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Megszűnt kiskapu: a lakásbérlőnek nem lehet ingatlana

Díjkiosztó gála a Magyar Kultúra Napján

A Kultúra Magyar Városához méltó, magas színvonalú gálával kísért ünnepség keretében adták át Vác művészeti díjait a Magyar Kultúra Napján. 
Az elismeréseket (képünkön balról jobbra) Németh Árpád, Ribainé Zeller Piroska, Cs. Nagy Ildikó és Karánsebessy Balázs vehette át Matkovich Ilona 
polgármestertől, Fehér Zsolt szakbizottsági elnöktől és Mohácsiné Dim Rita osztályvezetőtől. (Részletek a 10 oldalon.)

Ingatlantulajdonos a jövő-
ben nem lehet önkormányzati 
lakás bérlője vagy lakója – ez az 
egyik legfontosabb eleme azon 
ingatlangazdálkodásra vonat-
kozó rendeletmódosításnak, 
melyet a váci képviselő-testü-
let a januári ülésén fogadott el.

Városunkban több, mint 400 
olyan lakás van, melyet tulaj-
donosként bérbe ad az önkor-
mányzat. Az eddigi szabályozás 
alapján csak a szociális alapon 
kiadott lakásoknál, és csak a 

bérlőre vonatkoztatva zárták 
ki a bérlés lehetőségéből azokat, 
akik saját ingatlantulajdonnal 
rendelkeztek. A mostani rende-
letmódosítást követően viszont 
már sem a bérlő, sem házastár-
sa, sem a lakásba költöző hozzá-
tartozók egyike sem rendelkez-
het lakóingatlan, építési telek 
vagy üdülő tulajdonjogával.

A szabályozás a szociális, a 
költség és a piaci alapon bérbe-
adott önkormányzati lakásokra 
egyaránt vonatkozik. Tudni kell 

azt is, hogy a bérleti jogviszony 
teljes ideje alatt teljesíteni kell 
ezt, vagyis, ha valaki közben 
tulajdont szerez, elveszíti jogát 
a bérlésre. Ferjancsics László 
alpolgármester a változtatásról 
elmondta: erre a visszaélések 
megszüntetése, a kiskapuk be-
zárása miatt volt szükség, va-
lamint a módosított jogszabály 
a rászorultság és a társadalmi 
igazságosság elvét is erősíti.

A már hatályba lépett, a sza-
bályozás egységesítését is ered-

ményező módosítást 12 képvise-
lő fogadta el, Manninger Péter, 
Pető Csilla és Pető Tibor nem 
szavazta meg.

Vácon jelenleg egy átlagos 
szociális bérlakás díja 10 ezer 
forint körüli, az önkormány-
zati „piaci alapon” bérbeadott 
lakásokért 30 ezer forint közeli 
összeget kell fizetni a bérlők-
nek. Ugyanakkor egy átlagos, 
50 négyzetméteres, magántu-
lajdonú lakás havi bérlete ma 
már 70-130 ezer forintba kerül.
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Városunkban 2019-
ben óriási fordulat kö-
vetkezett be. Az önkor-
mányzat i választáson 
a város lakói a 15 fős 
képviselő-testületbő l 
10 képviselőt az Össze-

fogás csapatából juttattak be a testületbe. A 
rendszerváltás óta nem volt ilyen széleskörű 
és erős szövetség a városunkban, mint most. 
Baloldaliak, jobboldaliak, konzervatívok és 
liberálisok, párttagok és civil emberek fogtak 
össze, hogy megvédjék városunk békés fejlődé-
sét és tegyenek azért, hogy Vác egy szolidáris, 
sokszínű, európai várossá váljon.

Mi, tízen ugyan a Fidesz-KDNP-s jelöltekkel 
szemben indultunk, és győztünk az október 
13-i választáson, de október 14-től már minden 
váci lakos érdekeit képviseljük, függetlenül a 
polit ikai szimpátiától és hovatartozástól. Mert 
egy igazi városvezetés számára nem lehetnek 
jobb- és baloldali emberek, mint ahogy jobb- és 
baloldali kátyúk, vagy kijavítandó utak sin-
csenek. Csak egy pártokon átívelő, széleskörű 
összefogással érhetjük el, hogy megújuljanak 
lakótelepeink, parkjaink, útjaink, orvosi ren-
delőink, játszótereink, bölcsődéink, óvodáink. 
Hogy új befektetők találjanak alkalmas telep-
helyet és nyissanak vállalkozásokat, hiszen a 
gazdasági teljesítmény alapozza meg a város 
jólétét. Így lehetünk erős és gazdag város. Az 
infrastrukturális fejlesztéseken túl bérlakás 
fejlesztésbe fogunk a következő öt évben, tá-

mogatjuk a kisgyermekes családokat, a te-
hetséges és a rászoruló diákokat, az időseket 
is. Arra törekszünk, hogy az ország fontos 
kulturális központjává váljunk, valamint a 
programunkban megígért faültetéssel miénk 
legyen a Dunakanyar egyik legzöldebb és leg-
egészségesebb városa.

A polit ikában a versengés fontos, de a po-
lit ika nem csak harc, a választási kampány 
után a békés építkezésnek kell következnie. 
Nagy szükség van a polit ikusi bölcsességre. 

Az őszi önkormányzati választás felhatal-
mazást biztosított az új váci városvezetésnek, 
hogy megvalósítsa a programját. Elsősorban 
átfogó gazdaságvédelmi akciótervre van szük-
ség - nem engedhetjük meg magunknak, hogy 
a gazdaságot akár egy pillanatra is magára 
hagyjuk. Olyan fejlesztések megvalósításának 
segítését kértük, amelyekre régóta szüksége van 
a városnak. Ki mertük mondani, hogy ebben 
az évben meg kell húznunk a nadrágszíjat, 
hiszen a városban utak szakadnak be, nincs 
hulladékudvarunk, a szelektív hulladékgyűj-
tőink cserére szorulnak, a művelődési ház 
fűtésrendszere tönkrement és alapos város-
takarításra van szükség. Az elmúlt években 
megtapasztaltuk, hogy mi történik, ha egy 
városvezetés elvét i a lépést, vagy meg sem 
találja. 

Ezért van szükség olyan költségvetésre, 
amely nagyobb összeget tartalékol a kötelező 
feladatokra. Bizakodók vagyunk, mert látjuk, 
hogy a mi gazdaságvédelmi akciótervünkkel 

talpra állítjuk a város költségvetését: enélkül 
más területen sincs fejlődés. 

Az elmúlt három hónapban, amióta Vácot 
az Összefogás csapata vezeti, sikerült jó irány-
ba fordítani a várost, számos elmaradt javítást, 
pótlást elvégeztünk. Megszüntettünk kisebb 
illegális szemétlerakó helyeket, kitakarítottunk 
parkokat, lefestettünk játszótéri eszközöket. Ezt 
a munkát tavasszal folytatni fogjuk. 

Készen állunk rá, hogy a 2020-as évet szor-
galmas munkával sikerre vigyük. Előre is kö-
szönjük a váciaknak, ha segítenek az előttünk 
álló nehéz, de célunkat tekintve egyszersmind 
szép feladat megoldásában. És köszönöm a 
türelmet. Az önök támogatása és jó szándékú 
türelme nélkül ugyanis csak a céltalan lelke-
sedés maradna a megannyi, városfejlődésre 
irányuló, a váciak mindennapjait szebbé tevő 
tervünkből. Kommunikációnk megújításával 
a városi médiumok is fontos szereplői lesznek 
a váci polgárok és a város vezetése között i 
új típusú együttműködésnek. Hitem és meg-
győződésem, hogy önökkel önökért képesek 
leszünk a Dunakanyar barokk gyöngyszemét 
a múltjához, az itt élők tudásához, humaniz-
musához, egymás iránt i t iszteletéhez méltó 
fejlődési pályára állítani. 

Az esztendő elején ezúton is kívánok minden 
váci polgártársamnak jó egészséget, örömök-
ben, sikerekben bővelkedő perceket, órákat, 
napokat a teljes 2020-as esztendőre. 

Matkovich Ilona polgármester

Polgármesteri fogadóóra
(előzetes egyeztetés alapján)

Matkovich Ilona
Helye: Városháza, 133. szoba, polgármesteri iroda

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

Alpolgármesteri fogadóóra
(előzetes egyeztetés alapján)

Kiss Zsolt János
(Összefogás Vácért)

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

Telefonszám: 06-20/263-9865
E-mail: alpolgarmester1@varoshaza.vac.hu

Inotay Gergely Ábel
(Összefogás Vácért)

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

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

Ferjancsics László
(Összefogás Vácért)

Alsóváros, 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. (vasútállo-

más); 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

(Összefogás Vácért) 
1. sz. választókerület

Telefonszám: 06-30/294-2645

Jess Kinga
(Összefogás Vácért) 

2. sz. választókerület
Telefonszám: 06-30/198-3878

Fehér Zsolt
(Összefogás Vácért) 

5. sz. választókerület
Telefonszám: 06-70/392-0009

Mokánszky Zoltán
(Fidesz-KDNP) 

7. sz. választókerület 
Telefonszám: 06-30/360-6303

Tótváradi-Nagy Bence
(Összefogás Vácért) 

8. sz. választókerület
Telefonszám: 06-70/445-1162

Molnár Nándor
(Összefogás Vácért) 

9. sz. választókerület
Telefonszám: 06-30/240-8328

Rozmaring Sándor Márton
(Összefogás Vácért) 

10. sz. választókerület
Telefonszám: 06-30/773-9910

Csereklye Károly
(Vác Városért Választási Egyesület)

Telefonszám: 06-30/648-1162

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 Norbert 
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
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Jó lenne, ha lenne az idősebb 
művészekből egy grémium, hogy 
hozzászólhassanak a városban 
induló kezdeményezésekhez a 
fejlesztési elképzelésekhez – ezzel 
búcsúztunk a beszélgetés végén 
Orvos András festőtől. Ezt még 
úgy odabiggyesztette az elkö-
szönéskor. Gondolhatta, velem 
megüzeni, így tán hamarabb eljut 
az illetékesekhez, mintha ő fon-
toskodna ezzel a javaslattal. 

Csak a beszélgetés harmadik 
órájában döbbenek rá, hogy úgy 
beszél, ahogy fest. Kicsi pontokat 
a nagy vásznon, a messziről akár 
teljesen egyszínűnek látszó felü-
leten is, az ő szavaival, a nullás, 
egészen vékony ecsettel teszi a 
pontokat, ami aztán messziről 
már kirajzolja az összképet. Vagy 
az óriási virágszirmokat, vagy a 
növény sejtelmes és egyben eroti-
kus momentumokra ívelő formáit. 
Nagy domborulatot, aztán pedig 
tisztán azonosíthatót. 

A beszélgetésben a nullás ecset 
pöttyeit a nevek alkotják. A ma-
gyar festészet és képzőművészet és 
művészettörténet vagy a költészet 
igazán híres alakjai úgy bukkan-
nak föl, mintha az egész élet egy 
nagy vernisszázs lett volna, egy 
olyan kiállítás megnyitó, ahol Ga-
lántai György, Vajda Lajos, Vas Ist-
ván, Szentjóby Tamás, Szemadám 
György, Pauer Gyula, mert mind-
egyikkel - vagy mint mesterrel, 
vagy mint balhés haverral - jóban 
volt. Így, túl a nyolcvanon, amikor 
visszatekint, persze, hogy néha 
egymásba csúsznak az idősíkok. 
Követném a klasszikus időrendet, 
hogy induljunk el Békéscsabáról, 

és valahogy jussunk el az Ipar-
művészeti Főiskola textilszakán 
keresztül valahogy Vácra, de az 
amúgy fűtetlen műteremben 
rángatják a tekintetem a képek. 
Egymás mellett a tisztán azono-
sítható korszakok festményei, de 
mint kiderült, még egyik korszak-
nak sincs vége. Óriási szirmok-
ból van a legtöbb. Aztán jönnek 
a méteres, egységes, egymástól 
éles határvonallal elválasztott és 
amúgy nagyon erős tiszta piros és 
kék és sárga, négyzetek, mintha 
egy-egy nagy sima felület lenne 
mindegyik, de azok is pöttyözve 
vannak. (Az egyik ilyen képet már 
felraktam az asztali számítógé-
pemre képernyővédőnek.)

A FESTŐ 
ÉS A SZERELEM

Az asztalon egy tucat Váci De-
mokrata, felstócolva, de kiderült, 
az még a rendszerváltás idejéből 
maradt a műterem közepén, az 
asztalon. Nem sokáig bírjuk a 
hidegben, elindulunk a galériá-
ba, kifele jövet veszem észre, a 
belső üvegajtón, ferdén lógó ke-
retezett fotón egy sugárzóan szép 
lány-hölgy és a festő tekintenek 
egymásra. András akkor még 
sok fekete hajjal és azzal a rajon-
gással, ami a sötét hajú madonna 
után hozta Vácra. Szentendrén 
pillantotta meg, csaknem fél év-
századdal ezelőtt – meglátni és 
megszeretni, ez velem így esett 
meg - mondja tömören. Azóta is 
együtt élnek egy panellakásban, 
mert a pénz soha nem érdekelte 
őket, illetve Andrást, de most már 
a felesége is azt mondja, hogy úgy 
sem bírnának egy nagy kertes 
házzal. A pénz is úgy került szóba, 
hogy volt, amikor szakmányban 
festett tájképeket és kapott is ér-
tük rendesen honoráriumot, de 
aztán leállt, mert inkább olyat 
festett, amihez kedve volt. 

Orvos András életében a Bala-
tonboglár Kápolna Galéria törté-
netei nagyon fontosak. Mintha az 
lett volna az ő Párizsa. Ma már az 

idősebbek se nagyon emlékeznek 
a hetvenes évek elején zajlott nagy 
csatákra, amit a pártközpont mű-
vészeti felelősei vívtak a boglári 
avantgárd művészeti csoporttal. 
Végül bezáratták a galériát, csu-
pán csak azért, mert egy kukkot 
nem értettek az ott bemutatott 
alkotásokból, de egy csöpp kétsé-
gük sem volt afelől, hogy azok a 
produkciók alapjaiban kérdőjele-
zik meg, sőt teszik nevetségessé a 
szocialista művészeti okoskodást. 
Nagy nemzetközi botrány lett a 
kápolna galéria ellen gerjesztett 
hisztiből. Sok művészt elüldöz-
tek utána az országból. György 
Péter egy tanulmányában ezt 
úgy fogalmazta meg: Az itthon 
maradók egy része utóbb, tehet-
ségének, egyéni adottságainak 
mértékétől függően, komoly sze-
rephez jutott a kortárs magyar 
képzőművészetben. Baranyay 
András, Donáth Péter, Haraszty 
István, Jovánovics György, Kéri 
Ádám, Molnár Sándor, Orvos 
András, Szemadám György, Pauer 
Gyula, s végül, de nem utolsó sor-
ban Galántai György ismert sze-
replői a XXI. századi művészeti 
közéletnek, munkásságuk nélkül 
a mai magyar művészet kánonja 
elképzelhetetlen. 

A RENITENS FESTŐ 
ÉS VÁC

Orvos András azért nem ka-
pott sokáig lakást Vácott, mert 
emlékeztek arra, hogy a renitens 
csoportok tagja volt. Sokat rosz-
szalkodtam – mondja 80-on túli 
rezignáltsággal. 2020-ból nézve 
ezek már alig érthető dolgok. 
Művészeti köröket alapítottak, 
kiállításokat szerveztek, önálló-
an gondolkodtak, nem simultak 
be a szocialista realizmus pállott 
mindennapjaiba. Az akkori politi-
kai döntések azonban még máig 
hatnak. Sokáig nem kaphatott 
műterem lakást. Aztán végül ki-
utalták az egyiket, de csak azért, 
mert akiknek épült, azok találtak 
maguknak Pesten jobbat. Orvos 

András azonban soha nem akart 
Pestre menni. Neki Vác a legjobb. 
Kötekednék, hogy a képeinek 
semmi köze Váchoz, de kiderül, 
nem így van. Csak kedvtelésből, 
gyakran fest a városról akvarel-
leket, és igazán olcsón kínálja a 
galériásoknak, ő ezt ajándékozza 
Vácnak. Aztán kiderül, hogy az 
évtizedek alatt már több száz kiál-
lítás megszervezésében vett részt. 
A városban pezsgő a művészeti 
élet, ez egy olyan művészváros, 
majdnem, mint Szentendre – teszi 
hozzá. Aztán elindul a szokásos 
sétára, mintha menne valahová, 
de valójában azért, hogy jót be-
szélgessen a váciakkal, azokkal, 
akikkel összefut – lassan már fél 
évszázada.  

Mire a cikk megjelenik már 
megnyílt a Kötelékek című kiál-
lítás. Ott is találkozhatnak Orvos 
András képeivel.  

Vicsek Ferenc

A FESTŐ
ÉS A SZERELEM

A RENITENS FESTŐ
ÉS VÁC

Erről beszélnek Váci Tabló

 Polgármesteri utasítás: 
jogos félelem vagy hangulatkeltés?

 Sokat rosszalkodtam – Orvos András portré

 Közel 15 millióba került a váciaknak a leköszönő 
fi deszes vezetők szabadságmegváltása

A törvényeknek megfelelően, a város érdekét képviselve járt el Matkovich Ilona, amikor engedélyhez kötötte az önkormányzati tulajdonú 
cégek vezetőinek nyilatkozattételét. Erről beszéltek a Váci Hírnök által megkérdezettek a helyi fi deszesek által csak „szájzár-rendeletként” 
emlegetett polgármesteri utasítással kapcsolatban. Kiemelték, hogy a valótlan nyilatkozatok súlyosan sérthetik a város érdekeit, a Munka 
Törvénykönyve pedig világosan fogalmaz: a véleménynyilvánítást nem, de a munkakörrel kapcsolatos megszólalásokat engedélyhez lehet 
kötni. Amire egyébként az előző városvezetés alatt is volt példa: elég csak átolvasni a polgármesteri hivatal működési szabályzatát, amelyet 
Manninger Péter, Mokánszky Zoltán és Pető Tibor is megszavazott.

Ez egy induló sorozat: váci tabló, beszélgetések a város tekintélyes, tiszteletre méltó, híres polgáraival, akikre büszke lehet Vác, és akik 
büszkék arra, hogy váciak. Az első portrét Orvos Andrással közösen festjük.

Összesen több mint nettó 12 millió forinttal búcsúzhattak polgármesteri és alpolgármesteri tisztségüktől Vác leváltott vezetői. Fördős Attila 
és Mokánszky Zoltán csaknem fél évnyi szabadnapot váltott pénzre. Végkielégítésekre szintén milliók mentek el a város költségvetéséből.

December elején járta kör-
be az országos médiát a Váci 
Dunakanyar Színház közlemé-
nye, amelyben az intézmény 
vezetősége azt állította, hogy 
veszélybe került az előadások 
sorsa, mert az új városvezető a 
színház támogatását jövőre nem 
tudja biztosítani. Kis Domonkos 
Márk igazgató a közmédia regge-
li műsorában arról beszélt, hogy 
szerinte Matkovich Ilona polgár-
mester nem akarja megadni a 
támogatást az önkormányzati 
fenntartású színháznak.

SÜKET FÜLEKRE 
TALÁLTAK A CÁFOLATOK

Az állításokat maga a polgár-
mester cáfolta meg: szerinte Kis 
törvényi kötelezettsége ellenére 
sem működött együtt a munkál-
tatóval, egy hónapon keresztül 
nem volt hajlandó programtervet 
küldeni. Anélkül pedig nem lehet 
költségvetést tervezni - fogalma-
zott Matkovich, aki azt is leszö-
gezte, hogy a nyilatkozat ellenére 
a színház jövője nincs veszély-
ben. A polgármester korábban 
ugyanis a támogatás elvételéről 

nem, csupán arról beszélt, hogy 
a tavaly adott 40 millió forintot 
idén várhatóan nem tudják biz-
tosítani. A színházvezetőt viszont 
személyesen biztosította, hogy 
mindent megtesz a szükséges 
források megszerzéséért. Az 
önkormányzat már csak azért 
sem tud bőkezűen tervezni, mert 
az előző, Fidesz-KDNP-s veze-
tés százmilliós nagyságrendű 
ki nem fizetett számlákkal és 
félmilliárdos hitellel adta át a 
várost októberben. 

Hiába cáfolta a színházigazga-
tó állításait Matkovich Ilona, Kis 
Domonkos Márk ezt fi gyelmen 
kívül hagyva továbbra is arról 
nyilatkozott, hogy az általa veze-
tett színház működése veszélybe 
kerül, mert nem kapnak pénzt.

A munkáltatói jogköröket 
gyakorló polgármester ezért 
a törvényekkel összhangban 
írásbeli utasítást adott ki, mely-
lyel engedélyhez kötötte az 
önkormányzati cégvezetők 
nyilatkozattételét. Ráadásul a 
nyilatkozattétellel kapcsolatos, 
utólag bírált megkötések 2013 
óta a hivatal működési szabály-
zatában is szerepeltek, melyet 

akkor Pető Tibor és Mokánszky 
Zoltán elfogadott, majd annak 
módosítását – mely nem érin-
tette a nyilatkozási korlátokat 
tartalmazó részt - Manninger 
Péter is többször megszavazta. 
Ez viszont nem zavarta az önkor-
mányzati választást nagy arány-
ban elbukó váci fi deszeseket, és 
a saját, korábbi döntésükről szót 
sem ejtve, az országos médiában 
kezdtek kampányt a törvényes 
utasítás miatt.

Manninger Péter például 
egy jobboldali portálnak úgy 
fogalmazott, hogy "…ez a rendel-
kezés rendkívül aggályos a sajtó-, 
a vélemény- és szólásszabadság 
szempontjából".  

HOGY IS VAN EZ 
HAZÁNKBAN?

A Munka Törvénykönyve 
világosan leírja, hogy miért 
alaptalan cenzúráról és túlzott 
korlátozásról beszélni: a hatályos 
jogszabályok alapján a munka-
vállaló a munkaviszony fennál-
lása alatt nem tanúsíthat olyan 
magatartást, amellyel munkál-
tatója jogos gazdasági érdekeit 

veszélyeztetné. A törvény szerint 
a munkavállaló munkaidején 
kívül sem tanúsíthat olyan ma-
gatartást, amely - különösen a 
munkavállaló munkakörének 
jellege, a munkáltató szerve-
zetében elfoglalt helye alapján 

- közvetlenül és ténylegesen alkal-
mas munkáltatója jó hírnevének, 
jogos gazdasági érdekének vagy 
a munkaviszony céljának veszé-
lyeztetésére. Ennek érdekében 
pedig a munkavállaló magatar-
tása korlátozható. A Matkovich 
Ilona által kiadott utasítás ráadá-
sul nem is olyan szigorú, mint 
ami az állami munkavállalókra 
vonatkozik. A közintézmények-
ben néhány évvel ezelőtt vezette 
be a Fidesz-KDNP kormány a 
jogszabályt, amely alapján a köz-
alkalmazottaknak engedélyt kell 
kérniük a felettesüktől, illetve a 
fenntartótól minden nyilvános 
szerepléshez. Alaphelyzetben ez 
csupán a közintézménnyel kap-
csolatos témákat érinti, azonban 
a munkaszerződésekben gyak-
ran az is benne áll, hogy magá-
nemberként is csak engedéllyel 
nyilatkozhatnak.

Eszes Ádám

Milliós végkielégítésekkel és 
még nagyobb szabadságmegváltá-
sokkal köszönt el Vác vezetésétől 
a Fidesz-KDNP. Fördős Attila le-
váltott polgármester a 2019-es év 
végén összesen több mint nettó 
öt és félmillió forintot vehetett fel, 
egyik alpolgármesterének is ha-
sonló nagyságrendű lelépési pénz 
járt. Mokánszky Zoltán nettó 5 

339 460 forintot, míg a szintén a 
képviselő-testületben maradt Pető 
Tibor 1 981 033 forintot kapott az 
önkormányzattól.

159 nap szabadsága maradt 
bent az októberben leváltott 
Fördős Attilának a 2014 és 
2019 közöt t i  c i k lusból .  A 
Fidesz-KDNP-s polgármester 
emiatti szabadságmegváltása 

6 851 968 forintba került az 
önkormányzatnak. A korábbi 
városvezető 2014-ben is kapott 
ilyen kifi zetést, akkor bruttó 2 529 
177 forintba került a váciaknak az, 
hogy a politikus nem használta 
fel 93 szabadságos napját.

Mokánszky Zoltán bent 
maradt szabadságai 6 903 681 
forint mínuszt jelentettek 

Vácnak, a fi deszes alpolgármester 
178 szabadnapot hagyott bent 
2014 óta. Ez azt jelenti, hogy 
gyakorlatilag alig-alig vett 
ki szabadnapot öt év alatt . 
Mokánszky az előző ciklusban 
is hasonlóan járt el, akkor 160 
szabadságos nap után bruttó 3 
916 364 forint járt neki.

- Eszes -

Orvos András 1939. augusz-
tus 27-én született Békéscsabán. 
1958-1963 között járt a Magyar 
Iparművészet i Főiskola text-
iltervező szakára. Képzőmű-
vészet i tanulmányait Mokos 
József impresszionista festő 
szabad-iskolájában kezdte. 1963-
1977 között általános iskolai 
rajztanár, majd 1978-1986 kö-
zött a budapesti Moholy-stúdió 
vezetője volt. Rajzait korábban 
rendszeresen közölte az Élet és 
Irodalom, képeit gyakran bemu-
tatta a Balatonboglári kápolna-
tárlatokon. Jelenleg Vácott él és 
dolgozik. 2016-ban megkapta a 
Magyar Arany Érdemkeresztet, 
a legutóbbi váci Téli Tárlaton 
pedig Vác Város különdíját.

Vörös virág
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Ünnepélyes percek vezették 
be az ülésnapot, hiszen a Vác 
Város Sportjáért kitüntetés idei 
díjazottjai – Rapcsák Károly edző, 
illetve Makrai Sára kajakos és 
Varsányi Réka úszó – vehették 
át az elismeréseket Matkovich 
Ilona polgármestertől. A tájé-
koztatók sorában most is a már 
megszokott előterjesztések (a 
lejárt határidejű, illetve átru-
házott hatáskörben meghozott 
határozatok, hiányzások és a 
beruházások aktualitásairól 
szólók) következtek, majd már 
az egyhangúlag elfogadott Napi-
rend első pontjában áttekintették 
a holding októberi munkájáról 
összeállított beszámolót. A foly-
tatásban is a városüzemeltetésért 
felelős gazdasági társaságokkal 
kapcsolatos témák következtek. 
Meghatározták az ügyvezetők év 
végi jutalmának összegét, illetve 
elfogadták a munkatársak 2020-
tól érvényes cafeteria támogatá-
sának mértékét. 

A beterjesztett előterjesztés-
hez képest, Tótváradi-Nagy Bence 
képviselő javaslatára sokkal mér-
sékeltebb, az inflációhoz igazodó 
arányú díjemeléssel fogadták el 
a temetkezési költségeket tartal-
mazó indítványt. A helyi adókról 
szóló újabb rendeletmódosítás to-
vábbi könnyítéseket tesz az épít-
mény vagy telekadóval érintett 
vállalkozások számára. 

Miután jóváhagyták mind a 
2020-as ellenőrzési tervet, mind 
az idei külügyi beszámolót, illet-
ve a jövő évi külügyi tervet, az 

előírásoknak megfelelően kiír-
ták a levéltár igazgató posztjára 
szóló pályázatot. Kiderült az is, 
hogy a város kilép három - lénye-
gében Vác számára eddig hasz-
not nem jelentő - egyesületből, az 
ebből következő tagdíj spórolás 
közel 2 millió forint évente. 

 A színház beszerzési és köz-
beszerzési szabályzatáról szóló 
előterjesztést Ferjancsics László 
javaslatára olyan tartalommal 
fogadták el, amely szinkronban 
van a többi önkormányzati intéz-
ménynél és gazdasági társaság-
nál már működő rendszerrel. 
Mintegy 80 perces vita után Ká-
szonyi Károly javaslata alapján 
kompromisszum született abban, 
hogy milyen formában kezde-
ményeznek újabb, a Matkovich 
Ilona által eddig megszervezet-
ten túli, egyeztetéseket az ille-
tékesekkel a multifunkcionális 
csarnok lemondása miatti forrá-
sátcsoportosítás lehetőségeiről. 
Majd Fehér Zsolt képviselő elő-
terjesztésére egyetértés született 
abban is, hogy a testület kezde-
ményezi az országos döntésho-
zóknál az állatvédelmi törvény 
szigorítását.

Ezt követően a képviselők re-
agálhattak az előző ülésen feltett 
kérdéseikre megkapott válaszok-
ra, majd napirend utáni felszóla-
lások következtek. Egy felvetésre 
Inotay Gergely alpolgármester 
ismertette azon intézkedéssort, 
amelyet a hajléktalanok meg-
nyugtató téli elhelyezése érde-
kében tett a városvezetés.

A napirendi sort megelőzően 
a szokásos beszámolók mellett 
áttekintették a folyamatban lévő 
beruházások aktualitásait, majd 
az előterjesztők kérésére elhalasz-
tották pár, januárra betervezett 
téma megvitatását. A Váci Város-
fejlesztő Kft. közbeszerzési, illetve 
versenyeztetési szabályzatának 
technikai jellegű módosítása után 
a cégcsoport által benyújtott ingat-
lanértékesítési ügyekben született 
döntés. 

Egyetértettek a törvényi szabá-
lyozás miatt kötelező építésügyi 
igazgatási feladatok járásnak tör-
ténő átadásának mikéntjével. A 
város kezdeményezi négy, jelenleg 
is vagyonkezelésében lévő mú-
zeumi épület tulajdonba vételét. 
Elfogadták a nemzetiségi önkor-
mányzatokkal kötendő együttmű-
ködési szerződés tartalmát, majd 
ingatlan elővásárlási ügyekben 
hoztak döntéseket. 

Néhány pontban módosították 
a városi tulajdonú bérlemények 
hasznosításáról szóló rendeletet, 
így például a jövőben lakástulaj-
donnal rendelkezők nem pályáz-
hatnak önkormányzati lakásra. 
Ezt követően három, ellenzéki 
oldalról érkezett önálló képviselői 
indítvány került megvitatásra. 

A kormánypártiak három 
olyan előterjesztést adtak be, me-
lyek célja a kétharmados többségű 

új városvezetés kötelezése volt. 
Polgármesteri bocsánatkérést, és 
egy, a törvényi szabályozással ösz-
szhangban álló utasítás visszavo-
nását is kérték. Ezek közül egyik 
sem kapott többségi egyetértést. 
Elfogadásra került viszont Fehér 
Zsolt képviselő kezdeményezése, 
hogy a hivatal nyújtson jogi segít-
séget azoknak a képviselőknek, 
akik nem voltak tisztában azzal: 
a polgármester nem alkothat ren-
deletet.  Kiderült: az előző városve-
zetés által a polgármesteri hivatal 
vonatkozásában létrehozott szer-
vezeti és működési szabályzat több 
helyen korlátozóbb a Fidesz-KDNP 
által most támadott polgármesteri 
utasításnál.

Tótváradi-Nagy Bence kérésé-
re tájékoztatást kértek az előző 9 
év gazdasági ügyeket intéző al-
polgármesterétől (Pető Tibortól) 
arra, hogy milyen tárgyalásokat 
folytatott 2010-től miniszterek-
kel és államtitkárokkal. Inotay 
Gergely javaslatára elfogadták: a 
polgármester levélben forduljon a 
szakminisztériumhoz és a MÁV-
Start illetékeséhez, jelezve feléjük 
a vasúttal történő utazás aktuális 
problémáit.

Mokánszky Zoltán több költ-
ségvetési javaslatot adott be, me-
lyeket nem fogadtak el. Azonban 
támogatták, hogy a volt alpolgár-
mester adjon választ arra: vajon a 

Döntött a testület Döntött a testület  ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓK: KERESZTURI GYULA

Képviselő-tetület
Szerda 8:00
Közmeghallgatás
Szerda 17:00
Gazdasági és Városfejlesztési B.
Hétfő 15:00
Pénzügyi-ügyrendi
Kedd 15:00
Emberi Kapcsolatok Bizottsága
Szerda 15:00
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Képviselő-testületi és Bizottsági ülések időpontja

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 Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. de-
cember 11.-i ülésén az alábbi 
rendeleteket alkotta: 

- 26/2019.(XII.12.) sz. rende-
letmódosítás – a köztemetőről 
és a temetkezés rendjéről szóló 
35/2014.(XI.14.) sz. rendeletről

- 27/2019.(XII.12.) sz. rende-
letmódosítás – a költségvetésről 
szóló 2/2019.(II.12.) sz. rendeletről

- 28/2019.(XII.12.) sz. rendelet-
módosítás – a helyi adókról szóló 
22/2019.(XI.27.) sz. rendeletről

- 29/2019.(XII.12.) sz. rende-
letmódosítás – a parkolás szabá-
lyozásáról és a várakozóhelyek 
igénybevételének rendjéről szóló 
32/2017.(XII.15.) sz. rendeletről

- 30/2019.(XII.12.) sz. rendelet-
módosítás – az önkormányzat i 
képviselők, a bizottsági elnökök, 
a bizottsági tagok és a tanácsnok 
t iszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásáról szóló 17/2019.(XI.06.) 
sz. rendeletről

- 31/2019.(XII.12.) sz. rende-
letmódosítás – a Szervezet i és 
Működési Szabályzatról szóló 
9/2012.(III.22.) sz. rendeletről

- 32/2019.(XII.12.) sz. rende-
letmódosítás – az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletéről, valamint elidegeníté-
séről szóló 21/2014.(VI.20.) sz. 
rendeletről

A rendeletek a Váci Pol-
gármester i Hivatal Jogi 
Osztály 129. sz. irodájában 
megtekinthetők.

Vác, 2020. január 12. 
dr. Zsidel Szilvia s.k. 

jegyző

Ötórás évzáró testületi ülés Éles viták az idei első 
képviselő-testületi ülésenMár a törvényben előírt 15 fős létszámban tartotta meg a munkaterv szerinti utolsó 2019-es ülését 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 11-én.

HIRDETMÉNYHIRDETMÉNY
Vác Város Önkormány-

zatának Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló 
9/2012.(III.22.) sz. rendeleté-
nek 40. § /1/ bekezdése alap-
ján az alábbi tájékoztatást 
adom:.

Vác Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2020. 
január 21.-i ülésén az alábbi 
rendeleteket alkotta:

- 1/2020.(I.22.) sz. rendeletmó-
dosítás – a költségvetésről szóló 
2/2019.(II.12.) sz. rendeletről;

- 2/2020.(I.22.) sz. rendelet-
módosítás – az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletéről, valamint elidegeníté-
sükről szóló 21/2014.(VI.20.) sz. 
rendeletről;

- 3/2020.(I.22.) sz. rendelet-
módosítás – az önkormányzat i 
képviselők, a bizottsági elnökök, 
a bizottsági tagok és a tanácsnok 
t iszteletdíjáról és természetbeni 
juttatásáról szóló 17/2019.(XI.06.) 
sz. rendeletről

A rendeletek a Váci Pol-
gármester i Hivatal Jogi 
Osztály 129. sz. irodájában 
megtekinthetők.

Vác, 2020. január 21. 
dr. Zsidel Szilvia s.k. 

jegyző

Az egyhangúlag meghozott döntések mellett éles viták is tarkították Vác Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-testületének idei első munkaülését. A reggel 
nyolc órakor kezdődő, és a nyílt ülés tekintetében délben befejeződő tanács-
kozáson minden mandátummal rendelkező képviselő jelen volt.

Az éves szinten mintegy 5 
millió forintos megtakarítást 
jelentő új döntéshozói struk-
túrában szakmai kérdések-
ben jelentős feladat hárul az 
önkormányzat 3 bizottságára. 
A képviselők és a szakértő kül-
sős tagok átruházott hatáskör-
ben - a különböző területeket 
képviselő, tanácskozási joggal 
felruházott állandó meghívot-
tak segítségével - nem csupán 
előkészítő, hanem döntési fel-
adatokat is ellátnak.

A 2020. januári ülésekről

Az esztendő első hónapjá-
ban a Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság több, a város 
közlekedési helyzetét érintő 
témát további vizsgálatra ja-
vasolt. Majd egy sor döntést 
hozott mind főépítészi, mind a 
holding vagyonhasznosítással 
foglalkozó részlege által készí-
tett előterjesztések kapcsán. 
Több elképzelés is elhangzott 
parkolási szabálysértések ke-
zelésével kapcsolatban.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizott-
ság tanácskozásán a holding 
novemberi tevékenysége kap-
csán elhangzott: a mélygarázs 
erősen veszteséges működésén 
változtatni szükséges. Előtérbe 
került, hogy a továbbiakban 
elejét kell venni annak, hogy 
például a sportcsarnok díjsza-
bására szinte automatikusan 
megadja a grémium a kért 
kedvezményeket.

Az Emberi Kapcsolatok Bi-
zottsága idei első tanácskozá-
sának egy része – a személyi-
ségi jogok védelme érdekében 

– zárt ajtók mögött zajlott. Itt 
több lakásügyben született 
döntés, két lakáspályázatot is 
elbíráltak és közszolgáltatási 
díjkedvezményekről döntöt-
tek. Ezek előtt azonban nyílt 
ü lésen még többek között 
megállapították a bölcsődék 
és óvodák nyári leállásának 
időpontjait. 

Összefoglaló a 
szakbizottságok 
munkájáról

felsorolt problémák megoldásáért 
mit tett az elmúlt 9 évben.

A napirend utáni hozzászólás 
nem volt és az új képviselői kér-
dések is jobbára regionális prob-
lémákat tartalmaztak.

Ezt követően zárt ajtók mögött 
a Közbeszerzési Munkacsoport 
üléseiről és a Beszerzési Munka-
csoport elbírált pályázatairól szó-
ló tájékoztatóról volt szó és több, 
parkolási büntetéssel kapcsolatos 
fellebbezésről döntöttek.

Vác Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete az éves munkaterv 
szerint legközelebb 2020. február 
19-én ülésezik.

Felszólítások bocsánatkérésre
A januári ülésen Rozmaring 

Sándor javaslatára határozat-
ban szólították fel az előző két 
ciklus alpolgármestereit (Pető 
Tibort és Mokánszky Zoltánt): 
kérjenek bocsánatot a váciaktól 
azért, mert a mult ifunkcioná-
lis sportcsarnok megvalósítása 
ügyében még a megvalósítható-
sági tanulmány sem készült el. 

Szintén bocsánatkérést vár-
nak Mokánszky Zoltántól, mert 
korábban felesleges kiadásnak 
nevezte azt a főtéri feltárást, 
melynek eredményeként a Szent 
Mihály templom romjai és érté-
kes tárgyak kerültek felszínre. A 
testület szorgalmazza, hogy a 
képviselő a jövőben felkészülteb-
ben tegye meg javaslatait.
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Nyílt nap az Önkéntesek 
Világnapján

Városunk eseményei Városunk eseményei

Video-dokumentumok is 
kutathatók Vác Város Levéltárában

Erősödő szlovák és cseh kapcsolatok

Az immár három évtizedes, a rendszerváltás korából származó felvételek mellett hamarosan a 2019-ben, a 
helyi televízió által készített videofelvételek is kutathatók lesznek a váci levéltárban.

Folytatva a városvezetés hazai és külföldi kapcsolatfelvételeket szorgalmazó találkozóit, Matkovich 
Ilona előbb szlovák testvérvárosunk nyolcfős delegációját, majd Csehország magyarországi nagyköve-
tét fogadta a Városházán.

Immár 31. alkalommal rendezte meg a veszprémi 
Brusznyai Alapítvány a 33 évesen mártírhalált halt 
Brusznyai Árpád tiszteletére szokásos januári díjá-
tadóval egybekötött hangversenyét.

Nyílt napot tartottak Vác Város Önkormányzat Szo-
ciális Szolgáltatások Háza Hajléktalanok Átmeneti 
Szállóján. Az esemény apropóját az Önkéntesek Vi-
lágnapja jelentette.

Térségünk legrégebben mű-
ködő elektronikus médiacége, 
az Elektro Szignál Televízió 
1990-től elkészített felvételei, 
adásai többéves munka után 
kerültek feldolgozásra, archi-

válásra a levéltárban. Nemrég 
pedig már a tavalyi műsorok is 
átkerültek, így folyamatos ezek 
dokumentálása is. 

Mint azt Horváth M. Ferenc, 
városunk levéltári igazgatója a 

váci tévé híradójának elmond-
ta: a 30 év váci történéseit tar-
talmazó anyagok ingyenesen 
kutathatók, térítési díj ellené-
ben pedig másolat is kérhető 
róluk. 

A váci polgármester szlovák 
kollégája, Peter Wolf tájékozta-
tásából megismerhette a mária-
tölgyesi (Dubnica nad Váhom) 

- csak független képviselőkből álló 
- képviselő-testület munkáját. A 
mintegy 25 ezer főt számláló tele-
pülés élére a jelenlegi városvezető 
egy éve került. A közel egyórás 
hasznos eszmecsere folyamán 
kölcsönösen megismerkedhettek 
a két testvérváros aktuális prob-
lémáival, megoldási útkeresése-
ivel. A két polgármester vázolta 
azokat az elképzeléseit is, melyek 
megvalósításával mind a kultú-
ra, mind a gazdaság területén 
szélesíthetők lesznek a mindkét 
település polgárai számára hasz-
nos kapcsolatok. Megállapodás 
született abban, hogy a következő, 
nyáron esedékes találkozó során 
már részletes terveket tekintenek 
át az együttműködés kiterjesz-
téséről.

A találkozó után pár órával 
rendezték meg a Madách Imre 
Művelődési Központ színházter-
mében a hagyományos szlovák 
nemzetiségi karácsonyt. A Vácott 

élő nemzetiségiek egyik legak-
tívabb önkormányzata idén is 
változatos, színes programmal 
kedveskedett az érdeklődőknek. 
A színpadon elhelyezett adventi 
koszorú gyertyáinak közös megy-
gyújtása után a Bölcső (Koliska) 
nevű, fiatalokból álló hagyo-
mányőrző csoport zenés-táncos 
műsora szórakoztatta a vendé-
geket. 

***
Január 23-án a Városházán 

fogadta Csehország magyaror-
szági nagykövetét a váci polgár-
mester (képünkön). A megbeszélés 
eredményeként erősödhetnek 
városunk csehországi kapcsolatai, 
különös tekintettel az Otroko-
vicével fennálló testvérvárosi 
együttműködésre. 

A Matkovich Ilonával folyta-
tott beszélgetése során kiderült, 
hogy Bial Tibor cseh nagykövet 
polgármesterünkhöz hasonló-
an külkereskedelmi diplomával 
rendelkezik. Mivel anyanyelvi 
szinten beszél magyarul az esz-
mecsere végig a mi nyelvünkön 
folyt. A közvetlen tárgyalásokat 

a nagykövet úr már nem sokkal a 
magyar önkormányzati választás 
után kezdeményezte, melyhez 
nagy segítséget nyújtott a váci 
szlovák nemzetiségi önkormány-
zat elnöke, Alt Gyula is.

A megbeszélések során teljes 
volt az egyetértés, hogy mélyíteni 
kell Vác és Otrokovice együtt-
működését, a két város között 
fennálló szerződést gyakorlati 
tartalommal kell megtölteni. El-
sősorban a fiatalokat céloznák 
meg a kapcsolatok kiszélesítésé-
ben. Bial Tibor ismertette azokat a 
lépéseket, melyekkel nyitottságra 
törekszenek. Példaként említet-
te, hogy közös rendezvényeket 

szerveznek azon települések kép-
viselőinek bevonásával, akiknél 
testvérvárosi kapcsolat áll fenn. 
Megegyeztek abban is, hogy a kö-
zös történelmi múlt jelenkori ápo-
lásával mindkét fél szerencsésnek 
tartja például a barokk Vác Mária 
Terézia korát idéző eseményeinek 
ismételt felelevenítését.  

Matkovich Ilona váci polgár-
mester és Bial Tibor, Csehország 
nagykövete végül megállapodott 
abban, hogy a mostani kapcsolat-
felvételt az adott területek szak-
értőinek bevonásával a közeljö-
vőben részletes elképzelésekkel, 
tervekkel bővítik ki. 

Kereszturi Gyula

Három évtizede hozták lét-
re azt a veszprémi alapítványt, 
melynek célja, hogy emléket 
állítson az 1958-ban koncep-
ciós perben elítélt, majd ár-
tatlanul kivégzett Brusznyai 
Á r pád n a k .  A z a l apít vá ny 
minden évben – idén immár 
31. alkalommal - megszólítja 
a város ifjú és felnőtt dalosait, 
hogy a zene nyelvén tiszteleg-
jenek az ifjú mártír előtt, aki 
korábban a váci székesegyház 
kántora volt, majd 1956-ban 
Veszprémben dolgozott. 

A január 11-én megtartott 

eseményen a hagyományos 
program mellett színpadra állt 
Brusznyai Árpád két déduno-
kája, Inotay Júlia és Réka. Júlia 
magyar népdalt, Réka pedig 
dédapja egyik legkedvesebb 
egyházi énekét adta elő. A 
Brusznyai-díjat Patrik Judit, 
Br usznya i Á r pád unok ája 
nyújtotta át a két díjazottnak: 
Varga Vincének és Varga Gá-
bornak.

Az esten a Mendelssohn ka-
marazenekar és a veszprémi 
Brusznyai Emlékkórus adott 
közös hangversenyt.

Reggel nyolc órától fogadta az 
intézmény az önkéntes érdeklő-
dőket. Ők megismerkedhettek a 
szálló működésével, feladataival, 
továbbá segítségére voltak az ott 
dolgozóknak a feladatok ellátásá-
ban. A hagyományteremtő céllal 
megszervezett eseményen Inotay 
Gergely alpolgármester emelte 
ki a humanitárius szemlélet 
fontosságát, az elesettek megse-
gítésének egyéni és társadalmi 
kötelezettségeit. Járja Andrea 
intézményigazgató elmondta: 
az önkéntességben nem csak az 
elvégzett munkán van a hangsúly, 
hanem a szemléletformálás is 

előtérbe kerül. Az önkéntesek 
Vácon az étel- és ruhaosztás mel-
lett az utcai szolgálatban fontos 
segítséget jelentenek.

A látogatók között volt továb-
bi két önkormányzati képviselő, 
Fehér Zsolt és Rozmaring Sándor 
is, akik a reggeli aktuális felada-
tokban nyújtottak segítséget.  A 
további napi programban bemu-
tatták a szálló tevékenységét, és 
előadás hangzott el a hajlékta-
lanellátás aktuális problémái-
ról is. Emellett a nap folyamán 
jótékonysági vásárt is tartottak, 
illetve szűrővizsgálatokat is szer-
veztek.

Veszprémi emlékhangverseny 
Brusznyai Árpád emlékére

A Magyar Kultúra Napja városunkban

Kölcsey Ferenc 1823. január 
22-i keltezésű Himnusz-kéziratára 
emlékezve hazánkban 1989-től 
tartják meg a Magyar Kultúra 
Napját. Az idei váci ünnepség kap-
csán KÖTELÉK címmel megnyílt 
a váci művészek alkotásaiból az 
Emeleti Galériában megrendezett 
sokszínű kiállítás, majd a szín-
házteremben az ünnepi gálán a 
Himnusz eléneklését követően 
Bognár Szilvia énekművész és Kó-
nya István lantművész előadása 
következett. Az ünnepség szónoka 
Inotay Gergely (képünkön) volt. 

Az alpolgármester Dsida Jenő 
nemzetféltő hangulatú verssorait 
idézve erősítette meg: a magyar-
ság baljós történelmi eseményei 

ellenére a művészet alkotó óriá-
sainak is hála – a mostanság dívó, 
művelődésellenes tendenciákat 

legyőzve – a magyar kultúra ha-
zánk egyik mozgatórugója, ékkö-
ve. A helyi művelődésért is felelős 
városvezető büszkeséggel emlí-
tette meg városunk igen magas 

nívójú, a váciakat sokszínűen 
kiszolgáló kulturális palettáját 
és a Kultúra Magyar Városának 

Kölcseyhez méltó művészeti életét.
Ezt követően a város művelő-

dési díjainak átadása következett. 
Az elismeréseket Matkovich Ilona 
polgármester, Fehér Zsolt szakbi-

zottsági elnök és Mohácsiné Dim 
Rita osztályvezető adta át:

- „Vác Város Közművelődését se-
gítő munkáért” kapott elismerést: 
Ribainé Zeller Piroska, a Katona 
Lajos Könyvtár munkatársa; 

- a „Vác Város Művelődéséért” 
díjat Németh Árpád festőművész 
vehette át;

- „Vác Város Művészeti Díja” ki-
tüntetésben részesült: Cs. Nagy 
Ildikó zongoraművész és Karán-
sebessy Balázs, a Váczi Néptánc-
együttes vezetője.

Az ünnepélyes percek után Pat-
rik Judit és Toldi Tamás műsora 
aratott nagy sikert, majd a Magyar 
Kultúra Napja váci ünnepsége a 
Szózat közös eléneklésével zárult.

Idén is a Madách Imre Művelődési Központ színháztermében került sor a Magyar Kultúra Napjához 
kapcsolódó díjkiosztó ünnepségre és gálára.

A Jávorszky kórház idei első 
összevont értekezletén három, 
városszerte ismert és szeretett 
főorvosnak köszönték meg 
visszavonulásuk alkalmából 
azt a több, mint négy évtizedes 
odaadó szolgálatot, mellyel a 
legfontosabb kincsünkért, az 
egészségünkért végeztek áldoza-

tos munkát. A váci polgárok ne-
vében kívánunk jó egészségben 
töltött, nagyon boldog további 
életet és kellemes pihenést a vá-
rosi díjakkal is elismert dr. Csécs 
Ilona onkológus főorvosnak, 
dr. Pornói Anna reumatológus 
főorvosnak és dr. Mátrai Sándor 
neurológus főorvosnak. 

Köszönünk mindent és jó pihenést kívánunk!

A kép forrása: veol.hu
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A hagyományoknak megfelelően a legutóbbi lapszámunk óta is több szépkorú váci polgárt keresett fel városunk 
önkormányzatának nevében Inotay Gergely alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita osztályvezető, hogy felköszöntse 
őket születésnapjuk alkalmából. Az egyaránt 90 esztendős Csáki Györgyné, Menyhárt Lászlóné, Rácskay Józsefné, 
Dienes Gyula és Pitz Pál örömmel vette át a miniszterelnöki üdvözletről szóló dokumentumot és a városunk ajándékát. 

Vác Város Önkormányzata nevében is szeretettel gratulálunk a szép jubileumhoz és kívánunk még nagyon sok 
egészségben és boldogságban eltöltött esztendőt!

Városunk eseményei Városunk eseményei

Szeretettel köszöntjük Vác szépkorú ünnepeltjeit Az idei kéménysep-
rési feladatok váci 
ütemezése

A kéményseprőipari te-
vékenységről szóló 2015. 
évi CCXI. törvényben, va-
lamint a kéményseprőipa-
ri tevékenység ellátásának 
szakmai szabályairól szóló 
21/2016. (VI.9.) BM rendelet-
ben meghatározott közfel-
adat elvégzése érdekében 
a BM Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság 
Gazdasági Ellátó Központ, 
m i nt kéményseprőipar i 
szerv meghatározta a 2019. 
évi kéményseprőipari sor-
munka ütemterveit megyei 
bontásban. Eszerint váro-
sunkban a tevékenységre 
2020. június 1. és szeptem-
ber 30. között kerül majd 
sor.

Múzeumi épületek kerülhetnek városi tulajdonba
Mint ismeretes – mintegy 

fél évszázados megyei üze-
meltetés után – a váci Tragor 
Ignác Múzeum 2013. január-
jától ismét helyi önkormány-
zati működtetésben van. A 
Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelő Zrt. (MNV) még tavaly 
tavasszal kereste meg az előző 
városvezetést azzal, hogy a 
már városi vagyonkezelésben 
lévő, de még állami tulajdonú 
ingatlan és tárgyi állományt 
át kívánja-e venni saját tu-
lajdonba.

A ne m r ég ibe n i sméte lt 
megkeresés érkezett az MNV-
től, azt tudakolva, mi a szán-
déka a városnak a kérdésben. 
Miután az új városvezetés át-
tekintette a múzeumi felada-
tellátáshoz rendelt ingatlan-

vagyon helyzetét, Matkovich 
Ilona polgármester előterjesz-
tésében a január 21-i testüle-
ti ülésen döntés született az 
ingyenes tulajdonba vételről.

Eszerint Vác a Tragor Ig-
nác Múzeum Zrínyi utcai köz-
ponti épületét, a Katona Lajos 
utcai Görög templom kiállító-
helyét, illetve a tervezett új 
múzeum telkét és a Káptalan 
utcában lévő, egykori Hincz 
Gyűjtemény ingatlanát szeret-
né Vác saját tulajdonba kapni. 
Nem kívánja a város átvenni a 
Széchenyi utcában a múzeum 
régészeti kiállítótermeként 
szolgáló középkori pincét.

Az erről szóló határozati 
javaslatot a testület kérdés és 
vita nélkül, egyhangú szava-
zással fogadta el.

A korábbi nagy sikerű ren-
dezvények után február végén 
újra népszerű előadókat lát ven-
dégül a Váci Irodalmi Szalon. 

„Az élet értelme – egypercesek 
száz percben” címmel Mácsai 
Pál és Lukács Miklós önálló 
estjére várják az érdeklődőket 
február 28-án 18 órától a Ma-
dách Imre Művelődési Központ 
színháztermébe. 

Az ezt megelőző hasonló 
rendezvényeken rendre teltház 
fogadta az előadókat. Ezúttal 
is eltérve a hagyományos be-
szélgetős-diavetítéses formától, 
Mácsai Pál színművész és Lu-

kács Miklós cimbalomművész 
fordítja majd ki sarkaiból a hét-
köznapokat Örkény István örök 
érvényű írásainak segítségével.

Az Örkény István először 
1968-ban kiadott és máig ak-
tuális „Egyperces novellák” 
című kötetének színpadi estes 
előadására a Lyra Könyvesház-
ban és a művelődési központ 
pénztárában lehet jegyet vásá-
rolni. A bevételből jut majd jóté-
konysági célra is: a váci Carella 
család számára a családfő, Vito 
felgyógyulását támogatják és 
tisztelettel várját az érdeklődő 
közönség adományait is e célra.

Mácsai-Lukács est a 
Váci Irodalmi Szalonban

A Madách Imre Művelődési Központ színházter-
mében adott sikeres újévi koncertet január 4-én 
a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar. Műsorukban 
közkedvelt opera és operett részleteket hallhatott 
a teltházas közönség.

A váci zenekar hangverseny-
bérletének 3. előadásaként meg-
tartott eseményen i� . Johann 
Strauss Denevér című operettjé-
nek nyitánya után az első rész-
ben olyan közismert dallamok 
csendültek fel, mint részlet 
Jacques Offenbach Hoffmann 
meséi című operájából, Kacsóh 
Pongrác János vitéz című daljá-
tékából, vagy Erkel Ferenc Bánk 
bán című operájából.

A szünetet – mely alatt egy 
pohár pezsgővel vendégelték 
meg az érdeklődőket – követően 
egy-egy Turandot- és Rigolet-
to-ária hangzott el, majd az est 

fénypontjában a közreműködők 
színes, változatos és könnyed 
műsorukkal adtak felhőtlen 
jókedvet a hangversenynek.

A Vác Civitas Szimfonikus 
Zenekar a váci újévi hangver-
senyt követően 2020. január 
5-én Szobon adott újévi hang-
versenyt, majd 2020 január 
12-én Vác testvérvárosában, 
Ipolyságon léptek fel műso-
rukkal. A bérletsorozat évad-
záró hangversenyére – Bogányi 
Gergely közreműködésével egy 
Mozart-estre – március 28-án 
kerül sor a váci művelődési 
központban.

Sikeres volt az újévi 
hangverseny

Csáki Györgyné

Pitz PálDienes Gyula

Menyhárt Lászlóné Rácskay Józsefné
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2020. 02. 14. péntek 19:00
Georges Feydeau: Esküvőtől válóperig
Bohózat
A Váci Dunakanyar Színház előadása
Hat egyfelvonásosból írta: Hamvai Kornél
Főbb szerepekben: Erdélyi Tímea, Karalyos Gábor
Rendező: Bakos-Kiss Gábor
Az előadás időtartama 130 perc, egy szünettel.
Jegyár: 2900 Ft

2020. 02. 16. vasárnap 19 óra
Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül
Zenés vígjáték, a Zenthe Ferenc Színház előadása
(A Nyugdíjas bérlet 2. előadása)
Rendező: Mikó István
A darab az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Nemzet i Kulturális Alap támogatásával jön létre.
Jegyár: 2900 Ft

VÁCI DUNAKANYAR SZÍNHÁZ 
JEGYPÉNZTÁR

2600 Vác, dr. Csányi László körút 58.

Nyitva tartás:
hétköznapokon 15 – 19 óráig

szombaton 15 – 18 óráig,

valamint előadások előtt egy órával.

Telefon: +36-30/975-5448

www.vacidunakanyarszinhaz.hu

Jegyrendelés és foglalás:

jegypenztar@vacidunakanyarszinhaz.hu

Programok Programok

„Az egyik utolsó humanista egy tépett 
világban.” - Sajdik, a virtuóz.

Varázsló. Virtuóz. Zseni. Csak néhány 
jelző, amellyel közvetlen kollégái jellem-
zik Sajdik Ferenc grafi kust, karikaturistát. 
Egyszervoltholnemvolt. Élettörténete így 
is kezdődhetne. Berlin mellett született 
89 évvel ezelőtt, édesapja világhírű zsoké, 
édesanyja balerina. Gyerekkorában oda 
költöztek, ahol apja szerződést kapott. Né-
metország, Románia, Görögország. A háború 
miatt, Sajdik kamaszkorában költözött 
haza a család. Nálunk mindig vidámság 
volt otthon - nyilatkozza többször -, áradt 
a derű akkor is, ha akadtak gondok. 

Volt idő, mikor apja nyomdokaiba szere-
tett volna lépni, de hamar kihunyt a lelkese-
dése, miután nyolcszor egymás után ledobta 
egy ló. Aztán még az is kiderült, hogy túl 
korán kellene kelni. Felsőkereskedelmi 
iskolába megy, az jól hangzik, gondolta 
később, de milyen szerencse, hogy másfe-
lé vitte végül az útja, mert utál számolni. 
Nagynénje tanácsára került ipari rajzis-
kolába. 

Három nagy találkozás határozza meg 
a sorsát. Időrendben (is) az első, Marika. 16 
éves volt Sajdik, mikor először találkoztak. 
Márciusban lesz 66 éve, hogy házasok. A 
második: Csukás István. Egy kiadó szer-
kesztője hozta össze őket, a többi már törté-
nelem: Pom-Pom meséi, Ho-ho-ho horgász… 
Utóbbi kapcsán azt meséli, soha, egyikük 
sem horgászott. Főkukacot pedig ő mentette 
meg: ugyanis kéziratában Csukás horogra 
tűzte. Sajdik közölte, hogy ő márpedig az 
állattal van, különben is, hogy nézne ki 
úgy a rajzon… Gombóc Artúr karrierje sem 
indult könnyen, azt mondta rá ugyanis 

a televízió pszichológusa, hogy csúfolni 
fogják egymást miatta a gyerekek, de aztán 
valahogy mégis átcsúszott a rostán. 

Sajdik képein soha nincs erőszak, csak 
derűs humanizmus. Kaján Tibor kollégája 
szerint: emberszeretet van a rajzaiban. Ez 
nem gyakori a karikatúrában, ott, ahol a 
kritika a fő irány. Közel 30 évig rajzolt a 
Ludas Matyinak, szelíd stílusát minden 
körülmények között megőrizte. Kernács 
Gabriella művészettörténész azt mondta 
róla: „Az egyik utolsó humanista egy tépett 
világban.” 

Könnyedséget és humort árasztó munkái 
mögött műveltség, intelligencia, felhal-
mozott tudás van. Így lesz akár néhány 
vonalából magas színvonalú képzőművé-
szet. Iskolás kora óta legalább másfél órát 
olvas naponta, kedvenc színe a kék, melyet 
tucatnyi árnyalatban képes egy lapon fel-
vonultatni. 

Elkalandoztam. A harmadik fontos talál-
kozás: Papp László, váci műgyűjtő, akinek 
egyszercsak besétált a Duna-parti galéri-
ájába. Hatására fest táblaképeket, köztük 
váci utcaképet, portrékat, vagy éppen város-
történeti pillanatokat. Mindig otthon alkot, 
terepen inkább csak megfi gyel, az utcán 
ugyanis nincs nyugta, nézték már forgalom-
számlálónak, adóellenőrnek is. A műgyűjtő 
állandó kiállítást nyitott a munkáiból Vác 
főterén. Az egyedülálló gyűjtemény janu-
ártól a város tulajdona. Valódi kincs, már 
csak azért is, mert ahogyan Sajdik Ferenc 
teljes munkássága, úgy a tárlat is a humor 
és az emberség győzelmét hirdeti minden 
rossz felett.                            Michalik Judit 
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SPORTEREDMÉNYEK
Női kézilabda NB I.

Békéscsaba – Váci NKSE: 
29 - 31

Váci NKSE – Érd: 
33 - 25 

Dunaújváros – Váci NKSE: 
 35 - 36

MTK – Váci NKSE: 
 23 - 32 

Férfi  kézilabda NB I.
Dabas – Váci KSE:

34 - 21
Váci KSE – Eger:

23 - 29

Vácott született váci lakosok
Balog Krisztián és Lakatos Judit 
gyermeke: Noel, Bolvári Balázs 
és Bíró Bettina gyermeke: Bo-
tond, Kazár Gábor és Balla Beáta 
gyermeke: Johanna, Mirkó Zoltán 
és Mangosz Barbara gyermeke: 
Benett, Német Viktor és Hajdu 
Gina gyermeke: Hanna, Szivák 
Balázs és Rácz Zsanett gyerme-
ke: Dóra, Molnár Marcell és Vas 
Vivien gyermeke: Szofi a Mária, 
Szlenka Ádám és Szedlár Evelin 
gyermeke: Olívia Diána, Halász 
Bálint és Dobránszki Laura gyer-
meke: Hanna Laura, Paulusz Péter 
és Mezei Bettina gyermeke: Lara, 
Fülöp Máté és Tóth Fanni gyer-
meke: Petra, Bayer Szabolcs és 
Kecskés Tünde gyermeke: Noel, 
Lakatos Máté Zoltán és Balázs 
Helén gyermeke: Laura, Pauman 
Norbert Attila és Széplasz Adri-
enn gyermeke: Lili

Házasságot kötött váciak
Trhaj Péter és Csipkés Dorina, 
Kovács János Zoltán és Tóth 
Réka, Fagyas János és Farkas 
Ildikó, Molnár Gábor és Molnár 
Marianna, Dömötör Ambrus és 
Ládi Emerencia, Tóth Gábor és 
Molnár Katalin, Kohári Gábor 
István és Csányi Nikolett, Bánya-
vári Attila és Bori Katalin Ildikó, 
Horváth Attila és Forberger An-
tónia, Gregóczki Róbert László és 
Sebek Mónika, Págyor Nándor és 
Halmai Melánia, Büki Benjámin 
és Czeglédi Laura, Büki Gyula és 
Hadas Regina, Gyulai Zsolt és 
Szabó Daniella, Szűcs Norbert 
és Kenyó Dorottya

Elhunytak:
Kovács Andrásné sz: Hlinka 
Mária /1934/, Parádi Pál János 

/1945/, Láposi József /1938/, He-
itmann Andrea Hajnalka sz: 
Pölcz Andrea Hajnalka /1951/, 
Bedőcs József /1941/, Maczó And-
rásné sz: Mészáros Ilona /1938/, 
Lantos Istvánné sz: Szógel Ilo-
na /1922/, Czibulya Tiborné sz: 
Szabó Erzsébet /1930/, Gregor 
Tiborné sz: Roba Erzsébet /1941/, 
Bercsényi Kálmán Jánosné sz: 
Köves Valéria /1931/, Sándor 
Cintia /1992/, Gurszky József-
né sz: Adamcsek Anna /1929/, 
Kakucsi Ferenc /1948/, Brena 
Béláné sz: Ladányi Erzsébet Má-
ria /1946/, Diós József /1937/, Mo-
hácsi György /1951/, Bagi Imre 
József /1964/, Hugyecz Pál /1951/, 
Veres Ferenc /1949/, Horváth 
János /1933/, Britkó János /1958/, 
Kosztolányi Ferencné sz: Pálfal-
vi Margit /1927/, Kovács Ferenc 
/1943/, Gálfi  Lajos /1929/, Nagy 
Sándorné sz: Kovács Erzsébet 
/1930/, Surján Istvánné sz: Czi-
mer Márta /1960/, Benki László 
Lajos /1953/, Dr. Tomeg Zoltán 
/1938/, Kékesi Péterné sz: Ungár 
Matild /1938/, Gál Zoltánné sz: 
Garai Mária /1942/, Zengő Pé-
ter József /1950/, Lénárt István 
/1941/, Benke Zsolt /1966/, Kucse-
ra Józsefné sz: Vastag Magdol-
na /1937/, Szikora Gyula /1960/, 
Sulyán Gusztáv Mihály /1939/, 
Petheő Miklós Dénes /1936/, Sza-
bados Istvánné sz: Kosdi Mária 
/1931/, Nemeskéri Ferencné sz: 
Takács Margit /1927/, Máté Imre 
/1941/, Bordás János /1938/, Solti 
Julianna /1932/, Brassói István 
Györgyné sz: László Éva Anna 
/1936/, Lakatos Edit /1973/, Dr. 
Evva Ferencné sz: Gerdai Ágnes 
/1941/, Rudolf Józsefné sz: Hajba 
Éva Amália /1937/

 Gyógyszertárak ügyeleti rendje

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

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

Fe
br

uá
r

M
ár

ci
us

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
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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
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Megyei sportkitüntetések
Pest Megye Közgyűlése a megye sportéletének kiválóságait minden évben 
ünnepségén részesíti elismerésben.

A váciak az alábbi kitüntetéseket vehették át.
Az év legjobb sportolója speciális sportágban:
1. Szöllősi István – Váci Reménység SE
2. Keresztesi Erika – Váci Reménység SE
3. Kálmán Krisztina – Váci Reménység SE
Az év legeredményesebb középiskolája:
1. Váci SZC Boronkay György Műszaki 
Szakgimnáziuma és Gimnáziuma
2. Váci Madách Imre Gimnázium

Az év legjobb utánpótlás korosztályú csapata: 
Kick Rules, Tánccal az egészségért TSE
Az év legjobb általános iskolai diáksportolója:
1. Jancsik Martin – Váci Reménység SE
3. Varsányi Réka – Váci Vízmű SE
Az év legjobb férfi  felnőtt sportolója:
Galambos Péter – Vác Városi Evezős Club
Az év testnevelője díjban részesült:
Steidl Anna – Váci Madách Imre Gimnázium

A Váci NKSE a jövőben is foly-
tatja a magyar kézilabdasport-
ban széleskörű szimpátiát és 
támogatást élvező játékospoliti-
káját, így a következő években 
is tehetséges, fi atal magyar ké-
zilabdázókkal kíván minél ered-
ményesebben szerepelni. Meg-
egyezés született három olyan, 
fi atal kora ellenére is meghatá-
rozó kézilabdázóval, aki ugyan 
2021 nyaráig szerződéssel bír a 
váci klubnál, de az új kontraktus 

szerint ez újabb egy esztendővel 
kitolódik.

Így a felnőtt válogatottban 
is pályára lépő 23 éves Hámori 
Konszuéla, az NB I-es góllövőlis-
tát vezető, junior világ- és Euró-
pa-bajnok 20 éves Kácsor Gréta, 
valamint a junior Európa-bajnok, 
szintén 20 esztendős Kuczora 
Csenge is egy évvel hosszabbí-
totta meg szerződését a váciak-
kal. A következő szezonban újabb 
tehetséges fi atal csatlakozik az 

együtteshez: az i� úsági válogatott 
kerettag Bárdy Noémi, aki jelen-
leg a váci központú Dunakanyar 
Kézilabda Akadémiában szerepel. 

A nyáron távozik viszont 
a 33 éves brazil világbajnok 
kapus, Barbara Arenhart. Az 
egészpályás góljairól is ismert 
váci csapatkapitány – aki 2016 
nyarán érkezett Vácra - kétéves 
szerződést kötött az 5 évvel ko-
rábbi BL-győztes montenegrói 
Budocsnoszt Podgoricával. 

Nagyszabású versenyt rende-
zett a Vác-Deákvár Darts Klub, 
melyen közel félszáz versenyző 
vívott magas színvonalú, izgalmas 
viadalt. A VI. Vác Open 
a lelkes amatőröktől, a 
versenyengedéllyel ren-
delkező félprofi kig széles 
skáláját vonultatta fel. A 
32 fős főtáblára kerülésért 
körmérkőzéses csoport-
küzdelmeket rendeztek, 
majd egy közös ebéd után 
elkezdődtek az egyenes 
kieséses párharcok.

A sportág váci népszerűsé-
gének folyamatos növekedését 
jellemzi, hogy a főtáblára tíz 
helyi dartsos is felkerült. In-

nen a legjobb 16 közé hárman 
„nyilazták be” magukat, végül a 
rendező klub legjobbja az 5. he-
lyen záró Heizer Norbert lett. A 

tornát egy fővárosi klub 
versenyzője, Takács Gá-
bor nyerte, Gál Norbert 
és Adame Máté, illetve 
Karsai Zsolt előtt. A négy 
éve alakult váci egyesü-
let remek versenye után 
a résztvevők azzal bú-
csúztak, hogy találkoz-
nak egy év múlva, a VII. 
Váci Open viadalon.

Evezés
A hazai szakszövetségek idén 

is megjelölték, hogy teljesítménye 
alapján kit tartanak a sportág 
2019-es legjobbjának. A Magyar 
Evezős Szövetség döntése értelmé-
ben – immár ötödik alkalommal 

– a legjobb férfi  evezős Galambos 
Péter, a Vác Városi Evezős Club 
sportolója lett.

Labdarúgás

Elhunyt 
Szikora Gyula

Életének 60. esztendejében 
2020. január 12-én elhunyt 
Szikora Gyula, Pro Urbe Díjjal 
kitüntetett testnevelő tanár, 
a Váci Reménység Egyesület 
atlétika edzője.

A Váci Árpád Fejedelem 
Általános Iskola városszerte 
megbecsült és tisztelt pedagó-
gusa súlyos betegségét a gon-
dos orvosi kezelés sem tudta 
meggyógyítani. 

Szikora Gyula váci születé-
sű és iskoláit is városunkban 
végezte. Miután 1983-ban le-
diplomázott, az Árpád iskolá-
ban tanított és lett közkedvelt 
pedagógus. Aktívan atletizált, 
majd országszerte elismert 
edzőként tanítványaival na-
gyon sok remek eredményt ért 
el. A váci klubban több világ- 
és Európa-bajnok sportolót ne-
velt. Eredményei elismerését 
több helyi és országos díj jelzi. 
Pedagógusi és edzői munká-
jáért 2016-ban átvehette Vác 
egyéni Pro Urbe Díját.

Emlékét örökre megőrizzük. 

Folytatódik a sikeres játékospolitika

Jó irányba repültek a dartsnyilak

Sporthírek röviden A Vác Városi Stadion elhúzódó 
felújítása miatt a Vác FC máso-
dosztályban sereghajtó együttese 
a tervek szerint a 2019/2020-as 
bajnokság hátralévő mérkőzései 
közül a hazai pályaválasztás sze-
rintieket a Balassagyarmati Ipoly-
parti Sporttelepen rendezi meg.

Úszás
A BVSC hagyományos éves cik-

luszáró felmérő úszóversenyén, a 
Váci Vízmű SE sportolói 4 ezüst 

mellett 5-5 arany- és bronzérmet 
szereztek. A legsikeresebb a há-
rom távon is győztes Varsányi 
Réka volt. 

A Vác Város Sportjáért kitün-
tető címmel jutalmazott úszó 100 
méteren új évjáratos rekorddal 
nyerte a versenyszámot. Egy-egy 
aranyat szerzett még Dapsy Han-
na és Suijker Rachel is. 

A Váci I� úsági SE sportolója, 
Klinda Tamás 2. helyezést ért el.

Váci sportprogram
02. 08. szo. - 18.00 Váci NKSE - Mosonm.

02. 19. sze. - 18.00 Váci NKSE - Győr
02. 22. szo. - 18.30 Váci KSE - Szeged
03. 06. p. - 18.30 Váci KSE - Csurgó

Vác Város Önkormányzat nevében és 
képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. 
vagyonhasznosítási részleg (Vác, Köztársaság 
út 34.) 2020. február havi hirdetései
Nem lakás célú helyiségek 
bérbeadásra:
- Az ingatlan címe: Vác, Park utca 3. fsz. 14. 
szám alatt található, 402/53 hrsz-ú. 216 m2 
nagyságú műhelycsarnok
- Az ingatlan címe: Vác, Nagymező utca 1. 
szám alatt található, 4518/11/A/46 hrsz-ú, 103 
m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség – kereskedelem-szolgáltatás-
vendéglátás tevékenységi körre  
- Az ingatlan címe: Vác, Káptalan utca 3. 
szám alatt, a Központi Piac főépületében 
található 18+18+8 m2 alapterületű, nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek egyben 
- kereskedelemszolgáltatás-vendéglátás 
tevékenységi körre 
- Az ingatlan címe: Vác, Földváry tér 16. 
szám alatt található, 4513/A/2 hrsz-ú, 87 
m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló 

helyiség – kereskedelem-szolgáltatás 
tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Naszály út és Telep 
utca sarkán, közterületen található, Vác 
belterület 999 hrsz-ú, 17 m2 alapterületű 
„faház” kereskedelem-szolgáltatás-
vendéglátás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Március 15. tér 16-18. 
fsz. 9. szám alatt található, Vác belterület 
3192/A/9 hrsz-ú, 37 m2 alapterületű, 
nem lakás céljára szolgáló helyiség – 
kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi 
körre

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthe-
tő: www.vacholding.hu és a www.vac.hu 
honlapról  Információ: Váci Városfejlesz-
tő Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.: 
27/510-104

 A váci Jávorszky Ödön Kórház azonnali belépéssel felvételre keres:

- orvosírnokot (adminisztrátort – betegellátó osztályra)
- műtős szakasszisztenst
- asszisztenst (nőgyógyászati szakrendelő)

Az önéletrajzokat email-ban az apolasiigazgatosag@javorszky.hu címre várják.
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Csillár
3 foglalattal
15.290 Ft helyett

9.990 Ft

Hétfő
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége hírei, 
sporthírek és időjárás
20:20 - Spiritusz
sport, életmód és szabadidő 
magazinműsor
20:40 - Duna Doku
21:00 - Film

Kedd
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége hírei, sport-
hírek 
és időjárás (ismétlés)
20:20 - Katolikus TV
vallási magazin
21:00 - Spiritusz
sport, életmód és szabadidő maga-
zinműsor (ismétlés)
21:20 - Film
22:20 - Híradó (ismétlés)

Szerda
18:00 - ITET Magazin
19:00 Hetedhét Magazin
összefoglaló Fót térsége híreiből
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége hírei, sport-
hírek 
és időjárás
20:20 - Nagyító
hírháttér műsor
20:50 - Duna Doku (ismétlés)

21:10 - Híradó
benne Vác és térsége hírei, sport-
hírek 
és időjárás (ismétlés)

Csütörtök
20:00 Híradó
benne Vác és térsége hírei, sport-
hírek 
és időjárás (ismétlés)
20:20 - Hazai
Kulturális Magazin
21:00 - Nagyító 
háttértár műsor (ismétlés)
21:30 - Film
22:30 - Híradó
benne Vác és térsége hírei, sport-
hírek 
és időjárás (ismétlés)

Péntek
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége hírei, sport-
hírek 
és időjárás
20:20 - Hazai
Kulturális Magazin (ismétlés)
21:00 - Danubia Híradó
22:00 - Piceparty Tomival 
22:30 - Híradó
benne Vác és térsége hírei, sport-
hírek 
és időjárás (ismétlés)

Esti műsorunkat másnap 
reggel 05 órai kezdettel 
ismételjük.
Pénteki műsorunk ismétlése 
szombat reggel 06 órai 
kezdettel látható.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!


