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Megemlékezés a Magyar Kultúra Napján

A hagyományokhoz híven ezúttal is színvonalas kulturális műsor tette teljessé a városi ünnepséget
Beszámolónk a 9. oldalon olvasható

A testületi ülésről jelentjük

Új fedett buszváró készült

Ajándék sálak a fákon

A képviselő-testület januári ülésén
egyebek mellett döntés született arról, hogy a város részt vesz a Nemzetgazdasági Minisztérium települési tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának támogatására kiírt pályázatán. Az igényelt támogatási összeg
150 millió forint.

A buszpályaudvar Csányi körút felőli oldalán, a tízemeletes épület
előtt lévő megállóban eddig nem
volt fedett buszváró, de most már
van. A fejlesztés nagyon fontos, hiszen rendszeresen igen sokan várnak
itt a kisváci városrészbe, azon belül a
szérüskerti iskolaközpontba járó helyi buszokra, távolsági járatokra.

Vízkereszt napjának délutánján több
tucat sál került számos fára, padtámlára, korlátra, kopogtatóra Vác főterén, miután igen sokan csatlakoztak
az alsóvárosi plébánia Szent Anna
karitász csoportjának jótékonysági
kezdeményezéséhez.

» 4. old.

» 6. old.

» 7. old.
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Polgármesteri fogadóóra

Önkormányzati képviselői fogadóórák

Fördős Attila - Vác város polgármestere
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza,
133. szoba, polgármesteri iroda
Előzetes időpont egyeztetés szükséges,
a polgármesteri hivatal titkárságán:
06-27/315-534.
E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Kriksz István
Vác 1. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/913-2607
E-mail: krikszistvan@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

Kovács Ágnes
Vác 2. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/949-9270, 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)

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

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

Ügyfélfogadás az okmányirodában
Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-18:00
Péntek: 8:00-16:00
Ebédidő: 12:30-13:00
Tel.: 06-27/512-230,
Fax: 06-27/512-240

Alpolgármesteri fogadóóra
Pető Tibor - Vác város alpolgármestere,
Vác 3. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/954-6997, 27/315-534
E-mail: petotibor@fidesz.hu
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda
Mokánszky Zoltán - Vác
város alpolgármestere,
Vác 7. sz. választókerületének képviselője
Ideje: minden hónap első hétfőjén
14:00-18:00
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor.
Telefonszám: 27/315-534
E-mail: mokanszky.alpolgarmester@
varoshaza.vac.hu
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda

Jegyzői fogadóóra
Deákné Dr. Szarka Anita - Vác
város jegyzője
Ideje: minden héten hétfőn
14.00-18.00 óráig
Helye: Városháza, fsz. 33. iroda
Telefonszám: 06-27/513-409
E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu

Országgyűlési
képviselői elérhetőségek
Harrach Péter
országgyűlési képviselő
E-mail: peter.harrach@parlament.hu

Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés alapján bármikor.
Telefonszám: 30/844-3212
E-mail: manningerpeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)
Steidl Levente
Vác 5. sz. választókerületének képviselője
Ideje: minden hónap első szerdáján
17.00-18.00 óra.
Helye: Földváry Károly Általános Iskola
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor.
Helye: Fidesz-iroda (Vác,
Március 15. tér 16.)
Telefonszám: 30/478-3324
E-mail: steidllevente@fidesz.hu
Kiss Zsolt
Vác 6. sz. választókerületének képviselője
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor.
Telefonszám: 20/263-9865
E-mail: kisszsoltjanos@gmail.com
Vácy Károly
Vác 8. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/919-8360
E-mail: vacykaroly@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)
dr. Bóth János
Vác 9. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 20/466-8011
Helye: MSZP-iroda (Vác, Zrínyi u. 9.)
Balkovics Péter
Vác 10. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/952-0098

Közérdekű
érdekű
E-mail: balkovicspeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)
Kászonyi Károly ( Jobbik)
Ideje: minden hónap első csütörtökjén 16:30
Telefonszám: 30/294-2645
E-mail: kaszonyi.karoly@jobbik.hu
Helye: Madách Imre Művelődési Központ
Krauze István (Demokratikus Koalíció)
Ideje: minden hónap első szerdáján 16:30
Telefonszám: 30/900-6971
E-mail: vaci.dk@gmail.com
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Körzeti megbízottak fogadónapjai
Iván Sándor rendőr főtörzsőrmester
Vác, I. számú KMB körzet
(Eszterházy, Széchenyi utca, Dr.
Csányi László körút, valamint a
Duna által határolt terület.)
Fogadóórája: minden hónap
második keddjén 9-11 óra közötti
időben. Helyszíne: Vác, Földváry
tér 3. szám alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0791,
e-mail: IvanSn@pest.police.hu
Bőcs Norbert rendőr főtörzsőrmester
Vác, II. számú KMB körzet
(Alsóváros : Dr. Csányi körút, Naszály
út, MÁV vasútvonala, illetve a külső Rádi út által övezett városrész.)
Fogadóórája: minden hónap második
keddjén 9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Deres u. 3. szám
alatti TESCO KMB irodában.
Telefon: 70/400-7188,
e-mail: BocsN@pest.police.hu
Tóth Ferenc rendőr zászlós
Vác, III. számú KMB körzet
(Deákvár: Gombási út, MÁV vasútvonala, külső Rádi út által határolt terület.)
Fogadóórája: minden hónap első
szerdáján 9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Újhegyi u. 37/a.
szám alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0796,
e-mail: TothFer@pest.police.hu
Fazekas József rendőr főtörzsőrmester
Vác, IV. számú KMB körzet
(Kisvác: Eszterházy, Széchenyi utca,
Naszály út, Gombási út, illetve a
Duna által határolt városrész.)
Fogadóórája: minden hónap első
szerdáján 09-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Dózsa Gy. u. 53.
szám alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0790
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Egy-egy új esztendő elején mindig érdemes és érdekes egy kicsit áttekinteni,
milyen jeles kerek évfordulók következnek az előttünk álló hónapokban.
1772-re befejeződött a váci székesegyház, hazánk egyik legnagyobb
dómjának építése, fel is szentelték, bár a belső munkálatok még öt évig
eltartottak ezt követően. A templom terveztetése és építtetése kapcsán
mindenképp ki kell emelni Eszterházy Károly és Migazzi Kristóf püspökök érdemét, valamint az eredeti terveket készítő osztrák Franz Anton Pilgram és az ő elképzeléseit sok szempontból megváltoztató francia
Isidore Canevale építész főszerepét.
Százhetven éve, 1847. október 23-án született Vácott a 19-20. század egyik leghíresebb cigány muzsikusaként számon tartott Banda Marci.
Nyolc éves korára árvaságra jutva különösen nehéz élethelyzetből indult. Már kisgyerekként
muzsikálni kezdett, aztán nagy mestereket hallgatva pallérozta tovább magát. Ezen formán a
hosszú évek során olyan tudásra tett szert, hogy 1903-ban, a Népszínházban rendezett nagyszabású népzenei versenyen aranyérmet kapott hegedűjátékáért. Később bejárta Európát, mint a búsuló nóta nagykövete. 1924-ben visszaköltözött Vácra, s azon év decemberében hunyt el sógornője
Hattyú utcai házában - ekkorra olyan tisztelet övezte, hogy temetésén a kor számos jeles személyisége megjelent. (Tiszteletére hosszú évekkel később emléktábla került a Hattyú utcai ház falára.)
A jogász, takarékpénztári igazgató, helytörténeti író Tragor Ignác (1869-1941), a Váci Múzeum Egyesület és a városi népkönyvtár alapítója 1927-ben megjelentette Vác története című öszszefoglaló művét.
Egy kis ipartörténet: tíz éve, 2007-ben - több évtizeden át tartó folyamatos termelés után - bezárták a nagy múltú FORTE fotokémiai-cikk gyárat, amelynek fő feladata a rendszerváltás előtt
a szocialista blokk országainak fotokémiai termékekkel való ellátása volt - az üzem léte alapozta
meg az alsóvárosi lakótelep kialakulását.
Cházár András ügyvéd, megyei főjegyző (1745-1816) fáradozásai, nemes elgondolásai alapján 215 évvel ezelőtt, 1802. augusztus 15-én megnyitotta kapuit a Váczi Királyi Magyar Siketnéma Intézet.
Városunk idegenforgalmi-kulturális kínálata kapcsán kiemelhetjük azt is, hogy az idén már a
25. Váci Világi Vigalom és az ötödik V4 Fesztivál és Színházi Találkozó következik, a jubileumok
apropóján nyilván különösen gazdag programmal.

Nyomdai előkészítés:
Proxa Kft
Vác, Csányi körút 45.

hol jÁrunk?

Nyomdai munkák:
Pátria Nyomda Zrt.
Orgován Katalin vezérigazgató

Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől várjuk,
kedves Olvasóink! A helyes megfejtéssel előrukkolók között ajándékokat sorsolunk
ki. Aki tudja vagy legalább sejti a választ, írja meg nekünk e-mailben az estv@estv.
hu címre! Köszönettel: Váci Városimázs Kft. Előző lapszámunk játékának győztese Parádi Vincéné, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés
szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. A legutóbbi rejtvényként a kisváci volt
református közösségi ház, későbbi kajak-kenu csónakház szerepelt egy archív felvételen. Mostani feladványunk megfejtését február 15-éig várjuk.

Terjesztés:
Magyar Posta Zrt.
Megjelenik:
Vácon 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014
Hirdetésfelvétel:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/698-9507,
+36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a
beérkezett cikkeket és leveleket rövidített és szerkesztett formában közölje.
A hirdetmények tartalmáért a szerkesztőség semmilyen felelősséget nem vállal.

Cservenák Péter gyűjteményéből
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A januári testületi ülésről jelentjük

A képviselő-testület idei első
ülésén a többi között eldőlt,
hogy az önkormányzat részt vesz
a szaktárca települési tulajdonú
belterületi utak javítását, fejlesztését segítő pályázatán.
Január 14-én vízcsőtörés történt a Báthori utca 16. szám alatti
ingatlannál, melynek következtében a külső falak megrepedtekmegsüllyedtek, a gázmű kizárta a
több lakásos házat a szolgáltatásból, a Polgármesteri Hivatal pedig
életveszélyesnek minősítette a sérült épületrészt. Annak érdekében,
hogy a nem károsodott otthonokba minél előbb vissza lehessen költözni, azonnali munkálatok váltak
szükségessé. Ezek költsége mintegy 2,5 millió forint, és a rendkívüli helyzet megoldása érdekében
a testület biztosította a szükséges
összeget.
A grémium jóváhagyta az átalakítás alatt álló Galcsek u. 9.
alatti önkormányzati ingatlan
(volt kommendánsi hivatal) társasház alapítási okiratát, egyúttal
felhatalmazva a polgármestert az
épület és a hozzá tartozó terület
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges dokumentumok
aláírására.
A képviselő-testület határozata értelmében az önkormány-

zat részt vesz a Nemzetgazdasági
Minisztérium települési tulajdonú
belterületi utak szilárd burkolattal
történő kiépítésének, felújításának
és korszerűsítésének támogatására kiírt pályázatán. Az igényelt
támogatási összeg 150 millió forint, melynek vállalt önrésze 26,5

Döntött
ött a testület
testüület
millió. A remélt állami forrásból a
város a következő helyeken tervez
fejlesztést: Alsó utca (Lehár F. út
és Katona J. utca között), Bérczy
Károly utca (Zrínyi és Kandó
utca között), Bocskai István tér (a
sportcsarnok és a kollégium előtt),
Budapesti főút (a bíróságtól a
könyvtárig), Deákvári főtér (lakótelepi oldal), Gombási út (Szederfa sor és a Szélső sor között), Rádi
út (a Magyar utca és a vasúti átjáró
között a páros oldalon), Széchenyi
utca (Galcsek utca és a 2-es főút
között), Tragor I. utca (a Tavasz és
az Ősz utca között).
Elfogadta a testület a Váci Dunakanyar Színház múlt évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolót.
A grémium a polgármester törvényben előírt - illetményének
90 százalékában határozta meg a
két alpolgármester juttatását.
A képviselő-testület támogatta a Váci Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. kérelmét arra vonatkozóan, hogy a társaság a jövőben térítésmentesen használhassa
a tevékenységéhez - raktárként,
műhelyként, irodaként, szabad
területként - igénybe vett önkormányzati tulajdonú ingatlanokat.

HIRDETMÉNY
Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/
bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január
19-i ülésén az alábbi rendeletet alkotta:
1/2017.(I.20.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről
szóló 9/2016.(II.19.) sz. rendeletről
A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források költségvetési rendeletbe történő beépítése, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelme
indokolja. Rendeletmódosítást követően az önkormányzati
szintű költségvetés főösszege 9.041.600 eFt lesz.
A rendelet a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129.
sz. irodájában megtekinthető.
Vác, 2017. január 19.
Deákné Dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Krónika
rónika
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Hárman vehették át decemberben
a "Polgármester Díja" kitüntetést
Kálmán Krisztina és Keresztesi
Erika paralimpikonok, valamint
Horváth Tibor restaurátor-szobrászművész érdemelték ki 2016-ban
a "Polgármester Díja" kitüntetést,
amelyet december 20-án vehettek át
az immár hagyományos évzáró városházi ünnepségen.
- Két kiváló paralimpikonunk
példát mutat, helytállásuk sok más,
fogyatékkal élő sorstársukat is lelkesítheti, ezért pedig méltó köszönetet
mondani. Szívből gratulálok kiemelkedő riói szereplésükhöz. És természetesen további sok sikert kívánok a
folytatáshoz - mondta Fördős Attila a
nyár végi riói paralimpiai játékok két
váci résztvevőjét köszöntve.
A városvezető Horváth Tibor res-

Sikeres pénzügyi évet zárt
az önkormányzat
Vác pénzügyi helyzetéről tartott sajtótájékoztatót Fördős Attila polgármester december végén a városházán, a városvezető stabilnak nevezte
az óév büdzséjét, melyet - bár állami
támogatással - sikerült egyensúlyban tartani.
Beszélt arról is, hogy megérkezett
a város számlájára a várt állami támogatás, az ÖNHIKI (önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása), amely 150
millió forintot tesz ki, de az év végi
adófeltöltés is jól sikerült.
- Kétszázötven millió forint realizálódott az adófeltöltésből, így
december 20-ával visszafizettük a
200 millió forintos likvidkeretünket
a banknak, és párhuzamosan megkötöttük a 2017. évi hitelszerződésünket is, így 500 millió forintos keret
áll rendelkezésre január elejétől. A
TAO-s beruházásokkal kapcsolatban
325 millió forint kormányengedélyhez kötött hitel felvételére kaptunk
engedélyt – mondta.
Hozzátette: az adófeltöltéssel az
éves terv teljesült, bár a nominál érték alacsonyabb, mint az előirányzott,

de figyelembe kell venni azt is, hogy a
város jelentős adót írt jóvá és fizetett
vissza a General Elecrticnek.
A városvezető beszélt arról is, hogy
2,2 milliárd forint támogatást kap Vác
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taurátor-szobrászművész
méltatásaként hosszan sorolta, milyen sok
feladatot valósított meg az alkotó a
városban az elmúlt évtizedekben.
- A művész úr a
mögöttünk
hagyott
esztendőben is rengeteg köztéri értékünket
restaurálta, így például
a Gombás patak hídjának több szobrát, a főtéri Szent József szobrot
- emelte ki köszöntőjében a polgármester.
Az eseményt Fazekas László vibrafon
előadása és Smál-Szilaj
Gábor szavalata színesítette, majd az ünnepség - Mokánszky
Zoltán alpolgármester
pohárköszöntője után
- kötetlen beszélgetésre
alkalmat adó fogadással zárult.
R. Z.
a mobilgáthoz, mivel azonban a beruházás összege ezt meghaladja, bíznak
benne, hogy további pályázati forrásokat is sikerül elnyerni a projekthez.
A városvezető összegzése szerint az állami támogatásokkal együtt
egyensúlyban tartott költségvetése
volt 2016-ban a városnak, a polgármester zárszóként úgy fogalmazott:
sikeres pénzügyi évet zárt az önkormányzat.
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Újabb fedett buszváró készült

A buszpályaudvar Csányi körút felőli
oldalán, a tízemeletes épület előtt lévő
megállóban eddig nem volt fedett buszváró, de most már van.
Mint Kovács Ágnes, a választókörzet
önkormányzati képviselője elmondta,
régi hiányt pótol ez a tetszetős buszváró,
ezért köszönet illeti a megvalósításáért
a Servitum Reklám Kft-t, a cég ügyvezető igazgatóját, Csatári Endrét, hiszen
mint sok más helyen városszerte, ezen a
frekventált helyen ugyancsak adományként állították fel a beállót.
A fejlesztés nagyon fontos, hiszen rendszeresen igen sokan várnak
itt a kisváci városrészbe, azon belül a
szérüskerti iskolaközpontba járó helyi
buszokra, a Nógrád megye felé vivő távolsági járatokra.
A buszváró - az egységes összkép érdekében - a korábban elkészült hasonló
beállók mintájára készült, ugyanolyan
a megjelenése, aminek fontos elemei a
borító paneleket díszítő szép fényképfelvételek (ezen a helyen Brezanóczy
F. András, Kis Dávid, Mészáros Laura,
Székely Sándor és Tumbász András egyegy fotója szerepel), amelyeket itt már a
közvetlen környék rövid történeti leírása is kiegészít.

Adomány és pályázati
támogatás a kórháznak

ápolási körülmények javítását szolgáló
kiegészítők is.
- Vácott már szinte gyakorlattá vált
az ilyen adományok felajánlása, és ezért
nagyon hálásak vagyunk minden segítőnek - mondta a szakember.

A kórházakba érkező adományoknak
számos formája ismert, de a leggyakrabban orvosi műszereket, vagy egyéb,
a gyógyítás során felhasználható eszközöket kapnak ezek az intézmények. A
váci kórház traumatológiai osztályára az

óév utolsó munkanapján ezzel szemben
nem ilyesmit szállított a baptista gyülekezet, az adomány ugyanis nagy menynyiségű sötétítőfüggönyt tartalmazott

- a cél ebben az esetben az volt, hogy
a lábadozó ellátottak komfortérzetén
javítsanak.
A Jávorszky Ödön Kórház traumatológiai osztálya az épület nemrégiben
felújított szárnyában van, ahol a kórtermek ugyan korszerűek, a hatalmas ablakokon lógó függönyök viszont elhasználódtak, időszerűvé vált a lecserélésük.
- Vannak beteglátogatóink, akik
minden csütörtökön a délelőttjüket,
kora délutánjukat a kórházban töltik.
Az ő jelzésük alapján figyeltünk fel arra,
hogy ennek a problémának a megoldásában segíteni tudnánk új sötétítő függönyök adományozásával. Nem ez az
első ilyen jellegű hozzájárulásunk, egy
évvel korábban például a belgyógyászatot segítettük hasonló módon. A mostani csomagban negyvennyolc darab nagy
méretű függönyt adhattunk át, amelyeket helyi vállalkozók készítettek el a
presbitérium kérésére - mondta Meláth
Attila baptista lelkész.
Kárpáti Zoltán ápolási igazgató elmondása szerint adományozáskor többnyire műszereket kap az intézmény, de
nagyon fontos segítséget jelentenek az

2016 év végén 15 milliárd forintot
osztott szét az állam kórház konszolidáció címen. A pénzekhez
pályázati úton lehetett hozzájutni,
mégpedig oly módon, hogy az igényelt forrást az intézmény struktúraváltásra, működés-összehangolásra, az energia-hatékonyság
javítására, vagy a betegellátás korszerűsítésére fordítja. A váci kórház kilenc pályázatot nyújtott be,
ebből három nyert el támogatást,
összesen 106 millió forintot.
Sámoly György főigazgató
tájékoztatása szerint az elnyert
összegből műszerfejlesztést hajtanak végre a központi sterilizálóban (amivel a műtétes szakmák
hatékony és gyors eszközellátását
kívánják magasabb szintre emelni), felújítják a melegvízellátórendszer egy részét is, mégpedig
napkollektoros megoldással, illetve jut még forrás a pénzből a központi műtő légtechnikai berendezésének korszerűsítésére is.
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mányozásnak ezt a formáját is, mert
azon túl, hogy bárki kézzel fogható
segítséget kaphat névtelenül, az akció

élesztgetésének jelentőségét, mint fogalmazott, ez a fiatalos sál adományozó
akció elsősorban erről szól.
- Persze az is fontos, hogy így olyan
rászorulóknak is meglepetést szerezhetünk, segítséget nyújthatunk, akik a
világért sem keresnének fel semmilyen
segítő szervezetet, bármennyire is szükségük lenne különböző dolgokra. Így

egyúttal felhívja a figyelmet a szolidaritás fontosságára, arra, hogy ahogyan
csak tudjuk, segítsük a rászorulókat mondta, miközben felhurkolta egy padra a magával hozott, direkt ebből az alkalomból vásárolt vadonatúj darabokat.
A kezdeményezést ugyancsak felkaroló Váci Család- és Gyermekjóléti
Központ igazgatója, Pető Csilla szintén kiemelte a felebaráti érzékenység

viszont nem kell kérniük. Csak egyszerűen leakaszthatnak egy-egy sálat,
amelyeket mások jó szívvel felkínáltak
- emelte ki az igazgató.
A január első teljes hétvégéjén ránk
törő sarkvidéki hidegben igen hamar
"elkeltek" a sálak, remélhetőleg sokaknak
melengető segítséget jelentve a zimankóban.
Ribáry Zoltán

Sálak a rászorulóknak a váci főtéren
Vízkereszt napjának délutánján több
tucat sál került számos fára, padtámlára, korlátra, kopogtatóra Vác főterén, miután igen sokan csatlakoztak
az alsóvárosi plébánia Szent Anna
karitász csoportjának jótékonysági
kezdeményezéséhez.
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- Az interneten figyeltem fel erre a
különös adományozási ötletre, és arra
gondoltam, hogy nálunk is jó lenne
megvalósítani - mondta a váci akciót
kezdeményező Baricz Anikó, a karitász
csoport tagja.
Székely Sándor, a csoport vezetője
hozzátette: folyamatosan gyűjtenek ruhaadományokat, ebből a készletükből
is bőven jutott sál a főtérre, és lehetőségeik szerint egész télen rendszeresen
pótolni szeretnék a gazdára találó darabokat.
Ugyanakkor célzottan az akciónapra is többen vittek nyakmelegítőket.
„Vigyél magaddal, ha fázol!”: a sáladományozó kezdeményezés az USA-ból,
az Indiana állambeli Seymourból indult, egyházi kezdeményezésre, helyi
iskolás csoportok részvételével, és azóta
már világszerte, így Magyarországon
is számos helyszínen átvették az ötletet.
Papp Éva a világhálón olvasta a csoport felhívását, és több sállal érkezett a
felkötöző találkozóra.
- Nagyon jó ötletnek tartom az ado-

Már várják a nevezéseket a "Virágos Egy per margójára
Bóth János önkormámyzati képviseVácért" környezetszépítő versenyre
lő egy peres ügy fejleménye kapcsán
Immár másfél évtizedes hagyománya van a
"Virágos Vácért" közösségi környezetszépítő
versenynek, melyet az idén tizenötödik alkalommal hirdetnek meg a szervezők.
A jelentkezési lapok átvehetőek a Polgármesteri Hivatal portáján, illetve letölthetők a
városi honlapról és a Váci Városfejlesztő Kft.
honlapjáról.
Fontos tudnivaló, hogy a jelentkezési határidő február 15. szerda 16 óra.
A kiírásra a hagyományokhoz híven ezúttal is három kategóriában - kertes házak;
lakásszövetkezetek, társasházak, lépcsőházak;
intézmények és cégek - lehet nevezni.
Az önkormányzat és a Váci Városfejlesztő
Kft. biztosította palántákat májusban vehetik
át a verseny résztvevői.
Az esemény védnökei: Fördős Attila polgármester és Beer Miklós megyés püspök.

- A verseny életre hívását az a gondolat
sugallta, hogy a város ösztönözze a lakosságot
közvetlen környezetük és ezzel együtt az egész
város virágos szépítésére. Az elmúlt másfél évtized tapasztalatai alapján évről évre nagyon
sokan beneveznek. Számos résztvevő rendszeresen csatlakozik a programhoz, többen a
kezdetektől fogva minden esztendőben részt
vesznek a mozgalomban, és örömünkre mindig vannak új jelentkezők is - mondta Mezei
Helga főkertész, a verseny főszervezője.
A virágosztás tehát májusban esedékes,
a zsűri tagjai augusztus és szeptember során
szemlézik az eredményt, az ősz közepe táján
rendezendő ünnepélyes díjkiosztáson pedig
minden kategóriában számos oklevél, "Virágos
Vác - Virágos Ház" tábla talál gazdára.
További információ a 30/583-2805-ös telefonszámon kérhető.

közleményt juttatott el szerkesztőségünknek.
Mint a közleményben szerepel, a
Budapest Környéki Törvényszéken
megszületett a másodfokú ítélet abban a több éve folyó perben, amelyet
dr. Bóth János feljelentését követően
az ügyészség indított Fördős Attila
ellen. A bíróság helyt adott az ügyész
vádjainak. A nyomozás, később pedig
a per egy 2012-es képviselő-testületi ülésen elhangzottak miatt folyt. A
bíróság ítélete szerint a váci polgármester az ott elmondottakkal megrágalmazta dr. Bóth Jánost, amiért a
városvezetőt megrovásban részesítették.
Megtudtuk: ahogy több más peres
ügy, úgy ez sem zárult még le teljesen.
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A kilencvenöt éves Szávai Mikro-, kis- és középvállalkozások
Ágnes köszöntése
pályázhatnak telephelyfeltételeik javítására
A 95. életévét a közelmúltban betöltő Szávai
Ágnest születésnapja alkalmából - az előző
napi családi ünneplés után - december 16-án
az önkormányzat nevében Mokánszky Zoltán alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita,
az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály

vezetője is felköszöntötte, átadva neki a város
ajándékát és az Orbán Viktor miniszterelnök
kézjegyével ellátott díszoklevelet.
A szépkorú ünnepelt aktív éveiben 35
éven át a városházán dolgozott adminisztrátorként, majd a Vízműtől vonult nyugdíjba.
Ági néni idős kora ellenére nagyon jól
tartja magát, olyannyira, hogy főz magára,
rendszeres napi programja a rejtvényfejtés és
az olvasás is, el-elbeszélget a szomszédaival,
szívesen nézi a tévéműsorokat, hallgatja a rádiót.

Hajléktanokat fogadott
a művelődési ház
A január első teljes hetének hétvégéjére beköszöntött rendkívüli hidegre való
tekintettel Fördős Attila polgármester
éjszakai nyitva tartást rendelt el a művelődési központban, hogy a katasztrófavédelmi tervnek megfelelően a fedél nélküliek ellátásában ne legyen hiány.
Az intézkedés eredményesnek bizonyult, azon a cudar hétvégén nyolc rászoruló töltötte az éjszakát a kirendelt
szociális szakember felügyelete mellett a
megnyitott helyiségekben.
Minden eddigi rekordot megdöntött
a váci hajléktalanszálló látogatottsága
január első teljes hétvégéjén, nappal 46,
éjszakára pedig már 48 fő kereste fel a
biztonságot és főleg meleget biztosító
intézményt, ahova a különös hidegre tekintettel igen sokan vittek meleg ruhákat, takarókat a rászorulóknak.
Járja Andrea, a Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője
igazgatója kiemelte: nagyon fontos az
ellátó intézmények és az önkormányzat
szoros együttműködése annak érdekében, hogy minden rászoruló menedéket
találjon az extrém hideg időszakokban is.

A pályázat benyújtható: 2017. január 23-tól. A rendelkezésre álló forrás: 1,4426
milliárd forint. A támogatás igénybevétele: a támogatást a Kincstár folyósítja.
A támogatás igénylésére jogosultak köre: A pályázati felhívás alapján pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, mely igazoltan 365 napot meghaladó
időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkezik és Pest megye területén valósítja
meg fejlesztését, továbbá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései alapján mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül és a fejlesztéssel érintett telephely 100%-os tulajdonában van.
Azon vállalkozások pályázhatnak továbbá, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum egy fő volt, továbbá rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel, melybe az előtársaságként való
működés időszaka nem számít bele.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Nem igényelhetnek támogatást azok a KKV-k, amelyek támogatási kérelmet
nyújtottak be a VEKOP 1.2.2-15 konstrukcióban.
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje:
Elektronikus feltöltés lezárása legkésőbb a felhívás megnyitását követő 30. nap
24 óra.
Nyilatkozat postára adása az elektronikus adatlap lezárását követő munkanap
24 óra.
A nyilatkozat személyes benyújtása esetén az elektronikus adatlap lezárását követő munkanapon a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári
Irodáján (nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 8.00 - 13.30 óráig).

Távfűtés az extrém hidegben
A január eleji különösen hideg időben nagyobb kapacitással dolgozott
a Váci Távhő Nonprofit Közhasznú
Kft., a megszakítás nélküli, 24 órás
ügyeletük alatt érkeztek bejelentések
meghibásodással kapcsolatban, de
minden üzemzavart igyekeztek idejében elhárítani.
A társaság ügyvezető-igazgatója, Völgyesi Viktor elmondta: gyakran
egyszerűen megoldható problémákról van szó a nagy hidegben, sokszor
mindössze csak egy légtelenítés szükséges - ez esetben kérik, először az
adott társasház közös képviselőjéhez
forduljanak a lakók a problémával.
- Olyan üzemzavarunk, ami az
ellátás biztonságát veszélyeztette volna, nem volt. Voltak kisebb gondok,
csőelfagyások, ventilátor meghibásodások, amik erre a nagyon extrém
időjárásra vezethetők vissza. De a
szolgáltatást folyamatosan fenn tudtunk tartani mindenütt - emelte ki az
ügyvezető-igazgató.
Hozzátette: a panelházak esetében előforduló fűtésproblémák, meghibásodások oka többnyire az adott
épületek korszerűtlensége, ez esetben
pedig a szolgáltató szinte tehetetlen.
- A szolgáltató hálózatunk, a
rendszerünk 75%-a újnak mondható,

viszont a lakásoknál nem ilyen jó az
arány. Van nagyon sok szabályozhatatlan, egycsöves fűtési rendszer, illetve nagyon sok esetben érezhető az,

hogy elöregedett nyílászárók vannak
- mondta Völgyesi Viktor.
A társaság vezetőjétől megtudtuk
azt is, hogy ha a kinti hőmérséklet
-21 Celsius fok alá csökken, a csövekben 104 fokosra hevítik a vizet, ennek következtében pedig egy igazán
hideg téli hónap számlája akár a 35
ezer forintot is elérheti.

Kultúra
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Megemlékezés a Magyar
Kultúra Napján
A hagyományokhoz híven a Magyar
Kultúra Napja városi ünnepsége adott
alkalmat a település művészeti és közművelődési díjainak átadására, a kitüntetettek nagyközönség előtti méltatására.
Az esemény elején egyperces néma
felállással megemlékeztek a résztvevők a
veronai magyar buszbaleset áldozatairól.
A rendezvény műsorában előbb
Szvorák Katalin Kossuth-díjas és Liszt
Ferenc-díjas népdalénekes, előadóművész, majd a Sebő-együttes lépett közönség elé.
Ezután következett a díjak átadása, a
kitüntetéseket Fördős Attila polgármester, Mokánszky Zoltán alpolgármester és
Steidl Levente, a művelődési-oktatási és
ifjúsági-sport bizottság elnöke adta át.
A 2001-ben
alapított „Vác Város
Művelődéséért”
kitüntetést
az idén Pálos Frigyes prépostnak,
a váci Székesegyházi Kincstár és
Eg yházmeg yei
Gyűjtemény igazgatójának ítélte oda az
önkormányzati képviselő-testület, a betegségből lábadozó kitüntetett egy későbbi időpontban veheti át az elismerést.
Az 1924-ben született, 1947-ben
pappá szentelt, 1972-ben művészettörténész diplomát szerzett Frigyes atya hivatalos méltatása egyebek mellett kiemeli:
Tevékenyen részt vett egyházmegyéjében a tereskei és a hévízgyörki Árpád-

kori templom helyreállításában, csörög
településen egy új templom építésében.
Az egyházmegyei kincstár igazgatói feladatainak ellátása mellett mind a mai
napig rendszeresen tart ismeretterjesztő
előadásokat, melyeken rendre fiatalos
hévvel, nagyfokú elkötelezettséggel kápráztatja el hallgatóságát. Jelentős publikációs tevékenysége is, legutóbbi (2013ban megjelent) kötete Mindszenty
hercegprímás váci kötődéseiről szól.
A "Vác Város
Közművelődését
Segítő Munkáért"
kitüntető címet
Kovács Erzsébet,
a Madách Imre
Művelődési
központ munkatársa vehette
át.
A méltatásból: A díjazott
2000 óta dolgozik az intézményben
mint pénztáros, gazdasági asszisztens.
Munkáját felelősségtudattal és lelkiismerettel végzi, a rá bízott feladatokat
hozzáértéssel és magas fokú szakmai tudással oldja meg. Fontos számára, hogy
folyamatosan megfeleljen az intézmény
szakmai elvárásainak. Munkatársaival és
az intézmény partnereivel segítőkész és
együttműködő. Szakmai feladatain túl
is önként vállal egyéb, az intézményben
felmerülő bárminemű tevékenységet. A
rendezvények lebonyolításának pénzügyi részét minden esetben hiba nélkül
oldja meg. Hétvégén és ünnepnapokon
is önként jelentkezik a feladatok elvégzésére. Közösségi ember.

"Kötelék": váci művészek tárlata
az óbudai Artézi Galérában
Váci művészek munkáiból nyílt közös
kiállítás - "Kötelék" címmel - január 14én az óbudai Artézi Galériában, a tárlat
február 9-ig várja az érdeklődőket.
A kiállító alkotók: Adorján Attila
festőművész, Garay-Nagy Norbert festőművész, Fekete István fotográfus, Kis
Sándor Lajos festőművész, Koltai-Dietrich Gábor festőművész, Lehotka László
fotográfus, Magyar János festőművész,
Molnár József László festőművész, Németh Árpád festőművész, Orvos András
festőművész, Óvári János festőművész,
Tumbász András fotográfus, Zalubel Ist-

ván festőművész.
Fördős Attila polgármester megnyitójában hangsúlyozta, hogy Vác gazdag
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A „Vác Város
Művészeti Díja”
kitüntetést Fekete
István fotográfusnak ítélte oda az
önkormányzat.
Méltatásában
megfogalmazódik: Fekete István
a Forte Fotóklub
Vác tagja, valamint a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának elnökségi tagja. Képei letisztultak,
nyugalmat, eleganciát közvetítenek.
Nagy elhivatottsággal örökíti meg a váci
pillanatokat. 1994-2000 között az egri
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán tanított fotográfiát. Munkásságával
nagy mértékben hozzájárul a városról
alkotott pozitív kép kialakításához.
R. Z.
A hagyományokhoz híven az ünnepséghez kapcsolódóan új kiállítás nyílt az
emeleti galériában, ahol ezúttal Bardócz
Lajos grafikusművész munkái kerültek a
középpontba, a bemutató március elejéig
várja az érdeklődőket.
Az erdélyi származású alkotót méltatva Maczkay Zsaklin művészeti író
kiemelte többek között a múlt tiszteletét, az értékőrzést, mint fogalmazott,
Bardócz Lajos kiállításra válogatott
munkáinak mindegyikében tetten érhető
ez a szándék.
- De van itt néhány kép, amely a
Ceaușescu-féle romániai diktatúra kritikája, csodaszámba megy, hogy annak
idején a cenzúra nem figyelt fel erre az
üzenetre és így több helyen láthatta a
nagyközönség ezeket a munkákat.
Végezetül elhangzott: Bardócz Lajos
nem könnyed művész, munkái jelentős
részére a komor tónusok jellemzőek, de
műveiből mégis sugárzik a „mégis akarás” attitűdje.
kulturális értékeinek sorában - a magas színvonalú zenei élet mellett - igen
fontos helyet foglal el a képzőművészet
és annak szinte minden műfaja.
„A csoportos szereplés során mindig
felvetődik az a kérdés, hogy megférnek-e
és miként férnek meg egymás mellett a
többféle alkotói gondolkodást, más-más
szemléletű kifejezést követő művészek és
munkáik? Én azt tapasztalom, hogy Vác
város képzőművészei különbözőségeikkel együtt, saját stílusuk megtartásával
nagyon jól együttműködnek, összetartanak. Jó példa erre ez a mostani kiállítás
is. Ugyanakkor én azt is látom, és most is
szeretném megköszönni, hogy művészeink
ott vannak munkáikkal minden fontos
kulturális eseményen, sokat tesznek a város érdekében” - emelte ki a városvezető.
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KÖZKINCSEINK: A parlament korlátja
Hasonló címmel írt Vácról közéleti, politika-történeti könyvet Gyarmati György váci szerző, aki jelképesen választotta a
város, szerintem legjelentősebb, ill. legterjedelmesebb kovácsoltvas objektumát gondolatának vezérfonalául.
Mondhatni, egy fél évszázaddal ezelőtt még a sétányok
alatt hömpölygött a jó öreg folyó. Régebbi fotókon látni még a hangulatos,
nyári alkalmakkor feltáruló riviéra szerű hosszú fövenyt, amely a part menti
házak portájánál, igaz azért több méteres szintkülönbséggel ért véget.
Persze a Duna nem csak pozitív értelemben vett hasznával volt a város
szerves része, hanem másképp is. Gondolják csak el, a város szemetét és a
szennyét is közvetlenül öntötték bele... Igaz akkoriban a szennyvizet leszámítva szemét szinte alig keletkezett.
A Duna és az épített város elhatárolását először 1715-ben Kollonits
Zsigmond püspök kezdte meg, aki kövezéssel választotta el a házakat az
ártértől, majd az 1760-as években egy védfallal és új házak építésével alakította sétánnyá Migazzi püspök a partszakaszt. Ő egyébként azt is elrendelte,
hogy a szemetet és a szennyvizet szekereken szállítsák a Dunához és ott
öntsék bele. 1775- ben aztán jött egy nagy árvíz és elmosta házastól, védfalastól az addigi törekvéseket.
1813 ban a ferencesek, majd Kámánházy püspök védfalat építtettek,
amelyet 1860-ban folytatott tovább a város. 1888 a következő mérföldkő,
amikor is a város főmérnöke, Péts Sándor elfogadtatta a közgyűléssel a Duna-part rendezési tervét. Ekkor épült ki a mai Ady Endre sétány néven
ismert mintegy 250 méteres szakasz, amit akkor Mária Terézia rakpartnak
kereszteltek. 1891-ben Gajáry Géza polgármester már büszkén adta hírül:
„a város, rendezése és szépítése érdekében, oly mérvű munkálatokat és műveket
létesített, aminőkkel kevés vidéki város dicsekedhetik.”
Az árvízvédelem szempontjából is jelentős, mintegy 3- 4 méter magas
kőfal védte a várost a tavaszi-koranyári árvizektől, igaz a szélén vigyázni
kellet, mert ha valaki lelépett arról, az csúnyán összetörhette magát. Kellet
hát egy szép korlát...
A főváros dunai szakaszának pesti oldalán, a belváros szívében ekkor
épült a neogótikus stílusjegyek alapján megtervezett új országház. Ezért a
szintén a járókelők épségét védő kovácsoltvas korlát éppen elbontásra került. Pontosabban a királyi raktárban várta új gazdáját, Gajáry polgármester
kapva a lehetőségen Freysinger királyi közjegyzővel levelet írt Bethlen András
földművelésügyi miniszterhez, hogy engedje át a korlátot Vác Duna-védfalára, aki térítésmentesen átadta a mintegy 250-260 méter iparművészeti
remekművet. Na, hát innen a parlament korlátja elnevezés!
Ezután három lejárót építettek ki a Dunához, kandeláberekkel, fákkal
gazdagították a sétányt, és figyelem váciak: MEGTILTOTTÁK A SZEMÉT LERAKÁSÁT!!!
Az így kialakított szinte tengerparti hangulatú riviéra valahogy a hetvenes évek közepén szűnt meg, amikor olyan három-négy méter magasságban, építési törmelékkel a ligetig feltöltötték az árteret, így az egykori
sétányt határoló kőfalból most már csak egy méternyi látható. Persze az is
igaz, hogy ezzel kaptunk egy szép alsó Duna-parti sétányt.

A hónap fotója

Hideg fények - Tomor István felvétele

Kultúra

Gerengay Gusztáv fotókiállítása
a Torony Galériában

"Itt születtem én ezen a tájon" - ez a címe Gerengay Gusztáv fotográfus önálló kiállításának, mely január 13-án nyílt meg a Lyra Könyvesház Torony Galériájában.
A megnyitón Steidl Levente önkormányzati képviselő, a művelődési-oktatási és ifjúsági-sport bizottság elnöke mondott köszöntőt, kiemelve, hogy városunk kulturális életében rendkívül fontos
szerepet játszik a fotográfia.
- Fotósaink minden városi eseményen, rendezvényen jelen
vannak, tudósítanak, egyszersmind megőrzik a következő generációk számára városunk valamennyi kiemelkedő pillanatát, dokumentáló tevékenységük mindannyiunk számára fontos, nem is beszélve művészi alkotómunkájukról - fogalmazott Steidl Levente.
Azután kiemelte az alkotóközösségek, így a Dunakanyar Fotóklub, a Forte Fotóklub Vác és ez utóbbi még fiatalabb hajtása, a
Vörös Szalon szerepének jelentőségét, s külön köszönetet mondott
Kocsis Ivánnak, fiatalabb pályatársa ötödik önálló kiállítása kurátorának.
- Gerengay Gusztáv az az elszánt fotós, aki képes akár a természetben aludni, vagy órákat várni a nagy pillanatért. Elsősorban
épület, táj és absztrakt fotókat szeret készíteni. Az itt látható valamennyi kép tájfotó - mondta Steidl Levente. - A jó fotók midig
érzelmeket közvetítenek, míg a portré fotók vidámságot vagy szomorúságot, addig a tájfotók nyugalmat, időtlenséget, nosztalgikus
érzéseket, az itt látható felvételeket nézve például az is eszünkbe
juthat, hogy emberöltőkkel korábban, vagy akár 1000 éve ugyanezt láthatták az itt élők.
Gerengay Gusztáv fotókiállítása február 9-ig látható a Torony
Galériában. (fotó: Cservenák Péter)

Derengés - Gerengay Gusztáv felvétele

Programok
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Programajánló
légiuma támogatásával valósul meg.

Madách Imre Művelődési Központ
Február 7. kedd 10 és 14 óra, február 8.
szerda 10 óra, február 9. csütörtök 10 óra
Csodamalom Bábszínház: Babszem
Jankó (Babszem Jankó a világ legapróbb
kisfiúja. Szülei aggódtak is eleget, mi lesz
egy ilyen pöttöm legénnyel. De Babszem
Jankó kicsiny termete ellenére nagy dolgokra képes: a legszorultabb helyzetből is kivágja magát, ügyességével és bátorságával
legyőzi az akadályokat és jutalmul teljesül
minden kívánsága.)
Jegyár: 800 Ft
Február 9. 19 óra
Mindennapi függőségeink – Dr. Zacher
Gábor toxikológus főorvos előadása
(Szenvedélybetegségeink – tabuk nélkül.
A függőség – legyen az gyógyszer, drog,
alkohol, nikotin, számítógép, vagy mobiltelefon – szerves része lett az életünknek.
Ránk talál, körülvesz, nem ereszt. De mi
rejlik a háttérben? Erre próbál válaszolni
a népszerű szakember.)
Jegyár: 1000 Ft (elővételben), 1300 Ft
(az előadás napján)
A program megvalósulását a Nemzeti
Kulturális Alap támogatja.
Február 10. 20 óra
Zolbert koncertje a tükörteremben (A
szaxofonos Zolbert a smooth jazz műfaj
hazai nagykövete, munkáját több fontos szakmai díjjal is elismerték az elmúlt
években. A művész ezúttal új oldaláról
mutatkozik be: vadonatúj műsorában legújabb, 2017-es nagylemezének dalai lesznek hallhatók, a jazz, soul és funk stílusok
által ihletett modern kompozícióktól kezdve egészen az érzelmes balladákig.)
Jegyár: 800 Ft
A koncert a Nemzeti Kulturális Alap
Cseh Tamás Programjának támogatásával valósul meg.
Február 11. 16 óra
Farsangi buli az Iszkiri zenekarral
(Közben 15-17 óra között kézműves foglalkozás.)
Jegyár: 800 Ft, jelmezben érkező gyerekeknek: 600 Ft
Február 11. 19 óra
Magyar táncház a Folk party táncház
sorozatban
Jegyár: 500 Ft
A program a Nemzeti Kulturális Alap,
Halmos Béla Program Ideiglenes Kol-

Február 12. 16 óra
Tánccipőbe bújt álom (Koreográfusok:
Csukás Szilvia, Szabó Henriett, Kovács
Filoména)
Jegyár: 900 Ft
Február 14. 10 és 14 óra
Fogi Színház: Árgyélus királyfi és Tündér Ilona (Magyar népmese Divinyi Réka
átdolgozásában.)
Jegyár: 900 Ft
Február 16. 10 óra
Parapács Zenekar: Széles ez világ (Az
óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló népzenei bérleti sorozat programja. A koncert
a Kárpát-medence muzsikáinak gyöngyszemeiből áll össze, különleges muzsikák
szólalnak meg a Felvidéktől az Alföldig,
vagy Soprontól Moldváig.)
A bérlet ára 1700 Ft, szóló jegyár: 700 Ft
A program a Nemzeti Kulturális Alap,
Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma támogatásával valósul meg.
Február 16. 19 óra
Brandon Thomas - Aldobólyi Nagy
György - Szenes Iván: Charley nénje (A
Pódium Színház előadásában a főbb szerepeket Tunyogi Bernadett, Egyházi Géza,
Bednai Natália, Várfi Sándor, Bródy Norbert, Háda János alakítják.)
Jegyár: 2900 Ft
Február 17. 21 óra
Rock & Roll party a Jeszenszky teremben a Panoráma zenekarral
Jegyár: 800 Ft
Február 19. 16 óra
Görög farsangi mulatság a Maklári teremben
A belépés díjtalan!
Február 23.csütörtök 9:30 és 11 óra
A Váci Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
(Vidám fúvószene kicsiknek és nagyoknak,
klasszikusoktól a könnyűzenéig. Vezényel:
Kápolnai Jenő)
Jegyár: 500 ft
Február 24. 20 óra
Szabó Benedek és a Galaxisok (Az együttes számai a kor huszonéveseinek kétségeit,
vágyait és félelmeit dolgozzák fel)
A koncert a Nemzeti Kulturális Alap
Cseh Tamás Programja támogatásával
valósul meg.
Jegyár: 800 Ft
Február 25. 17 óra
Irodalmi műsor Péter Péter költő 80. szü-
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letésnapja alkalmából a Végh Dezső teremben. (Közreműködők: a szerző, Heinl
Éva, Csernák Zsuzsa, Kocsis György, Csereklye Károly Zoltán)
A belépés díjtalan!
Február 25. 19 óra
Szerb-horvát táncház a Kolo együttessel
a Folk party táncház sorozatban (A Kolo
együttes 1976-ban alakult. Létének célja
elsősorban a magyarországi délszláv népek, a szerbek, a horvátok és a szlovének
népzenei hagyományainak gyűjtése, feldolgozása és színpadra állítása. Az együttes emellett természetesen foglalkozik az
anyaország, a volt Jugoszlávia népeinek
zenéivel is.)
Jegyár: 500 Ft
A program a Nemzeti Kulturális Alap,
Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium támogatásával valósul meg.
Váci Dunakanyar Színház

Február 12. 15 óra
Olt Tamás: Megadom magam (Zenés láss
ezer csodát, a Quimbi zenekar slágereivel)
Jegyár: 2900 Ft
Február 17. 19 óra
Bolba-Szente-Galambos:
Csoportterápia (Musical komédia két részben, a
Magyarock Dalszínház előadása)
Jegyár: 2900 Ft
Február 18. 19 óra
Földes László Hobo: A Gulág virágai
(Zenés dokumentum-dráma)
Jegyár: 1900 Ft
Február 20. és 21. 10 és 14 óra, 22. és
23. 10 óra
Frakk, a macskák réme (Zenés mesejáték,
a Fogi Színház előadása)
Jegyár: 900 Ft
Február 25. 19 óra
Ábrahám Consort („Régizene új hullámon” művészeti vezető és szólista: Ábrahám Márta)
Jegyár: 1900 Ft
Február 26. 11 óra
Grimm-Bednai-Juhász: Piroska és a
farkas (Zenés mesejáték)
Jegyár: 1400 Ft
Február 27. és 28. 14 óra
Rómeó és Júlia
Jegyár: 1100 Ft
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Kiállítások:
MIMK, EMELETI GALÉRIA
Bardócz Lajos grafikusművész kiállítása
(Megtekinthető január 23-tól március 5-ig.)
Katona Lajos Városi Könyvtár
Február 3., 10., 17., 24. 9 - 9.30 óra
ZENEBÖLCSI (Babusgatós játékokkal,
gitár és furulyamuzsikával várjuk az érdeklődő apróságokat)
A foglalkozás nem ingyenes!
Február 9. 17 - 18.30 óra
Öltögető – Kézműves foglalkozás
(Gyerekjáték, lakásdekoráció és ünnepekhez kapcsolódó tárgyak készítése, melyekhez az alapanyag biztosított)
A foglalkozás nem ingyenes, regisztráció szükséges!

MIMK, MADÁCH KÁVÉZÓ
Láss a polcok mögé!
Útjára indult a Bors Alapítvány és a Magyar Természetvédők Szövetségének tudatos
fogyasztással kapcsolatos vándor fotókiállítása.
Mindannyian fogyasztók vagyunk, nap mint nap vásárolunk, és „szavazunk” pénzünkkel egy-egy termékre. Tudatos fogyasztóként jó lenne, ha igyekeznénk megfontolni vásárlásainkat, keresnénk a helyi beszerzési forrásokat, friss, szezonális élelmiszert. Ebben
próbál segítséget nyújtani a fotókiállítás.
(Megtekinthető február 10-17. között)
MIMK, ÁTRIUM GALÉRIA
“Kórházvonattal a Don-kanyarban”
(Reményi József főhadnagy eredeti, a maguk nemében páratlan dokumentum-felvételei
1942-ből.)
Megnyitó: február 17. A kiállítás március 20-áig látható.

Február 11. 10 - 13 óra
Családi nap – Kézműves foglalkozás
gyermekeknek Petra könyvtáros nénivel
A foglalkozás ingyenes!
Február 14. 9 - 18.45
Könyvtári VAKRANDI könyvekkel, avagy találja meg nálunk élete
könyvét!
Február 23. 17.30 óra
Gyógyuljunk otthon! - Öngyógyító
módszerek, praktikák (Kürti Gábor
természetgyógyász előadása, hasznos tanácsokkal, öngyógyító praktikák megismertetésével)
A program ingyenes!

KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR
Garay Képzőművészeti Stúdió
– Madách Imre Gimnázium növendékeinek képzőművészeti kiállítása (Megnyitó: február 2. 18 óra,
köszöntőt mond Vácy Károly önkormányzati képviselő. A tárlat február
28-áig látogatható.)

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft.
Vagyonhasznosítási részleg (Vác, Köztársaság út 34.) 2017. január havi hirdetései:
Beépítésre alkalmas ingatlanok értékesítésre:
Vác, Budapesti főút 2-8. szám alatt található („volt Karacs Kollégium”), Vác, 3765/1 hrsz-ú, „kivett kollégium” megnevezésű ingatlan
Beépítetlen terület értékesítésre:
- Vác, Csuka telep, 402/57 hrsz-ú, 4277 m2 területű,
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan
Mg- i földterületek haszonbérletre, eladásra
Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra:
- Vác, Március 15. tér 17. szám alatt található, 3105/A/2
hrsz-ú, 120 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség –

kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Zöldfa utca 1. szám alatt található, 4520/A/1
hrsz-ú, 142 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2 db pavilon (különkülön), 13-13 m2 alapterülettel, -kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Zöldfa utca 33. szám alatt található, 4526 hrsz-ú,
31 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség, - kereskedelem - szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Budapesti főút 21. szám alatt található, 3518/A/1
hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség
(műemléki épület), kereskedelem - szolgáltatás tevékenységi körre

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról
Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.: 27/510-104,510-103

Hasznos
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje
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A Deákvári Gyógyszertár Vác, Deákvári főtér 30. 06-27/510-805
B Központi Gyógyszertár Vác, Köztársaság út 23. 06-27/501-630
C Vácz Remete Gyógyszertár Vác, Magyar u. 3. 06-27/305-997
D Gyöngyvirág Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 3. 06-27/303-343
E Kisváci Szent Gellért Gy. Vác, Pap Béla u. 10. 06-27/306-190
F Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a. 06-27/301-367
G Benu Gyógyszertár Vác Vác, Zrínyi u. 9. 06-27/501-385
H Fekete Kígyó Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 37. 06-27/312-338
I Alsóvárosi Gyógyszertár Vác, Zöldfa u. 25. 06-27/311-157

Anyakönyvi hírek:
Születtek: Janovics Péter és
Győri Zsófia gyermeke: Zsombor Tibor, Balogh Tibor Péter
és Misják Anna gyermeke: Léna
Ágnes, Waller Andor és Fülöp
Zsuzsanna gyermeke: Zádor,
Ladeczky Zsolt és Szabó Anita
gyermeke: Bence, Berecz László
és Gál Enikő gyermeke: Fruzsina, Kuti József és Balogh Andrea
gyermeke: Hanna, Gyulai Zsolt
és Molnár Zsanett gyermeke:
Csenge, Balázs Csaba és Bangó
Margaréta gyermeke: Leonárdó,
Kucsera Norbert és Fóris Katalin gyermeke: Botond, Szabó
Hunor és Kónya Katalin gyermeke: Barnabás, Molnár Ádám
és Varga Vivien gyermeke: Noel,
Orvos Gábor és Töll Kata gyermeke: Ábel, Csukovics Balázs
és Droppa Fanni Mónika gyermeke: Janka, Niegreisz Tamás
és Lauter Zsuzsanna gyermeke:
Gergő Tamás, Schulcz András és
Koncz Andrea gyermeke: Andor,
Flamich Péter és Tóth Brigitta gyermeke: Dániel, Gál Árpád
László és Lipp Kinga Éva gyermeke: Eszter Katalin, Koczka
Zsolt és Kökény Anett gyermeke:
Odett, László Tamás és Bánszki
Renáta gyermeke: Dávid, Sebők
Roland és Erdélyi Lívia gyerme-
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ke: Lilla, Jaczó Ádám és Kardos
Krisztina gyermeke: Hunor.
Házasságot kötöttek: Dorogi József és Takács Mária, Majoros Ádám
és Hegedüs Adrienn, Kosúth László és Kurdi Brigitta, Kozák Attila
és Sziebig Szilvia, Dr. Zsombokos
András Imre és Kovács Eszter.
Elhunytak: Szigeti Ferencné
sz: Toldi Gizella /1942/, Bottlik
Vincéné sz: Kuruc Mária Magdolna /1929/, Zöld Emőke
Magdolna sz: Homoki Emőke
Magdolna /1940/, Csepregi Jánosné sz: Fazekas Teréz /1929/,
Baros Jánosné sz: Dancs Aranka /1930/, Farkas Péter /1987/,
Básti János /1953/, Mosolygó
Imre /1936/, Kocsis Jánosné sz:
Kalamár Margit /1942/, Hajdú Sándorné sz: Tóth Piroska
/1926/, Halák László /1938/,
Kovács Gáborné sz: Pál Mária
/1933/, Gömöri Sándor /1941/,
Pintér Ferencné sz: Bach Ildikó /1966/, Süttői Józsefné sz:
Bernáth Irén /1935/, Szunyogh
István Józsefné sz: Kocsis Júlia
/1937/, Gelencsér Imre /1974/,
Dégi Józsefné sz: Cselovszky
Zelmira /1929/, Vanderlik Klára
/1925/, Füle Zoltán /1974/, Dr.

A váci és Vác körzeti hétvégi
fogászati ügyeletek megszűntek!
Legközelebbi
ingyenes ügyelet:
Szájsebészet
Budapest,
VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

Központi orvosi ügyelet
(felnőtt és gyermek)
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
ÁNTSZ épület földszinti helyisége.
Elérhetőség: 06-20/306-090
Ügyeleti idő:
hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig,
pénteken 16 órától
hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában!

Winternitz Arnoldné sz: Bartos Mária /1939/, Kuni Gyula Gábor /1949/, Bérci Béláné
sz: Valentiny Julianna Emma
/1922/, Dr. Gyurkovics Ferencné sz: Macsicska Jolán /1929/,
Szlimák István /1957/, Apró Józsefné sz: Sólyom Anna Mária
/1943/, Kasnyovszki-Kása Nándor /1945/, Németh János /1954/,
Furák Istvánné sz: Pálkovics
Margit Julianna /1948/, Herczog
Miklósné sz: Hibó Irén /1934/,
Láng József /1949/, Rideg Károlyné sz: Gazsi Gizella /1944/,
Csillag Gábor István /1953/,
Szamos Tiborné sz: Hartl Katalin /1932/, Babiák Mihály
/1931/, Németh Andrásné sz:
Vidák Mária Magdolna /1959/,
Csurgay Dezsőné sz: Dr. Moór
Magdolna Mária /1931/, Takács
Károlyné sz: Kocsis Jolán /1928/,
Farkas Dezső /1934/, Szathmáry Tiborné sz: Bárány Mária
/1924/ Szathmáry Tiborné sz:
Bárány Mária /1924/, GulyásKis Árpád Imre /1935/, Szalainé Madarász Anita /1968/, Dr.
Rátz Ferenc /1942/, Dr. Gecseg
Gyula /1931/, Mészáros Ferenc
Tibor /1957/, Dékány Péterné
sz: Szvetkó Magdolna /1933/,
Máth Sándorné sz: Gönczy Edit
/1923/, Salgai Antalné sz: Féja
Margit /1934/, Baranyi István
Lászlóné sz: Pogonyi Erzsébet
/1964/, Németh József /1960/.
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Hajrá
ajrá Vác!!

Tavaszi sípjelre várva Az élmezőnyben a női kézilabda csapat
December 9-én tartotta hagyományos
évzáró ünnepségét a Vác Városi Labdarúgó Sportegyesület és a Vác FC, az
eseménynek ezúttal is a művelődési központ adott helyet.
Pető Tibor alpolgármester, az
utánpótlásnevelő egyesület elnöke és
Orbán Levente, a profi klub ügyvezetője
értékelték a 2016-os esztendőt, ami sok
szép sikert hozott.

Az Ipress Center Vác legutóbbi eredményei:
Ipress Center Vác - Debrecen:
28-28
Ipress Center Vác - MTK Budapest:
31–22
Ezt követően a 11 év alatti játékosok
mindannyian kaptak egy kis meglepetést, U12-től felfelé pedig korosztályonként három-három kiemelkedően teljesítő ifjú labdarúgót díjaztak az edzők.
A labdarúgó NB II-ben február 19én következik az első tavaszi forduló, a
Vác FC csapata a Nyíregyháza Spartacus
FC vendégeként folytatja az igen izgalmasan alakuló bajnoki pontvadászatot.

A férfi kézilabda csapat eredményei
A férfi kézilabda NB I-ben még
javában tart a téli szünet, a felkészülés a tavaszi folytatásra, a Váci
KSE február 11-én lép pályára
legközelebb bajnoki mérkőzésen,

III. Váci Cyclecross Bajnokság
Február 4-én már a III. Váci Cyclecross
Bajnokságon versenyezhetnek a nevezők az eddig nagyon jól bevált helyszínen, a Ligetben.
- Az idei verseny több szempontból
is tartogat újdonságot. A pálya nyomvonala első ránézésre megegyezik a tavalyival, de egy-két kisebb meglepetést
azért tartogat majd azoknak a versenyzőknek is, akik az előző két verseny alkalmával már jól begyakorolták a pályát.
Egyébként versenyünk egyik célja, hogy
megmérettetési lehetőséget biztosítson
az utánpótlás számára, így idén egy új
kategóriával bővült a kiírás, az első versenyszám az U11 (11 évnél fiatalabb)
versenyzők futama lesz, ők egy rövidített,
nehéz szakaszoktól, akadályoktól mentes
pályán mérhetik össze tudásukat. Bár a
cyclecross nem egy leányálom, mégis
egyre több hölgy vállalkozik arra, hogy
a férfiakkal vállvetve kemény küzdelemben teljesítse a pályát. Így azon hölgyek,
leányok, asszonyok, menyecskék számára, akik nem szeretnének a férfiakkal
együtt versenyezni, egy külön versenyszám a HOBBI NŐ kategória, ebben a
futamban életkori megkötés nélkül bárki
elindulhat a hölgyek közül, egy kikötés

Békéscsaba - Ipress Center Vác:
23 - 22
Csapatunk jelenleg a hatodik helyet
foglalja el a tabellán, és még bőven van
esélye a nemzetközi kupaszereplésre jogosító ötödik helyezés elérésére.

van csak: nem rendelkezhet az illető a
MKSZ által kiadott versenyzői licensszel
- emelte ki Somoghy Attila főszervező.
Nézőként is jó program lehet kilátogatni a versenyre: a 2,7 km hosszú pálya mentén egy könnyű sétával többször,
több helyen is meg lehet nézni a versenyzőket egy-egy futam alatt.

az ellenfél a Csurgó gárdája lesz.
Csapatunknak bizony kapaszkodnia kell, mert jelenleg a
sereghajtók között van a bajnokságban.

Az első futam 10:15-kor rajtol és a
verseny zárásaként 15:30-kor lesz az
eredményhirdetés.
A versenyen szervizelni, kereket,
kerékpárt cserélni a célegyenesben lévő
bázison lehet, a többi versenyzőt nem
akadályozva.
A verseny hivatalos honlapja: www.
vacicyclecross.hu, bővebb információ:
vacicyclecross@gmail.com. Somoghy Attila: 06-70-394-6409

Fotó: Virág Dávid

Hirdetés
detés
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VÁCI HÍRNÖK
Hirdessen nálunk Ön is
HIRDETÉSI ÁRAINK:
Hétfő
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Spiritusz – sport, életmód
és szabadidő magazinműsor
20:30 Konyha TV
20:45 Sportközvetítés/film
22:55 Híradó (ism.)
Kedd
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Katolikus tv – vallási
magazin
21:00 Spiritusz – sport, életmód
és
szabadidő magazin
21:15 Konyha TV
21:30 Sportközvetítés/film
22:35 Híradó (ism.)
Szerda
18:00 Hetedhét Magazin –
összefoglaló Fót térségéből
19:00 Hetedhét Magazin (ism.)

20:00 Híradó – benne a térség
legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Nagyító – hírháttér-műsor
20:50 Film
22:10 Híradó (ism.)
Csütörtök
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Hazai kulturális programajánló magazinműsor
20:40 Nagyító – hírháttér-műsor
21:10 Film
22:30 Híradó (ism.)
Péntek
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kulturális programajánló magazinműsor
20:40 Térségi
magazin
21:10 Partycsóka Tomi show
22:30 Híradó (ism.)

Vác, Földváry tér,
Nagymező u. 1-3.

Szemvizsgálat
dr. Szandányi Judit
szemész főorvos
Koncz Andrea
optometrista,
látszerészmester

Nyitva tartás:
H-P: 10-18, Szo: 9-12

Tel.: 06-27/300-023,
06-30/393-8555

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

Apróhirdetés: 300 Ft+ÁFA/szó

Hirdetési méretek:

1/1 kifutós: 215×302 mm (210×297 a
vágott méret + 5-5 mm kifutó) a szöveges részek a laptükrön belülre kerüljenek (laptükör: 186×262 mm)
1/1 186×262 mm (álló)
1/2 186×128 mm (fekvő)
1/2 90,5×262 mm (álló)
1/4 90,5×128 mm (álló)
1/8 90,5×62,5 mm (fekvő)
HIRDETÉSFELVÉTEL:Váci Városimázs Kft
Vác, Kossuth u. 21. Tel.: 06-27-510-900,
06-30-698-9507.
E-mail: estv@estv.hu

FELHÍVÁS
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A külterületi utak elnevezése vonatkozásában új rendelkezés
lépett hatályba, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása során kiegészült a
14/a §-sal, mely (1) bekezdésének megfelelően „minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely
olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.”
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának Névadományozási Munkacsoportja javaslatát a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2016. decemberében megtartott
ülésén megtárgyalta, és a 112/2016. (XII. 06.) számú VKB
határozat mellékletében felsorolt közterületek elnevezését, a
meglévők módosítását, illetve a megszűnő közterületek esetében a törlést támogatta.
A közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről, valamint egyéb elnevezésekről szóló
46/2012. (XI. 23.) rendelet 3. § (9) bekezdése értelmében a
névadással, továbbá névváltoztatással érintett ingatlantulajdonosok véleményét ki kell kérni, és azt a képviselő-testülettel
ismertetni kell.
Felkérem az utcanévváltozás miatt érintetteket, hogy a
külterületi utcák elnevezését tartalmazó, az önkormányzat
honlapján megtalálható mellékletet véleményezzék.
Kérjük, hogy észrevételeiket - személyes adataik és az
utcanévváltozással érintett ingatlan adatainak megadásával nyújtsák be 2017. február 15-ig a Főépítészi Csoport irodája
részére.
Breczné Zsigmond Jolán főépítész
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Hirdetés

MOST AKÁR 1.000.000 FT
KEDVEZMÉNNYEL!
Az ajánlat tájékoztató jellegű, az akció részleteiről, a pontos felszereltségekről és árakról kérjük, érdeklődjön márkakereskedésünkben.

Suzuki Vác márkakereskedés:

2600 Vác, Szent László út 29.
Telefonszám: (30) 335-1469, (30) 436-4965
E-mail: info@suzukivac.hu
Web: www.suzukivac.hu

Váci partnerünk, a ContiTech
részére keresünk munkavállalókat

vulkanizáló-kazánkezelő
és szerelő munkakörbe
betanított munkásokat,
3 műszakos munkarendben,
kiemelt bérezéssel: kafetéria,
13. havi fizetés, 100%-os útiköltség térítés.

A munkára jelentkezés módja:
e-mailben: job61@prohumanallas.hu címen

