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Fontos fejlesztés a színházban

Csaknem nyolc millió forintos beruházás eredményeként immár új kazánok biztosítják a fűtést a Váci Dunakanyar Színházban. A tervek szerint még az idén
megvalósulhat a nézőtér klimatizálása, s talán jut forrás a színpadtechnika korszerűsítésére is. 5. oldal

Elkészült a város 2017-es költségvetése
Februári ülésén az önkormányzati
képviselő-testület megalkotta a város 2017-es költségvetését, melynek
bevételi és kiadási főösszege 8,2 milliárd forint, beszámítva a mélygarázs
megvásárlására korábban elnyert
csaknem 2 milliárd forint összegű
állami támogatást is.
Felújításokra 144 millió forintot
irányzott elő az önkormányzat, ebből jelentősebb összegek juthatnak
a következő feladatokra: útburkolat javításokra számos helyszínen,
a Jávorszky Ödön Kórház parkolójának felújítására, a Sejcei ltp. út
felújításának folytatására, óvodai
tetőrekonstrukciókra, a nyilvános
illemhelyek felújítására, intézményi

gépészeti felújításokra, a Katona
Lajos Városi Könyvtár liftjének felújítására, a központi piac felújítására
vonatkozó kivitelezési tervek elkészítésére.
A beruházások vonatkozásában
összeállított, közelítőleg 2.4 milliárd
forintos tételsorban értelemszerűen
a mélygarázs megvásárlására előirányzott összeg a legjelentősebb.
Ezen kívül kiemelt mértékű forrást
tervezett be a költségvetésbe a grémium az Akó utca vízelvezetésére,
járdaépítésre a Kosdi út felső szakaszán, a közvilágítás bővítésére,
parkolóhelyek kialakítására több
helyszínen, a Huszár utcai buszfordulóval kapcsolatos kivitelezési

munkákra, a Galcsek utcai önkormányzati bérház beruházás második
ütemére, a Damjanich téri csomópontba elképzelt jelzőlámpás irányítórendszer tervezésére, a Naszály úti
vízfogó partfal burkolására, a „Hatékony Árvízvédelem Vácon” elnevezésű nagyberuházás önkormányzati
költségeire, illetve - Pető Tibor alpolgármester módosító indítványa
nyomán - forgalomkorlátozó sül�lyedő oszlopok felszerelésére a főtéren. Továbbra is napirenden, tehát
egyúttal költségvetési előirányzatban szerepel a Kosdi útra tervezett
körforgalom kialakításának állami
forrást kiegészítő önkormányzati
kötelezettsége.
» 4. old.
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Polgármesteri fogadóóra
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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: 27/315-534
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: 30/335-5751
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: 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: 30/947-1412
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: 70/373-6809
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: 20/418-0115

Közérdekű

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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Kollégákkal ültünk egy asztalnál és többek között az olimpia rendezésről, a hóeltakarításról, a politikai mozgolódásokról beszélgettünk.
Tartom a véleményem, hogy kis hazánknak és azon belül a budapesti agglomerációnak óriási kitörési lehetőséget jelenthetne az
olimpia, pontosabban jelenthetett volna, hiszen mint ismeretes,
időközben Magyarország kiszállt a kandidálók közül.
A véleményem szerint sajnálatos döntés ellenére azért hadd
jegyezzem meg: a felépítendő sportlétesítmények mellett sok egyéb
infrastrukturális fejlesztés megvalósulhatott volna az olimpia rendezés kapcsán - szinte
kötelezően - mifelénk is, éspedig nem csak saját állami forrásból, hanem igen nagy részben
külső, nemzetközi finanszírozással.
Most egy álom szertefoszlott, egy nagy lehetőség beláthatatlan messzeségbe került távlatosan gondolkozva, csak abban bízhatunk, hogy a fejlesztésekre tervezett milliárdokból
így is nagyon sok fontos fejlesztés megvalósul országszerte.
A hóeltakarítás kapcsán egyetértettünk a kollégákkal, hogy lehetetlen küldetés maximálisan felkészülni egy-egy, a mostanihoz hasonlóan kemény télre, és végre itt az ideje
végképp elfelejteni az "állam bácsi" mindenhatóságára vonatkozó elvárásokat. Megegyeztünk az elvben, miszerint szemléletváltásra van szükség ezen a téren is, és mindenkinek
hozzá kell járulnia a feladatok megoldásához, legalább a saját portája előtt rendet téve
alkalomadtán. Aztán ha ezen túlmenően közösségi munkára, esetleg az idős, nehezen
mozgó szomszédok, ismerősök megsegítésére is futja az energiából, az különösen szimpatikus hozzáállás.
A kiemelt kampányidőszakra fordulással kapcsolatos politikai mozgolódások kapcsán
először is hadd pufogtassak el néhány közhelyet: nem tudhatjuk, hogyan alakulnak a mostani kormányzó erők és az ellenzéki pártok szereposztó tárgyalásai országosan és helyi
szinten, mint ahogy azt sem, nem erősödik-e meg a választásokig valamilyen ma még
partvonalas, rejtőzködő alakulat, az esetleges még nagyobb meglepetésekről nem is beszélve, hiszen tudjuk, a politikában bármi megtörténhet.
Zárszónak csak annyit: bizonyára sokakkal együtt örömmel venném, ha olyan politikai világ alakulna ki kis hazánkban, hogy bármikor akár nagykoalíciós kormányzás is
szóba jöhessen - ehhez persze kellene egy úgynevezett "nemzeti minimum" kódex.

HOL járunk?

Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől várjuk, kedves
Olvasóink! A helyes megfejtéssel előrukkolók között ajándékokat sorsolunk ki. Aki
tudja vagy legalább sejti a választ, írja meg nekünk e-mailben az estv@estv.hu címre!
Köszönettel: Váci Városimázs Kft. Előző lapszámunk játékának győztese Máthé Mária,
akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/5836767-es telefonszámon. A legutóbbi rejtvényként a Derecskei (ligeti) tó környezete
szerepelt egy régi képen, középpontban az egykori népszerű vendégfogadó-melegedő
hellyel. Mostani feladványunk megfejtését március 16-áig várjuk.

Cservenák Péter gyűjteményéből
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Döntött a testület

Osztottak-szoroztak a képviselők
Februári ülésén az önkormányzati
képviselő-testület megalkotta a város 2017-es költségvetését, melynek
bevételi- és kiadási főösszege 8,2
milliárd forint, beszámítva a mélygarázs megvásárlására korábban elnyert
csaknem 2 milliárd forint összegű állami támogatást is.

Szociális, egészségügyi, állategészségügyi, köznevelési, közművelődési,
sport, turisztikai, szervezési, tájékoztatási feladatok támogatására 351 millió
forint szerepel a költségvetésben.
Különböző - jelentős részben TAOpályázatok révén megvalósuló - fejlesztések támogatására, önkormányzati
önrészének biztosítására hozzávetőleg
334 millió áll(hat) rendelkezésre.
A kiadási főösszegen túlmenően a
költségvetési szervek (intézmények)
kisebb összegű - beruházási, eszközbeszerző - kiadásaira csaknem 18.5 millió
forintot tud biztosítani az önkormányzat az elfogadott büdzsé alapján.
A képviselő-testület elfogadta a Váci
Polgármesteri Hivatal múlt évi tevékenységéről szóló beszámolót, s egyúttal
jóváhagyták a 2017-re meghatározott
főbb célkitűzéseket. Ezek sorában - az
alapfeladatokon túlmenően - az előterjesztő Deákné dr. Szarka Anita jegyző
kiemelte a 2018-ban hatályba lépő általános közigazgatási rendtartás alkalmazására való felkészülést, a pályázati

lehetőségek fokozott kihasználását, a
„Családbarát Munkahely” cím már kétszeri elnyerésében fontos szerepet játszó
intézkedések további bővítését.
Fördős Attila polgármester Ferjancsics László képviselő módosító
indítványával kiegészített - előterjesztése alapján a testület módosította
a pénzben és természetben nyújtott
szociális- és gyermekvédelmi ellátások
helyi szabályairól szóló rendeletet. A
határozat értelmében 30 %-kal emelkedik a jogosultsági összeghatár. Az
indoklás szerint ezt a minimálbér és
a garantált bérminimum emelése teszi szükségessé, hiszen ennek nyomán
több, korábban támogatásra jogosult
család kiesne a megsegítendők köréből
a lakásfenntartási, beiskolázási, fűtési
költség támogatás, illetve egyéb segélyek vonatkozásában.
Határozat született arról, hogy a
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. a lomtalanítás során összegyűjtött
hulladékot átmenetileg, a végleges lerakóba való - ütemezett - elszállításig
a Deákvári fasor 2. sz alatti telephelyen
tárolhatja.
Döntés született az „Elismert
vállalatcsoport” alapító okiratának
módosításáról, a holding szervezeti
forma megszűnéséről, egyúttal pedig a Váci Városfejlesztő Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság, a Váci
Távhőszolgáltatási Nonprofit Köz-

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. február
23.-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 2/2017. (II. 24.) sz. rendelet Vác Város Önkormányzat költségvetéséről
A helyi önkormányzatok 2017. évi költségvetése hasonlóan
az előző évekhez – a központi költségvetéshez a forrásszabályozáson keresztül kapcsolódik, a helyi önkormányzatok általános
működésének és ágazati feladatinak támogatásán keresztül. Az
önkormányzat bevételei 8.208.010 eFt összegben kerültek betervezésre.
- 3/2017. (II. 24.) sz. rendeletmódosítás – a Környezetvédelmi Alapról szóló 31/2017. (XI. 28.) sz. rendeletről
A közterületen kivágott fás szárú növénypótlási kötelezettség
bizonyos esetekben pénzbeli megváltással is teljesíthető. A kompenzáció összegét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni, amelyet teljes egészében fapótlásra, fatelepítésre

hasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
és a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
- változásokkal - egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratának elfogadásáról.

Két napirendi ponttal rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott február 2-án Vác
Város Önkormányzata.
A testület korábbi döntése értelmében az
önkormányzat csaknem 33 millió forint ös�szegű támogatást biztosít a Váci KSE TAOrendszerben, tehát zömmel állami forrásból
épülő új munkacsarnoka megvalósításához.
A rendkívüli ülésen született határozat
értelmében a képviselő-testület felhatalmazta
a polgármestert a támogatási megállapodás
aláírására az egyesülettel - ugyanis ez volt az
egyik feltétele, hogy a város hitelt vehessen fel
a vállalt önrész biztosítására.
A Galcsek u. 9. alatti, társas bérházzá
alakuló ingatlan (volt kommendánsi hivatal) alapító okiratának korábbi elfogadása
után már nincs akadálya a kialakított lakások bérbe adásának, és amint azt a rendkívüli
ülésen Fördős Attila megfogalmazta, az otthonok hasznosítása kiemelt érdek.
Több hivatal, társadalmi- vagy sport
szervezet bérlő kijelölési joggal bír az ingatlan vonatkozásában, és a testület zárt ülésen
egyhangúlag támogatta a Vác Városi Evezős
Club javaslatát, így tehát az egyik lakás bérlésére határozott, 3 éves időtartamra Galambos Péter, az egyesület négyszeres világbajnoki érmes versenyzője kapott jogosultságot.

és ezek gondozására kell felhasználni.
- 4/2017. (II. 24.) sz. rendeletmódosítás – a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi
szabályairól szóló 13/2016. (III. 18.) sz. rendeletről
A minimálbér összege bruttó 111.000,- Ft-ról 127.650,- Ftra, a bérminimum 129.000,- Ft-ról 161.250,- Ft-ra emelkedett.
Előzőek alapján célszerű a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások esetében az egy főre jutó jövedelem megemelése.
- 5/2017. (II. 24) sz. rendeletmódosítás – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2012.(III.22.) sz. rendeletről
A Képviselő-testület hatékony működése, üléseinek zavartalan lefolytatása önkormányzati érdek, melynek biztosítása
érdekében a Képviselő-testület – mérlegelési jogkörében – szabályozhatja a véleménynyilvánítás módját, és önkorlátozó intézkedéseket tehet.
- 6/2017. (II. 24.) sz. rendelet a váci 3500 hrsz-ú kivett, közterület 35 m2 területrész törzsvagyonból történő kivezetéséről
Az előzetes felmérések alapján 35 m2 terület értékesítésével,
határrendezésével lehet az utca képét, formáját szabályossá tenni.
A hatályos HÉSZ is ezt támogatja.
A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129.
sz. irodájában megtekinthetők.

Deákné Dr. Szarka Anita jegyző
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Fűtéskorszerűsítés a színházban
Csaknem nyolc millió forintos beruházás eredményeként immár új kazánok biztosítják a fűtést a Váci Dunakanyar Színházban. A fejlesztés
nagyon időszerű volt, hiszen a korábbi
berendezés elavult, sőt már balesetveszélyessé vált.

- A színház négy évvel ezelőtti alapításakor első lépésben komoly társadalmi
munka eredményeként ismét fogadóképessé vált a korábban hosszú évekig
nem használt épület. Azután évről évre
újabb és újabb fejlesztések valósultak
meg: korszerűbbé váltak, bővültek az
öltözők, megújultak a mosdók, akadálymentesítés is megvalósult - sorolta az
elmúlt időszak fejlesztéseit a helyszínen
tartott sajtótájékoztatón Fördős Attila
polgármester.
Kérdésre válaszolva hozzátette: további rövid távú terv, hogy még az idén
megoldhassa az intézmény a nézőtér
klimatizálását, illetve jusson forrás a
színpadtechnika korszerűsítésére is.
- Ami a színház költségvetési finanszírozását illeti, úgy tűnik, hogy a
tavalyi 25 millió forinttal szemben az
idén tíz millióval több támogatást biztosíthat az önkormányzat erre a célra.

Ez azért is fontos, mert mielőbb szeretnénk elérni, hogy az intézmény kiemelt
státuszt kapjon, és ezzel állami forrásra
is jogosultságot szerezzen, ennek pedig

lényeges feltétele a kellő mértékű helyi
támogatás. Végső soron az a cél, hogy
egy kisebb létszámú állandó társulattal
rendelkező színházunk legyen - emelte
ki Fördős Attila.
Megemlítette még, hogy főleg kezdetben sokan megkérdőjelezték a színház létjogosultságát, de szavai szerint
a nézőszám alakulása, a teátrum egyre
ismertebbé válása visszaigazolja az alapítói várakozásokat.
Ribáry Z.

Vácra látogatott Argentína
budapesti nagykövete
Február 14-én Vácott vendégeskedett
Argentína magyarországi nagykövete,
Maximiliano Gregorio Cernadas, aki
megbeszélést folytatott a városvezetőkkel és a kulturális élet néhány jeles
szereplőjével, továbbá megtekintette a
belváros fő nevezetességeit, több kiállításra is betérve.
A Városháza testvérvárosi termében
tartott eszmecsere elején Fördős Attila
polgármester köszöntötte a jeles vendéget, többek között kiemelve annak jelentőségét, hogy az idei évvel új dimenzióba
emelkedett hazánk és Argentína diplomáciai kapcsolata, miután a dél-amerikai
állam most először akkreditált nagykövetet Budapestre.
- Megtisztelő, hogy nagykövet úr
egyik első vidéki látogatásának úti céljául
városunkat választotta. Köszönjük a kitüntető figyelmet, és egyben hangsúlyozzuk, hogy önkormányzatunk nyitott a
külkapcsolatok bővítésére. Ez a mostani
találkozó reményeink szerint fontos lépés lehet ebben a tekintetben Argentína
vonatkozásában - mondta a városvezető.

Ezután rövid áttekintést adott Vác
gazdag kulturális életéről, különös tekintettel a Városházán életre hívott Nemzetközi Mobil MADI Múzeumra, hiszen a
mozaikszóval leírt modern képzőművészeti irányzat bölcsője Argentína, tehát
ennek kapcsán már ki lehet emelni egy
fontos kapcsolódási pontot.
- A Nemzetközi Mobil MADI Múzeumunk kapcsán kiemelhetjük, hogy
egy barokk stílusú műemléki épületben
hoztuk létre ezt a gazdag bemutatót, és
bár főleg kezdetben voltak olyan hangok,
hogy ez stílustörés, mi nem így gondoltuk, és az idő, az egyre jelentősebb érdek-
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Turisztikai szezonyitó
tanácskozás
Az önkormányzat és a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. - Tourinform
Iroda már hagyományos turisztikai
szezonnyitó tanácskozásán Fördős
Attila polgármester bevezetőjében
hangsúlyozta: az ágazat fejlesztése
kapcsán nem elég az önkormányzat
saját rendszerében gondolkodni, lépéseket tenni, szorosan be kell vonni a
szolgáltatókat is, a városvezető szavai
szerint egyre többen partnerek ebben.
Papp Ildikó, a Tourinform Iroda
vezetője is az összefogás jelentőségét
hangsúlyozta elsősorban, továbbá kiemelte a folyamatos megújulás fontosságát, a kínálat minél szélesebb
körű ismertetését, különös tekintettel
a belföldi vendégek városunkba, a Dunakanyar térségébe csábítására.
Az idei fő tervekről szólva elhangzott, hogy készül egy Dunakanyar eseménynaptár Visegrád, Vác és
Szentendre összefogásával, ugyancsak
előkészületben van egy, a csatlakozó
szolgáltatók kedvezményes ajánlatait
tartalmazó kuponfüzet.
lődés mindinkább visszaigazolja a várakozásainkat - emelte ki Fördős Attila.
Maximiliano Gregorio Cernadas válaszában említést tett arról, hogy Argentínában nagy megbecsülésnek örvend az
igen jelentős számú magyar diaszpóra,
amelynek tagjai közül nagyon sokan igen
fontos vezető pozíciókat töltenek be.
- Még csak rövid ideje költöztünk
Budapestre a családommal, de elmondhatom, hogy csodálatosnak találjuk a
hazájukat, a magyar embereket. Elsődleges feladatom a kapcsolatok erősítése a két ország között, amelyre az élet
minden területén lehetőség kínálkozik,
az oktatástól elkezdve a kulturális-művészeti programokon át a gazdasági
együttműködésig, a sport kapcsolatokig. Gondolkozzunk közösen a lehetőségekről, és ígérhetem, hogy a magam
részéről minden segítséget megadok a
váci önkormányzatnak is ilyen irányú
törekvéseihez - fogalmazott válaszában
a diplomata.
A találkozón a vendégen és a város
vezetőin kívül részt vett Kis Domonkos
Márk, a Váci Dunakanyar Színház igazgatója és a városházi Nemzetközi Mobil
MADI Múzeum létrejöttében főszerepet játszó Saxon-Szász János festőművész, Dárdai Zsuzsa képzőművész és
Papp László műgyűjtő, kurátor.
R. Z.
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Minden napra kisebb (öko)lábnyom Javában tart a

A környezettudatos élet gyakorlati fogásaival ismerkedhettek meg a Karolina Katolikus Általános Iskola felsősei február 9-én,
egy rendhagyó projektzáró nap során.
A diákok előadást hallhattak életmódunk és környezetünk izgalmas összefüggéseiről - többek között szóba került, hogyan
keletkeznek a mikroműanyagok, hogyan

szennyezhetik elektronikus hulladékaink az
afrikai partok levegőjét és talaját, miért áll
a háziszappan kettő, a folyékony szappan
pedig húsz összetevőből, és hogyan szabadulhatunk meg a felesleges pénzkidobástól
vásárlásaink során.
Az ezt követő vetélkedő interaktív állomásain a diákok gyakorlati képességeire
is szükség volt. Kipróbálhatták a környezetbarát mosást, a szelektív-szemét kosárlabdát és készíthettek karbonkígyót kedvenc termékeink karbonlábnyoma alapján.
Különösen népszerű volt a felesleges áruk
fóruma.
Az eseményre a Magosfa Alapítvány
„Fenntarthatóság a mindennapokban” című
nemzetközi
(bosnyák-magyar-lengyelszerb-szlovák) projektje keretében került sor.
A projektben a résztvevő országok civil
szervezeteinek és egyetemeinek közreműködésével elkészült egy tankönyv, melynek
címe: "Minden napra kisebb (öko)lábnyom".
(További információ: Kiss Áron Keve,
20/397-6640, magosfa@magosfa.hu)

Előkészítő foglalkozások a
Karolina Katolikus Általános Iskolában
A Karolina Katolikus Általános Iskola,
Székesegyházi Kórusiskola és Alapfokú
Művészeti Iskola február 21-én tartott
nyílt napját követően előkészítő foglalkozás sorozatot indított leendő első osztályosoknak. Két alkalom (március 9. és március
16., 16.30-17.30 óráig) még hátra van, és
nem késő bekapcsolódni a programba. A
találkozók látogatása díjtalan és semmi
nemű kötelezettséggel nem jár.
A foglalkozásokat egyrészt játékos matematikából tartják, amely az emelt óraszámú matematika osztály (1.a) mellett való
döntés megkönnyítését szolgálja, az énekes-játékos foglalkozások pedig a kórusiskolai osztály (1.z) melletti döntést segítik és
ennek „munkájába” engednek bepillantást.
A matematika osztályban cél a logikus
gondolkodás fejlesztése kompetencia alapú
szemléletmóddal, készség- és képességfej-

lesztés értékorientált pedagógiával.
A kórusiskolai osztályban emelt szintű
ének- és kórus foglalkozások, zeneiskolai
szolfézs és professzionális zenetudományi és zenepedagógiai módszerekkel, eszközökkel megvalósuló hangszertanítás, a
"Kodály módszer" szerinti speciális személyiség és képességfejlesztés, a szentmiséken
való éneklés és liturgikus szolgálat teszi teljessé a pedagógiai programot.
Érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein (tel.: 27/814-163, e-mail: titkarsag.
vac_karolina@ekif-vac.hu, honlap: www.
karolinavac.hu), Sisa Sándorné igazgatónőnél (06-30/462- 8678), Verbay Zsolt és
Verbay Zsuzsanna kórusiskolai művészeti
vezetőknél (06-20/828- 9093, illetve 0630/435- 4101), Varga László zeneigazgató atyánál (06-30/521- 7507, omce@
freemail.hu).

Sok munkát adott és ad a szokatlanul kemény tél

Még nincs vége a hideg évszaknak, de már eddig több mint 35 millió forintot fordított
hóeltakarításra, síkosság mentesítésre a Váci Városfejlesztő Kft. A kemény januári fagyok
az útfelületeket is megrongálták, így azok rendbetételét is megkezdte az önkormányzati
holding.
Az eddigi kimutatások szerint decemberben 10, míg a fagyos januárban 20-25 millió
forintot fordított a társaság a hó eltakarítására, illetve a síkosság mentesítésre.
A hó és a jégréteg eltűnésével azonban láthatóvá váltak az útfelületeken keletkezett hibák is. A kemény januári fagy otthagyta a nyomát az aszfalton, ezért a cég megkezdte a forgalmasabb területeken a kátyúk befoltozását. Dolgozott már a holding speciális munkagépe
a Deákvári főtéren, a Naszály úton, a buszpályaudvaron is. Az időjárás azonban megakasztotta a munkák folytatását. A körülmények kedvezőbbé válásával párhuzamosan viszont új
lendületet kap a legsürgetőbb javítási feladatok elvégzése.

lomtalanítás

Február utolsó hetében (az I. körzettel) elkezdődött a lomtalanítás, március folyamán következik a folytatás - a
II. és a III. körzetben.
További lomtalanítási és elektronikus hulladék gyűjtő időpontok:
II. körzet (a 2-es számú főút és a
vasútvonal közötti szakasz): Március
9-11. (Elektronikus hulladék gyűjtés:
TB (CEMÜ) székház parkolója, március 11-én. 8-13 óráig)
III. körzet (a vasútvonal és a 2/A
főút közötti szakasz): Március 23-25.
(Elektronikus hulladék gyűjtés: Deákvári fasor 2. melletti külső parkoló,
március 25-én 8-13 óráig)
A lakók csütörtökön és pénteken
14 óráig, illetve szombaton 11 óráig
rakhatják ki a porták elé a feleslegessé
vált holmikat.
Nem tartozik a lomtalanítás körébe a naponta keletkező háztartási hulladék, az ipari, mezőgazdasági
tevékenység következtében képződő
hulladék, a veszélyes hulladék, az építési törmelék, autógumi, autóroncs, a
zöld-hulladék.
Továbbá elektronikus hulladékot
sem szabad kirakni, ennek gyűjtésére
- mint fentebb látható - körzetenként
egy-egy helyszínt jelölt ki a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
További információ a 27/501-032es, vagy a 27/501-033-as telefonszámon kérhető.

Kiválasztották az M2-es út
fejlesztésének kivitelezőjét
A Strabag nyerte az M2-es elkerülő
gyorsforgalmi úttá fejlesztésére kiírt
közbeszerzést - közölte a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az MTIvel.
Az évek óta halogatott fejlesztés az
előkészítő munkálatokkal várhatóan
áprilisban kezdődik.
A beruházás európai uniós és magyar források felhasználásával a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából mintegy nettó 32,975 milliárd
forintból valósul meg. A bővítés során
a Budapest és Vác közötti szakasz végig 2x2 sávos lesz és Dunakeszi, valamint Sződliget mellett új csomópont
is épül. Ha a beruházás időre elkészül,
ezen a szakaszon 2019-től már végig
110-es sebességgel lehet majd közlekedni.

Hirdetés
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Közkincseink: A váci postapalota

Örült Szakácsy Sándor postafelügyelő úr, amikor 1927
augusztus1-én hétfőn, Vácon használatba vehette az új
postapalotát. Örülhetett is, hiszen nemcsak a város egyik
legszebb és legkorszerűbb munkahelye készült el számára, hanem a lakása is, amely a második szinten biztosította a hivatali
időn túli összkomfortos kényelmet.
1924-ben kezdték építeni Vácon az új postapalota épületét, ugyanis
a régi, amely a Kossuth utcában volt, a rohamosan fejlődő kommunikációs igények kiszolgálása szempontjából már kicsinek bizonyult. A
város helyet keresett hát az impozáns épületnek, aminek terveit a híres
építész, Schulek Frigyes fia, Schulek János és tervezőtársa, Reichl Kálmán készítette el.
Schulek János műegyetemi tanár egyébként ekkor volt pályája csúcsán. Ő volt korábban az építésvezetője az édesapja által megálmodott
budai Halászbástyának, a húszas évektől pedig rengeteg középület tervezését vezette, sőt ekkor még rá várt a visegrádi Mátyás palota romjainak a felfedezése is.
A tervezők a Vácra megálmodott jelentős épülettömb utcai frontját
neobarokk stílusjegyekkel ruházták fel, amely így tényleg olyan ábrázatú lett, mint egy főúri kúria, kellő tekintélyt és tiszteletet kölcsönözve
ezzel az új és egyre terjedő szolgáltatás, a telekommunikáció hivatalának. A legszűkebben vett belvárosban már nem nagyon volt hely, így az
akkori vásártéren mérték ki az épület alapjait a mérnökök. Hihetetlen,
de igaz, hogy a váci mesterek, kőművesek, asztalosok, később technikusok - akiknek munkájával Schulek János meg volt elégedve - két év
alatt végeztek a kivitelezéssel.
A csinnadrattát mellőző átadás előtt a helyi újság munkatársának a
postamester megmutatta az épületet, a krónikás arról számolt be, hogy
a címeres főbejáraton belépve impozáns csarnokban találja magát az
ember. Mára ezt a teret a levélfelvétel és egyéb ügyfélpultok foglalták
el, szemközt pedig a fiókbérlők kulccsal zárható szekrénykéi voltak elhelyezve. A bejárat mellet - ez még most is látható - két hermetikusan
lezárt telefonfülke állt, innen kapcsolták a hívást a kuncsaftnak. Jobbra
és balra magas emelvényen, üvegezett fal mögött zajlott a levél- és csomagfelvétel, az ajtók mögött pedig a hivatal dolgozói látták el a munkát. Az első tágas szoba a postafőnök irodája volt, majd a tisztviselők
terme következett. A harmadik szobában kaptak helyt a telefonvonalak
kezelői. A források szerint ekkor két kapcsolótáblával 200 váci előfizetőt tudott fogadni a rendszer, a rézhuzalok pedig szabadon futottak a
teremben, amit a technikusok egy hónapon keresztül építettek meg a
kivitelezés során. Továbbhaladva a folyosón a csomagosztály és a távíróhelység következett. Csomagot este 9-ig lehetett feladni. Ennek a szolgáltatásnak külön bejáratot építettek, biztosítva ezzel azt, hogy például
egy élőállat „postásítása” során a jószág rikácsolásával ki ne zökkentse
a telefonálót a diskurzusból. A helyiségek parkettázottak és világosak
voltak, a fűtés pedig központi rendszerről működött.
Így néztek ki az emeleti szolgálati összkomfortos lakások is. Egy
járt a postafőnöknek, de fürdőszobás volt további négy lakás is, amelyekben a tisztségviselők pihenhették ki a napi fáradalmakat. A szolgálati lakások sora ezzel nem ért véget, volt még a földszinten is két altiszti lakás, sőt egy úgynevezett laktanya is a távíró építő munkások részére.
Az átadást követően 11 tisztségviselő és 19 postatiszt kezdte meg
munkáját a postafelügyelő irányítása alatt.
Kapaszkodjanak meg, még nincs vége az újdonságoknak! Az alagsorban meleg vizes mosókonyhák voltak mángorlóval felszerelve, hogy
a tekintélyes személyzet patyolat tiszta és vasalt ruhában láthassa el
munkáját. Lentről két kazán fűtötte az épületet, de a központi vízrendszert tápláló 500 hektoliteres tartályt is ide helyezte el Schulek János,
ekkor ugyanis a vezetékes víz még nem érte el az épület tömbjét.
A lelkes újságíró némi túlzással úgy fogalmazott: milliárdok vannak a váci postapalota pincéjében beépítve! Ámulhatott is! A kor legmodernebb helyi épülete volt akkor a ma már közel 100 éves Magyar
Királyi Posta- Távbeszélő Hivatal.
Az épület előtti tér parkosítására 1930-ban került sor, ekkor még
Szent Imre térnek hívták, csak később lett a neve Posta Park.
Kegyes Zoltán

Kultúra

Anyag - Másképp

A február 16-án tartott
megnyitón Kocsis Zoltán, a
Henkel Magyarország Kft.
gyárigazgatója - úgy is mint
barát és mecénás - méltatta a
kiállító munkásságát.
- Nándor saját környezetének az ízlése szerinti megmu-

később magazinokból kivágott
darabokat kezdett alkalmazni,
legújabban pedig felfedezte
erre a célra a kávékapszulákat,
amelyekkel még plasztikusabbá tudja tenni képeit - mondta
Kocsis Zoltán.
Kiemelte továbbá, hogy az
alkotó csapatemberként készíti - igen nagy hányadban
portré jellegű - műveit, társai
a modellek, illetve Hámor Szabolcs, aki az alapul szolgáló fotókat készíti.
A mostani kiállítás kereté-

tatására helyezi a hangsúlyt.
Hamar rátalált a kollázs technikára, aztán más megoldások
is érdekelni kezdték. Alapanyagként korábban főleg
színes papírlapokat használt,

ben párban láthatók a falakon
a portréfotók, illetve a felvételek alapján, különböző technikákkal készült átértelmezett
arcképek.
R. Z.

Cziráki Nándor - "Anyag Másképp" című - önálló kiállítását láthatja a közönség
a Rubra étteremben, a bemutató tíz év munkásságának
összefoglalása.

A hónap fotója

Jégbe zárva - Erdélyi Ferenc felvétele
További fotók a szerzőtől: http://www.facebook.com/erdelyiphoto

Kultúra

VÁCI HÍRNÖK I 2017 FEBRUÁR I

XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

9

Fényképezőgéppel világversenyeken

Fotó: © Robert Szaniszló / FPA
A váci Szaniszló Róbert kiemelkedő díjakat is elnyerve felvételeivel - már
letette a névjegyét rangos
nemzetközi sport- és divat
események hivatalos fotó-

saként, de a Széll Tamás vezette magyar csapatnak világra szóló sikert hozó Bocus d'Or
gasztronómiai világverseny döntője újabb fontos és különleges kihívást jelentett pályafutása
során.
- Mindig nagyszerű élmény világversenyen
dolgozni, különösen, ha magyar érdekeltség is
van. És most Széll Tamás séf és csapata révén
volt, ráadásul már előzetesen a dobogó környékére várta őket a nemzetközi szakma. Tehát
nagyon jó érzést jelentett magyar fotósként
sürögni-forogni az eseményen, kicsit részesévé
válni a mieink sikerének. Nem utolsó sorban
olyan helyre, környezetbe sodort megint az
élet, ahol korábban nem jártam, így előzetes
terepbejárás és helyszín ismeret nélkül is meg
kellett találnom azokat a helyeket, ahonnan a
legjobb fotókat készíthetem. De nekem pont
ez az izgalom és improvizáció páros adja meg a
kellő motivációt, hogy kihozzam magamból a
maximumot. Óriási élmény volt élőben figyelni a sok mester séfet, köztük Tamást is, hogy
milyen precízen, mindent aprólékosan megtervezve készítik el a különböző fogásokat - szá-

molt be élményeiről a fiatal fotós.
Róbertnek amúgy jóformán már
betelt az idei naptára, amelyben újra
fontos esemény a párizsi Roland
Garros grand slam tenisz torna, a
Formula 1 magyar illetve osztrák
nagydíja, ezek mellett pedig ott sorakoznak még hazai és nemzetközi
divat események is.
További fotók: www.focuspressagency.com

Joláthy kiállítás a K16 Galériában Tehetséges fiatalok tárlata
A váci Modern Művészeti
Gyűjtemény időszaki kiállításoknak helyet adó K16 Galériájában június végéig a 90 éve
született Joláthy Attila életművéből kaphatnak ízelítőt az érdeklődők.
A január végi megnyitón
Papp László műgyűjtő, kurátor
házigazdaként köszöntőjében
elmondta: hosszabb távon az
a cél, hogy a gazdag modern
művészeti gyűjtemény minél

kiállításra, képet alkotva maguknak a művész életművéről.
Dárdai Zsuzsa művészetkritikus, a városháza folyosóin
látható Nemzetközi Mobil
MADI Múzeum társalapítója kiemelte: Joláthy Attila és a
MADI mozaikszóval leírt modern képzőművészeti irányzat
közös nevezője a geometria,
szavai szerint a festő életműve
ebben a körben is kiemelkedő
jelentőséggel bír.

több alkotása folyamatosan
szem előtt lehessen.
Fördős Attila polgármester
- rövid összegzést adva Joláthy
Attila változatos pályájáról kifejezte reményét, hogy az elkövetkező hónapokban sokan
ellátogatnak erre az időszaki

A kiállításnyitón megfogalmazódott: sokak közös
álma, törekvése egy, a geometrikus művészetet középpontba
állító, műhelyfoglalkozásokra
is alkalmat adó múzeum létrehozása Vácott.
R. Z.

A Garay Képzőművészeti Stúdió – Madách Imre
Gimnázium növendékeinek
képzőművészeti tárlatát láthatta a közönség februárban
a könyvtár galériájában.
- A Kultúra Magyar Városa cím nem csupán egy
elismerés városunknak, de
egyúttal kötelezettséget is
jelent, többek között arra
vonatkozóan, hogy lehetőségeink szerint minél inkább
támogassuk a szárnyaikat
bontogató tehetséges fiatalokat. Ebben a küldetésben
pedig nagyon fontos szövetségesünk Garay-Nagy Norbert festőművész. Iskolája
növendékeinek tárlata ékes
bizonyítéka az értékteremtő
munkának - mondta a megnyitón a kiállítás méltatásaként Vácy Károly képviselő, a
művelődési-oktatási és ifjú-

sági-sport bizottság tagja.
A tárlaton bemutatkozó fiatalok: Balázs Borsika, Bognár Zsombor, Csobod
Réka, Csutorors Réka, Fedor
Zsófia, Gyarmati Viktória,
Hadi Kornélia, Hájas Laura, Hunyadkürti Lilla, Jörös
Enikő, Képíró Imre, Lesták
Erzsébet, Megyeri Kinga,
Molnár Luca, Nagy Benedek, Pajor Petra, Szabó Anita, Szabó Hanga, Toldi Flóra,
Tóth Máté, Törincsi Krisztián,
Vincze Aliz.
- Mérföldkő nekünk ez a
tárlat, hiszen korábban még
nem volt hasonló bemutatkozásunk. Ráadásul a könyvtár
galériája nagyszerű helyszín,
színvonalas kiállító hely. Köszönettel tartozunk tehát a
lehetőségért - mondta GarayNagy Norbert festőművész, a
fiatal kiállítók mestere.
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Programajánló
Szimfónia, Grieg: a-moll zongoraverseny.
Jegyár: 1500 Ft (elővételben), 1800 Ft (az előadás napján)
Madách Imre Művelődési Központ
Március 3. 21 óra
Rock & Roll Party a Bulletproof Band zenekarral a Jeszenszky teremben
A koncert a Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás
Programja támogatásával valósul meg.
Jegyár: 800 Ft
Március 4. 16 óra
ÓZ, a Csodák Csodája
Mese balett gyerekektől gyerekeknek a színházteremben
Jegyár: 1000 Ft
Március 4. 17 óra
Klubdélután a kamarateremben a Nemzetközi
Nőnap alkalmából a László Imre Nótakör szervezésében és közreműködésével.
(Közreműködnek: a nótakör kórusa, valamint
szólistái. Elhangzanak: versek, dalok, nóták, a
közönség bevonásával. Összeállító és rendező:
Kovács Edit, Pápa Dorottya és Csallóközi József )
Jegyár: 500 Ft (elővételben), 600 Ft (az előadás
napján)
Március 4. 19 óra
Sváb táncház a Jeszenszky teremben a Folk
Parti Táncház keretében
Vezeti: Wildenrosen Táncegyüttes és a Lustige
Musikanten zenekar
A program a Nemzeti Kulturális Alap, Halmos
Béla Program Ideiglenes Kollégium támogatásával valósul meg.
Jegyár: 500 Ft
Március 10. 20 óra
Váci Jazz Klub - Neumann Balázs Trió a Jeszenszky teremben
A program a Nemzeti Kulturális Alap Könnyűzenei Kollégiumának támogatásával valósul meg.
Jegyár: 1000 Ft
Március 11. 17 óra
VII. Duna menti kórustalálkozó
Fellépő kórusok: Vox Humana Énekkar, Serenus
Kórus, Harmónia Kórus, Contrapunto Kamarakórus - Budapest, Rákosmente, Pikéthy Konzi
leánykar.
A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
A belépés díjtalan!
Március 17. 21 óra
Mandiner koncert a Jeszenszky teremben
Jegyár: 800 Ft.
Március 18. 19 óra
A tavaszi fesztivál nyitó hangversenye
Közreműködők: Vác Civitas Szimfonikus Zenekar, Cs. Nagy Ildikó zongoraművész. Vezényel:
Sándor Bence. Műsoron: Schubert: Befejezetlen

Március 18. szombat 19 óra
Folk Parti Táncház
Szerb-horvát táncház - Kolo együttes (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.)
A program a Nemzeti Kulturális Alap, Halmos
Béla Program Ideiglenes Kollégium támogatásával valósul meg.
A belépőjegy ára: 500 Ft
Március 20. 18 óra
Jól szeretni - Tudod-e, hogy milyen a gyereked?
Dr. Vekerdy Tamás előadása a Nyitott Akadémia
szervezésében.
Jegyár: 2.300 Ft

Március 23. 10 óra
Bognár Szilvia: Titoktok
Az óvodás, kisiskolás népzenei bérleti sorozat előadása. Dalok, versek, mondókák, remek muzsika,
tánc, mulatság és játék... mi kellhet több egy vidám délelőttre? Az előadás után az aulában táncház várja a kicsiket.
A program a Nemzeti Kulturális Alap, Halmos
Béla Program Ideiglenes Kollégiuma támogatásával valósul meg.
A bérlet ára 1.700 Ft, szóló jegyár: 700 Ft
Március 24. 19 óra
Csík Zenekar koncertje Kiss Tibi (Quimby)
vendégszereplésével
A program a Nemzeti Kulturális Alap, Halmos
Béla Program Ideiglenes Kollégium támogatásával valósul meg.
Jegyár: 2800 Ft (elővételben), 3100 Ft (az előadás napján)
Március 25. 19 óra
Magyar táncház - a Parapács együttes közreműködésével - a Jeszenszky teremben a FOLK
PARTI TÁNCHÁZ sorozatban.
A program a Nemzeti Kulturális Alap, Halmos
Béla Program Ideiglenes Kollégium támogatásával valósul meg.
Jegyár: 500 Ft
Március 26.
Mozgó mozi - filmek széles vásznon minden
mennyiségben.
(A kínálatról tájékozódjon a MIMK honlapján!)
Március 29. 10 óra
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
(Musical a Parlando Társulat előadásában)
Jegyár: 1100 Ft
Március 30. 19 óra
Jim Jacobs - Warren Casey: Grease
Musical a Bánfalvy stúdió előadásában

Programok
Jegyárak: 3900 Ft, 4900 Ft, 5900 Ft
Március 31. 20 óra
Váci jazz klub a Jeszenszky teremben a Balázs
Elemér Group fellépésével
A program a Nemzeti Kulturális Alap Könnyűzenei Kollégiumának támogatásával valósul meg.
Jegyár: 1000 Ft

Váci Dunakanyar Színház
Március 7. 14 óra
Balázs Fecó műsora
Jegyár: 1900 Ft
Március 8. 19 óra
Maros András-Maruszki Balázs: Szabadság
FM - Kapcsoljuk az ötvenes éveket
(Színház és stand up a Színfolt Film és a Terror
Háza közös produkciójában)
Jegyár: 1900 Ft
Március 11. 19 óra
J. Brammer – A. Grünwald – Kálmán Imre:
Marica grófnő
Nagyoperett két felvonásban. Szereposztás: Marica grófnő: Fogarassy Bernadett, Török Péter:
Pankotay Péter/Csengeri Attila, Dragomir Móricz: Benkóczy Zoltán, Báró Zsupán Kálmán:
Fogarassy András, Liza: Tunyogi Bernadett/Gróf
Gréta, Lidi, a cigányasszony: Zalay Lídia Cecília, Nagyhercegnő: Fodor Zsóka/Halász Aranka,
Kudelka: Harsányi Gábor, Alfréd: Egri László,
Lotti néni: Borbáth Ottília/ Fodor Zsóka/ Halász Aranka.
Jegyár: 3400 Ft
Március 16. 19 óra
Neil Simon: Az utolsó hősszerelmes
Vígjáték három felvonásban, a Váci Dunakanyar
Színház előadása.
Jegyár: 2900 Ft
Március 18. 19 óra
Marc Camoletti: Négy férfi gatyában

(Zenés vígjáték két felvonásban, a Víg Vác bérlet
3. előadása. Szereposztás: Georgette, tulajdonos:
Fodor Zsóka, Jacqueline, festőművész: Nyertes
Zsuzsa/Papp Kati, Janine, zongo ratanárnő:
Fogarassy Bernadett, Berthe, szobalány: Lengyel
Eleonóra, Bernard, a lakást akarja kivenni: Bajomi Nagy György, Spartacus, modell: Beleznay
Endre, Jean, zongorázni akar: Straub Péter,
Bertrand, feleséget keres: Straub Dezső)
Jegyár: 2900 Ft

Programok

Március 20. 10 óra
A háromágú tölgyfa tündére
(Fabók Mancsi Bábszínháza előadása)
Jegyár: 900 Ft
Március 23. 19 óra
Eisemann Mihály és Szilágyi László: Én és a
kisöcsém
Zenés vígjáték két részben. Szereposztás: Kelemen Félix: Koltai Róbert, Kelemen Kató: Placskó
Emese, Vadász Frici: Gyebnár Csekka, Andersen:
Fila Balázs / Egyházi Géza, Sas: Oroszi Tamás,
Vas: Lipták Péter, Zolestyák: Pecsenyiczki Balázs, Piri: Udvarias Anna / Lehel Kata, Bözsi:
Karaivanov Lilla, Végrehajtó: Kozel Dániel.
Jegyár: 2900 Ft

Március 24. 19 óra
Nejem a neten
Vígjáték két felvonásban, a Fregoli Színház előadása. Szereplők: Magyar Attila, Nyertes Zsuzsa,
Harsányi Gábor, Cseke Katinka/Plasztán Anett,
Hoffman Richárd/Czakó Ádám, Czető Zsanett,
Pászthy Viktória.
Jegyár: 2900 Ft
Március 26. 11 óra
Vuk
Mesemusical Fekete István regénye nyomán.
Jegyár: 1400 Ft

Katona Lajos Városi Könyvtár
Március 3., 10., 17., 24., 31.
Zenebölcsi - Pénteken délelőttönként 9 órai kezdettel babusgatós játékokkal, gitár és furulyamuzsikával várjuk az apróságokat szüleikkel.
A foglalkozás nem ingyenes!
Március 9. 18 óra
Hidas Judit könyvbemutatója
Író-olvasó találkozó az olvasóteremben. Beszélgetés Hidas Judittal Seb című regényéről.
A beszélgetés moderátora: Mészáros Sándor
irodalomkritikus
Március 11. 10.00-13.00 óráig
Családi nap – Kézműves foglalkozás gyermekeknek
A foglalkozás ingyenes!
Március 30. 10 óra
Az Operaház Nagykövete program rendezvénye - A Magyar Állami Operaház 2013 őszén
indította útjára programját, hogy egy új, kulturális értelemben tágabb látókörű operába járó fiatal nemzedéket neveljen. A zeneszínház számos
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művésze vállalta, hogy személyes élményekkel átszőtt, szakmailag magas színvonalú előadásokat
tart. Előzetes bejelentkezés szükséges!
(Rendezvényszervező: Katona Lajos Városi
Könyvtár, www.klvk.vac.hu, tel.: 27/311-335)
Bartók–Pikéthy Zeneművészeti
Szakközépiskola és Alapfokú Zeneiskola
Március 21. 18 óra
Bach születésnapi koncert
Közreműködők: Sebastian Consort, Váci Palestrina Kórus, Philipp György, Mészáros Péter (ének),
Dr. Bednarik Anasztázia-orgona.
A belépés ingyenes!
Kiállítások
Városháza
“Szeretet, Élet, Lélek”
Cseledy András Sándor fotóművész (Forte Fotóklub Vác) kiállítása. Vendég kiállító: Cseledy Attila András (Forte Fotóklub
Vác). A kiállítást megnyitja: Fördős Attila
polgármester, köszöntőt mond: Dr. Hirling
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András, a Váci
Irgalmasrendi
Kórház igazgató
főorvosa, a kiállítást megáldja: Dr.
Csáki Tibor, a Fehérek temploma plébánosa. Közreműködik:
Zádor Mariann - ének és Szamosvölgyi
Máté - ének, gitár, szintetizátor.
Megnyitó: március 2. 18 óra. A kiállítás március 30-ig látogatható.
MIMK emeleti galéria
„Jobbító szándékkal” - gróf Széchenyi István
szellemi öröksége a magyar kultúrában
A MAOE fotóművészeinek kiállítása. Megnyitó:
március 17. péntek 18 óra. Április 18-áig látogatható.
Könyvtár galéria
A tél varázsa - A Forte Fotóklub Vác tagjainak tárlata. Megnyitó: március 2. 17 óra
(Megnyitja Maczkay Zsaklin művészeti
író, közreműködnek az Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai). A tárlat április elejéig látogatható.

Kezdődik a 15. Váci Tavaszi Fesztivál

Március 17-étől április 30-áig tart
a már hagyományos - tizenötödik
- Váci Tavaszi Fesztivál, melynek
keretében a legtöbb programnak a

szervező Madách Imre Művelődési Központ ad helyet.
A műsorfolyamban a legkülönfélébb koncert előadásokon (jazz, klasszikus komolyzene,
népzene) kívül sztárfellépőket felvonultató musicalek, kifejezetten gyermekeknek szóló interaktív előadások, néptánc estek, irodalmi és színházi programok, ismeretterjesztő előadások kínálnak változatos programlehetőséget minden korosztálynak.
Néhány kiemelt eseményről bővebben:
Rögtön a fesztivál második napján, március 18-án a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar
ad nyitó hangversenyt Sándor Bence vezényletével és Cs. Nagy Ildikó zongoraművész közreműködésével.
Március 20-án egy családcentrikus pszichológiai eladáson vehetnek részt az érdeklődők:
Dr. Vekerdy Tamás író-pszichológus azt a témakört elemzi, hogy a szülők tudják-e valójában,
milyenek a gyermekeik, képesek-e őket jól szeretni.
Március 24-én a csaknem harminc éve együtt muzsikáló Csík zenekar ad koncertet, a
Quimby frontembere, Kiss Tibi vendégszereplésével.
Március 29-én Móricz Zsigmond klasszikussá vált, Légy jó mindhalálig című regényének
különleges feldolgozását tekintheti meg a musical műfajt kedvelő közönség.
Másnap a Grease című musicalt láthatják az érdeklődők a Bánfalvy stúdió produkciójában, két időpontban, 15 és 19 órai kezdettel, miután az esti előadásra már minden jegy elkelt.
Három, a jazz varázslatos világából ízelítőt adó zenei est is a programban szerepel: március 31-én a nemzetközileg is széles körben elismert jazzdobos, Balázs Elemér zenekara lép
fel a művelődési központban, április 7-én a Csányi István nevéhez köthető Sax-O-Funk
formáció zenél majd, április 21-én a 2010-ben a legjobb szövegírónak járó díjat megnyerő
Lombos Márton ad koncertet Juhász Attilával duóban.
Április 6-án a közkedvelt tévés humorista, Dombóvári István ad önálló stand-up estet,
Bellus István műsorvezetésével.
A költészet napja alkalmából április 13-án irodalmi esten vehetnek részt az érdeklődők:
az előadó Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész, aki elsősorban a XX. század magyar irodalmának legjelesebb istenkereső költőitől - mások mellett Ady Endrétől, Babits Mihálytól,
József Attilától - válogatott műveket összeállításába.
Április 22-én a magyar rockzene kultikus alakjait megidéző Budapest Bár ad koncertet,
melynek keretében feldolgozott filmslágereket, kuplékat és táncdalokat egyaránt hallhat a
nagyérdemű publikum, mívesen hangszerelt cigányzene kíséretében.
Április 23-án John Fowles klasszikusa, a Lepkegyűjtő színpadi feldolgozásának előadását
láthatják az érdeklődők.
A Folk Party táncház sorozat is tartogat programot, márciusban kettőt is, aztán április
22-én a váci zeneiskola népzenei tagozatának növendékei mutatják be tudásukat.
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Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg
(Vác, Köztársaság út 34.) 2017. március 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
Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra:

- 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 (külön-külön), 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
Lakások szociális alapon történő bérbeadásra:
- Az ingatlan címe: Vác, Galcsek u. 9. fsz.
1. (2 szoba, 52 m2, összkomfortos)
- Az ingatlan címe: Vác, Galcsek u. 9. fsz. 2.
(1 + fél szoba, 35 m2, összkomfortos)
- Az ingatlan címe: Vác, Galcsek u. 9. fsz.
4. (fél szoba, 17 m2, összkomfortos)
- Az ingatlan címe: Vác, Galcsek u. 9. fsz.
6. (fél szoba, 18 m2, összkomfortos)
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

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. álláshirdetései
Uszodamester
Jelentkezési feltételek: Uszodamesteri oklevél, büntetlen előélet
Gépész
Jelentkezési feltételek: Kazánfűtő képesítés, büntetlen előélet
Előnyt jelent: gáz- és/vagy vízszerelő szakképesítés, uszodagépészeti gyakorlat

Hasznos

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
pályázatot hirdet üzemeltetési és fejlesztési igazgatói
pozícióra.
Főbb feladatok:
- A Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság feladataként meghatározott üzemeltetési és ingatlanfejlesztési célkitűzéseinek meghatározása, azok ös�szehangolása a vállalatcsoport stratégiai elképzeléseivel;
- Üzemeltetési (felújítási, karbantartási) illetve ingatlanfejlesztési feladatok meghatározása, menedzselése;
- Üzemeltetési és ingatlanfejlesztési feladatokat végrehajtó szervezeti egységek irányítása;
- Kapcsolódó pénzügyi forrással és humánerőforrással való hatékony gazdálkodás megvalósítása;
- Feladat-ellátási ütemtervek összeállítása, végrehajtásának ellenőrzése;
- Releváns folyamatok leszabályozása, munkafolyamatok irányítása és ellenőrzése;
- Összehangolt együttműködés a társaság vezetésével és tulajdonosával, rendszeres beszámolás biztosítása.
Pályázati feltételek:
- Felsőfokú műszaki végzettség és gazdasági szakirányú végzettség;
- Minimum 5 év versenyszférában szerzett szakmai
tapasztalat;
- Minimum 5 év műszaki vezetői/projektvezetői tapasztalat, üzemeltetési ismeretek;
- Angol vagy német nyelv középfokú ismerete;
- B típusú gépjárművezetői engedély;
- Felhasználói szintű számítógépes ismeret;
- Büntetlen előélet.
A pályázat tartalmazza:
- A pályázó eddigi szakmai életrajzát
- Szakmai elképzeléseket
- Az iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok másolatát
- Bérezésre vonatkozó igényt
Bérezés: egyéni megállapodás alapján.

Jegypénztáros/fürdőszolgálatos
Jelentkezési feltételek: Érettségi bizonyítvány, számítógép felhasználó szintű ismerete, büntetlen előélet
Előnyt jelent: alap- vagy középfokú pénzügyi végzettség, jó
kommunikációs készség

Az állás betöltése határozatlan időre szól, 3 havi rendes felmondási idővel.

Gondnok/karbantartó
Jelentkezési feltételek: víz-gáz és/vagy villanyszerelő képesítés,
számítógép felhasználó szintű ismerete, büntetlen előélet
Előnyt jelent: kisgépkezelői bizonyítvány, jó kommunikációs
készség

A pályázat elbírálásának határideje: 2017.03.21.

Jelentkezni lehet: fényképes önéletrajz és fizetési igény benyújtásával a Váci Sport Kh. Np. Kft. 2600 Vác, Ady Endre sétány
16. postai címen vagy ugyanitt személyesen illetve elektronikus
formában a zabo.edina@vacholding.hu címen.
Jelentkezési határidő: 2017. március 15.

A pályázat beküldésének határideje: 2017.03.14.

A pályázat benyújtása:
A Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
központjában (2600, Vác, Köztársaság út 34.) vagy az
alábbi e-mail címen: benyo.balazs@vacholding.hu
Érdeklődni az alábbi e-mail címen lehet:
czifra.monika@vacholding.hu

Hasznos
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje
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H
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23
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24
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25
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26
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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

Születtek: Jónás Mátyás és Mezei Barbara gyermeke: Maja Noa,
Cseri Ádám és Sárkány Brigitta
gyermeke: Boglárka, Réti István
és Reyes-Srakadi Carmen Amália gyermeke: Hanna, Renk Ádám
Gergő és Szaniszló Kitti Katalin
gyermeke: Áron, Sram Gábor és
Veres Judit gyermeke: Levente,
Hegyesi János és Filakovská Katalin gyermeke: Ágnes, Béni Ferenc és Koter Henrietta gyermeke:
Bence, Simonyi András és Csobay
Júlia gyermeke: Ádám.
Házasságot kötöttek: Hujbert
Áron és Németh Anna, Kiss István
és Elek Mária, Tamás Norbert és
Lajtos Alexandra, Petkes Szilárd
és Mátyás Anikó, Vitencz László
Attila és Kalmár Alíz, Jankovics
István és Lang Éva Erzsébet, Oroszi Balázs és Morigaki Shizuka.

Elhunytak: Kiss Sándorné sz:
Lencsés Erzsébet /1939/, Vasi
Lászlóné sz: Kovács Erzsébet /1930/, Hevér János /1940/,
Franyó Gáborné sz: Kovács Ilona
/1928/, Laczó Istvánné sz: Gyenes Magdolna /1953/, Szalontai
Zoltán /1944/, Gembolya József /1954/, Bartos Béla Ferenc
/1938/, Juhász Sándor /1928/,
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Vanda Lajos Ferencné sz: Kovács
Irén /1946/, Pintér Ferencné sz:
Gerhát Julianna /1935/, Kovács
Tivadar Bertalanné sz: Lisztes Katalin /1942/, Kristofóri Gyuláné
sz: László Magdolna /1935/, Cselleng Andrásné sz: Lászki Margit
/1925/, Molnár Sándor /1945/,
Szabó Lajosné sz: Eckhardt Mária
/1922/, Mihaliczku János /1933/,
Hegedüs Zoltán /1966/, Brückler
Ferencné sz: Kósa Aranka /1963/,
Heizer Jánosné sz: Tóth Mária
/1930/, Fehér Borbála /1935/,
Rácz Sándor György /1952/, Kett
Józsefné sz: Heincz Eszter /1934/,
Bucsek Sándor /1941/, Kovács
Imre /1984/, Dévai János István
/1925/, Együd Lászlóné sz: Bo-

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!

róka Mária /1939/, Sándor János /1968/, Dr. Pálfy Magdolna
/1922/, Török Péterné sz: Schmidt
Mária /1928/, Pálmai László
/1932/, Ziman Sándor /1957/,
Csekő Imréné sz: Majoros Anna
/1935/, Hajdu László /1950/, Jacsó
Géza /1937/, Guzsik István László /1954/, Mihályi Gyula György
/1951/, Miskei Sándorné sz. Horváth Ágnes /1941/, Míves Tamás
/1941/, Lelkes Sándor /1929/,
Folt Béla /1931/, Matus Jánosné
sz. Somogyi Margit /1933/, Kutasi Zoltánné sz. Biró Magdolna
/1933/, Gaál Istvánné sz. Szíjártó
Erzsébet /1936/, Tóth Sándorné
sz. Czipra Gizella /1930/, Szokolai Mihály /1925/, Misik Lászlóné
sz. Fábián Judit /1950/, Fodor Ferencné sz. Reile Erzsébet /1937/,
Havasi József /1936/, Buchnitz
Zoltán Károly /1932/.

Köszönetnyilvánítás

Hálás köszönetet mondunk a Jávorszky Ödön Kórház neurológiai osztályának és a Váci Irgalmasrendi Kórház orvosainak és nővéreinek, akik férjemet, Mihaleczku Jánost nagy hozzáértéssel
ápolták. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik a temetésen fájdalmunkban osztoztak.
Tisztelettel: felesége, Mihaleczku Jánosné és lánya

14

VÁCI HÍRNÖK I 2017 FEBRUÁR I

XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Izgalmas futamok a Ligetben
Nagy kihívást jelentett a
versenyzőknek a III. Váci
Cyclecross Bajnokság, izgalmas futamokat láthattak az
érdeklődők.
- Egy ilyen versenyen nem
gond a sár, a hó, a jég, sőt
ezek teszik igazán izgalmassá
a futamokat. Igaz, a mostani

csoport (licensz nélküli):
Tóth Márk, női II. korcsoport (licensz nélküli): Bokros
Csenge Anna, férfi II. korcsoport (licenszes): Lőrincz
Bendegúz, férfi II. korcsoport (licensz nélküli): Adame
Ármin, női hobbi: Hugyecz
Angéla, férfi III. korcsoport

eseményünkön kicsit talán
túl sok is jutott a jóból. De a
visszajelzések nagyon hízelgőek a verseny kapcsán, tehát
ha csak rajtam múlik, a jövő
év elején újra lesz cyclecross
verseny városunkban - nyilatkozta lapunknak Somoghy Attila főszervező, aki saját maga
is nyeregbe szállt az ötödik
(licensz nélküli) korcsoportban.
Győztesek: Férfi I. kor-

(licenszes): Árvai Krisztián, férfi III. korcsoport
(licensz nélküli): Kálmán
Levente, férfi IV. korcsoport
(licenszes): Peák Barnabás,
férfi IV. korcsoport (licensz
nélküli): Lőrincz Mátyás, női
V. korcsoport (licensz nélküli): Kriston Judit, férfi V. korcsoport (licenszes): Specziár
Viktor, férfi V. korcsoport
(licensz nélküli): Adame
László. (fotók: Virág Dávid)

Búcsú id. Buchnitz Zoltán testnevelő tanártól

Ahhoz a nemzedékhez tartozott, akik átélték és emlékeikben kitörölhetetlenül hordozták a háború borzalmait, Budapest ostromát. Az ötvenes években származása miatt csak nehézségek árán, s némi szerencse
segítségével tanulhatott tovább. Élete kiteljesedését a tanítás, a sport,
azon belül is a labdarúgás jelentette. Hosszú évekig volt a váci labdarúgás egyik meghatározó személyisége. Aktív pályafutása után az
iskolai sport, a diákfoci megszállottja lett.
Szeretett iskolájában majd’ négy évtizeden át gyerekek százaival
szerettette meg a testmozgást, versenyzést, küzdésre buzdítva mindenkit - nem csupán a feladatokat, hanem saját korlátaik átlépését is
szem előtt tartva. Életvidám, humoros személyisége mindig a társaság
központjává tette. Kollégái között elemében érezte magát. Igazi csapatjátékos volt.
Pedagógiai munkásságát számos kitüntetéssel jutalmazták. Az igazi elismerést azonban nem ez jelentette neki, hanem az az őszinte tisztelet és szeretet, ami a kollégáitól és tanítványaitól áradt felé - nyugdíjba
vonulása után is. Szakmai hozzáértésének és emberségének ez az igazi
fokmérője. Feleségével boldog családi életet élt, bár gyermekük nem született, de tanítványai és tágabb családja pótolták ezt a hiányt.
Nyolcvan éves koráig sokat láthattuk kerékpárján itt-ott, mígnem
egy betegség megfosztotta a szabad mozgástól. De még így, két bottal
járva is eljárt a misékre, amíg tudott, lelki megnyugvást keresve. Imáiban mindig áldást kért az egész családjára.
Zoli bácsi, tanár úr, nyugod békében!
Buchnitz Zoltán

Kézilabda

Hajrá Vác!

Több változás is történt a Váci KSE-nél

Több változás történt az elmúlt időszakban a Váci KSE
férfi kézilabda csapatnál.
Az egyesület véglegesítette a felnőtt csapat vezetőedzői pozíciójában Gúnya
Pétert. Megbízatása 2019.
június 30-ig szól.
Az így megüresedő
utánpótlás szakmai igazgatói pozícióba az eddigi
helyettes, Kotormán Attila
került.
A játékoskeretben is változásokat hozott a január.
Munkácsi Robin a kevés játéklehetőség miatt
az Ózdi KC-ben folytatja

pályafutását. A belső posztok, különösen a jobbátlövő pozíció megerősítése
miatt a klub szerződtette
Alexandar Stanojevics-et,
a 33 éves szerb válogatott
játékos tapasztalata és játékintelligenciája várhatóan
nagy segítség lesz a tavaszi
fordulókban. A vállsérülést
szenvedett Ulicsinyi Péter
kapust megműtötték, felépülése és a rehabilitáció
előreláthatólag 6 hónapot
vesz igénybe, így ebben
a bajnokságban már nem
számíthat bravúrjaira a Vác
együttese.

Kajak-Kenu

Dónusz Éva az új utánpótlás
szövetségi kapitány

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöksége megválasztotta az új utánpótlás szövetségi kapitányt. A feladatot a
jövőben a váci születésű, a Váci
Hajó egyesületben nevelkedett, s a barcelonai olimpián a
női kajak négyes versenyszámban olimpiai bajnoki címet
szerzett Dónusz Éva látja el.
Az egykori kiváló sportoló
soha nem szakadt el sportágától aktív versenyzői pályafutása után sem.
Kezdetben szakmai titkári

feladatot látott el a szövetségben. Emellett később a serdülő válogatott vezetőedzője is
volt. Fontos szerepet kapott a
10-18 éves sportolókat támogató Héraklész-programban.
2012-ben a sportági szövetség közgyűlése beválasztotta
az elnökségbe. Évekig kiemelt
munkát jelentett számára a
gyerek-, kölyök korosztály
programjainak, versenyeinek,
az országos kölyök válogatott
éves feladatainak, edzőtáborainak szervezése.

Sporteredmények
Női kézilabda NB I.
Ipress Center Vác - Budaörs: 30-26
Győri ETO - Ipress Center Vác: 33-22
Kispest - Ipress Center Vác: 31-41

Csapatunk jelenleg az 5., már nemzetközi kupaszereplés
lehetőségét adó pozícióban szerepel a tabellán.

Férfi kézilabda NB I.
Váci KSE – Csurgó: 26-24
Balatonfüred - Váci KSE 26-24
Labdarúgó NB II.
Két győzelemmel kezdte a bajnoki idény tavaszi etapját városunk csapata, ezzel megerősítette pozícióját a dobogós helyen
álló riválisokat közvetlenül követő alakulatok sorában.
Nyíregyháza Spartacus FC - Vác FC: 1-3
Vác FC - Dorog: 1-0

Hirdetés
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Koncz Andrea
optometrista,
látszerészmester

Nyitva tartás:
H-P: 10-18, Szo: 9-12

Vác, Földváry tér, Nagymező u. 1-3.
Tel.: 06-27/300-023, 06-30/393-8555

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.)

VÁCI HÍRNÖK
Hirdessen nálunk Ön is

HIRDETÉSI ÁRAINK:
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

(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)

Hirdetési méretek:
1/1 kifutós: 215×302 mm
(210×297 a vágott méret + 5-5
mm kifutó) a szöveges részek a
laptükrön belülre kerüljenek

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Váci Városimázs Kft
Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: 06-27-510-900,
06-30-698-9507.
E-mail: estv@estv.hu
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Hirdetés

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

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

