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Elkészült a városi költségvetés

A februári ülés legfontosabb feladataként
az önkormányzati képviselő-testület elfogadta
a város 2018-as költségvetését: a bevételi és
kiadási főösszeg kerekítve 8 milliárd 967
millió forint.
A költségvetés elfogadása kapcsán Fördős

Attila polgármester kiemelte: a büdzsé
megalkotásának lényege a bevételek és
kiadások egyensúlyban tartása, s szavai szerint
az ülésen elfogadott rendelet megnyugtatóan
rendezi az intézmények, az önkormányzati
feladatok ﬁnanszírozhatóságát.

Felújítási kiadásokra 53 millió 195 ezer
forint, beruházásokra - az uniós és állami
támogatást elnyert kiemelt fejlesztésekre
rendelkezésre álló forrásokkal együtt valamivel több mint 3 milliárd forint szerepel
a költségvetésben. 4. oldal

Újra látogatható az irgalmasrendi kápolna Kezdődik a
Ho s s z ú h ón ap ok i g t a r t ó át f o g ó Kórház kápolnája, egy nappal a betegek tavaszi fesztivál
rekonstrukció eredményeként teljes belső világnapja előtt, február 10-én elérkezett az
felújításon esett át a Váci Irgalmasrendi

Isten háza megáldásának ünnepnapja. 7. oldal

Március 8-tól április legvégéig számos nag yszer ű programot k íná l az
érdeklődőknek a XVI. Váci Tavaszi Fesztivál.
A Madách Imre Művelődési Központ
munkatársai - mint azt Retzler Péter
igazgató a beharangozó sajtótájékoztatón
elmondta - ismét azzal az igénnyel állították
össze a kínálatot, hogy minden korosztály
bőven találjon az érdeklődésének megfelelő
művészeti, szórakoztató programot.
Laczi Sarolta igazgatóhelyettes kiemelt
néhány különösen nagy érdeklődésre számot
tartó programot, többek között például a
Váczi Eszter Guartet, Zorán, a Binder Quartet,
Badár Sándor és Szőke András humoristák
fellépését, Mácsai Pál színművész „Azt
meséld el Pista!” című önálló estjét. 11. oldal

Közérdekű
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

Országgyűlési képviselői
elérhetőségek
Harrach Péter
országgyűlési képviselő
Email: peter.harrach@parlament.hu

Krauze István

Kriksz István

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@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

Vác 1. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/913-2607
E-mail: krikszistvan@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda , Vác, Március 15. tér 16.

(Demokrat ikus 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.

Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/844-3212
E-mail: manningerpeter@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda , Vác, Március 15. tér 16.

Steidl Levente
Vác 5. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Minden hónap első szerdáján 17.00-18.00 óra
Helye: Földváry Károly Általános Iskola
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor,
Fidesz Iroda Vác Március 15. tér 16.
Telefonszám: 30/478-3324
E-mail: steidllevente@ﬁdesz.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: 30/919-8360
E-mail: vacykaroly@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda, Vác, Március 15. tér 16.

Dr. Bóth János
Vác 9. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 20/466-8011
Helye: MSZP-iroda (Vác, Zrínyi u. 9.)

Balkovics Péter
Vác 10. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/952-0098
E-mail: balkovicspeter@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.

A

VÁCI HÍRNÖK
KIADÓ:
Váci Városimázs Nonproﬁt Kft.

FŐSZERKESZTŐ:

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

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 a
latti 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
alatti TESCO KMB irodában.
Telefon: 70/400-7188
E-mail: BocsN@pest.police.hu
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Kászonyi Károly
(Jobbik)
Ideje: minden hónap első csütörtökjén 16:30
Helye: Madách Imre Művelődési Közpon

Önkormányzati képviselői
fogadóórák

Impresszum

Ribáry Zoltán
+36-30/698-9507

A LAPOT KÉSZÍTETTE:

köztársasági elnök, Áder János a 2018-as általános
országgyűlési választásokat április 8-ára írta ki.
Az egyéni választókerületekben a hivatalos jelöléshez
legalább ötszáz választópolgár ajánlása szükséges. A jelöltet az
ajánlóívek átadásával kell bejelenteni az országgyűlési egyéni
választókerület i választási bizottságnál. Egy választópolgár több
jelöltet is ajánlhat.
Az egyéni választókerületekben az a jelölt lesz a képviselő, aki a
legtöbb szavazatot kapja, a vesztes jelöltek, továbbá a győztes jelölt
győzelemhez nem szükséges szavazatai töredékszavazatnak számítanak.
Országos listát az a párt állíthat, amelynek legalább 27 választókerületben, de legalább 9
megyében és Budapesten van egyéni jelöltje.
Fontos vasárnap lesz április 8-a, talán még soha nem kísérte ekkora ﬁgyelem a
magyarországi választásokat mint most, túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a nemzetközi
polit ikai élet fontos szereplői is hazánkra szegezik ﬁgyelő tekintetüket.
Ami a kampányt illet i, jó lenne, ha kizárólag az egyéni jelöltek, a pártok programjainak
ismertetéséről szólna a küzdelem, de nem lehetnek hiú ábrándjaink, biztosra vehető, hogy
lesznek, akik a riválisok lejáratásával, rossz színben való feltüntetésével is megpróbálkoznak
a siker reményében.
Lapunk következő számában minden hivatalosan is jelöltté váló aspiránsnak - azonos
terjedelmű - felületet biztosítunk, értelemszerűen csakis arra, hogy röviden összefoglalják
programjukat, elsősorban természetesen a város jövőjével kapcsolatos elképzeléseiket.

Erdőháti-Nagy Anikó
Kegyes Zoltán

FOTÓK:
Sándor Lajos

SZERKESZTŐSÉG:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

hol jÁrunk?
 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 lapszámunk játékának nyertese Klucsár Miklós, akinek gratulálunk! A nyeremény
átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon.
A legutóbbi rejtvényként Deákvár egyik első villája szerepelt egy régi képeslapon.
Mostani feladványunk megfejtését március 15-éig várjuk.

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS:
Front Graﬁ kai és Szolgáltató Kft.
Perlusz Zoltán
Kiszi-Jira Fruzsina

NYOMDAI MUNKÁK:
Pátria Nyomda Zrt.
Orgován Katalin vezérigazgató

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
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

TERJESZTÉS:
Magyar Posta Zrt.

MEGJELENIK:
Vácon 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/698-9507,
+36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu
A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot, hogy a beérkezett cikkeket
és leveleket rövidített és szerkesztett
formában közölje. A hirdetmények
tartalmáért a szerkesztőség semmilyen
felelősséget nem vállal.

Cservenák Péter gyűjteményéből

Döntött a testület
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A februári testületi ülésről jelentjük
A februári ülés legfontosabb feladataként az önkormányzati képviselő-testület elfogadta a város 2018as költségvetését.
A költségvetés bevételi és
kiadási főösszege kerekítve 8
milliárd 967 millió forint.
Felújítási k iadások ra 53
millió 195 ezer forint szerepel az
elfogadott költségvetésben. Tíz
millió forint juthat a Kőszentes híd
három, még felújítandó szobrának
restaurálására, járda-, parkoló- és
úthálózati javításokra csaknem
29 milliót irányoz elő a rendelet,
közmű és egyéb felújításokra 8,5,
intézményi javító feladatokra 6
millió forintot.
Beruházásokra - az uniós és
állami támogatást elnyert kiemelt
fejlesztésekre rendelkezésre álló
forrásokkal együtt - valamivel
több mint 3 milliárd forint
szerepel a költségvetésben.
A saját, önkormányzati forrású
fejlesztések közül a következő
beruházások emelkednek ki
a betervezett költségösszegek
alapján:
A Damjanich téri forgalmas
csomópont jelzőlámpás fejlesztése
áll a lista élén, 28 millió forintos
összeggel. A második helyen
megcímkézett beruházási feladat
fa- vagy könnyűszerkezetes
szociális bérlakások építése,
erre 25 milliót irányoz elő a
költségvetési rendelet. Szintén
kiemelt tétel a belváros-főtér
forgalmát szabályozó süllyedő
oszlopok beépítésére előirányzott
csaknem 19 millió forint.
Tíz milliós keretösszeg állhat
rendelkezésre a közvilágítási
rendszer további fejlesztésére,
újabb lámpatestek telepítésére.
Csaknem 9 millió forint juthat
pa rk olók k i a l a k ít á s á r a a
Kölcsey utcában. Hozzávetőleg

7, 5 millióból újabb elektromos
gépjá r mű-töltőá l lom á sok
létesülhetnek három helyen.
Hat és fél millió forint előirányzat
szerepel a rendeletben az
Ambró Ferenc utca közvilágítási
munkáira.
A testület módosította a
parkolás szabályozásáról és a
várakozóhelyek igénybevételének
rendjéről szóló korábbi rendeletet.
A módosítás egyik legfontosabb
eleme a mélygarázs kedvezményes
bérleti használatára jogosultak
körének meghatározása.
Jogosultak: a Március 15.
téren, a Köztársaság út főtértől
a Dombay utcáig tartó részén,
a Széchenyi utca főtértől a Dr.
Csányi László körútig terjedő
szakaszán, a Görgey utcának a
Széchenyi utcától a Posta parkkal
bezárólag végződő területén, a
Káptalan utcának a főtértől a
Piarista utcáig tartó szakaszán
ingatlan-tulajdonnal bíró lakosok.
A testület nagy többséggel
elfogadta a Váci Polgármesteri
Hivatal múlt évi tevékenységéről
szóló beszámolót, és egyúttal az
idei évre vonatkozó feladatokat
összegző tervezetet.
Döntés született arról, hogy
az önkormányzat elviekben
támogatja a magántulajdonú
Sajdik Ferenc-gyűjtemény, a
Március 15. tér 20. szám alatt
lát ható Váci Mosolya lbum
k iá l lítás kol lekciójána k
városi tulajdonba kerülését,
a határozat ér telmében az
Intézmény fe lüg ye let i és
Humán Osztály megrendeli a
döntéshozatalhoz szükséges
szakértői értékbecslést.

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

Krónika
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Állami támogatásból készülnek
a színház felújítási tervei
A kormány 20 millió forinttal támogatja a Váci Dunakanyar Színház átfogó felújításának tervezési
munkálatait – jelentette be február 1-jén a teátrumban Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának parlamenti államtitkára.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február
22.-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 2/2018.(II.23.) sz. rendeletalkotás – a váci 3424/A/2 hrsz-ú lakás
megjelölésű, 19 m 2 terület törzsvagyonból történő kivezetéséről.
A törzsvagyonból történő kivezetés az ingatlan értékesítése
miatt szükséges.
- 3/2018.(II.23.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló
2/2017.(II.24.) sz. rendeletről.
A rendeletmódosítást elsősorban az Európai Uniós
támogatásokból származó források rendezése, valamint a
Gazdasági Hivatal pótﬁnanszírozási kérelme indokolja.
- 4/2018.(II.23.) sz. rendeletalkotás – Vác Város Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről.
A helyi önkormányzatok 2018. évi költségvetése – hasonlóan az
előző évekhez – a központi költségvetéshez a forrásszabályozáson
keresztül kapcsolódik a helyi önkormányzatok általános
működésének és ágazati feladatinak támogatásán keresztül.
-5/2018.(II.23.) sz. rendeletmódosítás – a parkolás
szabályozásáról és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről
szóló 32/2017(XII.15.) sz. rendeletről.
A rendelet elfogadását követően felmerült technikai és
gyakorlati kérdések szabályozása miatt szükségessé vált a
jogszabály módosítása.
-6/2018.(II.23.) sz. rendeletmódosítás – a közterületek
elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről,
valamint egyéb elnevezésekről szóló 46/2012.(XI.23.) sz.
rendeletről.
A rendelet célja, hogy a jogharmonizáció érdekében az
önkormányzati rendeletet, a címképzés szabályait a központi
címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.)
Kormányrendelet rendelkezéseinek megfeleltesse.
- 7/2018.(II.23.) sz. rendeletalkotás – a váci 0420/13 hrsz-ú kivett,
mocsár 8.1909 m 2 terület törzsvagyonból történő kivezetéséről.
A 6,6 hektáros részre több érdeklődő is jelentkezett vételi
szándékkal. A terület hirdetéséhez és eladási pályáztatásához
szükséges a forgalomképesség biztosítása.
A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129.
sz. irodájában megtekinthetők.
Vác, 2018. február 23.
Deákné Dr. Szarka Anita jegyző

Rétvári Bence hangsúlyozta: a
kormányzat kiemelt célkitűzése,
hogy Budapesten és vidéken
mindenki számára biztosított
legyen a színvonalas színházi
időtöltés, az értékközvetítés,
a s z ór a k o z á s l e h e t ő s é g e .
Fördős Attila polgármester
k i fe je z t e r e mé ny é t , hog y
a ber u házás röv id időn
belül elkészülhet, s a Váci
Dunakanyar Színház államilag
ﬁnanszírozott, önálló társulattal

rendelkező intézménnyé válhat.
- A színház eddigi időszaka
sikertörténet, hiszen öt év alatt
nemzet közi hír űvé vá lt az
intézmény, amelyet évről-évre
sikerült tovább fejleszteni, most
pedig minden esély megvan
egy átfogó rekonstrukcióra hangsúlyozta a városvezető.
Kiemelte továbbá: a
színház bebizonyította azt,
hog y élet képes, műsora
az elmúlt években a város

kulturá lis k íná latána k
hangsúlyos részévé vált, s
sokan érkeznek az előadásokra
a környék kisebb településeiről
illetve a Felvidékről, az Ipolymenti magyarlakta falvakból is.
Kis Domonkos Márk, a színház
igazgatója elmondta: a tervezés
első szakaszában vannak, a
felmérések készültek el, és az az
elképzelés, hogy a rekonstrukció
keretében ki szeretnék cserélni
a több évtizedes villany- és
vízvezetékeket, valamint a

csaknem harmincéves nézőtéri
székeket, emellett a jelenleginél
nagyobb, mélyebb színpadot,
modern fény- és hangtechnikát
szeretnének beépíteni és a
homlokzat megújítását is tervezik.
A sajtótájékoztatón
elhangzott: amennyiben a
rekonstrukciós munkák a nyáron
elkezdődhetnek, akkor a VéNégy
Fesztivál és Színházi Találkozó
teátrumbeli programjait a Dunaparton, színházi sátorban tartják
majd meg.
Ribáry Zoltán
A Váci Dunakanyar Színház
a korábbi mozi épületében
kezdte meg működését öt
évvel ezelőtt, jelenleg évente
120 előadást tart és mintegy
27 ezer nézőt fogad.

Jövőre már emeletes vonatok is járhatnak a váci vasútvonalon
Jövőre Stadler KISS emeletes vonatok is forgalomba állnak - elsőként az országban - a váci vasútvonalon.
A most használt szerelvényekkel szemben a kétszinteseken értelemszerűen jóval több utas tud majd
utazni, tehát jelentősen nőhet a járatok kapacitása.
Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
parlamenti államtit kára a
váci vasútállomáson tartott
sajtótájékoztatón kiemelte:
nem lehet tovább sűríteni a
vonatjáratokat ezen a kiemelkedő
fontosságú elővárosi vonalon,
ezért váltak szükségessé az
emeletes szerelvények.
- Ebben a régióban minden
közlekedési lehetőség bővülni
fog az elkövetkező években: akik
autóval közlekednek, azoknak

az M2-es autóút 33 milliárd
forintból kiépülő kétszer két
sávossá válása jelent majd jobb
közlekedési körülményeket,
a dunai hajózás 12,5 milliárd
forintos turisztikai fejlesztései
megújítják a vízi közlekedést, és
a vasúti közlekedés is fejlődik a
kétszintes vonatszerelvényekkel
- emelte ki az államtitkár.
Csépke A ndrás, a M ÁVStart Zrt. vezérigazgatója szólt
arról, hogy ez a vasúti szakasz
nemcsak az ország legrégebbi,

de az egyik legnagyobb forgalmú
része is, amely a vasúthálózat
utasszámának közel tíz százalékát
adja.
A MÁV vezetője elmondta,
hogy a múlt év tavaszán írták
alá azt a keretmegállapodást,
amelyben negyven emeletes
motorvonatra szerződtek, az első
tizenegy darabos flotta a jövő év
második felében érkezik meg.
- A motorvonatok alacsony
padlós kialakításúak,
légkondicionáltak, korszerű

utastájékoztató rendszerrel és
wiﬁvel felszereltek, rendelkeznek
a kerekesszékes utasok számára
kialakított mosdóhelyiséggel,
és egyidejűleg akár tizenkét
kerékpár is szállítható rajtuk
- sorolta a paramétereket a
vezérigazgató.
Fördős Attila polgármester
kiemelte: a váci az egyik leginkább
kihasznált vasútvonal, hiszen
egyre többen járnak dolgozni
Budapestre az agglomerációból,
Vác esetében csaknem hatezren
ingáznak naponta.
- Nagyon fontos tehát ez az
újabb vasúti fejlesztés mind a
komfort növelése szempontjából,
mind azért, mert az emeletes
vonatok üzembe állítása nagyban
hozzájárulhat a menetrendi idők
tartásához - mondta a városvezető.
R. Z.
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Ifjúsági központ
létrehozását
tervezik
Kerekasztal beszélgetést szervezett a közelmúltban a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ, az
eszmecserén a város csellengő fiataljainak helyzete volt a fókuszban.
Az esemény egyik kitűzött
cé ljá na k megfe le lően a
részt vevő k - a szer vező
központ munkatársai mellett
civil szervezetek-, egyházak
képviselői, a rendőrkapitányság
küldöttei - egyeztettek arról a
tervről, miszerint szükség lenne
a városban egy olyan „iúsági
házra”, ahol a kiskorúak számára
biztonságos, drogtól tiszta
közegben lehetőséget lehetne
kínálni a szabadidő hasznos
eltöltésére.
Mint elhangzott: egy 2017ben végzett kérdőíves felmérés
rámutatott, hog y maguk a
ﬁatalok is hiányolnak egy biztos
befogadó-foglalkoztató bázist adó
közösségi helyet.
- Azért hívta össze
központunk ezt a kerekasztal
fórumot, hogy együtt gondolkod hassun k ar ról, hog y
találjunk egy olyan közösségi
teret a ﬁataloknak, ahol időtöltési
alternatívát tudunk számukra
biztosítani, amihez a hátteret az
intézményünk adná. Az Emberi
Erőforrások Minisztériumától

még a múlt évben elnyertünk
egy olyan pályázati támogatást,
ami nagyrészt biztosíthatja a
keretek kialakítását - nyilatkozta
Pető Csilla, a Váci Családés Gyer me k jólét i Központ
igazgatója.
A központ kezdet ként 2
millió forinttal gazdálkodhat
az elnyert pályázat révén, ebből
az összegből több program
m e g v a l ó s í t á s át t e r v e z i k ,
melyek nem csupán a csellengés
v i sszaszor ítását , ha nem a
drogfogyasztás megelőzését is
célozzák.
A ter vekben többek
között osztályfőnöki órák,
pályaorientációs előadások,
ismeretterjesztő és szórakoztató
programok szerepelnek ,
fiatal segítőket is bevonva,
elsősorban a katolikus főiskola
közreműködésével.
Az eszmecserén felmerült
lehetőségként, hogy a püspökség
segítségével esetleg épp az Apor
Vilmos Katolikus Főiskolán
kaphatna helyet a tervezett
iúsági központ.
Ribáry Z.
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Újra látogatható
az irgalmasrendi kápolna
Csaknem egy éven át tartó átfogó rekonstrukció eredményeként teljes
belső felújításon esett át a Váci Irgalmasrendi Kórház kápolnája, egy
nappal a betegek világnapja előtt, február 10-én elérkezett az Isten háza
megáldásának ünnepnapja.

Tisztelt Választópolgár!
Tisztelt Jelöltek, Jelölő szervezetek!
Pe s t Me g y e 0 4 . s z á mú
Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási
Iroda vezetőjeként a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 75. § (1) bekezdés b.)
pontja, valamint az országgyűlési
k é p v i se lő k v á l a s z t á s á n a
választási irodák hatáskörébe
tartozó feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól, a választási
eredmény országosan összesített
adatai körének megállapításáról,
valamint a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról,
valamint egyes választási tárgyú

rendeletek módosításáról szóló
1/2018. (I.3.) IM rendelet 15.
§ o) pontja alapján az alábbi
TÁJÉKOZTATÁST adom:
Pe s t Me g y e 0 4 . s z á mú
Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási Iroda
vezetője: Deákné Dr. Szarka Anita
jegyző.
A Választási Iroda hivatali
helyisége: 2600 Vác, Március 15. tér
11. 103. iroda (Telefonszám: 27/513409, 27/513-472, fax: 27/513-414,
e-mail cím: jegyzo@varoshaza.vac.
hu, jogasz2@varoshaza.vac.hu)

Deákné Dr. Szarka Anita jegyző, OEVI vezető

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek megfelelően a polgármesteri hivatal jogi és
magánszemélyek részére egyaránt lehetőséget biztosít, hogy ügyeiket elektronikus
úton is intézhessék.

Látványos galambkiállítás a művelődési házban
Január utolsó előtti hétvégéjén igen sokan megtekintették a művelődési
központban a Váci Reménység Egyesület égisze alatt működő 162. Galamb
Egyesület kiállítását.
A pénteki „nulladik” napon
iskolai és óvodai csoportokat
fogadtak a szervezők, és mint
Ga lba Tamás, a ga lambász
csopor t vezetője elmondta,
számos intézményből érkeztek
vendégek.
A k iá l lítás megny itójá n
Moys Csaba, a VRE elnöke
k iemelte: a galambász
eg yesü let megbecsü lt és
igen sikeres szakosztálya az
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egyesületnek, a klub büszke
az eredményeikre.
Mokánszky Zoltán
alpolgármester mindenekelőtt
a közösségi összetartás
fontosságát hangsúlyozta a
galambászok tevékenysége
kapcsán.
- A galambok tenyésztése
a leg több esetben nem já r
se m m i lye n h a sz on n a l , de
tartásuk, gondozásuk egyrészt

örömteli elfoglaltságot jelent
a galambászoknak, másrészt
e g y- e g y i l y e n k i á l l í t á s a
nagyközönségnek is ajándék
- fogalmazott a városvezető.
Fontos információ, hogy az
idén is lesz Vácott (közelebbről
Bac s k a i Sá ndor te nyé sz tő
Té g l a h á z d ű l ő i t e l e p é n )
nemzet közi postagalamb
grand prix verseny, az esemény
időpontja szeptember 29-e.R.Z.

A szertatás elején Hirling
András, a kórház igazgatója
köszöntötte az egybegyűlteket,
mindenekelőtt a szentmisét
celebráló Beer Miklós megyés
püspököt, Kozma Imre atyát,
a Betegápoló Irgalmasrend
magyarországi delegatúrájának
vezetőjét, Joachim Mačejovský
OH provinciálist illetve a magyar
kormány képviseletében Rétvári
Bence államtitkárt.
Beer Miklós megyés püspök
emlékeztetett: éppen háromszáz
éve kapta váci püspöki kinevezését
Althann Mihály Frigyes, akinek
itteni szolgálata idejére esik a
kórház és a hozzá tartozó kápolna
küldetéstörténetének kezdete.
- Nag yon vár tu k már a
kápolna megújulását, újbóli
befogadóvá válását. Örömmel
tölthet el bennünket a szemet
gyönyörködtető végeredmény.
Jó lesz ide betérni imádkozni,
szentmisét hallgatni, adjunk hát
hálát az Úrnak, hogy lehetőséget
adott ennek a nagy munkának
az elvégzésére - mondta a főpap.
A püspök feltette a kérdést:
mitől lesz hiteles az egyház,
s szava i sze r i nt a z eg y i k

legfontosabb hitelesítő jel a
rászorulókkal, elesettekkel,
szenvedő k kel szemben i,
szeretetcselekedetekben
megnyilvánuló segítő együttérzés.
K o z m a I m r e at y a ú g y
fogalmazott: nagy szükség van
arra a válaszra a világban, amelyet
a Betegápoló Irgalmasrend
fogalmaz meg, illetve mutat fel a
gyógyító kultúrában, a betegekhez
fordulás szellemiségében.
- A rendalapító Istenes Szent
János követőiként úgy akarunk
a betegekhez fordulni, mint
akikben Krisztust keressük,
a z i r ga l m a sr e nd i áp olók ,
munkatársaik és mindazok,
akik velük együtt részt vesznek
a szegények és betegek korszerű

ápolásában, már itt a földi életben
közvetítik az Atya határtalan
szeretetét a leggyengébbek felé
- mondta a rend itthoni vezetője.
A szertartás végén elhangzott:
köszönet jár a váciaknak a
türelemért a rend kórházfelújító
és -bővítő terveinek elodázódása
kapcsán, de úgy tűnik, hogy most
már tényleg belátható időn belül
elkezdődhet ez a beruházás is.
R. Z.
***
A kápolnafelújítás mélyen az
alapoktól kezdődött, hiszen az
egyik legfontosabb cél a vizesedés
megakadályozása volt, ezen
túlmenően megújult a falfestés,
a karzat, a berendezés, a díszítés.

Tovább alakítják a parkolási rendeletet
Fördős Attila polgármester sajtótájékoztatón bejelentette: az önkormányzat mindaddig módosítja a belvárosi fizetős parkolást szabályozó rendeletet,
ameddig ki nem alakul a lehető legideálisabb állapot.
- Mondom ezt azért, mert az
eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy miközben a díjzónákban érezhetően javul a helyzet,
addig vannak olyan, még szintén a szűken vett belvároshoz
tartozó helyek, ahol túlzottan
megnövekedett a parkolási terhelés. Elsősorban a Duna-part
zenepavilon utáni részét kell
kiemelni ebben a vonatkozásban, de más helyszíneket is em-

líthetünk. Tehát napirenden
van a ﬁzetős parkolási zónák
kiterjesztése, a hivatal szakemberei már javában dolgoznak
ezen a tervezeten - mondta a
polgármester.
Elhangzott: az eddigi tapasztalatok alapján a térfelszíni fizetős parkolóhelyek
k ihasználtsága eg yelőre
nagyjából tizenöt százalékos,
az olcsóbban igénybe vehető

mélygarázsé viszont értelemszerűen jóval nagyobb, napközben a csaknem 300 férőhelyből
ötven-hatvan marad szabadon.
- Ez a tény abból a szempontból is meghatározó, hogy
a parkolóbérleteket ezen forgalmi mutatók alapján lehet
értékesíteni, hiszen nem vehetjük el a helyeket az alkalmi használók elől - emelte ki
Fördős Attila.

Korszerűsödhet
a mentőállomás
A kormány döntése alapján a
központi költségvetésből 62 millió
forintot biztosítanak a váci mentőállomás felújítására - jelentette be Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
parlamenti államtitkára a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.
Az államtitkár elmondta: a
mentőállomás 1984-ben épült,
így időszerű az átfogó felújítása.
- A támogatásból jut a csapadékvíz-elvezető hálózat, a térbeton burkolat, a mosóhelyiségek
rendbetételére, az elektromos
hálózat, a fűtési rendszer, a belső
terek korszerűsítésére - emelte ki
az államtitkár, hozzátéve, hogy az
itt dolgozó szakemberek 70 ezer
ember ellátásáról gondoskodnak,
s fontos, hogy javuljanak a munkafeltételeik.

Tisztelet az
áldozatoknak
A kommunizmus áldozatainak
emléknapja városi megemlékezésén ezúttal Rétvári Bence államtitkár volt a szónok, aki kiemelte:
az átkos rendszer bűnei miatt áldozatként kell gondolni a kivégzettekre, bebörtönzöttekre, kényszermunkatáborba hurcoltakra,
internáltakra, kisemmizettekre
vagy az elnyomó hatalom részéről
bármilyen módon hátrányosan
megkülönböztetett százezrekre.
- Az elmúlt években kiemelt
törekvés volt, hogy kárpótlással,
a nyugdíjpótlék bevezetésével,
erkölcsi igazságszolgáltatással
amennyire lehet, segítsük a meghurcoltakat és az egész társadalmat az igazságérzet visszanyerésében - fogalmazott a politikus.
Hozzátette: az antikommunizmusnak ugyanolyan alapeszménynek kell lennie, mint a nemzetiszocialista, fasiszta eszmék
elutasításának, nem szabad elnéző
különbséget tenni ezen a téren.
A megemlékezésen közreműködött Smál-Szilaj Gábor
előadóművész, illetve népdalokat,
rabénekeket adott elő Horváth
Éva Sára és Szoboszlai Balázs.
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Centenáriumi koncert
több száz énekessel
Az önkormányzat, a Családháló nevű szervezet és a Vác
Civitas Szimfonikus Zenekar
összefogásával nagyszabású
komolyzenei hangversenynek
adott helyet február 24-én a városi sportcsarnok az I. világháború végének centenáriuma
alkalmából.
Az esemény bevezetéseként
köszöntőt mondott Rétvári Ben-

ce államtitkár és Beer Miklós
megyés püspök.
A rendezvényen a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar teljes
apparátussal képviseltette magát, és hazai, valamint külföldi
zeneszerzők közismert műveit adta elő, éspedig csaknem
négyszáz, iskolai- vagy felnőtt
kórusokból verbuválódott énekessel együtt.

Városunkból a Vox Humana
Énekkar, a Váci Székesegyház
Szent Cecília Kórusa, a Váci
Székesegyházi Kórusiskola és
több oktatási intézmény ifjú
énekkarosai szerepeltek a programban.
Az esemény az Első Világháborús Centenáriumi Emlékév
keretében, az emlékbizottság
támogatásával valósult meg.

A HÓNAP FOTÓJA

Tükör-Jég - Tomor István felvétele

„Többes
számban”
a félgömb
alakú sátorban

A nagy háború befejezésének
ce nte n á r iu m a a l k a l m ából
szer vezet t vándork iá l lítás
február végén Vácra érkezett,
igen sokan megtekintették a
bemutatót a zenepavilon előtti
térségen felállított félgömb
alakú sátorban.
Többes számban: a kiállítás
címe is utal arra, hogy a 20.
században, a tömeggyártás,
a tömegpusztítás és a
tömegpropaganda első
századában ebből a háborúból
a frontra vezényelt katonák
mellett az otthon, családfő
nélkül maradt családtagok
sem maradhattak ki. A háború
miatt mindenkinek az élete
megváltozott.
A vándorkiállításon nem a
szokásos, könnyen mozgatható
eszközökön, hanem a század
elejének jellegzetes, stilizált
tereiben, életnag yságú,
interaktív installációk között
lehet megismerni a korszakot.
A kiállítótérben helyet kapott
a frontra induló katonák sorsát
jelképező vonatkocsi, a hosszú,
békés 19. századot megidéző, de
idővel darabjaira hulló körhinta,
a háborús propagandahivatalra
uta ló, ór iás í rógép és a
családfenntartó nélkül maradt
otthoniak megváltozott életét
érzékeltető villamoskocsi is.

Látomás, Cifra-kert, anno…
Egy ősrégi kép él az emlékezetemben. Ott ragadt, örök időkre. Sok
évvel ezelőtt ezt a képet egy riport indításaként két mondatba szorítottam. Így hangzott: „Négy segédmunkás ül a Cifra-kert fái alatt.
Tarokkoznak.”
Ízlelgessük kicsit ennek a tartalmát. Segédmunkások. Tarokkoznak.
Nem, nem képtelenség, ha tudjuk az időt: mondjuk, 1959. Vagy ’61.
Mindjárt más. Rövid az út a csodálkozástól a felismerésig: a polit ika
jóvoltából hivatásukat vesztett értelmiségiek, kényszersegédmunkások
különös foglalatossága időtöltés is volt, meg fricska is. A hatalomnak.
Galyatetőtől néhány kilométerre, a Sós-völgyben fekszik egy kis
zsákfalu. Mátramindszent. Látnivalója a középkori maradványokon a
18. században újjáépült barokk katolikus templom, pici huszártornyával
meg az előtte álló tömzsi haranglábbal. Egy jó évtizede a községnek egy
második temploma is lett. Pontosabban egy szerény kis kápolna. Egy
privát telken építették meg a hajdani recski büntetőbarakk mását, csak
nem a büntetés, hanem a feloldozás házaként. Ez lett a nyers téglákkal
falazott barakk-kápolna. A téglákon nevek: az áldozatokéi, nemcsak a
recski táborból, de a Vácon, Márianosztrán, Kalocsán, a Hortobágyon,
a Gyűjtőben és a többi helyen szenvedők nevei.
Dzsembori – apámék így nevezték maguk közt a kistarcsai internálótábort, amelyben szenvedéssel teltek napjaik, hónapjaik, éveik. A
tehetetlen bolsevik düh száműzte oda őket. Miután a népbíróság – hála a
mentőtanúknak – a tárgyalásokon se népellenességet, se valóságos bűnt
nem tudott bizonyítani, hát maradt az ítélet nélküli kényszermunka.
És utána az évtizedekig való mellőzöttség, megtűrtség, számkivetettség.
Megbocsátásból nekik sosem jutott. Örökre a „rendszer ellenségei” maradtak. De hisz tényleg azok voltak! Azé a gyűlölt, nyomorult rendszeré.
„Amikor török követ voltam…” – játszadozott olykor a szóval atyai
barátunk, Guszt i bácsi, és nevetve kiigazította a szándékos tévesztést:
„akarom mondani, követ török…” Az élc talán enyhített az emlékek
nyomasztó súlyán. Egész családja megszenvedte a kommunizmus
jöttét. Apja a püspökség egykori jószágkormányzója volt, kétméteres,
szálfa ember, hatalmas intelligenciával – már csak ezért is gyűlöletes
volt a bolsevikok szemében. Az arisztokrat ikus família valamennyi
tagja így vagy úgy, de kárát vallotta az „új rendnek”.
Ahogy az én családom is. Ez volt az összekötő kapocs a meghurcoltak
között. És persze a polgári tradíciók, a tartás meg a keresztényi gondolkodás. Ez kötötte össze Ottó Károly járásbírót meg a Bartos doktort,
Guszt i bácsit meg az apámat és sokakat még, polit ikai elítélteket és
kisemmizetteket, rabszíjra fűzötteket és recski kőtörőket. Akikből a vég
nélküli igazságküzdelem követe lett.
A fél évszázados idilli kép örökre megmarad az emlékezetben. Kora
nyári gyenge napsütés, látszólagos béke, szép a dús park, a Cifra-kert,
a fák alatt ott ül négy segédmunkás-értelmiségi. Túl vannak már vizsgálati fogságon, börtönön, kényszermunkatáboron, csak az emlékeiken
nincsenek túl, és tán feledtetőként is jó a kártyajáték.
Meg a félművelt pártemberek és pribékek bosszantására. Akik
sosem tanultak meg se tarokkozni, se Vergiliust vagy Goethét olvasni.
Az akkori Cifra-kert már a várostörténet i múlté. Az egykor a fák
alatt ülő négyből sincs már senki. Elmúlt az életük. Nem lettek hősök,
nem jegyzi őket a történelem.
Áldozatként is csak úgy maradnak az emlékezetben, mint a nevesincs
tömeg részei. Némelyikük nyomát a mátramindszenti barakk-kápolna
téglafala őrzi, mint a Guszt i bácsiét, az egyik téglán ott áll szálkás
betűkkel: Bayer Ágoston. Az ő ﬁa az én bérmaapám. Szüleink, a harcostársak már csak odafönt tarokkoznak…
A tőlük kapott örökségből vajon mi valamicskét is tovább tudunk
vinni?
Várkonyi Balázs

Programok

Kultúra
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MÚLTUNK,
KÖZKINCSEINK,
TÖRTÉNETEINK
Farkast kiáltanak a Börzsönyben. Valójában nem kiáltják, csak
abban bíznak a szakemberek, hogy
valóban farkas, aminek a nyomát
meglelték arrafelé. Decemberben
(mikor végre a hegyekben is megmaradt a hó) a Börzsöny Alapítvány munkatársa lett ﬁgyelmes
a nyomokra. Rá egy hónapra a
Duna-Ipoly Nemzet i Park szakértője egy természetﬁlm forgatás
kapcsán hiúz után kutatott, amikor egészen konkrétan rátalált a
tappancs lenyomatokra, sőt egy
adag kaka is jutalma volt a szerencsés kutatónak, ebből ugyanis
megfelelő laborkörülmények között
megállapítható, hogy egy kutya,
vagy valóban egy európai szürke
könnyített magán a Börzsöny fái
alatt.
A farkas a magyar területek
őslakója volt, illetve ma is az, csak
az érintett magyar területek határon kívülre kerültek a farkasokkal
együtt. Tudják, Magyarország az
egyetlen ország a világon, ami
„saját magával” van körülvéve!
Gondoljunk csak Erdélyre, vagy
akár a Felvidékre, ami farkasok
járta helynek számít ma is. A szlovák földművelésügyi minisztérium
négy éve például 80 farkas kilövésére adott engedélyt, úgy elszaporodtak az ordasok a Tátra lankáin.
A Börzsöny vagy a Bükk hegyei
a „zöld utakkal” kapcsolódnak a
Tátrához, míg az Alföld pusztáira
az Erdélyi hegyekből ereszkedett
alá télvíz idején a 8-9 fős falka. De
járt-e rendszeresen a Börzsöny alatti térségben is farkas? Fellélegzett-e
a magányos vándor, aki 150-200
éve a Nógrádi várból indulván még
sötétedés előtt a váci városfalakon
belül biztonságban tudhatta magát
lovaival? Nos, konkrét esetet nem
találtam, de hogy tényleg kellett-e
tartani a nagytestű ragadozótól,
azt az egykori szlovák származású
evangélikus lelkésztől, Bél Mátyástól tudhatjuk, aki a Magyarország
népeinek élete című munkájában,
1730 tájékán ezt írja:
„Nem csak a hegyeket, a sík
vidéket is kedveli, kivált ahol erdő
van...Ha járható télen a mező, a
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farkasok a háziállatokban is tesznek kárt. Behatolnak a falvakba,
udvarokba, s amit találnak, még a
kutyákat is elragadják [...] Nyáron,
mikor hozzá tudnak férni a legelő
nyájakhoz, ezeknek vannak veszedelmére... Éjszaka a legelő lovakra
leselkednek. Bizony nincs ország,
ahol nagyobb kárt okoznak, mint
Magyarországon.”
A feljegyzések szerint 1780 tájékán városokban, Gyöngyösön és
Egerben is találkoztak farkassal
a lakók, a közeli hegyekben pedig
embert is ettek a fenevadak! A kutatók állítása szerint a középkorban
a „fene” a farkas szinonimája volt,
csak a 13. században lett a betegségekre is használatos kifejezés. Tehát a „fene egyen meg” szó szerinti
fordítása a 13. századig azt jelentette, hogy szolgálj a farkasoknak
táplálékául.
A kutatók becslése szerint az
európai szürke farkas populációjának 80%-át kiirtotta az ember.
A magyar hegyek korábban gyakori lakója csak elvétve jelenik meg
régi élőhelyein. A Bükkben egy farkas családot tartanak nyilván, a
Börzsönyben pedig valószínűleg
egyetlen „felderítő” kódorog. A
populáció az I. világháborút követően, a települések és a gazdasági
területek megszaporodásával, tehát
az élettér szűkülésével csökkent le
drámaian.
A farkas az EU tagállamaiban
védett jószágnak számít, eszmei
értéke ma Magyarországon 250
ezer forint. Szlovákiában is védett
volt egészen 2014-ig, mígnem úgy
mérték, hogy a farkasok egy évben
1300 vadat, nagyvadat ejtenek el.
Bár ugyanabban az évben a vadászok 71 ezernél is több szarvast,
vaddisznót, nyulat puffantottak le,
a négylábú, természetes „vetélytársakra” mégis kilövési kvótát adott
ki a minisztérium.
És hogy kell-e félni a börzsönyi
farkastól? Hát a szakemberek szerint hamarabb észrevesz minket,
mint mi őt, de szerencsére esze
ágában sincs találkozni velünk.
De ha mégis, egy jó tanács: Ne próbáljanak pórázt tenni rá!!!

Március 6. 14.00

Tanár úr kérem
A Veszprémi Petőﬁ Színház előadása
Jegyár: 1100 Ft

Március 9. 19.00

Claude Magnier: Oscar
Vígjáték két részben, a HADART Színház előadása
Jegyár: 2900 Ft

Március 16. 19.00

Jókai-Másik-Medveczky-Vizeli: A kőszívű ember ﬁai
Történelmi musical, a Magyarock Dalszínház előadása
Jegyár: 3200 Ft

Március 18. 11.00

Jókai Mór-Rossa-Lénárt: Szaf ﬁ
Népzenés gyermekszínmű, a Fogi Gyermekszínház
előadása
Jegyár: 1400 Ft

Március 23. 19.00

Colin Higgins: Maude és Harold
Vígjáték két részben, a Körút i Színház előadása
Jegyár: 3500 Ft

Március 25. 19.00

Anton P. Csehov: Egyfelvonásos komédiák
A Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzet i Színház
előadása
(Szereplők: Szűcs Nelli, Trill Zsolt, Kacsur Andrea, Tóth
László, Varga József; színpadra alkalmazta és rendezte:
Vidnyánszky Att ila)
Jegyár: 2200 Ft

Március 3. 15.00

Folk Part i Táncház
Jegyárak: 500 Ft, 14 éves kor alatt 200 Ft
A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő,
Csoóri Sándor Alap támogatásával valósul meg.

Március 21. 18.00

“Bach 333”
Közreműködők: Sebast ian Consort
A belépés díjtalan, adományokat köszönettel
elfogadnak.

Március 8. 11.00

Dél-Szláv népek zenéje
A felső tagozatos általános iskolásoknak és középiskolásoknak szóló koncertsorozat negyedik előadása
Bérletár: 1700 Ft, jegyár: 600 Ft

KIÁLLÍTÁSOK

Március 8. 19.00

Sárik Péter – Falusi Mariann koncertje
Dalolva szép az élet, csak el ne dzsesszük!
A koncertet a Nemzet i Kulturális Alap Hangfoglaló
Könnyűzene Támogató Program támogatja.
Jegyár: 1000 Ft

Március 10. 20.00

Luxemburg Rádió Zenekar - Rock’n’ roll party
A koncertet a Nemzet i Kulturális Alap Hangfoglaló
Könnyűzene Támogató Program támogatja.
Jegyár: 1000 Ft

Március 11. 17.00 és március 13. 14.00

A padlás
A mű Presser Gábor, Sztevanovity Dusán és Horváth
Péter félig mese – félig musicalje.
A keddi előadási napon Parlando ifjúsági bérlettel megtekinthető!
Szóló jegyár: 1200 Ft

Március 16. 19.00

A Muzsikás együttes koncertje
A programot a Nemzet i Kulturális Alap Halmos Béla
Program Ideiglenes Kollégiuma támogatja.
Jegyár: 2500 (elővételben), 2800 Ft (az előadás napján)

Március 1-től április 3-ig

A Garay Művészet i Stúdió növendékeinek kiállítása
Megtekinthető a könyvtár galériájában nyitva tartási
időben
A belépés díjtalan

Március 16-tól
a tavaszi fesztiválideje alatt

„Tavaszi szél vizet áraszt...” - képző- és iparművészeti
tárlat a Vácott és a vonzáskörzetben élő amatőr
alkotók munkáiból a MIMK emeleti galériájában.

ÁPRILISI
ELŐZETES

Március 17. 10.00 órától

KATONA
KATON
NA LAJOS
VÁROSII KÖNYVTÁR
VÁC
VÁC
Március 1. 10.00

Operanagykövet i előadás sorozat
Vendég: Valter Ferenc
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Március 6. 17.30

Ezoterikus egészségklub
Vendég: Balogh Béla
Az előadás ingyenes!

Március 8. 17.30

A holdnővér éneke
Zenés irodalmi műsorral fűszerezett író-olvasó
találkozó Pápay Eszter író, költő, művészetterapeutával,
közreműködik: Kőrösi Gábor zenész, hangterapeuta
A belépés díjtalan!

MozgóMozi
Premierﬁlmek a művelődési központban
Jegyárak: 3D ﬁ lmek - 1600 Ft, 2D ﬁ lmek - 1300 Ft.
Nyugdíjasoknak és diákoknak:
3D ﬁ lmek - 1300 Ft, 2D ﬁ lmek – 1000 Ft.
Csoportos kedvezmény 25 fő felett:
3D – 1000 Ft, 2D – 800 Ft
Jegyfoglalás: a www.mozgomozi.hu oldalon.

Március 17. 20.00

Mongooz And The Magnet
A koncertet a Nemzet i Kulturális Alap Hangfoglaló
Könnyűzene Támogató Program támogatja.
Jegyár: 1000 Ft

Március 18. 7.00 órától

Váci bolhapiac a művelődési központban
Helypénz: 1300 Ft/nm2
Információ és jelentkezés hétköznap 8-16 óra között

Március 18. 19.00

Ray Cooney: A miniszter félrelép
A nagysikerű ﬁlm újra színpadon kizárólagosan
a Bánfalvy Stúdió produkciójában.
Jegyárak: 2800 Ft és 3300 Ft

Március 22. 10.00

Április 5. 19.00
Zorán koncert

Április 6. péntek 19.00 színházterem
Stand up Comedy est Badár Sándorral
és Szőke Andrással
Jegyár: 2500 Ft (elővételben),
2800 Ft (az előadás napján)

Április 6. 20.00
Jeszenszky terem

A Váci Jazz Klub keretében: Binder Quartet
Jegyár: 1000 Ft

Április 14. 19.00
színházterem

Foglalkozás óvodásoknak és kisiskolásoknak a Víz
Világnapja alkalmából
A részvétel regisztrációhoz kötött, óvodás és alsó
tagozatos csoportok jelentkezését várják.

Korpás Éva és zenekara: A pozsonyi sétatéren
Az óvodás és kisiskolás korú gyermekek népzenei bérlet i
sorozatának előadása
A program a Nemzet i Kulturális Alap, Halmos Béla
Program Ideiglenes Kollégiuma támogatásával valósul meg.
A bérlet ára: 1.800 Ft, szóló jegyár: 800 Ft

A Liszt Ferenc Kamarazenekar és Miklósa Erika
hangversenye
Műsoron: J. S. Bach, Boccherini, E. Grieg,
G. F. Händel művek
Szervező partner: Filharmónia Magyarország
Jegyár: 3900 Ft

Március 26. 10.00

Március 23. 20.00

Április 20. 19.00

Március 22. 9.00

Gyermekfoglalkozás a Húsvét jegyében
A foglalkozás ingyenes, de regisztrációhoz kötött, óvodás
és kisiskolás csoportokat várnak.

Hétfőnként 9.00 – 9.30 óra között

Zenebölcsi
Babusgatós játékokkal, gitár és furulyamuzsikával
várják a kisgyermekeket.
A foglalkozás nem ingyenes!

FIGYELEM! A márciusi családi kézműves
foglalkozás ELMARAD!

Váczi Eszter Quartet
A koncertet a Nemzet i Kulturális Alap Könnyűzenei
Kollégiuma támogatja.
Jegyár: 1000 Ft

Március 24. 10.00 órától

Húsvét i családi nap
Kézműves foglalkozással, tojáskiállítással
(megtekinthető 31-éig),
táncházzal, gyermekszínházi előadással
(Süsü, a sárkány kalandjai)
A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő,
Csoóri Sándor Alap támogatásával valósul meg.
A belépés - a színházi előadás kivételével - díjtalan.
A színpadi produkció jegy ára: 2000 Ft

A fennállásának 80. évfordulóját ünneplő Vox
Humana Énekkar jubileumi koncertje
a Fehérek templomában
a XVI. Váci Tavaszi Feszt ivál keretében
A kórus jubileumi évét egy igazi zenei csemegével
kezdi: Mart in Palmeri argent in származású
kortárs zeneszerző egyik legismertebb műve, a Misa
Tango dallamai csendülnek fel. A hangversenyen
közreműködnek a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar
zenészei, vezényel: Sándor Bence
Jegyár: 1500 Ft (elővételben)
1800 Ft (az előadás napján)

www.mimk.vac.hu

Hasznos
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Ápril.

Március

H.

K.

Sz.

Cs.
01.

P.

C

02.

Szo.

D

03.

V.

E

04.

F

05.

G

06.

H

07.

I

08.

A

09.

B

10.

C

11.

D

12.

E

13.

F

14.

G

15.

H

16.

I

17.

A

18.

B

19.

C

20.

D

21.

E

22.

F

23.

G

24.

H

25.

I

26.

A

27.

B

28.

C

29.

D

30.

E

31.

F

01.

G

A
B
C
D
E
F
G
H

Deákvári Gyógyszertár

Vác, Deákvári főtér 30.

0 6 - 2 7/ 5 1 0 - 8 0 5

Központi Gyógyszertár

Vác, Köztársaság út 23.

0 6 - 2 7/ 5 0 1 - 6 3 0

Vácz Remete Gyógyszertár

Vác, Magyar u. 3.

0 6 -2 7/ 3 0 5 - 9 9 7

Gyöngyvirág Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 3.

0 6 - 2 7/ 3 0 3 - 3 4 3

Kisváci Szent Gellért Gy.

Vác, Papp Béla u. 10.

0 6 -2 7/ 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

I

Alsóvárosi Gyógyszertár

Vác, Zöldfa u. 25.

0 6 -27/ 3 1 1 -15 7

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

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

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

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

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Születtek:
Czapák Elek és Csonka Zsanett
gyermeke: Blanka, Sebes Richárd
Emil és Kovács Tímea gyermeke:
Benedek, Lauter Nándor András
és Koronczi Tímea gyermeke: Lili,
Csúri Attila és Horváth Sarolta
gyermeke: Viola Hedvig, Tamás
Sándor József és Bukros Noémi
gyermeke: Dániel, Kovács József
és Antal Erzsébet Erika gyermeke:
Liza, Csomós András Sándor és
Pothánszky Edina gyermeke:
Hanna, Havan Viktor és Hidasi
Barbara gyermeke: Rebeka,
Kosztolányi Gábor és Varsányi
Tímea gyermeke: Előd, Policsányi
Tibor és Pataki Gizella gyermeke:
Liza Anna, Szabó István és Kosik
Patrícia gyermeke: Zselyke,
Császár Norbert és Bartalos
Boglárka gyermeke: Barnabás,
Németh Ákos és Dr. Kővári
Réka gyermeke: Zsófia Mária,
Vár tok Csaba és Dr. Hevér
Noémi gyermeke: Léna Csenge,
Nagy Attila és Horváth Orsolya
Krisztina gyermeke: Lőrinc
Attila, Hanula Szilárd és Sebján
Krisztina gyermeke: Johanna,
Harmos Ferenc és Dalaczi Andrea
Gabriella gyermeke: Léna
Elhunytak:
Kocsis Tiborné sz: Simanetz Edit
/1945/, Stibla Péter /1958/, Benkó
Józsefné sz: Kecskés Mária /1942/,

Faragó Ferencné sz: Marton Éva
/1954/, Egyed János /1933/, Finta
Miklós /1939/, Kukta István
/1932/, Espár Ferencné sz: Still
Rozália /1930/, Klincsok János
/1952/, Kiss Erzsébet /1926/,
Ortmann Józsefné sz: Leszenszki
Julianna /1931/, Makrai Gyuláné
sz: Madarász Rozália /1922/,
Szádoczky László /1964/, Bukai
Ferencné sz: Tóth Gizella /1926/,
Dora Péterné sz: Csorba Ágnes
/1944/, Keszeg Ödön /1927/, Kálazi
Györgyi /1956/, Németh Tiborné
sz: Buzási Erzsébet Margit /1946/,
Szabó Istvánné sz: Tar Mária
/1944/, Rottek Ferencné sz: Juhász
Julianna /1945/, Agócs István
Attila /1947/, Sárközi Béláné sz:
Dalmadi Julianna /1921/, Csonka
Alajosné sz: Kiss Erzsébet /1932/,
Miklósi Andrásné sz: Bottlik
Márta /1929/, Koncz Józsefné sz:
Dániel Ilona /1937/, Balog-Rúzsa
László Árpád /1955/, Pásztor
Gyuláné sz: Négyesy Magdolna
/1929/, Hertel János /1922/, Szabó
Sándorné sz: Szabó Margit /1932/,
Lebán József /1934/, Uracs György
/1952/, Orbán Dezsőné sz: Labancz
Zsuzsanna /1936/, Velki Csaba
István /1949/, Haraszti Sándor
/1942/, Csukovics József Béla
/1943/, Tarnai Jánosné sz: Buth
Ilona /1924/, Kisparti Pálné sz:
K o v á c s J u l i a n n a / 19 3 0 /,
Tomcsányi Tamás /1957/

FOTÓPÁLYÁZAT
FIATALOKNAK
„Vác, ahogy én látom” a címe
a Váci Polgár című közéleti lap
14-18 év közötti ﬁatalokat fotós
alkotómunkára hívó pályázatának.
A kiírásra Vác épített és/vagy
természetes környezetéről szóló digitális felvételekkel lehet
pályázni, színszűrők, egyéb
effektek használata tilos!
Pályázónként 1 db kép küldhető be a vacipolgar.palyazat@
gmail.com e-mail címre, a pályázó neve, életkora, iskolájá-

nak neve megadásával, a fotó
helyszínének feltüntetésével.
Beküldési határidő: április 15.
A bírálást szakmai zsűri
végzi majd.
A legjobb fotókból kiállítást szerveznek a művelődési
központ aulájában, a kiemelt
12 felvételből 2019. évi naptár
készül.
Az első helyezett pályázó 10
ezer, a második 7000, a harmadik 5000 forint pénzjutalomban
is részesül.

Hasznos
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Vác Város Önkormányzat nevében és
képviseletében a Váci Városfejlesztő
Kft. vagyonhasznosítási részleg
(Vác, Köztársaság út 34.) 2018.
márciusi havi hirdetései
Beépítetlen ingatlanok
értékesítésre:
- 2600 Vác, Papvölgy dűlő 4747/1
hrsz-ú, 815 m 2 nagyságú kivett
beépítetlen terület
- 2600 Vác, Papvölgy dűlő
4747/13 hrsz-ú, 144 m 2 nagyságú
kivett beépítetlen terület

tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Budapest i főút 21. szám alatt található,
3518/A/1 hrsz-ú, 39 m 2 alapterületű, nem lakás célú helyiség
(műemléki épület) – kereskedelem-szolgáltatás
tevékenységi körre

Nem lakás célú helyiségek
bérbeadásra:
- Az ingatlan címe: Vác, Nagymező utca 1. szám alatt található,
4518/11/A/46 hrsz-ú, 103 m 2
alapterületű, nem lakás céljára
szolgáló helyiség – kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás
tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Földváry tér 16. szám alatt található,
4513/A/2 hrsz-ú, 87 m 2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló
helyiség – kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Zöldfa
utca 1. szám alatt található,
4520/A/1 hrsz-ú, 142 m 2 alapterületű, nem lakás célú helyiség – kereskedelem-szolgáltatás
tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Radnót i
út i buszmegállónál 2 db pavilon
(külön-külön), 13-13 m 2 alapterülettel – kereskedelem-szolgáltatás
tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Deákvári
főtér 987/8/A hrsz-ú autóbuszvárós pavilon, 47 m 2 alapterülettel – kereskedelem-szolgáltatás

Lakás szociális alapon
bérbeadásra:
- Az ingatlan címe: Vác, Zöldfa
utca 17. 3. emelet 12. szám (2
szoba, 57 m 2 lapterületű, összkomfortos)
Lakás piaci alapon
bérbeadásra:
- Az ingatlan címe: Vác, Március
15. tér 22. fszt. 3. (1 szoba, 48 m 2
alapterületű, komfortos)

FELHÍVÁS
Partnerségi felhívás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Kormányrendelet, és a településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (III. 14.) számú önkormányzat i rendelet alapján.
A Partnerségi felhívásban felsorolt településrendezési és településképi
módosítási eljárások a következők:
1. A Törökhegyi u. – Mező u. sarok, volt Tungsram sporttelep 4224/2
hrsz.-ú ingatlanának lakóövezetbe sorolása;
2. A Tízes Csemege 3198/2 hrsz.-ú ingatlana építési mutatóinak módosítása;
3. Az iskolavárosban létesítendő mult ifunkciós sport- és rendezvénycsarnok építési telkének kialakítása, a kapcsolódó településrész rendezése;
4. A hatályos Helyi Építési Szabályzatnak a Településképi Rendelet
megalkotását követő jogharmonizációs célú módosítása;
5. A fent i településrendezési eljárásokhoz kapcsolódóan a településképi
eszközök módosítási eljárása.
Breczné Zsigmond Jolán főépítész

Lakás értékesítésre, nyílt
pályáztatással:
- Az ingatlan címe: Vác, Báthory
Miklós utca 16. fsz. 2. 3424/A/2
hrsz-ú lakás megnevezésű ingatlan (1 helyiség, 19 m 2 )
Az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§
(1) j pontja szerint ezen ingatlanértékesítés mentes az adó alól.
A pályázatok feltétele, teljes szövege letölthető a www.vacholding.
hu és a www.vac.hu honlapról.
Információ: Váci Városfejlesztő
Kft. vagyonhasznosítási részleg,
tel.: 27/510-104, 510- 103

Hosszabbító
20 méteres

90 Ft
2Má.2
rcius 31-ig

2018. február 23.

Fórum
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Köszöntjük a szépkorú ünnepelteket
POSTÁNKBÓL
Megtelt a Galamb utcai egyházmegyei oktatási
központ nagyterme a Vác Városért Alapítvány január
végén rendezett első jótékonysági bálján, melynek
célja a Váci Polgár című közéleti lap megsegítése volt.
Az elejétől a végéig megkomponált színvonalas,
szórakoztató esten vehettek részt az egybegyűltek.
Kucsák Gábor, az alapítvány elnöke a lap múltjáról és a jövőjéről is beszélt, kifejezve köszönetét azért,
hogy már 20 éve eljuthat a váci olvasókhoz az újság,
amit nagy lelkesedéssel készít a mikroszerkesztőség.
Az est háziasszonyai, Ványi Éva és Komárominé
Dr. Kucsák Mónika vezették elő a programokat, köszönetet mondva a sok segítségért, amit Beer Miklós
püspöktől, vállalkozásoktól, magánszemélyektől
kaptak.
Rétvári Bence államtitkár pedig köszönetet mondott a lap készítőinek, kiemelve, hogy az újság életben
tartása fontos feladat.
A hivatalos beszédek után hangulatos élőzenés
néptánc előadást mutattak be a helyi néptáncos
ﬁatalok a Váczi Néptánc Együttesből, akik kivették
a részüket a segítségből is, ugyanis ők tálalták a
vacsorát és árulták a tombolajegyeket.
A vacsora után megtelt a táncparkett, együtt
buliztak az idősebb és a ﬁatalabb vendégek egészen
hajnalig.
Kucsák Mónika

Móré Ferencné a 90., Fekecs Istvánné a 95. életévét töltötte be a
közelmúltban, s születésnapjuk alkalmából Mokánszky Zoltán alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője is felköszöntötte őket, átadva nekik az Orbán
Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott díszoklevelet és a város
ajándékát.

Móré Ferencné aktív éveiben csaknem
negyven éven át a kötöttárugyárban dolgozott,
néhány évig pedig a kórházban.
Marika néni manapság legszívesebben
tévézéssel, olvasással, a szabad levegőn
sétálással tölti az idejét.
Ami a családot illeti, sok aprótalpú
kisgyerek társaságát élvezheti folyamatosan
vagy különlegesebb alkalmakkor, hiszen
már hét dédunokával és két ükunokával is
büszkélkedhet.

Fekecs Istvánné Erdélyben, Nagyváradon
született, és ahogy azt a köszöntő találkozáskor
elmondta, a múlt század történelmi viharaitól
áthatottan igencsak mozgalmas, családi
tragédiákkal is felhőzött évtizedeket élt meg.
Ezze l eg y üt t m i ndmá ig der űs az
életszemlélete, amit szavai szerint a hit
erejének köszönhet elsősorban.
Magda néni a Naszály úti szociális
intézményben él, mint elmondta, mindig
korán kel, mert sajnálja az időt az alvásra és
az állandó pihenésre, inkább olvas, tévézik,
szívesen el-eljár különböző programokra,
és hát soha nem mulasztaná el a vasárnapi
istentiszteletet.

Hajrá Vác!
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Csongrádi Ferenc a Vác FC
csapatának új vezetőedzője
Február 1-től a Videoton egykori kiváló labdarúgója, illetve korábbi vezetőedzője,
Csongrádi Ferenc a Vác FC vezetőedzője.
Csongrádi Ferenc 1973-ban
lett a Vidi labdarúgója. Egy évvel később, mindössze 18 évesen
már bemutatkozott a felnőttek
között, az Üllői úton egy Ferencváros elleni győztes rangadón.
Ettől kezdve több mint egy évtizeden át szolgálta a fehérvári
klubot, részese volt az együttes
és a magyar futball egyik legnagyobb klubsikerének, a Videoton
1984-1985-ös UEFA kupa menetelésének, amikor a gárda egészen
a döntőig jutott, ahol azonban a
Real Madrid túl nagy falatnak
bizonyult.
Csongrádi Ferenc a Videotonban 330 NB I-es meccsen lépett
pályára, 24 gólt szerzett.
A kiváló focista 1976-ban vá-

logatott kerettag lett, a nemzeti
csapatban 24-szer lépett pályára,
részt vett az 1982-es és az 1986-os
világbajnokságon is.
Játékos pályafutása befejezése
után Csongrádi Ferenc 1991-től a
székesfehérvári klub utánpótlásában dolgozott. Az 1995-1996-os

idényben Szabó Károlyt váltotta
a Videoton nagycsapata élén, a
13. helyen végeztek az NB I-ben.
Ezután egy szezonon keresztül a
Matáv-Sopront irányította, majd
1998-ban Vágó Attilát váltva megmentőként tért vissza Fehérvárra
és osztályozón végül sikerült is

Orbán Levente, a Vác FC ügyvezető igazgatója és Csongrádi Ferenc
bíznak az eredményes szereplésben

bent tartania a csapatot. A következő idény már kevésbé sikerült
jól, a csapat nehezen kapta el a
fonalat, így 10 mérkőzés után
távozni kényszerült, bár a Vidi
így is kiesett az idény végén.
1999-2000-ben a Gázszert edzette. Aztán 2000-2001-ben újabb 26
meccsre kapott lehetőséget a Vidinél, bár az idényt Várhidi Péter
fejezte be helyette. 2014-2015-ben
az NB I-be feljutó Dunaújváros vezetőedzője volt, a csapat azonban
kiesett az első osztályból.
Az új vezetőedző szakmai
munkáját továbbra is Nagy Tibor edző, Gulyás Gábor erőnléti
edző valamint Hámori István
kapusedző segíti.
Forrás: Vác FC

Játékos igazolások
A ﬁ atal, 1998-as születésű, elsősorban a középpályán jeleskedő Lassú Zsombor az NB III Nyugati
csoportjában szereplő Videoton FC II. csapatától érkezett. A középpálya mindkét szélén bevethető, kölcsönjátékosként érkező Varga
Szabolcs is fontos erősítést jelenthet. A még szintén ﬁatal Szekszárdi Tamás a jelenleg az NB III-ban szereplő Pénzügyőr SE-től érkezett,
a középpályán és a védelem tengelyében egyaránt eredményes csapattag lehet. A 19 éves Kiliti Róbert balhátvéd az NB I-ben szereplő
Paksi FC együttesétől fél évre kölcsönbe került a Vác FC keretébe.

SPORTEREDMÉNYEK

Női kézilabda
NB I.

Férfi kézilabda
NB I.

Dunaújváros - GVM Europe-Vác:

Váci KSE - Eger:

27 - 25

27 - 26

Kisvárda - GVM Europe-Vác:

Veszprém - Váci KSE:

28 - 27

42 - 21

GVM Europe-Vác - Kisvárda:

Váci KSE - Szeged:

23 - 25

26 - 35

Kecskemét - GVM Europe - Vác:

Komló - Váci KSE:

22 - 39

29 - 24

Nehézkes tavaszi focirajt
A Magyar Kupa 9., már odavisszavágó alapú fordulójának
e l s ő mé rk őz é s é n a DV T K
(Mezőkövesden) érvényesítette
az osztálykülönbség alapján
borítékolt papírformát a Vác FC
ellen, 2 - 0 lett a végeredmény a
vendéglátók javára.
A labdar úgó NB II-es
bajnokság - igencsak télies
- tavaszi első fordulójában
ugyancsak látogatóként lépett

Bajnoki folytatás
Vác FC - MTK

(Március 4.)

Sopron - Vác FC

(Március 11.)
Vác FC - Mosonmagyaróvár

(Március 18.)
Győr - Vác FC

(Március 25.)
Vác FC - Zalaegerszeg

(Március 28.)

pályára városunk csapata, s nem
bírt a tabellán jóval szerényebb
helyen álló Szegeddel, 3 - 0 lett
az eredmény a Tisza-par t i
alakulat javára.
A mérkőzés krónikájához
hozzáta r tozi k , hog y a a
h á z i g a z d á k 1 - 0 a r á ny ú
vezetése után, a 31. perctől
Hegedűs Cs. kiállítása miatt
emberhát rányba ker ült
Csongrádi Ferenc legénysége.

Hirdetés

Váci partnerünk, a Con tech K . részére
keresünk munkavállalókat,
betaníto munkásokat 3 mƾszakos
munkarendben, kiemelt bérezéssel:
allas @ elek t rosz i g et . eu

sƵůŬĂŶŝǌĄůſͲŬĂǌĄŶŬĞǌĞůƅ
^ǌĞƌĞůƅ
munkakörbe.
Ju atások: kafetéria, 13. havi Įzetés,
100%-os ú költség térítés.
Jelentkezés:

önéletrajzzal a job61@prohumanallas.hu címen.
Bƅvebb tájékoztatás a +36 70 440 3610 telefonszámon

Hirdessen nálunk Ön is!
HIRDETÉSI ÁRAINK:

HIRDETÉSFELVÉTEL:

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

Váci Városimázs Kft.
Vác, Kossuth utca 21.
Tel.: 06 27/510-900
0630/698-9507
E-mail: estv@estv.hu

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

