
A SZÜLETÉS 
NAGY CSODÁJA
Dr. Beer Miklós me-
gyés püspök beszélge-
tésünkben kiemelte: 
Jézus születése, de 
egyúttal minden 
csecsemő világra jötte 
örök misztérium.
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I N G Y E N E S  K I A D V Á N Y

SPORTOS 
FEJLESZTÉSEK
Pető Tibor fejlesztése-
kért felelős alpolgár-
mestert kérdeztük az 
elmúlt hónapokban 
megvalósult sport-
beruházásokról és a 
további tervekről.

LELETEKKEL 
ÜZEN A MÚLT
Római kori és 
reneszánsz leletek is 
felszínre kerültek a 
belvárosban, a Barátok 
templománál hosszú 
szünet után folytató-
dott ásatások során.

KÖZCÉLT SEGÍTŐ
JÓTÉKONYSÁG
Weisz Fanni siketnéma 
szépségkirálynő volt 
a háziasszonya annak 
a jótékonysági estnek, 
melynek bevétele új 
lámpás csomópont 
kiépítését segítheti.

21. oldal16-17. oldal8. oldal11. oldal
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HOL
járunk?
� Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín 
pontosabb meghatározását Öntől várjuk. 
A helyes megfejtéssel előrukkolók között 
ajándékot sorsolunk. Ha tudja a választ, írja 
meg nekünk e-mailben az estv@estv.hu címre! 
Köszönettel: Váci Városimázs Kft.
Előző számunk játékának győztese: 
Deák Józsefné, a helyes megfejtéshez 
és a nyereményhez gratulálunk! E havi 
feladványunk megfejtéseit január 15-éig várjuk.
Előző lapszámunkban a Széchenyi utca 
részletét láthatták.

A helyszín természetesen Vác, paparazzo stílusban és hivatalo-
sabb szempontból egyaránt.

Az egyik, már igen zimankós késő délutánon legalább 
ötször meghallgattam-megnéztem egymás után az internet 

segítségével azt a számot-klipet, amelyik az egyik kereskedelmi tévécsatorna 
most futó tehetségkutató szériája révén egyre népszerűbb idehaza (is): cup 
song a címe. Még mindig a fülemben csilingelt a dallama, amikor alig fél 
óra múltán, valami ügyintézni való miatt már épp a Duna-parti sétány 
felé tartottam. És ekkor, séta közben a Petróczy utcában egyszer csak 
elnémította bennem a visszhangzást egy élőben szóló zongorafutam. Mi 
tagadás, belestem a lakásba, ahonnan kizengett a gyönyörű muzsika. És 
kit láttam odabent? Nem mást, mint kis hazánk egyik legjelesebb zenemű-
vészét, amint a szellőztetésre kitárt ablakok mögött nagykabátba öltözve 
gyakorolt. Régi ismerősként szívélyesen köszöntöttük egymást, váltottunk 
pár szót (elmondta: állandó otthona felújításáig átmenetileg, albérletben 
lakik itt), aztán mindketten folytattuk saját „utunkat”, de engem immár a 
briliáns klasszikus melódia zengése kísért tovább a célom felé.

A zongoraművész nagykabátjáról és saját felelőtlenül lenge öltözé-
kemről eszembe jutott, hogy a megfázás ellen legegyszerűbben - ahogy az 
életemet kísérő nőktől annyiszor hallottam fi gyelmeztetésként - réteges és 
időszerű öltözködéssel védekezhetnék a legjobban. Meg is fogadtam, hogy 
a mostani hideg szezonban végre (talán először) betartom az intést. Az-
tán, már hazafelé baktatva, dideregve még inkább megerősödött bennem 
az elhatározás, főleg látva, és tudatosítva magamban, hogy ha immár 
minden kőszobrunk téli gúnyát öltött, hát tényleg nekem sem ildomos 
tovább jampeckodni náluk lezserebben.

Persze, vannak élethelyzetek, amikor kissé nyűgös az ilyesfajta beöl-
tözés. Teszem azt irodai munkahelyen, túlfűtött vonaton vagy buszon, 
színházban - hogy az uszodázásról már ne is beszéljünk, na ott aztán 
kifejezetten hátrány a sapka-sál-nagykabát, legalábbis alaposan lelassít-
ják a gatyára vetkőzést. No de sebaj, azért a jóleső, esetleg szaunázással 
kiegészített tempózásokért nekem megéri ez a kis fáradság. Főleg miután 
végre a 33 méteres főmedencét is újra használni lehet kis városunk vizes 
komplexumában. Nem vagyok egy matematikus alkat (mellesleg atleti-
kus sem), de nem rossz, hogy ha itt leúszom a 25-ösben szokásos hatvan 
hosszomat, azzal majd’ fél kilométerrel többet teljesíthetek egy-egy al-
kalommal - hiszen mit nekem az a plusz 8 méter még felszorozva is. (A 
december második hétvégéjére szervezett bulis versenyre ugyan még nem 
neveztem be, de ha olyan ütemben javulok, mint eddig, jövőre retteghetne 
mindenki, különösen, ha kutyaúszásban is rajthoz lehetne állni!)

Még mindig a nagykabátnál, no meg annak levetésénél maradva, 
hadd említsem meg, milyen különleges Vác adventi vására, hiszen for-
ralt bort már bármelyik kisebb-nagyobb városunkban elkortyolgathatunk 
úton-útfélen ebben az időszakban, no de jurtában (ahogy tudom) csakis 
nálunk van erre lehetőség. És hát a ponyva alatt, a sparhelt kályha kö-
zelében, ráadásul nem csak a tűztől, de egyúttal a forró italtól felhevülve 
bizony lekívánkozhat rólunk a meleg öltözet ezen a sajátos helyen. Ahogy 
- szinte turnusokban fogadott - barátaim is átélték-átélik az élményt 
hétről hétre, miközben nekem dagad(t) a mellem, milyen különleges is a 
mi karácsonyt- és újévet váró főtéri vendégfogadásunk.
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A napirendi sort megelőző-
en a MÁV-Start Zrt. szakem-
bere adott tájékoztatást a váci 
vasútállomás rekonstrukciójá-
nak aktualitásairól, és próbált 
meg válaszolni az egyre ége-
tőbb és megoldatlan gondokat 
felvető kérdésekre.

Ezután jelentés következett 
a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról valamint a képvi-
selői távolmaradásokról testüle-
ti-, illetve bizottsági ülésekről.

A tájékoztatók sorában sze-
repelt többek között a bizott-
ságok átruházott hatáskörben 
hozott döntéseiről, az Operatív 
programról, az oktatási, nevelési 
intézmények statisztikai össze-
sítőjéről, illetve a város és a Váci 

Zsidó Hitközség megállapodá-
sáról szóló anyag is, aminek lé-
nyege, hogy az önkormányzat 
elvi és szakmai támogatásáról 
biztosította a felekezeti közös-
séget a Magyar Holokauszt Em-
lékév program megvalósításával 
kapcsolatban.

Az elfogadott napirend – 
melyet megelőzött dr. Bóth Já-
nos és Deákné dr. Szarka Anita 
jegyző vitája a képviselő által 
benyújtani kívánt előterjesz-
tésekkel kapcsolatban – zárt 
üléssel indult; a művelődési 
központ igazgatói pályázatáról 
döntöttek: a szavazás érvényes, 
de eredménytelen lett – a pá-
lyázatot változatlan feltételek 
mellett ismét kiírták.

Az ülés gazdasági jellegű 
témákkal folytatódott: az első 
háromnegyed évi gazdálko-
dásról, a 2014-es költségvetési 
koncepcióról és a likviditási je-
lentésről beadott előterjesztést 
vitatták meg, majd módosítot-
ták az idei költségvetést.

Ezt egy rendeletalkotás (a 
kötelező települési hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatásról) és 
több rendeletmódosítás (többek 
között a nyílt téri égetésről, az 
ellátásokról és a térítési díjak-
ról, illetve a lakások és helyisé-
gek bérletéről) követte.

A bizottsági tagságáról le-
mondott Balkovics Péter he-
lyett Kovács Ágnest választot-
ták be a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottságba, majd megtárgyal-
ták a holding aktuális beszá-
molóját. Egyórás vitát váltott 
ki a Váci Sport Nonprofit 
Kft. és a Váci Vízilabda SE 
között létrejövő megállapodás 
a váci strand sátortető beszer-
zésével kapcsolatban, amely 
alapján a társaság 26 hónapon 
keresztül egymillió forintos 
támogatásban részesíti a TAO-
pályázaton a fejlesztésre le-
hetőséget nyert egyesületet 
és tíz éven át havi félmilliós 
további támogatással bizto-
sítja a vízilabdázók utánpót-
lásának jövőjét városunkban. 
Viszonzásként a létesítményt 
az egyesület adományként a 
városnak átadja.

A folytatásban a TDM 
társasági szerződés módosí-
tását, valamint a Gazdasági 
Hivatal alapító okiratának 
megváltoztatását is elfogad-
ta a testület.

Ezt követően városrende-
zési témakörök mellett jóváha-
gyólag elfogadták Latorovszki 
Gábor rendőr alezredes váci 
kapitányságvezetői beosztásba 
való kinevezését.

A nyílt ülés végén volt mód 
a képviselői kérdések és hoz-
zászólások elmondására, majd 
sürgősségi előterjesztéseket 
tárgyalt meg a grémium.

Vác Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének 
novemberi soros ülése zárt 
tanácskozással ért véget.

Ezek sorában elsőként Kö-
kény Szabolcs, a Pénzügyi 
és Adó Osztály vezetője be-
számolt az idei esztendő első 
három negyedévi gazdálkodá-
sáról. Többek között ismer-
tette: ebben az időszakban 
az éves tervezethez képest 
az önkormányzat bevételei 
88,1 %-ra, kiadásai 82,6 %-ra 
teljesültek.

Fördős Attila előterjeszté-
sében megvitatta a testület a 
2014-es költségvetési koncep-
ciót, melyet többségi döntés-
sel elfogadott a grémium.

A likviditási jelentés ada-
tai szerint november közepén 
az önkormányzat bankszám-
láinak egyenlege mintegy 
hatvan millió forint volt.

Az előző évihez képest 5 
%-os emeléssel határozták 
meg az új élelmezési nyers-
anyagköltséget.

Új rendeletek, 
módosítások

Az ülésen a képviselők egy 
rendeletet alkottak és több 
korábbi rendeletet is módo-
sítottak.

Rendeletalkotás:

A Váci Hulladékgazdálko-
dási Kft. és a Polgármesteri 
Hivatal Műszaki Osztály Fő-
mérnöki Irodája közösen elké-
szítette a Kötelező települési 
hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatásról szóló rendelet-ter-
vezetet, amelynek egy korábbi 
verzióját a szakbizottságok 
mellett a stratégiai munkacso-
port is megtárgyalta. A most 
benyújtott előterjesztés már 
tartalmazta a felmerült mó-
dosításokat. A plenáris ülésen 
elhangzott: csak a természetes 
személyeknél marad a kétha-
vi díjfi zetés, egyéb esetekben 
havonta kell kiegyenlíteni a 
díjkötelezettséget.

Rendeletmódosítások:

A grémium módosította az 
idei költségvetést, a korrekció 
jelentősen nem változtatta meg 
a büdzsé főbb összegeit.

Szigorodott az avar és 
kerti hulladékok nyílt téri 
égetéséről szóló rendelet: az 
égetést engedélyező időszak-
okban (október 15. és novem-
ber 30., illetve március 15. és 
április 30. között) hetente csak 
kétszer, szerdán és szombaton 
lehet kerti hulladékot égetni, 

akkor is csak délelőtt 9-12 és 
délután 14-17 óráig, ünnepnap-
okon tilos az égetés.

Módosult a pénzben és ter-
mészetben nyújtott szociális- 
és gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályairól szóló ren-
delet, melynek lényege, hogy 
törvényi előírások alapján 
létrejön az „önkormányzati 
segély” támogatási forma.

A Püspökszilággyal meg-
lévő társu l ási szerződés 
megszűnése miatt szintén 
módosításokat eszközöltek a 
személyes gondoskodást nyúj-
tó szociális- és gyermekjóléti 
ellátások igénybevételéről, il-
letve a fi zetendő térítési díjak-
ról szóló rendeletben is.

Az önkormányzat tulajdo-
nában álló lakások és helyi-
ségek bérletére és elidegení-
tésére vonatkozó szabályok 

megváltoztatásával konkre-
tizálták, hogy a lakáspályá-
zatok elbírálásakor a szakbi-
zottság számára a megadott 
szempontrendszer fi gyelembe 
veendő, de nem kizárólagos.

A zárt ülés 
döntéseiről

A novemberi képviselő-testü-
leti ülés zárt szakaszában hozott 
döntésekről Fördős Attila pol-
gármester adott tájékoztatást.

Mint elmondta, elsőként a 
Közbeszerzési Munkacsoport 
üléséről és a Beszerzési Mun-
kacsoport elbírált pályázatairól 
hallgattak meg tájékoztatót. 
Ennek kapcsán egy kérdés vető-
dött fel. Válaszként elhangzott: 
az intézményi közétkeztetéssel 
kapcsolatos közbeszerzési eljá-
rás folyamatban van.

A folytatásban módosí-
totta a testület egy korábbi, 
ingatlanértékesítésről szóló 
határozatát, elfogadva a vé-
teli szándékot jelző jelent-
kező által javasolt pénzügyi 
konstrukciót.

Végül bérlőkijelölési jogot 
biztosítottak a váci rendőrka-
pitányságnak egy Széchenyi 
utcai lakással kapcsolatban.

Közérdekű 
információk

A tájékoztatók, jelentések 
sorában elhangzott, hogy az 
alsóvárosi temető ravatalozó-
jának belső felújítása, illetve 
a hűtőház karbantartása el-
készült – a plébánia tervezi 
a ravatalozó külső felújítását 
is. A Vásártéren elbontották 
a volt lengyel piacot körül-

határoló kerítést. A tulajdo-
nos meghirdette eladásra a 
stranddal szomszédos volt 
rendőrségi épületet. A Vác 
Hold in g n á l  n api rend en 
van négy egyszerűsítet t 
körforgalom kialakítása, 
ám a fejlesztés megvalósí-
tásának munkálatai időjá-
rástól függőek. A hivatal 
pályázatot írt ki a városi 
főenergetikus feladatkör be-
töltésére. A képviselők dön-
tése nyomán a Tölgyfa utcát 
egyirányúsították a Gombási 
út irányából az Akácfa ut-
cáig, ám az Akácfa utcától 
a Landerer utcáig marad a 
meglévő forgalmi rend. A 
kisebb ebek számára a Zöld-
fa utca-Vám utca sarkánál, a 
nagyobb kutyáknak pedig a 
volt lengyel piac területén 
kutyafuttató létesül.

Katonáné Doman Erika 
Alsó-Törökhegy járhatatlan út-
jaira panaszkodott, majd a zöld 
hulladék begyűjtési idejének 
meghosszabbítását kérte.

Dr. Bóth János az ingyenes 
parkolás kapcsán az előre befi -
zetett bérletek visszafi zetésének 
problematikáját említette, rákér-
dezett a főtéri pengefalak sorsá-
ra, majd a holding szerződéseiről 
és közbeszerzési gyakorlatáról 
illetve a hajléktalankérdés he-
lyi vonatkozásairól érdeklődött. 
Még egy téma erejéig magánál 
tartva a szót, a maga részéről íz-

léstelennek nevezte a Városháza 
falaira és folyosóira kihelyezett 
nonfi guratív alkotásokat.

Balkovics Péter a sejcei 
út felújításának elhúzódása 
kapcsán a jövő évi költség-
vetésben a forrás biztosítását 
kérte, megemlítette a nehéz-
gépjárművek okozta gondokat 
a sportcsarnok környékén, vé-
gül a közmunkások által ösz-
szegyűjtött falevelek mielőbbi 
elszállítását szorgalmazta.

Kovács Ágnes lakossági 
megkeresésre megemlítette, 
hogy egy ideiglenes buszmeg-

álló elhelyezése nem szeren-
csés, továbbá intézkedést kért 
a választókerületében tapasz-
talható veszélyes kerékpáros 
közlekedés megszüntetésére.

Dr. Bánhidi Péter a HPV 
elleni oltóanyag beadásának 
beindításáról tájékoztatott, 
majd a Flórián utcai rende-
lő jogi/tulajdoni helyzetének 
tisztázását sürgette.

Kiss Zsolt a földutak téli 
felkészítésének ütemezésére 
kérdezett rá, a társasházi 
felújítási pályázatok jövő évi 
beindítását sürgette, kátyús 

helyszíneket említett, végül 
a Telep utca vasútfelújítással 
kapcsolatos problémáira hívta 
fel a fi gyelmet.

Kriksz István az egyszerű-
sített körforgalmak kiépítésé-
nek kezdetére kérdezett rá.

Gazdasági 
témák

A képviselő-testület no-
vemberi soros ülésének nyílt 
napirendi sora gazdasági 
tárgyú napirendi témákkal 
kezdődött.

DÖNTÖTT A TESTÜLET DÖNTÖTT A TESTÜLET
A novemberi testületi ülés 
összefoglalója
November 21-én csütörtökön tartották meg az éves munkaterv szerinti soros tanácskozá-
sukat Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai.

Hozzászólások 
és kérdések

A novemberi testületi ülés 
nyílt részének végén reagál-
hattak a képviselők az előző 
tanácskozáson feltett kér-
déseikre kapott válaszokra. 
Ezt követően napirend utáni 
hozzászólások és új kérdések 
következtek.

A napirend utáni képviselői 
hozzászólások elején dr. Bóth 
János ismét megemlítette a ki-
küldésre és napirendre nem 
kerülő javaslatait, a jegyzőt 
hatáskör túllépéssel vádolta és 
a képviselők jogainak csorbu-
lását vélelmezte, egyben beje-
lentette, hogy az eset kivizs-
gálására megtette a megfelelő 
lépéseket. Az őt ért vádakra 
reagálva Deákné dr. Szarka 
Anita visszautasította azokat, 
és ő is jogi lépéseket helyezett 
kilátásba az elhangzottakkal 
kapcsolatban.

Dr. Bánhidi Péter egy, a 
Városházán történt, őt ért ver-
bális támadást említett. Mint 
mondta, ugyanezen személy 
közterületen is inzultálta őt. 
Fördős Attila elítélte az esetet, 
ám cáfolta a képviselő azon 
sejtetését, hogy ő szándéko-
san kerülte a képviselővel való 
megbeszélés lehetőségét.
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December második szombatján a fő-
térre beáradt a friss dunai levegő. De 
aminek kánikulában örül az ember, az 
bizony most egy kicsit sok volt, a met-
sző szélben szinte a lélek is kiszállt a 
járókelőkből, de a legtöbben nem tánto-
rodtunk el. Egy diósjenei illetőségű va-
lakire vártunk, vagyis inkább valamire. 
Kora reggel indult el a közeli községből 
végzetes útjára, így nyolc óra után már 
jócskán késésben volt, jött is a hír, hogy 
a főúton egy kamion „bebicskázott”, így 
aztán az autóknak se té, se tova.

Várakozás közben legalább kioko-
sodhattunk - köszönhetően a Tragor 
Ignác Múzeum archív fotókkal illusztrált 
ismertetőinek - a hajdani szokásokról. 
Sőt megismerhettük, megtanulhattuk a 
réges-régi adománygyűjtő kántálók egy-
egy versikéjét, például ezt: „Megjöttünk 
mi kántálni, kántálni, nem kell minket 
bántani, bántani. Meg is fogtuk fülét-far-
kát, adjék kendtek egy szál kolbászt.”

A Pintér hentescég sátránál épp-
hogy végigmustráltuk a muzeális tár-
gyakat, a százéves kaparót és a tekerős 

pörzsölőt, és a többi kelléket, amikor 
végtére is szerepük lett. Megérkezett 
ugyanis az autó a lelkét kilehelt disz-
nóval, s megkezdődött a rítus; és valódi 
rituálé, igazi míves munka volt, amit 
Pintér Sándor, a 225 esztendős hentes 
és mészáros céh húsmestere a szakma 
fogásairól ezen a délelőttön bemutatott. 
December második vasárnapján ismét 
halászléfőző-versenyre várta a csapa-
tokat és a kóstolni kívánó ínyenceket 
a szervező Vác Deákvár SE a Ságvári 
Klub parkolójában.

Ott jártunkkor öt csapat sürgölődött a 
kondérok körül (később még érkeztek ve-
télytársak), és feltűnő volt, hogy egyetlen 
fehérnépet sem láttunk sem a főszakácsok 
között, sem a kuktaseregben.

- Mivel többnyire az ember lövi a 
vadat, fogja a halat, nem az asszony, 
így valahol természetes, hogy az ilyen 
húsokból bográcsban készülő ételek sütés-
főzésekor is inkább férfi ak forgatják a 
fakanalat - mondta felvetésünkre Czinege 
Pál, az egyik versengő csapat főnöke.

A párbeszédet hallva a szomszédos 
főzőhelytől odalépett hozzánk Tóth 
Béla főszakács, aki nagyjában-egészé-
ben osztotta a véleményt, de becsületére 
legyen mondva, kiemelte, hogy bőven 
akad ellenpélda is. És ekkor bizonyára 
csuklott egyet-kettőt az anyósa, mert 
hát elsőként őt említette - méltán, hiszen 
mint mondta, a kedves mama egy rangos 
országos versenyen dobogós helyet érő 
halászlét készített. A bejelentésre taps 
csattant, aztán poharak koccantak össze, 
mert erre bizony - és ebben mindenki 
egyetértett - (újra) kortyolni kellett egyet 

a zimankó elleni belső fűtés érdekében 
bőven rendelkezésre álló kontyalávaló 
védőitalból.

A halászléfőző-verseny ötletgazdája és 
főszervező házigazdája, egyben a VDSE 
elnöke, Vásárhelyi Tamás sztárvendéget 
is hívott az ítészek közé családi barátjuk, 
az igazi gourmand hírében álló Oszter 
Sándor színművész személyében.

Nos, a döntéshozók ítélete alapján az 
Aréna Étterem győzött, a második he-
lyen az IPA gyulai szervezetének csapata 
végzett, míg a harmadik helyet a GATE 
főzőmesterei szerezték meg. Korhely ha-
lászlevéért különdíjat érdemelt ki a Mis-
kolcról érkezett Hal-kan trió. Részt vett 
még a versenyen a CCH-, a Váci Vasutas 
Motorcsónak Szakosztály-, a Hibrid Hol-
ding Kft. és a Fő-Bo Kft. csapata.

A Vendégvárók Váci Egyesülete szerve-
zésében sokakat vonzott a harmadik adventi 
hétvégén a főtéren rendezett - szintén egyre 
népszerűbb - bejglisütő-verseny is, amelyen a 
következők végeztek a dobogón: I. díj - Len-
ge Sádorné (Vác), II. díj - H. Lakatos Józsefné 
(Kosd), III. díj - Schleng Zoltán (Vác).

KRÓNIKAKRÓNIKA DÖNTÖTT A TESTÜLET

Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket annak 
a két segítőkész járókelőnek, akik október 31-én 
kihívták a mentőket Vácott a Damjanich tér 7. szám 
előtti járdán fekvő édesanyánknak, aki egyensúlyát 
vesztve elesett és csípőtörést szenvedett.

Köszönettel: 
a rehabilitáción gyógyuló 

Varga Miklósné és családja 
(x)

„Klíma-barátság” svájci
és magyar iskolák között

� A Svájci Hozzájárulás támogatásá-
nak köszönhetően „Klíma-barátság” 
néven a váci székhelyű Magosfa Kör-
nyezeti Nevelési és Ökoturisztikai Ala-
pítvány (www.magosfa.hu) és a  svájci 
„myclimate” szervezet (www.myclimate.
org) projektet indított 10 magyar iskola 
és svájci iskolák részvételével.

A pedagógusok vezetésével a diákok 
ismereteket szereznek a klímaváltozás-
ról, a klímára hatással lévő emberi te-
vékenységekről, és csoportmunkában 
konkrét megoldásokat keresnek, hogyan 
is tudnak ők egy kicsi, ám mégis fontos 
lépést tenni Földünk illetve a földi élet 
védelme érdekében.

Ez a projekt lehetővé teszi, hogy nem 
a résztvevő fi atalok nem elrettentő, ha-
nem ismeretterjesztő módon gondolkod-
janak el a klímaváltozás kérdéseiről, és a 
világháló segítségével nemzetközi szín-
téren kicserélhessék tapasztalataikat. A 
három fő lépés a tanulás, a cselekvés és 
a másikkal való megosztás.

A magyar csapatok kidolgozott ötle-
teikkel versenyen vesznek részt, amit a 
svájci diákok szavazatai döntenek el, a 
svájci csapatok munkáit pedig a magyar 
gyerekek rangsorolják.

Minden iskolában lesz a program 
keretében egy klímavédelmi nap, majd 
a projekt végén fenntarthatósági tema-
tikájú táborban vehetnek részt a sváj-
ci és a magyar gyerekek a Kismagos 
Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai 
Központban, Kismaroson.

A pedagógusok ugyanezen a helyen 
nemrégiben már meg is kezdték a közös 
munkát, az esemény sikerrel kecsegtető 
gyakorlatias ötletek megszületését sej-
teti, melyek majd a jövő év májusában 
válnak nyilvánossá.

A projekt a svájci szervezet Hot Stuff 
Climate Net programjába kapcsolódik be.

Színes diplomás
pedagógusok köszöntése

� November közepén a korábban váci 
iskolákban tanító nyugalmazott peda-
gógusokat köszöntöttek az önkormány-
zat vezetői a Városháza dísztermében, 
különböző színes diplomákat átadva az 
ünnepelteknek.

Az ünnepség bevezetéseként a Földváry 
Károly Általános Iskola 4/b-s diákjai kö-
szöntötték műsorral az 50-60-65 és 70 éve 
diplomát szerzett pedagógusokat.

Fördős Attila polgármester köszöntő 
és köszönő szavakkal méltatta azokat, 
akik élethivatásul választott pályájukon 
a fi atalok oktatására, nevelésére áldoztak 
évtizedeket.

A jubiláló pedagógusokat az utolsó 
munkahelyükként szolgáló oktatási intéz-
mények igazgatói is köszöntötték, felidézve 
személyes tapasztalataikat, élményeiket.

Ebben az esztendőben a következő 
pedagógusok jubiláltak:

Rubin díszdiplomások (70 év): Fejér 
Ferencné és Vásárhelyi József. Vas dísz-
diplomások (65 év): Faluhelyi Józsefné és 
Havassy László (tanítói). Gyémánt díszdip-
lomások (60 év): Balázs László, dr. Balogh 
Györgyné, Havassy László (tanári), dr. 
Inczédy Jánosné, Molnár Ferencné és Va-
sas Lajos. Arany díszdiplomások (50 év): 
Baharev Darinné, Bucsánszky Jánosné, 
Bucsánszky János, Füke Pálné, Józsa 
Kálmánné, Kovács Józsefné, Kovácsné 
Pöltz Piroska, Kővágó Jánosné, Peterdi 
Gergelyné, Pinke József, Soós Józsefné, 
Süle Károlyné, Szalóczy Sándorné, Tölgyes 
Lászlóné, Valentik Attiláné és Varecza Teréz.

Az ünnepeltek nevében Vásárhelyi 
József a tanári hivatás felelősségét és 
szépségeit ecsetelve mondott köszönetet 
az elismerésekért.

Izgalmas kísérőprogramok az ünnepvárás jegyében

A képviselők megtartották évzáró tanácskozásukat

Városunkban a harmadik éve hagyományos főtéri faházas adventi kirakodóvásár kísérőrendezvényeként elmaradhatat-
lan program ebben a különleges időszakban mind a Mikulás-váró este, mind a Luca-napi forgatag, mind a disznóvágás, 
a halászléfőző- és a bejglisütő verseny, hogy csak néhány kiemelt eseményt említsünk. És a sor még folytatható a betlehe-
messel, karácsony után házi boszorkánykonyhákban kikísérletezett forralt borok főzőversenyével, szilveszteri bulival.

December 12-én csütörtökön az éves munkaterv 
szerinti utolsó soros tanácskozását tartotta Vác Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete.

Az ülés megkezdése előtt a jelenlévők néma főhaj-
tással emlékeztek a nemrég tragikus közúti balesetben 
elhunyt Csernák Orsolyára.

A napirend gazdasági jellegű témákkal indult: 
a likviditási jelentésről, az aktuális költségvetési 
rendeletmódosításról és a folyószámla hitelkeret 
szerződésről beadott előterjesztést vitatták meg és 
fogadták el a képviselők.

Ezt követően több rendeletalkotás és rendeletmódo-
sítás vitája szerepelt a napirenden.

A városi kitüntetések alapításáról és adományozá-
sáról szóló rendeletbe bekerült a Polgármester Díja, 
amelyet a városvezető évente három személynek, vagy 
közösségnek adományozhat. Rendelet született a reklá-
mok, reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének 
szabályairól. Az utóbbi esztendők jogszabály- és intéz-
ményszerkezeti változásai miatt a testület most újra-
fogalmazta a közművelődéssel kapcsolatos feladatokat 
tartalmazó rendeletét. A rendeletmódosítások között az 
infl áció mértékében megemelték a közterület használatá-
ra vonatkozó díjakat, illetve kialakítottak egy negyedik 
korlátozott forgalmú közlekedési övezetet. Miután 
elfogadták a képviselő-testület jövő évi munkatervét, 
az ellenőrzési tervet illetve a 2013-as külügyi beszá-
molót, megszavazták a következő esztendőre érvényes 
külügyi tervet is. Egy döntés értelmében a testvérvárosi 
kapcsolat felvétele érdekében tárgyalások kezdődnek a 

csehországi Otrokovice városával. Ugyanakkor nem ka-
pott támogatást sem a szociális bérlakások lakbéreinek, 
sem a köznevelési intézmények étkezési térítési díjainak 
10 %-os csökkentésére vonatkozó javaslat. A holding 
aktuális havi beszámolójának vita nélküli elfogadását 
a Volánbusszal kötendő szerződés jóváhagyása követte, 
majd egyebek mellett a város társulási szerződéseiről 
is vitáztak és döntöttek a képviselők. Több kérelemmel 
kapcsolatos szavazás után a sürgősséggel benyújtott 
előterjesztések közül elfogadták, hogy a város induljon 
az „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra 
fejlesztése” pályázaton.

Hozzászólások,
és kérdések

Dr. Bóth János az utóbbi hónapok néhány testületi 
személyi döntését említette, a képviselőtársát ért – előző 
hónapban a sértett által említett – atrocitás kapcsán 
kifejezte megütközését, érdeklődött a főtéri pengefalak 
elindult építkezéséről, forszírozta a nyári rallyverseny 
bizottsági kezelését, végül rákérdezett a Váci Városimázs 
Kft. gazdálkodására. Dr. Jakab Zoltán lakossági meg-
keresésre egy nemrég megnyitott üzlet közelében élők 
panaszát tolmácsolta. Dr. Váradi Iván Attila néhány 
Váchoz kötődő személy és városi esemény évfordulójára 
emlékeztetett, majd egy jótékonysági akcióra hívta fel 
a fi gyelmet, továbbá szót ejtett néhány egykori váci 
műalkotásról, szorgalmazva ezek felkutatását. Katonáné 
Doman Erika a karácsonyi díszkivilágítás hiányossága-
ira hívta fel a fi gyelmet és a téli, várhatóan szélsőséges 

időjárásból adódó gondokra való felkészülésre kérdezett 
rá. Balkovics Péter két deákvári területen végzett vízi 
közmű munka kapcsán kért szót és támogatóan tett 
említést az említett rallyversenyről. Kiss Zsolt szor-
galmazta egy tűzifa akció váci megvalósítását, ismét 
sürgette az egyéni választókerületi keret visszaállítását, 
majd egy földút megkezdett javítását köszönte meg, 
továbbá kérte, hogy 2014-ben ismét legyen társasházi 
felújítási alap a pályázatok elősegítése érdekében, végül 
a vasúti közlekedésben ismételten tapasztalt gondokról 
szólt. Dr. Bánhidi Péter a Zrínyi utcai rendelő felújí-
tásának vontatottsága kapcsán a korábbi kérdéseire 
elmaradó válaszokat hiányolta, majd a Budapesti főúton 
végzett közműcserék utáni helyreállítást kritizálta. Dr. 
Schmuczer Istvánné is a rallyverseny tapasztalatairól és 
szakbizottsági tárgyalásáról szólt, valamint a Damjanich 
téri közlekedési veszélyek egy lehetséges megoldását 
vázolta. Mokánszky Zoltán tájékoztatást adott arról, 
hogy a váci hetven év feletti lakosok idén is megkapják 
a négyezer forintos egyszeri pénzbeli támogatást. Pető 
Tibor a közvilágítási pályázat kapcsán megemlítette, 
hogy a tervek szerint a majdan leszerelendő régi lámpa-
testek olyan területekre kerülhetnek, amelyek gyengébb 
világítással rendelkeznek. Kriksz István megköszönte 
a holdingnak, hogy Kisvácon gyorsan eltávolították az 
összegyűjtött faleveleket, majd ő is egy jótékonysági 
kezdeményezésre hívta fel a fi gyelmet. Kászonyi Károly 
a Damjanich téri közlekedés kapcsán az illetékesekhez 
benyújtott kérdésről tett említést és ennek kapcsán erős 
lobbi tevékenységet kért.
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Hiányt pótló 
fejlesztés
a mélygarázsnál

� A mélygarázs térfelszínének rend-
betételéhez kapcsolódóan nyilvános 
il lemhely nyílt a terület Piarista 
utcai sarkán, régi hiányt pótolva a 
belváros szívében.

Az összképet egyáltalán nem zavaró, 
sőt abba kellő szerénységgel illeszkedő, 
fa borítású konténerház naponta reggel 
6 és este 18 óra között áll rendelkezésre 
a járókelőknek - díjtalanul.

„Hógolyó akció”
a hétköznapi 
szolidaritásért

� Harrach Péter országgyűlési kép-
viselő, a KDNP frakcióvezetője, térsé-
günk kormánypárti képviselő-jelöltje 
karitatív kezdeményezése a „Hógolyó 
akkció”, melyhez - mint azt Vácott be-
jelentették - a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat is csatlakozott.

Harrach Péter az akcióról tartott 
tájékoztatón elmondta, katasztrófa 
idején a magyarokban erős a szoli-
daritás, de ezt a hétköznapokban is 
fel kell ébreszteni.

- A képviselőnek nem csak a parla-
mentben van feladata, személyes kezde-
ményezéseket is kell tennie a rászorulók 
támogatására, ezért gondoltam erre az 
akcióra. Ha egy hógolyót görgetünk a 
hóban, az egyre nő, így ha egy kezdemé-
nyezéshez többen csatlakoznak, egyre 
hatékonyabb lesz. A jövedelmemből 
jelentősebb összeget ajánlok fel azzal 
a kéréssel, hogy Vác város tehetősebb 
polgárai, vállalkozásai is járuljanak 
hozzá. Remélem, többen csatlakoznak 
- fogalmazott Harrach Péter.

A városban hamarosan minden pol-
gár levelesládájába eljut a tájékoztató 
levél, amelyen az átutalási számlaszám 
is megtalálható.

Harrach Péter 300 ezer forintot 
ajánlott fel, ehhez a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat, mint a befolyt pénz 
kezelője, 200 ezer forintot tett hozzá.

Kozma Imre atya, a szolgálat veze-
tője a tájékoztatón elmondta, karácsony 
közeledtével az ünnepet szeretnék el-
vinni a szegény családokhoz.

- Fontos, hogy keresztény értékek 
szerint próbáljuk rendezni Magyar-
ország sorsát. A szociális segítség 
egyre inkább arra felé tart, hogy 
abból is adnunk kell, amire magunk-
nak is szükségünk van – tette hozzá 
Kozma atya.

A pénz elosztásáról 4 tagú bizottság 
dönt, a családokat vagy idős embereket 
a helyi plébánosok, iskolaigazgatók, és 
polgármesteri hivatalok ajánlhatják.

Információ kérhető: hogolyo@maltai.hu

Jótékonysági est segíti 
egy közösségi cél 
megvalósítását

� Igazán szívből jövő és szívhez szóló 
meglepetésműsorral ajándékozták meg 
egymást, az érdeklődő közönséget, de 
közvetve az egész várost a Piarista Gim-
náziumban november 28-án rendezett 
jótékonysági est közreműködői.

A már hagyományos esemény ket-
tős célt szolgált. Egyrészt azt, hogy 
a különböző fogyaték(ok)kal élők sze-
replési lehetőséget kapjanak. Másrészt 
azt, hogy a befolyó adomány segítse 
egy városi közcél megvalósítását - az 
idén a Damjanich téri kereszteződés 
lámpás csomóponttá alakításához 

járulhat hozzá az összeg, ha a közle-
kedési hatóság zöld utat ad a fejlesz-
téshez, hiszen ez a tényleg indokolt 
beruházás az ő hatáskörükbe tartozik.

A fővédnökséget Dr. Beer Miklós 
megyés püspök, Bábiné Szottfried Gab-
riella országgyűlési képviselő és Fördős 
Attila polgármester vállalták.

Díszvendégként-háziasszonyként 
Weisz Fanni siketnéma szépségkirálynő, 
esélyegyenlőségi aktivista is részt vett 
az eseményen, aki szinkrontolmács se-
gítségével magával ragadó lelkesedéssel 
fejtette ki gondolatait arról, hogy senki 
nem kevesebb másoknál, aki valamilyen 
hátrányból indul az életben, vagy beteg-
ség, baleset folytán elesettebbé válik.

Futó Béla, a vendéglátó gimnázium 
igazgatója elmondta: ez a már hagyo-
mányos esemény arra is nagyszerű 
alkalom, hogy a közönség tanuljon 
a fogyatékkal élő közreműködőktől, 
s szívből jövő előadásuk révén egy 
kicsit jobban megismerje őket, így 
pedig megértőbb szeretettel tudjon 
feléjük fordulni.

Több százan 
vettek részt 
a Mikulás-futáson

� Az idén is több százan vettek 
részt a számos korosztályi- és egyéb 
kategóriában meghirdetett Miku-
lás-futás versenyen, melyet a Váci 
Ifjúsági Sportegyesület, illetve Bíró 
György és barátai szerveznek immár 
hosszú évek óta.

Az óvodások között az idén a kis-
csoportosoknál Fütő Dominik, a kö-
zépsősök között Rédl Benedek Vince, 
a „ballagóknál” pedig Madai András 
volt a leggyorsabb.

A 2,7 kilométeres úgynevezett 
bulifutáson a fi úknál Ardai Áron, a 
lányoknál Szabó Luca győzött.

A már felnőtteknek szóló 5,7 kilo-
méteres távot (abszolút összesítésben) 
a férfi ak között Vajkovics Ferenc, a 
női mezőnyből pedig Novák Eszter 
teljesítette a legjobb idővel.

11,5 kilométeren Sági József és Mak-
rai Sára lettek a bajnokok.

Az extrém kategória legjobbjai: 
Horváth Zoltán (2 km) görkorcsolyával, 
Kálmán Krisztina és Tóth Krisztina 
(5 km) kerekes székkel.

Emlékezés az egykor
köztünk élő költőre

� Rózsa Endre József Attila- és Beth-
len Gábor-díjas költő-szerkesztő tisz-
teletére november 29-én kis ünnepség 
keretében pályatársak, tisztelők, di-
ákok emlékeztek a jeles irodalmárra 
emléktáblájánál, aztán a Boronkay-
iskolában rendhagyó irodalomórán is 
megidézték a néhai poéta munkássá-
gát, megannyi alkotása elszavalásával, 
felolvasásával.

A Vám utca 14. alatti tömbháznál, 
amelyben majd’ egy évtizeden át élt és 
alkotott a költő, ismét - emléktáblája 
elhelyezése óta immár harmadszor 
- igazán méltó módon megidéződött 
Rózsa Endre szellemisége.

Német Péter Mikola kor- és pálya-
társ, de leginkább barát köszöntője után 
a néhai költő több műve elhangzott 
szavalatként vagy épp gitáros zenekí-
sérettel. Ebből a „sodrásból” különösen 
kiemelkedett az „ünnepelt” 35 éves fi á-
nak, Rózsa Dánielnek a versmondása, 
aki édesapja egy olyan alkotását adta 
elő, amelyet épp 35 éves korában írt.

Mokánszky Zoltán kultúráért felelős 
alpolgármester beszédében kiemelte, 
hogy Rózsa Endre tudatos költő volt, 
aki minden műformát bravúrosan al-
kalmazott.

- Munkásságának ugyancsak ré-
sze van abban, hogy más rangjaink 
mellett Vác egyben a Kultúra Ma-

gyar Városa, a mi feladatunk pedig 
az, hogy jeles alkotóink örökségének 
az ápolásával is folyamatosan méltók 
lehessünk erre a címre - fogalmazott 
Mokánszky Zoltán.

A koszorúzáskor a Madách-gimná-
zium és a Boronkay-szakközépiskola 
diákjai is fejet hajtottak Rózsa Endre 
emléktáblájánál.

Különdíjat nyert
a Főutca-Főtér projekt

� A Nemzetközi Ingatlan Szövetség 
(FIABCI) Magyar Tagozata a Ma-
gyar Ingatlan Szövetséggel közösen 
idén tizenötödik alkalommal hirdette 
meg a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívó 
díj pályázatot. A váci vonatkozású 
eredményről Lévai Dávid főépítész 
számolt be.

A szakember elmondta, a pályázat 
célja a magyar ingatlanfejlesztés ered-
ményeinek bemutatása a hazai szakmai- 
és laikus közönségnek, illetve a kiemel-
kedő alkotások megjutalmazása.

A beérkezett pályázatok elbírálá-
sának szerteágazó szempontjai közül 
– amelyek alapján a bíráló bizottság 
három díj mellett hét különdíjat is ki-
osztott – a váci pályázat elsősorban az 
értékőrzés és örökségvédelem megva-
lósításában volt erős.

A november 26-i eredményhirdeté-
sen városunk a FIABCI Magyar Tago-
zatának különdíját érdemelte ki.

Az idén két iskolát támogat
a DDC váci gyára

� Az idén a Radnóti-iskola valamint a 
Piarista Gimnázium, Szakközépiskola 
és Kollégium nyerte a Duna-Dráva 
Cement Kft. jubileumot ünneplő, 50 

éves váci gyára két hagyományos, a 
környezettudatos gondolkozás elter-
jesztése-, illetve az intézményfejlesztés 
jegyében meghirdetett pályázatát. Az 
eredményhirdetésnek a korábbi évek-
ben megszokott gyakorlatnak megfe-
lelően ezúttal is gyárlátogatással és 
fogadással egybekötött konferencia 
adott keretet.

„Az Építsd az álmod like-okból” 
című kiírás keretében a deákvári ál-
talános iskola egymillió forint értékű 
termék- illetve szolgáltatás ajándékot 
érdemelt ki tervezett fejlesztésére, de 
amint arra a szerdai ünnepi esemé-
nyen ígéretet kaptak, bizonyos keretek 
között a cég ezen túlmenően is kész 
segíteni a beruházás megvalósítását.

A „Zöld megoldás” pályázat nyer-
tese, a Piarista-gimnázium 3 millió 
forint támogatást kap a szelektív 
hulladékgyűjtés népszerűsítését célzó 
programjára, amihez házi botanikus 
kert megvalósítása is kapcsolódik.

Utóbbi pályázat kapcsán a jelen-
lévők megtudhatták, hogy a jövőre 
alapítása 300 éves jubileumát ünneplő 
intézményben minden teremben, a fo-
lyosókon, irodákban és a kollégiumban 
is szelektálásra alkalmas szemetes 
edényeket helyeztek, helyeznek el, de 
komposztálót is terveznek, továbbá 
botanikus- és haszonnövény kertet.

Az eseményen a cég helyzetéről 
Szarkándi János elnök-vezérigazga-
tótól megtudtuk, hogy reményeik 
szerint már túl vannak a mélyponton, 
és jövőre, állami és magánberuházá-
sok révén is, elkezdődhet egy lassú 
fellendülés.

KRÓNIKA KRÓNIKA

fotó: visevac.hu
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A születés örök csodája
Adventi beszélgetés Dr. Beer Miklós megyés püspökkel

INTERJÚ

Dr. Beer Miklós megyés püspökkel az adventi várakozás 
jegyében elsősorban természetesen a karácsony miszté-
riumáról ejtettünk szót beszélgetésünk során, de ugyan-
úgy előtérbe kerültek a láthatatlan teremtő Isten földi 
megjelenéséből adódó személyes és közös társadalmi 
feladataink, no meg az ünnephez kötődő feledhetetlen 
emlékek-élmények.

- A földi értelemben vett örök 
élet lehetőségétől kezdve a más 
bolygókon való honfoglaláson át 
az egész világegyetemet felölelő űr-
utazásokig, lélekvándorlásig annyi, 
de annyi mindent készek vagyunk 
elhinni. Közben pedig mindmáig 
sokak gondolkozásában botránykő, 
nevetség tárgya, hogy Isten, Mária 
szűzi fogantatása révén elküldte 
nekünk, értünk Jézust. Miben látja 
ennek a kettősségnek az okát?

- Jézus születése, de egyúttal min-
den csecsemő világra jötte misztérium, 
ami engem mindig mélyen megindít 
és elgondolkodtat. Modern világunk 
egyik legnagyobb hibája talán épp 
annak az illúziónak az elhitetése, hogy 
az emberiség minden titkot megfejt-
het, bármi természetfölöttit is meg-
valósíthat. Pedig ez önteltség, hiszen 
anyagi eszközeinkkel nem pótolhatjuk 
a csodákat - kezdte válaszát Dr. Beer 
Miklós. - A Megváltó születésében a 
saját életünk titkát is szemlélhetjük. 
Ebben pedig a legcsodálatosabb az, 
hogy a teremtő Isten munkatársul 
választ minket, feladatot bíz ránk 
és bízik bennünk, hogy helyt állunk. 
És éppen itt van Mária szerepének a 
lényege, hiszen így lesz egészen egy 
közülünk Jézus Krisztus, „Aki asz-
szonytól született, úgy mint mindnyá-
jan”, ahogy a Szentírásban áll. Ebből 
érthetjük meg igazán személyes létünk 
nagy feladatát, ami egészen egysze-
rűen abban áll, hogy mi magunk is 
közvetítői legyünk az Úr szeretetének. 
Ez a lehetőség pedig különösképpen 
megnyilvánul mindannyiunk számára 
a karácsonyi ünnepkörben.

- Mennyiben takarják el a ka-
rácsony lényegét az olyan megha-
tározások, miszerint ez a „szeres-
sük egymást gyerekek” életérzés, a 
család, az egymásért vállalt fele-
lősség, modernebbül fogalmazva 
a szolidaritás ünnepe, hogy a hál’ 

Isten lassan a múlt ködébe vesző 
fenyőünnep kifejezésről már ne is 
beszéljünk!?

- Úgy gondolom, hogy minden nemze-
déknek, de a saját életében minden egyes 
embernek is vissza kell térnie lélekben 
a forráshoz, ahhoz, hogy megjelent kö-
zöttünk a láthatatlan Isten. A társadalmi 
körülmények változásával párhuzamosan 
azonban a hangsúlyok is folyamatosan 
változtak és változnak. Egyre inkább 
elkendőzi a lényeget az anyagias gondol-
kodás, az, hogy a meglepetésnek szánt 
tárgyak ára tükrözi a szeretet hőfokát. 
De bízom benne, hogy teljesen azért 
soha nem uralkodik el ez a szemlélet, 
és a külső csillogás mögött mind többen 
felismerik a karácsony igazi ajándékát. 
Ami nem más, mint az Istennel való 
személyes találkozás hitélményének meg-
élése, illetve az, hogy ebből kiindulva 
forduljunk a többi emberhez, családon 
belül és azon túl egyaránt.

- Az ünnep családi vetületénél ma-
radva, kérem szóljon arról is, hogyan 
élte, éli meg ezt gyerekként, aztán pap-
ként, majd immár főpásztorként!?

- Nekünk papoknak egy különleges 
kettősség a karácsony ünneplése. Hi-
vatásunknál fogva ott vagyunk - és ez 
az elsődleges számunkra - az egyházi 
közösséget jelentő nagy családunkban 
a különböző szertartásokon. De termé-
szetesen mindnyájunknak fontos saját 
rokonságunknak, szülői, testvéri, távo-
labbi rokoni kapcsolatainknak a háttere 
is. Nekem például édesanyám sokszor 
mondta, hogy rá soha nincs elég időm, 
amire én azzal vigasztaltam és biztat-
tam, hogy lássa be, mekkora öröm, hogy 
lelkipásztorként milyen nagy családom 
van. Mindazonáltal mi magunk az ün-
nepnapok előtt és után rendre megta-
láltuk, és most is megtaláljuk a módját 
minden évben, hogy népes famíliánkban 
ugyancsak megélhessük közösen a kará-
csony felemelő misztériumát, örülve a 

találkozásnak, együvé tartozásunknak. 
Gyerekkoromra visszagondolva, nekem, 
a háború után cseperedve nem a nagy 
ajándék volt a lényeg, hanem a bensőséges 
szeretetlégkör: soha nem felejtem el, hogy 
nagyanyám milyen odaadással készítette 
saját kezűleg a szaloncukrot, az ízük még 
mindig itt van a számban, vagy ahogyan 
özvegy édesanyám tanította nekem az 
énekeket, nem is beszélve a zebegényi 
templomban tartott ünnepi szertartások, 
főként az éjféli misék lelkünket gazda-
gító élményéről. De ma is átélhetem a 
személyes családi összejövetelek ünnepi 
örömét, hiszen hét unokatestvéremmel 
nagyon szoros a kapcsolatunk, a legfon-
tosabb alkalmakkor az ő gyerekeikkel, 
unokáikkal együtt olykor már több mint 
ötvenen gyűlünk össze.

- Karácsony táján mindig nagyobb 
hangsúlyt kap az a lelkiismereti kér-
dés, hogy vajon tényleg minden tőlünk 
telhetőt megteszünk-e a nálunknál 
szegényebbek segítéséért...

- Gondoljunk csak arra, hogy Jézus 
rongyos istállócskában született! Ebből 
a szempontból nézve különösen fontos 
iránymutatás Ferenc pápa egyértelmű 
felhívása, hogy az egyháznak a sze-
gények pártján kell állnia - nem csak 
globális értelemben, hanem személyes 
áldozatvállalásokkal egyaránt. Kará-
csonyi ünneplésünknek is ez kell hogy 
legyen, az egyik legfőbb hozadéka. 
Lebegjen hát a szemünk előtt Krisztus 
példája, a számítás nélküli ajándékozás 
magagatartása!

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

Szépkorú honfi társaink
köszöntése

� Dalmi Józsefné Anna néni 2013. 
november 28-án ünnepelte 90. szüle-
tésnapját. Szépkorú honfitársunkat, 
Fördős Attila, Vác város polgármestere, 
és Mohácsiné Dim Rita, az Intézmény-
felügyeleti és Humán Osztály vezetője 
köszöntötte virágcsokorral és Orbán 
Viktor miniszterelnök személyre szó-
lóan aláírt oklevelével.

Városunk első számú vezetője és 
az illetékes osztályvezető a napokban 
Nagy Károlynét is meglátogatta. Ma-
rika néni december 8-án ünnepelte a 
90. születésnapját.

Elhunyt Kopetty Lia,
a város díszpolgára
Életének 71. évében elhunyt 

Kopetty Lia színművésznő, vá-
rosunk díszpolgára.

Kopetty Lia Budapesten szüle-
tett és az Állami Balettintézetben 
végzett táncosnőként. Vidéki és 
fővárosi színházakban lépett fel 
prózai és zenés darabokban. Lát-
ható volt Staurt Mária és Roxane 
szerepében is. 1975-től a Budapesti 
Gyermekszínházban és az Arany 
János Színházban játszott.

Férje, Kautzky Ervin és fi a, 
Kautzky Armand is színészként 
vált ismertté.

A váci művészeti életben nyúj-
tott kiemelkedő munkásságáért 
férjével - aki idén nyáron hunyt 
el - közösen 2009-ben megkapta a 
Vác Város Díszpolgára címet.

Váci díjözön
a megyenapon

� A Nemzet Sportvárosa címhez mél-
tóan váci díszvendégek is szép számban 
hivatalosak voltak december 6-ára a fő-
városba, a hagyományos megyenapi és 
sportkarácsonyi ünnepségre.

Az eseményen „Pest  megye 
Katasztrófavédelméért”-díjat kapott 
Vinkó Kornél, a Váci Tűzoltóság pa-
rancsnok-helyettese.

További díjazottaink:
Az év legjobb Pest megyei sportolója 

és legeredményesebb sportszervezete, 
speciális sportágak kategóriában: I. díj – 
Kálmán Krisztina, II. díj – Kanyó Zsolt, 
III. díj – Hídvégi Balázs (mindhárman a 
Váci Reménység Egyesület sportolói)

Az egyesületek között a VRE érde-
melte ki a fődíjat.

Az év legeredményesebb szabadidő 
sportszervezete kategóriában második 
lett a Váci Lakóterületi SE

Az alapfokú oktatási intézmények kö-
zül az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
érdemelte ki az első díjat, a középiskolák 
közül pedig a Boronkay György Műszaki 
Szakközépiskola és Gimnázium.

Az év testnevelője címet Vargáné 
Zsadányi Éva (Árpád Fejedelem-isko-
la) kapta.

Az év legjobb általános iskolás diák 
sportolójának Kareczki Réka (VRE) 
bizonyult, míg a középiskolások között 
III. díjat vehetett át a szintén a VRE 
színeiben versenyző Adame Máté.

Az év legjobb utánpótlás korú csapata 
kategóriában másodikok lettek az Árpád-
fejedelem-iskola leány súlylökői.

A legjobb női felnőtt sportolók között 
III. díjjal jutalmazták Csernák Edinát 
(Váci Vasutas SE), míg a férfi aknál II. 
díjat érdemelt ki a Vác Városi Evezős 
Club versenyzője, Galambos Péter.

Rangos díjat kapott 
Dr. Huszágh Hedvig

� Az idén Dr. Huszágh Hedvig váci 
gyermekorvos (a legtöbbeknek „csak” 
Hédi néni) is megkapta az orvosi hiva-
tás egyik legrangosabb hazai kitünte-
tését, a „Hippokratész Emlékérmet”.

A Magyar Orvosi Kamara 1999-ben 
alapította a „Hippokratész Emlékérem”-
kitüntetést a kamara munkájában kima-
gasló érdemeket szerzett szakemberek 
elismerésére. A kiírás értelmében a 
díjazandók személyére a kamara vala-
mennyi tagja és szervezete javaslatot 
tehet a tagtárs kollégák közül olyan 
személyeket jelölve, akik emberi, orvosi 
magatartásukkal példaképül állíthatók, 
akik kamarai munkájukkal, helytállá-
sukkal - ezzel is növelve a MOK tekin-
télyét - kivívták az orvostársadalom és 
a betegek elismerését.

Újabb Gádor-mozaik
kelt életre

� A városháza dísztermében nemrég 
felavatott két mozaik falikép után de-
cember 11-én a kétszeres Kossuth-díjas 
Gádor István keramikusművész egy 
újabb rekonstruált alkotásának újjáé-
ledését köszönthették az egybegyűltek 

a Madách Imre Művelődési Központ 
kamaratermében.

- Ez a mű, amely az Életképek az 
’50-es, ’60-as évekből címet kapta, to-
vább növeli az intézmény presztízsét, a 
Kultúra Magyar Városa cím birtokában 
pedig mindannyian büszkék lehetünk, 
hogy Vác folyamatosan előrukkolhat 
újdonságokkal - mondta az ünnepi ese-
ményen Fördős Attila polgármester.

A program n ak egyébként  a 
Csontváry Vácon című rendezvény 
adott keretet, amelyre zsúfolásig 
megtelt a kamaraterem - érthetően, 
hiszen Menyhárt László művészeti 
író és Papp Gábor művészettörténész 
is előadást tartott a 160 éve született 
világhírű alkotóról, ráadásul két olyan 
újonnan megtalált műalkotást is elhoz-
tak, amelyek szerintük egyértelműen 
a festő művei.

Az eseményen a többi között elhang-
zott: Csontváry nem csak festőművész-
ként kiemelkedő személyiség, de gon-
dolkodóként is az, amennyiben szinte 
megjósolta, milyen csapások várnak az 
emberiségre a legújabb korban, jórészt 
azért, mert egyre inkább eluralkodnak 
a - szavai szerint fajtalan, természet- és 
istenellenes - vágyak, célok, összeeskü-
véseken alapuló akaratok.

KRÓNIKA
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A szobor 
hűlt helyén
Csütörtökönként őstermelők sátrai 

állnak kicövekelve ott, ahol egykor 
Szent István alakja magasodott. A nagy 
király emlékművét 1939-ben emelték, 
így tisztelegtek a váci egyházmegyét 
alapító uralkodó előtt. A szobor épp a tér 
tengelyében állt: István király baljában 
kard, jobbjában feszület, a Székesegy-
házra szegezve. Így őrzött időt, hitet, 
hosszú éveken át.

Csakhogy jött az új világ, s azzal a 
nem túl pallérozott elmék, akik kitalálták: 
de jól mutatna a tér közepén egy szovjet 
hősi emlékmű! Így is lett: emitt a keresz-
tet felmutató király, átellenben a temp-
lomkolosszus, köztük meg a márvány 
obeliszk a hatalmas ötágú csillaggal…

Két tűz közé került hát az új eszme 
jelképe. Sok idő kellett, hogy a nehézfejű 
pártbürokratáknál is leessen a tantusz. 
Eszeltek, hogyan tudnának Szent Ist-
vántól népharag nélkül megszabadulni. 
Kis ésszel, nagy ravaszsággal kiötlötték: 
tartson az itt állomásozó szovjet hadse-
regcsoport táncelőadást, amihez – lássák 
be a váci polgárok – a palotakert előtti 
emelt tér a legjobb. Ezért kellett hát a 
szobrot vagy negyven méterrel odébb 
vinni. Első királyunk tekintélyének ez 
mit sem ártott…

1956-ban viszont beteljesedett a 
ruszki emlékmű végzete: a felkelők 
ledöntötték. A november 4-e után ismét 
ránk zúduló, a szabadságharcunkat 
leverő oroszok a hatalmas márvány-
tömböt csöppet sem hősi pózban, a 
földre roskadva találták.

Törökhegyi alma, 
nőtincsi körte
A régiek emlékeznek még e hely 

népi titulusára. Papsarokként emle-
gették az öregek Vác eme szépséges 
pontját. Az itt sorakozó épületeket 
és az azokban megéledő szel lemi 
műhelyeket

a katolikus egyház teremtette. 
Ehhez jó ízlés, műveltség, meg sok 
évszázados törődés, gondosság kellett. 
Azaz közérdek-képviselet.

Ez a szándék testesül meg a Váci 
Egyházmegye által létrehozott gaz-
dapiacban is.

Mustrálom a fölhozatalt. Mutatós, 
egészséges almát keresek, olyat, mint 
nemrég is vettem Csernák Gábortól, 
aki a portéka mellé profi  módon el-
igazítást is tartott a biotermesztés 
titkairól meg az egészségőrző gyümöl-
csökről. Törökhegyen neveli almafáit, 
megszállottja a vegyszermentes ter-
melésnek. Speciális bioiskolát végzett 

ehhez, de, mint mondja, a lelkiismeret 
a döntő. Keresztény emberként csak 
azt ajánlhatja jó szívvel, ami a leg-
egészségesebb.

Gulyás József is csak a tiszta föld-
ben, tiszta kézzel megtermelt dolgokat 
kínálja. A nőtincsi gazdát a hason 
korú árusok meg vevők is bácsizzák – 

hja, a tekintély! Márpedig az megvan, 
ízesen-választékosan beszél, minden 
szava arról árulkodik: gazdag a népi 
bölcsességtár.

Körtéjét kóstolom, remek. Megle-
lem a sütőtököt is, kapok hozzá sütési 
útmutatót – a szomszéd árus szóviccé-
vel kísérve, de ez itt természetes.

Családias 
légkörben
Megszólít egy vásárló. „Én, vagyis 

Gizi néni – mondja, és jót nevet a mókás 
bemutatkozáson – még nem ettem olyan 
juhsajtot, mint amit itt árulnak.” Aki 
készítette, három keresztnév „tulajdo-
nosa”, Iván Gábor János. Budakalászról 
jött, de Ősagárdon gazdálkodik. Kínál, 
kóstoltat – nem is tudom, mi esik job-
ban, a fi nom csemege, vagy a termé-
szetes kedvesség, amit eladótól, vevőtől 
egyaránt kap itt az ember. Lehet ezután 
nem vásárolni? Veszek a sajthoz házi 
körözöttet is. Nem drága.

A műemlékekkel tömött Papsarok 
tehát rendszeresen áruda is. Miért is 
ne? A méltóságos helyen méltó javakat 
kínálnak a kistermelők itt, a városlakók 
által „püspöki piacnak” elkeresztelt 
kirakodáson, amely – akárcsak a püs-
pökségen létrehozott vidékfejlesztési 
iroda – gazdák és vásárlók közös ér-
dekét szolgálja. Életközpontú egyház-
szemlélettel.

HOLDING RIPORT

Fontos segítség a közfoglalkoztatás, 
Vácott is sikeres a program

Átadóünnepség után nagyüzem 
az új uszodai sátor alatt

Egyre több önkormányzatnak, de ami még ennél is fontosabb, egyre több családnak nagy segítséget jelent a 
közfoglalkoztatás. A hosszú távú munkahelyteremtő kormányprogram keretében az álláskeresők a segélyen 
tengődés helyett munkát és fi zetést kapnak.

November utolsó keddjén ünnepi eseménynek adott helyet a Váci Strandfürdő és Uszoda, ahol - neves vendégek 
megtisztelő részvételével - hivatalosan átadták a 33 méteres főmedencét fedő új, merev falú sátorborítást. Aztán 
néhány nap múltán már a nagyközönség előtt is kinyitott a létesítménykomplexum megújult egysége, a korábbinál 
komfortosabb körülményeket biztosítva a sportoláshoz.

Télen különösen időszerű és fontos 
a közfoglalkoztatás, amiben a mostani 
szezonban csaknem 200 ezer ember 
vesz részt, és jut ezáltal megélhetési 
lehetőséghez. Közülük százezren egyút-
tal különböző képzésekben részesülnek 
(OKJ-s képzések, betanító jellegű kép-
zések, alapkompetencia-fejlesztések, 
az általános iskola 7-8. osztályának 
elvégzése, tehergépjárművekre érvé-
nyes jogosítványt szerzése...).

A téli közfoglalkoztatás keretében 
elsősorban mintaprogramokban, illetve 
önkormányzati feladatokban, emellett 
állami vállalatoknál, vízügyi igazgató-
ságoknál, erdészeteknél dolgozhatnak 
az álláskeresők.

A cél hosszú távon az, hogy a mos-
tani közfoglalkoztatási rendszer a szo-
ciális szövetkezetek irányába eltolva, 
önfenntartó rendszerré váljon.

Városunkban is sikeres a közmun-
kaprogram, az épp tartó projekt ke-
retében jelenleg 117 fő jut rendszeres 
jövedelemhez ebben a foglalkoztatási 
formában.

- Vácott az idei lombgyűjtés jelentős 
részét ezen közcélú foglalkoztatottak 
végezték el mind a lakótelepeken, mind a 
Duna-parton és a belvárosban. Eljutottak 
olyan utcákba is, ahol a lakosság dolga 
az ingatlan előtt a takarítást elvégezni, 
de ilyen nagy létszámmal lehetőség nyílt 
arra, hogy több utca is megszépüljön. De 

észre kell venni azt, hogy ilyen szép ren-
det tenni a városban csak ennyi ember-
rel lehet - emelte ki a program kapcsán 
Mezei Helga főkertész.

Az illetékes szakember hozzátette, 
hogy az egy hónapot eddig minden 
közfoglalkoztatott végigdolgozta, több-
ségükben megfelelő viselkedéssel, be-
illeszkedéssel.

- Azon közcélú foglalkoztatottak-
nak, akik valamilyen szakmával ren-
delkeznek, nagy mértékben szakmai 
munkát, feladatokat biztosít(ott) a Váci 
Városfejlesztő Kft., az ilyen résztve-
vőknek ez azért is fontos, mert így 
nem kell(ett) a végzettségüknél alább 
adniuk - hangsúlyozta a főkertész.

Mezei Helga arra is ráirányította a 
fi gyelmet, hogy a program keretében jól 
tükröződtek/tükröződnek korunk társa-
dalmi problémái, amennyiben az ily mó-
don segítségre szorulók között kiemelke-
dik az 50 év feletti korosztályba tartozók 
és a roma származásúak nagy aránya.

- Sajnos elvitathatatlan, hogy a köz-
célú foglalkoztatásra szorulók körében 
szükség van a felzárkóztatásra, még 
az idősebb korosztály esetében is. De 
pozitívum, hogy tapasztalataink sze-
rint sokan szívesen tanulnának szakmát 
azok közül, akiknek 6-8 osztálya van. 
Kifejezetten erre lenne igényük, per-
sze az általános iskolai szint elvégzése 
után - zárta összegzését a szakember.

A megnyitón Simicskó István il-
letékes államtitkár kiemelte, hogy 
sportbarát kormányunk van, ame-
lyet számos sportbarát önkormány-
zat támogat abban a törekvésben, 
hogy szerte az országban minél 

több színvonalas tere legyen a spor-
tolásnak, ami egyben az egészség-
megőrzés szempontjából is fontos.

Harrach Péter, a KDNP alelnöke, 
országgyűlési képviselő(jelölt) emlékez-
tetett, milyen nagyszerű érzés minden 

magyarnak, ha egy-egy kimagasló spor-
tolónk tiszteletére világversenyeken is 
elhangozhat a Himnuszunk.

- Nagy teljesítmény a sportlétesít-
mény-fejlesztés is, ami a jövő felnövek-
vő generációi szempontjából különösen 

fontos. Hiszen a sportoló gyerekek nem 
csak testileg fejlődnek, de ugyanakkor 
nem csellengenek, így a rossz útra csá-
bító kísértéseket is könnyebben elke-
rülhetik - mondta a politikus.

Fördős Attila polgármester hang-
súlyozta: ebben a gazdasági válsággal 
nehezített, az önkormányzato(ka)t még 
mindig pénzügyi kényszerpályán tartó 
időszakban óriási eredmény, hogy Vác 
meg tudta valósítani ezt a sportcélú 
fejlesztést.

Pető Tibor fejlesztésekért felelős 
alpolgármester kiemelte a Váci Vízi-
labda Sportegyesület szerepét a nettó 
hatvan millió forintos beruházásban, 
hiszen mint mondta, az ő sikeres TAO-
pályázatuk jelentette az alapot.

- A fejlesztés ugyanakkor termé-
szetesen önkormányzatunk részéről 
is követelt áldozatvállalást, ami lé-
nyegében a klub hosszú távú anyagi 
támogatását jelenti. Bízom benne, 
hogy az ideálisabb körülmények között 
sok szép sikert könyvelhetnek maj el 
a jövőben, mindannyiunk örömére - 
mondta Pető Tibor.

Papsarok, nyüzsgő piacélet Szerzô: WIRTER GÉZA

Csütörtök délután van. Irányt veszek a Konstantin tér felé. Nincs miseidő, nem a nagytemplomba igyekszem. 
Nem is ráérős sétaórát tartok, ahhoz cudar az idő. Az úti cél prózai: kéne csípős paprika, jóféle fokhagyma, 
egy csupor akácméz, némi sütőtök. De mi a csudát keresne a méz- vagy tökárus a patinás téren?
Ide eddig vagy harangszóra érkezett valaki, vagy, lévén diák, órakezdetre, netán az egyházmegyei könyvtárba 
– most meg cekkeres asszonyok-férfi ak iparkodnak a palotakert irányába.
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Újabb régészeti leletek mesélnek városunk ötezer éves múltjáról
Tíz év után folytatódhattak az ásatások A vízhordó lépcső rekonstruálása is szerepel a tervekben

Római kori és reneszánsz leletek is fel-
színre kerültek ősszel, amikor hosszú 
szünet után folytatódhattak a régészeti 
munkák Vác belvárosában. A Géza király 
téren, az első székesegyház, illetve a váci 
vár területén október közepétől öt héten 
át folytak ásatások, amelyek izgalmas 
eredményeket hoztak.

KÖZELKÉP-KULTÚRA KÖZELKÉP-KULTÚRA

MICHALIK JUDIT | judit.michalik@gmail.com

Bár az elsődleges cél a középkori 
állapotok feltárása volt, a szakemberek 
arra utaló leleteket is találtak, hogy a 
terület már 5000 évvel ezelőtt lakott 
lehetett. Ugyanakkor Géza király sír-
emlékének - a várakozásokkal szemben 
- továbbra sincs nyoma.

Több mint 10 éven át álltak érintet-
lenül a Géza király téren, a ferences 
rendház mellett kiásott kutatógödrök. 
Legutóbb 1998 és 2002 között folytak 
ásatások a területen, majd forráshi-
ány miatt hirtelen vége szakadt a 
munkának.

Pedig biztosan tudható, hogy 
a mai ferences templom és rend-
ház helye a város ősi magja, itt állt 
az első váci székesegyház, és az 
egykori vár is.

A 11. században emelt templom-
nak, és a tatárjárás után felépített 
várnak igen viharos története van. 
Az elmúlt közel 1000 évben megszám-
lálhatatlanul sokszor gazdát cserét a 
terület, tucatnyi háború és újjáépítés 
érintette a mai Géza király téren álló 
épületeket.

A források szerint a ferences 
templom helyén korábban már három 
imaház is állt: az első egy román stí-
lusú volt, amelyet a tatárok kiraboltak 
és felgyújtottak. A 13. században IV. 
Béla idején valószínűleg egy korai 
gótikus székesegyházat emeltek a 
romokra. A 15. század közepén már 
bizonyosan állt a püspöki központ 
körüli vár és ekkorra épült fel az ak-
kori német többségű települést körül-
vevő városfal is. Egy későbbi váci 
székesegyház a reneszánsz jegyében 
készült el a 15. században, Báthory 
Miklós püspöksége alatt, az itáliai 
mesterek által díszített építmény a 
török kiűzését célzó háborúkban vált 
a földdel egyenlővé, a várterület töb-
bi épületével együtt. (A várnak ma 
egyetlen eredeti faldarabja látható: 
a toronyrészlet a Géza király közép-
iskola udvarán áll.)

A feltárások 
kezdete

A terület első átfogó feltárása 
1987-ben indult a város támogatásá-
val, 1991-ben pedig várrekonstrukciós 
munkálatok is kezdődtek. Akkor ké-
szült el a nyugati várfal és az ágyú-
terasz, valamint a várfal előtt látható 
cölöpsor felújítása.

1998-tól négy éven át dr. Tettamanti 
Sarolta vezetésével folytattak ásatáso-
kat a ferences rendház mellett: akkor 
a székesegyház feltárására létrehozott 
kutatógödrökből többek között közép-
kori falmaradványok kerültek elő, 
illetve egy középkori falrészleteket is 
tartalmazó, 18. században megszünte-
tett téglaboltozatos pince, de Árpád-
kori fazéktöredékekre, és egy román 
kori keresztelőmedence faragott kő-
darabjaira is rábukkantak a régészek. 
Akkor a szakemberek nem minden-
ütt ástak le az Árpád-kori rétegekig, 
mégis előkerült néhány tudományos 
jelentőségű ezer éves töredék.

A 2002-es ásatási szezon után a 
következő években a Március 15-e té-
ren folyó régészeti kutatások kerültek 
előtérbe és egészen mostanáig csupán 
állagmegóvó és karbantartási munkák 
folytak az egykori vár területén.

Idén pályázati úton, a Nemzeti Kul-
turális Alaptól (NKA) 2 millió forintos 
támogatást nyert a Tragor Ignác Múze-
um a feltárás folytatására, amelyet az 
önkormányzat további 1,7 millió forintos 
önrésszel egészített ki. (A munkavégzés 
folytatása időközben sürgetővé is vált, 
mert a hosszú szünet miatt az örökség-
védelmi hatóság elrendelte az üresen 
álló kutatógödrök betemettetését. Azon 
felül, hogy az árkok bezárása mintegy 
10 millió forintos kiadást jelentene, a 
kutatómunka későbbi folytatása is két-
ségessé válna. A város fellebbezett, az 
ásatási szelvényeket, védőtetővel látták 
el, és egyeztetések folynak a szelvények 
visszatemetésének ütemezéséről.)

Öt hét 
sok eredménnyel

A nyertes pályázatnak köszönhető-
en október 15-től ismét dolgozhattak a 
Tragor Ignác Múzeum régészei a fe-
rences rendház melletti szelvényekben. 
Az öt hetes munka folyamán sikerült is 
mélyebbre ásni a város múltjában.

Batizi Zoltán, az őszi kutatást vezető 
régész lapunknak elmondta: gazdag lelet-
anyag került felszínre az Árpád-korból: 
10-12. századi cseréptöredékek, állatcson-
tok, hajkarikák és különböző fémtárgyak 
is színesítik a gyűjteményt. A munka 
végén a reneszánsz székesegyház falai 
alatt egy 10-11. századi ház részletei is 
előkerültek. Ugyanakkor eredményesen 
dolgoztak az 1500 körül átépített szé-

kesegyház keleti oldalának feltárásán 
is, jól láthatóvá vált az oltár körüli te-
rület, a feltételezett belső részben pedig 
más korokból származó érdekességek is 
előkerültek. Találtak például római- és 
késő rézkori kerámiaedényeket, ami arra 
enged következtetni, hogy már 5000 
évvel ezelőtt is lakott volt a terület. (A 
feltételezések szerint a kétezer éve itt 
élők nem rómaiak, hanem germánok 
vagy szarmaták lehettek, hiszen a Római 
Birodalom a Duna túlpartjáig terjedt, a 
folyó képezte a határvonalat).

Az egyik legrégebbi, most felszínre 
hozott lelet egy díszes római ruhakap-
csoló tű. Egy másik korról mesélhetnek 
azok a színes, művészi díszítésű járóla-
pok, amelyek szintén ősszel kerültek ki a 
föld alól. Az ún. padlótéglák, amelyeket 

itáliai mesteremberek készíthettek, a Bá-
thory Miklós püspök által, a reneszánsz 
jegyében átalakíttatott székesegyházról 
és püspöki palotáról árulhatnak el eddig 
nem ismert részleteket. (A 15. század 
második feléből származó leletek azért 
is nagyon értékesek, mert a humanista 
Báthory püspök idejében Vác virágkorát 
élte, udvara a művészetek fellegvára volt. 
A várterület épületeinek nagy volumenű 
felújításához a főpásztor a királyi udvar 
legkiválóbb szobrászait, festőit, építé-
szeit hívta meg. Főiskolát is alapított a 
városban, ahol elismert itáliai profesz-
szorok oktattak. A virágzásnak a török 
hódítás vetett végett, és a háborúk során 
az értékek szinte mind odavesztek.)

A török kori vár része lehetett az 
a most feltárt, beszakadt tetejű pince, 
amelyben kő ágyúgolyókat, fém puskago-
lyókat és az utóbbiak kiöntéséhez szüksé-
ges eszközöket találtak. A régészek szerint 
a pince fegyverraktárként szolgálhatott.

Régész 
remények

Továbbra sincs nyoma azonban a 
„váci szent grál”-nak, I. Géza sírem-
lékének. A ránk maradt írott források 
szerint rövid, mindössze három éves 
uralkodását követően, 1077-ben, az 
általa alapított váci székesegyházban 
helyezték ugyanis végső nyugalomra az 
Árpád-házi magyar királyt. Nyugalom 
azonban nem sok jutott az uralkodó 
földi maradványainak, mert a tatá-
rok kifosztották, majd felgyújtották a 

templomot, nagy valószínűség szerint 
rombolásuk áldozatává vált a királyi 
sír is. (Pedig ha akár egyetlen csontja 
előkerülne, választ kaphatnánk arra a 
nagy kérdésre, miszerint valóban mér-
gezés okozta-e a halálát. Hiszen több 
mint gyanús, hogy az ereje teljében 
lévő király egy béketárgyalást követő-
en váratlanul, ismeretlen betegségben 
hunyt el.) Könnyen elképzelhető viszont, 
hogy a sírköve vagy annak darabjai ma 
is a várterületen vannak. Nem valószí-
nű ugyanis, hogy bárki magával vitte, 
inkább az tűnik logikusnak, hogy az 
újjáépítések során „újrahasznosították”, 
azaz beépítették valahová. (Így történt 
például Abaújváron, ahol a templom 
feltárásakor derült ki, hogy az egyik 
járólap, valójában Perényi Péter, a 15. 
század elején élt országbíró sírköve, 
lefelé fordítva...)

Batizi Zoltán régész szerint van esély 
a sírkő megtalálására, de nem csupán 
ezért lenne érdemes folytatni a kutatást. 
Úgy látja, értékes leletanyag pihenhet 
még a föld alatt, amelyek alapján a vár-
terület román és gótikus periódusait is 
sokkal részletesebben fel lehetne tárni.

A város tervezi is, hogy tovább le-
hessen folytatni az ásatásokat. Lévai 
Dávid főépítész szintén úgy látja: a 2013. 
évi feltárás eredménye biztató a jövőre 
nézve, és arra enged következtetni, hogy 
a régészeti munka folytatása során a 
teljes XV. századi székesegyház elhe-
lyezkedése és mérete megismerhetővé 
válik, területéről pedig további jelentős 
leletanyag kerülhet elő.

Hasznosítási 
tervek

Az önkormányzat a várterület 
hasznosítására egyébként rövid- és 
hosszútávú elképzelésekkel is ren-
delkezik. A terület teljes fejlesztési 

terve - amely a vár bemutatását is 
tartalmazza - már 2008-ban elkészült, 
a megvalósítás viszont pénzkérdés.

A rövidtávú koncepció szerint első 
lépésben - akár a 2014-es vigalomra 
- az egykori várterület egy részét 
már megnyitnák a nagyközönség 
előtt, ehhez elkészülne a Duna-parti 
feljáró (az ún. vízhordó-lépcső) re-
konstrukciója, megújulna a bejárati 
kapu, bekerítenék a kutatógödröket, 
információs táblákat helyeznének ki 
és rendbe tennék a növényzetet.

A hosszú távú tervek között szere-
pel az ásatások folytatása és a város 
ősi magjának komplett bemutatása, 
turisztikai célú hasznosítása.

Vác önkormányzata eddig összesen 
142 millió forintot fordított a várte-
rület feltárására és rekonstrukciójá-
ra, a látogathatóvá tételhez azonban 
további forrásokra van szükség. 
Októberben a testület két pályázat 
beadásáról is döntött, a Tragor Ignác 
Múzeum pedig határidőre beküldte 
a szükséges anyagokat az NKA-hoz. 
A két pályázaton - eltérő mértékű 
önrész biztosítása mellett - 4-4 mil-
lió forintos összeg nyerhető el. A 
tenderek eredményhirdetése január 
végére várható.
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Újévi koncert
Január 2. csütörtök 19 óra 
és január 3. péntek 19 óra 

színházterem
Az újév koncert nélkül olyan, mint a 

szilveszter pezsgő nélkül. Az újév első 
napjaiban színvonalas, szórakoztató 

dallamok kavalkádját kínáljuk 
programunkban.

Közreműködnek: a Váci Szimfonikus 
Zenekar és meghívott vendégeik. 

Vezényel: Farkas Pál
(A belépőjegy ára elővételben: 2200 Ft, 

az előadás napján: 2500 Ft.)

Iskolai gálaműsor
Január 11. szombat 16 óra 

színházterem
A Rajkó Talentum Alapfokú Művészeti 

Iskola félévi gálaműsora
(A belépőjegy ára elővételben: 800 Ft, 

az előadás napján 1200 Ft.)

Hamupipőke
Január 14. kedd 10 és 14 óra, 

január 15. szerda 10 óra 
és január 16. csütörtök 10 óra 

színházterem
A Hamupipőke talán a legismertebb 
Grimm mese. Az árván maradt leány 

sorsát elmesélő történet minden gyerek 
kedvence. A főhősnek, mint általában 

minden mesehősnek meg kell szenvednie 
a boldogságért, de az édesapjától kapott 
útmutató - „Légy jó és tiszta szívű” - segíti 

célja elérésében.
(A bérlet ára: 2000 Ft, az előadásokra 

jegyek kaphatók 700 Ft-os áron.)

Man-Diner koncert
Január 17. péntek 20 óra 

Madách Kávézó
Az öttagú zenekar kifejezetten 

szórakoztató, táncolható slágerzenét 
játszik, ezzel garantálva 

egy élvezetes programot.

Silverstar gálaműsor
Január 18. szombat 16 óra 

színházterem
A Silverstar Művészképző Iskola 

növendékeinek félévi gálaműsora. A ifjú 
táncosok több műfajban is megmutatják 

tehetségüket a program során, 
repertoárjukban szerepel magyar néptánc, 

több latin-amerikai tánc, 
valamint hip-hop is.

Művészeti vezetőjük: 
Bordás Péterné Györgyi

(A belépőjegy ára elővételben: 800 Ft, 
az előadás napján: 1200 Ft.)

Jordán Tamás estje
Január 21. kedd 19 óra 

színházterem
A magyar kultúra napja alkalmából  „Széllel 

szembe – poénok és poémák” címmel a 
neves színművész, Jordán Tamás stand up 

estjére várjuk a közönséget.
Jordán Tamás évtizedek óta azok közé 

tartozik, akik a „széllel szembe” mennek, 
és különféle utakat, módokat kitalálva 

próbálják megtartani klasszikus költőinket 
a társadalmi emlékezetben. Most ismét 

kitalált valamit: a nálunk is népszerűvé vált 
stand up műfaját vegyíti a versmondással, 

poénokat a poémákkal – ahogy az est 
alcíme mondja.

(A belépőjegy ára elővételben: 700 Ft, 
az előadás napján: 1000 Ft.)

A magyar kultúra napja
Január 22. szerda 19 óra 

színházterem
A gálaest műsorfolyamában irodalmi és 
zenei előadások váltják egymást, többek 

között Petrás Mária népdalénekes, 
iparművész előadása, valamint a váci 

Serenus kórus produkciója.
Az est ad alkalmat a „Vác Város Művészeti 

Díja”, a „Vác Város Művelődéséért” díj 
és a ”Közművelődést segítő munkáért” 

kitüntető cím átadására.
(Díjtalan belépőjegyek igényelhetők 

a jegypénztárban.)

„A zene az kell”
Január 25. szombat 16:30 óra 

színházterem
A Gyémánt Musical Stúdió műsorában ismert 

hazai és külföldi musicalek és fi lmzenék 
(Valahol Európában, Abigél, Képzelt riport 

egy Amerikai popfesztiválról, Mamma Mia, Az 
operaház fantomja, Jézus Krisztus Szupersztár, 
Nyomorultak stb.) szerepelnek. Sztárvendég: 

Kósa Zsolt - musical színész, közreműködik: Az 
Árpád Fejedelem Általános Iskola 4. osztályos 
tanulóiból alakult gyermekkar - kórusvezető: 

Dérné Lachegyi Zsuzsanna.
(A belépőjegy ára elővételben: 900Ft, 

az előadás napján: 1100 Ft.)

Popper Péter, Müller Péter
Január 11. szombat 19 óra

Mesterek: Popper és Müller egy esten
Két egyfelvonásos - A karnevál vége; 
Életmese állatokról és emberekről (A 

„Részemről mondjunk mancsot” és a „Ne menj 
a romok közé” c. könyvek színpadi változata)

Professzor: Perjés János, színésznő: Malek 
Andrea, kutya: Lili

Szeretetkönyv színpadon - Müller Péter 
70. születésnapjára megjelent könyvéből 

készült előadás
A színésznő: Papadimitriu Athina, a zenész: 

KUTIK REZSŐ
(Jegyár: 2500 Ft)

Jordi Galceran: 
A Grönholm módszer
Január 18. szombat 19 óra

A darab négy pályázóról szól, akik 
egy kereskedelmi igazgatói állásra 

jelentkeznek. Hagyományos interjú helyett 
egyre furcsább helyzetekbe kerülnek, és 

lassan lehullnak a szociális álarcok.
Szereplők: Ferran: Fenyő Iván/Marton 
Róber, Merce: Botos Éva, Enric: Ficzere 

Béla, Carlos: Vass György
(Jegyár: 1900 Ft)

A magyar kultúra napja
Január 22. szerda 19 óra

A színház kávézójában, 
a TEAtrum Café-ban Bardócz L. 

Csaba: A szív szája 
és az ész tenyere 

(koncert két felvonásban)

Egy váczi bárd tréfás-komoly, 
szomorkás-derűs dalai gitárra 
kitárva. Dalfestő vendéghang: 

Fehérvári Fruzsina
(A műsor ingyenes.)

Családi matiné
Január 26. vasárnap 11 óra

Mese a Napkirályról és a 
Holdkirálynőről - a Magyar Népmese 

Színház előadása
(Jegyár: 800 Ft)

Elvámolt nászéjszaka
Január 26. vasárnap 19 óra

Maurice Hennequin – Pierre Veber – 
Nádas Gábor: Elvámolt nászéjszaka című 

zenés vígjátéka két felvonásban
Dupont, kerületi bíró: Straub Dezső, 

Dupont asszony, a feleség: Szabó Zsuzsa, 
Paulette, a lányuk: Fogarassy Bernadett, 

Lisa, a lányuk: 
Oszter Alexandra\Szabó Erika, 
Zezé: Fésüs Nelli\Agócs Judit, 

Treveine, Paulette férje: 
Csengeri Attila, Baule, 

a tartalék vőlegény: Beleznay Endre, 
Couzan, keresztapa: 

Benedek Gyula, Gontrant, 
Lisa vőlegénye: Straub Péter, 

Frontignac, tevekereskedő: 
Fogarassy András, 

Mariette, cseléd Zezénél: Sáfár Anikó, 
Ernestine, cseléd Dupont-éknál: Szabó 
Zsuzsa, festőnövendék: Boros Ádám

(Jegyár: 2500 Ft)

Hét randi
Január 31. péntek 19 óra

Olt Tamás: Hét randi (Egyfelvonásos 
szerelmes sztendbáj-mí, a debreceni 

Csokonai Színház előadása) Lány: Szűcs 
Kata, Fiú: Vaszkó Bence

(Jegyár: 1900Ft)

Kezdjük azzal a profán ténnyel, 
hogy a színházi élményhez nekünk 
nézőknek az is hozzátartozik, hogy 
a felvonások között, vagyis amikor 
átmenetileg lemegy a függöny, az elő-
térben elropogtathassunk valami fi nom 
harapnivalót, rendelhessünk egy-egy 
pohár üdítőt, pezsgőt, bort, vagy épp 
sört, netán egy jó teát, feketekávét.

Nos, immár a Váci Dunakanyar 
Színházban is adott erre a lehetőség, 
miután november 29-én ünnepélyes 
keretek között büfét-kávézót nyitottak 
Thália helyi templomában.

Kiss Domonkos Márk színházigazgató 
először is köszönetet mondott a nézőknek, 
hogy igényelték, ugyanakkor türelemmel 
kivárták az új szolgáltatás bevezetését.

- De leginkább azt köszönöm Vác és a 
környék lakóinak, hogy minden jel sze-
rint örömmel fogadták a színház létre-
jöttét, és rendre nagy számban látogat-
ják az előadásokat - mondta a direktor.

Fördős Attila polgármester ki-
emelte, hogy jól érzékelhetően egy-
re inkább fejlődik Vác legfi atalabb 
kulturális intézménye.

- A nyitás óta eltelt idő igazolta 
azt az előzetes reményünket-sejté-
sünket, hogy szükség és fogadókész-
ség van városunkban - a kistérsé-
get, illetve járást is beleértve - egy 
önálló állandó kőszínházra. Hadd 
említsek meg ezzel kapcsolatban 
egy beszédes példát: az egyik hét-
végén színházi produkciónak adott 
helyet a művelődési központunk, és 
ott ugyanúgy teltház volt, mint pár-
huzamosan itt, ezen e helyszínen egy 
korábban meghirdetett előadáson. Ez 
rendkívül örömteli - fogalmazott a 
polgármester.

A büfé üzemeltetője, Rosta Ger-
gely kifejezte reményét, hogy a 
színház, a kezdetben elhatározott 
törekvésnek megfelelően folyama-
tosan minden korosztálynak vonzó 
műsorkínálattal tud előrukkolni.

- Remélem, hogy egyre népsze-
rűbb találkozóhely lesz a jövőben a 
színházi büfé-kávézó, nem csupán 
az előadásokhoz kapcsolódóan, de a 
rugalmas nyitva tartásnak köszön-
hetően ezen túlmenően is - mondta 
a fiatal vendéglátós szakember.

KULTÚRA KULTÚRA-PROGRAMOK

� ”Vác, a barokk város.” Így jellemzik 

sokan a Naszály lankái és a Duna között 

húzódó, kiváló természeti adottságokkal 

rendelkező települést, holott ma már 

bizonyos, hogy a várdomb területe évez-

redekkel ezelőtt is lakott volt, virágkorát 

pedig a késő középkorban élte.

� Való igaz, hogy a főtér és környéke a 

barokk jegyében, Mária Terézia magyar 

királynő 1764-es látogatására épült át, 

és ma is az akkori arculatot őrzi. Ez 

annak köszönhető, hogy a 18. század 

derekán emelt épületek, köztük a mai 

székesegyház, nem szenvedtek olyan 

támadást, amely a földdel tette volna 

őket egyenlővé.

� Sajnos a reneszánsz városközpont nem 

volt ilyen szerencsés. Van azonban egy 

központi szereppel felruházott „túlélő”, 

amely sikerrel vészelte át az évszá-

zadok viharait. Bár gyakran a szemünk 

elé kerül, észrevenni mégis nehéz: a 

szóban forgó műremek a székesegyház 

szentélykorlátja, amely szerény, szürkés 

kőoszlopaival szinte elvész a gazdag 

belső díszítésben.

� A dóm szentélyét és a templomhajót 

elválasztó oszlopsor a 15. század végén, 

Báthory Miklós püspök megrendelésére 

készülhetett. A humanista főpásztot 

Mátyás király rokona volt, jó kapcsolatot 

ápolt a királyi udvarral és lehetősége 

volt arra is, hogy a legjobb művészekkel 

dolgoztathasson. Ezt a lehetőséget ki is 

aknázta, és itáliai mesterekkel építtette 

újjá a várbeli székesegyházat, valamint a 

püspöki palotát.

� A ma is látható kőkorlát, más néven ba-

lusztrád, valószínűleg a palota erkélyének 

díszítőeleme volt, és Mátyás király budai 

kőfaragó műhelyéből került ki. Bizonyos, 

hogy a vöröses színű márgából faragott 

kőbábok hamisítatlan reneszánsz mester-

művek. Nincs közöttük két egyforma, sőt, 

az elő és hátlapokra is különböző díszítés 

került. Körték, citromok, makkok, levelek, 

füzérek, pajzsok jelennek meg a minták 

között, a fi gyelmes szem pedig egy boros-

hordót is felfedezhet. Feltételezhető, hogy 

a mesterek - a reneszánsz szemléletnek 

megfelelően - a természet szépségének, a 

világ apró csodáinak adóztak a növények 

ábrázolásával. (A körte egyébként a litur-

gikus szimbólumok között is használatos, 

Krisztusnak az emberiség iránt érzett sze-

retetét példázza, fájának hófehér virágai 

pedig Mária szüzességét jelképezik.)

� Összesen 16 darab reneszánsz kőoszlop 

maradt ránk, amelyeket az 1770-es 

években költöztettek át a székesegy-

házba.

� A források szerint Báthory püspök 

idejében Vác olyan fontos szellemi és 

művészeti központ volt, hogy jelentősége 

vetekedett az esztergomi és a budai ud-

varral. A békés virágkornak és a mesteri 

kezek által emelt pompás épületeknek a 

török hódoltság szomorú véget vetett, így 

ma sajnos nem mondhatjuk, hogy „Vác, 

a reneszánsz város.”

Új szolgáltatás: büfé-kávézó nyílt 
a Váci Dunakanyar Színházban

Közkincseink XVIII.
RENESZÁNSZ A VÁCI DÓMBAN

MICHALIK JUDIT | judit.michalik@gmail.com
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Sportcélú fejlesztések 
az iskolavárosban, 
strandfürdőben

Női kézilabda NB I, 
alapszakasz

A pontvadászat első részének (alap-
szakasz) felénél az Ipress Center-Vác 
esetében azt mondhatjuk, hogy még 
bármi megtörténhet. (Azért bajnok 
aligha lesz Konkoly Csaba hölgyko-
szorúja, és kiesni sem fog…)

A felsőházi (1-4. hely) tervekhez 
képest ugyan kissé vékonynak tűnik 
az ősszel mutatott produkció, ám a 
riválisok is botladoztak rendesen.

Az Ipress Center-Vác valamivel 
ötven százalék feletti mutatóval zárta 
a sorozatot: hat bajnokit nyert meg és 
öt alkalommal szenvedett vereséget. 
Az így megszerzett 12 ponttal csapa-
tunk a hatodik helyen áll, két ponttal 
lemaradva a negyedik érdiektől.

Sokat elárul a váciak stílusáról, 
hogy a két legeredményesebb gól-
szerző az együttes két irányítója, a 42 
gólos Kamper Olívia és a 39 találatnál 
tartó Farkas Veronika.

A mieink a győriektől elszenve-
dett idegenbeli vereséggel búcsúz-
tak a hazai kupasorozattól, ellenben 
bejutottak az EHF kupa legjobb 16 

együttese közé, ahol februárban a 
székesfehérvári amazonokkal vívnak 
párharcot.

Az IPC-Vác a világbajnokságot kö-
vetően – ahol egy váci játékos, Triffa 
Ágnes szerepel a magyar válogatottban 
– december 28-án az MTK otthonában 
folytatja a bajnokságot.

Férfi  kézilabda NB I, 
alapszakasz

Az erősebb nem váci reprezentánsai 
már az alapszakasz második köréből is 
letudtak találkozókat. (Táblázatunk ezt 
még nem tartalmazza, de az összképen 
ez nem változtat.)

Esetükben már nemigen mondhat-
juk, hogy bármi lehet még: Rosta Ist-
ván legénysége idejekorán elbúcsúzott 
felsőházi (1-6. hely) álmaitól.

A nyári igazolások és merész ter-
vek után egyértelmű csalódás mind 
a csapat produkciója, mind eredmé-
nyessége. A váciak a táblázaton utá-
nuk található két gárdát tudták csak 
megverni, és a bravúros gyöngyösi 
pontszerzés mellett hét alkalommal 
vesztesen hagyták el a pályát.

Ráadásul nagyon gyorsan – ráadásul 
hazai környezetben a sereghajtó ellen – 
búcsúztak a Magyar Kupa-sorozattól is.

Ugyan a kapus Vitáris Norbert dicsér-
hető néhány remek teljesítményéért, ám 
jellemző, hogy a góllövőlistán az első har-
minc helyezett között nem találunk a Váci 
KSE mezében kézilabdázó játékost.

Figyelembe véve, hogy a rájátszásba 
az egymás ellen megszerzett pontokat 
viszik magukkal a csapatok, bizony a 
váciaknak alaposan fel kell javulniuk a 
januári szünet utáni folytatásra, hogy ne 
legyenek kiesési gondjaik.

Labdarúgó Pest megyei 
I. oszt.

Egyértelműen a megyei első osztályú 
labdarúgó bajnokság esélyeseként vágott 
neki az őszi sorozatnak a Vác FC gár-
dája. Csank János csapata igazolta is a 
papírformát, hiszen veretlen maradt a 15 

megvívott összecsapás során és csupán 
három döntetlennel vesztett összesen 
hat pontot. A 39 pontot gyűjtő gárda 
ezzel vezeti a tabellát, előnye azonban 
csak egy egység a menet közben 4-0-ra 
legyőzött Érd előtt. (Tudni kell, hogy a 
bajnoknak majd osztályozót kell vívnia 
a bajnokság után egy másik megye leg-
jobbjával az NB III-ba kerülésért.)

Csapatunk átlaga több mint három 
lőtt gól mérkőzésenként, és a pontvadá-
szat őszi idényének 1350 játékperce során 
mindössze négyszer zördült a váci háló.

Érdekesség, hogy a váciak valóságos 
gólzáporral indították a pontvadászatot, 
majd Palásthy Norbert és Rusvay Ger-
gely sérülése – no, meg az ellenfelek 
ellenük bemutatott bunkerfocija – miatt 
szerényebb lett a góltermés.

Így is a 13 gólt szerző és roppant 
tehetséges Zsolnai Richárd áll a góllö-
vőlista második helyén.

HAJRÁ VÁC! HAJRÁ VÁC!

SPORT

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P
1. Pick Szeged 10 10 - - 320-230 +90 20
2. MKB Veszprém KC 10 9 - 1 346-231 +115 18
3. Csurgói KK 11 8 1 2 321-275 +46 17
4. Balatonfüredi KSE 11 6 2 3 293-268 +25 14
5. Grundfos Tatabánya KC 10 6 2 2 258-241 +17 14
6. B.Braun Gyöngyös 11 6 2 3 301-304 -3 14
7. SZESE Győr 11 3 - 8 245-283 -38 6
8. Orosházi FKSE 11 2 2 7 257-299 -42 6
9. Ceglédi KKSE 11 3 - 8 256-312 -56 6
10. Váci KSE 10 2 1 7 239-259 -20 5
11. Mezőkövesdi KC 11 2 1 8 256-341 -85 5
12. PLER Budapest 11 1 1 9 268-317 -49 3

Hely Csapat M Gy D V LG KG GK P
1. Vác FC 15 12 3 0 47 4 43 39
2. Érdi VSE 15 12 2 1 38 18 20 38
3. Vecsés FC 15 10 3 2 33 19 14 33
4. Viadukt SE-Biatorbágy 15 8 6 1 33 10 23 30
5. Tura VSK 15 9 2 4 37 23 14 29
6. Örkény SE 15 7 3 5 24 21 3 24
7. Törökbálinti TC 15 6 5 4 30 20 10 23
8. Gödöllői Sport Klub 15 6 2 7 19 24 -5 20
9. Nagykőrösi Kinizsi TL FC 15 6 1 8 18 25 -7 19
10. Hévízgyörki SC 15 5 2 8 19 31 -12 17
11. Csomád KSK 15 4 4 7 27 28 -1 16
12. Halásztelek FC 15 3 6 6 15 18 -3 15
13. Tápiószecső FC 15 4 1 10 21 29 -8 13
14. Százhalombattai LK 15 3 1 11 17 41 -24 10
15. Kisnémedi MSE 15 3 1 11 20 58 -38 10
16. Üllő SE 15 1 0 14 14 43 -29 3

Hely Csapat J Gy D V Dob. Kap. P
1. Győri Audi ETO KC 11 10 0 1 355 240 20
2. FTC-Rali Cargo Hungaria 11 10 0 1 364 256 20
3. Dunaújvárosi KA 11 7 1 3 306 276 15
4. Érd 11 7 0 4 309 264 14
5. Fehérvár KC 11 6 1 4 292 285 13
6. Ipress Center-Vác 11 6 0 5 264 271 12
7. DVSC TVP 12 6 0 6 313 339 12
8. Siófok KC-Galerius Fürdő 11 4 1 6 297 308 9
9. Veszprém Barabás Duna Takarék 11 4 1 6 278 295 9
10. Békéscsabai ENK SE 12 4 0 8 288 295 8
11. MTK-Budapest 11 1 0 10 244 344 2
12. Eszterházy KFSC-Globál Safe 11 0 0 11 238 375 0

Labdajátékos mérleg 
a bajnokságok félidejében

Ugyan a férfi  kézilabda élvonalban kissé fésületlenül játsszák le a csapatok az alapszakasz találkozóit, és a höl-
gyeknél is túl vannak egy második körös mérkőzésen, a három, legnagyobb érdeklődéssel kísért váci labdajá-
téksport vonatkozásában áttekintettük az első felvonásban elért eredményeket.

Évzáró hírözön

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

Evezés
� A Vác Város Evezős Club az idei 
esztendőben is a város egyik legsikere-
sebb sportegyesületének bizonyult.

Az országos bajnokságon ezúttal ti-
zenkét első helyet szereztek a VVEC ver-
senyzői, a minisektől a veteránokig.

Nemzetközi vizeken az utánpótlást 
tekintve kiemelkedik az Ács Kristóf 
és Bácskai Máté alkotta férfi  serdülő 
kétpárevezős Olimpiai Reménységek 
Versenyén elért diadala.

De a csúcs - a váci klubon kívül 
az egész magyar evezés tekintetében, 
ráadásul immár harmadik éve - ismét 
Galambos Péter teljesítménye, ugyanis 
Rapcsák Károly mesteredző tanítvá-
nya a férfi  könnyűsúlyú egypárevezős 
versenyszámban, hihetetlen küzdeni 
tudásról tanúságot téve ismét a dobo-
góra állhatott a világbajnokságon.

Kajak-kenu
� Rendkívül sikeres esztendőt zárt 
2013-ban a magyar kajak-kenu sportág, 
és ebből váci sportolók is kivették a 
részüket.

Az évzáró vacsorán így volt mit 
ünnepelni, különösen azokat, akik 
a különböző kategóriákban az év 
legjobbjai lettek hazánkban. Nagy 
öröm, hogy a díjazottak között van 
két váci versenyző is, Noé Bálint és 
Noé Milán, Babella László mesteredző 
tanítványai lettek ugyanis Magyaror-
szág idei legjobb férfi  maraton kajakos 
versenyzői.

Vízilabda
� Megszerezte első győzelmét a férfi  
vízilabda OB II-ben szereplő váci pó-
lócsapat. A Váci Vízilabda SE nyolc 
– jobbára nagy különbségű – vereség 
után a fővárosban megrendezett újabb 
alapszakaszbeli dupla fordulóban a 
Gyöngyös ellen nyert 11-9-re.

Asztalitenisz
� Előző számunk óta – mostani lap-
zártánkig – két, azonos arányú vere-
séget szenvedtek idegenben pingpon-
gosaink. Előbb Pécsre, majd Győrbe 
utaztak a Váci Reménység NB I-es asz-
taliteniszezői és mindkét alkalommal 
15:3 arányban maradtak alul. Előbbi 
mérkőzésen Lovas Dániel két, Héjj 
Marcell egy találkozót nyert meg, majd 
a második, csapatbajnoki összecsapá-
son ugyanők, de fordított elosztásban 
tudtak győzelmet szerezni.

***
� Emlékezés a Barátra, Játékos társra

A Váci Reménység Egyesület no-
vember 23-án - a család jelentős tá-
mogatásával - „Fleischinger György 
emlékversenyt” rendezett az egykori 

jó barát, a klub volt asztaliteniszezője, 
egyben a Pest megyei Asztalitenisz 
Szövetség és a Reménység vezetőségi 
tagja tiszteletére.

A résztvevők Pest megyei csapatok-
ból nevezhettek, meghívott vendégként 
a Felvidéki Kürt helységből is érkez-
tek indulók. Az asztalhoz állók között 
számos extra ligás, NB I.-II.-III. szintű 
játékost köszönthettek a házigazdák.

A hazaiak közül egyéniben Némann 
Dávid 3. helyezett lett, amit úgy ért 
el, hogy a négyes döntőben a későbbi 
győztestől kapott ki. Párosban a Héjj 
Marcell – Klucsár Péter kettős győzött, 
míg a dobogó harmadik fokára is váci 
sportolók, Buzás Zoltán és Némann 
Dávid állhattak.

A díjakat néhai Fleischinger György 
családtagjai, a Reménység Egyesület 
elnöke, titkára és Fleischinger György 
volt játékos társa adták át.

Karate
� Karcagon rendezték meg a 13. Nagy-
kun Kupát, amely a kyokushin karate 
országos bajnoksága volt. Ezen remekül 
szerepelt a Vác-Deákvár SE versenyző-
je, Hlinka Levente - Wachtler Viktor 
edző tanítványa utolsó éves juniorként 
a teljes erejű leütéses kategóriában 
bronzérmes lett.

Motorsport
� A hónap utolsó napjaiban tartotta 
évzáróját a Magyar Motorsport Szövet-
ség, amelynek tagja a 2010-ben alakult 
Váci Naszály Motor Sportegyesület. A 
motorsport szakágai közül elsősorban 
a terepmotorozásra specializálódott 
váci klub versenyzői a motocross és az 
enduró különböző ágaiban több értékes 
helyezést értek el idén is. Apró Péter 
az enduró szakág országos bajnoksá-
gán első helyezést ért el az öregfi úk 
kategóriájában.

Vívás
� Magyarország egyik legsikeresebb 
sportágában, a vívásban is van már 
lehetőségük a váci fi ataloknak, hogy 
elsajátítsák az alapokat és újabb si-
kerekkel öregbítsék majd a Nemzet 
Sportvárosának hírnevét. Egy nemrég 
meghirdetett toborzóra több mint har-
minc fi atal jelentkezett, majd kezdte el 
rendszeres edzésmunkáját. Egyelőre két 
fegyvernemben, kard- és tőrvívásban 
folynak az edzések a korábban a világ 
legjobb tíz trénere között számon tar-
tott Szlávy Géza mesteredző és Fiedler 
Ferenc szakedző irányításával. Jelenleg 
a Váci I. Géza Király Közgazdasági 
Szakközépiskola tornatermében heti 
három alkalommal (kedd, szerda, pén-
tek 16.30-tól) gyakorolnak.

Sportfejlesztések terén az utóbbi időben igencsak fel-
gyorsultak, megsűrűsödtek az események a városban. 
Több újonnan megvalósult fontos beruházás mellett 
újabb jelentős pályázati siker is színesíti ezt a króni-
kát. Pető Tibor fejlesztésekért felelős alpolgármestert 
kérdeztük a részletekről.

- Kérem, elsőként ismertesse a 
sportcsarnok tetőfelújításának és 
további fejlesztésének főbb tudni-
valóit, kitérve a zöld utat kapott 
edzőcsarnok-építésre is!

- Tényleg egyben kell kezelni a 
sportcsarnok javító-fejlesztő beruhá-
zásait és a majdani új edzőcsarnok 
megépítését. Fontos kiemelni, hogy a 
már meglévő létesítményünk eredetileg 
az úgynevezett iskolaváros igényeit 
szem előtt tartva épült fel, úgymond 
bónuszként teret adva a különböző 
egyesületeknek is edzésekhez, mér-
kőzésekhez. Ám miután mindannyiunk 
örömére immár több teremsport csapa-
tunk az élvonalban játszik, és termé-
szetesen nekik is méltó körülményeket 
kell biztosítanunk, mostanára az

a helyzet, hogy eljött az ideje a ka-
pacitás bővítésének. Ezt a célt szolgál-
ja a férfi  kézilabda TAO pályázatából 
megvalósítandó sportcsarnok.

- Mit takar összességében a már 
meglévő sportcsarnok fejlesztése a 
tetőcserén túlmenően?

- Mivel a létesítmény állagmegóvá-
sára, felújítására az előző ciklusokban 
alig áldozott a város, hovatovább oda 
jutottunk, hogy a tetőszerkezet cseréje 
már biztonsági kérdésnek számított. 
Ezen beruházás megvalósítása után a 
folytatásban következhet a küzdő- és 
a nézőtér, az öltözők korszerűsítése. 
Hozzáteszem, rendkívül fontos, hogy 
mindez jelentős részben a női kézilabda-
szakosztály sikeres TAO-pályázata révén 
valósulhatott illetve valósulhat meg.

- De a továbblépésben, mint már 
említette a férfi  kézilabda-szakosz-
tálynak szintén oroszlánrésze van, 
hiszen ők is sikeresen pályáztak.

- Ez való igaz, az új csarnok felépí-
tésére az ő sikeres pályázatuk révén 
nyílik lehetőségünk. És ez a beruházás 
már abba az irányba mutat, hogy a te-

remsportok tekintetében az élsporthoz 
és az utánpótlás-neveléshez egyaránt 
kiváló feltételeket biztosító bázist épít-
sünk ki városunkban, éspedig nem csak 
szűken vett helyi-, hanem járási-, sőt 
régiós értelemben. A képet az tenné 
teljessé, ha ugyanitt a labdarúgók is 
terepet kaphatnának, illetve előbb-
utóbb fontos feladat lesz a kollégium 
bővítése, fejlesztése. Persze mindez 
még csak távlati elképzelés, de ha az ál-
mok valóra válhatnak, egyfajta nyitott 
sportakadémiát hozhatnánk létre.

- A strandfürdő és uszodában 
a főmedence fölé emelt merev falú 
sátor is jelentős fejlesztés.

- Igen, és hát itt is lényeges szem-
pont, hogy alapvetően pályázati for-
rásból, jelen esetben a Váci Vízilabda 
Sportegyesület közreműködésével 
sikerült megvalósítani a beruházást. 
Ami egyrészt jelentősen javítja a klub 
csapatainak edzés- és mérkőzéskörül-
ményeit, másrészt a nagyközönség is 
komfortosabb körülmények között 
sportolhat. No és ne feledkezzünk meg 
az uszoda és strand szociális helyisége-
inek felújításáról sem, amivel évtizedes 
adósságot törlesztettünk.

Fotó: vaconline.hu
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 Gyógyszertárak ügyeleti rendje

2013. 12. 22. – vasárnap
Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár

2600 Vác, Papp Béla u. 10. • Tel.: 06-27/306-190

2013. 12. 23. – hétfő
Váci Levendula Gyógyszertár

2600 Vác, Sas u. 1/a. • Tel.: 06-27/301-367

2013. 12. 24. – kedd
Benu Gyógyszertár Vác

2600 Vác, Zrinyi utca 9. • Tel.: 06-27/501-385

2013. 12. 25. – szerda
Fekete Kígyó Gyógyszertár

2600 Vác, Széchenyi u. 37. • Tel.: 06-27/312-338

2013. 12. 26. – csütörtök
Alsóvárosi Gyógyszertár

2600 Vác, Zöldfa u. 1. • Tel.: 06-27/311-157

2013. 12. 27. – péntek
Deákvári Gyógyszertár

2600 Vác, Deákvári főtér 30. • Tel.: 06-27/510-805

2013. 12. 28. – szombat
Központi Gyógyszertár

2600 Vác, Köztársaság út 23. • Tel.: 06-27/501-630

2013. 12. 29. – vasárnap
Vácz Remete Gyógyszertár

2600 Vác, Magyar utca 3. • Tel.: 06-27/305-997

2013. 12. 30. – hétfő
Gyöngyvirág Gyógyszertár

2600 Vác, Széchenyi utca 3. • Tel.: 06-27/303-343

2013. 12. 31. – kedd
Duna Gyógyszertár

2600 Vác, Deres u. 2. • Tel.: 06-27/501-415

HASZNOSFÓRUM
Polgármesteri 

fogadóóra

Fördős Attila

Vác város polgármestere 

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

Helye: Városháza, 133. szoba, 
polgármesteri iroda

Ügyfélfogadás 
a polgármesteri 

hivatalban

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

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

Alpolgármesteri 
fogadóóra

Pető Tibor

Vác város alpolgármestere 

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

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Mokánszky Zoltán

Vác város alpolgármestere 

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

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Országgyűlési 
képviselői  

elérhetőségek

Bábiné Szottfried Gabriella 
országgyűlési képviselőasszony

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

Ügyfélfogadás az 
okmányirodában

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

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

Ebédidő: 12:30-13:00

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

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

Jávorszky Ödön Kórház
(tüdőgondozó épülete)

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

melléken érhető el.

Ügyeleti idő:

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

nap 7:00 óráig.

 Fogorvosi ügyelet

A váci és Vác körzeti hétvégi fogászati 
ügyeletek megszűntek! 

Legközelebbi ingyenes ügyelet:
Szájsebészet

Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

Születések:
Szabó Sándor és Budavári 
Annamária fia Bence, dr. Sütő 
Gyula és Puhovszki Edina fia 
Gyula Bence, Hajdu Krisztián 
és Nagy Orsolya lánya Zsófia, 
Dreilinger Richárd és Vincze 
Brigitta gyermeke: Ármin 
Richárd, Létai Sándor és Botos 
Viktória gyermeke: Kamilla 
Mária, Csatári Endre és Bossányi 
Zsófia gyermeke: Bende.

Házasságkötések:
Tóth Lajos és Barabás Gizella, 
Dobrocsi Gergely és Raáb Nóra, 
Radics Sándor és Berki Erika.

Halálesetek:
Simon Lajosné sz.: Bojti Erzsébet 
(1924), Hegedűs József (1945), Forgó 
Attila László (1969), Fodor Andrásné 
sz.: Nemes Margit (1925), Kiss 
Sándorné sz: Pap Julianna (1916), 
Bencsik Gyula (1934), Földi Ferencné 
sz: Bojda Terézia (1919), Gyombolai 
Márton Sándorné sz: Mojzes Éva 
(1937), Babanyecz István (1960), Leskó 
Sándor (1934), Fodor János (1938), 
Tóth-Andor Józsefné sz: Huszka 
Ibolya (1937), Kristóf József (1928), 
Szalai Zoltán (1959), Csernák Orsolya 
(1990), Kovács József (1923), Simon 
Gyuláné sz: Peták Gizella (1932), 
Gulyás Pál (1935), Sári Péterné sz: 
Stengel Jolán (1930), Szegner Istvánné 
sz: Kettler Mária (1930), Simon Lajos 
(1965), Miklósi András (1930), Regős 
Gyuláné sz: Hulinay Katalin (1922).

Erdélyben a Gyulafehérvári Főegy-
házmegyei Karitász augusztus utolsó 
napjaiban versenyvizsgát hirdetett a 
Grundtvig Szenior Önkéntes program 
keretén belül. Az újság, amiben a felhívás 
megjelent, otthon már nem volt meg, ám 
a Jóisten egy alkalommal olyan helyre 
vezérelt, ahol megtaláltam e lapot - „ 
Háromszék” a címe -, pár lapszámát 
átforgattam, olvasgattam és jelentkeztem 
a megmérettetésre, amelyre Csíkszeredára 
voltunk hivatalosak.

Sikeres vizsgázókként csereprog-
ramban vettünk részt egy társammal, 
ugyanis ketten mehettünk a három 
érintett megyéből (Maros, Hargita és 
Kovászna), magyarországi vendégeske-
désünkkel egy időben pedig szintén két 
hölgy Erdélybe utazott az itteni karitász 
szervezeteinkhez.

Nekünk Vác volt az első utunk, szep-
tember 24-én a Liszt Ferenc Repülőtéren 
fogadtak bennünket nagy szeretettel Bu-
dapestről és Vácról, azaz Kukor Eszter 
gazdasági menedzser, Dr. Gyurcsán 
Csabáné Juditka, a Váci Egyházmegyei 
Karitász Igazgatója és Palánkiné Kiss 
Andrea, a váci karitász irodavezetője.

A városba érkezésünk után finom 
ebéddel vártak, ezt követően bemutat-
kozások, ismerkedések következtek, va-
lamint ismertették velünk a programot.

Sűrű három hétben volt részünk, de kár 
lett volna valamit is kihagyni belőle!

Szállásunk Vácott az az Althann 
Vendégházban volt, ahol kedves házigaz-
dánk, Krisztina fenséges, ízes vacsorával 
várt mindig bennünket.

Több helyszínen is önkéntes munkát 
végeztünk: Vácon, Dabason, Abonyban, 
Szolnokon, Cegléden, de látogatást tet-
tünk Hernádon, Örkényben és Szeg-
letkőn is.

Szabadidőnkben eljutottunk Viseg-
rádra és Esztergomba, ahol nem csak a 
bazilika és az ódon belváros felfedezése 
volt nagy élmény, de az is, hogy átgyalo-
golhattunk a Mária Valéria-hídon.

Vácott minden nevezetességet megte-
kintettünk - templomokat, régi épületeket, 
közintézményeket, a váci Golgotát, és 
természetesen a Duna-part gyönyörű 
sétányán is megfordultunk néhányszor.

Programunk része volt a hajléktalan-
szálló felkeresése, ahol tevékenykedtünk 
is, meglátogattuk Cházár-iskolát, az 
Esélyegyenlőség Napján díjátadó gálán 
vettünk részt a városházán, délután 
a Tabán utcai kirakodóvásáron tevé-
kenykedtünk.

Itteni vendégeskedésünk keretében egy 
15 órás kommunikációs tréningen is részt 
vettünk, amit a Budapestről jött Zöldi 
Pál előadó tanár tartott, ebben a prog-
ramban tágabb ismereteket szereztünk.

A tréning végén a váci karitász igaz-
gatónője Részvételi Igazolást nyújtott 
át minden résztvevőnek, valamint a 
háromhetes programunk befejeztével 
egy oklevelet is kaptunk a Katolikus 
Karitász (Caritas Hugarica) és a Gyula-
fehérvári Caritas Grundtvig „ Tanuljunk 
egymástól „ című programjában való 
részvételünkért.

Hadd említsem még meg a váci Fő-
egyházmegyei Múzeumban tett látoga-
tásunkat, ahol átfogó képet kaptunk Vác 
város múltjáról, a jelenre is kitekintve.

Vendégeskedésünk tapasztalataként 
elmondhatom, hogy Vácot mind épí-
tészeti-, mind az egyéb tárgyi tárgyi 
örökségek értelemben gazdag múltú 
városként ismertük meg, jó volt szem-
besülni a ténnyel, hogy Isten az idők 

során bőven megajándékozta a várost 
tevékeny egyházi és polgári személyek-
kel, akiknek mai szellemi örököseiről 
sem feledkezhetünk meg, hiszen nekik 
(is) köszönhetően a település a mostani 
legújabb korban ugyancsak olyan hely, 
amely büszke lehet megőrzött mara-
dandó értékeire.

Az egyhetes váci tartózkodásunk 
során - imádságos program keretében - 
bepillantást nyertünk a Püspöki Palota 
belső életébe is, és alkalmunk volt sze-
mélyesen találkozni a Váci Egyházmegye 
főpásztorával, Vác város díszpolgárával, 
Dr. Beer Miklós püspökkel.

Kívánom, hogy ez a város tovább 
épüljön, szépüljön az itt élők büszkeségé-
re, és tovább őrizze értékeit! Köszönjük a 
váciak vendégszeretetét! Szent ünnepeink 
közeledtén pedig kívánok Istentől áldott 
karácsonyt és sikerekben gazdag boldog 
új esztendőt! 

Veres Ibolya (Uzon/Székelyföld)

Levelesládánkból

Vendégeskedés a Váci 
Főegyházmegyei Karitásznál

ANYANYELVI NAGYÍTÓ

Flotta és 
hangár

Egy internetes honlapon a 
következőt olvastam: „... a váci 
téli úttisztítást végző fl otta ti-
zennégy gépjárműből áll, me-
lyek kombinált (kotró és egyben 
sószóró) gépjárművek”.

A kicsit is tájékozott olva-
só természetesen meglepődik 
azon, hogy a téli úttisztítást 
fl otta végzi.

Igaz, Európa második legna-
gyobb folyója, a Duna méltóság-
teljesen hömpölyög Vác város 
határában, s talán olykor fl otta 
is feltűnik a vízen, de csakis ott, 
hiszen úttisztításra nem alkal-
mas, mert a fl otta az értelme-
ző kéziszótár szerint a hajózás 
szakszava, jelentése pedig - „(ke-
reskedelmi) hajóhad”. |

A tudósítás szerzője erről 
valószínűleg nem tudott, mert 
- miként az idézetből kiderül - a 
fl otta „tizennégy gépjárműből 
áll”. Tisztelettel kell a szerkesz-
tővel közölnünk, hogy a fl ottát 
nem gépjárművek, hanem ha-
jók alkotják. Kiegészítésül még 
azt is elmondhatjuk, hogy van 
fl ottilla is. Ez pedig a „kisebb 
hadihajókból álló kötelék.”

Az írás további részéből 
kiderül, hogy a tudósítás írója 
sehogy sem akarta kikerülni a 
szakszavak használatát, és így 
újabb bakit követett el.

Arról is tájékozódunk ugyan-
is, hogy a váci telephely, ahol 
az említett „flotta” található, 
bővül. Idézem a mondatot: „A 
váci telephelyen jelenleg is zajlik 
egy beruházás, amelynek so-
rán egy hatalmas hangárépü-
let - mondhatjuk így - szinte 
egyik napról a másikra kinőtt 
a földből.” Meg kell jegyeznünk, 
nem mondhatjuk így, tudniillik 
a hangár - ismét idézve a kézi-
szótárt - „Repülőgépek, esetleg 
vízi járművek elhelyezésére való 
csarnok.”

Úgy látszik, a cikk írója ked-
veli a légi- és vízi közlekedést, 
és bár a közutak majdani tisz-
tításáról ír, képzelete a hajók és 
a repülőgépek között jár.

Dóra Zoltán



A start up vállalkozások 
új otthona Vácon

Védő, támogató, segítő kézre, jó tanácsokra 
legalább egyszer már mindenkinek szüksége 
volt életében. Az első lépések, szárnycsapás-
ok csak egy támogató környezetben tudnak 
megtörténni.
Nincs ez másképp a kezdő, induló vállalkozá-
sok esetében sem. Egy ötlet, vagy néhány lelkes 
ember munkája még önmagában nem elég, nem 
lehet garancia a sikerre.
Az Európai Unió döntéshozói napjainkban 
kiemelten foglalkoznak a kis- és közepes vál-
lalkozások fejlesztésével, piaci helyzetük és 
esélyeik javításával. Közép-Kelet Európában a 
visegrádi hármak: Csehország, Lengyelország 
és Magyarország járnak élen a piaci szereplők 
említett szegmensének támogatásában. A pro-
fesszionális tanácsadók és a vállalkozások in-
dítására tervezett infrastruktúra segítségével 

az erre a célra létrehozott inkubátorházakban 
működő startup vállalkozások üzleti sikerei 
megsokszorozódnak.
Ennek a sikernek az elérésében nyújt támogatást 
minden érdeklődőnek a Nova Inn Kft. InnoVác 
projektje és inkubátorháza Vácon, a Dunaka-
nyar kapujában. Az InnoVác inkubátorházban 
nem csupán egy épületet vagy épületrészt ér-
tékesítenek, hanem egy kiváló üzleti környeze-
tet, inkubációs teret is. A támogató, szolgáltató, 
technológiai fejlődést segítő inkubátorházban 
csarnokot, műhelyt, irodát biztosítanak átlagon 
felül innovatív kis- és közepes vállalkozások 
számára. A betelepülő vállalkozások fejlődését 
irodai és tanácsadói szolgáltatások széles palet-
tájával segítik. Olyan erőforrásokkal látják el a 
vállalkozókat, amelyek javítják növekedésük- és 
piaci sikerességük esélyeit, a helyi- és regionális 

gazdaságba történő beilleszkedésüket. Céljuk, 
hogy partnereik számára biztosítsák a tanulás, 
a sikeres kezdés és megkapaszkodás esélyét. 
Stratégiai céljuk, hogy a közeljövőben hagyo-
mányos szolgáltatásaikat a virtuális, fal nélküli 
inkubáció lehetőségével bővítsék. Szeretnék, ha 
segítségükkel vállalkozásaik és üzleti partnereik 
a digitális platformokat használva kommunikál-
nának, fejlődnének.
Innovác. Vác déli üzleti kapuja. Átgondolt se-
gítség nagy lehetőségekhez.


