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A váci VéNégy Fesztivál megnyitóján zárult le a V4 magyar elnökség mandátuma

Kulturális miniszterek
és helyettesek tanácskoztak Vácott

Kultúrnemzetként nekünk magyaroknak Európa közepén meg kell ismernünk és tisztelnünk kell szomszédaink kultúráját - mondta Fekete Péter
kultúráért felelős államtitkár június 29-én Vácon a V4-es országok kulturális minisztereivel és miniszterhelyetteseivel tartott sajtótájékoztatón.
Az államtitkár a magyar V4-elnökséget lezáró VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó ünnepélyes megnyitója előtt kiemelte: a visegrádi országok
akkor tudnak erős pozíciót elfoglalni Európában, ha összefognak.

K

özölte: június 29-i megbeszélésükön a visegrádi partnerek értékelték,
hova jutott az együttműködés
az elmúlt egy évben Magyarország elnöksége alatt és merre szeretnének továbbhaladni,
valamint a kultúra területén is
átadták a V4 elnökségét Szlovákiának.

Lubica Lassáková szlovák
kulturális miniszter hangsúlyozta: a kultúra híd, amely
összeköti az embereket. Azt
mondta, országa a V4 elnöki
pozíciójának átvételével folytatja a magyar elnökség által
megkezdett munkát.
Petra Smolíková cseh miniszterhelyettes méltatta a

magyar elnökség által végzett munkát és arról beszélt,
hogy a kultúra olyan eszköz,
amelynek segítségével a kapcsolatok más területein is el
lehet mélyíteni az együttműködést.
Folytatás a 2. oldalon

Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár a V4 országainak összefogását méltatta
és a további együttműködés mellett állt ki

Rétvári: béremeléssel becsülik meg
az egészségügyben dolgozókat
Minden kormányzatnak feladata kifejezni az elismerést és a megbecsülést az egészségügyben dolgozók felé, ezért döntött a kormány a
béremelésről a szektorban - mondta Rétvári Bence (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Vácott, a Jávorszky Ödön Kórház Semmelweis-napi
ünnepségén.

R

étvári Bence beszédében kiemelte: fontos és
életbevágó az a munka, amelyet az ápolók,
orvosok és az egészségügyi dolgozók végeznek, nem rövidtávú
döntés ezt a hivatást választani,
elhivatottság kell hozzá. Köszönet illeti őket azért az áldozatkész munkáért, amelyet évek óta
végeznek - fogalmazott.
Az államtitkár szerint a magyarok többsége az egészségüg�gyel kapcsolatban arra gondol,
hogy van-e elég orvos és ápoló,
megbecsülik-e őket eléggé. Ezért
a kormány talán leginkább támogatott lépése a számukra kidolgozott béremelési program
volt, amely folytatódik a jövőben
is - mondta. Úgy vélte, ennél kevés helyesebb döntést hozhat egy
kormányzat.
Megjegyezte: ösztöndíjprogramokat is indítottak, mert nagy

szükség van az utánpótlásra,
arra, hogy minél többen válas�szák ezt a hivatást és tartsanak
ki mellette.
Rétvári Bence kitért arra is: a
váci kórház is bekerült az Egészséges Budapest programba. A
jövő évi költségvetés tervezetben
42 milliárd forint szerepel, ebből 19 budapesti és Pest megyei
járóbeteg szakrendelő felújítása, korszerűsítése és itt Vácon a
kibővítése kezdődhet meg.
Bejelentette: nyáron megkezdődik a váci mentőállomás felújítása, melyre 62 millió forintot
költ az állam, de a térség 13 településen is fejlesztik az egészségházakat és az orvosi rendelőket.
Dr. Urbán Edina, a váci
Jávorszky Ödön Kórház főigazgatója ünnepi köszöntőjében emlékeztetett: a 2018-as évet a kormány Semmelweis-emlékévnek
nyilvánította. A 200 éve született

Semmelweis Ignác élete azt üzeni a jelenkornak, hogy észre kell
venni az újszerű, fejlődést jelentő
gondolatokat és teret kell engedni nekik - mondta. Korszakalkotó felfedezése, a kézfertőtlenítés -, mellyel a gyermekágyi láztól és a haláltól mentette meg az
édesanyákat – az orvosok körében megnyilvánuló szakmai féltékenység és régimódi konokság
miatt csak 30 év elteltével rehabi-

Dr. Urbán Edina főigazgató

Dr. Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese
elismeréssel beszélt a váci kórház egészségügyi
dolgozói mindennapi helytállásáról
litálta és fedezte fel újra az orvostudomány világ-szerte.
Fördős Attila, Vác polgármestere megköszönte az egészségügyben dolgozóknak áldozatos, felelősségteljes munkájukat,
amely - mint mondta - a társadalom jövőjét is alapvetően meghatározza.
A köszöntő beszédeket követően díjak és elismerések átadá-

sára került: Vác Város Egészségügyéért díjat idén Kramár Rozália humánpolitikai osztályvezető vehette át Fördős Attila polgármestertől. Ugyanitt átadták a
magánkezdeményezéssel alapított Ruzsicska-díjat, amit évente fiatal orvosok kapnak kiemelkedő kutatásaik elismeréseként.
A díjat ezúttal dr. Lantos Zsuzsa
vehette át az alapító Inczédy csa-

lád képviselőitől. Ezt követően elismerésekkel és orvosi előléptetésekkel folytatódott az ünnepség. Oklevelet vehettek át a 40, 30
és 25 éves jubileumot elérő dolgozók, valamint igazgatói dicséretben részesültek a munkájukat hosszú ideje kiválóan teljesítő
egészségügyi munkatársak.
MTI/Dunakanyar Régió
Fotó: KesziPress
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Kulturális miniszterek
és helyettesek tanácskoztak Vácott
Folytatás a címlapról

Pawel Lewandowski lengyel
miniszterhelyettes elmondta: a
visegrádi partnerek egyetértettek abban, hogy a kultúra számára minden kormányzatnak
nagyobb pénzügyi támogatást
kellene juttatnia. A kultúrára
alapozva fel lehet építeni a népek Európáját - tette hozzá.
Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára,
a találkozó fővédnöke a megnyitón beszédében kiemelte:
az immár hatodik alkalommal
megrendezett VéNégy fesztivál
ezúttal a magyar elnökség kiemelt rendezvénye, ahol most
nemcsak a művészek, hanem
a kultúrpolitikai vezetők is közösen ünneplik a visegrádi országok összefogását.
Úgy látja, a V4-es együttműködésben nagy kulturális és
gazdasági erő rejlik és emellett
fontos, hogy politikai erő is legyen a V4 Európán belül, hogy
mások is elismerjék a teljesítményüket. Lényeges, hogy ne
csak elfogadtassák a közép-eu-

rópai országokkal a döntéseket, hanem be is vonják őket a
döntéshozatalba - mutatott rá.
Rétvári Bence kijelentette: remélhetőleg a V4 egyre szorosabb együttműködéssé válik és
még sok sikeres elnökséget bonyolíthatnak le.
Schőberl Márton, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára emlékeztetett arra, hogy a magyar
V4-es elnökség egyik fő célja a
kulturális kapcsolatok ösztönzése volt, hiszen ez jó hátteret
ad a politikai és gazdasági kapcsolatok erősítéséhez, valamint
egymás jobb megismeréséhez.
Az összetartozás felismerése és a közös identitás erősítése az ilyen rendezvényeken keresztül juttatható el sikeresen a
fiatalokhoz - vélekedett.
Fördős Attila, Vác polgármestere örömét fejezte ki, hogy
városuk adhat otthont a V4
kulturális delegációk tanácskozásának, amely nyitó eseménye a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozónak. A V4 tagállamainak
együttműködé-

sére, összefogására utalva kijelentette: „Egy mindenkiért,
mindenki egyért”.
Kis Domonkos Márk, a
VéNégy Fesztivál és Színházi
Találkozó házigazdája, a Váci
Dunakanyar Színház igazgatója az immár hatodik nemzetközi seregszemle sikerét a helyi és az országos összefogás és
támogatás szép példájának nevezte.
A fesztivál megnyitó gáláján
a Fővárosi Nagycirkusz művészei lépnek fel. A gálaműsor részeként nyilatkozatot írtak alá,
amely összefoglalja a magyar
V4-es elnökség alatt megvalósult kulturális programokat a
zene, a képzőművészet, az előadó művészet, az innováció és
az örökségvédelem területén.
Új projektjavaslatokat is megfogalmaztak, amelyek előtérbe
helyezik a nemzetközi fesztiválokat és az irodalmi csereprogramokat. A cél az egységes politika erősítése, valamint a közös értékeken és érdekeken alapuló együttműködés-, tájékoztatott az MTI.

Vác: július közepétől
működnek a főtéri
süllyedő oszlopok
Július 15-én reggel hat órától üzembe állnak a főtér gépjármű-forgalmát
korlátozni, szabályozni hivatott süllyedő oszlopok - jelentette be sajtótájékoztató keretében Fördős Attila polgármester, aki Vác felértékelődésének
tartja, hogy a VéNégy Fesztivál és Szinházi Találkozó megnyitóján tartották a V4 tagállamainak kulturális delegációi a magyar elnökség záró, és a
szlovák elnökség nyitó tanácskozását.

A

városvezető felhívta
a figyelmet, hogy a
korábbinál jóval kevesebben kapnak jogosultságot a jövőben a főtérre való behajtásra, aminek köszönhetően a terület végre valóban teljesen sétatér jelleget
ölthet, ahogyan az az átépítési tervekben szerepelt. Fontos tudnivaló, hogy az eddig a
Fehérek temploma oldalfalánál lévő autóbusz megállót áthelyezték a piac bejáratánál kialakított gépjárműfordító elé.
- Arra is felhívom a figyelmet, hogy a folyamatos munkarendben dolgozó közterületfelügyelet munkatársai a forgalmi változások bevezetésével párhuzamosan a jövőben
kiemelt szigorral szankcionálják majd a piac torkolatánál
való tiltott parkolást. Indokolt
esetben alkalmazzák a kerékbilincs felhelyezését is - hangsúlyozta Fördős Attila, aki újságírói kérdésre válaszolva kiemelte; a közterület felügyelet
24 órás, folyamatos szolgálat
bevezetése ésszerű döntésnek
bizonyult, az eddigi tapasztalatok kedvezőek.
A polgármester bejelentet-

te, hogy a korábbi elindított
Duna-parti csónakház-építési,
és bölcsőde-építési beruházások esetében további szakmai
egyeztetésekre van szükség,
mert az elmúlt időszakban – az
építőipari piacon tapasztalható
változások miatt – a költségek
a tervezetthez képest megnőttek, és jelenleg egyik projektre sincs meg a szükséges forrás.
A városvezető arról is szót
ejtett, hogy az önkormányzat
az idén is kiemelt támogatást
biztosít a rászoruló családokban élő illetve a kiemelt tehetségű gyerekek nyári táboroztatására, különböző helyszíneken és turnusokban összességében száznál jóval több fiatalnak lehetett és lehet része ily
módon vakációs élményekben.
Fördős Attila a VéNégy Fesztivál és Színházó Találkozó
megnyitójával összefüggésben
kihangsúlyozta; a város felértékelődésének ékes bizonyítéka,
hogy Vácott tanácskoztak a V4
tagországok kulturális miniszterei és miniszterhelyettesei és
itt zárult le a magyar elnökség, és a városban került sor a
szlovák elnökség megnyitására, melynek átvételekor a szlo-

vák miniszter asszony nagy elismeréssel beszélt a magyar elnökség tevékenységéről.
Mint megtudtuk; készül egy
új turisztikai koncepció, melyet az tett indokolttá, hogy a
kormány bejelentette mintegy
12 milliárd forint forrást biztosít a Dunakanyar fejlesztésére. A váci önkormányzat egy
komplex szolgáltatást nyújtó,
télen is üzemelő, konferenciáknak is helyt adó wellness-szálló építését szorgalmazza, míg a
Turisztikai Ügynökség egyszerű szálloda építését támogatja, emiatt vita van a város és az
ügynökség között.
A témához kapcsolódik,
hogy a belváros felújítására két
szakmai tanulmány is készült,
melynek elfogadásáról szinte hetente konzultálnak a projektben közreműködő szakemberekkel, mert az a végső cél,
hogy a város érdekei megfelelő
súllyal érvényesüljenek abban
a szakmai koncepcióban, melyet a Turisztikai Ügynökség
a Dunakanyarban egy egész
egységben, egymáshoz kapcsolódva szeretne kialakítani.
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Átadták az első elektromos töltőállomást Dunakeszin

Tuzson Bence: a jelenlegi
fejlesztési ütem szerint 2020-ra
63 ezer elektromos jármű lesz
Magyarországon

A kormány számára stratégia cél az e-mobilitás erősítése, melyről tavaly
még azt gondolta, hogy 2020-ra 30 ezer elektromos autó közlekedik hazánk útjain, ám a jelenlegi fejlődés üteme már azt támasztja alá, hogy az
elektromos járművek száma akár a 63 ezret is elérheti a Jedlik Ányos tervnek köszönhetően – mondta Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közigazgatásért felelős államtitkára július 9-én Dunakeszin, a város első elektromos töltőállomásának avató ünnepségén.

A

Dióssi Csaba polgármester és Tuzson Bence államtitkár
"tesztelte" elsőként az e-töltőállomás működését

politikus Dunakeszit a fejlődés városának nevezte, ahol az utóbbi években
jelentős önkormányzati fejlesztések
valósultak meg, hogy a település igazi
otthona legyen az itt élőknek.
- Bár nagyon sok fejlesztés történt a városban, de mégiscsak van egy, ami egyedi fejlesztés, amely Magyarország kormányának támogatásával jött létre, a Jedlik Ányos terv keretében, ez pedig az elektromos töltőállomás kiépítése – mondta a város országgyűlési képviselője,
aki az avató ünnepségre stílszerűen egy elektromos személygépkocsival érkezett.
Tuzson Bence kiemelte, hogy amikor útjára
indították a Jedlik Ányos tervet, akkor optimista elképzeléseikben 2020-ra 30 ezer elektromos
autó szerepelt, ám a jelenlegi fejlődési ütem szerint ez a szám elérheti a 63 ezret is, ami között
várhatóan 54 ezer személygépkocsi lesz.
- A Jedlik Ányos terv 2,4 milliárd forintból indult el, hogy országszerte – így Dunakeszin is
- kiépüljenek az elektromos töltőállomások. A
kormány elkötelezett célja, hogy hazánkban 4-5
ezer elektromos töltőállomás épüljön, melyek
90 km-en belül mindenhol elérhetőek legyenek.
Dunakeszin mi is megtettük az első lépést, az
elektromos öltőállomás megnyitásával a város
felkerült a mobilitás térképére. Dunakeszi is átlépett a jövőbe, amelyért nagyon sokat dolgozott
Dióssi Csaba polgármester úr és a városi önkormányzat – mondta elismeréssel az államtitkár,
aki hozzátette: - Dunakeszi olyan környezet-

ben helyezkedik el, ahol nagy jelentősége van az
elektromobilitásnak, mivel a szomszédban, Gödön létesült és épül tovább a Samsung, amely a
világ legnagyobb elektromos akkumulátor gyára lesz. Ez Magyarország legnagyobb fejlesztése, mellyel igyekszik lépést tartani Dunakeszi is
az elektromobilitás területén, a környezettudatos fejlesztésekkel, melyre jó példa az elektromos
töltőállomás megnyitása is – hangsúlyozta Tuzson Bence államtitkár.
Az avató ünnepségen, a Duna-parti Barátság
útját is magába foglaló körzet önkormányzati képviselője, Seltenreich József elismeréssel beszélt a negyven éves lakótelepen az utóbbi években megvalósult rendkívül sokrétű és intenzív
fejlődésről, az ott élők lakókörnyezetét szebbé,
mindennapi életét komfortosabbá, kényelmesebbé formáló önkormányzati beruházásokról.
– Nagyon fontosnak tartom környezetünk védelmét, ezért remélem - bár ma még elég költséges –, hogy a jövőben minél többen közlekedhetnek majd elektromos meghajtású autóval –
mondta optimistán Seltenreich József.
Dunakeszi első elektromos töltőállomását ünnepélyes avatta fel Tuzson Bence államtitkár,
Dióssi Csaba, a város polgármestere, Seltenreich
József önkormányzati képviselő és Csopják Anita
városüzemeltetési osztályvezető.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress
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Átmenetileg segített
Önkormányzati utak építése a mobil kormányablak

Idén öt utca mintegy hat kilométer
hosszúságban kap új aszfaltburkolatot

és felújítása Dunakeszin

Mint közismert, június 22-én bezárt a váci okmányiroda, hogy egy féléves épületkorszerűsítést követően már kormányablakként nyisson ki
újra a Dr. Csányi körúton. Az iroda szolgáltatásait a felújítás időszakára a
Vörösházként ismert épület komplexumba helyezték át. A költözés egy hetet vett igénybe, ám ezen időszak alatt sem csökkent a szolgáltatások minősége, hiszen a zavartalan ügyintézés elősegítése érdekében a városban található két kormányablakban dolgozók tevékenységét egy átmenetileg felállított mobil-egység segítette a MÁV Vasútállomásnál.

A
205,3 millió forintból újult meg a Duna-parti Barátság útja

Dunakeszi Város Képviselő-testülete a 2014-től 2019-ig tartó önkormányzati ciklusban – sok más egyébbel együtt – kiemelt helyen határozta meg
a városi utak felújítását, építését. A lakosság tájékoztatása érdekében
évekre meghatározott ütemtervet készített az elvégzendő feladatokról.
2018-ban öt utca, közel hat kilométer hosszúságban kap új aszfalt burkolatot vagy újítják fel a szilárd burkolattal borított régi úttestet – tájékoztatta lapunkat Csopják Anita, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály vezetője.
- Ezekben a napokban adtuk át a
Duna-parti lakótelepen a 205,3
millió forint költséggel felújított
1590 méter hosszú Barátság útját,
melyre 30 millió forint pályázati
támogatást nyert az önkormányzat. A városi útépítési és felújítási munkálatok a nagy forgalmú,
gyűjtőút funkciót is ellátó, kerékpársávval kiépített Hunyadi út
felújításával folytatók – tájékoztatott az osztályvezető asszony.
Csopják Anita elmondta,
hogy a 675 méter hosszú út felújítási költsége 79.067.599 forint.
- A városi költségek csökkentése érdekében pályázatot nyújtott be az önkormányzat, ám a
képviselő-testület arról is határozott, hogy a döntés eredményétől függetlenül saját forrásból is felújítja a Hunyadi utat,
melynek munkálatai hamarosan elkezdődnek – mondta Csopják Anita, aki hozzátette: - A Hunyadi út és a 2019-es
felújítási tervekben szereplő Határ út költségeire együtt - összesen 99.276.855 forintra - nyújtott
be pályázatot az önkormányzat.
Döntés még nem született, de reméljük, pozitívan bírálják el pályázatunkat.
Dunakeszi Pest megye egyik
legintenzívebben fejlődő tele-

pülése, melynek belső forgalma mellett igen jelentős a 2. számú főút átmenő és az M2-es autót 2x2 sávossá történő bővítési munkálatai miatt bekövetkezett forgalom növekedés hatása.
A közlekedési gondok enyhítése
érdekében, a város déli peremén
– Dunakeszi és a főváros irányába - áramló két irányú forgalom
felgyorsítása céljából aszfalt burkolttal építi ki a jelenleg földútként nyilvántartott Berek utcát az önkormányzat. Az út ös�szeköttetést teremt a város és a
bevásárlóközpontok felé vezető
Pallag utcával, a Lidl áruháznál.
- Szakmai reményeink szerint
a Berek utca fejlesztése jelentős
hatással lesz Dunakeszi közlekedésére. Az útépítéssel egyidőben
a gyalogos járda és a közvilágítás kiépítését is tervezi a közterületen az önkormányzat – fűzte hozzá Csopják Anita, aki még
két nagy forgalmú városi út felújítási munkálatairól adott tájékoztatást.
- A DMRV Zrt. az ivóvíz vezeték rekonstrukciós munkáinak elvégzése után napokon belül átadja a területet az 1,2 kilométer hosszú Rákóczi úton, melyen még a nyáron elkezdődnek a felújítási munkálatok. A

szerződés keretein belül végzett
járdafelújítási munkákat a vízvezeték kiváltása nem érintette,
ezért annak kivitelezése a tervezett ütemterv szerint már megtörtént – tárta fel a helyzetet.
Dunakeszi keleti oldalán, a repülőtérhez vezető út környezetében jelentős ingatlanfejlesztésnek lehettünk tanúi az elmúlt
másfél évtizedben, a lakópark
mellett itt adták át tavaly ősszel
a Szent István Általános Iskola új, 24 tantermes épületét és az
intézmény sportcsarnokát.
- Az alagligeti városnegyed
életében is jelentős mérföldkőnek tekinthető, hogy a Dunakeszit körül ölelő kerékpárút engedélyezett terveinek birtokában várhatóan az idei évben elindulhatnak a kerékpárút építési
munkái a Fóti úti csomóponttól
a Szent István Általános Iskoláig, ezzel párhuzamosan kerül
kiépítésre a Repülőtéri út csapadékvíz elvezetése. Ezt követően kezdődhetnek az útfelújítási munkák. A burkolat megerősítéssel érintett szakasz hos�sza 920 méter – adott átfogó tájékoztatást a városi útépítésekről
Csopják Anita osztályvezető.
Vetési Imre
Fotó: KesziPress

A rendezvény részletes programját, a szervezők elérhetőségét, valamint a jegyinformációkat a www.palotajatekok.hu
weboldalon találják.

z egy hetes áttelepülési időszak után
már az új helyszínen, a Vörösházban
fogadják a lakosságot az ügyintézők.
Mint az a június 29-én tartott sajtótájékoztatón elhangzott; az országban fokozatosan felváltják a régi és kevesebb
ügytípust intéző okmányirodákat az új kormányablakok.
Ebbe a folyamatba illeszkedik
a váci dr. Csányi körúti épület
irodarészlegének felújítása is.
Dr. Rétvári Bence, a váci térség országgyűlési képviselője –
a dr. Maruszki Gáborral, a Váci
Járási Hivatal vezetőjével tartott közös – sajtótájékoztatón
azt emelte ki, hogy a korszerű állam az emberekhez alkalmazkodik, nem az emberektől
várja azt el, hogy a nyitva tartási időhöz, vagy az átalakításokhoz alkalmazkodjanak.
Példaként említette az okmányirodát felváltó kormányablak kialakítását és az átmeneti időszakra Vácra „vezé-

Dr. Rétvári Bence
és dr. Maruszki Gábor

nyelt” mobil kormányablakot,
melyben minden technikai feltétel rendelkezésre állt a zavartalan ügyintézéshez.
Dr. Maruszki Gábor hivatalvezető is az ügyfélcentrikus kiszolgálás fontosságát hangsúlyozta.
Értesüléseink szerint a korábbi okmányiroda átépítése
várhatóan év végén fejeződik
be, az átmeneti időszakban a

Vörösházban fogadják az ügyfeleket. Az átépített, korszerű
– lényegesen több szolgáltatást
nyújtó - kormányablak megnyitásával egyidőben megszűnik a váci okmányiroda, ám
onnantól immár három váci
kormányablakban intézhetik
ügyeiket az állampolgárok.
V. I.
Fotó: KesziPress

19,5 milliárdos szerződést kötött
a MÁV-START Zrt.
a Dunakeszi Járműjavító Kft.-vel
A MÁV-START Zrt. 28 hónapra szóló szerződést kötött a Dunakeszi Járműjavító Kft.-vel a vasúttársaság által üzemeltetett, több száz vasúti személyszállító jármű fővizsgáinak, korszerűsítési munkáinak, futó- és balesetes javításainak elvégzésére.

A

z együttműködéstől a szolgáltatási
színvonal, és ezáltal az utasok elégedettségének további javulását,
valamint az utasszám további
emelkedését várja a vasúttársaság.
A karbantartás a járművek üzemeltetése és a – megújult belső kialakítású, kerékpárszállító résszel kiegészített, dizájnosabb személykocsiknak köszönhetően –
komfortosabbá tett utazás
szempontjából egyaránt fontos. Az utasbiztonságot és a
komfortot növelő átalakításokat is érdemes a fővizsgálat
keretében megvalósítani, hiszen a járműveket ilyenkor eleve szétszerelik, így – bár növekszik az átfutási idő – sokkal
egyszerűbb együtt elvégezni a
szükséges munkákat.
A szerződésnek köszönhetően a MÁV-START tevékeny-

sége könnyebben tervezhetővé
vált; a vasúttársaság számára
biztonságot nyújt, hogy a szerződésben szereplő vasúti személyszállító járművek fővizsgálatát képzett szakembergárda végzi el, határidőre és kifogástalan minőségben.
A megállapodás mintegy
19,5 milliárd forint értékben,
2020 végéig garantálja Dunakeszin a javítói kapacitás lekötését és a folyamatos árbevételt.
A cégnél a munkaterhelés biztosításával sikerült megfékezni a 2015-ig tartó munkaerőfogyást, azóta a dolgozói létszám
45% fölötti mértékben, több
mint 150 fővel emelkedett. A
növekedés elsősorban a fizikai
dolgozók létszámában figyelhető meg, ma már több mint
500-an dolgoznak a járműjavítónál, és – az újabb nagy értékű és magas presztízst jelentő
szerződéseknek köszönhetően
– további bővülés várható.

A magas színvonal folyamatos biztosításához a bérek jelentős emelésére is szükség
volt: hároméves (2017-től 2019ig tartó) megállapodás keretében 30%-kal emelkednek a bérek, ezt a gyár saját bevételeiből, állami források biztosítása
nélkül termelte ki. A cég a korábbi veszteséges vagy stagnáló gazdálkodás után, 2017-ben
már közel 60 millió forint nyereséget ért el, jelentősen növekvő megrendelésállomány mellett; a további kilátások még
kedvezőbbek.
A MÁV-START Zrt. és a Dunakeszi Járműjavító Kft. folyamatosan erősödő, stratégiai
partneri kapcsolata a jövőben
tovább szélesedhet; a két társaság az együttműködés egyéb
formáit is keresi – tájékoztatta szerkesztőségünket a MÁV
Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.
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Közel egy kilométer
hosszú kerékpárút
épül Sződligeten
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A Dunakanyar egyik legfiatalabb települése, a hetven év felé tartó Sződliget,
amely ifjú évei ellenére számos vonzerővel rendelkezik, hiszen elég csak a
természeti „kincsként” kedvelt horgásztóra és gyönyörű zöld környezetében „megbúvó” nádfedeles házikókra vagy a Duna-parti yacht kikötőre, a
nagy folyó melletti erdőben kanyargó kerékpárútra, kedvelt éttermeire, szabadtéri színpadjára gondolni. A nagyközségben valamennyi út szilárd burkolatú, most pedig egy kilométer hosszú kerékpárút épül.

S

ződliget közkedvelt a helyiek és az új otthonra vágyók körében egyaránt. A település folyamatosan fejlődik – melynek egyébként minden útja szilárd burkolatú -, az önkormányzat igyekszik lépést tartani a lakosság igényeivel.
A közel hetven éves múlttal büszkélkedő nagyközség „ősmagjánál” is van még fiatalabb területe, az úgynevezett „Barackos”, ahol
az utóbbi évtizedekben egymás után épültek a
házak az egykori gyümölcsös helyén. Ezt a településrészt kapcsolja össze a régi faluval a keletnyugat irányú, gyűjtőút funkciót ellátó Határ út,
melyen a napokban megkezdődött a 900 méter
hosszú kerékpárút építése.

- Határ út - mint gyűjtőút – az utóbbi években
már kritikus pont volt a sződligetiek életében. A
folyamatos járda hiányában az emberek az úttesten közlekedtek, ezzel veszélyeztetve a saját testi épségüket is – mondta érdeklődésünkre Juhász Béla, aki hozzátette: a régebbi időkben,
amikor még jóval kisebb volt a forgalom, megfelelő volt, nem okozott problémát.
A nagyközség polgármesterétől megtudhattuk, hogy az elmúlt napokban kezdődött fejlesztés eredményeként biztonságossá válik a gépjármű és gyalogos közlekedés egyaránt.
- Mára már életveszélyessé vált a járda hiánya,
ezért a balesetek megelőzése, és a településen belüli kerékpáros közlekedés minőségi javítása érdekében is közel egy kilométer hosszú kerékpárutat épít a Határ úton az önkormányzat. A 120
Péterfy
Bori
centiméter széles kerékpárutat kiemelt
szegél�lyel választjuk el az úttesttől. A beruházás révén
az úttest 30 centivel szélesebb lesz, melyen ennek köszönhetően az egymással szemben haladó gépkocsik kényelmesen elférnek. A kiemelt
szegéllyel elválasztott kerékpárúton pedig a gyalogosok és két keréken közlekedők biztonságosan juthatnak el céljukhoz – húzta alá a Juhász
Béla polgármester, aki szerint a fejlesztés előnyei
közé tartozik az is, hogy megoldódik az út csapadék víz elvezetése is. A nagyközség vezetője
kérdésünkre elmondta, hogy a 900 méter hos�szú kerékpárút építése 50 millió forintjába kerül
az önkormányzatnak.
– A beruházás pénzügyi fedezetét az elmúlt
nyolc év jó gazdálkodásának köszönhetően az
önkormányzat saját költségvetéséből biztosította. 2010-ben a Tiszta Forrás választási ígéretei között szerepelt ennek a járdának-kerékpárútnak a megépítése, és mint tudjuk, minden választási ígéret annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle – tette hozzá politikusi megjegyzésként, aki szerint Sződligeten élni jó.

MAROS AUTÓHÁZ KFT / CITROEN VÁC, 2600 Vác, Szent László út 34.
Telefon: 30/64 50 616 • 30/209 73 73 • 27/510 810 • www.citroenvac.hu

Vetési Imre
Fotó: KesziPress

Költözik a Dunakeszi
Járásbíróság
Ideiglenesen új épületbe költözik a Dunakeszi Járásbíróság. 2018. augusztus 7. napjától a 2120 Dunakeszi, Fő út 24. szám alatt található intézményben folytatja munkáját.

A

költözésre a Verseny utcai épület leromlott állapota és helyhiány miatt
van szükség, illetve azért, mert az
Országos Bírósági Hivatal a Dunakeszi Járásbíróság helyén új, 21. századi követelményeknek megfelelő „minta” bírósági épület létrehozását célzó beruházást valósít meg.

A Dunakeszi Járásbíróság
elérhetőségei az alábbiak:
Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 24.
2120 Dunakeszi, Pf. 53.
Telefax: 06-27/341-249

Telefonszámok:
06-27/341-099 (központ)
06-27/341-349 (központ)
06-27/341-986 (elnöki iroda)
06-27/342-012 (elnök asszony)
A Dunakeszi Járásbíróság költözése 2018.
augusztus 2-6 között lesz, ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel.
A bíróság 2018. augusztus 7. napján 9-11
óra között panasznapi félfogadást és egész napos (9-12 és 12:30 - 15:30) ügyfélfogadást tart
– olvasható Dunakeszi Város Önkormányzata honlapján.
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500 millió forintból újul meg a világhírű
fóti Szeplőtelen Fogantatás Templom
Június 29-én, a közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően mutatták be a nyertes kivitelezők hogyan, mi módon szépül meg ez az Európában
párját ritkító romantikus stílusú templom, a Váci Egyházmegye kormányzati támogatással indított beruházása révén.

Tuzson Bence államtitkár: minden kormány kötelessége,
hogy az értékeket óvja

A

sajtótájékoztatón a jelenlévők az Ybl Miklós által épített templom különleges értékeivel is megismerkedhettek
M. Lezák Zsuzsanna irodavezető
bemutatója során.
A terv szerint december 8-án,
a templom felszentelésének évfordulóján ismét eredeti pompájában lesz csodálható az épület a
hívek és minden fóti - és mes�sziről érkezett látogató számára.
A bevezető orgona muzsikát

követően Sebők Sándor plébános mondott köszönetet a támogatásért, majd dr. Tuzson Bence
közszolgálati államtitkár méltatta ezt a kormányzati intézkedést.
A város országgyűlési képviselője kifejtette, hogy egy nemzet, amely elveti a saját értékeit, az meg fog szűnni nemzetnek lenni. Hasonló helyzetben
van Európa, amely az alapértékeit, a kereszténységet nem becsüli, nem igyekszik megtartani.
Európa elvált az alapjától, azok-

tól a közös keresztény értékektől,
amelyen megszületett. Mi, magyarok úgy gondolunk magunkra, mint keresztény nemzetre,
hiszen keresztény értékek alapján létezünk. Minden kormánykötelessége, hogy az értékeket óvja, s cselekvő igyekezettel
munkálkodjon az értékek felszínen tartásán, s az Egyház szerepét a társadalmon belül erősítse.
A Magyar Kormány támogatásával ezért igen sok szakrális
hely újult meg az utóbbi időben. Néhány példa a közelből.
Elkészült egy görögkeleti templom Dunakeszin, Csömörön református templom épül, Dunakeszin új katolikus iskola indul
szeptembertől, Veresegyházon
katolikus gimnázium épül, valamint óvodák és bölcsődék is
épülnek, szépülnek.
A Váci Egyházmegye összesen 4,5 milliárd forintos támogatásban részesül. Ebből a támogatásból 500 millió forint jut a
fóti katolikus templomra, melyből 2017. óta folyik a rendbetétel,
a felújítás.

Ez a csodálatos, Károlyi István gróf megrendelésére Ybl
Miklós által tervezett, romantikus épület kimagasló műemléki értéket képvisel. Magyarországon egyedül a pesti Vigadó említhető vele egy szinten.
Az épületen belül is különleges értékek sorakoznak, például a már újra a régi fényében
látható főoltár kép, melyet Carl
Blaas festett, s ami a napba öltözött Szűzanyát ábrázolja. Az
egész világon ez a templom az
első, amelyet a szeplőtelen fogantatás tiszteletére szentel-

tek föl. Felújítás alatt áll orgona, amelyen maga Liszt Ferenc
is játszott, s amelynek a szekrényét maga Ybl Miklós tervezte.
Különleges érték az altemplom,
amely egyben a Károlyi család
temetkezési helye.
A szerződések szerint a jelzett
határidőre kívül-belül megújul a
templom, a vizesedés megszüntetésétől a fűtésrendszer és a nyílászárók cseréjén túl számos további felújítási munkálat zajlik
majd ebből az 500 milliós támogatásból.
Ezen felül 350 millió Ft támo-

gatásból épülhet föl az új fóti,
katolikus óvoda, itt a templom
oldalában.
A projektindító sajtótájékoztató további részében a generálkivitelező és két építési ágazat
vezetője tartott részletes ismertetőt a műszaki részletek után
érdeklődők számára, melyben
olyan részletekre is kitértek,
mint a hőtükrös, nanotechnológiás üvegezés, a templomtér
és a padok korszerű, energiatakarékos infrafűtése, stb.
Windhager Károly
Fotó: Ligeti Edina

A közigazgatásnak nincs más
mértéke, mint a haza szolgálata
"A közigazgatásnak nincs más létjogosultsága és más mértéke, mint az
emberek és a haza szolgálata" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök június 26-án az Országházban, a kormánymegbízottak kinevezési okiratának átadásán.

A

kormányfő szerint ma a magyar állam legjobban működő szerve a középszintű közigazgatás. "Azt várjuk a Miniszterelnökséget vezető minisztertől, hogy a központi közigazgatás is méltóztasson felzárkózni erre a színvonalra,
hogy azt tudjuk mondani: ez a különbség a következő években majd eltűnik" - fogalmazott.
Hozzátette, a középszintű közigazgatásban bevezették az életpályarendszert, de tervezik a központi közigazgatásban dolgozók fizetésének emelését is
– írta az MTI.
Orbán Viktor miniszterelnök 19 megyei kormánymegbízottnak adta át négy évre szóló kinevezésüket, köztük dr. Tarnai Richárdnak, Pest megyei
kormánymegbízottnak, aki immár második ciklusát kezdi meg a Pest Megyei Kormányhivatal élén.

Az ünnepségen beszédet mondott Gulyás Gergely,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter, a kinevezések átadásán jelen volt Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közigazgatásért felelős államtitkára.

Megemlékezés a magyar szabadság napján

A

Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete június utolsó szombatján ismét megrendezte a "Magyar szabadság napjáról"
megemlékező hagyományos ünnepségét a Dunaparti zenepavilonnál lévő zászlós emlékműnél, ahol
ezúttal Cservenák Péter, az egyesület elnöke mondott beszédet.
- Az 1989-ben kezdődött változás után hamarosan elindultak a tárgyalások a szovjet csapatok kivonulásáról. A következő év márciusától néhány
hónap alatt elhagyta hazánkat az itt állomásozó
csaknem százezer megszálló katona és az őket segítő polgári személyzet, harci járműveikkel és gépeikkel együtt. Ugyanakkor a természetben és a fejek-

ben, a közgondolkodásban okozott károk felbecsülhetetlenek - kezdte beszédét Cservenák Péter.
Aztán - feltéve a költő kérdést, hogy mit jelent a
szabadság - megfogalmazta: az emberiség egész történetét végigkíséri a hódítók és a meghódítottak
örökös ellentéte, szavai szerint hazánk, a magyar
nép történelmét ugyancsak folyamatosan meghatározta a szabadságért vívott küzdelem, a honfoglalástól kezdve a múlt század világtörténelmi eseményeivel bezárólag - mondta a szónok, aki szerint
"a szabadságunkért ezekben az időkben is meg kell
küzdenünk, kívánom, hogy mindig legyen hozzá
kellő erőnk".

Ribáry Zoltán
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Ismét
Jam Jazz
a főtéren

Július 20-22. között valódi szabadtéri bár és
revü hangulat lengi be Dunakeszi főterét, érkezik a III. Jam Jazz fesztivál!

H

árom napon keresztül neves jazz előadók
műsorait élvezhetjük
finom harapnivalók, kézműves
sörök és minőségi borok társaságában. A IV. Béla király főtér igazán hangulatos köntösbe bújik, ugyanis ellátogat hozzánk többek között Bényei Tamás és a Gramophonia Hot
Jazz Orchestra, az Acoustic
Cuts Duo, Zolbert, a Budapest
Jazz Orchestra az „ELLA 100”

című estjével, ahol Náray Erika, Tóth Vera és Malek Andrea varázsolják elénk Ella
Fitzgerald fantasztikus világát. Itt lesz velünk még a
Wonderland Band Duo, Edith
& the Gigolos és a Group ’n’
Swing is. Szeretettel várunk
mindenkit, aki laza hangulatra, kulináris élményekre és pihentető kikapcsolódásra vágyik lágy jazz dallamok kíséretében Dunakeszi főterén.

Nagyot ugrott vasárnap Európa!
Hazánkban Göd volt a központi rendezvény helyszíne

Európa szerte több mint 160 Nagy Ugrás esemény zajlott tegnap 18 ország részvételével. Magyarországon Gödön volt a központi ünnepség, ám a Duna-parti város
mellett kilenc helyszínen ugrottak vízbe, Budapesten pedig kavicsfestéssel- és dobással ünnepelték éltető vizeinket. A WWF szerint ez egyértelmű jelzés döntéshozóinknak: folyóink és tavaink jövője mindannyiunknak fontos, az EU tagállamainak is komolyan kell vennie mostantól vizeink jövőjének biztosítását!
kicsit magukénak érzik a Duna-partot.
- A rendezvényre elsősorban
olyan közösségépítő programokkal készültünk, amelyeken
a gyerekek és a szülők egyaránt
jól érzik magukat – mondta Hajniss Nikoletta, a Gödi
Anyák Angyalai alapító tagja.
A vasárnapi országos rendezvény két gödi főszervezője fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy amennyire természetes számukra a Duna, folyó-

ink, élővizeink védelme, an�nyira erkölcsi kötelességüknek
tartják, hogy adományok gyűjtésével is segítsenek a rászorulókon, melyhez támogató segítőkre találtak a közel négy száz
résztvevő és a közösségi oldalakon jelentkezők körében.
„A Nagy Ugrás arra hívja fel
a figyelmet, hogy édesvíz készleteinkre figyelnünk kell. Ennek érdekében 2000-ben az
EU tagállamai egy ambiciózus
szabályozás, a Víz Keretirány-

elv mellett kötelezték el magukat. Az elmúlt 18 évben azonban ennek végrehajtását elhanyagolták. „A Nagy Ugrással
az állampolgárok már kiálltak
vizeink mellett, most a döntéshozókon a sor” – jelentette Antal Alexa.
Régiónkban az országos akció keretében Vácott és Zebegényben is sokan ugrottak.
(Vetési)
Fotó: KesziPress

A Nagy ugrással a gödiek is kiálltak vizeink mellett

A

Nagy Ugrást először
2005-ben szervezték
meg, azóta 34 ország
vett benne részt az
évek során. Magyarországon
2008-ban ugrottak először, a
WWF Magyarország azóta is
számos eseményt szervezett az
ország különböző pontjain.
Idén pedig kihívást indított, amelyre 13 közösség nevezett 12 helyszínről. A központi eseményt a nyertes Gödön
tartották, ahol a Boldogságcseppek Alapítvány és a Gödi
Anyák Angyalai lelkes csapata egész délutános színes programot szervezett. Délután három órakor közel négyszázan
ugrottak a Dunába, a csobbanást pedig Suba Róbert ezüstérmes paralimpikon indította
kajakjáról.
„Az ugrásban résztvevők ezúttal egy hosszú kék szalaggal

a kezükben csobbantak, amely
a Dunát jelképezi. Az emberek
által alkotott sorfal a felsőgödi
strand szinte teljes hosszában
tartott. Az ugrást követően a
sok szívvel megfestett kavicsot
is vízbe dobtuk, amely a Duna
iránti szeretetünket jelképezte”
– mondta Antal Alexa, a WWF
Magyarország kommunikációs vezetője, aki a szervezőkkel,
a több száz lelkes „környezetvédővel”, a város alpolgármesterével, Simon Tamással együtt
csobbant a Duna vizébe.
„A pályázat elkészítésekor
arra gondoltunk, hogy egy
újabb lehetőség a gödiek ös�szefogására, és környezetünk
szépítésére, védelmére. A Boldogság Cseppek Alapítvány és
a Gödi Anyák Angyalai számára fontos a környezettudatos életmód megismertetése,
népszerűsítése, hiszen itt élünk

a Duna mellett, melyhez nagyon kötődünk – nyilatkozta lakunknak Szőke Kriszta, a
Boldogság Cseppek Alapítvány
elnöke. „Nagyon örültünk a sikernek, hogy Göd lehet a Nagy
Ugrás idei központi rendezvénye, melynek széles körű összefogással igyekeztünk megfelelni. Célunk az volt, hogy szórakoztassuk, „tanítsuk” az embereket, megismertessük velük a környezetvédelem mellett
a biztonságos hajózás és fürdőzés alapjait – fogalmazta
meg a rendezvény legfontosabb
üzetét a Boldogság Cseppek
Alapítvány elnöke, aki szerint,
ha az emberek együtt tesznek
valamit Gödért, akkor a közösségi élménynek köszönhetően
talán legközelebb is lejönnek a
vízpartra, beülnek egy csónakba vagy sárkányhajóba, jobban
vigyáznak környezetükre. Egy
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Több mint száz
programot kínál
a Váci Világi Vigalom

XX. évfolyam 14. szám

XXVI. VÁCI
VILÁGI VIGALOM
PROGRAM

Július 20 - 22. között ismét több mint száz programot kínál az érdeklődőknek a Váci Világi Vigalom, a szervezők ezúttal is minden korosztályra gondoltak a műsor összeállításakor.
Július 20. péntek
1630 óra Székesegyház
Toronyzene
17 óra

1745 óra

18 óra
18 óra
19 óra
19 óra

Idén is Fördős Attila polgármester, Retzler Péter, a MIMK igazgatója
és Borossa Zsóka, a MIMK titkárságvezetője ismertette a Váci Világi Vigalom programjait

A

vigalom
önkormányzatunk ajándéka a helyieknek és
az ebből az alkalomból hozzánk látogató vendégeknek - emelte ki az esemény
sajtótájékoztatóján Fördős Attila polgármester.
A városvezető hozzátette: a
rendezvény kiváló alkalom a
testvérvárosi kapcsolatok tovább erősítésére, elmélyítésére,
mint elmondta, ezúttal is számos delegációt láthat vendégül
az önkormányzat, s a települési
vezetők mellett több partnervárosból érkeznek a programsorozatban közreműködő képzőművészeti alkotók és/vagy
kórusok, zenekarok is.

Borossa Zsóka, a szervező
művelődési központ titkárságvezetője külön felhívta a figyelmet a rendkívül gazdag családi, kisgyerekeknek szóló programkínálatra, továbbá kiemelte, hogy a vásári forgatag és a
gasztronómiai kínálat is nagyon csábító lehet – írja a vac.
hu.
Retzler Péter, a MIMK igazgatója elmondta: a fellépők
meghívásakor fontos támpont
volt a közönségigény, amelyet
folyamatosan tesztelnek különböző rendezvényeiken.
- A sztárfellépők között ki
kell emelni Ken Hensley, a legendás Uriah Heep billentyűszeneszerző alapító tagját, akit

a Cry Free zenekar kísér, de, a
teljesség igénye nélkül kiemelhetjük a MobilMánia, a Varga
Miklós és a Band, az Amigod,
a Welhello, a Kaláka, a Marót
Viki és a Nova Kultúr Zenekar, a Stardust, az AK26 vagy
épp az Irigy Hónaljmirigy teljes csapatának fellépését is - sorolta Retzler Péter.
Külön felhívta még a figyelmet a fesztivál záró napján tartandó jazz maratonra, melynek
keretében - a Pannónia ház udvarán - a műfaj négy kiemelkedő hazai formációja ad koncertet.
Ribáry Zoltán
Fotó: KesziPress

20 óra
20 óra
22 óra
22 óra
22 óra

2330 óra Március 15. tér
Utcabál
a Pedrofon zenekarral

Július 21. szombat
10 óra
11 óra

Európa-bajnokságot
nyert a dunakeszi
Huller Dániel

A

Győrben rendezett U18as atlétikai Európa-bajnokságon a dunakeszi Huller Dániel szerezte a magyar csapat egyetlen aranyérmét. A Dunakeszi Vasutas SE
versenyzője a 400 méteres gátfutás döntőjében a francia Martin
Fraysse-vel holtversenyben győzött, mindkét versenyző 50.63-as
idővel ért célba. Ennél az időnél
soha senki nem futott jobbat az
ifjúsági Eb-n még, és természetesen újabb hatalmas magyar csúcs
született.
A Dunakeszi Vasutas SE atlétája ezzel a szenzációs eredménnyel
kijutott az ifjúsági olimpiára.
„A közönség nagyon nagy erőt
adott a célegyenesben ahhoz,
hogy győzni tudjak… Az csak a
hab a tortán, hogy ezzel az ifjúsági olimpiára is kijutottam.”- nyilatkozta a hatalmas siker után az
utanpotlassport.hu-nak.

Székesegyház
Nyitóhangverseny
Közreműködik:
Vác Civitas Szimfonikus
Zenekar,
vezényel:
Sándor Bence
Konstantin tér
Hagyományőrző
felvonulás
Vezeti: dr. Ónodi Béla
Március 15. tér
Szőllősy Nóta Show
(Ipolyság)
Zenepavilon színpad
Patrióta - Akusztikus
Görög templom udvara
Hagyományőrzők bálja
Március 15. tér
A Váci Ifjúsági
Fúvószenekar koncertje
Zenepaviloni színpad
Countaktus Country
Március 15. tér
Amigod zenekar
Zenepaviloni színpad
Man-Diner zenekar
Március 15. tér
Papp-Sárdy N.B.B.
Duna-parti nagyszínpad
Wellhello

13 óra
14 óra
14 óra
15 óra
15 óra
15 óra
16 óra
16 óra
17 óra

17 óra
18 óra

18 óra
18 óra

Pannónia Ház
Kézműves foglalkozás
Március 15. tér
A Donaueschingen Városi
Zenekar és a Váci Ifjúsági
Fúvószenekar koncertje
Zenepavilon színpad
SunnyBoy
Március 15. tér
Zenés-táncos
görög körutazás
Görög templom udvara
Gyermekudvar,
népi játszótér
Görög templom udvara
Manó koncert
Zeneiskola
Csuka Ágnes Karolina
zongorakoncertje
Pannónia Ház
Váci Költők
Baráti Társasága
Március 15. tér
Kaláka koncert
Zenepavilon színpad
Donaueschingen
Városi Zenekar
Pannónia Ház
A deákvári Naszály
és Cindróka gyermek
táncegyüttesek táncházzal
egybekötött műsora
Fehérek temploma
Lembergi Camerata (Lviv)
Zeneiskola
Dónusz Katalin
énekművész jubileumi
koncertje
Március 15. tér
Sax-O-Funk
Zenepaviloni színpad
AK26

18 óra

Pannónia Ház
Félbevágott pipafüst
Berecz András énekesés mesemondó műsora
18 óra
Széchenyi utca
Kisfaludy Károly:
Mátyás deák
Utcaszínházi előadás a leányfalui Szekér
Színház bemutatója.
Zenei vezetők:
Rossa Levente
és Bencze Balázs
(Tabulatura
régizene-együttes)
18 óra
Ferences templom
A Vox Humana Énekkar
a cappella hangversenye
19 óra
Curia Borház udvara
Panoráma együttes
19 óra
Fehérek temploma
Artistocrats együttes
19 óra
Görög templom
„A Niszir hegy ormán
máglyát raktam” WeixelbaumHeidrich- Kobza trió
20 óra
Duna-parti nagyszínpad
Ken Hensley
Kísérő zenekar: Cry Free
20 óra
Március 15. tér
Varga Miklós és a Band
20 óra
Pannónia Ház
„A forradalom előestéje”
A leányfalui Szekér
Színház bemutatója.
20 óra
Zenepavilon színpad
Crockodeal Újrahangolva
20 óra
Székesegyház
Szent Cecília Kórus
22 óra
Március 15. tér
HungaRetro
Koncert Show
Vendégek: Bódi Barbara
és Kurkó József Kristóf
Közreműködik
a Váci Jeszenszky® Balett
22 óra
Duna-parti nagyszínpad
Mobilmánia
Vendég: Vikidál Gyula
22 óra
Zenepavilon színpad
Utcabál
a Derby zenekarral
23:30 óra Március 15. tér
Utcabál a Luxemburg
Rádió Zenekarral
24 óra
Duna-parti nagyszínpad
DJ Spigiboy - VVV party

Július 22. vasárnap
10 óra

Pannónia Ház
Kézműves foglalkozás
11 óra
Ferences templom
Dr. Bednarik Anasztázia
orgonaművész
hangversenye
1130 óra Görög templom udvara
Vízipark (21 óráig)
14 óra
Március 15. tér
Rózsa
- ukrán táncegyüttes
15 óra
Március 15. tér
V. Kistérségi
Hagyományőrző
Gálaműsor
15 óra
Zeneiskola
Händeltől Schumannig
avagy Duótól kvintettig
15 óra
Zenepavilon színpad
Tánccipőbe bújt álom
és Fehér Lili
15:30
óra Zenepavilon színpad
Zita Hastánccsoport
16 óra
Pannónia Ház Jazz udvar
Rák Béla Combo
16 óra
Zenepavilon színpad
A Silverstar Művészképző
Iskola csoportjai
16 óra
Evangélikus templom
Hortus M. Singers
17 óra
Zeneiskola
A Váci Harmónia
Kórus koncertje

17 óra

Március 15. tér
Parlando Színház
társulatának előadása
18 óra
Zenepavilon színpad
Acoustic Tours
18 óra
Pannónia Ház
– Jazz udvar
D.A.S. Trio
18 óra
Evangélikus templom
Sebastian Consort
19 óra
Curia Borház udvara
Polarys együttes
19:30 óra Március 15. tér
Marót Viki
és a Nova Kultúr Zenekar
20 óra
Duna-parti nagyszínpad
Stardust
20 óra
Zenepavilon színpad
Kitti Live
20 óra
Evangélikus templom
A Vivaldi Kamarazenekar
koncertje
20 óra
Pannónia Ház
– Jazz udvar
Trio Áfium
21 óra
Március 15. tér
Polgármesteri záróbeszéd
21 óra
Március 15. tér
Made In
2130 óra Duna-parti nagyszínpad
Irigy Hónaljmirigy Show
22 óra
Pannónia Ház
– Jazz udvar
Rafael Mário
feat. Fehér Lili
22 óra
Zenepavilon színpad
Underdog Zenekar
Kb. 23 óra Tűzijáték

Kiállítások
XXVI. Váci Világi Vigalom
Tragor Ignác Múzeum
Információ: 06-27/200-868, 0630/555-7620,
email: info@muzeumvac.hu
www.muzeumvac.hu
MEMENTO MORI & ARS
MEMORANDI Kiállítóhely
Vác, Március 15. tér 19., nyitva: kedd
- vasárnap 10 - 18 óráig
PANNÓNIA HÁZ Kiállítóhely
Vác, Köztársaság út 19., nyitva: kedd
- vasárnap 10 - 18 óráig
A kiállítóhelyen Hincz Gyula
festőművész és Gádor István
keramikus-művész életmű-kiállítása,
a Pannónia Ház udvara és a Vasba
öntött történelem című állandó
kiállítás várja a látogatókat.
Az ezerarcú művész - Válogatás a
Hincz Gyula hagyatékból
Gádor István életmű-kiállítása
Vasba öntött történelem - Öntöttvas
gyűjtemények
Vertel Andrea: Tündérkert
Székesegyházi Kincstári és
Egyházmegyei Gyűjtemény
A nagypréposti palotában látható
1996-tól a Váci Egyházmegyei
Gyűjtemény, ami egyházművészeti
és iparművészeti remekműveket, a
miseruha-gyűjtemény legszebbjeit
mutatja be.
Állandó tárlat: A székesegyházi
kincstár és a váci egyházmegye
gazdagodása egy évszázad alatt.
Vác, Március 15. tér 4.
Tel.: 27/319-494
Nyitvatartás: péntek: 14 - 18 óra,
szombat - vasárnap: 10 - 18 óra
Modern Művészeti Gyűjtemény Vác
Káptalan u. 16.

A teljes program elérhető
a rendezvény honlapján:

www.vacivigalom.hu
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Cristina Kahlo
Szentendrén

Interjú Ken Hensleyvel
- Tisztelt Mr. Hensley, előre is köszönöm, hogy
elfogadta a meghívást, és fellép a váci fesztiválon.
Ön a rock élő legendája, a Hammond-orgona
mestere, aki már többször megmutatta Magyarországon is, hogy milyen is az igazi hard rock és
a Hammond-orgona megbonthatatlan egysége!

Frida Kahlo festményeiből nyílt kiállítás július 6-án a Magyar Nemzeti Galériában. A mexikói művész budapesti tárlatának megnyitójára Magyarországra látogatott Frida Kahlo húgának unokája, Cristina Kahlo is, aki a
hétvégén, július 8-án Szentendrén tett látogatást. A neves fotóművésznek
Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester mutatta meg a várost.

- Alázatosan köszönöm a kedves szavakat.

- Vácra a Cry Free nevű magyar együttessel
érkezik, mióta zenélnek együtt?
- Korábban többször is játszottunk együtt,
amikor Magyarországon jártam, és nem tudtam a Live Fire-t magammal hozni. Kiváló emberek, keményen dolgoznak, és nagy tiszteletet
mutatnak a számok múltja iránt, amiket együtt
játszunk.
- A koncerten a nagy Uriah Heep slágerek, a
szólókarrier számai, illetve a mostani formációval kiadott lemezek dalai egyaránt hallhatóak lesznek?
- Amennyire csak lesz rá időm!!
- Ön szerint a mai világban a fiatalok részéről van még igény a hard rock zenére vagy csak
az idősebb rockerek járnak nosztalgiából meghallgatni fiatalkori kedvenceiket?
- Jó kérdés... a fiatalokat egy előre gyártott és
egysíkú popzenével tömik, erre nagy hatással
vannak az úgynevezett tehetségkutatók. Viszont
nehéz lenne a fiatalokat hibáztatni ezért, mivel
az interneten és az okostelefonokon stb. keresztül ez az, ami könnyen elérhető. Nem is tudnak a klasszikus kemény rockról, amíg a szüleik meg nem mutatják azt nekik... Erre azonban
már többször láttam példát a saját szememmel!
- Mr. Hensley, ismer-e magyar rock együttest?
- Természetesen! CRY FREE!
- Hallott-e vagy hallgatott-e valaha magyar
zenét?
- Nem sokat eddig, de majd szeretnék.
- Ön többször koncertezett már hazánkban,
ilyenkor van ideje szétnézni egy kicsit vagy csak
a fellépés idején tartózkodik nálunk?

- Hmmm. Tudom, hogy rengeteg városban
jártam, amik gyönyörűek, de őszintén, engem
nem igazán érdekel a városnézés.
- Mi tetszett legjobban Budapesten?
- Az előző kérdés alapján: nem annyira érdekel az építészet, ugyanakkor nagyon tetszenek
a gyönyörű tájak. Természetesen, ahogy Budapesten járok, látom a híres épületeket, szobrokat, hidakat stb. is, de a kedvenceim még mindig az emberek, és az, hogy mennyire imádják a
zenét. Ez tényleg ugyanolyan mindenhol, akárhova is megyek!
- Étkezéseknél kipróbált valamilyen magyaros ételt (gulyás, lángos, töltött paprika, pörkölt, halászlé, somlói galuska…), ha igen, hogy
ízlett?
- Természetesen, igen. És imádom mindet.
Akárhova is menjek, igyekszem megkóstolni a
helyi kajákat és a konyha ízeit.
- A váci fellépés ideje alatt lesz ideje egy kicsit szétnézni a fesztiválon, meghallgatni egykét koncertet?
- Nem vagyok benne biztos. Az útitervemtől
függ. Tudom, hogy Lengyelországból jövök, tehát az a nap kemény lesz, szóval meglátjuk, hogy
mikor kell továbbmennem.
Bodzás Szabolcs

Látogatói rekordot döntött
a váci VéNégy Fesztivál
Nagy sikerrel zárult a hatodik alkalommal megrendezett VéNégy Fesztivál
és Színházi Találkozó. A Dunakanyar legnagyobb fesztiválja idén összesen
tízezer látogatót vonzott. Legtöbben péntek este, a Tankcsapda koncertjén tomboltak, de megtelt a színpad előtti füves placc a Punnany Massif,
a Vad Fruttik, a Quimby és a Kiscsillag koncertjén is.

A

visegrádi országok közreműködésével zajló négy napos könnyűzenei és színházi eseményen felléptek
a négy ország legizgalmasabb fiatal együttesei, valamint a legnépszerűbb hazai zenekarok. A zenés programok mellett a
környező országok színházi társulatai is bemutatták sikerdarabjaikat. A lengyel, cseh és
szlovák színházi előadásoknak helyt adó cirkuszi sátorban minden délután megtelt a nézőtér. A szervezők a tavalyi évhez hasonlóan a V4 országokon kívül Ukrajnát is bevonták a színházi együttműködésbe, így az ukrán
Voskresinnia Színház minden este látványos
utcaszínházi előadással varázsolta el a közönséget. A fesztivál helyt adott egy két héten át
tartó színházi workshopnak is, amelyen négy
ország színészei vehettek részt. Az itt készült
közös darabot utolsó este mutatták be. A leginkább mozgáson alapuló látványos fizikai
színház Peter Handke ,,Az óra, amikor semmit nem tudtunk egymásról” című drámája
alapján készült. A három képből álló rendezői vízió középpontjában a világ teremtése és
az élet körforgása állt.
A szervezők célja, idén is a kulturális sokszínűség és egyezőség bemutatása volt. A cso-
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városnéző sétára elkísérte a művészt
Alejandro Vazquez Martinez, a Mexikói Követség diplomatája, illetve a
szintén mexikói származású Georgina
Garcia Perez és családja. A négy gyermekes család közel tizenöt éve él Szentendrén. Georgina a
Nemzeti Galériában a Frida Kahlo kiállításban
spanyol és angol nyelvű tárlatvezetéseket tart.
Cristina Kahlo régóta készült az utazásra és
nagy örömmel érkezett Magyarországra, mert
művészetére nagy hatással voltak az általa csodált, emblematikus magyar fotográfusok: André Kertész, Moholy-Nagy László, Brassai, Robert
Capa, Martin Munkácsi. A magyar fotóművészek munkásságán túl rajong Márai Sándor prózájáért, így régóta vágyott arra, hogy közelebbről megismerhesse országunkat. Úgy érezte, ezt
a helyet, ami a világnak ennyi kiváló művészt
adott, mindenképp fel kell fedeznie.
Cristina a Kahlo-családban szintén tovább viszi a fényképészet hagyományát, dédnagyapja
és édesapja nyomán ő is hivatásos fotográfusként dolgozik. A szentendrei látogatásra egysze-

Cristina Kahlo és Gyürk Dorottya

rű digitális géppel érkezett, számára a finom,
apró részletek adnak inspirációt. A budapesti és
szentendrei hatások visszaköszönnek majd alkotásaiban. Szívesen töltött volna több időt Budapesten és Szentendrén, hogy jobban megismerhesse a városokat, és több fotót készíthessen.
A Magyarországon eltöltött négy nap kevésnek
bizonyult, hiszen a fotózás magányos műfaj,
időt, teret kell hagyni a képek megszületéséhez
– írja többek között a szentendre.hu.
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dálatos Duna-parti helyszínen a fiatalok napközben együtt lazíthattak, de több közösségformáló program, például közösségi reggeli,
sárkányhajózás a Dunán és környezetvédelmi
installáció elkészítése is segítette az összekovácsolódást.
A szervezők ígérik, jövőre még több fellépővel és színes programkínálattal tér vissza a
VéNégy fesztivál a váci Duna-partra.
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