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Megerősítést és részleges 
takarást kapott a Március 15. 
tér igen problémás csúfsága, az 
Irgalmasrendi Kórház területé-
hez tartozó „pengefal”.

A barokk főtér negatív érte-
lemben vett „látványosságáról” 
folytatott tárgyalásokat a nem-
rég megválasztott új váci város-
vezetés a tulajdonos képviselőjé-
vel. Az egyeztetésen Matkovich 
Ilona polgármester egyértel-

műsítette: minél gyorsabban 
és a lehető legmegnyugtatóbb 
módon rendezni szükséges a 
tarthatatlan helyzetet. Ennek 
érdekében a város minden ren-
delkezésére álló lehetőséggel 
élni kíván.

Jó hír, hogy a mostani álla-
potok változásában érdekelt az 
Irgalmasrend is, így kölcsönös 
szándék van arra, hogy mindkét 
félnek megfelelő módon és a 

váci polgárok érdekeit is fi gye-
lembe vevő funkcióval haszno-
suljon a falak mögötti terület. 

Az Irgalmasrendi kórházban 
ezután is folytatódik a beteg-
ápolás, viszont a beépítetlen 
területen a tulajdonos a város 
bevonásával igyekszik minél 
hamarabb olyan fejlesztéseket 
elindítani, amelyek nem csupán 
a riasztó állapotokat szüntetnék 
meg, hanem a patinás térhez illő 

épületekkel és új funkciókkal 
szolgálnák a váciakat és a kör-
nyéken élőket.

A tárgyalások végén a felek 
megállapodtak abban, hogy a 
probléma megoldására megbí-
zást kapó irgalmasrendi vezető, 
Tari Zsolt rövid időn belül cél-
irányos javaslattal jelentkezik, 
és újabb egyeztetések történnek 
majd a terület jövőjével kapcso-
latban.

Előrelépés a főtéri „pengefal” ügyében

Ajándék karácsonyfák a köztereken
Advent kezdete előtt egy 

héttel a már évek óta megszo-
kott módon megérkeztek a he-
lyükre a városi karácsonyfák. 
A tavalyi és az idei lakossági 
felajánlásoknak köszönhe-
tően volt miből kiválasztani 
a megfelelő fenyőfákat. Egy 
több, mint 30 éves formás 
lucfenyő ker ü lt a főtér re, 
amit a Szent Mihály dűlőből 
ajánlottak fel. Egy hasonló 
korú ezüstfenyőt a Deákvá-
ri főútról kínáltak fel, ami a 
Földváry tér ünnepi hangu-
latát emeli.

Mindkét esetben a felaján-
lók csemete koruktól nevelték 
a fenyőket családi házuk ud-
varán, amelyektől a megvá-
lást könnyebbé tette az, hogy 

a várost díszíthetik.
Két, közel két mázsás nor-

mandfenyő ékesíti még a vá-
rost az ünnepekre a kisváci 
körforgalomban, valamint a 
főtér és a Széchenyi utca ta-
lálkozási pontja helyett idén 
új helyszínen, a mélygarázs 
fölött. 

A fenyőket, mint a meg-
előző években, most is a Váci 
Városfejlesztő Kft. zöldterület 
fenntartási dolgozói vágták ki 
és helyezték el a helyszíneken.

A fenyők kivágásánál, szál-
lításra történő előkészítésé-
nél, a nyerges szerelvényre 
történő fel- és lerakásánál, a 
helyszínen történő stabil rög-
zítésénél a több éves gyakor-
lati tapasztalat érvényesült.
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Cservenák Péter gyűjteményéből

Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől várjuk, 
kedves olvasóink. A helyes megfejtéssel előrukkolók között ajándékot sorsolunk ki. Aki 
tudja vagy legalább sejti a választ, írja meg nekünk e-mailben az estv@estv.hu címre!

Köszönettel: Váci Városimázs Kft.

Előző játékunk nyertese Vitai Sándor, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez 
időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon.

A legutóbbi képrejtvényként a Pokol-szigeti révkikötő szerepelt egy archív felvételen.
Mostani feladványunk megfejtését január 15-éig várjuk.

Az eredet ileg az idős papok támogatására létrehozott, majd később 
más karitatív célokat és a műemlékek ápolását is feladatkörébe vonó 
váci Migazzi Alapítvány 2017-ben, a városépítő püspök szobra felállí-
tásának évében alapította a Migazzi-díjat, melyet egy-egy esztendőben 
legfeljebb két kitüntetett vehet át. Olyan személyiségek, akik a névadó 
szellemiségének jegyében jelentős értékmegőrző-értékteremtő munkás-
ságot, életművet mutathatnak fel mind fizikai, mind lelki, szellemi 

értelemben. Korábban az idén elhunyt Pálos Frigyes művészettörténész, a Váci Egyházmegye 
őrkanonoka, a Váci Egyházmegyei Múzeum újjáélesztője, Szalay István, a Váci Városvédők 
és Városszépítők Egyesületének néhai elnöke, Pásztor Győző, Dabas-Sári plébánosa és Szalay 
Ákos, a váci Kálvária Alapítvány elnöke érdemelte ki a kitüntetést, az idén pedig Beer Miklós 
nyugalmazott megyéspüspök és Nemes György piarista szerzetes-tanár.  

A díjátadón Beer Miklós érdemeinek méltatásaként elhangzott: t izenhat éves váci püspöki 
működését folyamatos építkezés, fejlesztés, felújítás jellemezte, elég ha a Püspöki és Káptalani 
Levéltár új épületegyüttesének felépítésére, a Szamaritánus Szolgáltató Ház, a Galamb utcai 
közösségi központ fejlesztésére, a Migazzi-szobor, az Althann-kereszt felállításának támogatá-
sára, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola ide hozatalára utalunk - tovább járva az elődei által 
kijelölt úton, építette és fejlesztette a várost.

Nemes György atya méltatásában említést nyert, mennyire fontos dátum Vác történetében az 
1990-es esztendő, hiszen ekkor sikerült visszaszerezni egy részét a piaristák egykori épületének, 
újraindult a rendi noviciátus, s ekkor érkezett a városba a fi atal piarista paptanár, majd két 
évvel később ő lett az első gimnazista osztály osztályfőnöke, aki oktató-nevelő szolgálata mellett 
közélet i emberként, könyvek szerzőjeként, közíróként is kiemelkedő értékteremtő személyiség.

A kitüntetések átadásához frappánsan összefoglalt méltatásokhoz mi mást tehetnénk hozzá, 
mint csak annyit, hogy a díjazottaknak egyrészt köszönet jár, másrészt jókívánság, hogy még 
sokáig folytathassák áldásos küldetésüket.

VÁCI HÍRNÖK

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

Polgármesteri fogadóóra
Matkovich Ilona

Vác város polgármestere 
Helye: Városháza, 133. szoba, polgármesteri iroda

Telefonszám: 06-27/315-534.
E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Alpolgármesteri fogadóóra
Kiss Zsolt János

Vác város alpolgármestere
Vác 6. sz. választókerületének képviselője

Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda 
Telefonszám: 06-20/263-9865

E-mail: alpolgarmester1@varoshaza.vac.hu

Inotay Gergely Ábel
Vác város alpolgármestere

Vác 3. sz. választókerületének képviselője
Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda

Telefonszám: 06-27/315-534
E-mail: alpolgarmester2@varoshaza.vac.hu

Ferjancsics László
Vác város alpolgármestere

Vác 4. sz. választókerületének képviselője
Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda

Telefonszám: 06-27/315-534

Jegyzői elérhetőség
Dr. Zsidel Szilvia

Jegyző
Telefonszám: 06-27/513-409

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

Országgyűlési képviselői 
elérhetőségek

Rétvári Bence
országgyűlési képviselő
Email: vac@retvari.hu

Telefonszám: 06-20/287-3531

Ügyfélfogadási rend 
a kormányablakokban:

Kormányablak 1.: Dr. Csányi László krt. 16.; 
Kormányablak 2.: Széchenyi utca 42. (vasútállomás); 

Kormányablak 3.: Dr. Csányi László krt. 45.
Ügyfélfogadási rend egységesen:

Hétfő: 7.00 - 17.00
Kedd: 8.00 - 16.00

Szerda: 12.00 - 20.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Péntek: 8.00 - 14.00

Önkormányzati képviselők

Kászonyi Károly
Vác 1. sz. választókerületének képviselője

Telefonszám: 06-30/294-2645

Jess Kinga
Vác 2. sz. választókerületének képviselője

Telefonszám: 06-30/198-3878

Fehér Zsolt
Vác 5. sz. választókerületének képviselője

Telefonszám: 06-70/392-0009

Mokánszky Zoltán
Vác 7. sz. választókerületének képviselője 

Telefonszám: 06-30/360-6303

Tótváradi-Nagy Bence
Vác 8. sz. választókerületének képviselője

Telefonszám: 06-70/445-1162

Molnár Nándor
Vác 9. sz. választókerületének képviselője

Telefonszám: 06-30/240-8328

Rozmaring Sándor Márton
Vác 10. sz. választókerületének képviselője

Telefonszám: 06-30/773-9910

Csereklye Károly
(Vác Városért Választási Egyesület)

Telefonszám: 06-30/648-1162

Dr. Manninger Péter
(Fidesz-KDNP)

Telefonszám: 06-30/

Pető Csilla 
(Fidesz-KDNP)

Telefonszám: 06-30/827-8879

Pető Tibor 
(Fidesz-KDNP)

Telefonszám: 06-30/363-0840

Körzeti megbízottak 
fogadónapjai

Iván Sándor 
rendőr főtörzsőrmester

Vác, I. számú KMB körzet
(Eszterházy, Széchenyi utca, 

Dr. Csányi László körút, valamint 
a Duna által határolt terület.) 

Fogadóórája: 
minden hónap második keddjén 

9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: 

Vác, Földváry tér 3. szám alatti
KMB irodában. 

Telefon: 06-70/492-0791
E-mail: IvanSn@pest.police.hu

Bőcs Norber 
rendőr főtörzsőrmester

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

MÁV vasútvonala, illetve a külső Rádi út 
által övezett városrész.) 

Fogadóórája: 
minden hónap második keddjén 

9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Deres u. 3. szám alatti 

TESCO KMB irodában. 
Telefon: 06-70/400-7188

E-mail: BocsN@pest.police.hu

Tóth Ferenc 
rendőr zászlós

Vác, III. számú KMB körzet
(Deákvár: Gombási út, MÁV vasútvonala, 

külső Rádi út által határolt terület.) 
Fogadóórája: 

minden hónap első szerdáján 
9-11 óra közötti időben.

Helyszíne: Vác, Újhegyi u. 37/a. szám alatti 
KMB irodában. 

Telefon: 06-70/492-0796
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: 06-70/492-0790
E-mail: FazekasI@pest.police.hu

Az önkormányzat nevében és képviseletében 
a Váci Városfejlesztő Kft vagyonhasznosítási részleg 
(Vác, Köztársaság út 34.) 2019. december havi hirdetései
Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra:
- Vác, Park utca 3. fsz. 14. szám alatt található, 402/53 
hrsz-ú. 216 m2 nagyságú műhelycsarnok
- Vác, Nagymező utca 1. szám alatt található, 4518/11/A/46 
hrsz-ú, 103 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség – kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékeny-
ségi körre
- Vác, Káptalan utca 3. szám alatt, a központi piac főépü-
letében található 18+18+8 m2 alapterületű, nem lakás cél-
jára szolgáló helyiségek egyben – kereskedelem-szolgálta-
tás-vendéglátás tevékenységi körre
- Vác, Földváry tér 16. szám alatt található, 4513/A/2 hrsz-ú, 
87 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség – 

kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Naszály út és Telep utca sarkán, közterületen találha-
tó, Vác belterület 999 hrsz-ú, 17 m2 alapterületű „faház” – 
kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre
- Vác, Budapesti főút 21. szám alatt található, 3518/A/1 
hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség (mű-
emléki épület) – kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi 
körre

A pályázatok feltétele, teljes szövege letölthető a www.vachol-
ding.hu és a www.vac.hu honlapról.

Információ: Váci Városfejlesztő Kft. vagyonhasznosítási 
részleg,  tel.: 27/510-104, 510- 103

www.vac.hu
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A tájékoztatók sorából ki-
emelkedett a jelentősebb be-
ruházások aktualizálásáról 
összeállított helyzetjelentés, 
a váci színház működésének 
felülvizsgálatáról szóló anyag 
és a téli hóhelyzetre való fel-
készülésről szóló ismertető. 

A napirendi sor a nemze-
tiségi önkormányzatok idei 
tevékenységéről szóló beszá-
molókkal indult. 

Ezután a döntéshozók meg-
választották a Madách Imre 
Művelődési Központ új igaz-
gatóját: Laczi Sarolta minden 
szavazatot leadó képviselő bi-
zalmát elnyerte.

A holding augusztusi és 
szeptemberi munkájának érté-
kelését az önkormányzati gaz-
dasági társaságok okirataiban 
a választás eredményeként 
módosuló személyi összetétel 
technikai átvezetése követte. 

Egy újabb döntés szerint 
végelszámolással, jogutód nél-
kül megszűnik a már korábban 
is funkció nélküli ÉPMET Kft.

Ingatlanhasznosítási ha-
tározatok után kerültek meg-
tárgyalásra a város gazdasági 
helyzetét érintő témakörök: 
likviditási jelentés, költség-
vetési rendeletmódosítás, az 
I-III. negyedévi gazdálkodás 
összefoglalója, a jövő évi költ-
ségvetési koncepció, az élel-
mezési nyersanyagköltségek 
meghatározása, a helyi adók 
felülvizsgálata és a 2020-as 
folyószámla hitelkeret meg-
határozása.

Eldőlt, hogy az önkormány-
zat lemondja az iskolavárosi, 
háromezresre ter vezett új 
multifunkcionális rendezvény-
csarnok támogatási szerződé-
sét, illetve kéri az összeg más, 
fontosabb helyi célokra történő 
átcsoportosítását. Ezek kiszol-
gálnák az itteni intézmények 
diákságának mozgásigényét 
és közösségi életét, valamint 
az itt dolgozók és tanulók köz-
lekedésének kényelmét és biz-

tonságát szolgálnák, továbbá 
az összegből felhasználnának 
a meglévő sportlétesítmények 
felújítására, illetve új, többcélú 
szabadtéri mozgáslehetőségek 
biztosítására, ráadásul lehető-
ség szerint a város parkolási 
gondjainak megoldására és a 
leromlott állapotú művelődési 
központ rendbetételére.

Módosították a közterület 
használatra vonatkozó ren-
deletet, majd változatlanul 
hagyták a behajtási engedé-
lyek díjait. 

Schenk Lajos személyében 
új tagot választottak a színház 
felügyelő bizottságába.

Ezt követően, már zárt ülé-
sen a közbeszerzési munkacso-
port és a beszerzési munkacso-
port döntéseiről összeállított 
tájékoztató szerepelt a napi-
renden, majd döntöttek a Vác 
Város Sportjáért kitüntetés 
díjazottjairól: idén Rapcsák 
Károly edző, illetve Makrai 
Sára kajakos és Varsányi Réka 
úszó veheti át az elismerést. 

A képviselő-testület novem-
beri ülésének végén parkolá-
si és építéshatósági ügyekben 
benyújtott fel lebbezéseket 
bíráltak el.

Az október 31-én tartott alakuló képviselő-testületi ülés után november 5-én ismét tanácskozásra 
gyűlt össze a grémium és több jelentős döntést hozott.

Több, mint félszáz témát tárgyalt és hozott ezek kapcsán jelentős döntéseket az éves munkaterv sze-
rinti novemberi ülésén Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a mintegy négyórás tanácskozá-
son minden mandátummal rendelkező képviselő jelen volt.

A teljes létszámban jelen-
lévő – mint ismeretes, ez ek-
kor még 14, mandátummal 
rendelkező személyt jelentett, 
mivel a Fidesz-KDNP esetében 
egy listás hely még betöltetlen 
volt – képviselő-testület döntése 
értelmében Ferjancsics László 
képviselő társadalmi megbíza-
tású alpolgármesteri feladatot 
kapott, míg Jess Kinga a társa-
dalmi kapcsolatok tanácsnoka 
lett képviselői teendői mellett.

Több napirendi pontnál is 
elhangzott, hogy jelentősen 
csökkentek például az alpol-
gármesteri javadalmak, a fel-
ügyelő bizottsági tagságért járó 
díjak, vagy éppen a bizottsági 
tagoknak kifizetendő összes 
teher. Ezt megtartva a szava-
zások során a többség elvetette 
azon ellenzéki – Pető Tibortól és 
Mokánszky Zoltántól elhangzó 
– javaslatokat, melyek bizonyos 
díjemeléseket irányoztak volna 
elő. 

A folytatásban meghatároz-
ták a takarékosság mentén ki-
alakított szakbizottsági struk-
túra személyi összetételét. 

Szintén a közpénzzel való 
spórolás vezérelte azt a dön-
téssorozatot, mely nyomán 
rendeletben szabályozták a 
képviselők és bizottsági tagok 
tiszteletdíját, mindezen intézke-
dések mintegy 5 millió forintos 
éves megtakarítást jelentenek 

majd a városi büdzsében.
Az Észak-Kelet Pest és Nóg-

rád Megyei Regionális Hulla-
dékgazdálkodási és Környe-
zetvédelmi Önkormányzati 
Társulás tanácsába Kiss Zsolt 
alpolgármestert delegálta a tes-
tület, akadályoztatása esetén 
Ferjancsics László vesz részt a 
munkában. 

A testület ezt követően – a 
változó személyek miatti tech-
nikai módosítással – aktualizál-
ta a közbeszerzési szabályzatot 
és a versenyeztetési szabály-
zatot is.

A folytatásban meghatároz-
ták az önkormányzati tulajdon-
ban lévő gazdasági társaságok 
felügyelő bizottságainak sze-
mélyi összetételét. Ezen hatá-
rozatok is a közpénzzel való 
takarékosság jegyében szület-
tek, hiszen a jövőben már nem 
lesznek pár személy számára 
kifi zetett több százezres java-
dalmazások. Így például a Váci 
Városfejlesztő Kft. felügyelő bi-
zottsága elnökléséért korábban 
kiutalt 200.000 forint helyett 
az új elnök már csak 120.000 
Ft-ra jogosult. Jelentősen csök-
ken a tagoknak járó juttatás 
is: 150.000-ről 85.000 forintra.

Ké t  r e nde le t mó do sít á s 
következett : először az ön-
kormányzati lakások és nem 
lakás céljára szolgáló bérlemé-
nyekről, majd az önkormány-

zati vagyongazdálkodás egyes 
részleteiről hoztak változtatási 
döntést. (Ezek részben hatás-
köri, részben technikai jellegű 
módosítások, a polgárokat köz-
vetlenül nem érintik.)

Egy újabb döntés szerint a 
képviselő-testület hozzájárul 
ahhoz, hogy a Román Nemzeti-
ségi Önkormányzat – szívességi 
használat jogcímen – székhely-
ként a Március 15. tér 11. alatti 
ingatlant használja.

A testület visszavonta a volt 
deákvári laktanya értékesítési 
szándékát.

Az egyebek napirendi sorban 
kért és kapott szót Csereklye 
Károly, aki az előző városve-
zetés által hátra hagyott égető 
városi problémákat (likviditási 
helyzet, körforgalmak baleset-
veszélye, zöldterületi parkolás 
büntetése, beruházások megre-
kedése) említette meg és kérte 
megoldásukat. Fehér Zsolt a 
falevelek összegyűjtésére és a 
játszótéri felújításokra vonatko-
zó intézkedéseket hozta szóba, 
köszönetet mondva az elvégzett 
és elkezdett munkáért. Kászo-
nyi Károly a kötelező vagyony-
nyilatkozati bevallás részleteire 
hívta fel a fi gyelmet.

A testületi ülésen elfogadott 
rendeletmódosítások és határo-
zatok a hivatalos városi web-
oldal (vac.hu) Önkormányzat 
moduljában megtekinthetők.

Fontos személyi döntések születtek Nem emelkednek a lakosság helyi adóterhei

Hirdetmény Hirdetmény
Vác Város Önkormányzatának 

szervezeti és működési szabályzatá-
ról szóló 9/2012. (III.22.) sz. rendele-
tének 40. § /1/ bekezdése alapján az 
alábbi tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2019. november 5.-i 
ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

- 17/2019.(XI.05.) sz. rendeletalko-
tás – az önkormányzati képviselők, 
a bizottsági elnökök, a bizottsági 
tagok és a tanácsnok tiszteletdíjáról 
és természetbeni juttatásáról

Az Mötv. 35. § (1) bekezdése sze-
rint a képviselő-testület az önkor-
mányzati képviselőnek, a bizottsági 
elnöknek, a bizottság tagjának, a 
tanácsnoknak rendeletében meg-
határozott
tiszteletdíjat, természetbeni juttatást 
állapíthat meg.

- 18/2019.(XI.05.) sz. rendeletmó-
dosítás – az önkormányzat tulaj-
donában álló lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérletéről, 
valamint elidegenítésükről szóló
21/2014.(VI.20.) sz. rendeletről

Vác Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének szervezeti és mű-
ködési szabályzatáról szóló 9/2012.
(III.22.) sz. rendeletmódosítás során 
Vác Város Önkormányzat bizottsági
struktúrája és azok feladata meg-
változott, melynek következtében 
jelen rendeletben is szükséges ezen 
módosítások átvezetése.

- 19/2019.(XI.05.) sz. rendeletmó-
dosítás – az önkormányzat vagyo-
náról és a vagyonnal való gazdál-
kodás egyes szabályairól, valamint 
az önkormányzat vagyonának 
értékesítése, illetve hasznosítása 
során alkalmazandó pályáztatási 
szabályokról szóló 22/2014.(VI.20.) 
sz. rendeletről.

Vác Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének szervezeti és mű-
ködési szabályzatáról szóló 9/2012.
(III.22.) sz. rendeletmódosítás során 
Vác Város Önkormányzat bizottság
struktúrája és azok feladata meg-
változott, melynek következtében 
jelen rendeletben is szükséges ezen 
módosítások átvezetése.

A rendeletek a Váci Polgármes-
teri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. 
irodájában megtekinthetők.

dr. Grmela Judit , aljegyző
Vác, 2019. november 05.

Vác Város Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályza-
táról szóló 9/2012. (III.22.) sz. rende-
letének 40. § /1/ bekezdése alapján 
az alábbi tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2019. november 26.-i 
ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 20/2019.(XI.27.) sz. rendeletmódosí-
tás – a költségvetésről szóló 2/2019.
(II.15.) sz. rendeletről
A rendeletmódosítást elsősorban 
központi költségvetésből származó 
források, valamint a saját bevételek 
költségvetési rendeletbe történő beépí-
tése indokolja. Rendeletmódosítást
követően az önkormányzati szintű 
költségvetés főösszege 9.709.125 eFt.
- 21/2019.(XI.27.) sz. rendeletalkotás 
– az élelmezési nyersanyagköltség 
meghatározásáról
Az Önkormányzat költségvetési 
szerveinek egy része élelmezési fel-
adatokat is ellát. A képviselő-tes-
tület jogosult az intézményeiben 
alkalmazandó nyersanyagnorma 
meghatározására.
- 22/2019.(XI.27.) sz. rendeletalkotás 
– a helyi adókról
Vác Város Önkormányzat által beve-
zetett helyi adónemek külön rendele-
tekben kerültek szabályozásra. Ah-
hoz, hogy a jogkövető állampolgárok 
számára előírt adókötelezettségek
jobban átláthatók legyenek, célszerű 
azokat egy rendeletbe foglalni.

- 23/2019.(XI.27.) sz. rendeletalko-
tás – a 2019. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről
A közszolgálati t isztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. tv. 232 § (3) bekez-
dése alapján a képviselő-testület – a 
kormány ajánlásának fi gyelembevé-
telével – a rendes szabadság
kiadására igazgatási szünetet ren-
delhet el.
- 24/2019.(XI.27.) sz. rendeletmódo-
sítás – a közterületek használatáról 
és rendjéről szóló 34/2014.(XI.14.) sz. 
rendeletről
Az éves munkatervben szerepel a 
rendelet felülvizsgálata és az alap-
ján indokolt a közterület használati 
díjtételek módosítása.
- 25/2019.(XI.27.) sz. rendeletalkotás – 
Vác, 4530/424 hrsz-ú 1759 m 2 terület 
törzsvagyonból történő kivezetéséről
Tulajdonos értékesíteni kívánta a 
garázs helyiségét, s mivel nincs tu-
lajdoni lapja az ingatlannak, ezért 
kérte az önkormányzat segítségét a 
garázsok tulajdonjogának rendezé-
séhez. A terület értékesíthetőségének 
feltétele a törzsvagyonból történő 
kivonás és forgalomképes vagyonba 
történő besorolás.

A rendeletek a Váci Polgármes-
teri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. 
irodájában megtekinthetők.

dr. Grmela Judit, aljegyző
Vác, 2019. november 05.

Döntött a testület Döntött a testület

A november 26-ai képvi-
selő-testületi ülésen kiderült: 
az új váci önkormányzat – a 
megörökölt nehéz anyagi hely-
zet ellenére – nem emel olyan 
közterheket, melyek a váci la-
kosságra is vonatkoznak.

Mint a 2020-as költségveté-
si koncepcióról, illetve a helyi 
adók felülvizsgálatáról szóló 
vitában elhangzott: a korább-
ról meglévő adósságok és az 
előző városvezetés által évekre 
meghatározó kötelezettségvál-
lalások dacára úgy kívánják 
kialakítani a bevételi forrá-
sokat, hogy az a rendkívüli 
állami támogatástól függet-

lenül, a váci polgárok zsebét 
nem megterhelve biztosítsa a 
fenntartható fejlődést és a ma-
gasabb színvonalú városüze-
meltetést.

A településkép védelmében 
viszont ezentúl adóköteles lesz 
a vállalkozások által fenntar-
tott reklámfelület, a belterületi 
beépítetlen területek csökken-
tése érdekében bevezetik a ma-
gánszemélyeket nem érintő 
telekadót és inf lációkövető 
módon emelkedik majd – a 
lakosságot szintén nem érin-
tő – építményadó.

Minden, váci polgárt köz-
vetlenül érintő helyi adó szin-

ten marad, így változatlan lesz 
a korábbi városvezetés által 
duplájára emelt kommunális 
adó is. A vállalkozások pedig 
továbbra is az eddigi iparűzési 
adómértéket kötelesek befizet-
ni.

Változások a helyi adók rendszerében
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Az idén is három szakember 
vehette át a „Vác Város Szociális 
Munkáért” kitüntetést, továbbá 
hét segítő munkatárs érdemelt 
ki elismerő oklevelet kiemelke-
dő munkájáért.

A Szociális Munka Nap-
ja alkalmából megrendezett 
ünnepségen Inotay Gergely 
alpolgármester köszönte meg 
a területen dolgozók áldozatos 
munkáját. Kiemelte: néhány 
éve ugyan történt már előrelé-
pés az ágazatban dolgozók meg-

becsülésére, ám még messze 
vagyunk attól, hogy irigylendő 
lenne a munkájuk. Köszöntő-
je végén az alpolgármester azt 
kívánta a szociális szférában 
áldozatos tevékenységet foly-
tatóknak, hogy hivatásukat 
kísérje a társadalom és gon-
dozottjaik szeretete, megbecsü-
lése, illetve hosszú távon is ren-
deződjék anyagi elismerésük.

A folytatásban a jelenlévők 
a Fónay-Humánia Társulat mű-
vészeinek dalos-verses műsorát 

tekintették meg, majd Matkovi-
ch Ilona polgármester és Inotay 
Gergely alpolgármester adta át 
az elismeréseket.

Ebben az esztendőben fárad-
hatatlan és odaadó munkájáért 
"Vác Város Szociális Munkáért" 
kitüntető címet és emlékplaket-
tet vehetett át: Illési Sándor, a 
Hajléktalanok Átmeneti Szálló-
jának munkatársa, Neumann 
Brigitta, a Család és Gyermek-
jóléti Szolgálat csoportveze-
tője és Simonné Jónás Éva, az 

Mint ismeretes, az új önkor-
mányzat határozott lépéseket 
kíván tenni annak érdekében, 
hogy a belvárosban – elsősorban 
a Március 15. téren és a Széche-
nyi utcában – a hatályos helyi 
rendeletekben foglaltak szerint 
biztosítsa a korlátozott forgalmi 
övezetekre vonatkozó előírások 
betartását.

Ennek nyomán a Közterü-
let-felügyelet munkatársai meg-
kezdték az írásos fi gyelmeztetések 
elhelyezését a behajtási engedélyt 
kapott, ám a 30 perces időkorláto-
zást, illetve más, további szabályo-
kat be nem tartó gépjárműveken. 
A rendelet értelmében a behajtási 
engedéllyel rendelkező, ám az elő-
írásokat be nem tartó személytől 
az engedélyt bevonják, és új kérel-
met csak fél év múlva nyújthat be. 
Ezt megelőzendő kezdődött meg 
az előírások betartására fi gyel-
meztető tájékoztatók elhelyezése.

Ezért ezúton is kérjük az érin-
tetteket, hogy tanulmányozzák és 
tartsák be a vonatkozó rendelet 
előírásait, melyet megtalálnak a 
hivatalos önkormányzati hon-
lapon. 

Fontos tudnivaló, hogy a par-
kolási övezeten belül lakóhellyel, 
tartózkodási hellyel rendelkező, 
de az ingatlanon belül vagy egyéb 
parkolási lehetőséggel nem ren-
delkező természetes személyek 
a lakóhelyükhöz legközelebb 
eső fizetős parkolóban kedvez-
ményesen parkolhatnak. A mély-
garázsban például az első jármű 
esetében havi 3 ezer, évi 12 ezer 
forintért. 

Krónika / Hirdetés Krónika

Ünnepség, elismerések 
a Szociális Munka Napján
Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan idén is a Madách Imre Művelődéi Központban rendezték meg 
a szociális munka területén dolgozók köszöntésére és a kitüntetések átadására szervezett ünnepséget. 

Fotó: Fekete István
Idősek Otthona és Klubjának 
dolgozója.

A város szociális területén 
nyújtott kimagasló segítő mun-
kájáért elismerő oklevélben 
részesült: Törökné dr. Legeza 
Rita intézményvezető helyet-
tes – Vác Város Önkormányzat 
Váci Család-és Gyermekjólé-
ti Központ; Darányiné Bakos 
Éva családsegítő - Vác Város 
Önkormányzat Váci Család-és 
Gyermekjóléti Központ; Szőllős 
Judit egészségügyi szakdolgo-
zó - Hajléktalanok Átmeneti 
Szállása és Nappali Melegedője; 
Kiss Vivien Rebeka szociális 
munkatárs - Hajléktalanok 
Átmeneti Szállása és Nappali 
Melegedője; Csuka Eszter men-
tálhigiénés munkatárs – Vác 
Város Önkormányzat Idősek 
Otthona és Klubja; Simák Lász-
lóné gondozónő – Bölcsődék 
és Fogyatékosok Intézménye; 
Bera Attiláné kisgyermekneve-
lő – Bölcsődék és Fogyatékosok 
Intézménye.

A korábban váci iskolák-
ban-óvodákban tanító/okta-
tó színes diplomás örökifjú 
pedagóg usok ü n nepségé n 
Inotay Gergely alpolgármes-
ter – aki maga is tanár - az ok-
tató-nevelő munka szépségét 
kiemelve köszöntő és köszönő 
szavakkal méltatta azokat, 
akik élethivatássá választott 
pályájukon a fiatalok okta-
tására, nevelésére áldoztak 
évtizedeket. Egyben reményét 
is kifejezte, hogy eljöhet az 
az idő, amikor megfelelően 
dotálva és elismerve lesznek 
mindazok, akik a hazánk fej-
lődését jelentő nemzedékeket 

oktatják a tudásra, a szépre 
és a jóra.

Ezt követően a Kisvác-Kö-
zépvárosi Óvoda gyermekei 
kedveskedtek táncos-énekes 
mű sor r a l  a  ve ndége k ne k , 
majd az intézményigazgatók 
méltatták az egyaránt 50 éve 
diplomát szerző pedagógusok 
életpályáját. A város ajándé-
kát Inotay Gergely adta át az 
ünnepelteknek, akik közül 
személyesen nem tudott jelen 
lenni Niedermüller Vilmosné, 
aki idén lett gyémántdiplo-
más, tehát éppen hat évtizede 
vehette át tanári oklevelét.

Ebben az esztendőben a kö-

Díszdiplomás pedagógusok köszöntése

Fotó: Fekete István

vetkező pedagógusok kapták 
meg arany díszdiplomájukat: 
Bacskóczki Katalin, Borbély 
Béláné, Csányi Benőné, Göcző 

Györgyné, Kaszás Gyuláné, 
Kovács Sándor né, Molnár 
Tiborné, Végvári Miklósné 
és Molnár Tibor.

Intézkedések a belváros 
forgalmi rendjéért

A Madách Imre Művelődési Központ adott otthont annak a hagyományos 
ünnepségnek, melynek keretében a váci önkormányzat köszöntötte a 
város tanintézményeiben több évtizedet az oktató-nevelő pályán töltő 
pedagógusokat.
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Kiegészült a képviselő-testület

Rend lehet a Görgey utcában 

Cecília koncert Önkéntesek napja a hajléktalanszállón

Közös éneklés, 
majd jégpálya megnyitó

Születésnapot ünnepelt 
Vác Város Levéltára

Dr. Zsidel Szilvia lett
Vác város új jegyzője

Igazolta dr. Manninger Pé-
ter mandátumát november 
29-i ülésén a helyi választási 
bizottság, ezzel tehát lezárult az 
a folyamat, amit az indított el, 
hogy az október 13-i helyható-
sági választáson listán bejutott 
Fördős Attila volt polgármester 
– aki egyéni körzetben is meg-
mérette magát – nem vette át 
a mandátumát. Hetekig folyt 

a találgatás, hogy vajon ki ül 
be a helyére a Fidesz-KDNP 
színeiben.

A kérdés tehát eldőlt: a de-
cemberi testületi ülésen dr. 
Manninger Péter letehette az 
esküt és folytathatja öt évvel ez-
előtt, a 4. számú körzet egyéni 
képviselőjeként elkezdett ön-
kormányzati munkáját, immár 
listáról jelölt döntéshozóként.

Jess Kinga képviselő, Társa-
dalmi kapcsolatokért felelős ta-
nácsnok javaslatára – a belvárosi 
vállalkozásokkal történt egyezte-
tések nyomán – a vendéglátóipari 
teraszokat érintő díjemelkedés 
azonban még az inf lációt sem 
fogja elérni.

Ferjancsics László alpolgár-
mester szerint többek között az 
is indokolja a rendeletmódosítást, 

hogy így megszűnhetnek azok 
a problémák, melyeket főleg a 
magukat őstermelőnek kiadó sze-
mélyek okoztak. Ők frekventált 
helyeken – így a Széchenyi és 
Görgey utca kereszteződésében 
– nagy területeket foglaltak le 
ilyen célra. A jövőben csak ked-
den, pénteken, valamint szomba-
ton és maximum 3 négyzetmé-
teres területen folyhat az igazolt 

őstermelők számára biztosított 
díjmentes árusítás.

A testület elfogadta Rozma-
ring Sándor képviselő azon ja-
vaslatát, mely szerint két új de-
ákvári helyszínnel bővüljön az 
őstermelők árusítási lehetősége.

A rendeletmódosítást 11 „igen” 
szavazattal fogadták el, a három 
kormánypárti képviselő nem tá-
mogatta azt.

Ez a nap különösen jó alka-
lom arra, hogy bárki önkéntes 
legyen néhány órára, vagy csak 
egy konkrét feladat elvégzése 
erejéig - így élt a lehetőséggel Fe-
hér Zsolt és Rozmaring Sándor 
önkormányzati képviselő is, akik 
részt vettek a reggeli kiosztásában 
az intézmény ellátottjai számára.

- A ENSZ kezdeményezte vi-
lágnap célja az önkéntes munka 
fontosságának megmutatása. 
Olyan emléknap ez, amikor azo-
kat emeljük ki, ismerjük el, akik 
önkéntesen, anyagi ellenszolgál-
tatás nélkül különféle, mások szá-
mára hasznos tevékenységben 
vesznek részt, természetesen nem 
csupán ezen a napon, hanem az 
év bármely időszakában. Már az 
is ilyen jellegű szolgálat, ha valaki 
egy kismamának segít felemelni 
a babakocsit a buszra, vonatra, 
esetleg bevásárol idős, egyedülálló 
szomszédjának, elmegy valami-
lyen betegellátó intézménybe, 
hogy elbeszélgessen egy magára 
maradt gondozottal, és még hosz-
szan sorolhatnám a legkézen-
fekvőbb segítő alkalmakat. Ha a 
mindennapokban, a családokban 
ez a hozzáállás szemléletté válik a 
gyerekek nevelésében, akkor na-
gyon erős összetartó közösségek 
tudnak kialakulni, ahol magától 
értetődővé válik az elesettek iránti 
felelősségvállalás - mondta Járja 
Andrea, a Szociális Szolgáltatások 

Háza igazgatója.
Inotay Gergely alpolgármester 

is köszöntötte a jelenlévőket, elöl-
járóban idézve egy bibliai igehe-
lyet János evangéliumából, mely 
szerint: "Nincs senkiben nagyobb 
szeretet annál, mintha valaki éle-
tét adja barátaiért."

- A szociális munkások, az 
önkéntes segítők a hétköznapok 
hősei, akik a társadalom közönye, 
olykor érdektelensége vagy értet-
lensége mellett, és bizony adott 
esetben a gondozottak, kiszolgál-
tatottak oldaláról sem mindig a 
megbecsülést, elfogadást érezve 
is fáradhatatlanul, elkötelezet-
ten végzik szolgálatukat. Ez az 
igazi társadalmi áldozat, az igaz 
szeretet és elhivatottság. A világ-
naphoz kötődően az ENSZ köz-
gyűlése 2002-ben újabb közgyűlési 
határozattal szólította fel a kor-
mányokat, hogy támogassák az 
önkéntességet, mint a gazdasági és 
társadalmi fellendülés stratégiai 
eszközét. Azaz miközben a világ 
újra és egyre erősebben termeli 
ki a maga pénzalapú és anyagias 
gondolkodásmódját, újra és újra 
megjelenik a mérleg másik olda-
lán az emberi, a humanitárius 
szemlélet általános közösségi ér-
dekként - hívta fel a fi gyelmet a 
városvezető egy látszólagos ellent-
mondásra, de sokkal inkább egy 
elgondolkodtató összefüggésre.

A folytatásban Fischer Kornél, 

a hajléktalanszállói ellátó központ 
telephely vezetője ismertette az 
intézmény felépítését, ellátási 
formáinak - nappali melegedő, 
átmeneti szálló, éjjeli menedék-
hely - szolgáltatási tartalmát, az 
igénybevétel feltételeit, mint fo-
galmazott, az a cél, hogy minden 
rászorulót befogadhassanak, de 
még inkább az, hogy el lehessen 
indítani őket a kiszolgáltatott élet-
helyzetből való szabadulás útján.

Dr. Miletics Marcell, a Hajszolt 
Egyesület elnöke, egyetemi tanár 
is előadást tartott a nyílt napon, 
hangsúlyozva: a szociális mun-
kások, az őket segítő önkéntesek 
feladata röviden összefoglalva a 
rendelkezésre állás a rászorulók 
támogatása, felkarolása érdeké-
ben. 

- A szociális munka akkor lehet 
sikeres, akkor lehet hatékony, ha 
a gondjainkra bízottak úgymond 
sikeressé válnak, azaz kiutat talál-
nak rászoruló élethelyzetükből. 
Ami most történik ezen a téren, 
hogy emberek élnek különböző 
köztereken és mi próbálunk az ő 
életterükben megjelenni, kvázi 
vendégként, próbáljuk elősegíteni 
az életben maradást, felajánlani 
az ezen már túlmutató segítsé-
geket. Az ellátó intézményekbe 
való befogadás, az itteni elhelye-
zés nagyon fontos, de csak tüneti 
megoldás. Mert hol van annak 
a lehetősége, hogy a hajléktalan 

A hagyományos év végi hangverseny mindig az esz-
tendő koronája a váci székesegyház Szent Cecília 
Kórusa, és immár nyolc éve a Váci Székesegyházi 
Kórusiskola különböző korosztályú énekkarai életé-
ben. Rendre különösen gazdag programmal örven-
deztetik meg a hallgatóságot. Az idén is így volt ez 
az egyházi évet záró Krisztus király ünnepén tartott  
szentmisét követő nagyszabású zenei eseményen.

December 5-én - hagyományteremtő szándékkal - nyílt napra várták a hajléktalanszállón a segítőket, 
a partner szervezetek képviselőit.

November utolsó délutánján 
városi kórusok és iskolai ének-
karok segítségével, ismert kará-
csonyi dalok közös eléneklésé-
vel adventi hangulatot teremtő 
közösségi esemény részesei le-
hettek az érdeklődők a főtéren.

Ezt követően Matkovich Ilo-
na polgármester megnyitotta az 
idei jégpályaszezont. 

A korcsolyázási lehetőséget 
biztosító főtéri létesítmény taní-
tási időben, délelőttönként isko-
lai csoportokat fogad, majd 15-20 
óra között mindenkinek szabad 
a pálya. Hétvégén pedig, illetve 

a téli szünetben – karácsonykor 
és szilveszterkor is – délelőttől 
estig folyamatosan várják a 
nagyközönséget. Természetesen 
lehetőséget biztosítanak korcso-
lya kölcsönzésre is. Ez ugyanúgy 
500 forintba kerül, mint a váci 
lakcímkártyával magát igazoló 
helyi lakos belépője. Nem váci 
polgárok alkalmanként 1000 fo-
rintos árért korcsolyázhatnak.

A várhatóan január végéig 
nyitva tartó váci főtéri jégpálya 
használatáról további részle-
tek a jegterasz.hu weboldalon 
olvashatók.

Az ünnepi szentmise kezdetén 
Marton Zsolt megyéspüspököt kü-
lön is kiemelten köszöntötte Varga 
László atya, a székesegyház kar-
nagya, aki elöljáróban elmondta: a 
liturgia és a hangverseny énekes, 
zenei szolgálatának összeállítá-
sakor a jövő évi Eucharisztikus 
Kongresszusra való készületet 
tartották szem előtt, számos mű 
ezen a világeseményen is felcsen-
dül majd.

A megyéspüspök az ünnepi 
szentmisén homíliájának beve-
zetéseként hangsúlyozta: mai 
világunkban van egy globális 
diktátor, az önzés királya, és ta-
lán úgy lehetne megfogalmazni 
a jelszavát, hogy élvezz, fogyassz, 
birtokolj gátlástalanul, viszont - 
mint a főpásztor fogalmazott - ez 
a csábítás végzetes tévútra visz.

"Krisztus él, ma is él, bennünk 
és közöttünk is él, és ha engedjük, 
akkor az életünknek a királya 
lesz. Mert a mi bensőnk, a mi bé-
kénk, a mi személyiségünk iga-
zi vezér után kiált,  igazi király 
után kiált, szükségünk van arra, 
aki vezet bennünket. A kérdés, 
hogy mi, vagy ki vezet minket. 
Lehetnek ezek evilági hatalmak, 
befolyás, pénz, hatalom, vagy a 
saját önzésünk, a világ királya. 
Igen, mondhatnánk, hogy sok 
minden elcsábíthatja az embert, 
és sokan vannak, akik nagyon 
sok mindenben csalódtak már, 
földi tekintélyben, barátságban, 
szerelemben, politikában, lát-
szatos humanizmusban. Krisz-
tusban azonban soha nem lehet 
csalódni, ő igazi vezére, királya 

lehet a mi életünknek. Hol vagy 
király, kérdezték többen Jézust. 
És ő megadja a választ: veletek 
vagyok minden nap, megígéri, 
ha elfogadjuk őt, akkor velünk 
lesz akkor is, amikor nem vesszük 
észre, velünk lesz a hétköznapja-
inkban, nem csak az ünnepnap-
jainkban" - hirdette az örömhírt 
a megyéspüspök.

Zárszóként hangsúlyozta: 
Krisztus tolakodás nélkül sze-
retne bejönni az emberek min-
dennapjaiba, mindenki személyes 
életébe, nem azért, hogy úgy ural-
kodjon bárkin, mint a földi ha-
talmasságok, diktátorok, hanem 
azért, hogy mindenkit boldoggá 
tegyen és elvezessen az örök élet-
be, ő a szeretet hatalmát hozza, 
ami abban is megmutatkozik, 
hogy szeretettel fordulunk em-
bertársaink, különösen a rászo-
rulók felé.    

A hangversenyen a székes-
egyház Szent Cecília Kórusával 
együtt közreműködtek: a Váci Szé-
kesegyházi Kórusiskola Gaudia 
és Laetitia énekkara (karvezető 
tanárok: Acsainé Dávid Ágnes és 
Nick Andrea), a Dunakeszi Szim-
fonikus Zenekar (művészeti veze-
tő: Farkas Pál), továbbá: dr. Bed-
narik Anasztázia orgonaművész, 
Kostyák Attila hegedűművész, 
Kómár István, Fitos Mónika, Dézsi 
Bernadett, Garamvölgyi Kriszti-
na, Farkas András és Csima Zsolt 
énekművészek.

A hangverseny végén felállva 
tapsolt a közreműködőknek a szé-
kesegyházat zsúfolásig megtöltő 
hallgatóság.             Ribáry Zoltán

Nagy érdeklődés kísérte no-
vember 27-én a váci levéltár 15 
éves születésnapja alkalmából 
megrendezett emlékező estet, 
mely alkalomból zsúfolásig meg-
telt az intézmény előadóteremmé 
átalakított kutatóterme.

Dr. Horváth M. Ferenc igaz-
gató megnyitó szavai után Mat-
kovich Ilona köszöntötte az 
érdeklődőket. A polgármester 
személyes és családi emlékeket 
idézve elevenítette fel kapcsola-
tait a levéltárral, melynek koráb-
ban igen sok és értékes relikviát, 
dokumentumot adományozott, 
gazdagítva a helytörténeti gyűj-
teményt. Mindezt az intézmény 
vezetője a város színeivel díszített 
virággal köszönte meg.

A folytatásban dr. Kenyeres 

István, a Magyar Levéltárosok 
Egyesületének elnöke, Budapest 
Főváros Levéltárának főigazga-
tója tartott előadást a városi le-
véltárak fontos szerepéről, kiala-
kulásukról és tevékenységükről. 

Ezt követően dr. Horváth M.  
Ferenc levéltár-igazgató vetí-
tett-képes beszámoló előadásában 
ismertette, miként gyarapodott 
az elmúlt másfél évtizedben ma-
gánirat gyűjteményük.

Végül a levéltár azon szemé-
lyek segítségét köszönte meg, 
akik éveken át rendkívül érté-
kes dokumentumokat adtak át 
megőrzésre vagy tették lehetővé 
digitalizálásukat: dr. Cserni Ist-
vánné, Szarka Győzőné, Demmel 
László és dr. Somorjai Gábor ve-
hetett át emléklapot.

A települési önkormányza-
tokra vonatkozó törvény szerinti 
pályáztatás lefolytatásával 2019. 
december 1-én Matkovich Ilona 
polgármester határozatlan időre 
dr. Zsidel Szilviát nevezte ki jegy-
zőnek, egyben a Polgármesteri 
Hivatal vezetőjének.

Mint ismeretes, a város ko-
rábbi jegyzője az október 13-i vá-
lasztást követő napokban önként 
távozott a váci hivatal éléről. 

Az aljegyzői feladatkört 
továbbra is dr. Grmela Judit tölti be.

Fontos tudnivaló, hogy a ko-
rán beköszöntött rendkívül hideg 
idő miatt az önkormányzat a 
Budapesti főúti idősek napközi 
otthonában plusz éjjeli menedéki 
férőhelyeket biztosít a hajlékta-
lanellátó központnak, tehát akik-
nek nem jut hely a Rákóczi téri 
intézményben, azok itt juthatnak 
fedél alá éjszakára.

ember újra önálló életvitelre 
legyen képes, hol van az ellátó 
rendszerből való fokozatos kilé-
pés infrastrukturális feltételrend-
szere? Ezen bizony el kell gondol-
kodniuk a törvényalkotóknak, 
az önkormányzatoknak is, mert 
ez a feltétele annak, hogy a haj-
léktalanellátás ne egy zsákutca 
legyen. Tulajdonképpen társa-
dalmi szinten ez az igazi kihívás, 
ennek a helyzetnek a megoldásán 
kell munkálkodni - szögezte le a 
szakember. 

A nyílt napot kulturális mű-
sor is színesítette, Faludi Szilvia 
énekes előadását hallhatták a 
résztvevők.                               R. Z.

Az önkormányzat módosításokat fogadott el a közterületek használatáról 
szóló rendelet tartalmában és díjtételei vonatkozásában is. A díjakat utol-
jára 2015-ben módosította a képviselő-testület, ezért most az eltelt évek 
infl ációjának megfelelően emelkedtek a tarifák.
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Abigél, Alex
Elvira
Bertold, Marietta
Lívia, Lídia
Ella, Linda
Bálint, Valent in
Kolos, Georgina
Julianna, Lilla
Donát
Bernadett
Zsuzsanna
Aladár, Álmos
Eleonóra
Gerzson
Alfréd
SZÖKŐNAP
Mátyás
Géza
Edina
Ákos, Bátor
Elemér

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

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

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

Tünde
Kármen, Anita
Klot ild
Bulcsú
Fat ime
Norbert, Cint ia
Róbert
Medárd
Félix
Margit, Gréta
Barnabás
Villő
Antal, Anett
Vazul
Jolán, Vid
Juszt in
Laura, Alida
Arnold, Levente
Gyárfás
Rafael
Alajos, Leila
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János, Pál
László
Levente, Irén
Péter Pál
Pál

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

Boglárka
Lehel
Hermina
Domonkos, Dominika
Kriszt ina
Berta, Bett ina
Ibolya
László
Emőd
Lőrinc
Zsuzsanna, Tiborc
Klára
Ipoly
Marcell
Mária
Ábrahám
Jácint
Ilona
Huba
István
Sámuel, Hajna
Menyhért, Mirjam
Bence
Bertalan
Lajos, Patrícia
Izsó
Gáspár
Ágoston
Beatrix, Erna
Rózsa
Erika, Bella
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Szerda
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Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
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Hétfő
Kedd
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Csütörtök
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Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
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Kedd
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Hétfő
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége 
legfontosabb 
történései
21:17 - Sporthírek
20:20 - Spiritusz

sport, életmód és szaba-
didő 
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 szaba-
didő 
magazinműsor
21:15 - Konyha TV
21:30 - Sportközvetítés/
Film
22:35 - Híradó
ismétlés

Szerda
18:00 - Hetedhét Ma-
gazin
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

Az Ipress Center Central Europe Zrt. és a Zrínyi Nyomda 
Zrt. mint az EDS csoport tagja Magyarország legdinamiku-
sabban bővülő - jelenleg közel 450 főt foglalkoztató -, Kelet- és 
Közép Európa legnagyobb nyomdai szolgáltató központja. 
Elsősorban magas minőségű, glossy magazinok (GEO, ELLE, 
Marie Claire, Playboy) valamint a nagy példányszámú, 
színes kereskedelmi szórólapok (Bauhaus, Lidl, Auchan, 
Praktiker, Penny Market...) kivitelezésével foglalkozik.

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

aall llaass@@eelleekkttrroosszziiggeett .eeuu

JÓFALAT ÉTELFUTÁR KERES VÁCRA, 
SAJÁT AUTÓVAL RENDELKEZŐ

FUTÁRT

Versenyképes fi zetés, üzemanyag, borravaló, 
kedvezményes ebédrendelés.

ÉRDEKLŐDNI: 0620/374-1742

- Het i 5 nap 
 munkavégzés
csak munkanapokon!

- Helyismeret 
 előnyt jelent!

- Belépés:
 2020. január 6.

SZERELŐ,
LAKATOS
munkatársat

keresünk!

Műhelyünkbe
DEKORATŐR

munkatársat
keresünk!

JELENTKEZZ a front@frontgrafika.hu

e-mail címen ÖNÉLETRAJZZAL! 
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Az új önkormányzati szervezetben Inotay Gergely vette át alpolgármesterként az elsősorban a kulturá-
lis élettel összefüggő és az egyházi kapcsolatokhoz kötődő városvezetői feladatokat.

- Kezdjük a kulturális területtel, 
ami kiemelt kérdés, hiszen Vác a 

"Kultúra Magyar Városa" kitünte-
tő címmel is büszkélkedhet. Mi a 
záloga annak, hogy folyamatosan 
méltóak legyünk erre a rangra?

- Jómagam húsz éve énekelek a 
város különböző kórusaiban, illet-
ve a színház, az amatőr színjátszás, 
azon belül is főképp a musical 
éneklés ugyancsak meghatározó 
az életemben a Parlando Kulturá-
lis Egyesület tagjaként. Így saját 
tapasztalatból mondhatom, hogy 
látszik, mennyire vonzóak ezek a 
művészeti közösségek, szívderítő-
en lelkesek a tagok; egyértelmű, 
hogy így teljes az életük. Összessé-
gében azt gondolom, hogy Vácnak 
nagyon gazdag a kulturális élete, 
tehát ezen a téren talán nem is 
annyira szükséges bővíteni, fej-
leszteni. Sokkal lényegesebb, hogy 
a meglévő forrásokkal gondosan 
gazdálkodva még jobban meg-
erősítsük az értékteremtő cso-
portokat, minél jobb feltételeket 
biztosítva számukra. Ez is épp 
elég nagy kihívás az önkormány-
zatnak. És itt lényeges, hogy a tá-
mogatásoknak a mikéntje soha 
ne a lojalitást tükrözze, hanem 
mindig a célt szentesítse, vagyis 
az legyen előttünk, hogy azokat 
kell segítenünk, akik valódi ér-
téket teremtenek, tehát esetleges 
politikai vagy egyéb kapcsolatok-
nak itt nem lehet jelentősége. Az a 
kulcskérdés, hogy a szakmaiság, 
a minél jobb színvonal kerüljön 
előtérbe.

- A kulturális intézmények költ-
ségvetési támogatásában várható-e 
valamilyen hangsúlyeltolódás, eset-
leg forrásbővítés?

- Az anyagi erőforrásaink na-
gyon szűkösek, tehát amink van, 
azt ügyesen kell el- és beosztani. 
Természetesen alapos vizsgálat 
szükséges ahhoz, hogy lássuk, je-
lenleg hova, milyen célra mennek 
városi pénzek, majd ez alapján jö-
het egyfajta újratervezés, átgondo-
lás, mérlegelés a folytatást illetően. 
Mindig meg kell nézni annak a 
lehetőségét, hogy mennyire le-
het - még ha mondjuk szociális 
alapon is - bizonyos mértékig piaci 
alapúvá tenni egyes intézményi 
szolgáltatásokat, programokat. 
Például ha jelentkezik egy új 
csoportosulás, hogy beindítaná-
nak egy hiánypótló zenei klubot, 
akkor ezt üdvözölni kell, viszont 
a beindításhoz, működtetéshez 
nyilván a kezdeményezőknek, 
igénylőknek is mozgósítaniuk 
kell anyagi erőforrást. Tehát az 
intézmények tekintetében ugyan-
csak fő szempont az értékterem-
tés, hogy kiszűrjük a csak néhány, 
úgymond kulturális csellengőt 
érdeklő kezdeményezéseket, és 
inkább úgy csoportosítsuk a 
pénzkeretet, hogy azoknak jus-
son támogatás, ahol tényleg cso-
portok, közösségek vannak, oda 
mindenképpen erőforrásokat kell 
összpontosítani. Amennyiben a 
költségvetésben sikerül emelni 
a bevételeket, ami az egyik leg-
fontosabb feladat, tehát ha bővül 
a pénzkeret, akkor lehet több tá-
mogatást adni bármire.

- Kitörési lehetőség lehet a barokk 
belváros megújítását, a múzeum-
negyed kialakítását célzó projekt?

- Igen, mindenképp így számo-
lunk ezzel a nagyszabású fejleszté-
si lehetőséggel. Jelen pillanatban 
azt tudom elmondani, hogy az 
előkészítés első szakasza lezárult, 
most egy következő fázisba léphe-
tünk, ami jelen pillanatban nem 
rajtunk múlik, de folyamatosan 
egyeztetünk a projekt megálmo-
dóival. Városi részről minden-
esetre fontos igény a múzeum 
vonatkozásában, hogy amit csak 
lehet, azt lehetőleg hozzunk be 
egy fedél alá, még a különböző 

pincékben lévő műtárgyakból 
is. Különös tekintettel a kiemelt 
attrakciónak számító Memento 
Mori kiállításra, hiszen a múmiák 
és a hozzájuk kötődő tárgyak be-
mutatója nemzetközi rangot jelent. 
Nem véletlen, hogy ez képezi a 
sarkkövét ennek a kulturális- és 
idegenforgalmi célú fejlesztésnek.

- A kulturális-szórakoztató fesz-
tiválok vonatkozásában milyen 
esetleges módosítási, újító elképze-
lések körvonalazódnak?

- A városvezetés több tagja 
érintett a kulturális élet vala-
milyen szegmensében, legyen 
az akár éneklés, akár színház, 
akár irodalom, és mindannyi-
an azt valljuk, hogy a minőség 
különösen fontos elvárás, és ez 
igaz a különböző fesztiválokra 
is. Nyilván van olyan kereslet, 
igény, ami leginkább a könnyed 
kikapcsolódási lehetőségekre 
vonatkozik, értelemszerűen ezt 
sem szabad félvállról venni, hi-
szen mindenkinek nagyon fon-
tos a feltöltődés. Ugyanakkor az 
a tapasztalat, hogy a gyönyörű 
Duna-partunkon talán az elégnél 
több olyan rendezvény van, ami 
csak a mulatós szórakoztatást he-
lyezi előtérbe. Tehát azt gondolom, 
hogy amiként a búcsú esetében 
külön lehet választani az egyházi, 
szakrális tartalmat és a vurstli 
jellegű kínálatot, ugyanúgy meg 
lehet tenni valamiféle szétvá-
lasztást a fesztiválok kapcsán is, 
ebben nagyobb rendet szeretnénk 
az eddigi gyakorlatnál. Az a törek-
vés, hogy jobban mozduljunk el az 
úgymond magas kultúra irányába, 
és a szórakoztatásnál se csak a leg-
populárisabb műfajok legyenek 
előtérben. És hát fi gyelemmel kell 
lennünk a Duna-parthoz közel 
élőkre is, akik rendre panaszkod-
nak a különböző fesztiváloknál, 
hogy amíg a műsorkínálat, fi no-
man fogalmazva nem a legigé-
nyesebb, addig viszont sokszor 
túl nagy a zajterhelés, a dübörgés.

- Kérem, térjünk ki külön a Váci 
Világi Vigalomra, ezzel kapcsolat-
ban mik az elképzelések?

- A vigalomnak vissza kell adni 
azt a korábbi rangját, amit a ba-
rokk vonal újbóli megerősítésével 
lehet elérni. Ebben megint külö-
nösen fontos, hogy kapjanak még 
több lehetőséget a helyi együtte-
sek, csoportok, egyéni előadók, és 
itt megemlítek egy konkrét célt, 
jelesül a zenei élet szereplőinek 
szorosabb összefogását, azt hogy 
legyenek nagyobb létszámú közös 
szereplések is. Nyilván azért a po-
puláris rendezvényeket szintén 
meg kell tartani, de lehet a meg-
szokottaktól eltérő műfajokban 
is gondolkodni, például egy-egy 
opera/operett vagy színházi előa-
dással. Régen volt ilyen és nagyon 
népszerű volt. 

- A kulturális infrastruktúra fej-
lesztése, az intézmények korszerűsí-
tése kapcsán melyek a legfontosabb 
feladatok?

- Egyértelműen a művelődési 
központ felújítását, fejlesztését te-
szem az első helyre, egy ennyire 
sokrétű feladatot ellátó, mond-
hatjuk hogy kiváló adottságokkal 
rendelkező intézmény nem lehet 
ilyen elhanyagolt állapotban. Per-
sze tudjuk, hogy a rekonstrukció 
nagyon nagy költséget igényel, de 
mielőbb teljesen kész tervekkel 
kell rendelkeznünk. És itt min-
ta lehet például az ugyanilyen 
kialakítású gödöllői művelődési 
központ, de általánosságban is 
mondhatom, hogy érdemes tanul-
nunk Gödöllőtől, például a lokál-
patriotizmus erősítése kapcsán, 
ők hihetetlen módon értenek 
ahhoz, hogy a saját kulturális fel-
építményeiket támogassák, meg-
tartsák, megerősítsék. Nekünk 
ezt a modellt lehetne valamilyen 
módon mintául venni, természete-
sen a saját helyi adottságainkhoz 
igazítva.

- A különböző egyházakkal való 
kapcsolattartás is alpolgármester 
úr egyik kiemelt feladata lesz, en-
nek kapcsán hogyan képzeli a jövőt?

- Az egyházakkal egyelőre a 
kapcsolatteremtés az első lépés. 
Szinte egyszerre kerültünk a vá-
ros élére Marton Zsolt megyéspüs-

Fő cél a közösségépítő csoportok erősítése pök úrral; érthető, hogy Ő is, mi 
is keressük az utainkat. A többi 
egyházat meg fogjuk keresni a 
házból, és a közös kérdésekről, 
területekről - szociális ügyek, 
oktató - nevelő intézmények, 
kultúra - fogunk beszélgetni, ha 
kell, tárgyalni. Ez nagyon fontos, 
hiszen egymás mellett élünk, de 
mennyivel jobb lenne, ha ezt úgy 
mondhatnánk: együtt élünk. 

- Végül arra kérem, hogy az egyé-
ni választókörzetével kapcsolatos fő 
kihívásokról, legsürgetőbb felada-
tokról is mondja el az elképzeléseit!

- Számos közintézmény is van 
ebben a belvárosi körzetben, tehát 
ezek fejlesztése magától értetődő 
feladat. Most csupán a már szó-
ba hozott művelődési központot 
említem újra, igaz, ennek vo-
natkozásában csak a rózsakerti 
rész tartozik hozzánk, de ezt a 
közparkot nagyon szépen rendbe 
kell hoznunk a következő évek-
ben, és ez talán nem is annyira 
pénzfüggő dolog, hanem inkább 
társadalmi feladatvállalás és vá-
rosházi akarat kérdése elsősorban. 
Nagyon rossz állapotban van a 
strand is. Ezekben az intézmé-
nyekben számomra minimumkö-
vetelmény a bankkártyás fi zetési 
lehetőség megteremtése. Sok út, 
utca burkolata borzalmas álla-
potban van, elég csak a Budapes-
ti főutat említenem, ami lassan 
járhatatlanná válik, elsősorban 
a könyvtár közelében. Itt nyilván 
nem városi költségvetési keret-
ből, hanem pályázati forrásból 
lehet remény a felújításra, tudo-
másom szerint lett is volna ilyen 
lehetőség korábban, de sajnos le-
maradtunk róla, viszont amint 
megnyílik valamilyen újabb esély, 
azt nem hagyhatjuk ki. A belső 
utcákban rengeteg a kátyú, bízom 
benne, hogy felgyorsul a jövőben 
ezek kijavítása, de ezen túlme-
nően a járdák karbantartását is 
különösen szorgalmazni fogom. 
Egyébként ebben az ügyben is 
számítunk a lakosság bejelenté-
si hajlandóságára, hiszen ezek 
a jelzések kiemelten fontosak a 
feladatok rangsorolásakor. És hát 
a parkolóhelyek problémáját is ki 
kell emelni azt, hogy nincs elég, 
de ez a kérdés túlmutat egy-egy 
körzeten.                          Ribáry Z.

- Mi az elképzelése, hogyan 
lehet igazán élővé tenni a pár-
beszédet a lakossággal, a külön-
böző civil szervezetekkel? - kér-
deztük Jess Kinga tanácsnokot.

- Nagyon számítunk a lakos-
ságra, a váci polgárok pedig 
hasonlóképpen számíthatnak 
ránk. A választókerületi kép-
viselők, a „kispolgármesterek” 
nyitottak a lakók megkeresésé-
re. A problémák és a vélemé-
nyek ismerete szükséges a jó 
döntésekhez és a mindennapok 
zavartalanná tételéhez. A tár-
sadalmi kapcsolatok számomra 
az emberek közötti viszonyt 
jelentik. Vannak csoportok, 
amelyek bizonyos ügyekért 
jöttek létre. Vállalkozók, kul-
turális együttesek, sportolók, 
környezetvédők, lakótelepi kö-
zösségek, nemzetiségek, helyi 
egyházak és még hosszan so-
rolható. Velük is szeretnénk 
kialakítani a személyes isme-
retséget. Az én feladatom erre 
koncentrálódik. Most kezdtem 
ezt a munkát, de nem idegen 
számomra. Több civil társa-
ságnak vagyok alapítója és te-
vékeny tagja. Ismerem a civil 
létet. Nagyon hiányzott, hogy 
befogadja a város vezetése azt a 
jóakaratot és tapasztalatot, ami 
ezekben az önkéntes csoportok-
ban van. Most itt az alkalom, 
azért szeretnék dolgozni, hogy 
kölcsönösen segítsük egymást. 

- November elején az első, úgy-
mond társadalmasító fórum a 
főként a belvárosi, főtéri rendez-
vényekre fókuszáló, elsősorban 
az itt érdekelt vállalkozókat 

megszólító találkozó volt. Hogy 
értékeli ezt az eseményt?

- Valóban, elsőként a belvá-
rosi vállalkozókkal találkoz-
tunk. Nem véletlen, mert itt 
élek és dolgozom húsz éve, ezt 
a közeget ismerem leginkább. 
Élénk hangulatú, ötletgazdag 
eszmecsere zajlott a főtér, főut-
ca működéséről, fejlesztési le-
hetőségeiről. Jelen volt Matko-
vich Ilona polgármester is, aki 
részletes válaszokat adott a fel-
tett kérdésekre, a megjelentek 
javaslataira és tájékoztatást a 
folyamatban levő változásokról. 
Kiemelten szó esett az adven-
ti készülődésről, a kitelepülés 
szervezéséről, a színpad és a 
faházak elhelyezéséről. Az éves 
rendezvények átalakításáról 
is beszéltünk, de részleteiben 
ez még a következő egyezte-
tések témája lesz. Egyéb napi 
gondokról ugyancsak szó esett, 
így a főutca balesetveszélyes 
kövezetéről, a behajtási-par-
kolási szabályozásról, a főté-
ri italozásról, a közbiztonság 
kérdéséről. A téma kimeríthe-
tetlen, fogunk még találkozni. 
Nem sikerült mindenkit első 
alkalomra meghívni, de már 
megindult a szervezés a cím-
lista bővítésére. Szívesen ve-
szem, ha jelentkeznek nálam 
az érdeklődő vállalkozók.

- Milyen körökben terveznek 
még hasonló alkalmi vagy rend-
szeres eszmecseréket?

- Olyan civil csoportok, akik 
tenni akarnak a városért, sze-
retnék, ha részt venne a körzeti 
képviselőjük és én is, hívjanak 
meg minket! Szívesen talál-
kozunk, hiszen minden ilyen 
esemény jó alkalom lehet az 
együttgondolkodásra.

- A korábbi időszakban sok-
szor hiányolták a civilek a kü-
lönböző beruházásokhoz kapcso-
lódó érdekegyeztető lakossági 
fórumokat. Most bízni lehet 
abban, hogy több ilyen alaka-
lom lesz?

- Az új képviselő-testületben 
a civilek aránya számottevő, 
ahogy a polgármester asszony 
is civil egyesület, a SZAVAD 
színeiben nyert. Szerintem, 
ez mutatja, hogy elegünk lett 
abból, hogy a fejünk fölött 
hozzák a döntéseket. Akár a 
beruházásokról, akár egyéb 
fontos ügyekről van szó. Példa-
ként említhetném a Duna-parti 
vizes sportok házát, aminek a 
pályázathoz köthető kötelező 
lakossági fóruma Szentend-
rén történt. Hogy lehetséges 
ez? Semmibe vették a város 
lakosságát! Október 14-én más 
szemlélet költözött a Városháza 
falai közé! Biztos vagyok benne, 
hogy a változásokat örömmel 
fogadják a váciak!

- Tanácsnoki feladata mellet a 
2. számú körzet egyéni képviselő-
je a testületben, így kérem, hogy 
az itteni fő kihívásokról, legsür-
getőbb teendőkről is mondja el 
az elképzeléseit!

- A belvárosi lakók a 2. kör-
zetben bizalmat szavaztak 
nekem, nagyon köszönöm! 
Egyfelől ismerem a gondokat, 
másfelől újakkal is találkoztam 
a kampányban. A fő probléma 
a sétáló utca gondjai, a behajtás 
és a parkolás ellentmondásai, 
a rendezvények színvonala, a 
nyilvános illemhelyek  hiánya 
és a lakók kellemetlenségei, az 
autóutak állapota, a szelektív 
szemétgyűjtés hiányosságai. 
Külön említést érdemel a főtér 
műemléki épületeinek állapota, 
első helyen a „pengefal” tizen-
hét éve megoldatlan gondja. A 
bérlakások számát szükséges 
lenne emelni és az elhasz-
nálódott lakások felújítását 
elkezdeni. Sokáig sorolhatók 
az elmaradások és a jogos igé-
nyek. Azért fogunk dolgozni 
a következő években, hogy ez 
a rendkívül jó adottságokkal 
rendelkező város egy sokkal 
élhetőbb hely legyen. 

Ribáry Zoltán

Fontos a folyamatos párbeszéd
Az önkormányzat szervezetében új szerepkör a társadalmi kapcsolatok tanács-
nokának feladata, az a cél, hogy minél többen kinyilvánítsák álláspontjukat 
mind általános várospolitikai kérdésekben, mind különböző konkrét ügyekben.
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- Matkovich Ilona polgármester 
az Ön jelölését indokolva úgy fogal-
mazott, hogy az önkormányzati 
munkában és a városüzemeltetés-
ben szerzett tapasztalata alapján 
kérte fel a feladatra. Kérem, rövi-
den tekintsen vissza eddigi város-
politikusi pályafutására! 

- Tizenhét éves koromtól kezd-
tem politizálni, kezdetben az édes-
apám mellett, így gyakorlatilag 
1994-től, ha kívülről is de átlát-
tam az önkormányzati működést. 
Aztán meghatározó időszak volt, 
amikor dr. Bóth János polgármes-
ter mellett dolgozhattam. Külö-
nösen fontos tapasztalatszerzést 
jelentett, hogy három éven át én 
vezettem a gazdasági bizottságot. 
Itt már azért elég sok minden-
re jobban ráláttam, megtapasz-
talhattam, mik a jó működési 
modellek, illetve azt is, melyek 
azok a gyakorlatok, amelyeken 
változtatnék, ha lenne ráhatásom. 
Úgy gondolom, egyfajta város-
menedzseri szerepkört kaptam 
az alpolgármesterré választással.

- Milyen településnek látja Vácot 
menedzser szemmel?

- Vác egy nagyon jó adottságok-
kal bíró város, megkockáztatom, 
hogy ott van az első tíz település 
között. Kevés olyan helyet lehet 
mondani, amelyek ilyen jó ter-
mészeti adottságokkal bírnak, 
gondoljunk csak a Dunára, a 
gyönyörű Dunakanyarra, a Bör-
zsönyre. Aztán nagyon lényeges 
a főváros közelsége, ahova sokan 
bejárnak dolgozni, ebből követ-
kezően Budapestet is jól ismerő, 
más meglátású, más iskolázott-
ságú lakosok is élnek itt jelentős 
számban. Ráadásul iskolaváros 

vagyunk, a felnövekvő generációk 
tagjai kiváló színvonalú oktatás-
ban részesülnek a különböző in-
tézményekben. Az ipari struktúra 
átalakításánál volt egyfajta törés, 
ha lehet így fogalmazni, ebből mi 
nem jöttünk ki győztesen, hiszen 
az évek során felszabaduló több 
nagy ipari területünknek nem 
lettek új tulajdonosaik, nem jöt-
tek kellő számban új befektetők. 
Ebből adódóan a gazdaság terü-
letén történt szerkezetváltozás 
hátrányosan érintett bennünket, 
sok kisebb cég tevékenykedik és 
csak kevés nagyobb vállalatnak 
van itt üzeme. De itt látszik is egy 
kitörési pont, hiszen zöldmezős 
beruházásra alkalmas terüle-
tek is rendelkezésre állnak, a 
városmenedzselési munkában 
ezt látom egy kiemelt feladatnak, 
ide csábítani különböző cégeket. 
Nem is nagyokat feltétlenül, ha-
nem olyanokat, akik beszállítói 
lehetnek a multinacionális cégek 
üzemeinek. Tehát eladhatóvá, 
vonzóvá kell tennünk az említett 
ipari területeket. 

- Amennyiben érkeznek majd 
új befektetők, ezzel párhuzamo-
san növekedhet a helyi iparűzési 
adóbevétel, és hát bőven lenne mire 
fordítani a többletet.

- Tény, hogy jelenleg a költség-
vetésünk, az üzemelési, fejlesztési 
lehetőségünk nagyon behatárolt. 
Van komoly iparűzési adóbevéte-
lünk, de az adóerő szerinti beso-
rolásunk miatt mi a vesztesei va-
gyunk ennek a rendszernek, pont 
abba a sávba kerültünk, amely 
körben a legnagyobb az adóelvitel, 
ha ennél jóval több lenne a bevéte-
lünk, akkor már jelentősebb saját 
forrás maradna az üzemeltetés-
re és az egyéb feladatainkra. De 
ha mondjuk esetleg a kormány 
változtatna számunkra kedvező 
módon a mostani elvonási és új-
raelosztási struktúrán, értelem-
szerűen azzal is jobban járnánk. 
Én azt gondolom, hogy ha új be-
fektetők megjelenésével, illetve 
akár az önként vállalt feladataink 
terén megléphető racionalizálás, 

kiadáscsökkentés révén hozzá-
vetőlegesen 300 millió forinttal 
több lenne a saját forrásunk, ezzel 
lehetne egy olyan nagyságrendet 
elérni, amely kiegyenlítettebbé 
tehetné a gazdálkodásunkat. 
Ebben az elmúlt időszakban úgy 
érzem, hogy beragadtunk az adott 
helyzetbe, nem volt kitörési pont, 
új lehetőség, új bevételi forrás, a 
meglévő keret ide-oda passzírozá-
sával próbáltunk egyensúlyban 
maradni, de ebben értelemszerű-
en nem volt benne a fejlesztések 
fedezetének növelési lehetősége. 
Pedig sokkal több forrásra lenne 
szükség például az utak, járdák 
javítására, a köztisztasági helyzet 
konszolidáltabbá tételére, hogy 
csak pár kiemelést tegyek, mert 
ki kell mondani, hogy az eddigi 
helyzet alapján egész egyszerűen 
koszos lett a város, a végletekig 
lerontva az általános tisztaságér-
zetet, sokkal többet kell fordítani 
arra, hogy ez a helyzet javuljon. 
Az ember megérti, hogy nem 
tudunk teszem azt egy új főteret 
építeni, ám az tarthatatlan, hogy a 
meglévő főtér is nagyon szemetes-
sé vált, elhanyagoltságot tükrözve.

- Korábban többen többször 
szóvá tették, hogy nem megfelelő 
minden esetben a feladatok rang-
sorolása. Meglátásuk szerint mely 
tennivalóknak kell elsőbbséget él-
vezniük?

- Eddig mindig az volt a menet-
rend, hogy a nagy uniós pénzek-
hez, fejlesztési lehetőségekhez 
igazodtunk, melyek rendkívül 
nagy összegű saját erőt igényeltek, 
illetve igényelnek, hiszen több 
ilyen beruházás is folyamatban 
van, a megvalósítás különböző 
fázisaiban. Ha azt veszem, hogy 
egy projektnek mondjuk 300 
millió forint az önkormányzati 
önrésze, akkor lehet, hogy ez a 
beruházás értékéhez viszonyítva 
nem is olyan sok, más oldalról 
nézve viszont hihetetlenül nagy 
tétel, nagyságrendileg huszon-
öt-harminc utca aszfaltozását 
meg lehetne oldani ennyi pénzből. 
Ezek az államilag fi nanszírozott 

nagyberuházások nagyon nagy 
mértékben elvitték a saját erőt, ez 
a mi meglátásunk szerint nem in-
dokolt. Emiatt aztán elmaradtak 
az úgymond kis ügyek. A kisebb 
települések kevésbé számíthatnak 
olyan pályázatokra, amelyekből 
valami nagy volumenű tervet le-
hetne megvalósítani, viszont így a 
rendelkezésre álló forrásaikat az 
utak rendben tartására, köztisz-
tasági, közvilágítási feladatokra 
fordítják, ezért adódhat, hogy a 
környékünkön is számos község 
van, amelyek sokkal rendezettebb 
összképet mutatnak. Nálunk sok 
helyütt szinte már járhatatlanok 
a járdák. A köztisztasági helyzet 
tarthatatlan. A játszótereinken 
lassan egy évtizede nem volt ko-
molyabb fejlesztés, most elkezdő-
dött egy karbantartó program eze-
ken a helyeken, a városfejlesztő 
cégünk munkatársai ütemezetten 
elvégzik a szükséges javításokat, 
játszóeszközöket cserélnek újab-
bakra, pótolják a hiányzó vagy 
már elöregedett alkatrészeket. De 
meg kell említenünk az egyébként 
kiváló adottságú Duna-partun-
kat is, aminek szebbé tételére 
sem igen jutott forrás az utóbbi 
időszakban. Mindebben nem 
lehet megkerülni a lakosságot, 
az elmúlt időszak nagyon nagy 
hibájának tartottam azt, hogy 
nem nagyon volt véleménykérés, 
alig-alig hívtak össze különböző 
fejlesztések kapcsán lakossági fó-
rumokat, ez a jövőben másképp 
lesz, minden lényeges kérdésben 
meg fogjuk szólítani a lakosságot, 
ötletbörzéket kezdeményezünk, 
fontos a polgárok információhoz 
juttatása. De a társadalmasítás 
egy-egy konkrét feladatnak az 
érintett lakosokkal közös össze-
fogással történő megoldását is 
jelentheti, hiszen így hamarabb 
meg lehetne valósítani egy-egy 
tervet, kisebb fejlesztést.

- A forrásteremtés kapcsán égető 
szüksége van a városnak a pályá-
zati lehetőségekre. Növekszik a 
jövőben az önkormányzat ilyen 
irányú aktivitása?

Menedzser szemlélet a városvezetésben
Az új önkormányzati szervezetben Kiss Zsolt vette át általános alpolgármesterként többek között a 
városüzemeltetéssel kapcsolatos rendkívül szerteágazó feladatkört.

- Mindennek az alapja a terve-
zés, Vácon jelenleg nagyon rosszul 
állunk ebben a vonatkozásban. 
Nagyon kevés olyan dokumen-
tációnk van, amit azonnal be 
lehetne nyújtani, ha kiírnak 
egy-egy testhez álló pályázatot. 
Erre kell először valahogy forrást 
teremteni, hogy legyen egy terve-
ző, előkészítő szakember csapat, 
mert ha lennének kész terveink, 
akkor sokkal többet pályázhat-
nánk kisebb volumenű, ám an-
nál fontosabb fejlesztésekre. Ez 
egy idő után átfordul, mert lehet, 
hogy kezdetben kidobott pénznek 
tűnhet az előkészítésre, tervezésre 
fordított összeg, de előbb-utóbb 
nagy valószínűséggel lesz meg-
felelő kiírás.

- Mennyiben szolgálhatja a jobb, 
hatékonyabb működést az önkor-
mányzat új szervezeti struktúrája?

- A racionalitás a lényeg, és 
már az tükrözheti a tenni aka-
rást, hogy nagyon gördülékenyen 
sikerült kialakítanunk az új 
struktúrát. Mindenki megtalál-
ta a helyét, merthogy szakmailag 
megtaláltuk minden területre a 
megfelelő embereket, és azt gon-
dolom, hogy kifejezetten előnyös, 
hogy egy ilyen széles körű ösz-
szefogásban vehettük át a város 
irányítását, mert nagyon sokféle 
különböző vélemény alapján jöhet 
majd ki minden kérdésben egy 
mindenki számára elfogadható 
kompromisszumos megoldás. 
Ezen az alapon egyeztünk meg 
abban, hogy a bizottsági struk-
túrában például célszerűbb, ha 
összevonjuk a városüzemeltetést 

és a városfejlesztést, hiszen ez a 
két feladat szorosan összetartozik, 
egymásra épül. De mondok egy 
másik példát is, hiszen irreális 
volt, hogy a szociális lakásokról a 
gazdasági bizottság döntött, jobb 
megoldás, hogy az egészségügy, az 
i� úságügy, a szociális kérdések 
egy szerteágazóbb feladatú bizott-
ság hatáskörébe tartoznak. Az is 
egy nagyon lényeges dolog, hogy 
tiszták legyenek a feladatkörök, 
kompetenciák a városfejlesztő 
társaságunk és a vele egységes 
szabályrendszer alapján működő 
cégeink, a gazdasági hivatal és 
a főmérnökség vonatkozásában, 
mert korábban bizony előfordult, 
hogy a sok bába között elveszett 
a gyerek, azaz indokolatlan kése-
delmet szenvedett egy-egy feladat. 
A teljes összehangolást elkezdtük 
a városüzemeltetés és a városfej-
lesztés vonatkozásában.

- Végül arra kérem, hogy az egyé-
ni választókörzetével kapcsolatos fő 
kihívásokról, legsürgetőbb felada-
tokról is mondja el az elképzeléseit!

- Régóta adósak vagyunk azzal, 
hogy valamiféle támogatási ala-
pot hozzunk létre a tömbházak 
kisebb-nagyobb javító, korszerű-
sítő feladataira, szerintem ezen a 
téren ami nagyon fontos lenne a 
városnak, az az, hogy ezen épüle-
tek településképi megjelenésében 
esztétikusabbak, egységesebbek 
legyünk. Ha lesz egy ilyen kere-
tösszegünk, amire pályázhatnak 
a lakóközösségek, az legalább arra 
jó lehet első körben, hogy egyál-
talán lássuk, kik gondolkodnak 
ilyen jellegű felújításban. A 6-os 

választókörzet egyébként közigaz-
gatásilag durván az egyharmada 
Vácnak, tehát nagyon nagy te-
rületről van szó és nagyon szer-
teágazó jellegű lakóövezetekről, 
hiszen az előbbiekben említett 
panelházas rész mellett van egy 
szociális blokk, számos hátrányos 
helyzetű család lakhelyeként, de 
van új építésű házakból álló rész, 
van zártkertek alkotta terület, ide 
tartozik ugye Máriaudvar, ami 
ma már egy felzárkózó övezet, 
van kis családi házas, kertváro-
sias rész, ebből adódóan nagyon 
sokrétű a feladat. A külterüle-
teken el szeretném indítani az 
útfejlesztéseket a már említett 
konstrukcióban, tehát a lakos-
sággal összefogva. Václigeten be 
kell indítani a bányát üzemelte-
tő cég bevonásával a vezetékes 
ivóvízhálózat kiépítését. Nagyon 
szeretném, ha pályázati forrást 
találnánk kerékpárút fejlesztés-
re egészen a Contitech gyárig, 
na erre például rendelkezünk 
engedélyes tervvel. A két vasúti 
megálló vonatkozásában is fon-
tos, hogy a MÁV-val összefogva 
fejlesztések valósuljanak meg, itt 
minden bizonnyal nekünk kell 
vállalnunk a kezdeményező sze-
repet. A szociális lakásállomány 
vonatkozásában el kell érni, hogy 
valóban szociális alapú legyen a 
lakhatás, ugyanakkor a fenntart-
hatóságot is biztosítani kell. Az 
egyik legsürgetőbb feladat pedig 
az, hogy a Kosdi úti csomópont-
nál mielőbb kijelöljük, felfessük 
a gyalogos átkelőhelyeket. R. Z.

Három 
szakbizottság 
készíti elő 
a döntéseket

Vác Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének november 5-i 
ülésén a képviselők többek között 
meghatározták a szakbizottsági 
elnökök személyét, képviselő és 
külsős szakértői tagjait. Szintén 
kialakították az önkormányzati 
tulajdonban lévő városi cégek fel-
ügyelő bizottságainak összetételét.

A döntés értelmében az előző 
önkormányzati ciklusban mű-
ködő bizottsági struktúrában - a 
közpénzen történő takarékosság 
mentén - jelentős változás történt. 
A tiszteletdíjas tagsággal járó 5 
szakbizottság és 1 munkacsoport 
helyett a jövőben 3 szakbizottság 
működik majd. Ezen és a meg-
választottak tiszteletdíjának 
módosításain évi közel 5 millió 
forintot takarít meg a város. Így 
például megszűnik a több mint 
négyszázezres, egy képviselőnek 
járó havi közpénzkifi zetés is. Az 
alakuló ülésen történt titkos ur-
nás szavazás eredményeként a 
következő szakbizottsági felállás-
ban dolgoznak majd a képviselők 
és a külsős bizottsági tagok. (Zá-
rójelben a képviselői + a külsős 
taglétszám).

Emberi Kapcsolatok Bizottsá-
ga: 9 fő (5+4)

Elnök: Fehér Zsolt, képvise-
lő tagok: Kászonyi Károly, Pető 
Csilla, Rozmaring Sándor és Tót-
váradi-Nagy Bence, külsős tagok: 
Bagyinszky Beáta, dr. Bánhidi Pé-
ter, Tisza Zoltán és dr. Wass-Matics 
Heléna

Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság: 9 fő (5+4)

Elnök: Molnár Nándor, képvi-
selő tagok: Csereklye Károly, Fehér 
Zsolt, Jess Kinga és Rozmaring 
Sándor, külsős tagok: Buchwald 
Imre, Endrődy Gergely, Králik 
Károly és Makrai Zsolt

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság: 
5 fő (3+2)

Elnök: Kászonyi Károly, képvi-
selő tagok: Molnár Nándor és Tót-
váradi-Nagy Bence, külsős tagok: 
Arnóczy György és Boda János

Városunk fejlődési pályára 
állásának alapvető feltétele, 
hogy az adóbevételek bővíté-
sével nagyobb mozgástér nyíl-
jon meg a városüzemeltetés 
színvonalának fejlesztése és 
a munkavállalási lehetőségek 
szélesítése előtt. Az ipartelepítés 
fellendítése érdekében a város-
vezetés folyamatos tárgyalások-
kal keresi annak a módját, hogy 
minél szélesebb kínálat álljon a 
befektetni kívánó vállalkozások 

rendelkezésére.
Kiváló infrastrukturális 

lehetőséget jelent például a 29 
hektáros területen elhelyezkedő 
Toperini Ipari Logisztikai Üz-
leti Park, amely részben zöld-, 
részben barnamezős beruhá-
zás keretében valósult meg a 
Gödöllőre vezető főút mellett. 
A projekt 2000-ben, pályázat 
útján szerezte meg az “Ipari 
Park” címet.

Teljes közműhálózattal el-

látott, jól megközelíthető, meg-
vásárolható telkek, bérelhető 
csarnok-, irodahelyiségek és 
a működéshez szükséges kor-
szerű szolgáltatások állnak 
a betelepülni szándékozók 
rendelkezésére. Az ipari park 
kiépített belső úthálózattal, sa-
ját iparvágánnyal, teljes belső 
közműhálózattal rendelkezik. 

(További részletek a
 www.tipvac.hu/hu/home/ 

címen elérhető internetes oldalon.)

Várja a vállalkozásokat a Toperini Ipari Park
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Őszi öröm

Emlékkoncert Maklári József tiszteletére
Ahogy az várható volt, zsúfolásig megtelt november 16-án este a baptista imaház tágas templomtere 
abból az alkalomból, hogy a Vox Humana Énekkar és a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar a 20 éve el-
hunyt egykori legendás karnagy, Maklári József emléke előtt tisztelegve előadta a zeneirodalom egyik 
kiemelkedő darabját, Mozart: Requiem című művét. Díszvendégként jelen volt az eseményen Matko-
vich Ilona polgármester, Marton Zsolt megyéspüspök, Inotay Gergely és Kiss Zsolt alpolgármester is.

- Emlékezni jöttünk ma este. 
Emlékezni egy nagyszerű ember-
re, egy igazi váci lokálpatriótára, 
akinek az élete volt a zene, az élete 
volt a kóruszene, az élete volt a 
Vox Humana Énekkar. Maklári 
József Liszt-díjas karnagy húsz év-
vel ezelőtt hunyt el. Megható látni, 
hogy emlékhangversenyünkre 
ilyen sokan eljöttek, és külön 
öröm és megtiszteltetés, hogy a 
közönség soraiban számos olyan 
embert is köszönthetünk, akik 
személyesen is ismerték, szerették 
és tisztelték őt - kezdte köszöntőjét 
az unoka, Maklári Zsolt.

Aztán azzal a megállapítással 
folytatta, hogy Maklári József 
1999-ben bekövetkezett haláláig, 
ötvenhét éven keresztül életműve-
ként vezette a Vox Humana Ének-
kart, akikkel mindent elért, amit 
egy zenész ebben a szakmában 
elérhet, sőt talán többet is, mert 
munkásságával egy olyan szelle-
mi örökséget teremtett és hagyott 
maga után, amelyből táplálkoz-
va a Vox Humana Énekkar ma 
is töretlenül működik, amelyre 
építkezve képesek a 21. századi 
kihívások közepette is meg-meg-
újulni és tovább alkotni.

- Hisszük, hogy csak a legerő-
sebb közösségek képesek erre, és 
Maklári Józsefnek elévülhetet-
len érdeme van abban, hogy az 
énekkar ma is egy ilyen közösség 

lehet - emelte ki Maklári Zsolt, a 
basszus szólam tagja.

Megemlítette továbbá, hogy 
Maklári József hosszú évtizedeken 
keresztül tanított a Liszt Ferenc 
Zeneakadémián is, ahol először 
tanára, majd később kollégája 
és barátja volt Hartyányi Judit 
karnagynak, aki egy időben az 
örökébe lépett az énekkar élén.

- A több mint nyolcvan éve 
alapított énekkar és annak a sok 
évtized alatt bizonyára több száz 
énekese ötvenhét éven át, mint az 
előbb is hallottuk a kóruséneklés 
legmagasabb csúcsait megjárva 
gazdagodott Maklári József ih-
letett vezénylése által. A jelenlé-
vők számtalan kedves, megható 
és vidám emléket őriznek, ame-
lyek a Vox családban a családfő 
maestrohoz kötődnek. Egészen 
biztosan tudom, hogy sok, nálam 
sokkal több személyes élménnyel 
rendelkező volt kórustag van je-
len, vagy éppenséggel énekel még 
ma is a kórusban, Isten adja, hogy 
sokáig így legyen! - kezdte emléke-
ző beszédét az egykori tanítvány. 
- Amiért mégis én állok itt, annak 
Maklári Zsolt hívásán kívül az az 
oka, hogy abba a szerencsés zene-
akadémista karvezetős csoportba 
jártam, amely Maklári tanár úr 
zeneakadémiai tanársága kezde-
tén került vezénylő tanító keze 
alá. Öt évig lehettem a tanítványa, 

majd ajánlására kollégája, a KÓ-
TA-ban * is munkatársa és az évek 
múlásával barátja. Meghatottan és 
életre szóló ajándékként emléke-
zem ismeretségünk harminckét 
évére. A kapcsolat lánca 1999-ben 
nem szakadt meg, az eltávozott, 
pótolhatatlan maestro, Jóska, 
Jóska bácsi után Ménesi Gergely 
és Lógó Tibor fiatal karnagyok 
vették át a kórus vezetését, majd 
pedig 2009-ben én követtem őket. 
2011-ben megszakadt ugyan a köz-
vetlen kapcsolat az együttessel, 
de most, a tanár úr - számomra 
az volt és az marad - halálának 
huszadik évfordulóján hiszem, 
hogy ő szólított vissza nyolc év 
után, hogy életének legkedvesebb, 
egész életét betöltő alkotásával, a 
Vox Humanaval együtt emlékez-
zem. Tiszta, őszinte muzsikálás 
szólalt meg mindig a kórustól, 
amely előtt karnagyként állt. 
Zenét teremtő erejének hatása 
éppen ezért él generációkon át 
a mai napig, hiszen hitet adott, 
a zene és a közösség megtartó 

erejét hirdette, amely átsegítette 
kórusát a nélküle eltöltött éveken 
is. Ahogy tíz évvel ezelőtt, a húsz 
nélküle töltött év után is Sík Sán-
dort idézem: "Nem tudjuk honnan, 
nem tudjuk kinek,/ De rajtunk 
megyen át az Üzenet" - írta a költő 
Az acélember című versében. Mint 
a költő, Maklári József is hordozta 
az üzenetet, tudta, honnan kapta 
életre szóló feladatát és hittel vitte 
az üzenetet kórusának, énekese-
inek, tanítványainak. A mi fela-
datunk, sőt tanítványainké most 
már, hogy vigyük ezt az üzenetet 
és adjuk tovább. Most pedig kívá-
nom mindenkinek, hogy Mozart 
utolsó üzenetét élvezhessük és 
emlékezzünk Maklári Józsefre!

Az elhunyt korábbi kórustagok 
emlékére is felcsendülő grandió-
zus mű előadásában a kórus és 
a szimfonikus zenekar mellett 
szólistaként közreműködött Si-
pos Marianna, Busa Gabriella, 
Horváth István és Jekl László, 
vezényelt: Sándor Bence. 

Ribáry Zoltán

Bagi János november 8-án betöltöt-
te 90. életévét, s jeles születésnapja 
alkalmából Inotay Gergely alpol-
gármester és Mohácsiné Dim Rita, 
az Intézményfelügyeleti és Humán 
Osztály vezetője is meglátogatta és 
felköszöntötte.

A jó egészségnek örvendő ünne-
pelt átvette az írásos miniszterelnöki 
üdvözletet és az önkormányzat aján-
dékát.

János bácsi általános- és középis-
kolai tanulmányai után pedagógus 
diplomát szerzett, s több mint négy 
évtizeden át testnevelő tanárként 
illetve szakfelügyelőként dolgozott, 
mint újságolta, másokkal együtt neki 
is szerepe volt abban, hogy az úszások-
tatás az általános tanterv részévé vált.

Civil szervezetek és magánemberek, 
családok fognak össze immár városszerte, 
hogy a jövő váci nemzedékeinek kom-
fortosabb, élhetőbb környezetéért érzett 
felelősségérzetüknek faültetéssel adjanak 
nyomatékot. 

Pár héttel ezelőtt a Rigó utcában volt 
faültetés, amely után nemrég civil felaján-
lásokból öt, nagy ermetű szomorúfűzfa 
elültetésére került sor a rabtemetőben. 
A jövő nemzedékének szemléletformá-
lását alakítandó a Bagolybükk Egyesület 
tagjain és a szakembereken kívül több 
gyermek is közreműködött az akcióban.

Szintén pár hete, Újvári István szerve-
zésében Kisvácon, a Vízimalom utca alatti 
Duna-szakasz és a kerékpárút közötti ré-
szen történt faültetés. Itt a környéken la-
kók nyolc évvel korábban már 18 csemetét 
elültettek. Ezúttal 25 darab négyméteres 
platánfát ültettek saját szervezésben. A 
fákért – önerőből – több, mint félmillió 
forintot fizetett ki a közelben lakó tíz 
család.

* Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége

A HÓNAP FOTÓI DerengésCservenák Péter felvétele Bartha Ádám felvétele

Kiállítás
Életképek
A Magyar Fotóművészek Szövetsége senior alkotócso-
portjának vándorkiállítása
Megtekinthető december 30-ig
December 27. 19.00
Hogyan értsük félre a nőket!
Csányi Sándor színművész egyszemélyes vígjáték
Jegyár: 5900 Ft

2020. január 4. szombat, 19 óra 
– színházterem
III. ÚJÉVI HANGVERSENY pezsgős koccintással
Vezényel: Sándor Bence
A belépőjegy ára: 2200 Ft

2020. január 16. csütörtök, 18 óra
– színházterem
Irodalmi Szalon – Udvaros Dorottya

2020. január 18. szombat, 16 óra
– színházterem
Silverstar Gála

2020. január 19. vasárnap, 16 óra
– színházterem
Talentum Gála

2020. január 22. szerda, 18 óra
– színházterem
Magyar Kultúra Napja
Bognár Szilvia előadása

2019. január 25. szombat, 10 órától
– színházterem
MOZGÓMOZI
A legújabb premierfi lmek a Művelődési Központban.
Jegyár: 1300 Ft
Jegyfoglalás: a www.mozgomozi.hu oldalon.

December 15. 15.00
Melyiket a 9 közül?
Zenés karácsonyi történet egy felvonásban
A Múzsák Társulat előadása
Jegyár: 3200 Ft

December 20. 19.00
Molnár Ferenc: 
Liliom
A Színház- és Filmművészet i Egyetem, a Dunaújvárosi 
Bartók Kamaraszínház és a Szentendrei Teátrum 
közös produkciója
Jegyár: 2400 Ft

December 22. 11.00
A nyúl és a róka
Joel Chandler Harris: 
Rémusz bácsi meséinek alapján írta Tóth Réka Ágnes
A Gardrób Művészet i Csoport élőzenés, 
interaktív mesejátéka
Az előadás 3 - 8 év között i gyerekeknek ajánlott
Jegyár: 1400 Ft

December 28. 19.00
Előszilveszteri gálakoncert
Fellépnek: 
Peller Anna és Peller Károly, a Budapest i Operettszínház 
művészei, valamint Süle Dalma, Drahos Evelin, Ninh 
Duc Hoáng Long, Pete Ádám Dávid, 
a Liszt Ferenc Zeneművészet i Egyetem opera 
illetve oratórium és dalének szakirányának 
mesterszakos hallgatói, az opera világának i� ú t itánjai.
Közreműködik a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar, 
vezényel Sándor Bence.
Jegyár: 6900 Ft
(A jegyár a pezsgős koccintást és az állófogadáson 
való részvételt is tartalmazza)

2020. 01. 10. 19 óra
Molnár Ferenc: 
Az Ördög
Vígjáték két részben
Jegyár: 3500 Ft

2020. 01. 11. 19 óra
Marc Camolett i: 
Boldog születésnapot! 
avagy Hatan pizsamában
Vígjáték 2 felvonásban
A Pest i Művész Színház előadása
Jegyár: 3500 Ft

2020. 01. 12. 15 óra
Lőkös Ildikó - i� . Straub Dezső: Édes mostoha
Zenés játék két részben
A Múzsák Társulat és a Budaörsi Lat inovits Színház 
közös produkciója 
(Lakner Artúr azonos című regénye alapján)
Jegyár: 3200 Ft

2020. 01. 19. 11 óra
A nyúl és a róka: 
újabb három móka
A Gardrób Művészet i Csoport előadása
Joel Chandler Harris Rémusz bácsi meséinek alapján 
írta Tóth Réka Ágnes
Jegyár: 1400 Ft

2020. 01. 24. 19 óra
Sütő András: 
Advent a Hargitán
Színjáték
A Váci Dunakanyar Színház, 
a Zenthe Ferenc Színház 
és a Móricz Zsigmond Színház előadása
Jegyár: 2900 Ft

2020. 01. 25. 19 óra
Mihály Tamás - Horváth Péter: 
Canterbury mesék
Slam poetry, zenével
A Váci Dunakanyar Színház és a Gózon Gyula 
Kamaraszínház előadása
Víg Vác Bérlet 2. előadása
Jegyár: 2900 Ft

2020. 01. 31. 19 óra
Meseautó
Musical comedy
A színdarab az Arany Kotta Szerzői Ügynökség 
közvetítésével kerül színre.
Jegyár: 3500 Ft

Kiállítás
Zubovits Györkös Erzsébet 
A Szent Gyermek című kiállítása
Megnyitó: december 5. 18 óra. 
A kiállítás 2020. január 8-ig látható
December 13. 17.30
Fényre hangoló
Egy költő, egy dalköltő, egy vers megzenésítő
Pápay Eszter, Bardócz L. Csaba és Czombos Péter műsora
A belépés díjtalan!

December 14. 10.00 - 13.00
Családi nap
Kézműves foglalkozás gyermekeknek
A foglalkozás ingyenes!
Várják a kisgyermekes családokat!

December 16. 9.00 - 9.30
Babafoglalkoztató
Zenés foglalkozás mondókákkal 
és csoportos játékokkal a legkisebbek részére
Várják a kisgyermekes családokat.

2020. január 7. 17.30
Ezoterikus egészségklub
Kürt i Gábor természetgyógyász 
"Egészség ABC" című könyvének bemutatója
Az előadás ingyenes!

2020. január 14. 17.00
Irodalomterápiás klub
Klubvezető: Pápay Eszter
A belépés díjtalan, 
szeretettel várnak minden irodalom iránt érdeklődőt.

2020. január 23. 17.30
Mesélő Csillagképek címmel 
Gesztesi Albert vetített képes előadása
Az előadás ingyenes!

KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁC

KATONNA LAJOS
VÁROSII KÖNYVTÁR

VÁC              VVÁC

KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁCV

Köszöntjük a 90 éves 
Bagi Jánost

Kisvácon összeállt tíz család, 
félmillióért vettek platánokat
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Női kézilabda NB I.
Váci NKSE – Alba Fehérvár KC:

29 - 22
Váci NKSE – Ferencvárosi TC: 

27 - 30

Férfi  kézilabda NB I.
Váci KSE – Balatonfüredi KSE:

21 - 36
Budakalász – Váci KSE: 

32 - 22
Váci KSE – Gyöngyös: 

32 - 35

Labdarúgó NB II.
Haladás – Vác FC:

3 - 0
Vác FC – Gyirmót:

0 - 0
BFC Siófok – Vác FC:

2 - 0
Nyíregyháza – Vác FC:

2 - 1
Vác FC – Szeged-

Csanád Grosics Akadémia:
1 - 2

SPORTEREDMÉNYEK

VÉRVÉTEL, KÖTÖZÉS 
OTTHONÁBAN! 

Feszültségmentes, rohanás nélküli 
egészségügyi szolgáltatások már Vácon is! 

Tel: 06-30-320-0461 
www.vervetelhazhozjon.hu

Születtek:
Burián Zsolt Tamás és Katulin 
Bea gyermeke: Csenge Ella, 
Szunyog József és Vigh Anita 
gyermeke: Hanna, Nagy Kál-
mán és Biró Boglárka gyermeke: 
Nimród Zétény, Lázár István 
Dániel és Demeter Regina gyer-
meke: Dániel, Zachár Tibor és 
Podonyi Edit gyermeke: Odett, 
Zsiros Miklós és Szabados Orso-
lya gyermeke: Gréta, Sztrapka 
István és Bőgér Anett gyermeke: 
Bianka, Bagyinszki Róbert és 
Mexikof Krisztina gyermeke: 
Mia, Stróbl András és Szabó 
Mária gyermeke: Timót, Tóth 
Róbert és Hollinger Nikoletta 
gyermeke: Zsófi a, Galba Márió 
és Németh Tünde gyermeke: 
Márió Vincent, Hódi Csaba Ist-
ván és Laluja Edina gyermeke: 
Dominik, Plachi Zsolt és Polónyi 
Mariann Ágnes gyermeke: Osz-
kár, Pál Roland Ádám és Bossá-
nyi Nóra gyermeke: Máté, Ha-
nula Szilárd és Sebján Krisztina 
gyermeke: Dániel, Horváth Ti-
bor és Feiner Györgyi gyermeke: 
Noel, Werner Tamás és dr. Varga 
Orsolya gyermeke: Zita, Sölch 
Dániel Bence és Horváth Kinga 
gyermeke: Luca Izabella, Gábor 
Péter és Tar Cintia gyermeke: 
Natasa Angéla, Kemenes Attila 
és Horváth Zsuzsanna gyerme-
ke: Brúnó, Csengeri Tamás és 
Németh Barbara gyermeke: Zoé

Házasságot kötöttek:
Mártai Tamás és Lami Ivett, 
Németh Csaba és Karanyicz 
Erzsébet Hajnalka, Urbán Ba-
lázs és Dunai Judit, Szklenka 
Ádám és Szedlár Evelin, Gombos 
Péter és Fenyvesi Renáta, Szabó 
Viktor Sándor és Bokros Adri-

enn Krisztina, Gulyás Ádám és 
Bagyin Tímea, Velki István és 
Déri Noémi, Paulinyi Endre és 
Pintyi Alida, Izsóf Balázs és Du-
dás Zsófi a Andrea, Drenyovszky 
Zoltán és Lehoczky Tímea, Dal-
los Bence és Turai Vivien

Elhunytak:
Sulyán Gusztávné sz: Molnár 
Zsuzsanna /1944/, Jakus János 
/1938/, Prohászka Józsefné sz: 
Csuday Mária Julianna /1947/, 
Gerhát József /1936/, Fábián Géza 
István /1952/, Kajos Aladár /1935/, 
Imre Pál /1933/, Kamarás Lász-
lóné sz: Vadkerti Mária /1935/, 
Pribéli Lászlóné sz: Horváth 
Eleonóra /1967/, Bejczi Csabáné 
sz: Laf kó Éva /1954/, Kósa Má-
tyásné sz: Garami Magda Matild 
/1930/, Cserhalmi Sándor /1940/, 
Palotás István /1941/, Tóth Jenő 
/1951/, Zsákay Tiborné sz: Simon 
Katalin /1933/, Skripeczky Gyula 
/1936/, Cserni Mihályné sz: Zsiros 
Anna /1935/, Fischer Istvánné sz: 
Szanka Ilona Julianna /1940/, 
Springárt Mihály /1944/, Teknős 
István /1927/, Ujj István /1956/, 
Horváth Rezső Kálmán /1938/, 
Branda Ferenc /1928/, Both Ju-
lianna /1936/, Varga Ferencné 
sz: Való Matild /1926/, Mag Ti-
bor /1930/, Hatvani Ottó Olivér 
/1943/, Szölgyémy Géza /1942/, 
Krima János /1933/, Neisz József-
né sz: Molnár Magdolna /1941/, 
Mátyásffy László Ferenc /1934/, 
Scheiner Zoltán Gyuláné sz: Soly-
mári Ilona /1951/, Kahoffer Gá-
borné sz: Drahony Krisztina Ilo-
na /1926/, Kormány Antalné sz: 
Szőke Erzsébet /1937/, Pálmai Mi-
hály /1938/, Plank Margit /1939/, 
Fehérvári Jánosné sz: Móré Ilona 
/1926/, Solti Lajos /1959/

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

14. H 15.  I
16.  A 17.  B 18.  C 19.  D 20. E 21. F 22. G
23.   H 24.  I 25.  A 26.  B 27. C 28. D 29.  E
30. F 31.  G 01. H 02.  I 03. A 04. B 05.  C
23.   H 24.  I 25.  A 26.  B 27. C 28. D 29.  E
30. F 31.  G 01. H 02.  I 03. A 04. B 05.  C
06. D 07.  E 08. F 09. G 10. H 11.  I 12.  A
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r
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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:

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

Tel.: 06-1-317-6600

ANYAKÖNYVI HÍREK
Érmes diákolimpikonokat 
köszöntöttek

Hagyomány, hogy az eszten-
dő vége felé önkormányzatunk 
a versenyeken érmes helyezést 
elérőket, illetve felkészítő tanárai-
kat, edzőiket ünnepség keretében 
köszönti és jutalmazza.

A Boronkay György Műszaki 
Szakgimnázium és Gimnázium 
tornacsarnokába közel kétszáz 
sporttehetség kapott idén meg-
hívást, hogy átvegye városunk 
elismerését a teljesítményéért.

A Himnusz dallamai után a 

Puente SE i� ú tagjai mutattak be 
színvonalas gyakorlatokat, majd 
Inotay Gergely köszöntötte a re-
mek eredményeket elérő sporto-
lókat és mestereiket, gratulálva a 
sikerekhez és még sok-sok hason-
ló örömteli sportélményt kívánva 
a fi ataloknak.

Ezt követően Inotay Gergely, 
Mohácsiné Dim Rita osztályve-
zetővel együtt adta át a serlegeket 
a diáksportolóknak és az emlék-
plaketteket felkészítő tanáraik-

nak, edzőiknek. 
A sportban is sikeres, Vácon 

tanuló diákok számára rendezett 
ünnepség a Szózat eléneklésével 
és állófogadással zárult.

Október utolsó hétvégéjén 
újabb sikeres szemináriumot 
tartottak a váci aikidosok.

Immár 19 éve, hogy Vácon elin-
dította első edzőtermét – japánul 
dojoját – Bajusz Péter, 5 danos ai-
kido mester. A Seishokan egyesü-
let mára már hat helyszínen, a hét 
hat napján várja Pest megyében 
és Budapesten a harcművészet 
iránt érdeklődőket, négy éve 
pedig már szemináriumokat is 
szerveznek, ahol a harcművésze-
tet más dojokban gyakorló aikido-
kák is részt vehetnek, hogy maga-
sabb szintű mesterektől tanulva 
ismerhessék meg mélyebben az 
aikidot.

„Az aikidoban nincsenek verse-
nyek, megmérettetések, mivel a 
béke harcművészeteként aposzt-
rofáljuk. Ezért más mesterekkel, 
iskolákkal, és egymással vizsgák, 

bemutatók, vagy közös edzések, 
továbbképzések alkalmával ta-
lálkozhatunk” – mondta el Bajusz 
Péter. 

Szemináriumokat rendsze-
resen, országszerte szerveznek 
az egyesületek, melyekre min-
dig nagyobb övfokozatú, főleg 
külföldi mestereket hívnak meg 
oktatónak, nem egy esetben egye-
nesen Japánból.

A Seishokan dojo életében a 
megalakulását ünneplő 15. évfor-
duló jelentett jó alkalmat arra, 
hogy megszervezzék az első igazi 
szemináriumot. Ehhez oktató-
ként sikerült megnyerni Roman 
Hoffmann 6 danos mestert, a len-
gyel aikido szövetség vezetőjét, 
nemzetközileg is elismert inst-
ruktort. Az első alkalom sikere 
után Hoffmann sensei immár év-
ről-évre visszalátogat hazánkba, 

a rendszeres továbbképzésekre 
pedig már nem csak Magyaror-
szágról, hanem Lengyelországból 
és Szlovákiából is visszajárnak a 
harcművészek.

Roman Hoffmann egy koráb-
bi interjújában elmondta, hogy 
mindig szívesen visszajár Vácra, 
mert igazi közösséget talál, ahol a 
gyakorlás és a légkör is egyedi, jó 
hangulatú és energikus, melyben 
a helyi mesterek jó munkájának 
visszaigazolását látja. 

Ezt támaszthatja alá az a tény 
is, hogy a Seisokan dojo nagy 
büszkeségére Bajusz Péter egyik 
első tanítványa, Henyei Csaba – 
aki gyermekkora óta kitartóan 
gyakorolja a harcművészetet, és 
már évek óta hivatalos oktatóként 
segíti az egyesület munkáját – a 
napokban megszerezte az aikido 
negyedik dan fokozatát.

Aikido szemináriumot tartottak Vácott

A legjobb harminckettő 
között a Vác FC

A Magyar Kupa újabb körében a 
Sárbogárd volt csapatunk ellenfele.

A Fejér megyei bajnokságban 
szereplő hazaiak meglepetésre a 
szünet előtti percekben vezetést 
szereztek. A második játékrész ele-
jén rákapcsoltak a mieink és előbb 
Szalánszki Gergő talált a hálóba az 
51. percben, majd negyedóra múlva 
Bartos Julián jóvoltából már csapa-
tunk vezetett. A hátralévő időben 
a fáradó vendéglátók próbáltak 
egyenlíteni, ám a hosszabbítás 
második percében Magos Má-
tyás beállította a végeredményt: 
Sárbogárd – Vác FC: 1 - 3.

EHF kupa: búcsú a har-
madik fordulóban

A női kézilabda EHF kupa har-
madik fordulójának első összecsa-
pásán ugyanúgy hét góllal szen-
vedett vereséget csapatunk, mint 
két esztendővel ezelőtt ugyanott: 
Kastamonu Belediyesi GSK – Váci 
NKSE 33-26. A november 16-án 
rendezett visszavágó végered-
ménye 30-25 lett a mieink javára. 
Tehát igen szorosan alakult a 
párharc, de a két mérkőzés ösz-
szesítése alapján a török alakulat 
folytathatja tovább a nemzetközi 
kupaküzdelmet. 

Bővebb információ az egyesületről: seishokan.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A
B
C
D
E
F
G
H
I

2020. január 16. / csütörtök / 18 óra
Madách Imre Művelődési Központ – Vác, Dr. Csányi L. krt-  63. / színházterem

Belépőjegyek kaphatók a Lyra Könyvesházban
és a Madách Imre Művelődési Központ jegypénztárában.

A jegyek ára elővételben 2500 Ft, az est előtt a helyszínen 2800 Ft.

Rendező: SZAVAD Egyesület, 2600 Vác, Múzeum utca 6. Adószám: 18598016-1-13

Támogatók: Arcus, Lyra, PrintProfi, DDC

A VÁCI IRODALMI SZALON 
BEMUTATJA:

UDVAROS DOROTTYA
zenés önálló estje

Mégis 
szép
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CSATLAKOZZON CSAPATUNKHOZ!
Közép- és Kelet Európa legnagyobb nyomdája, az Ipress Center Central Europe
Zrt. és a Zrínyi Nyomda Zrt. együ ese munkatársakat keres az alábbi
munkakörökbe váci telephelyére:

betaníto unkás (részmunkaid ben is)

raklapzáró csomagoló
nyomdai szakmunkás, gépmester
targoncaveze
elektromos karbantartó TMK

Munkavégzés helye: 2600 Vác, Nádas u. 6.

További információ a 30/413-2120 telefonszámon kérhet
Önéletrajzokat a megpályázo munkakör megjelölésével várjuk a
hr@ipresscenter.hu címen.

Karácsonyi
dekorációs világítás 

vásár!

Karácsonyi
dekorációs világítás 

vásár!

Karácsonyi
dekorációs világítás 

vásár!

Karácsonyi
dekorációs világítás 

vásár!

Karácsonyi
dekorációs világítás 
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Karácsonyi
dekorációs világítás 

vásár!

Hirdetés

2020. évi VÁSÁRNAPTÁR
2020. évben Vác városban a vásártér területén

megrendezésre kerülő vásárok időpontjai:

6-13-ig

6-13-ig

6-13-ig

6-13-ig

6-13-ig

6-13-ig

6-13-ig

6-13-ig

8-22-ig

6-13-ig

6-13-ig

6-13-ig

6-13-ig

Országos állat- és kirakodóvásár

 -   ’’   -

-   ’’   -

-   ’’   -

-   ’’   -

-   ’’   -

-   ’’   -

-   ’’   -

Mária napi búcsúvásár

Országos állat- és kirakodóvásár

-   ’’   -

-   ’’   -

 -   ’’   - 

január 19.
február 16.
március  15.
április 19.
május 17.
június 21.
július 19.
augusztus 16.
szeptember 12-13.
szeptember 20.
október 18.
november  15.
december 20.

Vásár időpontja              Nyitva tartás                              Vásár jellege

Helyi állatpiac  minden hét péntek.
Nyitva tartás: nyári időszámítás alatt 
6-11-ig, téli időszámítás 7-11-ig.

Vác Piac KFT
2600 Vác, Káptalan u. 3.

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

www.facebook.com/váci vásár


