15. tér 19. - Memento Mori Kiállítóhely mellett)
A barokk kor emberének vallásossága magától értetődő és mélyen 
megélt volt. A korszak emberének mindennapi áhítatáról, hitélethez 
kötődő tárgyairól sok érdekességet árulnak el a váci domonkos 
kripta leletei. Az elhunytak kezébe adva, kezére hurkolva szinte 
minden esetben megtalálható volt a rózsafüzér, mely sokféle 
változatban került elő. A másik általánosan előforduló, szakrális 
jellegű temetési kellék a kézbe adott feszület. Egyértelműen 
a temetésre vásárolták a viaszból öntött sérülékeny kézbeli 
keresztet. Néhány selyem skapuláré, papír szentkép, ereklyetartó 
tanúskodik még a korabeli váci polgárok vallásosságáról. A korszak 
kedvelt szentje volt a tárgyak tanúsága szerint Páduai Szent Antal, 
Nepomuki Szent János, Szent Ferenc, Szent Rozália, vagy a ma 
már kevésbé ismert Szent Anasztáziusz. 
Görög Templom Kiállítóterem

Március 15. tér 19. (Jegyvásárlás a Memento Mori Kiállítóhelyen)
Nyitva: szerda-csütörtök 10.00-17.00; 
péntek-szombat-vasárnap 10:00-18:00
„Esendő az ember, hajlandó a pendely…”

Görög Templom Kiállítóterem (Március 15. tér 19.)
Bejárat: Katona Lajos u. 6., jegyváltás: Március 15. tér 19.
Június 1-től augusztus 24-ig
Higiénia, tisztálkodás, fehérnemű-viselet és mosás a 19-20. 
században.  „A tisztaság fél egészség – tartja a közmondás… 
Vajon miből állt a tisztálkodás a 19. század végén, amikor a lakások 
többségében nem volt fürdőszoba, vezetékes víz, csatorna? Mi 
a „melence”? Milyen alsóruhákat, fehérneműket hordtak eleink? 
Hogyan készítették, hol vették ezeket? Mi volt az a „trityi”? Hány 
szélből készült egy gatya? Hogyan mosták ezeket a ruhadarabokat 
napjaink kozmetikai és műszaki cikkei nélkül városon és falun? 
Látogassa meg a kiállítást és választ kap a kérdésekre!

Váci Egyházmegyei Gyűjtemény
Váci Székesegyházi Kincstár és Egyházmegyei 
Gyűjtemény (Március 15. tér 4.) Telefon: (36)-27-319-494
Nyitva tartás: péntek: 14:00-18:00; szombat-vasárnap: 10:00-18:00
A gyűjtemény őrzi és bemutatja az egykori  váci Székesegyházi 
Kincstár műtárgyait, és az egyházmegye területén lévő templo-
mokból  származó  művészeti kincseket. A gyűjtemény otthona a 
Vác főterén álló, egykori Nagypréposti palota. Az épület maga is a 
város és az egyházmegye jelentős barokk építészeti emléke, amely 
méltó a megtekintésre.  A műtárgyak között vannak ötvösművek, 
textilek, szobrok, festmények a középkortól kezdődően. Különösen 
gazdag a gyűjtemény barokk anyaga. A legfőbb látnivaló a 
későközépkori úgynevezett ecsegi kehely, továbbá Báthory Miklós 
püspök reneszánsz kőcímerei, a Mária Terézia ajándékaként Vácra 
került barokk ornátus, Kollonich Zsigmond  váci püspök és Migazzi 
Kristóf bíboros paramentumai, valamint Csáky Károly Emmanuel 
püspök  műgyűjteménye a XIX. század végéről.

Váci Curia Borház és Borgyűjtemény
Mediterrán udvarba, szőlőlugasok árnyékába várja kedves 
vendégeit a Curia Borház. A borozni vágyó vendégek 300 fajta 
bor közül válogathatnak.
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Közkincseink XXIV.
HA JÓ A MALOM 

Az ingyen 

energiát 

eleink is 

szerették. 

Akkoriban 

(most a középkorról be-

szélünk) a gépeket meg-

hajtó „drágább energia” 

a négylábú testes jószág 

volt. Ma úgy mondanánk: 

bioenergiával működött a 

lóerő. A széna, a kukorica 

a „satöbbi” kellő kalóriát 

adott a „háztájinak” hogy a 

szegény pára a taposóma-

lomban lerója a nyomatékot 

és a szánalmas életét. A 

„bioszerkezet” előnye volt, 

hogy a természeti feltételek 

- pl. szél, víz, napenergia - 

fi gyelmen kívül hagyásával, 

stabilan hozta a kilowat-

tokat, a hátránya meg az, 

hogy ha elfáradt, vagy meg-

makacsolta magát, akkor 

lőttek a napi normának. 

A szerkezet egyszerű volt. 

A bekötött ló, vagy szarvas 

jószág kergette a felkötözött 

répát, a nyomaték átkerült 

a tengelyre, amely kellő 

áttételekkel megforgatta 

a malmot. Eleink azonban 

- és természetesen ebben 

is a rómaiak jártak elöl - 

rájöttek, hogy ha a folyóra 

vízikereket szerkesztenek, 

akkor abból fáradhatatlan 

és ingyenes nyomatékot 

vehetnek. És „lőn, megszü-

letett vala a hajómalom”! 

A szerkezet
A vízikerék tengelye víz-

szintes volt. Hosszú lapát-

jait jól megtolta a hömpöly-

gő Duna. Minél hosszabb 

volt a vízikerék lapátja, 

annál nagyobb tolóerőt 

gyakorolt rá a víz. A felépít-

mény két hajótestből állt. 

A nagyobbik hajótest volt a 

házhajó. Ez volt a parthoz 

rögzítve, vagy a parthoz 

közelebb. Ebben munkálko-

dott a malom, vagy akár az 

olajütő. A kisebbik hajó volt 

a víz felé, melyet völgyha-

jónak neveztetett a céhes 

mester, e két test között 

forgott a vízikerék. Annak 

érdekében, hogy a sodrás 

ne fordítsa a partnak a 

szerkezetet, fenyőcölöpöt 

vertek a folyóba, ehhez kö-

tözték a tengelyvéget tartó 

kisebbik hajót. A tengely 

forgatónyomatékát kellő 

áttétellel tették erősebbé, 

vagy alakították át alternáló 

(pl. kalapáló) mozgássá, 

amely akár a kovácsok 

szerszámát, a „nagyverőt” 

is megmozgatta. Késő 

ősszel, mielőtt jött a tél és 

befagyott a folyó, álatokkal 

vontatták a partra vagy a 

telelőbe a szerkezetet, de 

az is módszer volt, hogy 

szétszedték és úgy rakták 

el József napig. Addig vi-

szont ismét szomorú napok 

elé nézett a ló meg a répa. 

Váci hajómalmok 
Vácon a középkortól egé-

szen a 19. századig dolgoz-

tak hajómalmok a vár alatti 

Duna-szakaszon. A váci 

molnárokról 1546-ból van 

adatunk. Az akkori, török 

uralta városban kereken-

ként 50 akcse-t fi zettek a 

magyar molnárok a tur-

bánosoknak. Az 1558-59 

évi török vámnapló nyolc 

hajómalomról beszél! 1800. 

február 18-án - a molnárcéh 

küldötteivel is jóváhagyottak 

szerint - a káptalannak 23, 

míg a püspöknek 3 vízimal-

ma kelepelt a Dunán! 

(A malmok számára vonatkozó 
adatok a Dr. Vass Előd, Dr. Molnár 

Lajos és Dr. Sápi Vilmos által 
végzett kutatásokból származnak. A 
hajómodell Tábori Katalin tulajdona.)

KEGYES 
ZOLTÁN

Gregorián fesztivál négy napot át Kalandregény a lovagkirályról
A Lovagkirály keresztje a címe 

annak a napokban megjelent kaland-
regénynek, melynek főszereplője Szent 
László, szerzője pedig Ősi János, az 
I. Géza Király Közgazdasági Szakkö-
zépiskola igazgatója.

A helyi Rézbong Kiadó gondozá-
sában megjelent kötet Szent László 
életének azon szakaszáról szól, ami-
kor még csak várományosa volt az 
uralkodói szerepkörnek, tehát ebből 
következően folytatás is lesz.

A Barátok temploma udvarán tar-
tott bemutatón Beer Miklós megyés 
püspök megemlítette, a regény igen 
aktuális kérdéseket vet fel: tiszta ma-
radhat-e egy poltikus, megalkuvásként 
élték-e meg a magyarok a keresztény-
ség felvételét, őszintén hívő volt-e Ist-
ván vagy László.

- A regényt olvasva bárki tisztáb-
ban átláthatja azt a történelmi kort, 
beláthatja, hogy László legalább ak-
kora tettet vitt véghez a folytatással, 
mint az államalapító elődje a kezde-
tekkor - mondta a főpap, emlékeztetve, 
hogy István szentté avatását is László 
kezdeményezte.

A szerző, Ősi János már nem teljesen 
ismeretlen az irodalomszeretők körében, 
hiszen csaknem tíz éve már megjelent 
egy verseskötete, ugyanakkor doktori 
címet szerzett a XX. századi irodalom 
témakörében. Elmondása szerint Szent 
László személyiségét találta érdekesnek, 
regénybe illőnek, s az íráskor többnyire 
kellő támpontot jelentettek a történelmi 
források, míg az ebből a szempontból hiá-
nyos részleteket kitalált elemekkel pótolta.

Ősi János azzal a hozzáállással írta 
meg regénye első 
részét, hogy 
az a fiata-
labbak, ti-
zenévesek 
számára 
is olvas-
m ányos 
legyen. 

MTI

KULTÚRAHOLDING – FÓRUM
Jelentős felújítások és javítások több iskolában

Összefogás 
egy kisfiú 
gyógyulásáért

Pert nyert a Váci Távhő

A VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

munkatársai felújításokat és javítási 
munkákat végeztek az elmúlt hetek-
ben a Petőfi Sándor és a Juhász Gyula 
Általános Iskolákban.

A deákvári Petőfi-iskolában a 
belső udvaron elbontották a beton 
járólapokat, ugyanis a felület teljesen 
tönkrement és balesetveszélyessé vált. 
Az elhasználódott elemek kiváltásá-
val díszburkolat készült, ezzel egy 
időben a szennyvízcsatornát szétvá-
lasztották a csapadékvíz csatornától, 
illetve a csapadékvíz elvezetésére egy 
új csatornahálózatot építettek ki a 
szakemberek. 

Az iskola másik zárt udvarán is 
kicserélték az eddigi beton csator-
nacsövet, mert itt a szennyvíz már 
nem tudott akadálymentesen kifolyni. 

A Juhász Gyula-iskolában az alsó 
osztályok épületszárnyában a folyosó 
és a tantermek festése vált időszerűvé, 
de a munka során más feladat is adó-
dott, hiszen a folyosón peregni kezdett 
a vakolat, a javítás így már vakolást, 
glettelést és festést is tartalmazott. A 
legnagyobb kihívást azonban mégis az 
ablakok festékrétegének eltávolítása és 
a fa keretek felújítása jelentette, de a 
nyílászárók mára már olyanok, mintha 
újra cserélték volna őket.

A javítási munkálatok itt sem 
okoztak nagyobb fennakadást.

Bartos Krisztián

A VÁCI VÁROSFEJLESZTŐ KFT.

kupakgyűjtő akciót hirdetett, hogy en-
nek révén is hozzájáruljanak Nábelek 
Rómeó Gábor 5 éves, halmozottan sérült 
kisfiú külföldi kezelésének költségéhez.

A fiúcska az eddigi kezelések, gyógy-
tornák, műtétek révén fejlettebb állapot-
ban van, mint ahogy azt születésekor 
előre jelezték.

Dr. Tar György, a Vác Holding veze-
tője, felkarolva a nemes ügyet felajánlot-
ta, hogy a cég a kupakokat ingyenesen 
elszállítja a leadóhelyre.

A gyűjtésben a cégcsoport dolgozói 
mellett számos intézmény, többek között 
a Váci Dunakanyar Színház, a Földváry 
Károly Általános Iskola, orvosi rendelők 
is segítették a családot, de vendéglá-
tóegységek szintén csatlakoztak a nemes 
kezdeményezéshez. (Forrás: Váci Napló)

MINT AZ SOKAK ELŐTT ISMERT,  
tavaly - a fogyasztói számlák állítóla-
gos hiányosságára hivatkozva - a Váci 
Távhő Kft. elmarasztaló, jelentős ösz-
szegű büntetést előíró határozatot 
kapott a Pest Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőségétől. 
A társaság fellebbezett a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóságnál, de a fel-
lebbezést elutasították. Ugyanakkor a 
hatóság elismerte, hogy nem minden 
fogyasztót érint a kötbérfizetési köte-
lezettség, csak azokat, akiknek víz és 

csatornadíj továbbszámlázás egyaránt 
szerepelt a számlájában. A hatósági 
elutasító határozatot követően, 2013. 
december 19-én a szolgáltató bíróság-
hoz fordult jogorvoslati kérelemmel, 
és ezzel egyidejűleg kérelmezte a fize-
tési kötelezettség függőben tartását. 
A Budapest Környéki Közigazgatási 
és Munkaügyi Bíróság 2014. június 
3-án jogerős ítéletével a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság határozatát 
és a Pest Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének 
határozatát is hatályon kívül helyez-

te és az I. fokú hatóságot új eljárás 
lefolytatására és új határozat megho-
zatalára utasította.

A társaság júniusi hírlevelében leszö-
gezi, hogy a Váci Távhő Kft. a rezsicsök-
kentést maradéktalanul végrehajtotta, és 
kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a 
fogyasztók a vonatkozó kormányprog-
ram minden előnyét élvezhessék. 

A társaság egyébként júniustól meg-
hosszabbította az ügyfélfogadási idejét, 
így az eddigi 8-17 óra helyett a hétfői 
napokon már 7-19 óráig fogadják az 
ügyfeleket.                               B. K.

A legmesszebbmenőkig egyetértek azzal 
a céllal, hogy az első világháborús emlékmű 
sehol másutt nem kaphat méltó helyet, 
mint ahol eredetileg állt, azaz a városháza 
előtti térségen. Ne okoskodjon a főtér fel-
újításának tervezője, hogy nem engedi ezt, 
hiszen munkájáért épp elég pénzt kapott, és 
tudhatott a szándékról. A további átalakí-
tások pedig az önkormányzat hatáskörébe 
kell, hogy tartozzanak, figyelembe véve 
a polgárok ezzel kapcsolatos véleményét, 
amiben kellő súly lehet a mementó ügyében 
indított aláírásgyűjtés eredménye.

Egy másik téma: Olvastam a Váci Hír-
nökben, hogy könyv készül a váci közte-
rületi keresztekről, és ehhez a lakosságtól 
is segítséget vár a polgármesteri hivatal. 
Bár vallásos vagyok, azt mondom, nem 
kellene ebbe mindenkit bevonni, bízzuk ezt 
az egyházakra és a múzeumi szakemberek-
re, hiszen bizonyára meg tudják oldani a 
feladatot az elgondolt szempontok alapján. 
Másképp parttalanná válik az adatgyűjtés, 
ráadásul felesleges plusz terhet kapnak a 
bevont önkormányzati dolgozók. 

R. S., Deákvár

POSTÁNKBÓL
Emlékmű 
és keresztek

A HÓNAP FOTÓJA

Ez a kép a Gombási úton, az M2-es autóút alatti alagútban készült. Egy pályázat nyomán a Múzeumok éjszakája prog-
ram keretein belül a komáromi Monostori Erőd egyik falára is felkerült, 9x15 méteres nagyításban. Fotó: Erdélyi Ferenc

Merészebb, mint
a festészet

Merészebb, mint a festészet a címe az 
Iparművészeti Múzeumban július végéig 
látható időszaki tárlatnak, mely a két 
világháború közötti hazai kereskedelmi 
plakátművészetről ad igen átfogó képet.

Az egyik legnagyobb hirdető a Vá-
cott is gyártó Tungsram volt, ebből 
következően a „néhai” cég termékei, 
plakátjai jelentős teret kaptak a tárlaton. 

Akkoriban egyre erősödött az igény 
a kulturális- és szabadidős lehetőségek 
iránt, így számos falragasz készült az 
ebbe a körbe tartozó programokról, 
újdonságokról is - és itt megemlíthet-
jük többek között a dunai kiránduló 
hajózást, aminek révén Vác szintén 
reflektorfénybe került a hirdetésekben.

Rendkívül gazdag programot kínál 
az érdeklődőknek július első hétvégé-
jén a VI. Váci Nemzetközi Gregorián 
Fesztivál.

Az esemény július 3-án este hat 
órai kezdettel főpapi szentmisével 
indul a dómban (a szertartást dr. 
Seregély István ny. egri érsek ce-
lebrálja), amelynek folytatásaként 
19 órakor kezdődik a szkólák első 
hangversenye.

Másnap délelőtt előadá-
son és énekgyakorlaton 
vesznek rész a kórusok, 
majd 11 órai kezdettel dr. 
Takács Nándor ny. megyés 
püspök mutat be szentmisét 
a dómban, 16 órától a Fehérek 
temploma ad helyet a szkólák 
második hangversenyének, 
este hattól Vesperás a Bará-
tok templomában, majd ennek 
folytatásaként következik a har-
madik kórushangverseny.

Július 5-én szombaton 9 órakor a 
piarista templomban hallhatnak rövid 
hangversenyt az érdeklődők, ugyanitt 
negyed tíztől nyílt napot tartanak a 

résztvevő kórusiskolák. 11.00 órai kez-
dettel dr. Takács Nándor nyugalmazott 
megyés püspök mutat be szentmisét 

a dómban, majd ugyanitt 12.00-kor 
kezdődik a szkólák negyedik hang-
versenye. Este hattól a Barátok 
templomában folytatódik a prog-
ram Vesperással. Aztán 19.30-tól 
újra a püspöki széktemplom lesz 
a helyszíne az ötödik kórushang-

versenynek - „A gregorián ének a 
többszólamúságban a X. századtól 

napjainkig” címmel.
Július 6-án vasárnap fél ki-

lenctől a piarista templomban 
lesz koncert a 9 órai családi mise 
bevezetéseként, majd a székes-

egyházban 10 órai kezdettel főpapi 
gregorián szentmise (pontifikálja dr. 
Beer Miklós váci megyés püspök) és 
Te Deum zárja a fesztivált.

A fesztiválra – a helyi kórusok 
társaként – az ország számos részéből 
(Budapestről, Szolnokról, Isaszegről, 
Diósdról), valamint Olaszországból, 
Ausztriából, Szlovákiából, Németor-
szágból, Írországból, Japánból is jönnek 
énekkarok.
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 Gyógyszertárak ügyeleti rendje
06.26 Cs Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
06.27 P Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997
06.28 Szo Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343
06.29 V Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2 | 27-501-415
06.30 H Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27-306-190
07.01 K Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27-301-367
07.02 Sze Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrinyi utca 9. | 27-501-385
07.03 Cs Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338
07.04 P Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157
07.05 Szo Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
07.06 V Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
07.07 H Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997
07.08 K Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343
07.09 Sze Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2 | 27-501-415
07.10 Cs Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27-306-190
07.11 P Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27-301-367
07.12 Szo Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrinyi utca 9. | 27-501-385
07.13 V Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338
07.14 H Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157
07.15 K Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
07.16 Sze Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
07.17 Cs Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997
07.18 P Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343
07.19 Szo Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2 | 27-501-415
07.20 V Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27-306-190
07.21 H Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27-301-367
07.22 K Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrinyi utca 9. | 27-501-385
07.23 Sze Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338
07.24 Cs Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157
07.25 P Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
07.26 Szo Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
07.27 V Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997

HASZNOS
Polgármesteri 

fogadóóra

Fördős Attila

Vác város polgármestere 

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

Helye: Városháza, 133. szoba, 
polgármesteri iroda

Előzetes időpont egyeztetés szükséges, 
a polgármesteri hivatal titkárságán!

Ügyfélfogadás 
a polgármesteri 

hivatalban

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

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

Alpolgármesteri 
fogadóóra

Pető Tibor

Vác város alpolgármestere 

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

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Előzetes időpont egyeztetés szükséges, 
a polgármesteri hivatal titkárságán!

Mokánszky Zoltán

Vác város alpolgármestere 

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

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Előzetes időpont egyeztetés szükséges, 
a polgármesteri hivatal titkárságán!

Országgyűlési 
képviselői 

elérhetőségek

Harrach Péter 

országgyűlési képviselő

Email: peter.harrach@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

Tel.: 06-27/512-230, 
Fax: 06-27/512-240

Születések:
Veres László és Babinszki Bettina 
gyermeke: László Levente, Kozma 
Gábor és Bartal Bernadett gyermeke: 
Zsombor Botond, Juhari Zsolt és 
Kanala Mónika gyermeke: Anna, 
Bojtos Tamás és Blaskó Judit 
gyermeke: Léna, Foltán Zoltán és 
Juhász Ágota gyermeke: Dániel, Buijs 
Franciscus Catharina Maria és Seres 
Zsófia gyermeke: Ilonka, Medgyesi 
Péter és Ballai Brigitta gyermeke: 
Jázmin, Okolicsányi Bence és Cseke 
Nóra gyermeke: Máté, Pach Ferenc 
és Toldi Tímea gyermeke: Ferenc,  
Kővári Árpád és Kiácz Magdolna 
gyermeke: Ákos, Kővári Árpád és 
Kiácz Magdolna gyermeke: Levente, 
Kató Ambrus Endre és Buzogány 
Ágota gyermeke: Emese, Fiedler 
Tamás és Pálfalvi Tímea gyermeke: 
Bence Tamás, Fésűs Julianna 
gyermeke: Krisztián, Kiss Roland 
és Hricsovinyi Andrea gyermeke: 
Lucián Roland, Gyuriss József és 
Kovács Ilona gyermeke: Levente 
József, Kovács István és Csámpai 
Nikoletta gyermeke: Dominik.

Házasságkötések:
Szűcs Kálmán és Bundik Tímea, 
Nguyen Phu Hoan és Kövesdi Anita, 
Liptai Csaba és Oláh Edina, Gombik 
Sándor és Tálosi Krisztina, Márton 
Gábor és Juhász Edit, Seres Botond 
és Rogozonszki Angéla, Madar 
László és Gáspár Zsanett, Demjén 
Balázs és Takács Bernadett, Szabó 

Sándor és Seres Annamária, Majer 
Norbert és Hegedűs Andrea, Kata 
Sándor és Mixtay Katalin Tímea, 
Harmos Gergely és Winternitz 
Dóra, Bokros Zoltán és Béki Renáta, 
Grézal Norbert és Budai Gabriella, 
Szieber Attila és Kondér Tünde, 
dr. Kovács Bence István  és Jantke 
Stefanie-Madeleine, Soós Gábor és 
Adamecz Erzsébet, Szántai Richárd 
és Barati Zsófia, Zádor György 
Márton és Mohaupt Melinda.

Halálesetek:
Olaj Ferencné  sz.: Kőhalmi 
Klári Valéria (1927), Diósy Csaba 
Márton (1960), Veres András (1939), 
Mészáros Györgyné  sz.: Barti 
Anna (1944), Szabó Ferenc Jánosné 
sz.: Tolnai Margit (1930), Horák 
Fedorné  sz.: Pintér Franciska 
(1944), Hidvégi Zoltán (1943), 
Zsóka Jánosné  sz.: Sándor Erzsébet 
(1919), Tóth István (1969), Bókáné 
Bencze Ildikó (1956), Sereg János 
(1930), Gömör Ferencné sz. Sógor 
Erzsébet (1928), Sebestyén Józsefné 
sz.. Kosztyán Irén (1929), Gulyás 
Erzsébet Mária (1931), Rakovszki 
Ferencné sz.: Korbely Erzsébet 
(1925), Bognár Józsefné sz.: Szedmák 
Rozália (1925), Marosfalvi Ferencné 
sz.: Korcsok Rozália (1922), Kovács 
Gyula Ferenc (1947), Nagy Istvánné  
sz.: Kalvach Erzsébet (1944), 
Csavdári Sándorné sz.: Windisch 
Erzsébet (1919),  Ferencz István 
(1941), Nagy Ferenc Károly (1954).

Képviselői 
fogadóórák

Kiss Zsolt

Vác 6. számú választókerületének

képviselője

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

Helye: Madách Imre 
Művelődési Központ

Kovács Ágnes

Vác 2. számú választókerületének 

képviselője

Ideje: minden páros hónap első hétfőjén
14:00-15:00

Helye: Fidesz Iroda 
Vác, Március 15 tér 16-18.

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

(felnőtt és gyermek) 

Helyszíne 2014. április 07. napjától:
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

HAJRÁ VÁC!

SPORT
Vác, a bajnokcsapatok városa

Néhány csalódást jelentő sze-
replés mellett több olyan bajnoki 
meneteléssel is büszkélkedhetnek a 
váci labdajáték csapatok, amelyek 
örömet jelentettek a Nemzet Sport-
városában élő sportbarátoknak.

Korábban már hírt adtunk a női 
kézilabdás ifik országos-, illetve a fo-
cisták megyebajnoki diadaláról. 

Rajtuk kívül több olyan csapata is 
van Vácnak, amely az adott pontvadá-
szatban a legjobbnak bizonyult. 

Mozdulj SE Vác
Az ország legjobb ülőröplabda 

együttese idén a Mozdulj SE Vác gár-
dája lett. A mieink korábban is nyertek 
már bajnoki aranyérmet, most azonban 
nagy fölénnyel, már a záróforduló előtt 
bebiztosították győzelmüket. Az idei 
ülőröplabda bajnokságban elindult a női 
válogatott és a szerb Kikinda csapata 
is. A váciak mind az alapszakaszban, 
mind a felsőházi rájátszásban kiemel-
kedtek a mezőnyből. 

Váci KSE II
A város férfi együtteseiben ko-

rábban pályára lépő örökifjú kézilab-
dások által alkotott felnőtt csapat a 
Pest megyei bajnokságban bizonyult 
a legjobbnak. Serfőző Attila edző gár-
dája az alapszakaszban három ponttal 
előzte meg a Dunakeszi csapatát, 
majd a negyeddöntőben és az elődön-
tőben is kettős győzelmet aratott. Az 
érdi fináléban a Százhalombatta várt 
a mieinkre. A váciak nagy csatában 
bizonyultak jobbnak és 24-20-as si-
kerükkel lettek bajnokok, megvédve 
tavalyi elsőségüket.

Váci KSE II junior
Szintén aranyérmes lett a megyei 

férfi kézilabda junior csapatok kö-
zött a klub korosztályos együttese. 
Nemes Tibor és Sebestyén Gyula 
edzők tanítványai az alapszakaszbeli 
második hely után az elődöntőben 
mindkétszer győztek, majd a döntő-
ben az alapszakaszt megnyerő Al-
bertirsa ellen gólzáporos találkozón 
nyertek 41-34-re.

Asztalitenisz
 A fogyatékkal élő sportolók számára 
megrendezett olaszországi viadalon 
Kanyó Zsolt sem súlylökésben, sem ge-
relyhajításban nem talált legyőzőre, míg 
Kálmán Krisztina buzogányhajításban és 
súlylökésben egyaránt a második helyen 
végzett. A két váci sportoló ezekben a 
számokban teljesítette az Európa-bajnoki 
szerepléshez szükséges szintet. 

Atlétika
 Kettős váci sikerrel ért véget a 
Veszprémben lebonyolított Nemzetközi 
Atlétikai Balaton Bajnokság gerely-
hajító versenye. A nőknél Moravcsik 
Angéla közel félméteres előnnyel nyert, 

a férfiak között Magyari Zoltán egyedül 
dobta túl a hetven métert, és lett ezzel 
aranyérmes. 
Az említett versenyzők mind a Vác 
Reménység SE sportolói.

Kajak-kenu
 A Bohinji-tavon megrendezett mara-
toni Világ Kupán a Váci Vasutas SE ka-
jakosa, Csernák Edina a rövidebb távon 
ezüst-, a hosszabbikon bronzérmes lett. 
Ugyanő a pöstyéni kontinensbajnok-
ságon a sportiskolás Váczai Enikővel 
párban fölényes magabiztossággal lett 
Európa-bajnok. A Váci Hajó SE kajako-
sa, Petró Ádám feladta versenyét.
 A szegedi Világ Kupán Noé Milán 
és Noé Bálint egyaránt két számban 
volt érdekelt. A Váci Hajó SE versenyzői 
közösen indultak a kajak kettesek 500 
méteres számában, ahol a 15. helyen 
végeztek. Noé Milán a kajak egyesek 5 
km-es számában a 16. helyet szerezte 
meg. Noé Bálint a kajak négyesek ezer 
méteres futamában egységével negye-
dikként ért a célba.

Labdarúgás
 A megyei kupasorozaton a Vác FC 
kétszer is megnyerte a serleget. Csank 
János gárdája a monori fináléban a 
pályán - gól nélküli első játékrészt 
követően - 3-0-ra verte az egy osztállyal 
alacsonyabb

Evezés 
 Az ifjúságiak kontinensbajnokságán 
országunk fiatal evezősei közül Mácsik 
Miklós edző két tehetséges tanítványa, 
Ács Kristóf és Bácskai Máté szerepelt 
a legjobban. A Vác Városi Evezős Club 
(VVEC) versenyzői a hatodik helyet 
szerezték meg. 
 A felnőttek Európa-bajnokságán a 
váci Galambos Péter Csepregi Gábor-
ral, a Danubius NHE sportolójával a 
könnyűsúlyú kétpárevezősök mezőnyé-
ben az összesített 11. helyen végzett. 
 A sportág nyílt vidék-bajnokságán a 
VVEC versenyzői 7 első, 10 második és 
3 harmadik helyezést értek el. Különö-
sen a veteránok remekeltek: Noé Gábor 
például három egység tagjaként is 
elsőként ért a célba. 

Sporthírek röviden

Asztalitenisz
A Váci Reménység együttese a 

második vonalnak számító NB I-es 
bajnokság egyik tízcsapatos csoportjá-
ban 4 győzelemmel, 2 döntetlennel és 
12 vereséggel a 8. helyen zárt.

Futsal
A Dunatours Vác FSE az első osz-

tályba felkerülésért vívott rájátszásban, 
majd az osztályozón az utolsó öt mér-
kőzését elvesztette, így ősztől továbbra 
is NB II-es lesz.

Kézilabda
Az Ipress Center Vác NB I-es női 

felnőtt csapata a 12 együttest felvo-
nultató mezőnyben 7. lett, miután a 
rájátszásban egy pozíciót rontott az 
alapszakasz utáni helyezésén.

A Váci KSE az alsóházi rájátszásban 
szintén gyengélkedett: az alapszakasz 
utáni 9. helyezésről végül a kiírás sze-
rint kiesést jelentő 11. helyen zárt.

Az élvonalbeli utánpótláscsapatok 
közül: a női junior a 6., a női ifi 1., a férfi 
junior és ifi egyaránt a 12. helyen végzett. 

Kosárlabda
A megyei első osztályban játszó Váci 

Reménység a 12 induló közül a 7. helyen 
fejezte be az alapszakaszt, majd a kieséses 
folytatásban az érdiek ellen kettős vere-
séggel búcsúzott a további küzdelmektől.

Labdarúgás
A Vác FC veretlenül megnyerte a 

Pest megyei bajnoki sorozatot (26 győze-
lem, 4 döntetlen, 112-16-os gólkülönbség). 
Az NB III-ba kerülésért osztályozót 
kellett vívnia a gárdának a zalai győztes 
Hévízzel. Ennek eredményei: Vác - Hé-
víz 3-0 és Hévíz - Vác 0-1. Csapatunk 
így ősztől a harmadosztályban indulhat.

A megyei másodosztályban szereplő 
Vác-Deákvár a 15 induló közül a 11. 
helyen fejezte be a sorozatot.

A Vác VLSE két korosztályos együt-
tese is a legmagasabb, egycsoportos 
osztályban küzdött meg a pontokért. Az 
U21-es gárda a 14., míg az U17-es a 10. 
helyen zárt a 16 csapatos mezőnyben.

Vízilabda
A Váci Vízilabda SE a harmadosztály 

(OB II) csoportmérkőzéseit a hatcsapa-
tos mezőny 5. helyén zárta, így a 17-20. 
helyért vívott rájátszásban volt érdekelt. 
Ott a mieinknek nem sikerült pontot sze-
reznie és 6 vereséggel végül a 20. helyen 
fejezték be a pontvadászatot.

Bajnoki leltár



 Hétfő
20:00 Híradó – benne Vác és 

térsége legfontosabb 
történései.

20:17 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

20:17 Sporthírek
20:20 Katolikus tv – vallási magazin
21:00 Spiritusz – sport, életmód és 

szabadidő magazin 
21:15 Konyha TV
21:30 Sportközvetítés/film
22:35 Híradó ismétlés

 Szerda
18:00 Hetedhét Magazin – 

összefoglaló Fót térségéből
19:00 Hetedhét Magazin ism.
20:00 Híradó – benne a térség 

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 – hírháttér-műsor
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés

 Péntek
20:00 Híradó – benne Vác és 

térsége legfontosabb 
történései

20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kulturális 

programajánló magazinműsor
20:40 Térségi magazin
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés

LÁTJÁK ÉS OLVASSÁK. HIRDESSEN NÁLUNK!

 1/1: 100 000 Ft + ÁFA
 1/2: 50 000 Ft + ÁFA
 1/4: 25 000 Ft + ÁFA
 1/8: 12 000 Ft + ÁFA

H I R D E T É S F E L V É T E L :
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.

Tel.: +36 30/698-9507; +36 30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

A Vox Humana Énekkar versenygyőzelme
Május 16-18. között első alkalommal 

- de értelemszerűen hagyományteremtő 
szándékkal - rendezték meg a főváros-
ban a Budapesti Vándor Kórus szerve-
zésében a Nemzetközi Vándor-Révész 
Kórusversenyt. 

A résztvevő énekkaroknak egy kö-
telező népdalfeldolgozásból, egy kor-
társ magyar műből és egy szabadon 
választott darabból álló műsorral kellet 
a közönség és a zsűri elé lépniük.

A versenyen a Sándor Bence karnagy 
vezette váci Vox Humana Énekkar ki-
emelkedő sikert aratott, ami végül egy-
úttal - miután a Mindszenty Zsuzsánna 
Liszt-dijas karnagy, a Magyar Kórusok, 
Zenekarok és Népzenei Együttesek 
Szövetsége elnöke, ifj. Sapszon Ferenc 
Liszt-dijas és Magyar Örökség-dijas 
karnagy, zeneszerző, a Kodáy Zoltán 
Magyar Kórusiskola alapítója és művé-
szeti vezetője és Németh Zsuzsanna Ar-
tisjus-díjas karnagy, a Budapesti Vándor 
Kórus művészeti vezetője alkotta zsűri 
nekik adta a legmagasabb pontszámot - 
a versenygyőzelmet is jelentette. 

Mindez azért is figyelemre méltó, mert 
a fennállása háromnegyed évszázados 
jubileumát tavaly ünneplő Vox Humana 
Énekkar ezzel egy rangos díj elnyerésével 
nyitotta meg történetének újabb fejezetét. 

- A Vox Humana énekkar mozgalmas 
életének egy újabb mérföldkövéhez érke-
zett. Szinte alig múlt el a tavalyi jubileu-
mi év, amikor a kórus fennállásának 75. 
évfordulóját ünnepelte. A nagy sikerrel 
lezajlott jubileumi koncertek után idén 
magasra tettük a lécet, és megméret-
tettük magunkat ezen a hagyományte-
remtő nemzetközi kórusversenyen. Két 
kategóriában összesen 12 énekkar mérte 
össze tudását és felkészültségét, s a zsűri 
döntése alapján mi kaptuk az első díjat. 
Számomra az igazi öröm talán nem is 
maga a díjazás volt, hanem az a sok igen 
pozitív visszajelzés, melyet a fellépés után 
kaptunk. Valójában maga a felkészülés 
jelentette az igazi megmérettetést, mert 
így tanúbizonyságot nyert a kórus kva-
litása, és kitartása a közös cél mellett - 
értékelte a sikert Sándor Bence karnagy. 

R. Z.

VÁCI SIKEREK, SIKERES VÁCIAK


