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Már hagyomány, hogy a „Polgármester Díja” kitüntetések átadása az óév utolsó ünnepi eseménye a városházán.

Öt kitüntetett vehette át a „Polgármester Díját”

A december 20-án tartott 
rendezvényen Késhegyi László, 
valamint - megosztva - Ambrus 
Tibor és felesége, Ambrusné Fo-
garasi Erzsébet illetve Szarka 
Győző és felesége, Szarka Győ-
zőné vehette át a rangos kitün-
tetést Fördős Attila polgármes-
tertől.

Ambrus Tibor a középiskola 
elvégzése után mintegy 50 éve 
a vendéglátóiparban dolgozik, 
Ambrusné Fogarasi Erzsébet 30 
éve csatlakozott hozzá a vendég-
látás területére és azóta is együtt 
dolgoznak, sokat segítve az ön-
kormányzati rendezvények mél-
tó megrendezésében is.

Költségvetési számadás
Az óév utolsó városvezetői sajtótájékoztatóján 
Fördős Attila polgármester ismertette, hogyan ala-
kult az év végére a város költségvetési helyzete.

- A költségvetési főösszegünk 
januárban 8,9 milliárd forint volt, 
ez év közben fejlesztési két és fél 
milliárddal kiegészítve 11 és fél 
milliárd forintra emelkedett. Eb-
ből ami az intézményi működés, 
az 6,4 milliárd forint, közvetlen 
fejlesztésre hozzávetőlegesen 
100 millió forintot költöttünk. A 
Váci Városfejlesztő Kft. 2017-ben 
1 milliárd 88 millió forintot hasz-
nált fel a munkája elvégzéséhez, 
míg 2018-ban 1 milliárd 137 millió 
forintot, itt van egy 50 millió fo-
rintos növekmény, ebből az ön-
kormányzat 25 milliót biztosított, 
a társaság saját bevételei pedig 
csaknem ugyanilyen összeggel 
emelkedtek, ami dicséretes dolog, 

hiszen a kintlévőség kezelés jó 
ütemben haladt - ismertette a fő 
összegeket Fördős Attila.

A polgármester elmondta: 2018 
utolsó hónapjaiban jól alakultak 
a bevételek, az adófeltöltés össze-
ge 280 millió forint volt, ehhez 
hozzájárult egy negyven milliós 
fi nanszírozási tétel, és az önkor-
mányzatok utólagos központi 
költségvetési segítése révén 50 
millió forint támogatás.

- Pénzügyi szempontból si-
keres évet zárhattunk, a leglé-
nyegesebb, hogy nincs áthúzódó 
tétel, nincsen szállítói tartozása 
a városnak sem intézményi, sem 
hivatali szinten - mondta zárszó-
ként Fördős Attila.

Testületi döntés névadásokról, 
kitüntető címekről

A decemberi ülésen többek 
között kitüntető címek odaítélé-
séről, közterületek névadásáról is 
döntött az önkormányzati képvi-
selő-testület. 

A döntéshozók határozata 

alapján többek között nevet kap 
több Spinyér városrészi terület, 
illetve a volt hajógyári területen 
Hajócsavar-, Vasmacska-, Vízi-
busz köz nevet kap egy-egy rész. 
4. oldal

K é s h e g y i 
László a rend-
s z e r v á l t á s t 
követően, 1990-
b e n  a k t í v a n 
r é s z t  v e t t  a 
Vác és Vidéke 
Ipartestület új-
jáalakításában. 
Az e lmúlt 27 
évben, nyugdíj-
ba vonulásáig 
az ipartestület 
ügyintéző szer-
v e z e t é n e k  a 
titkáraként te-
vékenykedett, 

több évtizede az ipartestület 
elnökségének a tagja. Folyama-
tosan példaértékű, szakszerű, 
következetes munkájával ered-
ményesen segíti a mikro- és kis-
vállalkozások érdekképviseletét, 
működését, fejlesztését, a kisipar 
értékeinek a megőrzését.

Szarka Győző iskolái elvégzé-

se után kezdetben a Váci Izzónál 
dolgozott, majd 1962-től a DCM-
nél volt művezető beosztásban 
1981-ig, üzemi balesetéig. Politi-
kai megnyilvánulásai és felesége 
arisztokrata származása miatt 
az akkori rendszerben nem volt 
egyszerű az élete. A rendszervál-
tás után tagja lett az első szaba-
don választott önkormányzati 
képviselő-testületnek, mindent 
megtett a jobboldali pártok ösz-
szefogásáért.

Szarka Győzőné arisztokrata 
származása miatt hátránnyal 
indult a továbbtanulás terén 
és munkát is nehezen kapott. 
A rendszerváltozás után aktí-
van bekapcsolódott a politikai 
közéletbe, 1994-1998 között ön-
kormányzati képviselőként is 
tevékenykedett, jelenleg külső 
bizottsági tag. A fogyatékosok 
napközi otthonához kötődő „Sor-
stárs 94” Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke húsz éve.
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 Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől várjuk, 
kedves olvasóink. A helyes megfejtéssel előrukkolók között ajándékot sorsolunk ki. Aki 
tudja vagy legalább sejti a választ, írja meg nekünk e-mailben az estv@estv.hu címre!

Köszönettel: Váci Városimázs Kft.
Előző játékunk nyertese Csobod Ferencné, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez 

időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon.
A múlt havi képrejtvényként a püspöki palota és kerítése szerepelt egy archív felvételen.
Mostani feladványunk megfejtését január 15-éig várjuk.

Két év fordulóján mindig érdemes és érdekes áttekinteni, szemlézni, 
milyen kerek évfordulók következnek el az új esztendőben.

Százhetven éve vívták az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 
egyik ütközetét városunk határában.

1849 április 10-én a Christ ian Götz császári és királyi vezérőrnagy 
vezette osztrák és a Damjanich János vezérőrnagy által vezetett 
magyar III. hadtest heves ütközetet vívott a város határában, az 
összecsapás magyar győzelemmel végződött. 

Az előttünk álló 2019-es évben, októberben 120. évfordulója lesz 
annak, hogy átadták a város első modern gyárát Első Magyar Szövő- és Kötőgyár Rt. néven 
- az üzem csaknem egy évszázadon át meghatározó jelentőségű vállalat volt.

Ugyancsak a 120. évfordulóját írhatjuk annak, hogy megalakult a Vác Városi Evezős 
Club jogelődje, erről 1899. áprilisában így írt a Váci Hírlap: „Úgy látszik, hogy városunk 
sportkedvelőinek régi vágya megy teljesedésbe legközelebb, midőn Vácon is klubot alkotnak 
a sport hívei.”

Az egyesület a magyar evezés egyik kiemelkedő jelentőségű bázisa, műhelye, 
eredményességét tekintve folyamatosan ott van a jóval tehetősebb fővárosi klubok, illetve a 
Szeged és a Győr nyomában.

Negyed százada lesz annak, hogy a Fehérek templomának felújítása során több mint 
kétszázötven természetes úton mumifi kálódott emberi maradványt, valamint további 40 
személy csontmaradványát találták meg a szakemberek az istenháza kriptájában.

Mára a múmiák köré kialakított Memento Mori kiállítás Vác egyik legfontosabb 
idegenforgalmi attrakciójává vált, a szakemberek úgy gondolják, hogy ezt érdemes a 
tervezett múzeumnegyed fókuszába állítani.

Egyébként a Fehérek temploma történetében is jeles évforduló következik 2019-ben, 
ugyanis 320 éve lesz annak, hogy a Domonkos rend elkezdte az istenháza építését.
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Polgármesteri fogadóóra
Fördős Attila

Vác város polgármestere 
Ideje: minden hónap 

első hétfőjén 14:00-18:00 
Helye: Városháza, 133. szoba, 

polgármesteri iroda
Előzetes időpont egyeztetés szükséges, a polgármesteri 

hivatal t itkárságán! 06-27/315-534.
E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Ügyfélfogadás 
a polgármesteri hivatalban

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

A polgármesteri hivatal zöld 
száma:

06-80/890-020

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@fi desz.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

Rétvári Bence 
országgyűlési képviselő

Email: retvari.bence@fi desz.hu
Telefonszám: 20/274-8777

Önkormányzati képviselői 
fogadóórák
Kriksz István

Vác 1. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés 

alapján bármikor.
Telefonszám: 30/913-2607

E-mail: krikszistvan@fi desz.hu
Helye: Fidesz Iroda , Vác, Március 15. tér 16.

Kovács Ágnes 
Vác 2. sz. választókerületének képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/949-9270, 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@fi desz.hu

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

Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/844-3212
E-mail: manningerpeter@fi desz.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,

Fidesz Iroda Vác Március 15. tér 16.
Telefonszám: 30/478-3324

E-mail: steidllevente@fi desz.hu

Kiss Zsolt
Vác 6. számú 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: 30/237-4787
E-mail: vacykaroly@fi desz.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
E-mail: balkovicspeter@fi desz.hu

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

Kászonyi Károly 
(Jobbik)

Ideje: minden hónap első csütörtökjén 16:30
Helye: Madách Imre Művelődési Közpon

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

Matkovich Ilona 
(SZAVAD Egyesület)

Ideje: előzetes egyeztetés után bármikor
Telefonszám: 06-70-510-1630
E-mail: szavad@szavad.hu

Helye: SZAVAD Iroda, Káptalan u. 14.

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 Norber 
rendőr főtörzsőrmester

Vác, II. számú KMB körzet
(Alsóváros : Dr. Csányi körút, Naszály, 

MÁV vasútvonala, illetve a kül ső 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 

9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: 

Vác, Dózsa Gy. u. 53. szám alatti 
KMB irodában. 

Telefon: 70/492-0790
E-mail: FazekasI@pest.police.hu
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A decemberi ülésen többek között kitüntető címek odaítéléséről, közterületek névadásáról is döntött 
az önkormányzati képviselő-testület.

A decemberi testületi ülésről jelentjük

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 2018. december 
13.-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

- 45/2018.(XII.14.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 
4/2018.(II.23.) sz. rendeletről

A rendeletmódosítást elsősorban központi költségvetésből 
származó források, valamint a saját bevételek költségvetési 
rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást követően 
az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.545.436 eFt.

- 46/2018.(XII.14.) sz. rendeletmódosítás – a helyi építményadóról 
szóló 35/2015.(XI.20. sz. rendeletről

A helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 11/A §-a alapján adókötelessé 
vált az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon 
elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti 
reklámhordozó, mely tekintetében a tulajdonost adómentesség 
illeti meg.

- 47/2018.(XII.14.) sz. rendeletmódosítás – a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 9/2012.(III.22.) sz. rendeletről

A képviselő-testület által hozott határozatok, melyek módosították 
a polgármesteri hivatal SZMSZ-ét, szükségessé tették a technikai 
jellegű átvezetést. A közszolgálati tisztviselőkről szóló tv. alapján 
a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendelkezhet arról, hogy 
a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap. 
A helyi területi védelem alatt álló területen lévő, de helyi védelem 
alatt nem álló épület elbontásáról szóló döntésre vonatkozóan 
a hatáskört a képviselő-testület átruházza a városfejlesztési és 
környezetvédelmi bizottság részére.

- 48/2018.(XII.14.) sz. rendeletmódosítás – az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 21/2014.(VI.20.) sz. 
rendeltről

A volt Esze Tamás Laktanya hasznosításáról szóló döntések 
meghozatala a képviselő-testület hatáskörébe kerül, tekintettel 
az ingatlan kiemelt státuszára.

- 49/2018.(XII.14.) sz . rendeletmódosítás – a parkolás 
szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről 
szóló 32/2017.(XII.15.) sz. rendeletről

Lakossági igény kielégítése céljából az ünnepi időszakban a 
parkolás díjmentes.

- 50/2018.(XII.14.) sz. rendeletmódosítás – a köztemetőről és a 
temetkezés rendjéről szóló 35/2014.(XI.14.) sz. rendeletről

Az 1999. évi XLIII. tv. értelmében a köztemetőkre vonatkozó 
díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg és a 
díjmértéket évente felülvizsgálja, melynek eleget téve változtatta 
meg a díjmértéket.

- 51/2018.(XII.14.) sz. rendeletmódosítás – a Helyi Építési 
Szabályzatról szóló 30/2017.(XI.24.) sz. rendeletről

A Településképi Arculati Kézikönyv elfogadását, és a Településképi 
Rendelet megalkotását követően a Helyi Építési Szabályzatból ki 
kell vezetni a településképi követelményeket tartalmazó részeket.

- 52/2014.(XII.14.) sz. rendeletalkotás – a város gépjármű 
elhelyezési feltételeinek elősegítéséről

Az önkormányzat elsődlegesnek tekinti azt a célt, hogy az 
építtetők a létesítményeikben, illetve az ahhoz tartozó építési telken 
belül tegyenek eleget a gépjármű elhelyezési kötelezettségüknek.

A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. 
irodájában megtekinthetők.

                                                       
     Vác, 2018. december 14. 

Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Döntött a testület Krónika

Szobrot kaphat 
Vácott Attila 
hun király

Ajándékok 
rászorulóknak

Ha minden az elképzelések szerint alakul, 
2019 folyamán új, Attila hun királyt lóháton 
megjelenítő köztéri szoborral gazdagodhat Vác, az 
alkotás a vár alatt, a kerékpárút és a Duna közötti 
szakaszon kaphat helyet.

Az adventi időszakban a váci önkormányzat is 
igyekezett minél több rászoruló családnak aján-
dékkal kedveskedni, de különböző intézményekbe 
szintén jutottak adományok.

Szép hagyomány, hogy az önkormányzat az év utolsó 
dekádjában köszöntő ünnepségen látja vendégül a szí-
nes diplomás jubileumukhoz érkezett pedagógusokat.

Nem vadonatúj alkotásról 
van szó, hanem a főtéren álló 
világháborús emlékmű szobor-
csoportját készítő Cser Károly 
szobrászművész eddig elrejtett, 
gipszmintaként őrzött művének 
újraalkotásáról, amit a kormány 
74 millió forintos címzett támo-
gatása tesz lehetővé.

- A rendszerváltás előtti hata-
lom minden, a magyar múlttal, 
történelmi hagyományainkkal 
kapcsolatos műalkotást igyeke-
zett ledönteni, eltüntetni. Ez a 
lovasszobor terv is erre a sorsra 
jutott. Újraalkotása, a mű fel-
állítása értelemszerűen vitát 
válthat ki, de álljunk elébe, az a 
lényeg, hogy keressük, kutassuk 
a gyökereinket, hogy méltó mó-
don megbecsülhessük a múltun-
kat - fogalmazott a helyszínen 
tartott sajtótájékoztatón Rétvári 

Bence, a választókerület országy-
gyűlési képviselője, az EMMI 
parlamenti államtitkára.

Fördős Attila polgármester - 
köszönetet mondva a kormány 
támogatásáért, a Cser Károly ha-
gyatékát őrző ükunoka, Belloni 
Ákos állhatatosságáért - meg-
jegyezte: Vác méltó helyszíne 
a nemzet múltját idéző alkotá-
soknak.

- Ez a tervezett szoborállítás 
fontos üzenetet hordoz arra vo-
natkozóan, hogy nemzeti szét-
szakítottságunk ellenére igyek-
szünk megbecsülni régmúlt 
eleink hagyatékát, a korábban 
hangoztatott finnugor rokon-
ságnál sokkal biztosabbnak ve-
hető ázsiai türk gyökereinkhez 
is visszanyúlva - fogalmazott a 
városvezető. 

Ribáry Zoltán

A z ü lés bevezetése ként 
köszöntötte a testület a „Vác 
Város Sportjáért” kitüntetéssel 
e l i s m e r t  s p o r t o l ó k a t , 
t rénere ket ,  m i nt az e lőző 
ülésen eldőlt, ezúttal Kácsor 
Gréta kézilabdázó, Kiss Ádám 
kajakos, illetve László Csaba és 
Szabó Miklós edző érdemelte 
ki a díjat.

A z  ü l é s e n  új a bb  d í j a k 
o d a í t é l é s é r ő l  i s  d ö n t ö t t 
a  g r é m i u m ,  h at á r o z at u k 
é r te l méb e n a  „Vác Vá r o s 
Művelődéséért” kitüntetést 
Forró Katalin múzeumigazgató, 
a „Vác Város Művészeti Díja” 
elismerést a Váci Jeszenszky® 
Balett, a „Közművelődést segítő 
munkáért” kitüntető címet 
a Madách Imre Művelődési 
Központ műszaki csoportja 
é r d e m e l t e  k i  –  a  d í j a k 
átadására a Magyar Kultúra 
Napja városi ünnepsége ad 
alkalmat.

A Kriksz István bizottsági 
elnök vezette névadományozási 
m u n k a c s o p o r t  j a v a s l a t a 
a lapján a testü let döntést 
h o z ot t  t öbb  e d d i g  k ü lön 
meg nem jelölt közter ület 
e l nevezésér ő l ,  íg y többe k 

között nevet kap több Spinyér 
városrészi terület Ezerjófű-, 
Gyöng y vessző-, Gurgolya-, 
C s e n k e s z - ,  Á r v a l á nyh aj - , 
Hérics-, Repcsény- és Peremizs 
utc a  e l ne ve z é s s e l ,  a  volt 
hajóg yá r i ter ü leten pedig 
Hajóc sava r - ,  Va sm ac sk a- , 
Vízibusz köz nevet kap egy-
egy rész. 

Elfogadták a döntéshozók 
a z  ö n k o r m á n y z a t  2 0 1 9 -
es mun k ater vét ,  a döntés 
é r t e l m é b e n  a  k ö v e t k e z ő 
i d ő p o n t o k b a n  l e s z n e k  a 
képv ise lő -test ü let i  ü lése k 
a z  o k t ó b e r b e n  e s e d é k e s 
önkormányzati választásokig: 
január 24., február 14., március 
21., április 18., május 16., június 
20., július 11. (ezen a napon lesz 
a közmeghallgatás is, 17 órai 
kezdettel), szeptember 19.

Fördős Attila polgármester 
előterjesztése, kérelme alapján 
a testület hozzájárult ahhoz, 
hogy a városvezető alapította 
„Határon Túli Magyarokért 
Vác Alapítvány” Vác nevét ha-
tározatlan ideig használhatja, 
továbbá felhatalmazták az ala-
pítványtevőt a névhasználatot 
igazoló okirat aláírására.

A Mikulás jövetelének he-
tén kétszáz rászoruló család 
gyermekei kaptak ajándékcso-
magot az önkormányzat és a 
CBA üzletlánc jó kapcsolatá-
nak köszönhetően, illetve több 
címzettnek a város vezetői és 
a cég képviselői személyesen, 
házhoz kézbesítették a főképp 
édességekből, tartós élelmisze-
rekből, háztartási szerekből 
összeállított adományt.

- Az adventi időszak külö-
nösen jó alkalom arra, hogy 
az önkormányzatok kézzel fog-
ható támogatást nyújtsanak a 
rászoruló családoknak. Fontos 
ez a társadalmi szolidaritás, 
bízunk benne, hogy mind töb-
ben átérzik az adományozás, 
a segítés jelentőségét, és itt 
rögtön köszönetet is mondok 
a CBA Magyarország vállalat-
nak, akikkel régóta kiváló kap-
csolatot ápolunk, mindig szá-
míthatunk rájuk. Örömünkre 
szolgál, ha ajándékainkkal so-

kaknak szebbé tudjuk tenni a 
karácsony ünneplését - mondta 
az adományok célba juttatása-
kor Fördős Attila polgármester.

A városvezető megjegyez-
te még, hogy a hivatal és az 
önkormányzati intézmények 
berkeiben is adománygyűjtés 
indult, hogy minél több rászo-
ruló családot megajándékoz-
hassanak.

Fodor Attila, a CBA üzlet-
lánc kommunikációs vezetője 
kiemelte: magyar tulajdonú 
cégként vezérelvük, hogy ott 
kell lenniük az emberek kö-
zött és mellett, a rászorulókat 
is segítve.

- Támogatásunk figyelem-
felhívás is egyben arra, hogy 
aki csak tud, segítsen a nehe-
zebb sorsú családoknak, min-
denesetre a magunk részéről 
szeretnénk példát mutatni a 
társadalmi felelősségvállalás-
ban - fogalmazott Fodor Attila. 

R.Z.

Színes diplomások köszöntése

A november 29-én rendezett 
eseményen Mokánszky Zoltán 
alpolgármester köszöntötte a 
jubilánsokat, kiemelve, hogy a 
pedagógusok nem csupán írásra, 
olvasásra, számolásra, különbö-
ző szakmai ismeretekre tanítják 

a gondjaikra bízott gyerekeket, 
fi atalokat, hanem egyúttal a gon-
dolkodásukat, szemléletüket is 
formálják.

A folytatásban előbb a Nyár ut-
cai óvoda gyerekcsapata adott kis 
műsort, majd a Váci Juhász Gyula 

Általános Iskolát képviselő diákok 
következtek, akik szavaltak illetve 
énekeltek, Vanderlik Tamás tanár 
úr gitárkíséretével.   

Díszdiplomás jubileumukhoz 
érkeztek: Alt Gyuláné, Dr. Balogh 
Györgyné, Dr. Beer Miklós, Falu-
helyi Józsefné, Kiss Mátyásné, Má-
tyásffyné Jenei Gabriella, Molnár 
Ferencné, Sándor Gézáné, Tóth 
Józsefné, Dr. Vakli Lászlóné, Vasas 
Lajos, Walter Dénes.                   R. Z.
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A HÓNAP FOTÓJA

Jakus Csaba                                                                                                                                         Ghost Rider

Régi képeslapok 
egy új váci 
könyvben

„Üdvözlet Vácról! – Vác régi 
képeslapokon a századfordulótól 
1948-ig” címmel jelent meg 
Volentics Gyula helytörténeti 
kutató, a magyar kultúra lovagja 
300 darab korabeli képeslapot 
és egyéb régi dokumentumot, 
metszetet bemutató reprezentatív, 
szép albuma. A könyv a váci 
műt á r g yb e c s ü s ,  M i r e i s z -
Leyer János eddig rejtőzködő 
levelezőlap gyűjteményét állítja 
a reflektorfénybe.                      b. k.

- Az óvodai sportfesztivál 
már két évtizedes hagyomány, 
ezen húsz év alatt felnőtt egy 
generáció. Biztos vagyok ben-
ne, hogy az első eseményen 
résztvevők közül már jó néhá-
nyan itt ülnek a nézők között, 
szurkolva gyermekeiknek, így 
valószínű, hogy vannak olyan 
nagyszülők is, akik láthatták 
a gyermekeiket, most pedig az 
unokáikat is láthatják - mond-
ta köszöntőjében Mokánszky 
Zoltán alpolgármester.

A városvezető hangsúlyoz-
ta: az óvodás kor az egyetlen 

életkori periódus, amelyben a 
játék minden alapformája él, 
és a gyerekek fejlődése inten-
zívvé válik. 

Mokánszky Zoltán meg-
említette még, hogy az ön-
kormányzat nagy hangsúlyt 

fektet az egészséges életmód 
népszerűsítésére, ami nem csu-
pán az étkezésekben valósul 
meg, hanem az intézmények 
pedagógiai programjában is, 
melynek része a rendszeres 
mozgás, sportolás.

A díj elnyerése kapcsán tar-
tott sajtótájékoztatón Deákné Dr. 
Szarka Anita jegyző elmondta: az 
újabb pályázati sikert megala-
pozta, hogy a hivatal újra - sor-
rendben már negyedszer - „Csa-
ládbarát Munkahely” kitüntető 
címben részesült.

A hivatalvezető kiemelte az 
újabb rangos elismerés elnye-
résének legfontosabb elemeit, 
így többek között a rugalmas 
munkaszervezést, a továbbkép-
zéseken-, kulturális és szabadidős 
programokon való részvétel 
támogatását, a Pünkösdhöz és 
Húsvéthoz kapcsolódó plusz 
szabadnapok bevezetését, az is-
meretterjesztő előadásokat, a csa-
patépítő családi programokat, az 
ösztöndíj rendszert, a pályázato-
kon való sikeres szereplést segítő 
pluszmunkát honoráló alapot, az 
anyagi jellegű kedvezményeket 
(az illetményelőleg lehetőségétől 

kezdve az egyszeri rendkívüli 
támogatásig), a megváltozott 
munkaképességű munkavál-
lalók segítését, a pályakezdők 
gyakornoki tevékenységének 
támogatását.

- Összességében azt mondhat-
juk, hogy egyre inkább elismerik 
a munkavállalóink munkakörül-
ményeinek javításáért, elismert-
ségük javításáért tett erőfeszíté-
seinket, ezen törekvésünk alapja 
az, hogy családbarát és egyben 
inspiráló munkakörnyezetet 
igyekszünk teremteni a hivatal 
dolgozóinak - mondta a hivatal-
vezető, kiemelve még, hogy az 
újabb elismerés a jövőre nézve 
jó ajánlólevél további pályázati 
sikerekhez.

Fördős Attila polgármester 
a sajtótájékoztatón köszönetet 
mondott a hivatal minden dol-
gozójának, különös tekintettel 
azokra, akik aktív szerepet ját-

szottak és játszanak a különböző 
önkormányzati, hivatali pályáza-
tok elkészítésében.

- Az utóbbi nyolc évre visszate-
kintve ez az újabb kitüntető cím 
már a tizenötödik elismerésünk, 
de nem a díjak gyarapítása a lé-
nyeg, hanem az, hogy mindez 
nem csupán az önkormányzat, 
a hivatal rangját emeli, hanem 
egyúttal a város presztízsét is nö-
veli - fogalmazott a városvezető. 

Ribáry Zoltán

Ismét nagy siker volt 
a jubileumi óvodai
sportfesztivál

Újabb rangos díjat nyert el 
Vác Város Önkormányzata

Zsúfolásig megtöltötték a nézők a sportcsarnok lelátóit a már két évtizedes 
múltú óvodai sportfesztivál alkalmából, hangosan biztatták a játékos sor-
versenyeken vitézkedő kicsinyeket.

Újabb rangos címet nyert el Vác Város Önkormányzata: bronz fokozatú 
kitüntetést érdemelt ki a szervezet „Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018” 
pályázaton.

Fördős Attila 
polgármester 
a Zöld Híd 
Társulás 
új elnöke

Nyolcvannégy település ve-
zetője vett részt az Észak-Kelet 
Pest és Nyugat-Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálko-
dási és Környezetvédelmi Ön-
kormányzati Társulás december 
1-jén tartott taggyűlésén, nyolc-
vanketten voksoltak, s közülük 
hatvannégyen szavaztak Fördős 
Attila elnökké választására, egy 
érvénytelen szavazat mellett 
a többit a kosdi polgármester, 
Kurdi Ferenc kapta.  

A 116 települést (113 önkor-
mányzatot) ellátó társulás új 
elnöke, Fördős Attila, városunk 
polgármestere elmondta: elsőd-
leges célja a lehető legrövidebb 
időn belüli minőségi szolgálta-
tás visszaállítása – áll a város-
háza közleményében.

„Ennek feltételrendszere a fi -
nanszírozás, a költségszerkezet 
átvilágítása, a költséghányadok 
megtakarítási lehetőségének 
feltárása és új vezető választása 
a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofi t Kft. 
élére” – mondta Fördős Attila.

A társulás egyúttal határo-
zatot fogadott el arról, hogy a 
volt ügyvezető elnök, Gémesi 
György – aki egyébként Gödöllő 
polgármesztere – és a megvá-
lasztott új elnök, Fördős Attila 
az átadás-átvétel ügymenetét 
december 31-éig elvégzi.

Wallenberg nyomán
Középiskolások vetélkedője a művelődési központban
A hagyományokhoz híven ismét Vác volt az egyik területi fordulós megmérettetés házigazdája a 
„Wallenberg nyomán” című, a holokauszttal kapcsolatos, a tolerancia kultúrájának erősítését is 
célzó középiskolai vetélkedő keretében

Orosz Ferenc zsűrielnök 
köszönetet mondott azér t , 
hog y Vác évek óta rendre 
nagyszerű társházigazdája a 
vetélkedőnek a területi fordu-
lók körében.

Turai János, a Váci Zsidó 
Hitközség elnöke kiemelte, 
hog y az ön kor má nyzat ta l 
karöltve mindent megtesznek 
azért, hogy a település mindig 
méltó legyen a Raoul Wallen-
berg-díj szelleméhez, amely 
elismerést eddig egyedül Vác 
érdemelte ki a városok közül.

Fördős Attila polgármester 
hangsúlyozta: a vészkorszak 
megbélyegző szégyenfoltja a 
magyar tör ténelemnek, az 
utódoknak is nehéz szembe-
sülniük az egykori állami ve-
zetők tétovaságával, az akkori 
társadalom fásult közönyével, 
azzal, hogy a többség nem kelt 
a zsidó honfitársak védelmére.

- Nag yon fontos a holo-
kauszt kutatása, az okok feltá-
rása, a társadalmi bűnnel való 
őszinte szembenézés, hiszen 
ez a hozzáállás a záloga, hogy 
soha többé ne terjedhessenek 
hazánkban ordas eszmék - fo-

galmazott a városvezető.
A váci területi forduló vé-

gén, a díjátadáskor Mokánsz-
ky Zoltán alpolgármester is 
köszöntötte a résztvevő csa-
patokat, kifejezve reményét, 
hogy a vetélkedő során szer-

zett ismeretek bir tokában 
ők is zászlóvivői, szószólói 
lesznek a mindennapokban a 
toleranciának, a megismerés, 
megértés és elfogadás kultú-
rájának.                  

  R. Z. 
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Fruzsina
Ábel
Genovéva, Benjámin
Titusz, Leóna
Simon
Boldizsár
Attila, Ramóna
Gyöngyvér
Marcell
Melánia
Ágota
Ernő 
Veronika
Bódog
Lóránd, Lóránt
Gusztáv
Antal, Antónia
Piroska
Sára, Márió
Fábián, Sebestyén
Ágnes
Vince, Artúr
Zelma, Rajmund
Timót
Pál
Vanda, Paula
Angelika
Károly, Karola
Adél
Martina
Marcella, Gerda

Egyed, Egon
Rebeka, Dorina
Hilda
Rozália
Viktor, Lőrinc
Zakariás
Regina
Mária, Adrienn
Ádám
Nikolett, Hunor
Teodóra
Mária
Kornél
Szeréna, Roxána
Enikő, Melitta
Edit
Zsófi a
Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté Mirella
Móric
Tekla
Gellért, Mercédesz
Eufrozina, Kende
Jusztina, Pál
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

Malvin
Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó, Renáta
Amália
Koppány
Dénes
Gedeon 
Brigitta
Miksa
Kálmán, Ede
Helén
Teréz
Gál
Hedvig
Lukács
Nándor 
Vendel
Orsolya 
Előd
Gyöngyi
Salamon
Blanka, Bianka
Dömötör
Szabina
Simon, Szimonetta
Nárcisz
Alfonz
Farkas

Marianna
Achilles
Győző
Károly
Imre
Lénárd
Rezső
Zsombor
Tivadar 
Réka
Márton
Jónás, Renátó
Szilvia
Aliz
Albert, Lipót
Ödön
Hortenzia, Gergő
Jenő
Erzsébet
Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen, Klementina
Emma
Katalin
Virág
Virgil
Stefánia
Taksony
András, Andor

Elza
Melinda Vivien
Ferenc Olívia
Borbála Barbara
Vilma
Miklós
Ambrus 
Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca, Otília
Szilárda
Valér
Etelka, Aletta
Lázár, Olimpia
Auguszta
Viola
Teofi l
Tamás
Zénó
Viktória 
Ádám, Éva
Eugénia 
István
János
Kamilla
Tamás, Tamara
Dávid
Szilveszter

Ignác
Karolina, Aida
Balázs
Ráhel, Csenge
Ágota, Ingrid
Dorottya, Dóra
Tódor, Rómeó
Aranka
Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lívia, Lídia
Ella, Linda
Bálint, Valentin
Kolos, Georgina
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett
Zsuzsanna
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
Elemér
Mátyás
Géza
Edina
Ákos, Bátor

Albin
Lujza
Kornélia
Kázmér
Adorján, Adrián
Leonóra, Inez
Tamás
Zoltán
Franciska, Fanni 
Ildikó
Szilárd
Gergely 
Krisztián, Ajtony 
Matild
Kristóf
Henrietta
Gertrúd, Patrik
Sándor, Ede
József, Bánk
Klaudia
Benedek
Beáta, Izolda
Emőke
Gábor, Karina
Irén, Irisz
Emánuel
Hajnalka
Gedeon, Johanna
Auguszta
Zalán
Árpád

Hugó
Áron
Buda, Richárd
Izidor
Vince
Vilmos, Bíborka
Herman
Dénes
Erhard
Zsolt
Leó, Szaniszló
Gyula
Ida
Tibor
Anasztázia, Tas
Csongor
Rudolf
Andrea, Ilma
Emma
Tivadar
Konrád
Csilla, Noémi
Béla
György
Márk
Ervin
Zita
Valéria
Péter
Katalin, Kitti

Fülöp, Jakab
Zsigmond
Tímea, Irma
Mónika, Flórián 
Györgyi, Adrián
Ivett, Frida
Gizella
Mihály
Gergely 
Ármin, Pálma
Ferenc
Pongrác
Szervác, Imola
Bonifác 
Zsófi a, Szonja
Mózes, Botond
Paszkál
Alexandra, Erik
Ivó Milán
Bernát, Felícia
Konstantin
Júlia Rita
Dezső
Eszter, Eliza
Orbán
Fülöp, Evelin
Hella
Emil, Csanád
Magdolna
Janka, Zsanett
Angéla, Petronella

Tünde
Kármen, Anita
Klotild
Bulcsú
Fatime
Norbert, Cintia
Róbert
Medárd
Félix
Margit, Gréta
Barnabás
Villő
Antal, Anett
Vazul
Jolán, Vid
Jusztin
Laura, Alida
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter Pál
Pál

Tihamér, Annamária
Ottó
Kornél, Soma
Ulrik
Emese, Sarolta
Csaba
Apollónia
Ellák
Lukrécia
Amália
Nóra Lili
Izabella, Dalma
Jenő
Örs, Stella
Henrik, Roland
Valter
Endre, Elek
Frigyes
Emília
Illés
Dániel, Daniella
Magdolna
Lenke
Kinga, Kincső
Kristóf, Jakab
Anna, Anikó
Olga, Liliána
Szabolcs
Márta, Flóra
Judit, Xénia
Oszkár

Boglárka
Lehel
Hermina
Domonkos, Dominika
Krisztina
Berta, Bettina 
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc
Zsuzsanna, Tiborc
Klára
Ipoly
Marcell 
Mária
Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba
István
Sámuel, Hajna
Menyhért, Mirjam
Bence
Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix Erna
Rózsa
Erika, Bella 
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Az Ipress Center Central Europe Zrt. és a Zrínyi Nyomda 
Zrt. Magyarország legdinamikusabban bővülő - jelenleg 
közel 450 főt foglalkoztató -, Kelet- és Közép Európa 
legnagyobb nyomdai szolgáltató központja. Elsősorban 
magas minőségű, glossy magazinok (GEO, ELLE, Marie 
Claire, Playboy) valamint a nagy példányszámú, színes 
kereskedelmi szórólapok (Lidl, Tesco, Aldi, Auchan... stb.) 
kivitelezésével foglalkozik.

Felkeltettük érdeklődését?
Önéletrajzokat várjuk a hr@ipresscenter.hu címen.

aall llaass@@eelleekkttrroosszziiggeett .eeuu

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Váci Városimázs Kft.
Vác, Kossuth utca 21.

Tel.: 06 27/510-900
0630/698-9507

E-mail: estv@estv.hu

HIRDETÉSI ÁRAINK:
1/1 oldal - 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 : 186x258 mm (álló)

1/2 : 186x125 mm (fekvő)
1/4: 91x125 mm (álló-fekvő)

1/8: 34,5x52,5 mm (álló-fekvő)

www.estv.hu

Hirdessen nálunk Ön is!

Hétfő
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége 
legfontosabb 
történései
21:17 - Sporthírek
20:20 - Spiritusz

sport, életmód és 
szabadidő 
magazinműsor
20:30 - Konyha TV
20:45 - Sportközvetítés/
Film
22:55 - Híradó
ismétlés

Kedd
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége 
legfontosabb
történései

21:17 - Sporthírek
20:20 - Katolikus TV
vallási magazin
21:00 - Spiritusz
sport, életmód és 
szabadidő 
magazinműsor
21:15 - Konyha TV
21:30 - Sportközvetítés/
Film
22:35 - Híradó
ismétlés

Szerda
18:00 - Hetedhét 
Magazin
összefoglaló Fót térségéből
19:00 Hetedhét Magazin
ismétlés
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége 
legfontosabb történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Nagyító
hírháttér műsor
20:50 - Film
22:10 - Híradó/ismétlés

Csütörtök
20:00 Híradó
benne Vác és térsége 
legfontosabb történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Hazai
kulturális programajánló
magazinműsor
20:40 - Nagyító
háttértár műsor
21:10 - Film
22:30 - Híradó
ismétlés

Péntek
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége 
legfontosabb történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Hazai
kulturális programajánló 
magazinműsor
20:40 - Térségi Magazin
21:10 - Partycsóka 
Tomi Show
22:30 - Híradó
ismétlés
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Íme egy fotó a számtalan közül, 
ami kering a világhálón, megál-
lás nélkül, olykor valaki megnézi, 
valamit beleálmodik, aztán útjá-
ra bocsátja, jön az újabb néző, az 
is hozzáilleszti a maga-képzelt vi-
lágot, de aligha jut el ahhoz, hogy 
mi is történik ezen a felvételen 
valójában.
A kép 1951-es keltezésű, és 
Szent-tamási Mihálytól való. 
De hogy hol készült, s a fák közt 
lépdelő nőalak honnét hová tart, 
titok, a jelenet csak a magányos-
ságról beszél. De tán ebből se igaz 
semmi… Egy kisregény jut eszem-
be, a címe, ahogy az abból forga-
tott fi lmnek is, két zenei műszó: 
Moderato cantabile. Lassan, éne-
kelve. A francia írónő, Margue-
rite Duras talányos történetében 
véget nem érő párbeszéd zajlik ar-
ról, hogy valahol valami történik. 
Vagy tán történt a megfoghatat-
lan múltban.
Valami titokzatos és rejtelmes.
De hogy pontosan mi, az homály-
ban marad. A „valamivárás”
időtlenségében rekednek a beszél-
getők.
Ezen a téli fotón is az időtlenség 
a főszereplő, csak egy asszonyt 
látunk, aki valahonnét valahová 
tart, lassan, „moderato cantabi-
le”.
Mi is most, itt, egyik évből a má-
sikba átlépve tartunk valahonnét 
– hogy pontosan honnét, azt tud-
juk, de hogy hová, arról legfeljebb 
álmaink, vágyaink beszélnek.
Siker kíséri utunkat? Kinek így, 
kinek úgy. Itt van egy megfog-
hatatlan, különös mondat, egy 
asszonyé, igen, tőle való, akire 
már hivatkoztam. Az Indokíná-
ban született és mozgalmas életet 
megélt Duras, a huszadik száza-
di lélekvilág-krónikások egyike, 
amikor már a végső számve-
téshez készülődött, összegzett: 

„Életem kudarcának a győztese 
lettem”.
Micsoda paradoxon! Vagy még-
sem? Hiszen tudjuk, nincs élet 
kudarcok nélkül. Csak hát jó len-
ne, ha ezeket végül győztesként 
tudnánk túlélni, s a szükségszerű 
áldozatot tanulópénznek tekin-
teni. Mert az áldozat, tagadjuk 
vagy sem, törvényszerű. Akkor 
mi adja a vigaszt, mi erősít a to-
vábblépéshez?
Megint csak: kinek-kinek… A hívő 
embernek könnyebb? A csuda 
tudja. De a jelképek ereje tán se-
gít.
Számomra ilyen jelképes élmény 
volt jó néhány éve egy kará-
csonyesti tévéközvetítés. Hortobá-
gyon, a kónyai pusztán szokatlan 
tünemény tanúja lehetett a néző. 
A téli éjszakában egyszer csak 
vakító fény gyúlt, egy hatalmas, 
rozzant juhhodály hetvennégy 
ablakán át izzó csóva indult meg 
az ég felé, valószerűtlen volt, mint 
egy látomás.
Éjféli misét tartottak a kitelepí-
tettek egykori kényszerlakhelyén, 
a rabistállóban. A hatalmas re-
f lektorok hirtelen bevilágították a 
pusztabörtönt kívül-belül.
Megrendítő volt látni, ahogy a 
szerény állathajék, a „telepesek”
egykori otthona hogyan válik a 
fénypompában valóságos kated-
rálissá.
Százak zsúfolódtak össze a
hodályban. Megkönnyezték a lá-
tomásos élményt. És hálát adtak 
a sorsnak. Mert az ottani, szenve-
désekkel teli évek megtanították 
őket
valamire: túlélni. Kudarcuk
győztese lenni.
Ezen a téli fotón a magányos alak 
a múltja felől érkezik, és valaho-
vá tart. A jövőbe. Ahol már nem 
lesz egyedül.               

Várkonyi Balázs

Kultúra / Krónika   Programok / Kultúra / Hasznos

A magányosság 
allegóriája

Január 8. 17.30
Ezoterikus egészségklub
Hogyan gyógyíthat meg téged egy betegség?
Dr. Bükki Tamás előadása

Január 12. 10.00
Családi nap 
Kézműves foglalkozás gyermekeknek
A foglalkozás ingyenes!

Január 17. 17.30
Grabowszky és a többiek, 
avagy a Macskafogó első 32 éve
Vendég: Ternovszky Béla, Balázs Béla-díjas 
rajzfi lmrendező, érdemes művész
A belépés díjtalan!

Január 22. 10.00
Papírszínház
Előadás, kézműves foglalkozás gyerekeknek
A foglalkozás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz 
kötött! Óvodás és kisiskolás csoportok jelentkezését 
várják!

Kiállítás
Borítón túl
Lemezborítók kiállítása a bakelit hőskorából
Kiállításnyitó január 10-én, a bemutató 
február 5-ég látható a könyvtár galériájában

Január 12. 19.00
Újévi koncert a Vác Civitas Szimfonikus Zenekarral
Közreműködben: Kriszta Kinga (szoprán), Horváth 
István (tenor) énekművészek, a Karolina Katolikus 
Ált. Isk. Székesegyházi Kórusiskola és AMI Gaudia 
Gyermekkara, a Váci Árpád Fejedelem Ált. Isk. 
gyermekkara, a Váci Földváry Károly Ált. Isk. 
gyermekkara, a Váci Radnót i Miklós Ált. Isk. 
gyermekkara.
Műsor: Tchaikovsky: Csipkerózsika – részletek, 
Tchaikovsky: Diótörő-szvit, Puccini: Bohémélet – 
részletek, Selmeczi György: Milleniumi Óda, 
Verdi: Brindisi (pezsgő ária)
Jegyár: 2500 Ft

Január 17. 18:00 és 20.30
Humor sapiens – a felegyenesedés hátrányai 
Kiss Ádám és Benk Dénes közös estje
Jegyár: 3600 Ft

Január 19. 16.00
Családi táncház kicsiknek és nagyoknak
Táncházat vezet i: Ónodi Béla és a Kóborzengő Zenekar
Jegyár: 500 Ft, 14 éves kor alatt: 200 Ft
A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 
Csoóri Sándor Alap támogatásával valósul meg.

Január 22. 18.00
Magyar Kultúra Napja gálaműsora
Fellépők: Berecz András és Berecz István, 
továbbá Mihó Att ila és barátai.
Az est ad alkalmat a ”Vác Város Művészet i Díja”, a ”Vác 
Város Művelődéséért” díj és a ”Közművelődést segítő 
munkáért” kitüntető cím átadására.
Ingyenes belépőjegyek hamarosan igényelhetőek a 
jegypénztárban!
A program a Nemzet i Kulturális Alap, Halmos Béla 
Program Ideiglenes Kollégium támogatásával valósul 
meg.

Január 26. 19:00
A jövő generációja
Előadó: Boros Misi – zongora
Műsor: J.S.Bach: G-dúr Francia Szvit No. 5 BWV 816, 
J.S.Bach: a-moll Angol Szvit No. 2 BWV 807, Liszt F.: Un 
sospiro, Liszt F.: Gnomenreigen, Liszt F.: 6 Paganini etűd
Jegyár: 2.900 Ft
Szervező: Filharmónia Magyarország
Jegyek válthatók a Filharmónia Magyarország 
budapest i irodájában (1094 Budapest, Páva utca 10-12., 
T: +36 1 302 4961), Vácon a Madách Imre Művelődési 
Központban, a Tourinform irodában, 
és a www.jegymester.hu oldalon, 
valamint az ismert jegyirodákban.

Január 31 - február 2.
Hangszert a kézbe
Országjáró zenei játéktér és ismeretterjesztő 
programsorozat

Január 11. 19:00
Szakonyi Károly: Adáshiba
A Váci Dunakanyar Színház előadása
Jegyár: 2900 Ft

Január 12. 19:00
Donald Churchill: Édes bosszú
Vígjáték két részben a Víg Vác Bérlet sorozatában
A Turay Ida Színház előadása
Jegyár: 3200 Ft

Január 18. 19:00
Anyád kínja
Tabumentes, formabontó, zenés előadás 2 részben
Az Orfeum előadása
Jegyár: 3500 Ft

Január 19. 19:00
Yasmina Reza: Művészet
Vígjáték, a Váci Dunakanyar Színház előadása
Jegyár: 2900 Ft

Január 20. 11:00
Bolba Tamás- Pozsgai Zsolt: Panna, a pöttöm
A HADART Színház előadása
Jegyár: 1400 Ft

Január 27. 19:00
A. P. Csehov: Ványa bácsi
Dráma, a a Váci Dunakanyar Színház és a Bartók 
Kamaraszínház előadása
Jegyár: 3200 Ft

KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁC

KATONNA LAJOS
VÁROSII KÖNYVTÁR

ÁC       VVÁC

KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁCV

Fesztivál a színházban
Versek bűvöletében
Ismét a Váci Dunakanyar Szín-
ház adott otthont a már hagyo-
mányos Kaleidoszkóp VersFesz-
tiválnak.

A tizennyolcadik alkalommal megren-
dezett seregszemle díjazottjai: Hunyadkürti 
György, a kaposvári Csiky Gergely Színház 
művésze (színészi díj), Borbély Sándor (vers-
színházi kategória), Füleki Panka (versmon-
dás), Starkné Nagy Jusztina (versfi lm kate-
gória), Tőke Domonkos (KaleidoszKópé díj), 
a különdíjasok között pedig ott volt Kocsis 
György váci költő, előadó is.

Az eseményen négy nap alatt százhar-
mincnyolc egyéni előadó, társulat, zenekar 
és fi lmes alkotó vonult fel. 

A hivatásos és az amatőr versenyzők kü-
lön kategóriában versenyeztek. 

A zsűri elnöke Kiss László, a Magyar 
Versmondók Egyesületének elnöke volt, a 
grémiumban szerepelt Bagossy László ren-
dező-tanár, Bakos-Kiss Gábor, a Nemzeti 
Színház színművész énekese, Szűcs Kata-
lin Ágnes színikritikus, dramaturg, Takács 
Bence előadóművész, televíziós szakember 
és Wiegmann Alfréd színházi és televíziós 
rendező, az Első Magyar Versszínház mű-
vészeti vezetője.

Új elem volt a gasztroszínházi forma, 
amelynek révén a költők által megírt művek-
ben szereplő ételeket meg is kóstolhatták a 
nézők a színház közelében lévő étteremben.

A díjakat Lutter Imre fesztiváligazgató, 
Kis Domonkos Márk színházigazgató, Kató 
Hajnalka korábbi Kaleidoszkóp-díjas és a 
zsűri tagjai adták át a Váci Dunakanyar 
Színházban.

A rendezvény fővédnöke Buda Ferenc 
Kossuth-díjas költő, védnöke Rétvári Bence, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
parlamenti államtitkára, igazgatója Lutter 
Imre Radnóti-díjas előadóművész, a Magyar 
Versmondók Egyesületének ügyvezető el-
nöke, házigazdája Kis Domonkos Márk, a 
Váci Dunakanyar Színház igazgatója volt.

Január közepéig látható a Madách Imre Művelődési Központ emeleti 
galériájában a hagyományos Téli tárlat, a városban élő és alkotó, illetve 
a Váchoz szoros szálakkal kötődő hivatásos képzőművészek, fotósok 
csoportos kiállítása.
A december 15-i megnyitón Forró Katalin, a Tragor Ignác Múzeum 
igazgatója kiemelte a gondos válogatást, a kiemelkedő nívót, hozzátéve, 
hogy ez a jeles kiállítás évről évre kiváló alkalom a számvetésre, az alkotók 
és a befogadók találkozására.
- A kiállítók nem egy közös műhely tagjai, nem egy irányzat képviselői, 
munkáik közös nevezője a kiemelkedő színvonal - fogalmazott Forró 
Katalin.
A zsűri a tárlat fődíját Molnár Ferenc fotóművésznek ítélte, a második díjat 
Lázár Kristóf, a harmadik díjat pedig Dr. Kis Sándor festőművész érdemelte 
ki, míg Vác város önkormányzatának különdíját Makáry István.
A tárlat főszervezője, Koltai-Dietrich Gábor festőművész, a MIMK 
munkatársa örömmel újságolta a megnyitón, hogy az NKA pályázati 
támogatásának köszönhetően a tárlat zárására dokumentarista jellegű 
katalógus jelenik meg a kiállításról.
A megnyitón nagy sikert aratott zenei előadásával Lachegyi Imre és 
Kovács Péter

Parányi Adomány
Rászoruló családok meg-

segítésére fogtak össze a Váci 
Polgármesteri Hivatal dolgozói.

Játékokkal, ruhákkal, mű-
szaki cikkekkel, könyvekkel és 
tartós élelmiszerekkel megpa-
kolt csomagokat készítettek ösz-
sze az önkormányzat dolgozói. 

Az első „Parányi Adomány” 
felhívására szinte mindenki 
készült.

 A gyűjtés kezdeményezője, 
Deákné Dr. Szarka Anita jegy-
ző elmondta: az ajándékokból 
azokhoz a családokhoz jutott, 
akiket az adományozók az In-
tézményfelügyeleti és Humán 
Osztállyal és a Váci Család- és 
Gyermekjóléti Központ segít-
ségével kiválasztottak.

“A kollégáimmal azt szeret-
tük volna elérni, hogy lehetőleg 
minden váci családnak öröm 
legyen a karácsony és meglepe-
tést szerezzünk rászoruló csa-
ládok gyermekeinek. A gyűjtés 
szinte mindenkit megmozga-

tott, a példátlan összefogásnak 
köszönhetően olyan családok-
hoz is eljutottak ajándékaink, 
ahol évek óta a hétköznapokon 
is komoly gondokkal küzdenek. 
A „Parányi Adomány” akcióval 
szeretnénk hagyományt terem-
teni, mert ez nem csak az aján-
dékokról szól, hanem jó példája 
az önzetlenségnek és annak, 
hogy egy kis odafigyeléssel 
sokat lehet tenni másokért, a 
rászorulókért” – mondta De-
ákné Dr. Szarka Anita.

Volt, aki személyes  megle-
petéscsomagot állított össze 
vagy televíziókészüléket szánt 
az egyik családnak és akadt 
olyan kolléga is, aki a felsorol-
takon kívül például egy 15 fős 
éttermi bónt ajánlott fel, hogy 
a meghitt ünnep a pihenésről, 
az örömről és a meglepetésről 
szóljon, a mindennapi küzdel-
mek helyett. 

Összesen 50 családnak jutott 
az adományokból.

 Központi orvosi ügyelet
(felnőtt és gyermek)

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
ÁNTSZ épület földszinti helyisége.

 Elérhetőség: 06-27/306-090
Ügyeleti idő:

Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig
Pénteken 16 órától  hétfő reggel 7 óráig

Munkaszüneti napokon 24 órában

 Fogorvosi ügyelet

A Vác körzeti hétvégi fogászati ügyeletek megszűntek! 
Legközelebbi ingyenes ügyelet:

Szájsebészet:
Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 40.

Tel.: 06-1-317-6600

VÉRVÉTEL, KÖTÖZÉS OTTHONÁBAN! 

Feszültségmentes, rohanás nélküli 
egészségügyi szolgáltatások már Vácon is! 

Tel: 06-30-320-0461 
www.vervetelhazhozjon.hu
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Beépítetlen ingatlan 
értékesítésre:
- Vác belterület 402/57 hsz-ú, 4277 m2 
nagyságú kivett beépítetlen terület

Nem lakás célú helyiségek 
bérbeadásra:
- Vác, Nagymező utca 1. szám alatt 
található, 4518/11/A/46 hrsz-ú, 103 m2 
alapterületű, nem lakás céljára szol-
gáló helyiség–kereskedelem-szolgálta-
tás-vendéglátás tevékenységi körre
- Vác, Földváry tér 16. szám alatt ta-
lálható, 4513/A/2 hrsz-ú, 87 m2 alap-
területű, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség – kereskedelem-szolgáltatás 

tevékenységi körre
- Vác, Zöldfa utca 1. szám alatt találha-
tó, 4520/A/1 hrsz-ú, 142 m2 alapterüle-
tű, nem lakás célú helyiség – kereske-
delem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Budapest i főút 21. szám alatt 
található, 3518/A/1 hrsz-ú, 39 m2 alap-
területű, nem lakás célú helyiség (mű-
emléki épület) -kereskedelem-szolgálta-
tástevékenységi körre

Lakás piaci alapon 
bérbeadásra:
-  Vác, Zöldfa utca 22. 3. emelet 11. szám 
(2 szoba, 55 m2 alapterületű 
összkomfortos)

Az önkormányzat nevében és képviseletében a Váci 
Városfejlesztő Kft. vagyonhasznosítási részleg 
(Vác, Köztársaság út 34.)  2019. január havi hirdetései

A pályázatok feltétele, teljes szövege letölthető a 
www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról.
Információ: Váci Városfejlesztő Kf t. 
vagyonhasznosítási részleg,
tel.: 27/510-104, 510- 103

 Gyógyszertárak ügyeleti rendje
H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.
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21.  E 22.  F 23. G 24.  H 25.  I 26.  A 27.  B
28.  C 29.  D 30. E 01.  F 02. G 03.  H 04.  I
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Születtek:
P a p p  Ta m á s  é s  N a g y 

Adrienn gyermeke: Benjámin; 
M a g y a r  B a l á z s  G o r d o n 
és Fe hé r Zsa net t  Robe r t a 
gyermeke: Bendegúz Balázs, 
Simonyi András és Csobay 
Júlia gyermeke: Sebestyén; 
Borzák Ferenc és Kis Eszter 
Éva gyermeke: Botond; Berki 
Márió és Lestyánszki Anita 
gyermeke: Dominik; Ligeti 
Károly és Martinkovics Regina 
gyermeke: Luca, Deák Zoltán 
és Mesics Beáta gyermeke: 
G e r g e l y,  P i n t é r  T i b or  é s 
Sövér Éva gyermeke: Beatrix; 
Jeszenszky Dániel és Korbely 
Olívia g yermeke: Jonatán; 
Hegyes Pál és Szunyog Ilona, 
g ye r me ke :  A le x a Rebe k a ; 
Antalóczy Dávid és Rétsághy 
Dor ot t ya Jud it  g yer me ke: 
B o g l á r k a ;  K o v á c s - S i n k ó 
L e v e n t e  é s  L a b a n c z  É v a 
gyermeke: Enikő

Házasságot kötöttek:
Farkas László Bertalan és 

Feith Julianna, Hegedűs Károly 
és Madarász Adrienn, Kohányi 
Ad r i á n At t i la és  Orave c z 
Brigitta

Elhunytak:
Orova Árpád /1972/, Turos 

Dániel /1956/, Kovács József 
/1937/,  Dani Tamás /1969/, 
Kovács Péter György /1946/, 
H a r i s  T i b or  / 19 57/,  Fe i g l 
Fe r e nc né s z :  Ga l lé  K l á r a 
Enikő /1940/, Zahoran-Porczan 
S á n d o r  / 19 4 8 /,  H u g y e c z 
Jánosné sz: Varga Erzsébet 
/1940/, Hiebsch Gyuláné sz: 
Nagy Margit /1936/, Szinyéri 
Lászlóné sz: Metykó Mária 
/1926/, Zibrinyi Károly Albert 
/1935/, Dunavölgyi András 
/1930/, Makra András /1932/, 
Hullár Ferenc /1944/, Szottfied 
Á r pád Péte r  /1959/,  Ta l ló 
Lászlóné sz: Meggyes Katalin 
/1947/, Harmos Béla /1931/, 
Kók ai Sándor né sz :  Szu h i 
Anna /1936/, Palásti Károlyné 
sz. Nádudvari Anna /1939/, 
Bercik Olga Valéria sz. Ricko 
Olga Valéria /1931/, Szalai 
Magdolna sz. Scháp Magdolna 
/1933/, Györffy Ferenc Gyuláné 
sz. Széplaki Aranka /1939/, 
Ba log h-Rú zsa Tibor né sz . 
Csugányi Rózsa /1934/, Haris 
Tiborné sz. Kohlrusz Gabriella 
/1929/, Újvári Mária /1952/, 
Kövesdi Károly /1931/

ANYAKÖNYVI 
HÍREK

Deákvári Gyógyszertár Vác, Deákvári főtér 30. 0 6 -2 7/ 5 10 - 8 0 5

Központi Gyógyszertár Vác,Dr. Csányi L. krt. 46. 0 6 -2 7/ 5 0 1 - 63 0

Vácz Remete Gyógyszertár Vác, Magyar u. 3. 0 6 -27/ 3 0 5 - 9 9 7

Gyöngyvirág Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 3. 0 6 -2 7/ 3 0 3 - 3 43

Kisváci Szent Gellért Gy. Vác, Papp Béla u. 10. 0 6 -27/ 3 0 6 -19 0

Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a. 0 6 - 2 7/ 3 0 1 - 3 67

Benu Gyógyszertár Vác Vác, Zrinyi u. 9. 0 6 - 2 7/ 5 0 1 - 3 8 5

Fekete Kígyó Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 37. 0 6 - 2 7/ 3 1 2 - 3 3 8

Alsóvárosi Gyógyszertár Vác, Zöldfa u. 25. 0 6 - 2 7 / 3 1 1 - 1 5 7
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Köszöntjük Králik Jánosnét

Váci adomány Csángóföldre

Králik Jánosné december 
3-án betöltötte 90. életévét, a 
jeles születésnap alkalmából 
Mokánszky Zoltán alpolgár-
mester és Mohácsiné Dim 
Rita, az Intézményfelügyeleti 
és Humán Osztály vezetője is 
felkereste otthonában, hogy 
átadják neki az Orbán Viktor 
miniszterelnök kézjegyével 

ellátott díszoklevelét és az ön-
kormányzat ajándékát.

Vácott is bemutatták 
a „Győzött az igazság” című 
kötetet

A Váci Városfejlesztő Kft. 
álláshirdetései

A napokban Vácott is bemutatták a „Győzött az 
igazság” című, nemrégiben megjelent dokumen-
tarista kötetet, amelynek tartalmát így foglalja 
össze az alcím: „A Felvidék hazatérésének képes 
albuma”.

A kötet szerzője, összeállítója 
Babucs Zoltán hadtörténész a 
Vácott rendezett könyvbemuta-
tón elmondta: most még élnek 
szemtanúk, akik személyesen 
beszámolhattak, mesélhetnek 
az elmondások alapján euforikus 
érzésektől hevített időszakról, 
amikor a Felvidék átmenetileg 
újra a magyar állam része lett, 
a kötet alapját az ő visszaemlé-
kezéseik, no meg az internetes 
felhívás alapján a kiadó rendel-
kezésére bocsájtott fényképfel-
vételek adják.

Megtudhattuk, hogy már ké-
szül a bővített kiadás is, ugyan-
is a szerkesztés során és azóta 
olyan sok további fotót küldtek az 
adatközlő magánszemélyek, hogy 
egyszerűen szinte kötelesség foly-
tatni a dokumentáló munkát.

Forró Katalin, a váci Tragor 
Ignác Múzeum igazgatója felhív-
ta a fi gyelmet, hogy a kötetben 
több olyan kép is helyet kapott, 
amelyeken a bevonulásban részt-
vevő helyi Damjanich kerékpáros 
század tagjai, az úgynevezett gu-

mihuszárok szerepelnek.
Fördős Attila, Vác polgár-

mestere emlékeztetett, hogy az 
első-, majd a második világhá-
borút lezáró békeszerződések, 
diktátumok példa nélküli mér-
tékben meggyengítették, megrop-
pantották a magyar államot, az 
összmagyarságot, hiszen számos 
országrészt elszakítottak, száz-
ezres, milliós lélekszámú nem-
zetrészeket kisebbségi helyzetbe 
kényszerítve.

- Ez a nemzeti sorstragédia 
nem múló fájdalom, és a nem-
zeti együttélésben kulcskérdés, 
hogy a magyarság ezen fájdalmát 
megértsék a velünk együtt élő 
testvérnépek, az államok veze-
tői - fogalmazott a városvezető.

A könyvbemutatón - gitárjá-
tékkal, dalokkal - közreműködött 
a kötetet jegyző erdélyi Tortoma 
Kiadót képviselő Demeter And-
rás, illetve az időszakot megidéző 
Márai szövegrészleteket olvasott 
fel a Fónay - HUMÁNIA Társulat 
két tagja, Bálint Brigitta és Koren 
Gábor.

Kőműves
A munkakör betöltésének 

feltétele: kőműves szakmun-
kásipari bizonyítvány

Előnyt jelent: építmények 
karbantartásában, felújításá-
ban szerzett több éves szakmai 
tapasztalat, burkolási munká-
ban való jártasság

Lakatos
A munkakör betöltésének 

feltétele: lakatos szakmunká-
sipari bizonyítvány

Köztisztasági dolgozó
Feladatai: városi kézi szeme-

tesek ürítése, szemétszedés a 
város területén, burkolt felüle-
tek söprése, takarítása, szükség 
szerint rakodói feladatok

 Kertészeti betanított 
munkás

Feladatai: kertészeti felada-
tok ellátásában történő rész-
vétel, zöld hulladék gyűjtése, 
rakodása és szükség szerint 
kézi úttisztítás

Kertészeti kisgépkezelő 
Feladatai: kertészeti kisgé-

pekkel (fűkasza, sövénynyíró), 
fűrészgéppel történő munka-
végzés, szükséges: kisgépkez-
elői tanúsítvány, gépek keze-
léséhez jogosultságok igazolása

Kertészeti gépkezelő
Feladatai: fűnyírótraktorral 

fűnyírás, lombgyűjtés, gép napi 
karbantartási munkái

Amit biztosítunk: kizárólag 
Vácon történő munkavégzés, 
hétfőtől péntekig napi 8 órás 
munkaviszony, munkaruha, 
gépjármű, cafetéria

Bér: Fix havibér megegyezés 
szerint

Az állásra jelentkezők ön-
életrajzát az hr@vacholding.
hu címre várjuk.

Meghirdetett munkaköre-
ink mindegyikénél elvárás: 
jó fi zikai erőlét, rugalmasság 
a munkavégzésben és mun-
kaidőben, jó alkalmazkodó-
képesség, józan élet, szükség 
szerint hétvégi munkavégzés 
vállalása.

Várjuk részletes önélet-
rajzukat az iskolai végzettsé-
gek, tanúsítványok, bizonyítvá-
nyok felsorolásával és az előző 
munkahelyek megnevezésével 
és az ott betöltött pozíció meg-
jelölésével.

Az önéletrajzokat: 
posa.csilla@vacholding.hu 

email címre várjuk!

Már több mint egy évtizede 
hagyomány, hogy az adventi 
időszakban - magánszemélyek, 
intézmények, vállalkozások 
hozzájárulásának köszönhető-
en - adományokat vivő kis kon-
voj megy Vácról Csángó földre, a 
jótékonysági akcióhoz több éve 
jelentős támogatást biztosít a CBA 
üzletlánc is.

Az akció kezdeményezője, För-
dős Attila polgármester elmondta: 
az adományokat a Szeret Klézse 
Alapítvánnyal együttműködve 
juttatják el a címzettekhez, év-
ről-évre nagyjából száz családot 
tudnak így segíteni.

Rétvári Bence, a választókerü-
let országgyűlési képviselője úgy 

fogalmazott: példa értékű kezde-
ményezés a váci adománygyűjtés, 
szavai szerint mindenkinek kivá-
ló alkalom egy-egy ilyen akció, 
hogy hozzájáruljon a határon 
túli magyar közösségek körében 
a leginkább rászoruló családok 
névtelen támogatásához.

Cecília hangverseny a dómban
Az egyházi évet záró Krisz-

tus király ünnepe vasárnapján 
a hagyományokhoz híven Beer 
Miklós megyéspüspök celebrál-
ta az este 6 órai szentmisét a 
dómban, a szertartás ünnepé-
lyes keretében pedig két ősbe-
mutatónak is részesei lehettek 
a jelenlévők: ekkor hangzott 
el először nagyközönség előtt 
az eucharisztikus kongresszus 
zeneszerzői pályázatának első 
díjat nyert kompozíciói közül 
Varga László: Magyar Mise 
valamint Pange lingua című 
műve.

A szentmisén és a hangver-
senyen, halálának negyvenedik 
évfordulója kapcsán megemlé-

kezett a kórus Werner Alajos 
pap, karnagy, zeneszerzőről, az 
Országos Magyar Cecília Egye-
sület egykori központi igazga-
tójáról Alleluja című művének 
megszólaltatásával, melyet a 
börtönből való szabadulása 
után komponált.                        RZ

Fotó: vaciegyhazmegye.hu/Bölönyi Gabriella

Felhívjuk a Vác város te-
rületén működő vendéglátó 
egységek fi gyelmét Vác Város 
Önkormányzatának a zajvé-
delem helyi szabályozásáról 
szóló 4/2013. (I.24.) sz. ren-
deletének (a továbbiakban: 
Rendelet) betartására, különös 
tekintettel a Rendelet 5. §-ára, 
amely szerint:

„(1) Vendéglátó egység terü-
letén hangosító berendezést

a) munkanapokon 07:00 és 
22:00 óra között,

b) szombaton, vasárnap és 
munkaszüneti napokon 08:00 
és 22:00 óra között üzemeltet-
het a 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet 10§ (1) bekezdésének 
fi gyelembevételével.

(2) Hangosító berendezést 
alkalmazó rendezvény ven-
déglátó egység területén az 
(1) bekezdés a) és b) pontján 
kívüli időszakokban az 1. 
sz. mellékletben található 
formanyomtatvány alapján 
a szomszédos ingat lanok 
tulajdonosainak beleegye-
ző nyilatkozatával kerülhet 
megrendezésre, amennyiben 
a kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről szóló 
210/2009. (IX. 29.) Korm. ren-
delet szerinti nyilvántartásba 
vétel során erről nyilatkozott. 
A bejelentést a rendezvény ter-
vezett időpontja előtt legalább 
8 nappal kell Vác város jegy-
zőjéhez benyújtani.”

Tájékoztató vendéglátóhelyek 
és a lakosság számára
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Női kézilabda NB I.

GVM Europe Vác - Mosonmagyaróvár:
 28 - 17

Labdarúgó  NB II.
Vác FC - Balmazújváros: 

 0 - 0 
Budafok - Vác FC: 

 2 - 1
Vác FC - Dorog:  

   1 - 1  

SPORTEREDMÉNYEK

Ismét nagyon sokakat vonzott 
a Mikulásfutás
Több mint ezer versenyző vett részt december 9-én 
a már hagyományos Mikulásfutáson, városunk 
egyik kiemelkedő tömegsport eseményén.

Már a verseny előtti napok-
ban meghaladta az előnevezők 
száma a bűvös 1000 főt a 22. 
Mikulásfutáson. 

Így aztán szinte egész déle-
lőtt az egyes távok mezőnyei-
nek rajtolásától és befutásától 
volt hangos a főtér.

Legkorábban a 22 km-es 
félmaratonisták rajtoltak, ne-
kik a belvárosban kialakított 
5,5 km-es pályán 4 kört kellett 
futniuk. Hozzájuk csatlakoztak 
a 11,5 és 2,5 km-es távok futói. 

A z ut a k bi ztosít á sába n 
főszerepet vállaltak a ren-
dőrkapitányság munkatársai, 
akiknek közel 150 önkéntes is 
segített.

Mire a félmaratont futó 
versenyzők befutottak, ak-
korra mindenki a térre gyűlt 
az eredményhirdetésre, ahol 
a nap bajnokait köszöntötték 
a szervezők, több mint 90 díj 
talált gazdára.

Mokánszky Zoltán alpol-
gármester mondott köszöntőt 
a díjátadó bevezetéseként, 
továbbá Kovács Ágnes, Bóth 
János, Steidl Levente, Kiss Zsolt 
és Balkovics Péter képviselők 
is közreműködtek a díjak át-
adásában.

A futás vendéglátója a Chá-
zár András iskola volt az idén 
is, így a köszöntéskor az iskola 
igazgatója, Mikesy György meg-
tanította a futókat a siketek kö-
szöntésére, szükség is volt rá, 
hiszen a versenyen szép számú 
hallássérült sporttárs csatla-
kozott a mezőnyökhöz, többen 
dobogós helyen végeztek.

A verseny legeredménye-
sebb futói:

2,5 kilométeres bulifutás: 
Halászi Tamara és Fedor Ben-
jámin, 5,5 km: Bicsák Flóra és 
Klis Krisztián, 11 km: Szabó 
Tünde és Lesták Mátyás, míg 
a leghosszabb, félmaratoni fu-

táson Makrai Sára és Kedves 
Roland voltak a leggyorsabbak. 

Ezúttal már 30 csapat futot-
ta a 4x5,5km-es stafétát, akik 
közül a Madách Imre Gimná-
zium kvartettje (Korompai 
László, Petró Vince, Regős Gá-
bor, Szabó Nándor) nyerte a 
versenyt.

A 11 km-es táv szenior höl-
gyei között Staiku Simona áll-
hatott a dobogó legmagasabb 
fokára, aki többszörös atlétikai 
világbajnok.

Több mint száz óvodás is a 
rajhoz állt szüleikkel, akiknek 

versenyzését az idén az Apor 
Vilmos Katolikus Főiskola hall-
gatói és tanárai is segítették. 

Most is a Váci Árpád Fejede-
lem Általános Iskola érdemelte 
ki a legtöbb résztvevőt delegáló 
intézménynek járó különdíjat.

A versenyről ezúttal is sok 
futó Mikulásfutás pólóval tér-
hetett haza, amit az eredmény-
hirdetéskor nyertek, s közülük 
egy szerencsés kislány bónusz 
ajándékként mountain-bike 
kerékpárral térhetett haza az 
egyik szponzornak köszönhe-
tően.

Télen az élen a férfi  kézilabdázók

Életmű díjat kapott Rapcsák Károly

A nagy rivális NEKA elleni 
magabiztos győzelemmel zárta 
az őszi pontvadászatot a férfi 
kézilabda bajnokság második 
vonalának nyugati csoportjában 
a Váci KSE, így biztosan elsőként 
fordul a csapat a tavaszi idényre.

V á r o s u n k  c s a p a t a  a 
2018/2019-es bajnokság első 
szakaszában a 11 forduló során 

tíz alkalommal győzni tudott, 
egyszer vereséget szenvedett, 
tehát 20 pontot szerzett.

A Váci KSE a bajnoki idény 
m á s o d i k fe léb e n febr u á r 
17-én vívja - hazai pályán, 
a városi sportcsarnokban - 
első mérkőzését, az ellenfél a 
Szigetszentmiklósi KSK csapata 
lesz. 

A 125 éves Magyar Evezős Szö-
vetség december első szombatján 
ünnepélyes fogadást rendezett, s 
az esemény különböző díjak át-
adására is alkalmat adott.

Sok évtizedes kimagasló mun-
kája elismeréseként életműdíjat 
vehetett át Rapcsák Károly, a Vác 
Városi Evezős Club edzője, többek 

között több világbajnok, világbaj-
noki helyezett, olimpikon sporto-
ló nevelőedzője illetve szövetségi 
trénere, számos evezős generáció 
tagjainak mestere.

A kitüntetett 26 éves korától 
a Vác Városi Evezős Club edző-
je, negyven éve neveli a magyar 
evezés kiemelkedő versenyzőit.
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Csatlakozz 
folyamatosan 

növekvő
 közösségünkhöz!

Kezdje az új évet új cégnél!

Közép- és Kelet-Európa 
legnagyobb nyomdája, az 

Ipress Center folyamatos munkarendbe
· betanított munkásokat (nyugdíjasokat is)
· nyomdaipari szakmunkásokat, 

· elektromos karbantartókat

Jelentkezni 
a recepción 

(2600 Vác, Nádas 
utca 8.) leadott 

önéletrajzzal vagy a
hr@ipresscenter.hu 
e-mail címen lehet.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A 
+36 30 413 2120 TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ

keres

 

6.990 Ft

5.990 Ft

90 Ft

2019. évi VÁSÁRNAPTÁR
2019. évben Vác városban a vásártér területén 

megrendezésre kerülő vásárok időpontjai:

6-13-ig

6-13-ig 

6-13-ig

6-13-ig

6-13-ig

6-13-ig

6-13-ig

6-13-ig

8-22-ig

6-13-ig

6-13-ig

6-13-ig

6-13-ig

Országos állat- és kirakodóvásár

 -   ’’   -

-   ’’   -

-   ’’   -

-   ’’   -

-   ’’   -

-   ’’   -

-   ’’   -

Mária napi búcsúvásár

Országos állat- és kirakodóvásár

-   ’’   -

-   ’’   -

 -   ’’   - 

január 20.
február 17.
március  17.
április 21.
május 19.
június 16.
július 21.
augusztus 18.
szeptember 14-15.
szeptember 22.
október 20.
november  17.
december 15.

Vásár időpontja              Nyitva tartás                              Vásár jellege

Helyi állatvásár minden héten pénteken.
Nyitva tartás:
nyári időszámítás alatt 6-11-ig, télen 7-11-ig.

Vác Piac KFT
2600 Vác, Káptalan u. 3.

Tel. fax: 0627/316-212
e-mail: vacpiackft@invitel.hu

www.facebook.com/váci vásár


