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Az események sorozata ezúttal is a Báthori 
utcai Petőfi emléktáblánál kezdődött a Juhász 
Gyula Iskola diákjainak műsorával, a mementó 
megkoszorúzásával. A folytatásban - a helyi sajtó 
képviselőinek vezetésével - szintén koszorúk 
kerültek az egykor a 12 pontot és a Nemzeti dalt 
kinyomtató Landerer Lajos nyomdásznak a róla 
elnevezett utcában lévő emléktáblájához, közben 
a művelődési központban történelmi játszóház 
kezdődött.

Délután, a Kossuth téri toborzón a 
hagyományokhoz híven - gyalogosan vagy 
lóháton - ezúttal is felsorakoztak a Váci Huszár- 

és Nemzetőr Bandérium hagyományőrzői, 
indulókat játszott a Váci Ifjúsági Fúvószenekar, 
a Nemzeti dalt - mint évről évre szokás - a 
Váci Reménység Egyesület ünnephez kötődő 
szavalóversenyének nyertese, ezúttal Ősi Péter 
szavalta el.

A ligeti honvéd emlékműnél rendezett ünnepi 
műsorban közreműködött Plásztán Anett énekes, 
a Váczi Néptáncegyüttes, a Fónay HUMÁNIA 
Társulat és a Bartók-Pikéthy zeneművészeti 
konzervatórium számos növendéke.

Az ünnepi beszédben egyebek mellett 
elhangzott: a történelem során Magyarország 

sokszor nem állhatott a saját lábán, hosszabb-
rövidebb ideig idegen nagyhatalmak vagy külföldi 
pénzintézetek befolyásolták a haza sorsát, de 
mára talpra állt az ország, a nemzet, amelynek 
nagy erőre van szüksége, mert 2015 táján olyan 
korszak kezdődött, amelyben ismét veszély 
fenyegeti a függetlenséget.

A városi eseménysorozatot záró ünnepség 
a honvéd emlékmű megkoszorúzásával ért 
véget, a városvezetők és a díszvendégek mellett 
intézmények, civil szervezetek delegáltjai 
és magánszemélyek is csokrokat, virágokat 
helyeztek el a mementó talapzatnál.

Az április 8-án tartandó országgyűlési 
választásokhoz kapcsolódóan fontos 
információ, hogy Vácott a 6. számú 
szavazóhelyiség a Pannónia épület helyett 
a Fogyatékosok Napközi Otthona (Tabán 
utca 28.), a 18. szavazóhelyiség a DMRV 
helyett a Földváry Károly Általános Iskola 
(Nagymező utca 14.).

Átjelentkezésre, valamint településszintű 
lakóhellyel rendelkező választópolgárok 

részére kijelölt szavazóhelyiség: Madách 
Imre Művelődési Központ (Dr. Csányi L. 
krt. 63.).

A Pest megyei 04. választókerületben 
tizenhárom jelöltet vettek nyilvántartásba, 
a névsor (betűrend szerint): Apáthy István 
László (Értünk Értetek), Fehér Zsolt (Jobbik), 
Hébel Ildikó (Összefogás Párt), Horchy 
Mihály (MIÉP), Dr. Jakab Zoltán (Együtt 
- a korszakváltók pártja), Juhász Béla 

Róbert (Momentum Mozgalom), Krauze 
István (DK), Maróti Lívia (Közös Nevező), 
Matkovich Ilona (LMP - Új Kezdet), Németh 
Ágnes Katalin (Haza Mindenkié), Rédai 
Roland (független), Rétvári Bence (Fidesz-
KDNP), Simon József Ferenc (Munkáspárt).

Mindenkinek felkínáltuk a lehetőséget 
a rövid bemutatkozásra, programja 
i sme r teté sé r e ,  a  többség é lt  i s  a z 
alkalommal. Összeállítás a 4., 5., 6. oldalon.

Tizenhárom jelöltet vettek nyilvántartásba a választásra

Méltó megemlékezés a nemzeti ünnepen
Március 15-e nemzeti ünnepén a már évek óta jól kiforrott menetrend szerint emlékezhettek meg a 
váciak az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulójáról. 

Fotó: Tomor István
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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 lapszámunk játékának nyertese Pálinkó Réka, akinek gratulálunk! A nyeremény 
átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon.
A legutóbbi rejtvényként a Kossuth téren álló egykori közkedvelt társasági hely, Hornung 
B. Műcsarnok Kávéháza szerepelt egy régi képeslapon.
Mostani feladványunk megfejtését április 15-éig várjuk.

Nagy feladvány egy egész évre szóló költségvetést elkészíteni 
még személyes, családi szinten is, hát még milyen nehéz a 
kalkulálás intézményi, települési, országos fokozatban.

Kiadási oldalról nézve elsősorban számításba kell venni az esetleges 
korábbi adósságokat, a „tárgyévben” kötelező költségeket.

Csak ezek után jöhet a további feladatok rangsorolása, de itt már 
a valós lehetőségek és az olykor elszállt vágyak világában járunk, és - 
önkormányzat i szintre hozva a kérdést - kijelenthetjük: akár polit ikai 
vezéreltetés alapján bárki megjegyezhet i, világgá kürtölhet i, hogy 

semmire sincs elég pénz, vagy ha van is valamennyi, azt nem jól osztják el.
Súlyozni kell a feladatokat, de a szabad választáson alapuló népképviselet elve alapján 

- bármilyen polit ikai felállásban - nekünk, szavazó polgároknak meg kell hagyni a jogot a 
többségben megválasztott képviselőknek, hogy belátásuk szerint mérlegeljenek. 

Természetesen a váci önkormányzat 2018-as költségvetésében kiemelt fejlesztési célok 
kapcsán is fel lehet sorakoztatni pro és kontra érveket, de ne feledjük az örök igazságot, 
miszerint csak addig lehet nyújtózkodni, ameddig a takaró ér. 

Amúgy szerintem kötelező tantárggyá kellene tenni, hogy - mondjuk középiskolás kortól - 
a diákok megtanulják a költségvetés készítés „tudományát”. 

Ez annál is lényegesebb lenne, hogy felnőttként, esetleg döntéshozó pozícióba jutva senki 
ne fárasszon-hergeljen senkit nyilvánvaló balgaságokkal pénzügyi-költségvetési kérdésekben.

Közérdekű Impresszum
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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

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: 30/919-8360
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 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

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
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M i  g y ő -
z ü n k .  M i 
vagyunk az 
egyedüli kor-
m á n y v á l t ó 
erő, nekünk 

van meg az akaratunk, az egy-
ségünk, a támogatottságunk és 
a programunk is a váltásra. 

Ti nyertek, mert kormányra 
kerülésünk után az alábbiakat 
fogjuk megvalósítani.

Kerítést határőrséggel! Sem 
szegény, sem gazdag, sem titkos 
migráns nem telepedhet le Ma-
gyarországon!

Korrupciómentes közéletet! 
Felállítjuk a Korrupcióellenes 
Ügyészséget és börtönbe juttat-
juk a közpénzek tolvajait.

Megvédjük a dolgozókat! 
Megerősítjük a szakszerveze-
teket, gyorsított bérfelzárkóz-
tatást valósítunk meg.

Szemléletváltást az oktatás-

ban! A 21. század kihívásaira 
felkészült és sikeres állampol-
gárokat nevelünk.

Korszerűsítjük a Jávorszky 
Ödön Kórház eszközparkját, 
központilag csökkentjük a 
gyógyszerárakat és várólistá-
kat.

Felújítjuk, kátyúmentesítjük 
a helyi utakat, nagy fi gyelmet 
fordítunk a közterületek rend-
betételére.

Kiszámítható, pontos tömeg-
közlekedést biztosítunk a rend-
szeresen ingázók nagy számára 
való tekintettel.

A környékbeli falvak népes-
ségének megtartása érdekében 
kiemelten kezeljük a munka-
helyteremtő beruházások lét-
rejöttét.

Átfogó otthonteremtési prog-
ramot indítunk a fi atalok szá-
mára, tisztességes nyugdíjrend-
szert alakítunk ki az időseknek.

55 éves va-
gyok, két felnőtt 
gyermekem-
mel, feleségem-
mel családban 
élek Vácott.

Orvosként 
szakmai karrierem mellett az 
egészségügy szervezésével, irá-
nyításával foglalkozom.

2006-2014 között önkormányza-
ti képviselő voltam városunkban, 
ellenzéki jelöltként 2010-ben már 
egy választáson jól szerepeltem.

Demokrata, haladó, szabad, 
igazságos szemléletem szóki-
mondással, bátorsággal párosul. 
Felelősnek érzem magam a gyer-
mekeimért, a jövő nemzedékért, 
az emberek igazáért, a méltó 
életkörülmények visszaállításá-
ért, a közállapotok javításáért, a 
jogbiztonságért, a kiszámítható 
szakmai, értelmi alapon szerve-
ződő jövőnkért.

Az Együtt szellemében a koor-
dinált jelöltállítás elkötelezettje 
vagyok.

Szeretném megszólítani mind-
azokat, akik egy bátor, szakérte-
lemmel felvértezett szabad jövőt 
várnak, akik nyitottak a piacgaz-
daság felé, elkötelezettek Európa 
irányába, ugyanakkor szociális 
érzékenységüket ki szeretnék 
fejezni. 

Harcolnék városunk elmaradt 
fejlődéséért, a kormányzati ígére-
tek beváltásáért akkor is, ha Önök 
a változásra szavaznak.

Számítok azokra is, akik poli-
tikai kiábrándultként bizonyta-
lanok, és ebben a kételkedésben 
inkább otthon maradtak volna. 
Nekik üzenem, hogy együtt so-
kan leszünk, többen bátrabbak 
vagyunk.

Jöjjenek el szavazni április 
8-án, hogy részesei legyenek a 
jövőnek!

Fehér Zsolt (Jobbik) Dr. Jakab Zoltán (Együtt-a korszakváltók pártja)

Választás 2018

A progra-
mom: Fejlő-
dést Vácon és 
tér ségében , 
fejlődést az 
országban!

A Momentum Mozgalom egy 
olyan fejlődő Magyarországot 
akar, ahol mindenki gyarapodik.

A Momentum Mozgalom egy 
olyan Magyarországot akar, ahol 
mindenki tisztességes egészség-
ügyi ellátást kap és nem naponta 
halnak meg betegek a folyosókon, 
mert nincs elég orvos, nővér és 
megfelelő eszközök. A Momen-
tum Mozgalom egy olyan Ma-
gyarországot akar, ahol az adófi -
zetők pénzét a fejlődésre és az 
ország gyarapodására költik. A 
Momentum Mozgalom egy olyan 
Magyarországot akar, ahol a 
tudás érték, ahol az oktatás, a 
gyermekeink jövője mindennél 
fontosabb. A Momentum Mozga-

lom egy olyan Magyarországot 
akar, ahol az öngondoskodást 
megbecsülik, ahol a tulajdon 
szent és sérthetetlen.

A Momentum Mozgalom egy 
olyan Magyarországot akar, ahol 
boldogulnak az emberek és nem 
kell véres verejtékkel dolgozniuk 
a fiataloknak külföldön azért, 
hogy legyen jövőjük. A Mo-
mentum Mozgalom egy olyan 
Magyarországot akar, ahol a 
teljesítményt becsülik, nem az 
uram-bátyám mutyikat, ahol a 
versenyképes tudás, a szorgalom 
és a becsületes munka az erény.

A Momentum Mozgalom egy 
olyan Magyarországot akar, ahol 
jó élni idősnek és fi atalnak, ahol a 
magyar emberek büszke európai 
polgárként egy fejlődő és virágzó 
országot építenek.

Ha Ön is egy ilyen Magyaror-
szágot akar, akkor támogasson 
szavazatával!

Juhász Béla Róbert (Momentum) 
V á c o t t 

s z ü l e t t e m , 
j e l e n l e g  i s 
itt élek. Kö-
z é p i s k o l a i 
v é g z e t t s é -

g e m  s z e r i n t  g é p é s z t e c h -
n i k u s v ag yok ,  né h á ny é v 
műszaki munka után pályát 
vá ltot tam, fe lvéte l iztem a 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
Egyetemre. Az egyetem el-
vég zé se ut á n közga zdá sz-
ként dolgoztam, jelenleg is 
ezen a pályán tevékenyke-
dek. 2002-ben városi képvi-
selőnek választottak, jelen-
leg is Vác város testületének 
egyik ellenzéki képviselője 
vagyok.

Csa lád i á l lapotom at te -
k i nt ve h á z a s  v ag yok ,  k é t 
nagykorú gyermekem van. 
Lányom több éve külföldön 
él, ott dolgozik. Évente csak 

2-3 alkalommal tudunk sze-
mélyesen találkozni . Fiam 
e g y e t e m i s t a ,  h a m a r o s a n 
végezni fog.

Pol i t i k a i  é s  m a g á n é le -
temben mindig is vallottam, 
hogy a szociáldemokráciá-
nak, i l letve a baloldali gon-
dol k o d á s m ó d n a k k om ol y 
múltja van, melyeket ápolni 
és őrizni kell . Nem krump-
l it akarok osztani , in kább 
mu n k a le h e t ő s é g e t ,  a z ok-
nak, akik ebben az ország-
ban boldogulni szeretnének.

Nekem Magyarország az 
e lső! 2002 óta is ug yanab-
ban a házban élek és azzal 
az autóval járok, amit akkor 
vásároltam.

Szeretnék újra egy olyan 
Magyarországot, ahová szí-
vesen térnek vissza azok is, 
akik a megélhetőségük mi-
att hagyták el hazájukat .

Krauze István (Demokratikus Koalíció)

www.valasztas.hu M a t k o -
v i c h  I l o n a 
v a g y ok ,  a z 
LMP- Új Kez-
det képvise-
l ő - j e l ö l t j e . 

Civilben fordító és újságíró, 
2014-től kezdve a váci SZAVAD 
Egyesület önkormányzati kép-
viselője. 

Szeretnék Vác és térsége 
or szág g y ű lési  képv i se lője 
lenni. 

Óriási bennem a tettvágy, 
hogy az alapokat, amelyeket 
őseink hagytak ránk, tovább-
építsem. 

K ije le nt he t jü k ,  hog y a 
választókerületben vannak 
Magyarország legszebb ter-
mészeti kincsei. 

Ennek ellenére a térséget 
sajnálatos módon az elöre-
gedés fenyegeti, több helyen 
járhatatlanok az utak, nincs 
megoldva a tömegközlekedés, 
miközben ennél alkalmasabb 
ter ületet nem ta lá lun k az 
országban, ahol a kulturá-
lis, egyházi és egészségügyi 
turizmust együtt lehetne fej-

leszteni. 
Ezért programom három 

alappillére: népességmegtar-
tó munkahelyteremtés, ide-
genforgalom fejlesztés, helyi 
kis- és középvállalkozások 
erősítése.

Hiszek az önkormányzati-
ság értékében. 

A városok, községek pol-
gármesterei tudják, hogy mire 
van szüksége a településük-
nek, az országgyűlési képvi-
selő feladata ezért dolgozni 
az Országgyűlésben. 

Elkötelezett vagyok abban, 
hogy a választókerületben 
nem lehet éhes gyermek és 
nyugdíjas, hogy az oktatási in-
tézmények, a játszóterek és az 
utak folyamatosan gondozot-
tak legyenek, továbbá, hogy a 
pályázati pénzek felhasználá-
sáról a helyiek dönthessenek.

Ha elnyerem bizalmukat, 
k é r e m ,  s z av a z z a n a k r á m 
április 8-án, hogy az Ipoly- 
Duna- Galga-mentéből euró-
pai színvonalú vidék váljon, 
ahol egyetlen dolog lesz üldö-
zendő – a korrupció!

A Munkás-
párt Pest me-
gye 04. számú 
választókerü-
let országgyű-
lési képvise-

lő-jelöltje Simon József Ferenc.
1949. december 21-én, Ipoly-

damásdon születettem mun-
káscsaládba. Általános iskolai 
tanulmányaimat Szobon, majd 
ezt követően Dunakeszin ipari 
tanulóként, villanyszerelőként 
végzetem. 

Az Országos Érc és Ásvány-
bányák zebegényi üzemében 
villanyszerelőként dolgoztam 
és mellette a Váci Lőwy Sándor 
Gépipari Technikum levelező ta-
gozatán általános gépésztechnikus 
végzettséget szereztem.

1973-tól Vámosmikolán lakom 
és itt alapítottam családot. Két tűz-
oltó fi úgyermek büszke édesapja 

vagyok. 
Az Ipolyvölgye Mezőgazdasági 

Szövetkezetből 2009-ben mentem 
nyugdíjba.  

A Munkáspárt elkötelezett tag-
ja vagyok 1982-től.  Az Ön érdekeit 
szeretném képviselni, az Ön hang-
ja leszek, az Ön boldogulásáért 
fogok dolgozni.

Ha Ön munkájából él, ha tud-
ja, milyen nehéz ma a fi zetésből 
kijönni, milyen nehéz gyermeket 
nevelni, az idősekről gondoskodni, 
akkor én vagyok az Ön képvise-
lő-jelöltje.

Megbízható, várólista nélküli 
orvosi ellátást és 65 év felett in-
gyenes gyógyszerellátást!

Ne telepítsenek migránsokat 
az országba! 

Tisztességes béreket, biztonsá-
gos, kiszámítható életet, magyar 
mezőgazdaságot akarunk. 

Előre is köszönöm bizalmát!

M a  M a -
g y a r or s z á g 
erősebb, mint 
n y o l c  é v e 
volt, és ennek 
Vácon és kör-

nyékén is látható eredményei 
vannak. 

Több évtizedes álmok valósul-
hatnak meg, de mindent veszélybe 
is sodorhat a migráció. Az ellenzék 
a bevándorlókra, a Fidesz-KDNP a 
magyar családokra költene.

Első az egészség! Ezért fontos a 
váci Jávorszky Ödön Kórház járó-
beteg szakellátójának 5 milliárd 
600 millió forintos felújítása és új 
épülettel bővítése. De ebből jut új, 
nagy értékű orvosi berendezések-
re is. A mentőállomás várhatóan 
már a nyár folyamán megújul, 
több mint 62 millió forint kor-
mányzati támogatásból.

Az M2-es 2x2 sávosra bővítése 
az egyik leginkább várt fejlesztés. 
Ezáltal gyorsabb és biztonságo-
sabb lesz a közlekedés.

A megújult vasútállomásra 
pedig jövőre begördülnek a két-
szintes új vonatok – elsőként Ma-
gyarországon.

A Váci Reménység Egyesület 
sportpályája 780 millió forint álla-
mi támogatásból válik 21. századi 
sportközponttá. Épül a deákvári 
bölcsőde, 3300 férőhelyes több-
funkciós központot kap a város 
a kormánytól, és 570 millió forint 
költségvetési támogatásból újít-
hatjuk fel a ferences templomot.

A barokk belváros 3 milliárd 
forintból nyerheti vissza eredeti 
fényét a következő években és 1 
milliárd jut a váci múzeumi ne-
gyedre is. A Dunakanyar kiemelt 
turisztikai térség lett, ami szállá-
sadóknak és vállalkozásoknak 
is sok új forráslehetőséget jelent.

De mindezek az eredmények 
semmivé válhatnak, ha 2002-
höz hasonlóan olyan kormánya 
alakul az országnak, amely rossz 
döntésekkel minden eredményt 
lenulláz. 

Ráadásul az ellenzék egyik 
pártja sem szavazta meg a parla-
mentben a betelepítési kvótákat 
kizáró Alaptörvény módosítást, 
ezzel nem védték meg Magyaror-
szágot a migrációtól sem.

Nekünk Magyarország az első! 
Mi megvédjük Magyarországot!

A jelölt indulási 
helye egyéni jelölt-
ként: Országgyűlé-
si egyéni választó-

kerület; Pest megye 4. OEVK
Jelölt státusza:
Nyilvántartásba véve
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si egyéni választó-
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Matkovich Ilona (LMP - Új Kezdet) 

Simon József Ferenc (Munkáspárt) 

Rétvári Bence (Fidesz-KDNP)

Apáthy István (Értünk Értetek)

Horchy Mihály (MIÉP)

Hébel Ildikó (Összefogás Párt)

Maróti Lívia (Közös Nevező)

Választás 2018
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A kor m á ny z at  dönté se 
értelmében csaknem 570 millió 
forintos keretösszegből a tervek 
szerint még az idén megvalósulhat 
a váci Szent Kereszt ferences 
templom, közkeletű nevén a 
„Barátok temploma” teljes körű 
felújítása - hangzott el a Géza 
király téren magasodó, már 
több mint 250 éves Isten házánál 
tartott sajtótájékoztatón.

A váci ferences templom 
r e s t a u r á l á s á r a  n y ú j t o t t 
támogatás mellett az idei évben 
138 millió forint támogatást 
biztosít a kormány további 
k ö r n y é k b e l i  t e l e p ü l é s e k 
egyházi épületeinek felújítására, 
fe le k e z e t i  fe n nt a r t á sba n 
működő intézmények kiemelt 
programjaira.

Beer Miklós megyés püspök 
kiemelte: a város egyik legrégebbi 
szakrális helyszíne újulhat 
meg az állam támogatásának 
köszönhetően, hiszen a ferences 
templom közelében állt Vác első 
székesegyháza.

Tömördi Viktor ferences atya, 
templomigazgató lelkipásztor 
elmondta: a támogatásnak 
köszönhetően a templombelső 
is megújulhat , a pár jukat 
ritkító több száz éves művészi 
fafaragványokkal együtt.

-  N a g y  a d o m á n y  e z 
templomunk közösségének, 
amely közösségben vezető szerep 
jut a kisgyerekes családoknak - 
mondta Tömördi Viktor.

E l h a n g z o t t  m é g ,  h o g y 
a  t e m p l o m f e l ú j í t á s s a l 
párhuzamosan, a ferences és 
a piarista rend megállapodása 
értelmében a fogyatékkal élő 
fi atalok beiskolázását és későbbi 
elhelyezkedését segítő oktatási 
intézmény és munkaerő-piaci 
módszertani központ létesülhet 
a patinás rendházban - erre a 
beruházásra még korábban 
több mint 2 milliárd forintot 
különített el a kormány. R. Z.

A külföldi vendég diákok 
helyi társaikkal együtt számos 
szakmai gyakorlaton vettek részt 
az iskolában: elsősegélynyújtással, 
csecsemőgondozással kapcsolatos 
és eg yéb más fe ladatokat 
gyakoroltak, prezentációkat 
tartottak, továbbá természetesen 
látogatást tettek a Jávorszky Ödön 
Kórházban. 

Az egymás jobb megismerésére 
is alkalmat adó szabadidős 
progra mok sorába n he ly i 
v á r o s n é z é s ,  b u d a p e s t i , 
dunakanyari kirándulás szerepelt, 
továbbá a vácrátóti botanikus 

kert és a gödöllői királyi kastély 
megtekintése.

A külföldi vendég diákok és 
kísérő tanáraik a városházára is 
ellátogattak, ahol Fördős Attila 
polgármester fogadta őket, s 
tájékoztatást adott nekik a város 
történelméről, gazdag építészeti 
örökségéről és más büszkeségeiről, 
i l letve meginvitálta őket a 
patinás épület folyosóin látható 
nemzetközi Mobil MADI kiállítás 
megtekintésére.

A városvezető köszönetet 
mondot t  a z egészség üg y i 
szakgimnáziumnak, amiért 

seg ít i k d i á k ja i k k ü l f öld i 
tapasztalatszerzését, egyúttal a 
város nemzetközi kapcsolatait is 
színesítve.

A program váci projektgazdája, 
a Selye János iskola szakmai 
igazgatóhelyettese, Rodney Ágnes 
elmondta, hogy a mostani projekt 
keretében tavaly ősszel három 
diákjuk látogathatott el hasonló 
programra Törökországba, az 
idei év során több tanulójuk 
juthat el Olaszországba vagy 
Görögországba, a németországi 
és lengyelországi viszont látogatás 
pedig 2019-ben esedékes.

A jelölt indulási 
helye egyéni jelölt-
ként: Országgyűlé-
si egyéni választó-

kerület; Pest megye 4. OEVK
Jelölt státusza:
Nyilvántartásba véve
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ként: Országgyűlé-
si egyéni választó-

kerület; Pest megye 4. OEVK
Jelölt státusza:
Nyilvántartásba véve

Németh Ágnes Katalin (Haza Mindenkié) Rédai Roland (független)

www.valasztas.hu

Hamarosan kezdődik a bölcsőde építés

Nemzetközi diákcsoport vendégeskedett 
Vácott az Erasmus-program keretében

Megújulhat a „Barátok temploma”

Vá c  n é p s z e r ű s é g é t  é s 
a  s z ü l e t é s e k  s z á m á n a k 
növekedését bizonyítja, hogy 
e g y r e  n a g y o b b  a z  i g é n y 
a  b ölc s ő de i  fé r ő he lye k r e 
városun kban. A kapacitás 
bővítésére, egy új intézmény 
felépítésére az önkormányzat 
pályázati úton 334 és fél millió 
forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert.

J ö v ő  ő s s z e l  m á r 
megnyithatja kapuit a Bauer 
utcában felépítendő, nég y 
csoportban ötvenhat gyermek 
f o g a d á s á r a  a l k a l m a s  ú j 
intézmény, amely t izenhét 
ember számára munkahelyet is 
teremt, az állam teljes mértékű 
t á mogat á sáva l készü lő új 
intézmény beruházásának 

Új bölcsőde építése 
Vácon

2 0 17.  n y á r  v é g é n 
kelt támogatói döntést 
k ö ve tő e n 2017 ő s z é n 
elindult a váci bölcsőde 
projekt.

A  p á l y á z a t  ( Ú j 
bölcsőde építése Vácon 
-  V EKOP 6 .1 .1-15 -P T 1-
2016-00040) keretében 
a Bauer Mihály utcában 
4  c s o p o r t s z o b á s  ú j 
bölcsőde épül majd.

Ütemterv szerint halad 
az új bölcsőde építésé-
nek előkészítése.

Március 19-étől csaknem egy héten át török, görög, német, olasz és lengyel diákok és kísérőik vendégesked-
tek Vácott az „Eat-Compeat-Get fi t” elnevezésű, az egészséges életmódot a középpontba állító Erasmus-pro-
jekt keretében, amelynek a Selye János Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium is részese.

előkészítése ütemterv szerint 
halad.

Az új bölcsődének helyet 
a d ó  t e r ü l e t n é l  t a r t o t t 
sajtótájékoztatón Fördős Attila 
polgármester emlékeztetett, 
hogy a szakemberek több más 
helyszínt is megvizsgáltak, de 
az egykori vízfogó bizonyult a 
legideálisabb választásnak, a 
városvezető elmondása szerint 
a ter ü let nag y jából öt ven 
százaléka épül be a beruházás 
nyomán, aminek köszönhetően 
teljessé válik az úgynevezett 
Öreg-Deá k vá r i ntézmény i 
infrastruktúrája.

-  A ber u h á zá s k apcsá n 
ezúton is kérem és köszönöm 
a környékben élők megértését 
é s  t ü r e l m é t  -  m o n d t a  a 
városvezető.

M o k á n s z k y  Z o l t á n 
alpolgármester hozzátette: 
h i á n y p ó t l ó  i n t é z m é n y 

létesül, hiszen a kisdedóvó 
felépítésével az egész város 
tekintetében megszűnhet a 
várólista a bölcsődei férőhelyek 
vonatkozásában.

Pető Tibor alpolgármester 
e l mondt a :  sü r gető té ny a 
ber u h á zá s k apcsá n ,  hog y 
nagy az igény a férőhelyekre 
a családok részéről, ezért jó 
hír, hogy a teljes mértékben 
állami fi nanszírozású fejlesztés 
előkészítése ütemterv szerint 
halad.

A  v á r o s b a n  j e l e n l e g 
három bölcsőde működik az 
önkormányzat fenntartásában, 
amelyek csaknem 150 gyereknek 
biztosítanak ellátást. A nagyjából 
2800 négyzetméteres területen 
épülő új intézménnyel már négy 
különböző ponton lesz bölcsőde 
a körzetek központjában. 

                               Ribáry Z.
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Kiemelt program a Vénégy 
Fesztivál és Színházi Találkozó

Évek és képek

A sajtótájékoztatón bejelentet-
ték: a kormány méltó módon kí-
vánja átadni a Visegrádi Csoport 
(V4) elnökségét, és ebben kiemelt 
szereppel bír a váci színházi fesz-
tivál és találkozó.

- Magyarország a külkapcsola-
tok, a nemzetközi együttműködé-
sek tekintetében hosszú távon is 
elsősorban a visegrádi együttmű-
ködésre alapozhat. Azt láthatjuk, 
hogy kontinensünkön, az unió-
ban Közép-Európa egyre inkább 
vezető szerepű pólus lehet, mind 
politikai, mind gazdasági érte-
lemben. De legalább ugyanilyen 
fontos a térség államainak kul-
turális együttműködése, hiszen 
ezer szállal kötődünk egymás-

hoz - hangoztatta a kormányt 
képviselő illetékes államtitkár.

Fördős Attila polgármester 
elöljáróban kiemelte: tudatos 
építkezéssel formálódott és for-
málódik a város szórakoztató, 
kulturális programkínálata, 
amelyben kiemelt jelentőségű a 
Váci Világi Vigalom, a Dunaka-
nyar Rendezvényiroda számos 
tömegrendezvénye, az évközi 
programsorozatok kínálata, és 
természetesen az évről-évre szí-
nesebbé és egyre népszerűbbé 
váló Vénégy Fesztivál és Színházi 
Találkozó.

- A városunk külkapcsolatai-
ból adódó tapasztalatok alapján 
is ki merem jelenteni, hogy újra 

egyre erősödik az a sajátos kö-
zép-európai mentalitás, aminek 
köszönhetően a bővülni látszó 
visegrádi keretek között más-
képp, megértőbben tekintünk 
egymásra, mint ahogy ránk te-
kintenek Európa más, nyugatibb 
államaiból. Ebben az összetar-
tozás érzésben pedig nagy erő 
rejlik. Alapozni lehet rá, az élet 
minden területén - mondta a 
városvezető.

Kis Domonkos Márk, a Váci 
Dunakanyar Színház igazgatója, 
a Vénégy Fesztivál és Színházi 
Találkozó ötletgazdája kiemelte: 
a júliusi eseményhez kapcsolódó-
an már előzetesen számos ese-
ményre várják az érdeklődőket: 

kiállításokra, fi lmklub sorozatra 
többek között, no meg majd egy 
egész napos karneválra.

A nyári fesztiválhoz kapcso-
lódóan március folyamán a Vi-
segrádi Négyek összefogásban 
résztvevő tagállamok számos te-
átrumának előadásaihoz készült 
plakátokból láthattak válogatást 
az érdeklődők a Vörösházban, a 
Rubra étteremben.

A tárlat rendezője, Lencsó 
László a megnyitón kiemelte, 
hogy a plakátalkotás egyrészt 
alkalmazott művészeti tevékeny-
ség, másrészt az előadásokhoz 
készülő legkiválóbb poszterek 
önálló képzőművészeti értékkel 
is bírnak.                                R. Z.

A testület elfogadta a Katona 
Lajos Városi Könyvtár, Vác Város 
Levéltára és a Tragor Ignác 
Múzeum múlt évi tevékenységéről 
szóló szakmai összegzéseket, 
s ugyancsak jóváhagyták az 
önkormányzati fenntartású 
óvodáknak a nevelési év első 
félévéről készült beszámolóit.

Fördős Attila polgármester 
előterjesztése alapján a grémium 
hozzájárult az önkormányzatok 
rendkívüli állami támogatását 
célzó kiíráson való részvételhez, a 
pályázat benyújtásához szükséges 
intézkedések megtételéhez.

A test ü let -  köszönetét 
kifejezve a térségben a háziorvosi 
teendőket hosszú idő óta ellátó Dr. 
Szőnyi Mihálynak - jóváhagyta 
a Deákvári főtér 29. szám alatti 
körzet praxisjogának átadását Dr. 
Virág Laura háziorvos részére.  

Pető Tibor alpolgármester 
előterjesztése alapján a grémium 
hozzájárult ahhoz, hogy a Vác FC 
Kft. újabb öt évre jogot kapjon 
a ligeti stadion komplexum 
ingyenes használatára.

A képviselő-testület elfogadta 
Vác Város Ön kor mányzat 

különböző beruházásokhoz 
kötődő 2018. évi közbeszerzési 
tervét.

A grémium megtárgyalta a 
Tragor Ignác Múzeum vezetői 
álláshelyére kiírt pályázatot, majd 
titkos urnás szavazással újabb 
öt évre bizalmat szavaztak az 
intézményt irányító Forró Katalin 
igazgatónak.

Döntés született arról, hogy 
a Váci Hulladékgazdálkodási 
Nonpr of i t  K f t .  p é n z ü g y i 
helyzetének finanszírozása 
érdekében 500 ezer forinttal 
növelik a társaság jegyzett 
tőkéjét, továbbá a saját tőke 
további emeléséhez 39 millió 
500 ezer forintot tőketartalékba 
helyeznek. 

A Váci Szakképzési Centrum 
Selye János Egészségügyi és 
Szociális Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája - a rendezvény 
kiválasztott házigazdájaként - 
támogatást kért a XXI. Országos 
Egészségüg y i és Szociá l is 
Tudományos Diákkonferencia 
megrendezéséhez, s a testület 
300 ezer forint hozzájárulást 
biztosított a költségekhez. 

Jelentős kézművészeti tanul-
mánykötetet tett le az asztalra 
Bárdosi József művészettörténész, 
a váci Tragor Ignác Múzeum fő-
muzeológusa.

Az Évek és képek (történelem 
és/vagy esztétikum - 1960-2010) 
című kötet a Magyar Művészeti 
Akadémia művészetelméleti ta-
gozatának megbízásából készült, 
a kiadó a Magyar Művészeti Aka-
démia.

„A valóságot fel kell mutatni, 
mivel az maga a létezés. Az Évek 
és képek szerzője, Bárdosi József 
pedig épp arra vállalkozott, hogy 
a magyar festészet olyan 1960 
és 2010 között született realista 
műalkotásait sorakoztassa fel, 

A HÓNAP FOTÓJA

A Váci Dunakanyar Színházban tartott sajtótájékoztatón elhangzott: a kormány 50 millió forint 
rendkívüli támogatással segíti az idén már hatodik alkalommal megrendezendő Vénégy Fesztivál és 
Színházi Találkozó és a hozzá kapcsolódó előzetes programok megvalósítását.

Olvad már - Szabó Ildikó felvétele

amelyek a valóság elől nem tértek 
ki, hanem a következményeket is 
vállalva felmutatták azt. A kötet 
egyik legnagyobb erénye, hogy 
a különböző korszakokat bemu-
tató tanulmányok és elmélyült 
műelemzések mellett jól megvá-
logatott, gazdag képanyaggal és 
izgalmas, kifejező képrészletekkel 
teszi élvezetessé az olvasást” - ol-
vasható a kemény táblás borítá-
sú, igazán reprezentatív album 
fülszövegében.                    Ribáry

Krónika / Döntött a testület

A márciusi testületi ülésről jelentjük
Csaknem harminc napirendi pontról tárgyaltak a döntéshozók a képviselő-testület márciusi ülésén.

Tisztelt Partnereink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác város honlapján a „Hírek” 
menüpontban, a „Településrendezési tervmódosítások” 
cím alatt, és ügyfélfogadási időben a Polgármesteri 
Hivatal Főépítészi irodán (emelet 114/B ajtó) a következő 
dokumentációk tekinthetők meg 2018. április 3-tól:
1. A Törökhegyi u. – Mező u. sarok, volt Tungsram sporttelep 
4224/2 hrsz.-ú ingatlanának lakóövezetbe sorolására 
vonatkozó településrendezési tervmódosítás tervezete és a
településképi rendelet-módosítás tervezete
2. A Tízes Csemege 3198/2 hrsz.-ú ingatlana építési mutatóinak 
módosítására vonatkozó településrendezési terv tervezete
Kérjük Tisztelt Partnereinket, hogy módosítási tervezetekkel 
kapcsolatos javaslataikat és észrevételeiket 2018. április 26-ig 
juttassák el az alábbiak szerint:

1. e-mailben a foepitesz@varoshaza.vac.hu címre, vagy
2. postán, vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Váci 

Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához.
A módosítási tervezetekkel kapcsolatban a Madách Imre 
Művelődési Központban 2018. április 16-án 17 órakor lakossági 
fórumot tartunk, melyen számítunk szíves megjelenésükre! 
        
                                         Tisztelettel: Fördős Attila polgármester

Hirdetmény
Vác Város Önkormányzatának Szervezet i és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése 
alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 22-i 
ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

- 8/2018.(III.23.) sz. rendeletmódosítás – az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 21/2014 (VI.20.) sz. rendeletről;

A rendelet hátralékok rendezésének szabályairól szóló szakaszának 
módosítása akként vált célszerűvé, hogy a felhalmozott hátralékok, 
illetve a kötendő részletfi zetési megállapodások esetében a döntés minél 
szélesebb körben a Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási 
Bizottság hatásköre legyen.

- 9/2018.(III.23.) sz. rendeletalkotás – a háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi és védőnői körzetek meghatározásáról;

Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló új rendelet 
megalkotására a megváltozott jogszabályi környezet miatt volt szükség.

- 10/2018.(III.23.) sz. rendeletmódosítás – a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fi zetendő 
térítési díjakról szóló 14/2016 (III.18.) sz. rendeletről;

Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó 
szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi 
térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-ig állapítja meg.

- 11/2018.(III.23.) sz. rendeletmódosítás – a helyi építészeti-műszaki 
tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak 
megállapításáról szóló 8/2013.(I.25.) sz. rendeletről;

A Rendelet célja, hogy a helyi építészet i-műszaki tervtanács 
létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak 
megállapításáról szóló rendelet módosítása folytán a

helyi építészeti-műszaki tervtanács működése hatékonyabbá váljék, 
illetve az eljárási szabályai harmonizáljanak az időközben megváltozott 
jogszabályi háttérrel.

- 12/2018.(III.23.) sz. rendeletalkotás – a váci 4210/1 hrsz-ú 
gyermekjátszótérből 77 m 2 területrész törzsvagyonból történő 
kivezetéséről.

A 4218 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa az ingatlan gazdasági 
bejáratához, áruszállítás céljából kívánja a területet megvásárolni.

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

                                                      Deákné Dr. Szarka Anita jegyző
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Húsvét után pár nappal érdemes 
emlékeztetni, hogy 15 éve még Wei-
xelbaum János „római katonáival” 
felelevenítette a passiót a váci Kálvá-
riánál, mostanra azonban már senki 
sem vállalja az autentikus helyen 
Jézus áldozathozatalának ilyetén 
felidézését.

Mindenesetre a váci Kálvária 
a maga középkor végi patinájával 
díszíti a városképet a kórház mellett, 
esténként szépen kivilágítva, vigaszt 
nyújtva a betegeknek megpróbálta-
tásaik idején.

Kálváriákat Európa-szerte az 
1400-as évektől kezdtek építeni egy 
Jeruzsálemet megjárt spanyol szerze-
tes ötlete alapján. A cél az volt, hogy 
a Golgota hegyén lezajló drámát és 
az odáig vezető utat bemutassák a 
középkor embere számára.

Valójában a régi váciaknak is 
kellett egy hely, ahol átélhették Jé-
zus megfeszítésének körülményeit, 
egy hely, ahol lelkileg és fi zikailag is 
közösséget vállalhattak a Megváltó 
kínszenvedéseiben. Minél inkább 
elbeszélő jellegű és monumentális 
volt az emlékmű, minél inkább a 
településtől kívül eső magas helyen 
épült, annál inkább alkalmassá vált 
a katarzis átélésére. 

1723-ban bizonyos Csik János 
jóval a városfalakon túl, kelet i 
irányban meglátta azt a dombot, 
ahol úgy gondolhatta, ez az a hely, 
ahová kivonulhatnának a hívek 
nagypénteken, szívben, lélekben és 
gondolatban elkísérni végső útjára 
Krisztust. Szóval még abban az esz-
tendőben a gazdag kereskedő-neme-
sember jelentős összeget ajánlott fel a 
célra, ami hamar tovább nőtt és az 
alapítvány összege három év alatt 
elegendő lett ahhoz, hogy a jórészt 
jelenleg is látható épületegyüttes el-
készüljön. 1726-ban a Golgota domb 
aljánál állítólag három kápolna is 

volt. Közülük az egyik, a gyülekező 
kápolna fogadta a híveket, majd 
innen indult az út a Kálvária erő-
dítményszerű, mésztufából, naszály-
kőből és téglából emelt tömbje felé. 
Fent egy remetelak is áll, az egyszerű 
épület fatornyát egy lélekharanggal 
is ellátta a mester. Az érkezőt a szent 
sír fogadja, ami a kör alakú építmény 
barlangszerű kiképzésében látható. 
Jobb felé haladva a domborműve-
ken keresztül 14 stációban elevenedik 
meg Krisztus kínszenvedése, ezeket 
követve a lépcsőkön csigavonalban 
haladva lehet feljutni a „mesterséges” 
Golgota tetejére. 

Itt eredetileg faszobrok tetőzték be 
az átszellemülés folyamatát, amiket 
1728-ban több mester keze munkájá-
val kőszobrokra cseréltek. 

Az épületegyüttes a két kisebb 
kápolnát kivéve, amiket közben el-
bontottak, ma is eredeti pompájában 
fogadja a látogatót.

De ki volt ez a nemes adakozó, 
aki rengeteg pénzt fordított arra, 
hogy felépíttesse a zarándokhelyet? 
Johannes Schick valójában 1710-ben a 
császári seregekkel érkezett Bajoror-
szágból Vác város közelébe, feladata 
pedig a hadi eszközök szállítása volt. 
A feljegyzések szerint ő maga hozta 
létre a német katonai őrséget, még-
hozzá azért, nehogy Rákóczi kurucai 
elfoglalják a várost.

Feltételezések szerint talán éppen 
ott volt a Habsburg tábor - aminek 
élelmezését Johannes végezte -, ahol 
később a kálvária épült. A háborús 
évek után szolgálataiért Schick VI. 
Károlytól nemesi címet kapott, majd 
Vácon telepedett le. Pénze lehetett 
bőven, sőt a város serfőzői címét is 
megszerezte, így kiváltságosként ő 
mérhette a váciaknak a sárga nedűt. 

A magyarok később csak Csik 
Jánosként emlegették a német város-
részben tevékenykedő gazdag vállal-
kozót. Nem tudhatjuk, hogy végül a 
háborúban tapasztalt szörnyűségek, 
az alkohol árusításából eredő bűntu-
dat, vagy a felesége halála késztette 
a jelentős összeg felajánlására, de 
végül is megépíttette az ország talán 
legszebb kálváriáját. Nemesi címere, 
a csőrével saját mellébe tépő pelikán 
a Kálvária falán ma is megtalálható, 
ezzel talán saját magának is örök 
emléket állított a magyarrá vált 
Johannes Schick. 

                           Kegyes Zoltán

ProgramokKultúra

KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁC

KATONNA LAJOS
VÁROSII KÖNYVTÁR

VÁC              VVÁC

KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁCV

Április 7. 19.00
Szakonyi Károly: Adáshiba
Komédia, a Váci Dunakanyar Színház előadása
Jegyár: 3500 Ft

Április 10. 10.00
A szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack 
- avagy Katinka kertje
A Magyar Népmese Színház előadása
Jegyár: 1000 Ft

Április 13. 19.00
Fenyő - Tasnádi: Made in Hungária
Musical két részben, a Magyarock Dalszínház előadása
Jegyár: 3500 Ft

Április 21. 19.00
Kálmán Imre: A cirkuszhercegnő
Operett két felvonásban
Jegyár: 3500 Ft

Április 22. 10.00
Thuróczy Katalin - Arany Tamás: 
Keszekusza varázspálcája
Öko-mese musical, a Múzsák Társulat előadása
Jegyár: 1400 Ft

Április 22. 19.00
Olt Tamás: Megadom magam
Zenés láss ezer csodát, a Váci Dunakanyar Színház 
előadása
Jegyár: 2900 Ft

Április 28. 19.00
Donald Churchill: Édes bosszú
Vígjáték két részben, a Turay Ida Színház előadása
Jegyár: 2900 Ft

MIMK, Kávézó Galéria
Porszász Kriszt ián fotókiállítása 
a 2017-es FINA vizes világbajnokság különös 
pillanatairól
Megnyitó: április 6. 18.00

MIMK, Átrium Galéria
Kapi Levente, a „Tavaszi szél vizet áraszt...” 
című amatőr képzőművészet i biennálé közönségdíjas 
alkotójának kiállítása
Megnyitó: április 13. 18.00

MIMK, Emeleti Galéria
Óvári János festőművész retrospektív kiállítása
Megnyitó: április 20. 18.00

Katona Lajos Városi Könyvtár galériája
Koó É. Lídia kiállítása
Megnyitó: április 5-én, 
Németh Árpád festőművész ajánlásával, 
a kiállítás május 2-áig látható.

Április 20. 19.00
A 80 éves Vox Humana Énekkar 
jubileumi hangversenye
Jegyár: 1500 Ft (elővételben), 1800 Ft (az előadás napján)

Április 5. 19.00
Zorán koncert
Minden jegy elkelt!

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

Április 6. 20.00
A Váci Jazz Klub keretében fellép a Binder Quartet
A koncerteket a Nemzet i Kulturális Alap Könnyűzenei 
Kollégiuma támogatja
Jegyár: 1000 Ft

Április 7. 19.00
A Kávészünet együttes koncertje a Költészet Napja 
alkalmából
A koncertet a Nemzet i Kulturális Alap Hangfoglaló 
Könnyűzene Támogató Programja támogatja
Jegyár: 1000 Ft

Április 7. , 21. és 28. 15.00
Folk parti táncház
A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, 
Csoóri Sándor Alap támogatásával valósul meg
Jegyár: 500 Ft, 14 éves kor alatt: 200 Ft

Április 11. 14.00 és április 15. 17.00
A padlás
A Parlando Színház Kulturális Egyesület előadása
Jegyár: 1200 Ft 

Április 13. 19.00
A Hősök Emléktemploma Alapítvány gálaestje
A jegyárakból befolyó összeget a Vác- Alsóvárosi 
Református Missziói Egyházközség javára fordítják

Április 14. 19.00
A Liszt Ferenc Kamarazenekar és Miklósa Erika 
hangversenye 
a Filharmónia Magyarország szervezésében
Jegyár: 3900 Ft

Április 19. 10.00
Szalóki Ági és Bolya Mátyás duókoncertje 
Az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló népzenei 
bérlet i sorozat előadása
A program a Nemzet i Kulturális Alap, Halmos Béla 
Program Ideiglenes Kollégiuma támogatásával 
valósul meg
A bérlet ára: 1.800 Ft, a szóló jegyár: 800 Ft

Április 21. 20.00
Triász koncert
A koncertet a Nemzet i Kulturális Alap Hangfoglaló 
Könnyűzene Támogató Programja támogatja
Jegyár: 1000 Ft

Április 25. 19.00
Zorba, a görög
Musical két felvonásban a Spirit Színház előadásában
Jegyár: 2700 Ft (elővételben), 
             3000 Ft (az előadás napján)

Április 26. 19.00
“Azt meséld el, Pista!”
Mácsai Pál színművész önálló estje 
Örkény István életéről
Jegyár: 2200 Ft (elővételben), 
             2500 Ft (az előadás napján)

KIÁLLÍTÁSOK

FEHÉREK 
TEMPLOMA

Hétfőnként 9.00 - 9.30 között
Zenebölcsi 
Babusgatós játékokkal, gitár és furulyamuzsikával 
várják az érdeklődő kisgyerekeseket.

KÖZKINCSEINK
Paula asszony szomorúsága

Gyermekkori emlékkép. Cég-
tábla: Valeróné Nell Margit kalap-
szalonja.

Szalon… Akkor, az 1950-es, ’60-
as években ez a szó rendszeridegen 
volt. Ahogy maga a cégtulajdonos 
is: elegáns, tartózkodó. Látszott raj-
ta, semmi köze a közönséges kor-
hoz. Sütött róla az intelligencia. 
Valaki volt az ántivilágból, abból 
az időből, amelyben adtak még 
a stílusra.

Akkoriban nem volt jó aján-
lólevél a hozott intelligencia, az 
örökölt úri karakter – ami cseppet 
sem nemességi védjegy volt: az úri-
emberek közé soroltatott az olvasott 
iparos éppúgy, mint a Forte-gyár 
munkásarisztokratája. Csak az kel-
lett hozzá, amit örökölni lehetett, 
de könyvből megtanulni nem: az 
elegancia. A stílusérzék. A jó modor. 
És a becsület. 

Valeróné Nell Margit mindezt 
„von Haus aus” kapta. Élt az adott-
ságaival, a hétköznapokon, meg a 
koncertpódiumon is, ahol énekte-
hetségét sokszor felmutatta. Sikeres 
szólóestjein megcsodálhatták szép 
szoprán hangját, ahogy a temp-
lomban is – mert a Székesegyház 
kórusának vezető énekese volt. Mi-
nőségjelző: Vác zeneszerző-etalonja, 
Pikéthy Tibor volt a mentora.

A város atlant isz-világát, 
amelyben ilyen életutak fénylettek 
fel, a régvolt Váci Hírlapból pró-
bálom megismerni. Az 1887-ben 
indult ősújságot a városi könyvtár 
– névadójához, Katona Lajoshoz 
méltó gesztussal – a neten köz-
kinccsé tette. 

Lapozom hát, de óriási a kása-
hegy. A lapokon ott a nagyvilág fél 
évszázada, meg a nemzeti sorsvetés 
ügyei, a még bensőbb bugyorban 
pedig ott a város öt és fél évtizede, 
és életjelentések meg családi tra-
gédiák, városházi csaták és lova-
gias ügyek. Előjönnek a legendás 
váci alakok, a Karay-Krakkerek, 
Preszlyek és más patríciusok. Az 
egyház jelesei. A városmegtartó 
polgárok, Täuber, Csittneki, Kalen-
csik, Mischler, Nofi cer, Kalácska, 
Köbl, Neugam, Krupp, Varecza, 
Neninger – régi váci családok.

És az újságokban ott vannak 
őseim. A Virterek, két paptest-
vér, köztisztelet övezte választott 
püspökök, művészetpártolók, sze-
génysegítők, jótékonysági akciók 
gáláns résztvevői. Papok lévén, ne-
vüket nem adhatták tovább, ahogy 
lánytestvérük, az ükmamám se – a 
Virter nemzetségnévnek így hát 
vége. A nagyapai örökség, a Velzer 
családnév sem él már, utolsó viselő-
je, az állami tisztviselő édesapám 
az ajánlott magyarosítás idején 
tette le. Így aztán az ősi családne-
vünket már csupán a Váci Hírlap 
hasábjai őrzik. Például ha a híres 
Velzer-kávéházról, a Műcsarnok-
ról esik szó: „Mikor a magyar még 
azt sem tudta, mi a műpártolás, a 
boldog emlékű ’Velzer-api’ festőket 
tartott és tele pingáltatta kávéhá-
za minden falát. Az úri közönség 
találkozó helye volt.”

A hírlap sok számában tűnik fel 
a nekem kedves név: Velzer Alajos-
né Nagy Paula. Komolyzenebarát, 
áldozatos, adakozó asszony, jószol-
gálati ügyek aktivistája. Szép volt. 
Derűs is, amíg lehetett. Aztán meg-
halt elsőszülött leánya, Rózsika, és 
többé nem mosolygott. Vigaszul 
küldte az ég a másik kislányt, ő 
az, itt, a képen, Magdika. Hogy ez 
a lányka sem éri meg a tizennegye-
dik telet, szomorú mamája nem 
sejthette. Azt sem, hogy eltemeti 
majd a férjét is. Vigasza maradt 
a fi a – az édesapám. Az életen át 
gyászoló asszony, a nagymamám 
született 1880-ban. 

Az ő szomorúságát rég hordo-
zom.

    
          Várkonyi Balázs

Emberi léptékkel számolva középiskolás korú lett 
a Mészkőember-Légrádi Béla Emlékverseny. Az 
évek során sok minden változott. Módosult a pálya, 
pénzes szponzorok hiányában nevezési díjas lett az 
eredetileg ingyenes verseny, áthelyeződött a rajt és a 
versenyközpont helyszíne, változott a cél helyszíne 
és a változások sora az idei évben is bővül - emelte 
ki Somoghy Attila főszervező. 

Április 15-én, a 15. Mészkőember-Légrádi Béla 
Emlékverseny indulói a rajtszám mellé már egy chip-et 
is kapnak, melyet a kerékpárjukra kell majd felerősíteni. 
Elérkezett az az idő, amikor a szervezők úgy gondolták, 
hogy a kezdet i lelkesedésük (mely azóta is töretlen), 
technikai hátterük már nem tudja kiszolgálni a jelenkor 
igényeit. Ezért idén az eddigi kézi időmérést már 
felcserélik gépi időmérésre. 

Szomorú, de az idén más értelemben is jubilál a verseny: 
szeptemberben lesz 20 éve, hogy elhunyt Légrádi Béla. 
Akik idén is egy jó hangulatú versenyzéssel szeretnének 
emlékezni rá, április 9-ig még tudnak előnevezni. Akik 
lemaradnak erről az időpontról, azoknak a helyszínen 
is lesz nevezési lehetőség. 
Bővebb információt a www.meszkoember.hu oldalon 
találnak az érdeklődők.

Április 3. 10.00
Csillagászati foglalkozás gyerekeknek
Az általános iskolásoknak szóló programon való 
részvétel regisztrációhoz kötött.

Április 3. 17.30
Ezoterikus egészségklub
Vendég: Kürt i Gábor természetgyógyász
Az előadás ingyenes

Április 10. 17.30
Versünnep
Közös verselésre hívják az érdeklődőket a Költészet 
napja alkalmából rendezendő program keretében - az 
eseményen bárki szerepelhet legkedvesebb verse(i) 
felolvasásával.
A belépés díjtalan

Április 12. 17.30
A vers ünnepe
Kocsis György: Hit, remény, szeretet című kötetének 
zenés bemutatója
A szerző mellett közreműködik: Heinl Éva, Csernák 
Zsuzsa, Csereklye Károly
A belépés díjtalan

Április 14. 10.00 - 14.00
Családi nap 
Kézműves foglalkozás gyermekeknek
A foglalkozás ingyenes

Április 17. 10.00
Mesefoglalkozás
A programra óvodás csoportokat várnak
A részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz 
kötött

Április 19. 10.00
Rendhagyó irodalomóra
A programra általános iskolai osztályok jelentkezését 
várják
A foglalkozás ingyenes, de előzetes regisztráció 
szükséges

Április 24. 17.30
Művészeti klub
Vendég Cservenák Péter, a Forte Fotóklub Vác közösség 
vezetője
Az előadás ingyenes

Április 26. és 27. 10.00
Környezetvédelmi óra
A programra általános iskolás csoportok jelentkezését 
várják
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges!

Mészkőember-
Légrádi Béla 
Emlékverseny
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Születtek:
Mártai László és Madár 

Andrea gyermeke: Adrienn, 
Erdősi László István és Jakab 
Hajnalka gyermeke: Blanka, 
Csernus István és Szanyi Tímea 
gyermeke: Márton, Gyombolai 
Z s olt  é s  Ko c si s  Fr u z si n a 
gyermeke: Lelle, Nagy Ádám 
és Kovács Szabina gyermeke: 
Mirán, Bényi Szabolcs és Pásztor 
Kata Kisanna gyermeke: Vince, 
Tóth Krisztián és Csáki Noémi 
gyermeke: Sámuel, Dian István 
és Busai Barbara gyermeke: Zoé, 
Lévay Gábor és Lukács Edina 
gyermeke: Tamás Attila, Kiss 
Dániel és Kiss Noémi Anett 
gyermeke: Botond Márk, Kiss 
Dávid és István Beatrix gyermeke: 
Erik Csaba, Werner Tamás és Dr. 
Varga Orsolya gyermeke: Ármin, 
Orosz István és Hegedűs Hajnalka 
gyermeke: Máté, Csepregi József 
és Matlaszkovszky Anna Petra 
gyermeke: Péter József, Juhász 
Attila Sebastian és Markocsan 
Kornélia Elizabet gyermeke: 
Elizabet Hanna, Pauman Márk 
Balázs és Árvay Nóra gyermeke: 
Júlia Nóra, Felső Ákos János 
és Farkas Mónika gyermeke: 
Nimród

Házasságot kötöttek:
Sölch Dániel Bence és Horváth 

Kinga, Nemes Marcell Balázs és 
Szél Renáta, Ferencz Márk és 
Csonka Adrienn

Elhunytak:
Csukovics József Béla /1943/, 

Bicsár Imre /1942/, Danis 
Mihályné sz. Csiszár Éva /1928/, 
Heim Jánosné sz . Kalapos 
Rozália /1944/, Makrai Gábor 
/1981/, Nagy Lajosné sz. Lónich 
Anna /1948/, Molnár Béla /1950/, 
Szabó Lujza sz. Horvát Lujza 
/1934/, Főczén Mihály /1958/, Dr. 
Kovács Józsefné sz. Szabó Ildikó 
Edit /1947/, Tóth Krisztina /1967/, 
Sárosi Józsefné sz. Kaltenecker 
Ilona /1937/, Dobrocsi Endréné 
sz. Sneider Teréz /1932/, Lukács 
Sándor /1937/, Pintér Lászlóné sz. 
Göbel Dóra /1961/, Petényi Gábor 
Béla /1933/, Nagy László /1954/, 
Kristóf Béla István /1930/, Bokor 
Jánosné sz. Kovács Rozália Gizella 
/1930/, Benkó Jánosné sz. Csókás 
Mária /1920/, Szabó József /1953/, 
Krisztián Sándorné sz. Juhász 
Erzsébet /1935/, Csepregi Sándorné 
sz. Nagy Piroska /1938/, Nemes 
Istvánné sz. Kurdi Irma /1930/, 
Nagy Sándor /1941/, Bagi Vilmos 
/1942/, Badacsonyi Lászlóné sz. 
Muka Anna /1930/, Giesz Pál /1950/, 
Kovács Lajosné sz. Hajnal Anna 
/1940/, Tóth István László /1934/, 
Szencsák Béla /1936/, Horváth 
Ivánné sz. Hajek Mária /1935/, 
Bossányi Lajosné sz. Nógrádi 
Julianna /1939/, Simon Sándor 
/1947/, Rezes Pálné sz. Rezes 
Erzsébet /1946/, Lengyel János Pál 
/1961/, Péntek Sándorné sz. Czipán 
Klára Gizella /1924/, Hazafy Géza 
Imréné sz. Kögler Mária Edit 
/1942/, Nagy János Gyula /1963/, 
Fábián Károly Géza /1945/, Szabó 
Ferenc /1934/, Kaczor Ferencné sz: 
Simon Amália /1937/

HasznosHasznos

 Gyógyszertárak ügyeleti rendje

 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 váci és Vác körzeti 

hétvégi fogászati ügyeletek 
megszűntek! 
Legközelebbi 

ingyenes ügyelet:

SzájsebészetBudapest, 
VIII. ker. Szentkirályi u. 40.

Tel.: 06-1-317-6600

H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.
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HIRDETMÉNY VAGYONHASZNOSÍTÁS

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

B Központi Gyógyszertár Vác, Köztársaság út 23. 0 6 -2 7/ 5 0 1 - 63 0

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

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

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

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

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

H 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 - 2 7 / 3 1 1 - 1 5 7

ANYAKÖNYVI 
HÍREK

Vác Város Önkormányzat nevében és 
képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. 

vagyonhasznosítási részleg 
(Vác, Köztársaság út 34.) 

2018. április havi hirdetései

Hirdetmény az általános 
iskolai beiratkozás rendjéről

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

Beépítetlen ingatlanok 
értékesítésre:
- 2600 Vác, Papvölgy dűlő 4747/1 
hrsz-ú, 815 m2 nagyságú kivett 
beépítetlen terület
- 2600 Vác, Papvölgy dűlő 
4747/13 hrsz-ú, 144 m2 nagyságú 
kivett beépítetlen terület

Nem lakás célú helyiségek 
bérbeadásra:
- Az ingatlan címe: Vác, Nagyme-
ző utca 1. szám alatt található, 
4518/11/A/46 hrsz-ú, 103 m2 
alapterületű, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség – kereskede-
lem-szolgáltatás-vendéglátás 
tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Március 
15. tér 25. fsz. 4. szám alatt talál-
ható, 3100/A/4 hrsz-ú 179,86 m2 
alapterületű, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség a hozzá tartozó 
62,5 m2 pincerésszel – kereske-
delem-szolgáltatás-vendéglátás 
tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Földvá-
ry tér 16. szám alatt található, 
4513/A/2 hrsz-ú, 87 m2 alapterü-
letű, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség – kereskedelem-szolgál-
tatás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Zöldfa 
utca 1. szám alatt található, 

4520/A/1 hrsz-ú, 142 m2 alapte-
rületű, nem lakás célú helyiség 
– kereskedelem-szolgáltatás 
tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Radnót i 
út i buszmegállónál 2 db pavilon 
(külön-külön), 13-13 m2 alapterü-
lettel – kereskedelem-szolgáltatás 
tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Budapes-
t i főút 21. szám alatt található, 
3518/A/1 hrsz-ú, 39 m2 alapte-
rületű, nem lakás célú helyiség 
(műemléki épület) – kereskede-
lem-szolgáltatás
tevékenységi körre

Lakás értékesítésre, nyílt 
pályáztatással:
- Az ingatlan címe: Vác, Báthory 
Miklós utca 16. fsz. 2. 3424/A/2 
hrsz-ú lakás megnevezésű ingat-
lan (1 helyiség, 19 m2)
Az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ 
(1) j pontja szerint ezen ingatlan-
értékesítés mentes az adó alól.

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

Az általános iskolai beirat-
kozás rendjét a nemzeti köz-
nevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (továbbiakban: Nkt.) 
50.§ (7) bekezdése, valamint a 
nevelési - oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 
rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései 
alapján a Váci Járási Hivatal az 
alábbiak szerint határozza meg:

A 2018/2019. tanévre történő 
általános iskolai beiratkozásra 
az alábbi időpontokban kerül 
sor:

2018. április 12. (csütörtök) 
8.00 - 19.00 óra között

2018. április 13. (péntek) 8.00 
- 19.00 óra között

A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig 
a hatodik életévét betölti, leg-
később az azt követő tanévben 
tankötelessé válik.

A szülő köteles a tanköteles 
korba lépő (2012. augusztus 31-ig 
született) gyermekét a lakóhelye, 
ennek hiányában a tartózkodási 
helye szerint illetékes, kötelező 

felvételt biztosító vagy a válasz-
tott iskola első évfolyamára be-
íratni.

A szülő az első évfolyamra 
történő beiratkozáskor köteles 
bemutatni:

A gyermek személyazonosítá-
sára alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt (a gyermek lakcímkártyá-
ját), valamint az iskolába lépés-
hez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott 
iskola a gyermek felvételével 
kapcsolatban elutasító döntést 
hoz, a szülő a döntés ellen jog-
orvoslattal élhet.

Az a szülő vagy törvényes 
képviselő, aki a szülői felügye-
lete vagy gyámsága alatt álló 
gyermeket kellő időben az is-
kolába nem íratja be, továbbá 
az a szülő, aki nem biztosítja, 
hogy súlyos és halmozottan fo-
gyatékos gyermeke a fejlődését 
biztosító nevelésben, nevelés-ok-
tatásban vegyen részt, szabály-
sértést követ el.

allas@elektrosziget .euAz 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.
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Női kézilabda NB I.

GVM Europe - Vác - DVSC-TVP: 
35 - 28

GVM Europe - Vác - Alba Fehérvár: 
33 - 25

Labdarúgó  NB II.

Soproni VSE - Vác FC:
 1 - 2 

Férfi  kézilabda NB I.

Váci KSE - Balatonfüred:
25 - 26

Cegléd - Váci KSE:
  25 - 25 

SPORTEREDMÉNYEK

Hirdetés

+36 30 413 2120

A Váci KSE férfi kézilabda 
k lub és az ön kor mányzat 
összefogásával megvalósult, 
tizenöt milliós értékű beruházás 
kapcsán tartott sajtótájékoztatón 
Steidl Levente önkormányzati 
képviselő, a művelődési-oktatási 
és i� úsági-sport bizottság elnöke 
kiemelte: a pálya nem csupán az 
iskolai testnevelés céljait szolgálja, 
hanem ezen túlmenően a 
szabadidős sportolásnak is fontos 
bázisa lehet.

Fördős Attila polgármester 
hangsúlyozta, hogy noha a 
város már nem fenntar tó 
az iskolák vonatkozásában, 
de az ön kor mányzat -  az 
ingatlanok tulajdonosaként is - 
értelemszerűen szoros kapcsolatot 
ápol az a lapfokú oktatási 
intézményekkel, és a lehetőségek 
függvényében minden támogatást 
megad a szükséges javításokhoz, 
fejlesztésekhez. 

Álmos László iskolaigazgató 
köszönetet mondott a sportpálya 

korszerűsítéséért, szavai szerint 
ezzel a fejlesztéssel az iskola 
nagyot lépett előre, hiszen a 
korábbinál lényegesen jobb 
körülmények között tudják 
megtartani a testnevelési órákat.

Sc hof fer At t i la ,  a Váci 
KSE elnöke elmondta, hogy a 
társasági adókedvezményen és 
a szükséges önrészen alapuló 
TAO-program keretében más 
váci iskolákban is terveznek 
sportpálya fejlesztéseket, a 
tömegsport támogatása mellett 
annak érdekében is, hogy új 
tehetségeket fedezhessenek fel. 
R. Z.

Már sokan vízre szálltak a 
kajakosok-kenusok és az evezősök 
közül az elmúlt hetekben, és - bár 
egy pár nap erejéig visszatámadott 
a tél - a Vác Városi Evezős Club 
március 17-én megtartotta 
hagyományos szezonnyitó 
ünnepségét, zászlófelvonással, 
a Duna „megkoszorúzásával” 
egybekötve.

A március közepére ismét 
zimankósra, vadul szelesre fordult 
időjárási körülmények közepette 
tartott eseményen Mácsik 
Miklós vezetőedző - sikeres 
szezont kívánva a klub csaknem 
nyolcvan sportolójának - kiemelte: 
méltó, hogy évről évre tiszteletet 
adjanak ezzel a hagyományos 
ünnepséggel a Dunának, amiért 
vízre szállhatnak és evezhetnek 
hömpölygő hullámain.

Ezután egy testvérpár, Laczkó 
Gábor és Laczkó András vitte vízre 
egy kétpárevezős hajóban a klub 
koszorúját, hogy útjára engedjék 
a nagy folyón.

 A hagyományokhoz híven 
Győrben rendezett ergométer 
bajnok ság ga l e l kezdődöt t 
az evezősöknél az aktuális 
versenyszezon.

A versenyen a Vác Városi 
Evezős Club sportolói nyolc 
dobogós helyet szereztek.

Bajnok i  c í met sze r zet t 

Galambos Péter (férfi felnőtt 
könnyűsúlyú kategória) és Ujhelyi 
Mihály (fiú serdülő második 
korcsoport). Ezüstérmes lett 
Csepel Zsófi a (női utánpótlás 23 
év alatti könnyűsúlyú kategória), 
Felméri Márk (férfi ifjúsági 
versenyszám), Vácy Emese 
(női masters, vagyis veterán 
versenyszám), Haász Márton 
és Noé Gábor (férfi masters), 
bronzérmet vehetett át Kas 
Natália (leány serdülő kategória, 
2. korcsoport). R.Z.

Sportpálya fejlesztés
Vadonatúj, korszerű műanyag borítást kapott 
a Váci Földváry Károly Általános Iskola eddig 
bitumenes sportpályája.

Elkezdődött az evezős 
versenyszezon

Labdarúgó Magyar Kupa
Az első osztályban szereplő 

D ió sg yőr a  nyolc addöntő 
visszavágóján is felülkerekedett 
- ezúttal egy góllal - a Vác FC-vel 
szemben, s összesítésben 3 - 0-ás 
gólkülönbséggel biztosította 
helyét a negyeddöntőben.



Hirdetés

Váci partnerünk, a Con  tech K  . részére 
keresünk munkavállalókat, 

betaníto   munkásokat 3 m szakos 
munkarendben, kiemelt bérezéssel:

munkakörbe.
Ju  atások: kafetéria, 13. havi zetés,

100%-os ú  k térítés.

Jelentkezés: 
önéletrajzzal a job61@prohumanallas.hu címen.

B vebb tájékoztatás a +36 70 440 3610 telefonszámonLED-es 
fali lámpák
kültéri

5990 Ft-tól
Április 30-ig


