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Az Összefogás Vácért kétharmados
többséget szerzett a képviselő-testületben

Vácott a névjegyzékben sze-
replő választópolgárok csaknem 
ötven százaléka voksolt az októ-
ber 13-án tartott önkormányzati 
választásokon, és végeredmény-
ben az Összefogás Vácért szövet-
ségben együttműködő pártok, 
civil szervezetek szerezték meg 
a többséget, igen magabiztos 
különbséggel.

Az új képviselő-testület tag-
jai:
Matkovich Ilona polgármester

Egyéni képviselők a választó-
körzetek sorrendjében: Kászonyi 
Károly, Jess Kinga, Inotay Gergely, 
Ferjancsics László, Fehér Zsolt, Kiss 

Zsolt János, Mokánszky Zoltán, 
Tótváradi-Nagy Bence, Molnár 
Nándor, Rozmaring Sándor.

Kompenzációs listáról man-
dátumot szerzett képviselők: 
Csereklye Károly (Vác Városért Vá-
lasztási Egyesület), Fördős Attila 
(Fidesz KDNP - a volt polgármester 
nem vette át képviselői megbízóle-
velét, azaz lemondott, helyére zá-
ros határidőn belül más képviselőt 
delegálnak az őt jelölő pártszerve-
zetek), Pető Csilla (Fidesz-KDNP), 
Pető Tibor (Fidesz-KDNP).

Az önkormányzati válasz-
tásokkal egyszerre tartották 
a nemzetiségi önkormányzati 

választásokat is. 
A helyi választási iroda köz-

leménye szerint rendben zaj-
lottak le a voksolások, s ezek 
alapján Vácott hat nemzetiségi 
önkormányzat is megalakulhat.

Az ukrán nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők: dr. Dem-
ján Györgyné, Sikk József, Sikk 
Józsefné. A szlovák nemzetiségi 
önkormányzati képviselők: dr. 
Alt Gyula, Menczer Sándor Fe-
rencné, Sulyán Anna. A ruszin 
nemzetiségi önkormányzati 
képviselők: Ilykó Andrea, Kiss 
Lászlóné, Manajló Ivan Teodor. 
A román nemzetiségi önkor-

mányzati képviselők: Gellért 
Istvánné, Répás Győző György, 
Skuril Sándor Károlyné. A roma 
nemzetiségi önkormányzati 
képviselők: Lakatos Elemér Ist-
ván, Lakatos Lajos, Rafa Tamás. 
A görög nemzetiségi önkor-
mányzati képviselők: Sarantis 
Mantzourakis, Mantzourakis El-
vira, Mangoszné Gombai Márta 
Mária.

Az október 31-én tartott alakuló 
ülésen a testület főállású alpol-
gármesterré választotta Inotay 
Gergely Ábelt és Kiss Zsolt Jánost. 

4., 5., 6. oldal

A még egy döntéshozóval kiegészülő új képviselő-testület már esküt tett tagjai, balról jobbra: Csereklye Károly, Rozmaring Sándor, Molnár 
Nándor, Fehér Zsolt, Kászonyi Károly, Kiss Zsolt János alpolgármester, Tótváradi-Nagy Bence, Matkovich Ilona polgármester, Ferjancsics Lászó, 
Inotay Gergely Ábel alpolgármester, Jess Kinga, Pető Tibor, Pető Csilla, Mokánszky Zoltán
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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 Kelemen Zsolt, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez 
időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon.

A legutóbbi képrejtvényként a szeminárium tanulói kápolnája szerepelt egy archív 
felvételen.

Mostani feladványunk megfejtését november 25-éig várjuk.

Városunkban a szavazásra jogosultak csaknem ötven százaléka élt 
választói jogával az október 13-án tartott önkormányzati választásokon, 
ez az országos átlagnál magasabb arány.

A végeredmény: a várost az elmúlt két ciklusban irányító Fidesz-KD-
NP pártszövetséget váltva a széles körű párt- és civil szervezet i együtt-
működésben induló Összefogás Vácért vehet i át ezt a rendkívül nehéz 
és felelősségteljes feladatot: Matkovich Ilona nyerte el a polgármesteri 

t isztséget magabiztos előnnyel, és egyetlen kivétellel a szövetség jelöltjei győztek az egyéni 
választókörzetekben, vagyis összességében tíz mandátumot szereztek.

A Fidesz-KDNP jelöltjei az egyetlen egyéni körzetes mandátum mellé a kompenzációs 
listáról további hármat nyertek el, s ugyanezen módon a Vác Városért Választási Egyesület is 
képviseltethet i még magát a döntéshozó testületben.

Tehát leszögezhetjük: Vácott sikeres volt a korábban ellenzéki szerepet vivő polit ikai erők 
széleskörű összefogása, meg tudták szólítani a választópolgárokat, így komoly lehetőséget 
kaptak a bizonyításra - immár vezető pozícióban.

A magas részvételi arány és a polgármester-jelölt i versengésben, illetve az egyes körzetek 
többsége esetében is határozott arányú győzelem erős felhatalmazást ad az új képviselő-testü-
letnek, ehhez nem férhet kétség.

Bízzunk benne, hogy a döntéshozók sikeresen irányítják majd a várost az elkövetkező fél 
évt izedben, ami már-már történelmi távlat, sok eredményt el lehet érni ennyi idő alatt, úgy-
mond bőven van esély erőteljesen letenni a névjegyet. 
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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

Inotay Gergely Ábel
Vác város alpolgármestere

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

Telefonszám: 06-30/371-6408

Aljegyzői elérhetőség
Dr. Grmela Judit
Vác Város Aljegyzője 

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

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

Országgyűlési képviselői 
elérhetőségek

Rétvári Bence
országgyűlési képviselő
Email: vac@retvari.hu

Telefonszám: 20/287-3531

Önkormányzati képviselői 
elérhetőségek
Kászonyi Károly

Vác 1. sz. választókerületének képviselője
Telefonszám: 06-30/294-2645

Jess Kinga
Vác 2. sz. választókerületének képviselője

Telefonszám: 06-30/198-3878

Ferjancsics László
Vác 4. sz. választókerületének képviselője

Telefonszám: 06-30/931-0921

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

ITelefonszám: 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

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 kül ső Rádi út 
által övezett városrész.) 

Fogadóórája: minden hónap második keddjén 
9-11 óra közötti időben.

Helyszíne: Vác, Deres u. 3. szám alatti 
TESCO KMB irodában. 
Telefon: 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

Felhívás kitüntetési javaslatra

Vác Város képviselő-testülete a város közigazgatási 
területén működtetett közművelődési intézményekben, 
továbbá az egyéb váci székhelyű művelődési intézmények-
ben kiemelkedő munkát végző adminisztratív és technikai 
dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésére „Közművelődést 
segítő munkáért” kitüntető címet alapított.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek rész-
letes indoklással az érintett kulturális intézmények vezetői.

Vác Város képviselő-testülete az alkotóművészet terén 
kifejtett szakmai és művészi munka elismerésére „Vác 
Város Művészeti Díja” kitüntető címet alapított.

A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási 
területén tevékenykedő alkotóművészeknek, a városban 
működő alkotóművészeti közösségeknek és tagjainak.

A kitüntetés adományozására részletes indoklással 

javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, 

egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági tár-

saságok lépviseletre jogosult tagjai valamint a szakmai 
felügyeletek vezetői.

Vác Város képviselő-testülete a kiemelkedő közműve-
lődési és közgyűjteményi munka elismerésére „Vác Város 
Művelődéséért” kitüntető címet alapított.

A kitüntető cím adományozható a város közigazga-
tási területén működő közgyűjteményi és közművelődé-
si intézménynek, az intézmények alapfeladatait ellátó 
közalkalmazottaknak, a városban működő művelődési 
közösségeknek és tagjainak. A kitüntetés adományozására 

részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, 

egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
- művelődési tevékenységet folytató gazdasági társa-

ságok képviseletre jogosult tagjai valamint a szakmai 
felügyeletek vezetői.

Az indoklással ellátott javaslatokat 2019. november 
20-ig beérkezően az alábbi címzéssel kell benyújtani: 
Művelődési-Oktatási és I� úsági-Sport Bizottság, 2600 
Vác, Polgármesteri Hivatal 37. iroda

A kitüntetések átadására a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából rendezett városi ünnepség ad alkalmat.

Tisztelettel: Matkovich Ilona polgármester
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Az október 13-án tartott önkormányzati választásokon Matkovich Ilona, a több párt- és civil szerveze-
tet tömörítő Összefogás Vácért jelöltje kapott felhatalmazást a szavazóktól a polgármesteri tisztségért 
induló öt aspiráns közül, éspedig igen nagy szavazatkülönbséggel. Interjúnkban elsőként a voksolás 
értékelésére kértük az új városvezetőt.

Interjú Interjú

Beszélgetés Matkovich Ilona 
polgármesterrel
Az új városvezető más szemléletű feladat rangsorolást, 
nagyobb nyitottságot ígér

- A tíz körzetből kilencet nyert 
az Összefogás Vácért, és ezek kö-
zül többet igen nagy különbség-
gel. Mi magunk is meglepődtünk 
ezen az eredményen, nem számí-
tottunk ilyen jó szereplésre, ab-
ban bíztunk, hogy többségünk le-
het és így kezdhetjük el a munkát. 
Ezzel a kétharmados felhatalma-
zással lehetőséget kaptunk arra, 
hogy ne vegye el az energiát és az 
időt az önkormányzati testület-
ben a viaskodás, hanem tényleg 
a munkán legyen a hangsúly. Ez 
természetesen kötelez is minket, 
hogy a valódi feladatunkkal fog-
lalkozzunk - mondta Matkovich 
Ilona. - Úgy fogalmaznék, hogy a 
váciak nyerték meg a választást, 
és ezúton is nagyon köszönöm az 
aktivitást a szavazópolgároknak, 
illetve kifejezem hálámat azok-
nak, akik részt vettek a voksolás 
lebonyolításában, hiszen nagysze-
rű munkát végeztek. Az előttünk 
álló időszakra, a most induló új 
ciklusra vonatkozóan pedig már 
a kampányban is hangsúlyoztam 
és most is kiemelem, hogy itt csak 
várospolitikusok ténykedhetnek. 
Nekem teljesen mindegy, hogy ki 
milyen háttérrel jön: elvárom azt, 
hogy ez végre egy olyan testület 

legyen, ahol – mivel óriási elma-
radásunk van - mindenki csakis 
a városi ügyekkel foglalkozik.

- Mely területekre gondol első-
sorban?

- Az elmaradás minden terü-
letre érvényes, az intézményeket 
végigjárva, tevékenységüket még 
jobban megismerve azt látom, 
hogy szinte mindenhez hozzá 
kell nyúlni, és - ami még na-
gyon fontos - minden lehetséges 
módon több külső forrást kell 
szereznünk a valóban lényeges 
feladatok teljesítéséhez. Továbbá 
jobban kell gazdálkodnunk a sa-
ját erőforrásainkkal, anyagi esz-
közeinkkel. Bőven vannak ezen a 
téren kiaknázatlan lehetőségek. 
Ezeket most fel kell tárnunk, ki 
kell használnunk, mert ebből 
tudunk gazdálkodni.

- Itt ugye rögtön felmerül a kü-
lönböző feladatok rangsorolásának 
kérdése, ezzel kapcsolatban mi az 
alapálláspontjuk?

- Ugyebár van egy költségve-
tés, amiben meghatározzuk a 
fejlesztéseket. Nos, mi egyrészt 
itt változtatnánk, tehát a prio-
ritásokat egészen másként ha-

tároznánk meg, mint ahogy az 
az előző időszakban gyakorlat 
volt. Hogy csak három kiemelt 
területet említsek: valljuk, hogy 
egy önkormányzatnak kötele-
zettsége az útkarbantartással, a 
parkfenntartással, a köztiszta-
sággal összefüggő feladatteljesítés 
folyamatosságának biztosítása. 
Ezeket el kell végezni, addig nem 
lehet semmi másra költeni. Itt 
rögtön ki is emelek egy nagyon 
sürgető gondot: az Alsó utca vízel-
vezetésének problémáját, aminek 
megoldására egy korábbi ülésen 
felszabadítottunk egy bizonyos 
összeget a költségvetésből, de 
most felül kell vizsgálni, hogy va-
lóban rendelkezésre áll-e a pénz-
keret, illetve, ki kell-e egészíteni. 
Ezt csak azért hozom elő, mert 
készítettünk egy programot, amit 
az utóbbi időszakban nagyon so-
kan megismertek, aminek kü-
lönösen örülök, hiszen így a vá-
lasztópolgárok tisztán láthatják, 
hogy milyen elvárásaik lehetnek. 
Ezzel együtt persze biztosan lesz 
nagyon sok olyan feladat, amiről 
menet közben derül ki, mennyire 
fontos és sürgető, valamint, hogy 
igenis meg lehet oldani.

- Van-e afféle első száz napos 
program?

- Ilyen időintervallumot ugyan 
nem határoztunk meg, de a kér-
dést alaposan átbeszéltük képvi-
selőtársaimmal. Természetesen 
a lakossági igények előzetes fel-
mérése alapján, és amint látjuk, 
hogyan áll aktuálisan a város 
kasszája, miként teljesültek a 
legutóbbi időben az adófeltöltések, 
körzetenként nekilátunk még 
ebben az évben az első helyre 
rangsorolt feladatok teljesítésé-
nek, vagy a megvalósítás előké-
szítésének.

- Minthogy ez az alapja min-
dennek, kérem, térjünk vissza a 
pénzügyi háttér biztosításának 
kérdésére! Milyen bővítési lehető-
ségeket látnak ezen a téren?

- Kulcskérdés például az átgon-
doltabb forrásfelhasználás, ebben 
én nagyon szigorú és következe-
tes leszek. Az első évben egy kü-
lönösen takarékos költségvetést 
kívánok megvalósítani, épp azért, 
hogy az említett fő feladatok telje-
sítését semmi ne tegye zárójelbe. 
Ebbe például akár az is belefér-
het, hogy kevesebb testvérvárosi 

vendégeskedést vállaljunk, aztán 
értelemszerűen minden területen 
kizárt bármilyen luxuskiadás. 
De mindezeknél még fontosabb 
a forrásszerzés, ez az egyik leglé-
nyegesebb kitörési lehetőség, hi-
szen számos más település példája 
mutatja, hogy bizony közvetlen 
módon is el lehet nyerni jelentős 
uniós támogatásokat különböző 
infrastrukturális feladatokra. De 
mondok más lehetőséget is. Nem 
feledkezhetünk meg arról sem, 
hogy egy-egy közösség, lakóöve-
zet valamilyen problémáját az 
érintettekkel közösen költség-
kímélőbb módon - de ami még 
fontosabb, hogy sokkal hamarabb 

- meg lehetne oldani, mint ha csak 
várunk valamilyen pályázati 
lehetőségre. Ilyen kihívás lehet 
például a külterületi utak javítása, 
jelesül Václiget területén, amit az 
ottani képviselőtársunk évek óta 
szorgalmaz. Azután kiemelten 
fontos lehetőségnek gondolom 
a legközelebbi településekkel 
való szorosabb együttműködést. 
Hiszen számos, az adott önkor-
mányzat hatáskörén részben 
túlmutató fejlesztést közösen 
sokkal könnyebben megoldhat-
nánk. Törekvésem, hogy ennek 
koordinálásában kisrégiós köz-
ponti szerepkört töltsünk be. Az 
ingatlangazdálkodás terén is 
vannak tartalékaink, így pél-
dául nagyon örülök, hogy a volt 
laktanya területének eladása 
nem valósult meg, mert ez egy 
hihetetlenül értékes terület, amit 
nagyon jó áron és nagyon jó cé-
lokra lehetne értékesíteni, hasz-

nosítani. Aztán folytathatjuk a 
beruházások megvalósításának 
nívójával. Mert ennek kapcsán 
különösen fontos az igényes mun-
ka, a garanciavállalás megköve-
telése a kivitelezőktől, hogy ne 
kelljen már egy-két hónap után 
pótlásokra, javításokra újabb ösz-
szegeket kiadni. Csakis kifogásta-
lan minőségű munkára szabad 
költeni a város rendelkezésére 
álló pénzkeretből. Ebből a szem-
pontból nagyon fontos a szakmai 
hozzáértés önkormányzati, hiva-
tali oldalról, ezért is állítottuk úgy 
össze a csapatunkat, hogy lehe-
tőleg minden területnek legyen 
szakértője az önkormányzatban, 
illetve majd a külsős bizottsági 
tagok megválasztásánál is ez lesz 
a zsinórmérce.

- A napirenden lévő, részben 
állami, részben uniós forrású, el-
határozott vagy már el is kezdett 
nagyberuházásokkal kapcsolatban 
mi az álláspontjuk?

- A legfontosabb a barokk 
belváros megújítását és a mú-
zeumnegyed kialakítását célzó 
projekt, ennek előmozdítása, le-
vezénylése és megvalósítása az 
én programomnak is fontos része, 
természetesen a fenntarthatóság 
szempontját egyaránt fi gyelem-
be véve. Ugyancsak nagyon fon-
tos fejlesztésnek tartom a Váci 
Reménység Egyesület pályáján 
elkezdett beruházást. A vízi tu-
risztikai megállóhely kapcsán: 
valóban fontos a fejlesztés, de 
talán még nem késő újragondol-
ni a telep helyszínét, vagy akár 

azt, hogy a már meglévő bázisok 
fejlesztésével valósítsuk meg az el-
képzeléseket. Most csak ezt a há-
rom projektet emelném ki külön, 
de általánosságban hozzáteszem, 
hogy a nagyberuházások ügye 
különösen összetett kihívás, mert 
a legfontosabb, hogy mindegyik 
mögött legyen egy, a legapróbb 
részletekig kidolgozott üzleti terv 
és egy minden felmerülő kérdést 
fi gyelembe vevő hatástanulmány. 
Ami bizony nem minden elkez-
dett vagy beígért beruházásra 
igaz az utóbbi időszakból.

- Mi lesz a metodikája a felada-
tok rangsorolásának, a lakosság 
hatékonyabb bevonásának a dön-
téshozatal előkészítésébe?

- Mindenképp meg kell újíta-
ni az önkormányzat hivatalos 
honlapját, ahol naprakészen tájé-
koztatni kívánjuk a lakosságot a 
folyamatban lévő fejlesztésekről 
és minden egyéb közérdekű kér-
désről, beleértve a városfejlesztő 
társaságunk feladatellátását is. 
Nem lesz mit rejtegetnünk, hiszen 
csak és kizárólag várospolitiku-
sokként fogjuk irányítani Vácot. 
Továbbá, meg kell teremteni egy 
mindettől független online elér-
hetőségi lehetőséget is, ahol akár 
napi kapcsolatot lehet tartani az 
érdeklődőkkel, a polgármeste-
ri hivatal ügyfeleivel. Mindent 
egybevetve azt szeretném, hogy 
nyitott önkormányzatunk, nyi-
tott városházánk legyen, amibe 
adott esetben akár például az is 
beleférhet, hogy a belső udvaron 
pihenőpadokat helyezzünk el az 

ügyintézésre várakozóknak, ha 
adottak ehhez a feltételek.

- A választás utáni első nyilat-
kozataiban többször említette a 
békességteremtés szándékát. Mi 
ennek a záloga?

- Számos esetben hátráltatta 
az ügyeket az a fajta hangnem, 
ami sokszor jellemezte a testületi 
üléseket. Így semmiképp nem 
mehet tovább. Azt gondolom, 
hogy nagyon fontos a kéthar-
mados többségű felhatalmazás 
a választópolgárok részéről, akik 
joggal várják el, hogy ennek meg-
felelően csakis a feladatunkra 
összpontosítsunk. Szerintem 
mindenki érzi, hogy óriási a vá-
rakozás és a felelősség, tehát nem 
élhetünk vissza a bizalommal 
különböző politikai színezetű csa-
tározásokba bocsátkozással. Én 
magam is garanciát kívánok adni 
a békességre a személyiségem-
mel, hiszen alapvetően egy békés 
ember vagyok, nehéz kihozni a 
sodromból, és mindig csakis a 
megoldás keresésére összponto-
sítok, ebben a szellemben fogok 
dolgozni a városért. Persze óha-
tatlan, hogy lesznek olyan ügyek, 
amelyek vita tárgyát képezik, de 
én semmit nem fogok eldönteni 
hatalmi szóval. Mindenkit arra 
biztatok, hogy bátran keresse-
nek meg különböző gondokkal, 
kérdésekkel, hiszen párbeszéddel, 
nyitott hozzáállással a legnehe-
zebbnek gondolt problémákat is 
egyenesbe lehet hozni, nyugvó-
pontra lehet juttatni. 

Ribáry Zoltán
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Az eseményen elsőként För-
dős Attila leköszönő polgármester 
köszöntötte az egybegyűlteket, 
kifejezve háláját azért, hogy ismét 
nagyon sokan csatlakoztak az ak-
cióhoz, áldozatos munkájukkal 
nagyban hozzájárulva a város 
virágos szépítéséhez.

Ezután Marton Zsolt megyés-
püspök elöljáróban köszönetet 
mondott a meghívásért, azért, 
hogy új szolgálatában gratulál-
hat egy ilyen fontos civil, polgári 
kezdeményezés résztvevőinek.

- Már a Biblia első könyvében, 
a teremtéstörténet leírásában van 
egy nagyon fontos ide vonatko-
zó mondat, egy ige, amely arról 
szól, hogy Isten megteremtette a 
maghozó növényeket, ez pedig a 
hívő embernek azt jelenti, hogy 

a teremtőnek fontosak a növé-
nyek. Ezek nagy családjában 
pedig kiemelt fontosságuk van a 
virágoknak, ha jól belegondolunk, 
a születésünktől a halálunkig a 
virágkultúra végigkíséri az éle-
tünket, éspedig úgy, hogy még a 
ravatalokat is színes virágokkal 
díszítjük. Azért van ez így, mert a 
virágok a maguk színpompájával, 
elevenségükkel, sokféleségükkel 

az élet szimbólumai, kifejezik az 
örök életbe vetett hit reménységét 
is - fogalmazott a megyéspüspök.

Hozzátette: mindenki, aki 
csak egy virágmagot elvet, egy 
palántát, kifejlett növényt gondoz, 
aki ezt a kultúrát gazdagítja, az 
már maga is valami nagyot tett a 
teremtett világ szépségének meg-
őrzése, fenntartása, még szebbé 
tétele érdekében.                     R.Z.

- Pedagógusként mindig 
arra tanítottam és tanítom 
a diákjaimat, hogy tegyenek 
fel maguknak sok "miért"-tel 
kezdődő kérdést, és most ezen 
a kegyeleti alkalmon magam 
is ezt az elvet követem. Tehát 
miért is volt 1848-as, egyébként 
vér nélküli forradalom, majd 
miért lett ebből szabadságharc? 
A történelemkönyvekből tud-
hatjuk a hivatalos magyaráza-
tot, bár nyilván nem mindegy, 
mely ország ilyen könyveit 
olvassuk ebben a témában. Én 
mégis mással magyaráznám, 
mégpedig a magyar mentalitás-
sal. A magyar egy dolgos, szavát 
megtartó, ugyanakkor némileg 
hiszékeny, bizonyos határig 
türelmes, de harcolni is kész 
nép. Ez nem mindig szerencsés 
egyveleg, mert bizony sokszor 
előfordult a történelmünkben, 
hogy szövetségeseknek hittek 
becsaptak minket, vagy a jobb 
élet reményében tűrtünk és 

tűrtünk, de gyakran odáig lyu-
kadtunk ki, hogy betelt a pohár, 
elfogyott a türelem, s ennek nem 
egyszer véres harcok lettek a 
következményei. De mindez egy-
úttal üzenet is volt mindig az e 
földet elfoglalni akaró nagyha-
talmak számára, hogy bár 
hozzájuk képest kicsi 
nemzet vagyunk, 
de itt nem lehet 
csak úgy ural-
k o d n i ,  e z t 
a területet 
hosszú ideig 
megszállva 
tartani, hogy 
ne mondjam, 
gyarmattá ten-
ni. Több mint ezer 
éves történelmünk van 
a Kárpát-medencében, ez a mi 
hazánk, csak mi tudtunk itt tar-
tósan megmaradni, s ez olyan 
tudás, amit nem lehet tőlünk 
elvenni - hangsúlyozta Fábián 
Gábor.

Aztán megemlítette a leg-
nagyobb nemzeti tragédiákat, 
mindenekelőtt azt, hogy a török 
kiirtotta a népesség nagy részét, 
majd azt, hogy a Habsburgok 
hazánk felszabadítása címén 
maguk léptek a törökök helyé-

be és véres megtorlással 
büntették a szabad-

ságharcot - szavai 
szerint mindez 

azt bizonyítja, 
hogy a ma-
gyarság sok-
szor magára 
maradt, így 

aztán a "se-
gíts magadon, 

Isten is megsegít 
mondás" igazsága 

népünkre különösen 
igaz, mondhatni a génállomá-
nyunk részévé vált.

A szónok a "Halotti beszéd" 
kezdősorát idézve kiemelte még: 
az is felemelő érzés kell legyen, 
hogy mi még mindig megértjük 

ezt az ősi szöveget, mint ahogy 
megértenénk a Vereckei-hágónál 
érkező első, magukat magya-
roknak valló lovasokat is, mint 
fogalmazott, igen kevés nép léte-
zik Európában, amelyik ezer év 
előtti elődeivel tudna értelmesen 
beszélgetni.

- Ezzel együtt is kicsi nemzet 
vagyunk a világ nagy olvasztó-
tégelyében, de létezünk, mert 
talpra álltunk, nem egyszer, nem 
kétszer. Mi emelt fővel járhatunk 
a világ bármely részén, mert 
amink van, azt mi nem ajándék-
ba kaptuk, azért a mi elődeink 
megharcoltak. És ezen értékek 
között a legnagyobb a szabad-
ság, s ne gondoljuk, hogy nekünk 
kevesebb lenne a dolgunk, mint 
ennek megőrzése. De büszkén 
tekinthetünk eleinkre, erőt me-
ríthetünk az ő bátorságukból, 
áldozathozatalukból. Dicsőség 
hát a hősöknek, emlékük örök-
ké éljen! - zárta beszédét Fábián 
Gábor.                                       R. Z.

Döntött a testület Krónika

Köszöntötték a "Virágos Vác" díjazottjait

Tisztelet a vértanú hősöknekMegalakult az új képviselő-testület
Az aradi vértanúk emléknapja megemlékezésén ezúttal Fábián Gábor, a Váci Szakképzési Centrum 
Boronkay György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma igazgatója volt a szónok, az iskola diákjai 
adtak műsort, továbbá közreműködtek a Váci Huszár- és Nemzetőr Bandérium tagjai.

Október utolsó délutánján tartotta meg alakuló ülését a helyhatósági választáson öt esztendőre bizal-
mat kapó új váci képviselő-testület, nagy érdeklődés kísérte az egy óránál valamivel hosszabb ese-
ményt, mely a Himnusz eléneklésével vette kezdetét.

Zsúfolásig megtelt szeptember utolsó napjának délutánján a városháza dísz-
terme a már hagyományos "Virágos Vác" közösségi környezetszépítő ver-
seny díjkiosztó ünnepsége alkalmából.

Fejlesztések a 
Hársfa utcai óvodában

Röviddel azután, hogy befe-
jeződött a kisváci, Hársfa utcai 
óvodában a bővülő gyermeklét-
szám miatt szükségessé vált új 
vizesblokk kialakítása, máris 
újabb, még nagyobb léptékű fej-
lesztés kezdődhet az intézmény-
ben, ennek a beruházásnak az 
energetikai korszerűsítés a célja.

Az önkormányzati műkö-
dést segítő állami pályázat ke-
retében elnyert kormányzati 
támogatás adja az újabb beru-
házás pénzügyi alapját, az ön-
kormányzati önrésszel együtt 
csaknem negyven millió forint 
értékű fejlesztés valósulhat meg 
az óvodában.

A beruházás már elkezdő-
dött, értelemszerűen a leállási 
időkben, tehát szakaszosan 
dolgoznak majd a kivitelezők, 
a befejezési határidő 2020. de-
cember vége.

Az egyelőre tizennégy tagot 
számláló testület egyhangú 
szavazással fogadta el a na-
pirendi sort.

Dr. Oroszi Sándor, a Helyi 
Választási Bizottság elnöke 
(fenti képünkön) ismertette 
az önkormányzati választás 
eredményét. 

Ezután a meg vá lasztott 
képviselők eskütétele követ-
kezett, majd Matkovich Ilo-
na polgármester is letette az 
esküt.

A követ ke ző n api r e nd i 
pontban döntés született Vác 
polgármesterének illetményé-
ről, ami – a törvényi előírá-
soknak megfelelően – 797.700 
forint, a költségtérítése pedig 
az illetmény 15%-a lesz, emel-
lett nyelvpótlékban is részesül. 

A folytatásban a nagy több-
séggel megválasztott új város-
vezető rövid programbeszéde 
következett, amit három szó, a 
szabadság, a takarékosság és a 
haladás fogalmak kiemelésére 
hangolt.

– A szabadság. Szeretném, 
hogy a szabadság levegője jár-
ja be ezt a várost. Mindenki 
szabadon gyakorolhassa val-
lási és politikai hitét, mert 
meg g yőződésem , hog y eb -
ben a hangulatban rengeteg 
alkotó energia szabadul fel. 
Ugyanakkor a szabadságunk 
az addig tart, amíg a többség 
érdekét nem veszélyezteti az 
egyéni érdek. Meggyőződésem, 
hogy hosszú távon ez bizto-
sítja, hogy minden városlakó 
szeressen ebben a városban 

Hirdetmény
Vác Város Önkormányza-

tának szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 9/2012. 
(III.22.) sz. rendeletének 40. 
§ /1/ bekezdése alapján az 
alábbi tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2019. 
október 31-i alakuló ülésén 
az alábbi rendeletet alkotta:

- 16/2019.(X.31.) sz. rende-
letmódosítás – a szervezeti és 
működési szabályzatról szóló 
9/2012.(III.22.) sz. rendeletről

A 2019. október 13-án tar-
tott helyhatósági választást 
követően a képviselő-testület 
alakuló ülésén megalkotta az 
önkormányzat új szervezeti 
és működési szabályzatát.

A rendelet a Váci Polgár-
mesteri Hivatal Jogi Osztály 
129. sz. irodájában megte-
kinthető.

Vác, 2019. október 31. 
Dr. Grmela Judit aljegyző

élni, én ezért fogok dolgozni 
– mondta Matkovich Ilona.

A takarékosság kapcsán 
kiemelte, hogy ezt saját ma-
gán kezdi a testület, amikor 
a szervezeti és működési sza-
bályzat módosításával csök-
kentik a bizottságok számát 
és bizonyos feladatokat egy-
egy személyre, egy társadalmi 
megbízatású alpolgármester-
re és egy tanácsnokra bíznak, 
ami jelentős megtakarítást 
e r e d mé nye z he t ,  e g y út t a l 
garantálva, hogy a közalkal-
mazottak és köztisztviselők 
bérének kifizetése, a kötelező 
városüzemeltetési feladatok 
ellátása nem okozhat gondot.

– A harmadik szó a hala-
dás. A múlt kötelez. Elődeink 
olyan kivételes szépségű vá-
rost hagytak ránk, aminek 
további fejlesztését a legna-
gyobb gondossággal kell vé-
geznünk. Bízom benne, hogy 
ebben frakciónk tagjai mellett 
számíthatunk az ellenzéki ol-
dalon helyet foglaló képviselő-
társainkra is – zárta szavait a 
városvezető.

A polgármesteri székfoglaló 
után titkos urnás szavazás kö-
vetkezett az alpolgármesterek 
megválasztására: a voksolás 
eredményeként Kiss Zsolt és 
Inotay Gergely személyében 

két főállású alpolgármestert 
választottak a döntéshozók. 
Miután mindketten letették 
az alpolgármesteri esküt, a 
testület megállapította az ő 
illetményük összegét is, még-
pedig a törvényben megsza-
bott százalékos korlátok közé-
parányában, a polgármesteri 
illetmény 80%-ában.

A folytatásban módosította 
testület a hatályos szervezeti 
és működési szabályzatot: a 
szakbizottsági és városveze-
tési struktúra változtatásá-
nak lényege a takarékos és 
hatékony működés biztosítá-
sa, a változtatások évi közel 
5 millió forintos megtakarí-
tást jelentenek majd a városi 
költségvetésben. Ugyanis az 
eddigiek felére, háromra csök-
kent a bizottságok száma és a 
korábban ezekben tevékeny-
kedő, több mint félszáz – köz-
pénzből fizetett – tag helyett a 
jövőben huszonhárman látják 
majd el a feladatot. Létrehoz-
ták ugyanakkor a társadalmi 
megbízatású alpolgármesteri 
feladatkört, illetve a társadal-
mi kapcsolatok tanácsnoka 
státuszt.

Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének alaku-
ló ülése a Szózat eléneklésével 
zárult.

Balról jobbra: Kiss Zsolt János, Matkovich Ilona, Inotay Gergely Ábel
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc új perspektívát nyitott a magyarságnak, méltó, hogy az utókor ne 
feledje a hősök áldozatvállalását, ami előtt a szabad világ is csodálattal adózott annak idején - fogalmazódott 
meg a nemzeti ünnep váci megemlékezésén, melynek ezúttal is a Bartók-Pikéthy zeneiskola adott helyet.

A nemzeti ünnep előestéjén 
hagyományosan ünnepi orgona-
hangversenynek ad helyet a szé-
kesegyház, az idei már a tizedik 
ilyen alkalom volt, a hősök, már-
tírok előtti tiszteletadás mellett 
egyúttal Liszt Ferenc születésnap-
járól is megemlékezve.

Másnap, az évek óta hagyo-
mányos rend szerint megtartott 
október 23-ai emlékezés-sorozat 
keretében a börtönnél lévő '56-os 
emlékműnél Sárosi Gyula, a Ma-
gyar Politikai Elítéltek Közössége 
ügyvezető tanácsának tagja, Dr. 
Kristóf Béla egykori polgármes-
ter emléktáblájánál Moys Csaba, 
a társszervező Váci Reménység 
Egyesület tiszteletbeli elnöke, Pap 
Béla mártír sorsú református lel-
kész mementójánál Borsi Attila, a 
Vác-Felsővárosi Református egy-
házközség lelkésze, a megtorlás 
idején több évre bebörtönzött Ko-
máromi Kornélia emléktáblájánál 
Bea Csaba, a Váci Madách Imre 
Gimnázium történelemtanára, a 
hősi halált halt Kovács Ottóénál 
Borus Eszter, a Karolina Katolikus 
Általános Iskola, Székesegyházi 

Kórusiskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola magyar-történelem 
szakos tanára, Dr. Brusznyai 
Árpád és Dr. Rusvay Tibor tanár 
mementóinál Dr. Somorjai Gábor 
egykori tanítvány, Dr. Pétery Jó-
zsef meghurcolt megyéspüspök 
emléktáblájánál pedig Marton 

Zsolt, az egyházmegye nemrég 
szolgálatra szentelt új főpásztora 
mondott kegyeleti beszédet.  

Este, az ünnepi műsor kereté-
ben ezúttal M. Kiss Sándor törté-
nész volt a szónok.

- Azt gondolom, senki számára 

sem vitás, hogy az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc világtörté-
nelmet alakító esemény volt. An-
nak idején álmélkodva fi gyelte a 
földkerekség a pesti srácok, mun-
kások, egyetemisták, férfi ak és 
nők küzdelmét. Árulkodó, hogy a 
szabad világ egyik legjelentősebb 

lapja, a Time magazin 1957-ben a 
magyar szabadságharcost tüntet-
te fel címlapján az év embereként 

- emlékeztetett a neves történész, 
érzékeltetve, hogyan viszonyult a 
demokratikus nemzetközi közvé-
lemény a hazánkban történtekre.

Hozzátette: aligha kérdéses, 
hogy a forradalom és szabadság-
harc kitörésének oka a diktatúra 
minden társadalmi rétegét érintő, 
válogatás nélküli tobzódásának 
megelégelése volt.

- A neves hősök és mártírok, az 
egyszerű, névtelen forradalmárok 
elementáris erejű szabadságvá-
gya és diktatúraellenessége új 
perspektívát nyitott a magyar-
ságnak, megérdemlik, hogy sze-
ressük őket és ne feledjük, mit 
köszönhetünk nekik - zárta sza-
vait a szónok.

Az ünnepi beszédet követő 
rendkívül színvonalas műsor-
ban közreműködtek: Czakó Ádám 
színművész, illetve - Sándor Ben-
ce karnagy vezényletével - a Vác 
Civitas Szimfonikus Zenekar, Cs. 
Nagy Ildikó zongoraművész és 
Scheuring Kata fuvolaművész. 

Az eseményen Matkovich Ilo-
na polgármesterrel az élen az új 
képviselő-testület számos tagja 
is jelen volt a különböző intéz-
mények, szervezetek képviselői, 
egyházi vezetők és az érdeklődő 
állampolgárok mellett.          R. Z.

Újabb fontos szakaszához érke-
zett a váci ferences rendház teljes 
körű felújítása, miután befejező-
dött a külső, rendkívül látványos 
eredményű rekonstrukció.

Most már gyorsabb ütemben 
folytatódhat a falakon belül az 
új funkciónak megfelelő átalakí-
tás, ugyanis ezután - az államnak 
az építő beruházást segítő több 
mint két milliárd forint összegű 
támogatásával - "Munkaerő-piaci 
Elhelyezkedést Segítő Speciális 
Fejlesztő Központ" kaphat helyet 
a patinás épületben.

- Ez a felújítás a piarista rend 
számára azért különösen fontos, 
mert végeredményben azt teszi 
majd lehetővé, hogy a fi ataloknak 
egy olyan csoportját is jobban fel 
tudjuk karolni, akik a hagyomá-
nyos iskolarendszerhez ezen intéz-
mény segítsége nélkül egyáltalán 
nem tudnának kapcsolódni, vagy 
csak nagyon korlátozottan lenne 
erre lehetőségük - mondta az októ-
ber 10-én tartott "bokrétaünnep-
ségen" Szilvásy László, a létesülő 
új intézmény fenntartását vállaló 
tanítórend tartományfőnöke.

A Széchenyi 2020 program-
ban megvalósuló "Szennyvíz-
tisztító telep fejlesztése Vácon" 
tárgyú projekt segítségével a 
Duna Menti Regionális Vízmű 
Zrt. váci szennyvíztisztító telepe 
megújul és korszerűbbé válik, a 
beruházás már a félidejénél tart. 

A KEHOP keretében nyert 
4,485 milliárd forint európai 
uniós, vissza nem térítendő 
támogatásnak a DMRV Zrt. a 
kedvezményezettje.

A félidei tájékoztatón Virág 
László, a társaság vezérigazga-
tója felhívta a fi gyelmet, hogy a 
szennyvizek a vízfogyasztás el-
múlt évtizedekben megfi gyelhe-
tő visszaszorulásával töményeb-
bé váltak, a szennyvíztisztító 
terhelése így szennyezőanyagok 
tekintetében növekedett, ugyan-
akkor a természet védelme érde-
kében a tisztítási követelmények 
szigorodtak, a határértékek be-

tartása egyre nehezebbé vált az 
üzemeltető számára.

A szűkséges fejlesztéseket ma-
gába foglaló projekt keretében 
megvalósul a szennyvíztisztító 
telep technológiai fejlesztése, az 
előmechanikai tisztítósor gépé-
szeti és építészeti átalakítása, 
új műtárgy készül a biológiai 
tisztítás elvégzésére, illetve új 
lesz a csatornaiszap fogadó mű-
tárgy is a szükséges gépészeti 
berendezésekkel együtt.

A szennyvíztisztító telepen 
jelenleg a kivitelezés folyamatos, 
a munkák az ütemezés szerint 
folytatódnak, a projekt lezárá-
sának határideje a jövő év no-
vembere. 

A fejlesztésnek köszönhetően 
a szennyvíztisztító telep az elő-
írásoknak és a derogációs köte-
lezettségeknek hosszú távon is 
megfelelően és kellő üzembiz-
tonsággal működhet.

Az Egészséges Budapest 
Program (EBP) keretében 200 
millió forintos fejlesztési forrás-
hoz jutott a váci Jávorszky Ödön 
Kórház, ebből 139 924 780 forin-
tot orvosi műszer ellátottság 
javítására, 60 075 220 forintot 
informatikai fejlesztésre fordít 
az intézmény.

Az informatikai fejlesztés 
már a tavalyi évben megkezdő-
dött az egészségügyi intézmény-
ben. Az első ütemben 140-140 
db asztali gép és monitor, 47 
darab nyomtató, míg a második 
ütemben 135-135 darab asztali 
gép és monitor érkezett. Az in-
formatikai eszközök üzembe 
helyezése nagyban elősegíti a 
járó- és fekvőbeteg ellátásban a 
gyorsabb és hatékonyabb mun-
kavégzést. Az orvostechnológiai 
eszközök közül az elmúlt hetek-
ben, mintegy 70 millió forint 
értékben érkeztek eszközök.

Az EBP keretében 2026-ig 
megvalósul az új járóbeteg 
szak rendelő tömb építése, 
laboratóriumi és képalkotó 

diagnosztika fejlesztéssel, az 
orvostechnikai eszközpark mo-
dernizálásával, informatikai 
berendezések beszerzésével. 
Az erre biztosított forrás az 
1970/2017. (XII.19.) Kormány-
határozat értelmében: 5 659 558 
579 forint.

A járóbeteg ellátás fejlesztése 
az új szakrendelő építését, a régi 
épület bontását, a kertészeti 
munkákat, a belső utak kiépí-
tését, a fotovoltaikus rendszer 
kialakítását, és a közműépítést 
foglalja magába, az ellátáshoz 
szükséges, korszerű eszközök 
beszerzésével együtt.

Csaknem 270 millió forint 
összegű, nagyrészt állami, ki-
sebb hányadban uniós forrású 
beruházással jelentős mértékben 
megújult a Váci Járási Hivatal-
nak, a Pest Megyei Kormány-
hivatal számos irodájának és 
egy kormányablak hivatalnak 
is helyet adó Csányi körúti iroda-
épület, a volt CEMÜ-székház.

Tarnai Richárd, Pest megyei 
kormánymegbízott így össze-
gezte a beruházás jelentőségét: 
a hivatalépület egyértelműen 
olcsóbbá, könnyebben, kisebb 
költséggel fenntarthatóvá vált, 
ezáltal a fejlesztés a környezetvé-
delem szempontjából is lényeges. 

Rétvári Bence országgyűlési 
képviselő kiemelte: a lakosság-
nak az államról alkotott képét 
alapvetően meghatározza pél-
dául az is, hogy milyen színvo-
nalúak azok a hivatalok, ahova 
be kell térniük ügyeiket intézve.

A 19,6 kilométeres útszaka-
szon 5 új híd építése és 14 híd 
felújítása, két új különszintű cso-
mópont Sződligetnél és Dunake-
szi északi részén, 2,8 kilométeres 
zajárnyékoló fal építése, Fótnál 
félcsomópont létesítése fel- és 
lehajtóágak kiépítésével, 10 ki-
lométer hosszan beton terelőfa-
las középső fi zikai elválasztás, 
6 kilométer hosszan a vízbázis 
védelmére vízzáróan burkolt 
árkok készítése, 4,5 hektáron vé-
derdő- és csereerdő telepítés – ez 
jellemezte az M2 gyorsforgalmi 
út építését számokban.

Október 1-jén ünnepélyes 
keretek között adták át az M2 
egy szakaszát, így már 2×2 sávos 
úton közlekedhetnek az autósok 

Budapest és Vác között.
Rétvári Bence országgyűlési 

képviselő, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának parla-
menti államtitkára kiemelte, 
hogy a kibővített út több mint 
250 ezer ember mindennapi 
életét könnyíti meg, immár biz-
tonságosabban közlekedhetnek 
az autósok a korábban baleset-
veszélyes szakaszon, továbbá 
a fejlesztés nyomán új beruhá-
zások valósulhatnak meg, új 
munkahelyek jöhetnek létre a 
térségben.

A közel 33 milliárd forint 
értékű beruházás a Széchenyi 
2020 Program keretében, az Eu-
rópai Unió Kohéziós Alapjának 
támogatásával valósult meg.

Kívülről már megújult 
a ferences rendház

Félidőn túl a váci 
szennyvíztelep rekonstrukciója

Fejlesztik a váci kórházat

Részben már megújult a Váci 
Járási Hivatal épülete

M2 részátadás: már a váciak 
is jó úton haladhatnak

Körforgalmi rend a Kosdi út és a Telep utca találkozásánál - 
Elkészült a térkőből kirakott középsziget a Kosdi út és a Telep utca 
kereszteződésében, október közepétől már körforgalmi rend szerint 
lehet áthajtani a forgalmas csomóponton, így nagyon fontos, hogy az 
erre közlekedők ne megszokás alapján vezessenek, hanem különösen 
fi gyeljenek a táblás jelzésekre és az útburkolat i felfestésekre.

Megemlékezés október 23-án

- Fontos, hogy az állampolgá-
rok azt érezzék, hogy nem teher 
az ügyintézés, hanem egy köz-
szolgáltatásnak a része, ahol a 
legmesszebbmenőkig fi gyelembe 
veszik a szempontjaikat, kényel-
müket - fogalmazott a politikus.

A járási hivatali irodaépület 
felújító beruházásának fő ele-
mei: az épület hőszigetelése, kor-
szerű nyílászárók beszerelése, a 
tető felújítása egy kis naperőmű 
üzembe állításával egybekötve, 
ami éves szinten két millió forint 
megtakarítást eredményezhet 
az áramfelhasználás terén. R.Z. 

Fotó: www.kormanyhivatal.hu
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Iskolákba látogat a Vác Civitas 
Szimfonikus Zenekar

A Kaleidoszkóp-díjig meneteltek a verslábak

Jubileumot ünnepelt a Sorstárs '94 Alapítvány

Krónika Kultúra

A HÓNAP FOTÓJA              Duna-parton              Jakus Csaba felvétele

Hajszter Donát
A szerző a Boronkay-iskola volt diákja, jelenleg egyetemista. 

VENDÉGTOLL

Filmajánlómhoz ezúttal a magyar fi lmtörténet egyik legméltatlanabbul 
elhanyagolt fi lmjét választottam, „Az ötödik pecsét”-et.

A Fábri Zoltán rendezte fi lm felépítése igencsak egyszerű, de a tartalma 
annál zseniálisabb.

Adott egy asztaltársaság, melynek tagjai minden este összejönnek egy, 
a nyilasok uralta Budapesten lévő kocsmában. Ez az alaphelyzet remek 
lehetőséget ad a karakterábrázolásra.

Négy főszereplő jól elkülöníthető jellem. Ez a legesszenciálisabban abban 
a példában jelenik meg, amikor felmerül a kérdés, hogy ki kicsoda lenne a 
következő életében, Tomóceusz Katatiki vagy Gyugyu. Ez a fi lm megtekin-
tésének hiányában bugyután hangozhat, így most jött el az a pont, ahol 
megkérnék mindenkit, aki még nem látta ezt a remekművet, hogy lehető-
leg nézzék meg, mivel senkit nem akarok megfosztani ettől az élménytől 
bármilyen nemű szpojlerrel.

A fi lm három részre osztható elmélet-gyakorlat-vizsga. Az elmélet része 
a kocsmajelenet, amely egy egybefüggő kb. 40 perces jelenet. Itt kifejtődnek 
a karakterek jellemei, elvei. Ezt követi a gyakorlat, melyben a szereplők 
magánéletébe kapunk betekintést. Itt kiderül, hogy ki mennyire veszi ko-
molyan az elveit. A harmadik rész a vizsga, amikor elfogják és próbatétel 
elé állítják őket a nyilasok, ez a jelenet nem több, mint 5-10 perc, de ebben a 
kis időben manifesztálódik minden, ami eddig csak „elmélet” volt. Itt dől el, 
hogy kinek mi fontosabb, az élete vagy a morális intaktsága.

A színészek egyszerűen kiválóak, ami nem meglepő, hiszen olyan óriásokat 
is felsorakoztat a fi lm, mint Őze Lajos, Márkus László, Latinovits Zoltán.

A karaktereknek egyesével is saját jól kidolgozott hátterük, sorsuk van. 
Béla a megalkuvás teoretikusa: akármikor behódol bárkinek, ha az érdekében 
áll, igazi elvei igazából nincsenek is. Király a képmutatás mintapéldája, az 
állítólagos műveltségével henceg, miközben egy Bosch festményt simán elcserél 
egy borjúszegyre, emellett törtető is, látszólag ő a tökéletes Tomóceusz Kata-
tiki, de a vizsgán végül ő is helytáll. Kovács egy becsületes kisember: semmi 
különleges nincs benne, és ezt ő is tudja, látszólag ő lenne a tökéletes Gyugyu, 
de nem tudja meggyőzni magát, hogy tényleg ez a helyes döntés, erkölcsi 
tisztaságában biztosan szerepet játszik, hogy vallásos ember. Gyuricza az 
asztaltársaság beszélgetéseit szinte mindig csak külső szemlélőként fi gyeli, 
soha nem folyik bele a beszélgetésbe igazán, viszont, amikor felvázolja a már 
említett kérdést, az akkora erejű, hogy az lesz a további események katalizátora, 
mióta meghalt a felesége, azóta egy cinikus „maszkot” húzott magára, de 
az összes szereplő közül erkölcsileg talán ő a legnemesebb. A fi lmben nincs 
konkrétan megemlítve, hogy ateista, de több dolog is egyértelműen utal rá. 
Ez a vallástalanság viszont csak még tiszteletre méltóbba teszi, ugyanis ő 
az erkölcsi tisztaságáért nem vár semmi túlvilági jutalmat, egyszerűen 
azért cselekszik helyesen, mert meggyőződése, hogy ez az egyetlen járható 
út az emberiség számára. Ezt nálam jóval erőteljesebben fogalmazta meg 
József Attila, akinek a Két hexameter című műve így szól: „Mért legyek én 
tisztességes? Kiterítenek úgyis! / Mért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.”

A főszereplőkön kívül említésre méltó még a Civilruhás. Ő az elnyomó 
hatalmak megszemélyesítése. Szerinte a kivégzés azért nem jó megoldás, 
mert abban van valami dicsőségesen hősies, ez lázongásokhoz vezetne, 
ellenben, ha az elítélteket megfosztják az önbecsülésüktől, akkor úgy fogják 
érezni, hogy igazából ők sem különbek semmiféle hatalomnál, így el lehet 
kerülni további incidenseket.

Összességében ez az alkotás nagyon művészfi lmszerű, de a jó értelemben, 
hiszen mindent, ami a kommersz fi lmekben jó, azt is egybeötvözi, így a 
végeredmény igencsak magával ragadóan tartalmas: egyértelmű 10/10, aki 
nem látta, az igazán szerencsés, mert ez az élmeny még előtte van. 

A Vác Civitas Szimfoni-
kus Zenekar novemberben és 
decemberben két különböző 
hangversenysorozatot is indít 
az általános iskolákban: novem-
berben tizenkilenc interaktív 
osztálytermi hangversenyt és 
hangszerbemutatót tartanak, 
majd december 6-án és 7-én öt 
általános iskolában mutatnak 
be i� úsági hangversenyt.

- A kétféle ifjúsági hangver-
seny gondolata onnan szárma-
zik, hogy a mai ingergazdag 
világban nagyon nehéz, sőt 
szinte reménytelennek tűnik 
az általános iskolai korosztályt 
i� úsági hangversenyre elcsábí-
tani. Egy megoldás maradt, ha 
a zenekar megy el az általános 
iskolákba, hogy a kultúra ezen 
ágát minél korábban és minél 

szélesebb körben megismertesse 
és megszerettesse a gyerekekkel. 
Az interaktív osztálytermi kon-
certek segítségével testközelből 
megismerhetik és akár kis is pró-
bálhatják a gyerekek a szimfoni-
kus zenekar egyes hangszereit. 
Családias légkörben, az iskola 
hagyományos menetrendjét nem 
megzavarva egy rendhagyó tanó-
ra keretén belül találkozhatnak 
a zenekar fúvós (fuvola, oboa, 
klarinét, fagott, kürt) kvintett-
jével - nyilatkozta Sándor Bence 
zenekarvezető karnagy.

Az öt váci általános iskolai 
hangverseny keretében a teljes 
zenekar ellátogat az intézmé-
nyekbe, és a helyszínek adottsá-
gai függvényében hol az aulában, 
hol a tornateremben, hol a galé-
rián muzsikálnak.

Az Idősek Világnapja alkal-
mából adták át az elismeré-
seket Budapesten azoknak az 
önkormányzatoknak, amelyek 
tevékenységükkel az időspoli-
tika megerősítéséhez jelentős 
mértékben hozzájárulnak he-
lyi szinten. 

Idén tíz települést díjaztak, 
köztük Vác már másodszor ka-
pott kitüntetést az idősekkel 
kapcsolatos szakmai munká-
ért, plusz felelősségvállalásért, 
programokért. 

A díj adományozásával az 
emberi erőforrások minisztere 
és a belügyminiszter szándéka 
elismerni az eddigi eredmé-
nyeket és felhívni a figyel-
met arra, hogy helyi szinten 
az önkormányzatok tehetnek 
legtöbbet az információáram-
lás és a párbeszéd kialakítása 
révén az időspolitika érvénye-
süléséért, az elért eredmények 
megismertetésével azok elis-
meréséért és a közösségek 
fejlődéséért.

Két hasonló című, mégis tel-
jesen más előadás vitte a pálmát 
a Kaleidoszkóp VersFesztiválon, 
amelynek, immár hagyományo-
san ismét a Váci Dunakanyar 
Színház adott otthont. A Vari-
dance Társulat „Verslábak, ha 
táncolnak” című költészeti tánc-
showja és az E-mancik Társulat 
négy színésznőjének „Verslábak 
neccharisnyában” kortárs női 
darabja lett a versszínházi ka-
tegória megosztott győztese. A 
színészek között Liszi Melin-
da versmondása bizonyult a 
legjobbnak, a nem hivatásos 
versmondók közül Péter Lea 
(Óbecse, Vajdaság-Szerbia) lett 
a győztes, míg junior kategó-

riában a KaleidoszKópé-díjat 
Wéber Alíz (Szekszárd) kapta. 
Versfi lmesként Ledő Barnabás 
(Budapest) kapta a győztesnek 
járó elismerést. 

A 19. Kaleidoszkóp VersFesz-
tivál előadásai idén egytől-egyig 
ingyenesek voltak, s igen nagy 
érdeklődés övezte a rendezvény 
minden produkcióját a házi-
gazda teátrumban, a Rubra Art 
Lounge vendéglátóhelyen és 
szabadtéren egyaránt: számos 
exkluzív irodalmi történet, vers-
színházi előadás, mozgásszín-
házi produkció, meseelőadás, 
versmondás, beavató színház, 
koncert és vetítés várta a közön-
séget öt napon át.

Az október 25-én rendezett 
eseményen Hámor Szabolcs, a 
napközi otthon támogatását vál-
laló alapítvány elnöke köszöntötte 
a gondozottakat, családtagokat, 
a támogatókat, az intézmény 
dolgozóit, az önkormányzat kép-
viseletében érkező Matkovich 
Ilona polgármestert, Jess Kinga 
és Inotay Gergely képviselőket.

- Alapítványunk története 
1993-ban kezdődött, amikor egy 
kormányrendelet alapján foglal-
koztató intézményt kellett létre-
hozni a valamilyen fogyatékkal 
élő gyerekek, fiatalok részére, 
akik kikerültek a különböző 
speciális iskolákból. Ezt a fela-
datot Veszelei Sándorné kapta 
meg annak idején, ami hálás és 
hálátlan feladat is volt egyben, 
merthogy egy konténerépülettel 
indult a munka, de pályázatok, 

támogatások segítségével sikerült 
előre lépni, mígnem hamarosan 
méltó helyet kapott a napközi 
foglalkoztató itt a Tabán utcában. 

1994-ben fogalmazódott meg 
az a gondolat, hogy szükség len-
ne egy olyan alapítványra, amely 
azzal foglalkozik, hogy az itt gon-
dozottak életkörülményeit, kom-
fortját javítsa, mindennapjaikat 
színesítse. És itt hadd mondjak 
köszönetet elődeimnek, így az 
alapítványt tevő Szabó Mihály-
nénak, az első elnök Zsarnóczay 
Mártonnak, az őt követő Szarka 
Győzőnének, akitől megörököl-
tem ezt a megtisztelő szerepet. 
Megpróbálom jómagam is azt 
a vonalat folytatni, ami alapján 
ő irányította a szervezetet, egy 
dolgot mondott nekem, és ez ars 
poeticának is beillik: itt minden 
csakis a gyerekekért, a fi atalokért 

történik, csakis az ő segítésükről 
szól - mondta Hámor Szabolcs.

Hozzátette: a jövőben igyekez-
nek még több támogatót megnyer-
ni az ügynek, még nyitottabbá 
tenni az alapítványt, ami a kom-
munikáció erősítését is jelenti.

Szarka Győzőné is köszöntötte 
a jelenlévőket, mint fogalmazott, 
az alapítvány működésének zsi-
nórmércéje, hogy első a gyerek 
és első a szülő, szavai szerint hálát 
kell adni a Jóistennek, hogy ilyen 

áldozatkész szülők nevelték ezeket 
a remek gyerekeket, akik ugyan 
már fi atalok és felnőttek, de a gon-
dozóknak, segítőknek, támogatók-
nak - ugyanúgy, mint a szüleiknek 

- mindig gyerekek maradnak.
A köszöntők után kisebb 

asztaltársaságokban vidám be-
szélgetésekkel folytatódott a dél-
után, fi nomságok sora került az 
asztalokra, s a hangulatot tovább 
vidámította Faludi Szilvia és Vá-
radi Gábor énekes-zenés előadása. 

Több száz levendula tő 
is díszíti a várost

A helyi közösségek támogatá-
sa, a fenntartható és így élhetőbb 
jövő megteremtése céljából hívta 
életre a DDC tavasszal a Zöld Vá-
ros Programot, amelynek során 
akkor több száz növényt ültettek 
el Vácon. Az őszi folytatásban 
mintegy 300 levendula került a 
földbe a település több pontján.

A Duna-Dráva Cement Kft. a 
helyi közösségek támogatásának 
és egy tisztább, rendezettebb és 
élhetőbb környezet kialakításá-
nak érdekében hozta létre a DDC 
Zöld Város Programot, beépítve 
azt a további három pillérből 
álló társadalmi felelősségválla-
lási programjába.

A programmal céljuk, hogy 
felhívják a helyi közösség, a váci 
lakosság és a környéken tanuló 
diákok figyelmét arra, hogy a 
rendezett, tiszta környezetet 
nemcsak a cementgyáron belül 
tartják fontosnak, hanem azon 
kívül is. 

Tavasszal, a két napos prog-

ram keretében növénytelepíté-
si, területrendezési és szépítési, 
illetve szemétszedési feladatok 
várták az önkéntesen résztvevő 
váci diákokat és a DDC-s dolgo-
zókat a deákvári KRESZ park és 
vízfogó területén.

A Duna-Dráva Cement Kft. 
kiemelten fontosnak tartotta (és 

tartja most is), hogy az elülte-
tett fákat és növényeket az idő 
előrehaladtával is gondozzák. A 
rendkívüli száraz nyár folyamán 
megritkult növényzetet látva 
úgy döntöttek, ősszel tovább 
folytatják a programot. 

Október 22-én közel 300 tő 
levendulát ültettek el a DDC-s 
dolgozók a vízfogó területén (az 
ültetéshez szükséges mintegy 
1500 liter vizet a Duna Menti Re-
gionális Vízmű Zrt. biztosította), 
valamint gondot fordítottak a 
tavasszal elültetett palánták 
beöntözésére is. A levendulás ta-
laj mulcs réteget is kapott, ezzel 
is biztosítva a védelmet: a réteg 
egyrészt tartja a nedvességet, 
másrészt lassítja, akadályozza 
a gyomok kifejlődését.

A hét további részében Bíró 
György, a Vác Város Környezet-
védelméért Alapítvány elnöke 
és Rendes Veronika tájépítész 
két helyszínen vezetett terület-
rendezési tevékenységet diák-
csoportok segítségével.

Az október 22-ei eseményen 
Matkovich Ilona polgármester 
is tiszteletét tette, köszönetet 
mondva a DDC-nek a város 
megszépítéséért vállalt erőfe-
szítéseiért.

Igazán kegyeikbe fogadták az égiek a huszonöt éves múltú Sorstárs '94 Alapítvány jubileumi ünnepi 
találkozójának szervezőit, résztvevőit, hiszen gyönyörű napsütéses időben rendezhették meg az ese-
ményt a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Tabán utcai napközi otthonának udvarán.

Ismét Idősbarát 
Önkormányzat díjat 
kapott Vác
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Születtek:
Majer Gábor és Izsóf Tímea 

Szabina gyermeke: Milán, Ma-
dár Norbert és Roszel Boglárka 
gyermeke: Lilla, Kovács András 
és Pajor Lilla gyermeke: Andor, 
Bercse Lajos és Drenkovics Ka-
talin gyermeke: Ákos, Borbély 
Levente Péter és Kovács Anna 
gyermeke: Anna Lelle, Galsa Pé-
ter és Gados Dóra Éva gyermeke: 
Liliána Alina, Csernák Ádám 
és Madár Viktória gyermeke: 
Lilien, Decsei Iosif és Nánási 
Rita gyermeke: Hunor József, 
Hornok Krisztián és Kovács 
Márta gyermeke: Lotti, Radics 
János Márk és Szőke Kitti gyer-
meke: Léna, Horchi Marcell és 
Szőke Renáta gyermeke: Teo-
dor, Hegedűs Krisztián és Géczi 
Edina Lívia gyermeke: Szófi a, 
Kiss Gábor és Boróka Andrea 
gyermeke: Róza, Styevó László 
és Simák Brigitta gyermeke: 
Nóra, Hanuszik Sándor Gellért 
és Bocsi Kinga gyermeke: Márk 
Félix, Kiss Péter Pál és Kovács 
Hajnalka gyermeke: Zara Aina, 
Uderszky Zsolt Csaba és Marton 
Renáta gyermeke: Margit, Mac 
An Ri Alan Bryan és Péter Dóra 
gyermeke: Oz, Tarsoly Balázs 
Sándor és Pénzes Réka gyer-
meke: Ármin, Néveri Péter és 
Oroszki Szilvia gyermeke: Zen-
te, Vincze Ferenc és Horváth 
Éva gyermeke: Angelika Mária, 
Oláh Norbert és Szerecz Anna 
Viktória gyermeke: Zsombor 
Soma, Kata Szilárd és Vincze 
Adrienn gyermeke: Emília, Do-
bos Zsolt és Tokodi Krisztina 
gyermeke: Ádám, Matos Dennis 
és Dreifi nger Enikő gyermeke: 
Hanna Olívia

Házasságot kötöttek:
Plachi Zsolt és Polónyi Mari-

ann Ágnes, Soós Dániel és Hor-
nok Viktória, Pósa Erik és Sas 

Fanni, Nagy Zoltán és Matolcsi 
Katalin, Gyüre László és Kránitz 
Gréta Hajnalka, Diósi Dániel és 
Moravcsik Angéla, Mirkó Zoltán 
és Mangosz Barbara, Csámpai 
Dezső és Rusznák Edina, Len-
gyel Tamás és Kiss Rita Réka, 
Baksza András és Dervarics Vik-
tória, Vigvári Tamás és Briglo-
vics Imola Noémi, Gál Ferenc 
és Bulyáki Katalin

Elhunytak:
Varga András /1970/, Rosze-

vák János /1942/, Lázár János 
/1942/, Lajtai Istvánné sz: Ko-
vács Mária /1947/, Zatykó János 
/1936/, Losonci Sándor Lőrinc 
/1947/, Hugyecz Mihályné sz: 
Tóth Mária /1939/, Szabóné 
Valentin Magdolna Anna /1945/, 
Pál Tibor /1944/, Kecskés Zol-
tán /1968/, Berecz József /1955/, 
Hambalgó László /1948/, Bach 
Jánosné sz: Müller Magdol-
na /1936/, Gonda Lászlóné sz: 
Horváth Mária /1947/, Gombos 
Sándor Barnáné sz: Szép Kata-
lin Erzsébet /1954/, Vengring 
Istvánné sz: Prétor Magdolna 
/1942/, Süveg József /1945/, Nyári 
Ferenc /1978/, Pellei Róbert Ti-
bor /1935/, Havasi Károly György 
/1944/, Kőrös Györgyné sz: Hé-
nap Erzsébet /1938/, Kalácska 
Zsuzsanna Gizella sz: Csontos 
Zsuzsanna Gizella /1956/, Deme-
ter Zoltán /1948/, Rudnai Imréné 
sz: Kuczor Erika /1936/, Zrinyi 
Károly /1932/, Eck Attila /1966/, 
Bakaja László /1931/, Mák István 
/1938/, Szilveszter Gábor /1949/, 
Dávid Kálmánné sz. Balog Te-
réz /1928/, Gulyás Sándorné sz. 
Vincze Anna /1934/, Bagi László 
/1955/, Monori Mihály /1949/, 
Hertel Jánosné sz: Seres Katalin 
Mária /1950/, Kertesi Jánosné sz: 
Sándor Mária /1948/

Programok Hasznos

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

01. A 02. B 03.  C
04.  D 05. E 06. F 07.  G 08. H 09. I 10. A
11.  B 12.  C 13. D 14. E 15. F 16. G 17. H
18. I 19.  A 20. B 21.  C 22. D 23. E 24. F
25.   G 26.  H 27.  I 28.  A 29. B 30. C 01.  D
02. E 03.  F 04. G 05. H 06. I 07. A 08.  B
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VÉRVÉTEL, KÖTÖZÉS OTTHONÁBAN! 
Feszültségmentes, rohanás nélküli 

egészségügyi szolgáltatások már Vácon is! 
Tel: 06-30-320-0461 

www.vervetelhazhozjon.hu

aall llaass@@eelleekkttrroosszziiggeett .eeuu

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

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

KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁC

KATONNA LAJOS
VÁROSII KÖNYVTÁR

ÁC       VVÁC

KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁCV

November 9. 10.00 - 13.00
Családi nap - Kézműves foglalkozás gyermekeknek
A foglalkozás ingyenes! 
Várják a kisgyermekes családokat.

November 12. 17.00 - 18.00
Irodalomterápiás klub
Klubvezető: Pápay Eszter
A belépés díjtalan, szeretettel várják az irodalom 
iránt érdeklődőket.

November 14. 17.30 - 18.30
Élet az élet után
Kiss Kató előadása
A belépés díjtalan, szeretettel várják az érdeklődőket.

November 18. 9.00 - 9.30
Babafoglalkoztató
Zenés foglalkozás mondókákkal és csoportos játékokkal 
a legkisebbek részére.

November 30. 10.00 - 13.00
Découpage - kézműves foglalkozás Koncz Erikával
A foglalkozás ára: 2500 Ft
Az ár a készítendő tárgyak anyagától függően változhat! 
Az anyagokat, eszközöket a szervezők biztosítják.
Regisztrálni a kne.g.erika@gmail.com e-mail címen lehet.
Várják a kisgyermekes családokat.

Kiállítás
Glicza Flórián "Sodrás" című kiállítása
A november 7-én tartandó megnyitón köszöntőt 
mond Németh Árpád festőművész, közreműködik: 
Bene Annamária fuvolaművész
A kiállítás a könyvtár nyitva tartási idejében látogatható.

November 8. 19.00
Anyád kínja
Tabumentes, formabontó, zenés előadás 2 részben
(Az Orfeum előadása)
Jegyár: 3500 Ft

November 10. 11.00
A legkisebb boszorkány
Lázár Ervin meséje alapján (A Soltis Lajos Színház előadása)
Jegyár: 1400 Ft

November 10.00 és 14.00
Szerencsések szerencséje
Magyar népmese (A Magyar Népmese Színház előadása)
Jegyár: 1000 Ft

November 15. 19.00
Arthur Miller: Pillantás a hídról
A Zenthe Ferenc Színház előadása
Jegyár: 3200 Ft

November 17. 19.00
Frankie
Bakos-Kiss Gábor önálló estje
Frank Sinatra élete és művei alapján írta Bereczki Ágota
Jegyár: 2400 Ft

November 22. 19.00
Molnár Ferenc: Olympia
Vígjáték két részben. Ivancsics Ilona és Színtársai előadása
Jegyár: 2900 Ft

November 30. 19.00
Sütő András: Advent a Hargitán
A Váci Dunakanyar Színház és a Zenthe Ferenc Színház 
előadása a "Premier Bérlet" sorozatában
Jegyár: 3500 Ft

A Forte Fotóklub Vác a "Fotó ünnepe" című 
hagyományos évzáró tárlata
Megnyitó: November 8. péntek, 17 óra. 
November 8. 18.00
VII. Váci Irodalmi Szalon: vendég Geszti Péter
Beszélgetőtárs: Matkovich Ilona
Jegyár: 1300 Ft (elővételben), 1600 Ft (a helyszínen)

November 9. 20.00
Rock & roll party a Panoráma zenekarral
Jegyár: 1000 Ft

November 10. 17.00
Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter: 
A padlás (családi előadás)
Félig mese, félig musical a Parlando Társulat előadásában
Jegyár: 1500 Ft

November 11. 10.00 és 14.00
Parlando i� úsági bérlet I. előadás
Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter: 
A padlás
A bérlet ára: 3300 Ft 
(A bérletárusítás lezártát követően a fennmaradó 
helyekre előadásonként lesz lehetőség jegyet vásá-
rolni 1500 Ft-os áron.)

November 15. 20.00
Váci jazz klub: Balázs Elemér Group
Jegyár: 1200 Ft
A koncert megvalósulását a Nemzeti kulturális Alap támogatja.

November 16. 11.00
Apacuka koncert
Az Apacuka a gyermekeknek szóló zenekarok legújabb 
generációját képviseli. Interaktív, játékos, táncos kon-
certjeinken változatos stílusú, kizárólag élőben előadott 
dalok hallhatóak. 
Jegyár: 2000 Ft

November 17. 10.00
MOZGÓMOZI
A legújabb premierfi lmek a művelődési központban.
Jegyár: 1300 Ft
Jegyfoglalás: a www.mozgomozi.hu oldalon.

November 17. 9.00-15.00 óráig
Babaholmi Börze
Használt, jó állapotú bébi, gyermek és kiskamasz ruhák, 
cipők, játékok és kiegészítők vásárolhatók meg.
Információ és jelentkezés: hétköznap 8-15 óra között: 
kozonsegszervezes@mimk.vac.hu, 30/757-6592

November 18. 19.00
Pál Feri atya előadása
Fordulat: a változás kulcsa
Szorult helyzetünkben, rossz közérzetünkben sokszor 
vágyunk arra, hogy megváltozzanak körülményeink. 
A külső változás azonban gyakran elképzelhetetlen 
egy olyan fordulat nélkül, amely bennünk megy végbe. 
Izgalmas dolog, hogy a belső átalakulást gyakran olyan 
külső változások követ ik, amelyek addig elképzelhetetle-
nek lettek volna.
Jegyár: 2000 Ft (elővételben), 2300 Ft (az előadás napján)

November 19-20-21. kedd-szerda-csütör-
tök, 10.00
A óvodás mesebérlet keretében: Pódium Színház:
Vuk, a kisróka – zenés mesejáték
A bérlet ára: 2500 Ft, 
a belépőjegy ára előadásonként: 1000 Ft

November 21. 19.00
Marc Camolett i: Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban
Vígjáték a veszprémi Pannon Várszínház előadásában. 
Jegyár: 2700 Ft (elővételben), 3000 Ft (az előadás napján)
Az előadás Marc Camoletti örökösének engedélyével 
jött létre. Magyarországi színpadi jogok: 
Hofra Színházi és Irodalmi Ügynökség 
(www.hofra.hu). 

November 24. 17.00
Valahol Európában
A Parlando Társulat előadásában (családi előadás)
Jegyár: 1500 Ft

November 26. 10.00 és 14.00
Kisiskolás mesebérlet: Pinokkió
A HADART Színház élőszereplős bábjáték előadása.
A bérlet ára: 2500 Ft, a belépőjegy ára előadásonként: 1000 Ft

November 28. 19.00
Dumaszínház: Kettőskereszt vagy amit akartok,
Dombóvári István önálló estje, műsorvezető: Bellus István.
Jegyár: 3300 Ft

November 29. 20.00
Váci jazz klub: Laczhegyi Máté Quartet
A zenekar 2018-ban alakult négy fi atal zenészből, akik a 
Conservatorium van Amsterdam hallgatóiként találkoztak. 
A kvartett Lachegyi Máté saját kompozícióit, valamint 
Keith Jarrett skandináv zenészekkel alakított legendás 
európai kvartettjének számait játssza.
Jegyár: 1200 Ft
A koncert megvalósulását a Nemzeti kulturális Alap támogatja.

November 30. 18.00
Figyelj Rám! 
A Váczi Néptáncegyüttes Gálaműsora
Jegyár: 1500 Ft (elővételben), 
2000 Ft (az előadás napján)

November 21 - december 31.
Adventi vásár a főtéren

Dr. Váradi Iván Attila 
fővárosi kiállítása
A több cikluson át a váci önkormányzati képviselő-tes-
tület tagjaként is tevékenykedő Dr. Váradi Iván Attila, 
a Váci Földváry Károly Általános Iskola korábbi 
igazgatója munkáiból láthatnak gazdag válogatott 
kiállítást az érdeklődők a Ferencvárosi Helytörténeti 
Gyűjtemény kiállítóterében. 
A falakon, paravánokon nagymesterek híres vagy ke-
vésbé ismert alkotásai nyomán készült tanulmányok 
és különböző tematikájú más táblaképek láthatók. 
A bemutató november 29-ig látható, keddtől pénte-
kig 10 - 18, szombatonként 10 - 14 óra között.

SZÉKESEGYHÁZ

Cecília hangverseny
Ismét rendkívül tartalmas műsorral készül szokásos 
évzáró hangversenyére a székesegyház Szent Cecília 
Kórusa.
November 24-én, az egyházi évet záró "Krisztus 
király ünnepe" vasárnapján Marton Zsolt megyéspüs-
pök celebrálja az este 6 órai szentmisét a dómban, s 
a liturgia keretében a székesegyházhoz kötődő ének-
karok előadásában elhangzik többek között gregorián 
proprium, Bárdos Lajos: Christus vincit, Cesar Franck: 
Panis angelicus című műve, illetve Varga Lászlónak, a 
székesegyház karnagyának a jövő évi Eucharisztikus 
Kongresszus zeneszerzői pályázatán első díjat nyert 
Pange lingua című kompozíciója is.
A mise utáni, 19 órai kezdettel tartandó hagyomá-
nyos Cecília hangverseny műsora:
Kodály: Tantum Ergo I., Tantum Ergo II., Ave Maria, 
150. Genfi  zsoltár, Bárdos: Csillagos ég, Haydn: Az égen, 
a földön, Mozart: Laudate Dominum, C. Franck: 
150. zsoltár, Carpent ier: Te Deum.
Közreműködnek: Dr. Bednarik Anasztázia orgonamű-
vész, Kostyák Att ila hegedűművész, Kómár István (bari-
ton szóló), Fitos Mónika, Dézsi Bernadett, Garamvölgyi 
Kriszt ina, Farkas András és Csima Zsolt énekművészek, 
a Váci Székesegyházi Kórusiskola (vezényelnek: Acsainé 
Dávid Ágnes és Nick Andrea karvezető tanárok), a Du-
nakeszi Szimfonikus Zenekar (művészet i vezető: Farkas 
Pál), a székesegyház Szent Cecília Kórusa. 

- A Cecília hangverseny mindig az egyházi év koronája 
Vácott a kórus, a hívek, a koncertlátogatók életében. 
Ilyenkor mindig közös „öröméneklésre” hívjuk kórusis-
kolás gyermekeinket is szüleikkel együtt és mindazokat, 
akik egyházzenei szolgálatomban hűséges munkatársa-
im, barátaim és kollégáim, hiszen a szentmise énekeit 
mindnyájan közösen zengjük Isten dicsőségére. A szent-
mise utáni koncert pedig reményeink szerint ezúttal is 
valóban felemelő ünnepi esemény lesz mindannyiunk-
nak, közönségünkkel együtt - mondta Varga László atya, 
a székesegyház karnagya.                                                 R. Z.
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Férfi  kézilabda NB I.

Vác - Komló:
22 - 28

Csurgó - Vác:
29 -23

Tatabánya - Vác:
37 -18

Vác - Mezőkövesd:
22 -22

Orosháza - Vác:
29- 25

Női kézilabda NB I.

FKisvárda - Váci NKSE:
24 - 24

Váci NKSE - Szombathely:
31 - 28

Váci NKSE - Siófok KC:
27 - 31

Szent István Sportegyesület 
- Váci NKSE:

27- 27

Labdarúgó NB II.
Vác FC - Vasas:

0 - 4
Vác FC - MTK Budapest:

1 - 3
Győri ETO - Vác FC:

0 - 0
Budafok - Vác FC:

2 - 0

SPORTEREDMÉNYEK

A Váci NKSE kettős 
győzelemmel továbbjutott

A Váci NKSE két győzelem-
mel búcsúztatta az osztrák Hy-
pót a női kézilabda EHF-kupa 
selejtezőjének 2. fordulójában: 
csapatunk hazai pályán héttel 
is vezetett már, de csak négy-
gólos előnyt tudott kiharcolni 
a Hypo ellen, aztán a második, 
idegenben vívott összecsapá-
son 30–23-ra nyertek Kácsor 
Grétáék.

Szilágyi Zoltán, a Váci NKSE 
mestere így nyilatkozott a pár-
harc után: "Végig a kezünkben 
tartottuk a visszavágót. Jól mű-
ködött a védekezésünk, ötle-
tes volt a támadójátékunk és 
a helyzetkihasználásunk is 
hatékony volt. A Hypo sokáig 
lassította a játékot, ezért nem 

Elnökként Hirling Zsolt a VVEC 
új vezérevezőse
Az egyesület színeiben - a könnyűsúlyú kétpáreve-
zős versenyszámban, Varga Tamással - olimpiai ötö-
dik helyezésig jutó, illetve később világbajnoki és 
Európa-bajnoki címet, összetett világkupa elsőséget 
szerző Hirling Zsolt látja el az elkövetkező időszak-
ban a Vác Városi Evezős Club elnöki teendőit.

Válogatott élsportolóként rend-
kívül intenzív életet élt az új elnök, 
de azóta sem "lazábbak" a minden-
napjai, hiszen légiforgalmi irányí-
tóként különösen felelősségteljes 
hivatást választott, így magától 
értetődő a kérdés, mi motiválta 
a Vác Városi Evezős Club elnöki 
feladatának elvállalására.  

- Hónapokkal ezelőtt többen 
megkerestek, hogy legyek elnök-
ségi tag, így is indultam neki, mert 
úgy érzem, hogy van kellő tapasz-
talatom, tenni akarásom, fi atalos 
lendületem ahhoz, hogy segíteni 
tudjak. Aztán a tisztújítás előtti 
utolsó időszakban már az elnöki 
tisztség megpályázására is felkér-
tek, én pedig arra gondoltam, hogy 
mivel oly sokat kaptam ettől ez 
egyesülettől, megtisztelő lehető-
ség, ha vezetőként viszonozhatom 
mindezt. Biztattak az edzők, az 
aktív korú fi atal és felnőtt spor-
tolók, a veteránok egyaránt, ami 

azt jelenti, hogy összekötő kapocs 
lehetek a tagság körében. És sze-
rintem épp ez az egyik legfonto-
sabb, az, hogy még szorosabban 
összefogjunk, hiszen egy hajóban 
evezünk. Tehát mindennek az az 
alapja, hogy mindenki egyenran-
gú csapattagként vegyen részt a 
klub életében, és itt a fi atal sporto-
lóink családjaira, a támogatóinkra 
is gondolok egyúttal - nyilatkozta 
Hirling Zsolt. 

Aztán arra fordítottuk a szót, 
hogy vajon mi a kulcsa a klub 
vonzerejének, aminek kapcsán 
nyilván ütős érv lehet, hogy egy 
még igen fi atal olimpiai nagydön-
tős, világ- és Európa bajnok volt 
élsportoló áll az egyesület élén. 

Ezzel kapcsolatban az új elnök 
így fogalmazott: "Bőven vannak 
itt húzónevek, gondoljunk csak 
a többszörös világbajnoki érmes 
Galambos Péterre, a kiváló edzők-
re, Rapcsák Károlyra és Mácsik 

alakult ki nagyobb különbség. 
A két meccs alapján nem volt 
kérdés, ki jut tovább."

A Váci NKSE a folytatásra 
ismét összekerült a török baj-
nok Kastamonu Belediyesi GSK 
együttesével, amellyel szemben 

két évvel ezelőtt elbúcsúzott 
a harmadik körben. Az első 
mérkőzéseket november 9-én 
és 10-én, a visszavágókat egy 
héttel később rendezik. A pár-
harcok győztesei a 16 csapatos 
csoportkörbe jutnak.

Miklósra, a szintén a klub büsz-
keségei közé tartozó Pető Tibor-
ra, a Magyar Evezős Szövetség 
elnökére, a sikert sikerre halmozó 
veterán evezőseinkre, a szárnyai-
kat bontogató utánpótláskorú ki-
válóságainkra, ők mindannyian 
segíthetnek a klub népszerűsíté-
sében, és segítenek is, azt a képet 
szeretnénk erősíteni, hogy nagy 
élmény és büszkeség hozzánk 
tartozni."                                   R. Z. 

Válogatott keretfeltöltés

A z evezősök 
hosszútávú, vá-
logatott keretet 
feltöltő versenyén 
számos dobogós helyezést ér-
tek el a Vác Városi Evezős Club 
sportolói.

Első helyen végeztek: Bács-
kai Máté (férfi felnőtt egypá-
revezős), Ujhelyi Mihály (férfi  
ifjúsági egypárevezős), Igar 
Ádám, Gyetván István, Földesi 
Bence, Laczkó András (fi ú serdü-
lő négypárevezős), Csepel Zsófi a 
(női felnőtt könnyűsúlyú egy-
párevezős).

Ezüstérmesek: Ács Kristóf 
(férfi felnőtt egypárevezős), 
Bóka Sára (női ifjúsági köny-
nyűsúlyú egypárevezős).

Bronzérmesek: Pálfai Csikó 
(férfi ifjúsági egypárevezős), 
Harsányi Viktória (női i� úsági 
egypárevezős).

Forrás: BONUM TV

Köszöntjük a szépkorú ünnepelteket!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Szombat Károlyné (szül.: Ko-
vács Erzsébet) szeptember 25-én 
betöltötte a 90., Bálint János pedig 
szeptember 28-án a 95. életévét.

A szépkorú ünnepelteket 
Mokánszky Zoltán volt alpolgár-
mester, önkormányzati képviselő 
és Mohácsiné Dim Rita, az intéz-
ményfelügyeleti és humán osztály 
vezetője is felkereste, hogy átadják 
nekik Orbán Viktor miniszterel-
nök írásos jókívánságát, valamint 
a városvezetés ajándékát. 
Erzsi néni aktív éveiben előbb a 
nemzeti banknál, majd a cement-
gyár vezérigazgatóságánál dolgo-
zott, végül onnan ment nyugdíjba.

Ami a családot illeti, testvére 
és unokatestvérei révén sokszo-
ros keresztanya, nagy örömére 
keresztgyerekei gyakorta meg-
látogatják az Arany János utcai 
idősek otthonában is, ahova hét 
évvel ezelőtt költözött be.

Mint mondta, szerető közös-
ségre talált a deákvári otthonban.

Bálint János felvidéki illető-
ségű, de munkája révén a mai 
Magyarország és az elcsatolt 
részek számos helyén dolgozott 
rövidebb-hosszabb ideig távirdai, 
postai alkalmazottként, legelőbb 
hibaelhárítóként, legutóbb műve-
zetőként.

Két gyermeket neveltek fel 
kedves feleségével, öt unokával 
és már két dédunokával teljes ez 
a kis-nagy családi kör.

János bácsi nagyon friss szelle-
mű, és fi zikailag is aktív, szívesen 

fúr-farag, szerszámokat készít, no 
meg gondozza kis veteményes-
kertjét.

A Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság vezetője rendészeti szakterületre 
PÁLYÁZATOT hirdet járőrtárs beosztás betöltésére!

Pályázati követelmények:
- betöltött 18. életév, 
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség, 
- magyar állampolgárság,
- állandó belföldi lakóhely, 
- érettségi bizonyítvány
- fi zikai, pszichológiai, egész-

ségügyi alkalmasság,
- pályaalkalmassági elbeszél-

getés eredményes minősítése,
- kifogástalan életvitel, illetve 

hozzájárulás annak 
a szolgálati viszony létesítése 
előtti, valamint a szolgálati vi-
szony fennállása alatti ellenőr-
zéséhez.

A felvételt nyert pályázók 5 
hónapos időtartamú iskolarend-
szeren kívüli moduláris kép-

zésben vesznek részt. A képzés 
várhatóan 2020. február 17-én 
indul az Adyligeti Rendészeti 
Szakgimnáziumban. A képzést 
követő sikeres vizsga esetén 
őr-járőrtárs rész-szakképesítést 
szereznek. 

Bérezés:-
 a képzés első két hónapjában 

a modulzáró vizsgáig bruttó 
195.000 Ft/hó munkabér,

- a modulzáró vizsga sikeres 
letételét követően, a hivatásos 
szolgálati jogviszonyba lépés 
napjától bruttó 201.000 Ft/hó 
alapilletmény és egyéb pótlék 
(nyelvpótlék, éjszakai, készenléti 
pótlék), valamint juttatás (cafe-
téria, lakhatási támogatás, ruha-
pénz, munkába járás költségtérí-

tés, egyéb utazási és mobiltelefon 
tarifacsomag kedvezmények). 

A pályázattal kapcsolatban 
felvilágosítást a Váci Rendőrka-
pitányság személyügyi előadója 
ad a 06-27/505-600-as telefon-
számon, valamint személyesen 
a Váci Rendőrkapitányságon 
hivatali munkaidőben. 

 A pályázatra jelentkezés 
határideje: 2019. november 30.

Néhány nappal ezelőtt ünne-
pelhette születésének 100. évfor-
dulóját Kovács Gézáné (született: 
Antal Erzsébet). 

Az igen ritka, ám annál gyö-
nyörűbb évforduló alkalmából 
Matkovich Ilona polgármester, 
Inotay Gergely önkormányzati 
képviselő és Mohácsiné Dim Rita, 
az Intézményfelügyeleti és Hu-
mán Osztály vezetője is megláto-
gatta és köszöntötte az ünnepeltet.

A szépkorú Erzsi néni átvette 
az írásos miniszterelnöki üdvöz-
letet és az önkormányzat virág-
csokrát. 

A találkozón többek között ki-
derült, hogy annak idején együtt 
dolgozott a Kötöttárugyárban a 
polgármester asszony édesanyjá-
val, Matkovich Jánosnéval.

Az elmúlt évszázad történel-
mének nagy pillanatait átélt, 
korát meghazudtoló fi atalsággal 
mesélő hölgy meleg hangon em-
lítette meg családját is, unokáit és 
dédunokáit.

Összesen 40 KISS motorvonatot 
rendelt meg a MÁV-START Zrt. 

Az emeletes vonatok gyártását a 
Stadler Bussnang AG. végzi, az első 
kocsik már kigördültek a gyártósor-
ról, és a tesztutakat járják. Október 
26-án több településen, így a váci 
vasútállomáson is lehetőséget adott 
a közlekedési társaság és a gyártó 
cég a korszerű járművek megtekin-
tésére, a nap folyamán több ezren 
éltek a lehetőséggel. 

www.vac.hu

Diákújságíróknak

A Váci Hírnök hasábjain szí-
vesen teret adunk diákújságírók 
cikkeinek is.

Elsősorban fontos iskolai ese-
ményekről szóló beszámolókat 
várunk a tehetséges fi ataloktól, 
de rövid fi lm-, koncert-, színházi 
kritikáknak, egyéb témájú publi-
cisztikáknak is igyekszünk helyet 
adni.

Tehát várjuk a fi atalos iromá-
nyokat.

2019. november 21 - december 31.
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Szén-monoxid 

7 év jótállással!

11.990 Ft

  

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)
operátor
nyomdai szakmunkás, gépmester
raktáros / 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.


