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Vác Város Önkormányzata

boldog, sikeres
új esztendőt kíván
a város minden polgárának!
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IGAZGATÓT
VÁLASZTOTTAK

A POLGÁRMESTER
DÍJÁT KAPTÁK

Retzler Péter személyében
a képviselő-testület
megválasztotta a művelődési
központ új igazgatóját.

Buchwald Imre építészmérnök és Garay Nagy Norbert
festőművész vehette át
az elismerést.

7. oldal

12. oldal

Már új motorvonatok is járnak
a Vác és Budapest közötti vonalon

Látványosan halad a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a MÁV beruházásában a „Vác vasútállomás és kapcsolódó létesítményeinek rekonstrukciója”
elnevezésű, uniós társfinanszírozású projekt, legújabban már átadták a forgalomnak a peronok felszín alatti megközelítését szolgáló aluljárót is. További újdonság,
hogy néhány hét óta új Flirt motorvonatokkal korszerűsítette-frissítette a vasúttársaság a vonalon szolgálatot teljesítő flottát.
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A TESTÜLET

2015. évben Vác városban a vásártér területén
megrendezésre kerülő vásárok időpontjai:

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Vásár időpontja Nyitva tartás

HATÉKONYABB KÖZIGAZGATÁS VÁCON –
LEZÁRULT A SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKT
Átfogó szervezetfejlesztési munka zajlott Vácon a múlt év
márciusa és decembere között. A tisztán pályázati finanszírozású, összesen 40 millió Ft költségvetésű projekt során
több szempontból is átvilágították az önkormányzat és a
hozzá tartozó intézmények működését és javaslatok készültek annak hatékonyabbá tételére.
Több területen alaposan átvilágították a váci önkormányzat belső
működését az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0041 jelű pályázat megvalósításakor. A munka során elsősorban olyan, a működéshez szükséges
területeket és folyamatokat ellenőriztek, amelyekkel a lakosok csak
közvetve találkoznak a mindennapokban. A szakemberek a több hónapig tartó projekt során felülvizsgálták az önkormányzat szerződéses
kapcsolatait, javaslatot tettek a hatékonyságnövelés lépéseire, elkészítettek, illetve felülvizsgáltak egy feladatellátási modellt. Készült többek
között két alapos lakossági felmérés arról, mennyire elégedettek a
polgárok a különböző közszolgáltatásokkal, és milyen változtatásokat,
fejlesztéseket látnának szívesen.
Ugyanez a szervezetfejlesztési munka áttekintette a hivatal és a csatolt
intézmények humánerőforrás-gazdálkodását is, és itt szintén javaslatot tett a dolgozók feladatainak hatékonyabb elosztására. Ugyancsak
ennek a 40 milliónak a terhére bevezettek az önkormányzatnál egy informatikai rendszert, ami a jövőben egységesen és gyorsan, elektronikusan képes kezelni és nyilvántartani az összes, meglévő és keletkező
szerződést és szabályzatot. E megoldás révén egyúttal nyilvántartható
a dolgozók szabadsága és – más funkciók mellett – kezelhető a kiterjedt dokumentumrendszer is.
Ezen felül az önkormányzat megújította ISO 9001:2009 minősítését,
ami egyfajta garanciát jelent a további működés színvonalára is.
A projekt hatására az önkormányzat munkája már középtávon is érezhetően gazdaságosabb, olcsóbb lesz, az így felszabaduló összegeket
és energiát pedig más, a lakosságot közvetlenül érintő területeken lehet felhasználni, például az oktatásban, a köztisztaság területén vagy a
tömegközlekedés fejlesztésében.
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20:17
20:20
20:30
20:45
22:55
20:00
20:17
20:20
21:00
21:15
21:30
22:35

Hétfő
Híradó – benne Vác és térsége
legfontosabb történései.
Sporthírek
Spiritusz – sport, életmód és
szabadidő magazinműsor
Konyha TV
Sportközvetítés/film
Híradó ismétlés
Kedd
Híradó – benne Vác és térsége
legfontosabb történései
Sporthírek
Katolikus tv – vallási magazin
Spiritusz – sport, életmód és
szabadidő magazin
Konyha TV
Sportközvetítés/film
Híradó ismétlés

Szerda
18:00 Hetedhét Magazin – összefoglaló
Fót térségéből
19:00 Hetedhét Magazin ism.
20:00 Híradó – benne a térség
legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Nagyító – hírháttér-műsor
20:50 Film
22:10 Híradó ismétlés
Csütörtök
20:00 Híradó – benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Hazai – kulturális programajánló
magazinműsor
20:40 Nagyító – hírháttér-műsor
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés
Péntek
20:00 Híradó – benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kulturális programajánló
magazinműsor
20:40 Térségi magazin
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés

6-7 | A POLGÁRMESTERI
HIVATAL FELÉPÍTÉSE

8-9 | NAPTÁR

Vásár jellege

január 18.

6:00–13:00

Országos állat-és kirakodóvásár

10 | PROGRAMOK

február 15.

6:00–13:00

Országos állat-és kirakodóvásár

11 | KULTÚRA

március 15.

6:00–13:00

Országos állat-és kirakodóvásár

április 19.

6:00–13:00

Országos állat-és kirakodóvásár

május 17.

6:00–13:00

Országos állat-és kirakodóvásár

június 21.

6:00–13:00

Országos állat-és kirakodóvásár

július 19.

6:00–13:00

Országos állat-és kirakodóvásár

augusztus 16.

6:00–13:00

Országos állat-és kirakodóvásár

szeptember 12-13. 8:00–22:00

12-13 | KRÓNIKA
14 | HAJRÁ VÁC
15 | HASZNOS
Címlapfotók: Sándor Lajos

Mária napi búcsúvásár

szeptember 20.

6:00–13:00

Országos állat-és kirakodóvásár

október 18.

6:00–13:00

Országos állat-és kirakodóvásár

november 15.

6:00–13:00

Országos állat-és kirakodóvásár

december 20.

6:00–13:00

Országos állat-és kirakodóvásár

Helyi állatvásár: minden héten pénteken
Nyitva tartás: nyári időszámítás alatt 6-11 óráig,
téli időszámítás alatt 7-11 óráig
Vác, 2014. november 24.

Kazár Hajnalka sk.
ügyvezető
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Köszöntjük a szépkorúakat!
Laczkó Béláné, Erzsike néni szépkorú honfitársunk december 1-jén
ünnepelte 90. születésnapját, aminek
alkalmából Mokánszky Zoltán alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita, az
Intézményfelügyeleti és Humán Osztály
vezetője köszöntötte virágcsokorral és
Orbán Viktor miniszterlnök oklevelével.
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járunk?

Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől várjuk, kedves Olvasóink! A helyes
megfejtéssel előrukkolók között ajándékokat sorsolunk ki. Aki tudja vagy legalább sejti a választ, írja meg nekünk
e-mailben az estv@estv.hu címre! Köszönettel: Váci Városimázs Kft.
Előző lapszámunk játékának győztese: Hirleman Gyula, akinek gratulálunk! (A rejtvényként szereplő archív fotón
a Duna-parti sétány részlete szerepelt). Mostani feladványunk megfejtését január végéig várjuk!

Nyomdai előkészítés:
Front Grafikai és Szolgáltató Kft.
Perlusz Zoltán
Sasvári Eszter
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Pátria Nyomda Zrt.
Fodor István vezérigazgató
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MC Dekor Kft.
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Vácon 13 000 példányban
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Dr. Csóvári Ervin József december
16-án töltötte be 90. születésnapját, s
ebből az alkalomból ugyancsak Mokánszky Zoltán alpolgármester, illetve
Dr. Grics Lászlóné, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály munkatársa
köszöntötte ajándékkal és a kormányfő
kézjegyével ellátott oklevéllel.

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

N

agyszerű dolog, hogy Vác önkormányzata egy-egy évet
lezárva több nagyszabású ünnepséget rendez azok tiszteletére, akik az elmúlt esztendőben valamilyen rangos sikert
értek el, a város hírnevét is öregbítve egyúttal. Felemelő
érzés egy-egy ilyen eseményen bármilyen minőségben jelen lenni, mert jó látni,
hogy a település vezetői a közösség nevében megköszönik a főszereplőknek
példaértékű teljesítményüket, hát még azt, ahogy maguk a köszöntöttek is
gratulálnak egymásnak. Az efféle alkalmakon újra meg újra megerősödhetnek
a résztvevők abban a bizakodó ideában, hogy a másik eredménye felett érzett
őszinte öröm talán jellemzőbb emberi érzés mint az életet mérgező irigység.
Az önkormányzat vezetői 2014 kapcsán ismét a bőség zavarával
küszködhettek, amikor igyekeztek minél körültekintőbben összeállítani a
meghívottak, vagyis az ünnepeltek névsorát, hiszen számtalan váci lakos
ért el a maga területén országos vagy épp világra szóló sikert.
A jelenlegi és volt tanítványok, a diákok szülei, a kollégák is örülhettek,
hogy egy köztiszteletnek örvendő pedagógus megkapta a hivatás egyik
legrangosabb elismerését - a számvetés kapcsán méltán jár ezért a köszönet
a város egész közösségétől is. Ugyanígy megérdemli a gratulációt az a még
csak az érettségire készülő, de valójában már sok felnőttnél “emberesebb”
fiatal, aki a nyáron, önkéntes munkája során életet mentett. Szintén érdemes az újbóli kiemelésre a festőművész, aki napról napra a tökéletességre
törekedve folytatja a munkát, s pályaművével díjat nyert hazánk legnagyobb múltú, külföldön is jegyzett kortárs képzőművészeti seregszemléjén.
Mi mást mondhatnánk a fiatal fotóriporterről, aki egy internetes portál
közönsége és a felkért zsűri szavazatai alapján bekerült a száz legjobb
kortárs magyar fotós közé, s képeivel rendszeresen szerepel a világ legnevesebb lapjaiban is. És hát hogyne kellene helyi szinten ugyancsak méltatni
a tisztességben megőszült nemzeti kisebbségi vezető érdemeit, aki a két nép
közötti barátság ápolása terén vállalt küldetéséért megkapta Szlovákia
egyik határ-menti megyéjének kitüntetését...
Természetesen még hosszan folytathatnánk a sort, mert valóban nagyon
sokan vannak, akik valamilyen jelentős teljesítménnyel rukkoltak elő az
elmúlt évben, és akik ezzel joggal állíthatók példaképnek mások számára is.
Zárszóként már csak annyit: remélhetőleg az új esztendő szintén számtalan szép sikert tartogat sokaknak, akiket aztán majd együtt ugyancsak
szívesen megünnepelhetünk a 2015-ös év zárásakor.

Cservenák Péter gyűjteményéből
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A zárt ülés
döntései
A képviselő-testületi ülés
zárt részében meghozott döntésekről Fördős Attila polgármester adott tájékoztatást.
Eszerint a Madách Imre
Művelődési Központ vezetői
feladatkörére kiírt pályázat
érvényes és eredményes volt.
Retzler Pétert kilenc támogató vokssal választották meg
igazgatónak, öt éves, határozott idejű kinevezéssel.
Döntés született a „Vác Város Művelődéséért” és „Vác
Város Művészeti Díj” idei
kitüntetettjeiről is. Előbbit
Kis Domonkos Márk, a Váci
Dunakanyar Színház igazgatója kapja, míg a művészeti
díjat Kocsis Iván fotóművész
veheti át a Magyar Kultúra
Napja alkalmából szervezendő városi ünnepségen.
Végül a holding előterjesztésében egy ingatlanügy kapcsán egy váci polgár számára
engedélyezték a vásárlást.

Az évzáró testületi ülésről jelentjük

Kiegészültek a
bizottságok

December 11-én tartotta munkaterv szerinti évzáró ülését Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete. A tanácskozásról hiányzott dr. Bóth János, az ebédszünet utáni vitát
pedig a kitüntetése átvétele alkalmából Ipolyságon vendégeskedő Fördős Attila polgármester helyett Pető Tibor alpolgármester vezette.

A képviselő-testület legutóbbi ülésén megválasztotta
a szakbizottságok még hiányzó külsőseit, továbbá a Stratégiai Munkacsoport tagjait,
illetve a tanácsadó testületet.
Mint hírül adtuk, a novemberi grémiumi szavazás
után egy- egy kü lsős hely
üresen maradt a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport
Bi z ot t s á gb a n , i l l et ve a z
Egészségügyi és Szociális
Bizottságban. Utóbbi esetében egy akkor megválasztott
tag munkahelyi összeférhetetlenség miatt lemondott
megbízatásáról, így ebbe a
grémiumba két tagot kellett
választani.
Fördős Attila polgármester előterjesztése után további személyi javaslatok hangzottak el, majd titkos urnás
voksolás következett. Ennek
eredményeként a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport
Bizottság külsős tagja lett Bakos Tibor, míg az Egészségügyi és Szociális Bizottságba
dr. Nagy Magdolnát és Pető
Csillát választották be.
A tanácskozáson sor került
a Stratégiai Munkacsoport
tagjainak megválasztására
is. Az ötfős grémium személyi összetételére és elnökére
szintén a polgármester tett
javaslatot. Ezúttal titkos gépi
szavazás következett, melynek
eredményeként a Stratégiai
Munkacsoport elnöke Pető
Tibor alpolgármester, tagjai: Ferjancsics László, Kiss
Zsolt, dr. Manninger Péter
és Vácy Károly. A munkacsoport mellett működő 12
tagú tanácsadó testület tagjai
lettek: Prohászka Lászlóné,
Veszelei Sándorné, dr. Áfra
Tamás, Csatári Endre, Csizmadia Norbert, Dobai Tamás,
Gombik Viktor, Huszák János, Mayer László, Pacsai
Miklós, Petőcz Péter.

Az ülés elején került sor a
Vác Város Sportjáért kitüntetés átadására, amelyet az
Ipress Center-Vác női ifibajnok kézilabdázói vehettek át.
Még napirend előtt jelentés következett a lejárt idejű
határozatok végrehajtásáról,
majd a tájékoztatók sorában
a bizottságok átr u h á zott
hatáskörben hozott döntéseiről, a jelentősebb beruházások aktualitásairól szóló
tájékoztatók mellett ezúttal
az „Ipolyság Város Díjának”
odaítéléséről, a településrendezési eszközök hatályosulásáról, az oktatási, nevelési
inté zm ények st atisztik ai
összesítőjéről és a „Kerékpárosbarát Település 2014”
díj elnyeréséről is szó esett.
A napirendi sor három
zárt körben megtárgyalt témával indult. Majd - már nyílt
ülésen - előbb a holding október havi tevékenysége, illetve
a Váci Hulladékgazdálkodási
Kft. alapító okiratának módosítása került szóba. Ezután
három, még betöltetlen szakbizottsági külsős poszt kap-

csán, valamint a Stratégiai
Munkacsoport tagságának és
tanácsadó testületének megválasztása vonatkozásában
hoztak döntést a képviselők.
A folytatásban a testület tárgyalt a likviditási jelentésről,
a költségvetés módosításáról,
a 2015-ös folyószámla hitelkeretről is. Továbbá hatályon
kívül helyezték a rendeletek

A képviselők megválasztották a Madách Imre Művelődési Központ új igazgatóját.

előkészítésében való társadalmi részvételről szóló önkormányzati határozatot, majd
több pontban módosították
a Szervezeti és Működési
Szabályzatot. További rend el et m ó d osít á s ok ut á n a
2015 - ös évre vonatkozóan
el fogadták az el lenőrzé si
tervet, a testületi munkatervet, illetve a külügyi tervet.

Ez utóbbi során a jelenlévők
felállva tisztelegtek a határon
kívül élő magyarság nemzettudatának ápolása előtt. Az
ülés további részében több,
közlekedéssel, pályázatokkal,
kérelmekkel és városrendezéssel összefüggő tárgykörről
tárgyaltak a képviselők, majd
hozzászólásokkal, kérdésekkel zárult a közgyűlés.

A testület
2015-ös
munkaterve

Bizottság, kedden 15 órától a
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági Sport Bizottság, majd
fél öttől a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság
tartja ülését, szerdán délután
háromkor ül össze majd az
Egészségügyi és Szociális Bizottság, egy napra rá pedig a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, illetve utóbbi a következő
heti plenáris ülést közvetlenül
előkészítendő az azt megelőző
napon ismét tanácskozik majd.
A terv szerint a képviselő-testület 2015. évi első ülésére
január 22-én kerül sor, amelyen
többek között kiírják a levéltári igazgatói pályázatot és szó
lesz az I. világháborús emlékmű újraállítási folyamatáról is.
(A képviselő-testületi és a
bizottsági ülések munkaterv
szerinti ülésrendje megtalálható
a városi honlapon.)

Az elfogadott tervek szerint
a képviselő-testületi ülésekre
általában az adott hónap harmadik (esetenként negyedik)
csütörtöki napján délelőtt kilenc órától kerül sor a Városháza
Dísztermében. A július 16-i tanácskozás - amelyet aznap közmeghallgatás követ - után nyári
szünet következik, majd szeptember 24-én lesz a következő
ülés. A munkaterv szerint 2015ben 11 önkormányzati plenáris
ülés szerepel a programban.
Ezeket megelőzően üléseznek majd a szakbizottságok.
Ezek naptári rendjében sincs
változás: hétfőn délután négytől a Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási

Közérdekű
információk
A váci önkormányzat decemberi plenáris ülésén, illetve az azt előkészítő bizottsági
tanácskozásokon több jelentés
és tájékoztató is elhangzott.
Többek között az alábbi fon-

tosabb döntések születtek,
illetve információk kerültek
nyilvánosságra:
- Mivel az illetékes minisztérium elutasította a mértékadó nemzetközi árvízszint törvényi felemelése miatt beadott
támogatási szerződés módosítási kérelmet, a városi mobil
gátrendszer finanszírozási
okok miatt csak szakaszosan
épülhet meg. A tervek szerint így elsőként a börtön és a
Gombás-patak közötti részen
készülhet új védmű. A patak
zsiliprendszerének kivitelezésére - esetleges újabb források
bevonása érdekében - további
egyeztetések kezdődtek.
- A Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkod ási Bizottság dönté se
értelmében egy vállalkozó
bérbe veszi a József Attila
sétányon található nyilvános
illemhelyet üzemeltetésre. A
vállalkozó felújítja, üzemelteti
a létesítményt és tervei szerint ráépítéssel vendéglátóipari egységet is kialakít majd.
- Szakbizottsági döntés
alapján egyelőre nem vezetik be Vácott az egészségügyi
kártyarendszert.
- Támogatást nyertek Sáros
László építész-tervező koncepció-látványtervei, melyek alapján a későbbiekben részlegesen
megújulhat a központi piac.
- A Flórián utcától északi irányban a Báthori utcáig egyirányú lesz a Görgey
utca. Szükséges lehet továbbá
a 2-es úton délről érkezők balra kanyarodási lehetősége a
Flórián utca felé.
- Az önkormányzat folyamatos fizetőképességének
megőrzése érdekében 2015ben is 400 millió forintos
folyó szá m l a h itel keret re
lesz szükség.
- Városunk december 5-én
megkapta a központi költségvetéstől az igényelt 330 millió forintos ún. ÖN HIKItámogatást.
- A finanszírozó bank megrendelésére a végéhez közelednek a mélygarázs parkoló és a
térfelszín építkezései.
- Lezajlott a Széchenyi utcában lévő ivókút átadás-átvételi folyamata. Az ünnepélyes
avatásra tavasszal kerül sor.
- Folyamatban van a volt
rendőrségi épület tulajdonosváltása.

A későbbiekben részlegesen megújulhat a központi piac.

- December elsejétől újra
működik a felújított Flórián
utcai rendelő.
- A testület egyhangú támogatással kívánatosnak tartja és határozatban áll ki a zónázó vonatok Vác-Alsóvárosi
megállásának menetrendben
tartásáért. Ferjancsics László előterjesztésére felkérték
a polgármestert, hogy ennek
érdekében folytasson tárgyalásokat az illetékesekkel.
- Kiss Zsolt javaslatára a
testület támogatja a szociális
tűzifa program váci megvalósítását. A rászorulók segítésében a holding mellett
az Intézményfelügyeleti és
Humán Osztály, valamint a
Szociális Szolgáltatások Háza
fog közreműködni.
- A Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőkéjét
jelentős mértékben megemelik,
illetve elindul a cég közhasznúvá válásának folyamata is.
- A polgármester testületi
felhatalmazást kapott a váci
Vörös Sipka Panzió (Honvéd
u. 14.) vételi szándéknyilatkozatának aláírására. (Az ügylettel
kapcsolatos legújabb információ
szerint az adás-vétel elmarad.)
- Anyagi forrást biztosítottak
a Vác Városi Evezős Club létesítményfejlesztési pályázatához.
- Támogatták továbbá a Váci
Hajó SE sportolóiból és edzőiből nemrég alapított Váci Kajak
Kenu SE kérelmét, miszerint
- a kiürült korábbi helyett - az
új klub köthet együttműködési
megállapodást a várossal.

Új rendeletek,
módosítások
A decemberi testületi ülésen
egy rendeletet hatályon kívül
helyeztek a döntéshozók, további négy vonatkozásában pedig
módosításokat fogadtak el.
Egy korábbi, tör vényi
felhatalmazás alapján megalkotott rendelet - amely a rendeletek előkészítésében való
társadalmi részvételt szabályozta - hatályon kívül helyezését Deákné dr. Szarka Anita
jegyző kezdeményezte, mivel
a vonatkozó önkormányzati
törvény egy újabb módosítása kivette az előírásokból ezt
a felhatalmazást. A hatályon
kívül helyezést végül vitát követően 11 képviselő támogatta.
Módosították a 2014. évi
helyi költségvetési rendeletet.
Az elfogadott változtatás után
a büdzsé főösszege megközelítette a hatmilliárd forintot.
Jegyzői javaslatra változtatták meg a Vác Város Sportjáért
elismerés rendelethelyét. Ez
korábban a múlt évben elfogadott „Vác Város Sport és
Szabadidő feladatairól” szóló
rendeletben szerepelt, a változás után a „Vác Város Önkormányzat városi kitüntetések
alapításáról és adományozásáról” szóló rendelet része lesz.
Az integrálást Ferjancsics
László elfogadott módosító
javaslatai után egyhangúlag
szavazta meg a grémium.
Polgármesteri előterjesztésben került napirendre a
Szervezeti és Működési Sza-

bályzat módosítása, amely több
pontban megváltozott, részben
magasabb szintű jogszabályok,
részben megvitatott és elfogadott módosító indítványok
következtében.

Hozzászólások,
kérdések
A december 11-én megtartott képviselő-testületi ülés
zárásaként a képviselők reagálhattak az előző ülésen feltett
kérdéseikre kapott válaszokra,
majd új hozzászólások, kérdések következtek.
Első hozzászólóként Kiss
Zsolt az M0-ás autóút fizetőssé
tételének terveiről szólt, kérve,
hogy forduljanak a minisztériumhoz annak érdekében, hogy
ez ne váljon valóra.
Kriksz István örömét fejezte ki, hogy a testület kiállt
a zónázó vonatok Vác-Alsóvárosi megállításáért. A MÁV
illetékesének válaszát idézve
értetlenkedésének adott hangot, hogy a vasúttársaság a változtatást indokolva éppen az
utazási igényekre hivatkozott.
Kászonyi Károly és Matkovich Ilona szintén a zónázó vonatok ilyen értelmű menetrendi megtartását szorgalmazta.
A kérdések sorát Ferjancsics László kezdte, aki a
korlátozott forgalmi övezetek
használatának részleteiről érdeklődött.
Kriksz István a Kőhíd-parki zöldhulladék összegyűjtését
kérte, valamint egy konkrét
közvilágítási problémát említett.
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE
PÉTER JUDIT
ügykezelő

A Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája

Tel.: +36-27-513-400/505
Iroda: 5

Anyakönyvi Csoport
Pannónia ház (Vác, Köztársaság út 19.)

NAGY KATALIN HELÉNA
hagyatéki ügyintéző

Tel.: +36-27-513-443
E-mail: anyakonyv2@pannonia.vac.hu
Iroda: fsz. 2.

VÖRÖSNÉ BERTA TÜNDE
anyakönyvvezető

Tel.: +36-27-513-446
E-mail: anyakonyv1@pannonia.vac.hu
Iroda: fsz. 3.

FERENCSIKNÉ VERES ANITA

SZÉNÁSI HENRIETT
titkárnő

Tel.: +36-27-513-478
E-mail: szocial12@varoshaza.vac.hu
Iroda: 39

DR. GRICS LÁSZLÓNÉ

POLGÁRMESTERI
TITKÁRSÁG
FÖRDŐS ATTILA
polgármester

E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu
Fogadónapja: minden hónap első hétfőjén
14:00-18:00.
Előzetes időpont egyeztetés szükséges, a
polgármesteri hivatal titkárságán: 06-27/315-534
Iroda: 133

PETŐ TIBOR

alpolgármester
E-mail: peto.alpolgarmester@
varoshaza.vac.hu
Fogadónapja: előzetes bejelentkezés
alapján bármikor
Tel.: +36-30-954-6997; +36-27-315-534
Iroda: 133

MOKÁNSZKY ZOLTÁN
alpolgármester

E-mail: mokanszky.alpolgarmester@
varoshaza.vac.hu
Fogadónapja: minden hónap első hétfőjén
14:00-18:00. Előzetes bejelentkezés alapján
bármikor
Tel.: +36-27-315-534
Iroda: 133

SZTOPA ZSOLT

PALÓCZ ANGELIKA

Tel.: +36-27-513-439
E-mail: phtitkar2@varoshaza.vac.hu
Iroda: 133

Tel.: +36-27-513-484
E-mail: szervez03@varoshaza.vac.hu
Iroda: 108

Tel.: +36-27-513-440
E-mail: szervezes@varoshaza.vac.hu
Iroda: 129

BÁLINT JÁNOS

PÁRIZS ISTVÁNNÉ

Tel.: +36-27-513-455
E-mail: balint_info_bb@varoshaza.vac.hu
Iroda: 103

Tel.: +36-27-513-401
E-mail: kabinet@varoshaza.vac.hu
Iroda: 129

titkárnő

JEGYZŐI TITKÁRSÁG
DEÁKNÉ
jegyző

DR.

SZARKA ANITA

informatikus

testületi főelőadó

bizottsági főelőadó

GALAMBOS GÉZA

IGAZGATÁSI OSZTÁLY

HEGEDŰS GÁBORNÉ

Tel.: +36-27-513-445
E-mail: informatika2@varoshaza.vac.hu
Iroda: 103

DR. GRMELA JUDIT

titkárnő

Tel.: +36-27-513-409
E-mail: jegyzotitkar@varoshaza.vac.hu
Iroda: 33

SZERVEZÉSI ÉS
TÁJÉKOZTATÁSI OSZTÁLY
BODZÁSNÉ BÓKA SZILVIA
osztályvezető

Tel.: +36-27-513-430
E-mail: sajto@varoshaza.vac.hu
Iroda: 108

SAS FERENCNÉ
titkárnő

Tel.: +36-27-315-534
E-mail: polg.titkar@varoshaza.vac.hu
Iroda: 133

Tel.: +36-27-513-419
E-mail: szerveztitkar@varoshaza.vac.hu
Iroda: 108

BUZGÓNÉ NYÉKI ANITA

CSELEDY ANDRÁS SÁNDOR

Tel.: +36-27-315-534
E-mail: phtitkar1@varoshaza.vac.hu
Iroda: 133

referens

Tel.: +36-27-513-434
E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu
Iroda: 33

titkárságvezető

személyi titkár

szociális ügyintéző

MISKEI LAURA

kommunikációs referens

Tel.: +36-27-513-460
E-mail: honlap@varoshaza.vac.hu
Iroda: 108

informatikus

CSORBA FERENC
informatikus

Tel.: +36-27-513-456
E-mail: informatika3@varoshaza.vac.hu
Iroda: 103

aljegyző, osztályvezető
Tel.: +36-27-513-410
E-mail: aljegyzo@varoshaza.vac.hu
Iroda: 132

TÓTH RÉKA
titkárnő

JOGI OSZTÁLY

Tel.: +36-27-513-400/ 114
E-mail: aljegyzotitkar@varoshaza.vac.hu
Iroda: 132

BADACSONYI ENIKŐ

MOLNÁR ZSÓFIA

titkárnő

kereskedelmi ügyintéző

Tel.: +36-27-513-459
E-mail: szoc-elhelyez@varoshaza.vac.hu
Iroda: 37

PARRAGI ÉVA

DUDÁS K ATALIN

vagyonnyilvántartó
Tel.: +36-27-513-400/503
E-mail: inka@varoshaza.vac.hu
Iroda: 111

BÍRÓ GÁBOR

műszaki ügyintéző
Tel.: +36-27-513-491
E-mail: fomernokseg19@varoshaza.vac.hu
Iroda: 109

Főépítészi Iroda

LÉVAI DÁVID

SOÓS-HAJNIS ALÍZ

főépítészi munkatárs
Tel.: +36-27-513-485
E-mail: foepit4@varoshaza.vac.hu
Iroda: 114

SZABÓ ANDREA

főépítészi munkatárs
Tel.: +36-27-513-403
E-mail: foepit3@varoshaza.vac.hu
Iroda: 114

Környezet- és
Természetvédelmi Iroda

BANDER ILONA HILDA
műszaki ügyintéző

Tel.: +36-27-513-462
E-mail: korny6@varoshaza.vac.hu
Iroda: 115

építéshatósági ügyintéző
Tel.: +36-27-513-490
E-mail: epites18@varoshaza.vac.hu
Iroda: 117

GYENES LÁSZLÓ
építéshatósági ügyintéző
Tel.: +36-27-513-405
E-mail: epites11@varoshaza.vac.hu
Iroda: 117

DILONGNÉ BACSA SZILVIA
építéshatósági ügyintéző
Tel.: +36-27-513-498
E-mail: epites15@varoshaza.vac.hu
Iroda: 120

SIMON R. FERENC
építéshatósági ügyintéző
Tel.: +36-27-513-421
E-mail: epites19@varoshaza.vac.hu
Iroda: 120

PÉNZÜGYI ÉS ADÓ
OSZTÁLY
KÖKÉNY SZABOLCS
osztályvezető
Tel.: +36-27-513-449
E-mail: gazdasag@varoshaza.vac.hu
Iroda: 110

DÉNES ZSÓFIA
titkárnő
Tel.: +36-27-513-435
E-mail: penzugy@varoshaza.vac.hu
Iroda: 110

pénzügyi ügyintéző
Tel.: +36-27-513-400/502
E-mail: berlakas@varoshaza.vac.hu
Iroda: 42

K ALÁSZ JÓZSEF
közgazdász

Tel.: +36-27-513-400/507
E-mail: kozgazdasz@varoshaza.vac.hu
Iroda: 102

ÁRVA K ATALIN

munkaügyi ügyintéző
Tel.: +36-27-513-416
E-mail: ber@varoshaza.vac.hu
Iroda: 105

Adócsoport

JAKAB GÁBOR

adócsoport vezető
Tel.: +36-27-513-442
E-mail: ado@varoshaza.vac.hu
Iroda: 35

PINTÉR M ÁRIA

adóügyi ügyintéző
Tel.: +36-27-513-418
E-mail: adocsoport@varoshaza.vac.hu
Iroda: 35

KOZÁR TIBORNÉ

adóügyi ügyintéző
Tel.: +36-27-513-447
E-mail: adocsoport@varoshaza.vac.hu
Iroda: 35

SZIKORA BALÁZS

adóügyi ügyintéző

környezetvédelmi asszisztens,
főépítészi asszisztens

Költségvetési Csoport

Tel.: +36-27-513-478
E-mail: szocassist@varoshaza.vac.hu
Iroda: 39

Tel.: +36-27-513-462
E-mail: korny5@varoshaza.vac.hu
Iroda: 115

PÁLINKÁS JÓZSEFNÉ

HAJAS ZOLTÁNNÉ

ADÁMINÉ MARTINYI ERIKA

SZEGNER ANETT

Tel.: +36-27-513-400/ 506
E-mail: muvelodes06@varoshaza.vac.hu
Iroda: 39

Tel.: +36-27-513-431
E-mail: termeszet@varoshaza.vac.hu
Iroda: 115

szociális ügyintéző

KONOPÁS ATTILA

gazdasági és ifjúsági referens
Tel.: +36-27-513-496
E-mail: koznev.kozmuv@varoshaza.vac.hu
Iroda: 6

CZADRÓ KRISZTINA

környezetvédelmi referens

Közterület Felügyelet

SZERI MIHÁLY
vezető

MŰSZAKI OSZTÁLY

Tel.: +36-27-513-428
E-mail: kozterfelugy@varoshaza.vac.hu
Iroda: 45

Főmérnöki Iroda

MACSKA ROLAND

ESPÁR PÉTER

mb. osztályvezető

Tel.: +36-27-513-436
E-mail: igazgatas09@varoshaza.vac.hu
Iroda: 123

DR. ZSIDEL SZILVIA

DR. MOLNÁR BRIGITTA

BODONYI PÉTER

birtokvédelmi ügyintéző

műszaki ügyintéző

Tel.: +36-27-513-472
E-mail: jogasz2@varoshaza.vac.hu
Iroda: 31

Tel.: +36-27-513-400/509
E-mail: igazgatas12@varoshaza.vac.hu
Iroda: 123

Tel.: +36-27-513-411
E-mail: fomugyint@varoshaza.vac.hu
Iroda: 111

BRINYICZKINÉ HUGYECZ ÉVA

JAKUS NIKOLETT

hagyaték, lakcímnyilvántartás

műszaki ügyintéző

Tel.: +36-27-513-425
E-mail: testulet@varoshaza.vac.hu
Iroda: 129

Tel.: +36-27-513-494
E-mail: igazgatás13@varoshaz.vac.hu
Iroda: 123

(Folytatás a 11. oldalon)

POSTA BOTOND

szociális ügyintéző

VATHY SZILVIA

Tel.: +36-27-513-492
E-mail: jogititkar@varoshaza.vac.hu
Iroda: 103

bizottsági főelőadó

Tel.: +36-27-513-433
E-mail: koltsegvet@varoshaza.vac.hu
Iroda: 42

Tel.: +36-27-513-424
E-mail: adocsoport@varoshaza.vac.hu
Iroda: 35

Tel.: +36-27-513-404
E-mail: fomugyint@varoshaza.vac.hu
Iroda: 112

jogi referens

pénzügyi ügyintéző

Tel.: +36-27-513-420
E-mail: epites14@varoshaza.vac.hu
Iroda: 121

Tel.: +36-27-513-481
E-mail: foepitesz@varoshaza.vac.hu
Iroda: 114

Tel.: +36-27-513-444
E-mail: szoc-segely2@varoshaza.vac.hu
Iroda: 40

ADORJÁN VIKTÓRIA

Tel.: +36-27-513-489
E-mail: fomernokseg18@varoshaza.vac.hu
Iroda: 111

Tel.: +36-27-513-450
anyakonyv3@pannonia.vac.hu
Iroda: fsz. 3.

osztályvezető

SZABÓ PÉTERNÉ MÁRTI
helyszínelő, titkárnő

főépítész

MOHÁCSINÉ DIM RITA

GYURCSIKNÉ UHLÁR JULIANNA

műszaki ügyintéző

anyakönyvvezető

INTÉZMÉNYFELÜGYELETI
ÉS HUMÁN OSZTÁLY

A polgármesteri hivatal osztályai és a hivatali dolgozók elérhetőségei

TÉGLÁS TIBOR

költségvetési csoportvezető
Tel.: +36-27-513-467
E-mail: penzugycsopvez@varoshaza.vac.hu
Iroda: 41

BODONYINÉ CSOKRISZ MARIANN
pénzügyi ügyintéző
Tel.: +36-27-513-487
E-mail: penztar@varoshaza.vac.hu
Iroda: 43

VICZIÁN ISTVÁNNÉ
pénzügyi ügyintéző
Tel.: +36-27-513-437
E-mail: penzugy04@varoshaza.vac.hu
Iroda: 43

közterület-felügyelő

DÉVAI JÓZSEFNÉ

Tel.: +36-27-513-428
E-mail: kozterfelugy@varoshaza.vac.hu
Iroda: 45

pénzügyi ügyintéző

GYETVEN JÁNOS

közterület-felügyelő
Tel.: +36-27-513-428
E-mail: kozterfelugy@varoshaza.vac.hu
Iroda: 45

Tel.: +36-27-513-477
E-mail: penzugy02@varoshaza.vac.hu
Iroda: 43

SZRESEN K ATALIN
pénzügyi ügyintéző

ÉPÍTÉSI OSZTÁLY

Tel.: +36-27-513-495
E-mail: otpugyint@varoshaza.vac.hu
Iroda: 43

KOVÁCSNÉ KÁRMÁN BARBARA

SZÁSZNÉ KERTÉSZ ILDIKÓ

CSERNÁKNÉ R ÁKÓCZI ERZSÉBET

osztályvezető

vagyonnyilvántartó

Tel.: +36-27-513-452
E-mail: fomernokseg20@varoshaza.vac.hu
Iroda: 111

Tel.: +36-27-513-466
E-mail: epov@varoshaza.vac.hu
Iroda: 121

Tel.: +36-27-513-518
E-mail: penzugy25@varoshaza.vac.hu
Iroda: 42

adóügyi ügyintéző
Tel.: +36-27-513-422
E-mail: adocsoport@varoshaza.vac.hu
Iroda: 35

FILIP ISTVÁN

adóügyi ügyintéző
Tel.: +36-27-513-427
E-mail: adocsoport@varoshaza.vac.hu
Iroda: 35

K ALLA JUDIT

adóügyi ügyintéző
Tel.: +36-27-513-406
E-mail: adocsoport@varoshaza.vac.hu
Iroda: 35

ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY
KÖKÉNY KRISZTIÁN
osztályvezető

Tel.: +36-27-513-474
E-mail: ellenorov@varoshaza.vac.hu
Iroda: 126

TUMBÁSZ ANDRÁSNÉ
belső ellenőr

Tel.: +36-27-513-408
E-mail: ellenor@varoshaza.vac.hu
Iroda: 126

SZENTIVÁNYI ERIKA
belső ellenőr

Tel.: +36-27-513-463
E-mail: ellenorea@varoshaza.vac.hu
Iroda: 126
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PROGRAMOK

KULTÚRA
Három kérdés a művelődési központról
Január 25. vasárnap 11 óra
Családi matiné keretében

Fekete István: Vuk
című művéből készült gyerekmusical a Fogi Színház
előadásában
Jegyár: 1200 Ft

Január 15. csütörtök 19 óra

Kávézó koncert
Váci Latin Jazz Trió (Dworák Ede, Barabás Péter,
Tumbász Márton)
A műsor ingyenes.
Január 16. péntek 19 óra

Nagy Zoltán Mihály: A sátán fattya

Január 22. csütörtök 19.00

című regényének színpadi adaptációja
egy felvonásban (monodráma)
Jegyár: 1900 Ft

Gálaműsor
a Magyar Kultúra Napja tiszteletére
Sebestyén Márta énekművész és Andrejszki Judit
(csembaló) főszereplésével.
Díjtalan belépőjegyek igényelhetők a jegypénztárban!

Január 18. vasárnap 19 óra

Január 30. péntek 19 óra

Slawomir Mrozek: Mulatság

Slawomir Mrozek: Özvegyek

(tragikomédia) - az Ördögkatlan-produkció előadása
Jegyár:2500 Ft

(a Váci Dunakanyar Színház és a Nemzeti Színház
koprodukciója) Szereplők: Pincér: Szabó P. Szilveszter,
Első özvegy: Pikali Gerda, Második özvegy: Szabó Erika,
Harmadik özvegy: Fülöp Tímea, Első úr : Mészáros András,
Második úr: Klem Viktor. Látvány: Énzsöly Kinga, Lódi
Csaba. Rendező: Bakos-Kiss Gábor
Jegyár: 2200 Ft

címmel élőképes művészettörténeti előadás - színes
képekkel a magyar szecesszió egyik kiemelkedő
alkotójának életművéről.
Jegyár: 500 Ft

Január 31. szombat 19 óra

Január 24. szombat 16.30

Marie Jones: Kövek a zsebben
- Film-történet
(a Thália Színház előadása Rudolf Péter és Kálloy Molnár
Péter főszereplésével)
Jegyár: 2600 Ft
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Január 23. péntek 18.00

„Körösfői Kriesch Aladár
Kulturális Nap Vácott”

A Hókirálynő
zenés-balettáncos előadás Andersen klasszikus
története alapján.
Jegyár: 1000 Ft
Február 6. péntek 21.00

Man-Diner koncert a kávézóban.
Jegyár: 700 Ft
Február 10., 11., 12. 10.00

Minden egér szereti a sajtot
(zenés mesejáték a Fogi Színház előadásában)
Bérleten kívüli jegyár: 700 Ft

Január 23. péntek 19 óra

Ray Cooney: Délután a legjobb,
avagy a miniszter félrelép

Február 13. péntek 19.00

(komédia két felvonásban)
Jegyár: 2500 Ft

Ray Cooney-Jonh Chapman:
Ma este szabad a kecó!

Január 24. szombat 19 óra
A Magyar Kultúra Napja alkalmából:

(bulvár burleszk két részben)
A főbb szerepekben: Hujber Ferenc, Kiss Ramóna,
Száraz Dénes
Jegyár: 3300 Ft (elővételben),
3600 Ft (az előadás napján)

„Rajtammaradt télikabát”
- Cseh Tamás est
Közreműködők: Farkas Péter (ének, gitár), Fazekas László
(ütőhangszerek, billentyű, vokál) Misik Zoltán (nagybőgő),
Farkas Virág (harmonika, fuvola, vokál), Südi Gergő (trombita)
Jegyár: 1000 Ft

Január 18. vasárnap 19.30

A tökéletes férfi

Február 14. szombat 15.00

zenés irodalmi est Kulka János, Sándor Erzsi és Szaniszló
Judit közreműködésével. A műsorban a Vácott élő
Matkovich Ilona, illetve Bacher Iván, Háy János, Karinthy
Frigyes, Lackfi János, Pármai Izabella, Szaniszló Judit, Tóth
Krisztina műveiből hangzanak el részletek.
Jegyár: 1300 Ft (elővételben),
1600 Ft (az előadás napján)

Farsangi családi nap kézműves
foglalkozással, játszóházzal, a Kolompos
együttes koncertjével.

Január 20. kedd 10.00 és 14.00

Csürdöngölő gyermekkoncert
a Zabszalma együttes előadásában
Bérleten kívüli jegyár: 800 Ft

Jegyár: 600 Ft

Cyclecross verseny a Ligetben
- A cyclecross az országúti kerékpározás azon válfaja,
melyet szeptembertől márciusig sokkal szívesebben
űznek a bringások. Ilyenkor a hűvös, csapadékos időjárás
miatt ugyanis a köz- és kerékpárutakon tekerés inkább
szenvedés, mint élvezet. A cyclecross viszont helyettesíti
az országúti edzéseket, nehézsége miatt ugyanakkor
felér azokkal - mondta Somoghy Attila főszervező,
beharangozva a február 7-én szombaton esedékes I. Váci
Cyclecross Bajnokságot.
A Ligetben rendezendő erőpróbára előzetesen is lehet
nevezni (február 1-jéig), az így kialakult mezőny(ök)
höz pedig természetesen a verseny napján is bárki
csatlakozhat 9.00-10.00 óráig.
A tervezett különböző kategóriájú futamok versenyzői
10.15-től kezdődően rajtolnak el, hogy minél
eredményesebben teljesítsék az egy lépcsősorral és
további négy akadállyal nehezített távot.
(Információ a nevezési díjakról és a további részletekről:
vacicyclecross@gmail.com, 06-70-394-6409)

A képviselő
-testület decemberi ülésén a döntéshozók Retzler
Péter személyében
megválasztották a
Madách Imre Művelődési Központ
új igazgatóját. Az
utóbbi években a
Váci Városimázs Nonprofit Kft-t irányító
szakembert arra kértük, foglalja össze három pontban vezetői elképzeléseit, terveit.
- Milyen ars poeticával veszi át az
intézmény irányítását?
- A művelődési központ kiemelt jelentőségű intézmény Vácott a kulturális
életben, de lényeges, hogy elsősorban
a közművelődés, közösségszervezés vonatkozásában kell vezető szerepet betöltenie. Tehát a fő törekvés, hogy - nyitott házként - méltó otthont adhassunk
a különböző önszerveződő csoportoknak,
művészeti együtteseknek, a lehetőségek
függvényében folyamatosan egyre jobb
körülményeket teremtve összejöveteleikhez, fellépéseikhez, illetve kiemelt cél
még a fiatalok megszólítása oly módon,
hogy a művelődési központot egy igazán
jó helynek tekinthessék a szabadidő kulturált eltöltéséhez. Persze a programszervezésben is nagyon fontos a szerepünk,
természetesen teljes összhangban a Váci
Dunakanyar Színházzal, a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft-vel, a Pannónia

Házzal, a múzeummal, a könyvtárral, a
levéltárral, a különböző egyházakkal, civil
szerveződésekkel - ebben a tekintetben
szoros szövetségre van szükség a közös
siker érdekében.
- Az önkormányzat támogatása
mellett nyilvánvalóan más forrásokra
is szükség van a minél színvonalasabb
működéshez, ezzel kapcsolatban milyen kitörési lehetőséget lát?
- Ebben a tekintetben elengedhetetlen
a minőségbiztosítási feltételek megteremtése, a Minősített Közművelődési
Intézmény státusz elérése. Ez rövid távú
feladat. Hiszen így az eddiginél jóval több
pályázati lehetőség nyílhat meg előttünk,
vagyis nagyobb esélyünk lehet különböző
források elnyerésére.
- Végül szóljon kérem az épület
már igencsak időszerű felújításának
kérdéséről is!
- Ez egyrészt összefügg az előbbiekben
említett államilag is kiemelt intézménnyé
válással, másrészt nyilvánvalóan a város
anyagi lehetőségei szintén meghatározóak. Tehát elengedhetetlen, hogy a 2020-ig
tartó újabb uniós pénzügyi ciklusban legyenek Vácnak is elérhető vidékfejlesztési
pályázatok, ezeknek a remélt kiírásoknak
a folyamatos figyelemmel kísérése szintén nagyon fontos feladatot jelent. Mert
kétségtelen tény, valóban kulcskérdés,
hogy ily módon forrásokat találjunk a
már tényleg időszerű felújításokhoz.
Ribáry Z.

A gránit diplomás tanítónő
Vác tavalyi díszdiplomás pedagógusai
között egy gránit diplomás szakembert is
köszönthettek a város vezetői: 2014-ben
volt 75 éve, hogy Völgyi Lászlóné, Klári
néni megszerezte képesítését a budapesti
Salvator Intézetben.
Az adventi napokban meglátogattuk a
kitüntetettet otthonában, hogy egy kicsit
elbeszélgessünk pályájáról, családjáról,
nyugdíjas mindennapjairól.
Klári néni kérésére lánya elővette a
polcról a Kőkapunál lévő iskola egy régi
évkönyvét, melyben egyik tanítványa
mindenekelőtt megnyugtató személyiségét, a hatvan fős fiú osztály kézben tartásában megmutatkozó határozottságát,
no és mindig biztató, szeretetet sugárzó
tekintetét emelte ki kedves tanítónőjük

jellemzéseként
- nos, az a tekintet ma is hihetetlen kedvességgel csillog.
A g r á n it
diplomás kitüntetett több mint három
és fél évtizedes pályafutása során - különböző iskolákban - mindvégig lakóhelyén,
Vácott dolgozott.
- Bizony voltak nehéz időszakok, a
magas óraszámok és osztálylétszámok,
részben a politikai rendszer miatt, de én
nagyon szerettem a hivatásomat. Ebben
persze az is közrejátszott, hogy akkor
nagyon mások voltak a diákok és a szülők, sokkal nagyobb tisztelet övezte a
pedagógusokat - emlékezett Klári néni.

Közkincseink XXIX.

SZENT HEDVIG A DUNAKANYAR PATRÓNÁJA
KEGYES ZOLTÁN
A Szentháromság
térről a főtér felé haladva két ember magasságú női alak áll a fehérek
temploma oldalában.
Kezében tornyos épületet tart, bekötött
feje a Duna felé néz, lábánál víz csobog
nyáron. Talapzatán felirat hirdeti, hogy
Szent Hedviget a Dunakanyar Patrónáját
ábrázolja az egyre patinásabb kőszobor.
De ki is volt Hedvig és hogyan lett szent,
főként a Dunakanyar patrónája?
Hedvig. Nagy jelzővel ellátott Lajos
királyunk (1342-1382), aki az Árpád-ház
kihalását követően az Anjou dinasztiából
veszi át a trónt, második házasságaként
frigyre lép a lengyel királyi házból származó Kotromanic Erzsébettel. Frigyükből
három lány: Katalin, Mária és Hedvig
(1374) születnek. A legkisebb, mint ahogy
ez a mesében és a királyoknál is szokás
- hivatalosan egyébként a lengyel és a
magyar király korábbi egyezménye szerint
- tíz évesen megkapja a szomszédos
ország trónját.
A gyermeklányt még négy évesen
eljegyzik az osztrák herceggel, a lengyelek
viszont nem kedvelik Habsburg Vilmost,
így mielőtt eldönthette volna Hedvig, hogy
a kiszemelt jövendőbeli tetszik neki vagy
sem, a nép egész egyszerűen elkergeti
a vőlegényt. 11 éves a királylány, amikor
Jagelló Ulászló fejedelemmel az élen, a
pogány litvánok fenyegetni kezdik északi
szomszédunkat. A keleti nép vezére
házassági ajánlatot tesz a lengyel királylánykának. A memoárok szerint a 11 éves
Hedvig ebben is az isteni küldetést látva
igent mond a zord hódítónak. Innentől

A H Ó N A P FOTÓ JA

Rózsa Endre költő emlékezete
A múlt esztendő végén is megemlékeztek a tisztelők, barátok a hosszabb
ideig Vácott élt Rózsa Endre (19411995) költőről.
A Vám utca 14. alatti épület falán
elhelyezett emléktáblájánál rendezett
koszorúzás alkalmából Steidl Levente,

a körzet önkormányzati képviselője
megköszönte a Németh Péter Mikola
vezette Madách Körnek, hogy ápolják
a költő emlékét, nem hagyják a feledés
homályába merülni életművét, hanem a
felnövekvő generációkkal is igyekeznek
megismertetni munkásságát.

kezdve a litvánok
térítésében humanista eszközökkel
vállal kiemelkedő
szerepet. Később
a teológusok
számára Prágában
kollégiumot épít,
Krakkóban noviciátust alapít, máshol
kórházat emeltet a
szenvedés enyhítésére. 1399-ben, 25
évesen hal meg, lánya szülését követően
gyermekágyi lázban. Már életében szentként tisztelik, szentté avatásának hivatalos
dátuma azonban csak 600 évvel később
jön el, II. János Pál pápa szolgálata alatt.
A Duna. 2005 ben a Dunakanyar Térségi
Fejlesztési Tanács Szent Hedviget választotta a térség patrónusának. Ezt egyébként annak okán tették, hogy a gyermek
Hedvig egy darabig a márianosztrai
pálos kolostorban is nevelkedett. Tíz
évvel ezelőtt már javában zajlott a főtér
uniós támogatású megújítása, a fehérek
temploma pedig a 250. születésnapjára
készült. Az I. világháborús emlékmű
töredékei elkerültek a megszépülő épület
oldalából, így a tér tervezője, Sáros Bálint
úgy gondolta, méltó és aktuális helye
lehet Szent Hedvignek a piac bejárata
melletti térrészen. A szobrot Horváth
Tibor készítette, akinek keze munkájának
aprólékosságát egyre jobban kiemeli a
kőalak barázdáiba hulló ﬁnom por, amely
természetes patinájával ﬁnomítja az első
látásra elnagyoltnak tűnő alkotást. Hedvig
tehát hivatalosan 2005 óta védőszentje
a Dunakanyarnak, amelyet július 18-án
ünnepelnek meg az emlékezők.

Hunyadi Erik – Folyóparton
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Mentőautók ajándékba
A képviselő-testület döntése értelmében Vác városa négy mentőautót
adományozott a kárpátaljai (Ukrajna)
testvérvárosnak, Técsőnek.
A korábban az Országos Mentőszolgálat kötelékébe tartozó, idehaza már a szolgálatból kivont, de még
jó műszaki állapotú speciális járművekből álló karaván december 4-én
indult útra és ért célba - a járművek
volánjánál Fördős Attila polgármesterrel, Pető Tibor alpolgármesterrel,
Balkovics Péter képviselővel-men-

tőtiszttel, míg a negyedik autót a
városháza egyik dolgozója vezette.
- Még 2014 elején fordultak hozzánk
Técső vezetői azzal a kéréssel, hogy
ha van lehetőségünk, próbáljunk meg
segíteni abban, hogy hozzájuthassanak
olyan mentőautókhoz, amelyeket az
Országos Mentőszolgálat már kivont
a forgalomból, de Ukrajnában még
üzembe helyezhetők. Örülünk, hogy
sikerült közbenjárnunk ebben a jószolgálati ügyben - mondta az adományozás
kapcsán Fördős Attila polgármester.

Balról jobbra Balkovics Péter, Mészáros Tibor, Técső alpolgármestere, Kájlá
Iván, a técsői járási kórház főorvosa, Kovács Iván, Técső polgármestere, Fördős
Attila, Pető Tibor, Cseledy András Sándor

Mérnök és festőművész kapta
A Polgármester Díja kitüntetést
December 17-én ünnepi eseménynek
adott helyet a Városháza díszterme,
ahol több képviselő, hozzátartozók,
ismerősök jelenlétében Fördős Attila,
a város első számú vezetője gratulált
a 2013-ban alapított A Polgármester
Díja elismerés két kitüntetettjének,
Buchwald Imrének és Garay Nagy
Norbertnek. Mint arról korábban beszámoltunk, harmadik díjazott is volt:
idősebb Manfred Zollner még augusztusban vette át a kitüntetést.
Az évzáró ünnepséget Czakóné
Plásztán Anett éneke illetve Czakó
Ádám szavalata vezette be.
Ezt követően Fördős Attila elsőként
Buchwald Imre építészmérnöknek, a
Vác és Vidéke Ipartestület elnökének
nyújtotta át a díjat - a belváros szépítéséért végzett eredményes projektmenedzseri munkájáért. Garay Nagy
Norbert festőművész pedig a rövid mél-

Állampolgári esküt tettek
Öt székelyföldi magyar tett állampolgári esküt december 11-én Vácon.
Miután Fördős Attila polgármester
aláírta a honosítási okmányokat, rövid
műsorral köszöntötte új honfitársainkat
Kis Domonkos Márk, a Váci Dunakanyar Színház igazgatója, majd pezsgős
koccintás zárta a felemelő ünnepséget.
Fördős Attila elöljáróban citálta Dsida
Jenő: Psalmus Hungaricus című versének azon sorát, miszerint: „ki még nem
volt magyar, nem tudja, mi a fájdalom”.
Aztán kiemelte, hogy bár - a korábbi
századok megpróbáltatásai után - a múlt

században számos országba szétszakították nemzetünket, az újkori történelem
lehetőséget ad arra, hogy határmódosítás
nélkül, az államhatárokon felülemelkedve
a magyarság újra egyesüljön. Végül ebből
a szempontból kiemelkedő jelentőségű
összekovácsoló esélynek nevezte a kettős
állampolgárság intézményét.
Márton István közgazdász a honosítottak nevében köszönetet mondott
a kormánynak a lehetőségért, hogy az
elszakított területeken élő magyarok
újra megkaphatják az állampolgári
státuszt az anyaországban.

tatás szerint az Art Lavina képzőművészeti stúdió alapításával és sikeres
működtetésével, valamint a művészeti
pályáján elért eredményeivel érdemelte
ki az elismerést.
- Talán jogos a kérdés, mennyire
objektív ez a kitüntetés. De azt mondom, a mindenkori polgármesternek
tájékozódnia kell, kik azok, akik köztiszteletnek örvendenek, ám esetleg
még nem kerültek kellően a figyelem
középpontjába tevékenységük révén.
Remélem, városunk polgárai elfogadják
az érveimet, és egyetértenek a díjazottak elismerésével - fogalmazott pohárköszöntőjében Fördős Attila.
Buchwald Imre lapunk kérdésére
úgy fogalmazott, négy évtizedes szakmai munkája szép jutalma a kitüntetés,
Garay Nagy Norbert pedig azt emelte ki, hogy a díj nem csak neki szól,
hanem egyúttal a tanítványainak is.
Ribáry Z.

Elsőrendű lehetőség az idegenforgalom fellendítése
A turizmusfejlesztés az egyik legjobb városmarketing, és Vácnak kiváló adottságai vannak ezen a területen ahhoz, hogy az idegenforgalom sikerágazat legyen - fogalmazódott meg alapvetésként a Vác és Környéke TDM
Nonprofit Kft. december 12-én rendezett turisztikai évzáró találkozóján.
Az eseményen díszvendégként részt
vett Harrach Péter, térségünk országygyűlési képviselője is, aki megfogalmazta
a kettősséget, miszerint a városnak és
környékének kiváló lehetőségei vannak a
vendégek csábítására, ugyanakkor a fejlesztésekre nagyon nehéz uniós forrásokat
szerezni, mert más, hátrányosabb helyzetűnek besorolt térségek előnyt élveznek.
- Ezen az alapon tehát arra kényszerülünk, hogy igyekezzünk minél inkább a
magunk erejére támaszkodni a turizmusfejlesztésben, aminek kapcsán kulcskérdés
a kreativitás. Ez szép kihívást jelent, de
biztos vagyok benne, hogy széles körű
összefogással meg lehet találni az előrelépés lehetőségeit - fogalmazott a politikus.
Fördős Attila polgármester elöljáróban elmondta, hogy az önkormányzatban
két nézet áll szemben a turizmusfejlesztés

kapcsán, az egyik fiskális alapon megkérdőjelezi az ilyen jellegű beruházások
célszerűségét, de a többség azon az állásponton van, hogy ez az egyik legjobb
városmarketing, ami hosszú távon is
gazdasági sikerrel kecsegtet.
- Fontos, hogy további fejlesztéseket
hajtsunk végre, amihez meg is van az
alapunk. Például rengeteg ma még raktárban tartott képzőművészeti értékkel
bírunk, amelyeket a nagyközönség elé kell
tárnunk. Ugyancsak elhatározott szándék,
hogy új, méltó kiállítóhelyet kapjon a város múltjáról képet adó gazdag helytörténeti gyűjteményünk. A vallási turizmus
élénkítésében is vannak lehetőségek, de
fontos hangsúlyozni, hogy a fejlesztéseknek ütemezetteknek és szakszerűeknek
kell lenniük - vázolta az elképzeléseket a
város első számú vezetője.

Sztojanovits Kristóf, a Magyar Turizmus Zrt. Budapest-közép-dunavidéki
Regionális Marketing Igazgatóságának
(BKD RMI) vezetője mindenekelőtt azt
hangsúlyozta, hogy a szép épített környezet önmagában kevés, mert a vendégek
túlnyomó többsége csak attrakciókért
keres fel egy-egy helyet.
- A Dunakanyar két partját összehasonlítva a jobboldal települései nagyjából
háromszor annyi vendégéjszakát könyvelhetnek el évről évre, mint a balpartiak,
itt tehát bőven van fejlődési lehetőség, és
konkrétan Vác esetében a szálláskínálat
gazdagítását kell kiemelni elsődleges célként - mondta a szakember.
Papp Ildikó, a Vác és környéke TDM
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója előbb
a legutóbbi időszak eredményei közül
emelt ki néhányat, így többek között

megemlítette, hogy 2011 és 2013 között
megduplázódott a városban a vendégéjszakák száma, a fejlesztések közül pedig
kiemelte a számos új kerékpártárolót és
kerékpáros pihenőhelyet, az információs
táblarendszer bővítését.
- Terveink közül kiemelem a kerékpáros és a vízi turizmus infrastruktúrájának
további fejlesztését, ugyanakkor fontos
cél, hogy minél több vonzó szervezett
programot is kínálni tudjunk ezen a téren.
Ahogy már elhangzott, a vallási turizmus
terén szintén szeretnénk élénkülést elérni,
ennek kapcsán a tervezésnél, a lehetőségek
számbavételénél és mérlegelésénél tartunk.
És hadd említsem meg azt is, hogy az új
trendhez igazodva az idegenvezetésben
elkezdtünk áttérni egy újfajta, személyesebb hangvételű kalauzolásra - sorolta
az elképzeléseket Papp Ildikó.
R. Z.

December 17-én három kiemelt
témáról volt szó a városvezetők sajtótájékoztatóján.
Fördős Attila polgármester az I.
világháborús emlékmű újraállításának
aktualitásairól szólva elmondta, hogy
befejeződött az alapozási munkákat magában foglaló első ütem, és a következő
fázis indulásaként beszerzési eljárás során kiválasztották az alapot adó, végül
márványborítást kapó betonstruktúrát
megépítő kivitelező céget.
- A teljes újraállítási költség mindösszesen csupán a negyede - hozzávetőlegesen
35 millió forint - lesz annak az összegnek,
amellyel évekkel korábban kalkulált a
korábbi városvezetés - emelte még ki az
emlékműállítás kapcsán Fördős Attila.
A tájékoztató folytatásaként Pető Tibor alpolgármester elmondta: december
elejére befejeződött a Flórián utcai rendelő felújítása, és azóta az ott dolgozók és
betegek megelégedésére működik a rendelőknek, egyéb egészségügyi- és szociális
szolgáltatásoknak helyet adó intézmény.
Mokánszky Zoltán alpolgármester
a Kosdi úti csomópontban nemrég
elkezdett járdaátépítési munkálatok

Beruházások, sikeres pályázatok
kapcsán ismertette, hogy a körforgalom teljes kialakítása záros határidőn belül mindenképp megvalósul,
a 2015-ös városi költségvetésben 20
milliós keret áll majd rendelkezésre
a beruházás folytatásaként a középső
rész kivitelezésére.
A folytatásban Fördős Attila két
sikeres pályázatról is szót ejtett: mint
mondta, rendkívül fontos segítség,
hogy sikerült elnyerni 330 millió forint
költségvetési (ún. ÖNHIKI) támogatást, míg 9,5 millió forintos pályázati
forrásból hamarosan megvalósulhat
egy térfigyelő kamera-projekt.
Pető Tibor alpolgármester az ÖNHIKI támogatásról szólva hozzátette,
hogy a már meg is kapott 330 millió
forint felosztása a legutóbbi testületi
ülésen megtörtént.
- Ennek a támogatásnak az elnyerése is ékes bizonyítéka annak, hogy
nem csupán a városvezetés, hanem Vác
kormányzati megítélése, lobbiereje is
megfelelő - fogalmazott a fejlesztésekért felelős alpolgármester.

Ugyanő újságírói kérdésre válaszolva „A szelektív házhoz megy” elnevezésű, még a próbaidőszakban tartó
új hulladékgyűjtő szolgáltatás eddigi
tapasztalatairól elmondta, hogy az első
hónapban így begyűjtött mennyiség
még szerény volt, ugyanakkor sajnos,
a megszüntetett gyűjtőszigetek helyett
máshol, a még meglévőknél látszik kialakulni probléma, aminek megelőzésére szavai szerint kívánatosnak tűnik
az ide vonatkozó rendelet kibővítése a
szankcionálás lehetőségével.
Az év utolsó napján újabb állami
támogatásról számoltak be a városvezetők, bejelentve, hogy további 120 millió
forint összegű, működési célú forrást
sikerült elnyernie az önkormányzatnak.
- Ez a támogatás azt eredményezi,
hogy mintegy 200 millió forint pluszszal kezdhetjük a 2015-ös esztendőt.
Ugyanakkor az év során megnyíló,
400 millió forintra rúgó likvid-keret
még tovább javít a gazdálkodási helyzetünkön. És egyben a lehetőségeinket
is bővíti, mind a beruházások, mind a

felhalmozás lehetőségének vonatkozásában - fogalmazott az újabb támogatás
kapcsán Fördős Attila.
Pető Tibor alpolgármester hangsúlyozta: az elnyert támogatások egyrészt
szavatolják, hogy zökkenőmentesen
megvalósuljanak már megkezdett beruházások, így például a közvilágítás-fejlesztés és a Galcsek utcai szociális bérlakásépítés, másrészt ily módon a fagyos
idő elmúltával elindulhat egy jelentős
fejlesztés a külterületi utak vonatkozásában, harmadsorban pedig vélhetően
újabb fejlesztési elképzelések önrészének
biztosítására is lehetőség nyílik.
- Az újabb támogatás ismételt megerősítés az államtól arra vonatkozóan,
hogy Vác jól gazdálkodik, továbbá biztatás az ugyanilyen folytatásra, további források elnyerése reményében is
- fogalmazott a fejlesztésekért felelős
városvezető.
Mokánszky Zoltán alpolgármester
pedig végezetül azt emelte ki, hogy a
forrásteremtés eredményeként megvalósuló beruházások révén a város újra
fejlődési pályára állhat, növelve megtartó erejét és a lakosság komfortérzetét.

Gazdag programkavalkád az ünnepi hetekben
November utolsó hétvégéjétől szilveszter éjszakáig hétről hétre változatos kísérőprogramokkal is csábította - az
árukínálat és szezonális finomságok mellett - a látogatókat a már hagyományos főtéri adventi vásár. A művelődési központ és a színház szintén bőségesen kínált ünnepváró és ünnepi programokat.
A főtéri vásár kísérőrendezvényei
sorában különösen népszerű volt a disznóvágás, az állatsimogató, a Mikulás-futás, a bejglisütő- és a forraltbor-készítő
verseny, no meg a szombat esti utcabálok
sora, illetve az óévbúcsúztató, melyen - az
önkormányzat ajándékaként - a legendás
Piramis együttes is fellépett.
A művelődési központ ünnepváró
programjainak sorából kiemelkedően
sikeres volt a Szlovák- és a Roma Karácsony, valamint a Vác Karácsonya című
nagyszabású koncert, amelyen a Vox
Humana Énekkar, a Váci Harmónia Kórus, valamint a Vox Humana Alapítvány
égisze alatt a hangverseny alkalmából
szerveződött zenekar igazán gazdag műsorral örvendeztette meg a közönséget.
A színházban óriási sikert aratott a
Bagi-Nacsa humorista duó műsorával
színesített előszilveszteri est.
Több mint ezer résztvevő
a Mikulás-futáson
- Mire a Mikulás-futás nagykorú lett,
a 18. alkalommal, általánosnak mondható
vélemény szerint elnyerte méltó helyét a
város főterén - fogalmazott a több mint
ezer résztvevőt vonzó tömegsport esemény kapcsán Bíró György főszervező.
„A rajt előtt a verseny fővédnöke, dr.
Beer Miklós püspök úr köszöntötte a
résztvevőket a városháza erkélyéről, majd
odaállt a tömegbe a startvonal mögé. A
futókat Pető Tibor alpolgármester is
köszöntette, majd búcsúztatta, illetve
családjával együtt ő maga is elindult az
5 kilométeres távon.

Hosszú kígyóként kanyargott a belváros utcáin a több mint ezer futó, akiket
a 2, 5, vagy 13 km megtétele után a célegyenesben a Ritmikus Csimpifon doboló
csimpánzai is buzdítottak talpalávalóul
szolgáló produkciójukkal.
A célban mindenkit forró csokival
fogadtak a piros ruhába öltözött fiatal
rendezők, majd a hangulatot fokozta több
tánccsoport fellépése is, illetve felcsendült Vác dala, amit a szerző, Toldi Tamás
ezúttal az Árpád Fejedelem Általános
Iskola énekkarával és a színpad köré gyűlt
futókkal együtt énekelt el.
A díjakat ezúttal is a verseny támogatói és a város képviselői (Kovács Ágnes,
Matkovich Ilona, Mohácsiné Dim Rita,
Steidl Levente, Kászonyi Károly, Balkovics Péter, Kiss Zsolt, Krauze István,
Balogh Zsolt (DMRV műszaki igazgatója),
Túri Dániel (Játékshop), Pész Attila (futás
nagykövete), Bretus Bori (diákpolgármester), Dr. Stanco Attila kanonok, Huszár
Károly (Váconline), Majkó György (Crazi
Byker képviselője) adták át, akik maguk
is szép számmal részt vettek a versenyen.
Az 5 km-es kis Miki táv leggyorsabb
futói Keresztesi Erika és Palkovics Áron
voltak, a 13 km-es nagy Miki távot Makrai
Sára és Sági József teljesítette a leggyorsab-

ban, a legrövidebb, 2 km-es távon Durugy
Anna és Farkas Botond győzött. Fair play
díjat kapott Sas Szilvia, aki sérülésből
felépülve nemrég már maratont is futott.
Az ezúttal a verseny házigazdai szerepét ellátó Cházár András iskola igazgatója,
Mikesi György jelbeszéddel mondta el,
mennyire örül, hogy a versenyen a fogyatékkal élők is lehetőséget kapnak, és megköszönte a résztvevők által összegyűjtött
több száz plüss állatot, melyeket a gödi otthon halmozottan sérült gyerekei kaptak.
A szervezők ezúton is köszönetet
mondanak a résztvevőknek, a támogatóknak, a futókat buzdító szurkolóknak!”
Bíró György
Jótékony kezdeményezések

Az év végi ünnepkör kapcsán az Invitel szórakoztató-elektronikai eszközöket
adományozott a Jávorszky Ödön Városi Kórház gyermekosztályának, bízva
abban, hogy így örömtelibbé tehetik a
kis betegeknek az intézményben töltött
napokat. Képünkön Dr. Nagy Ferenc, az
egészségügyi intézmény alapítványának
kuratóriumi elnöke és Jeszenszky Zsolt, az
Invitel regionális vezetője látható.

Élménygazdag karácsonyi meglepetéssel ajándékozta meg a Fogyatékosok
Napközi Otthona lakóit Dr. Manninger
Péter képviselő és Pető Tibor alpolgármester. A bentlakó sorstársak egy népes
csoportja buszos kirándulás keretében
Budapestre utazhatott, ahol az Operaházban megtekintettek egy különleges
előadást, a műsor végén pedig ajándékot
is kaptak a dalszínház dolgozóitól.
A képviselő többek között a Magyar
Állami Operaház ügyeletes orvosaként is
dolgozik, így jött az ötlet, hogy az intézet
lakóit egy ingyenes előadásra invitálja
a karácsony közeledtével az impozáns
épületbe. A dalszínház évek óta rendez
hátrányos helyzetű, vagy fogyatékkal élő
gyermekeknek és felnőtteknek adventi
előadást, s ezúttal váciak is részesei lehettek ennek a különleges programnak.
Szintén az adventhez kapcsolódó jótékonysági rendezvények sorába tartozott a
Váci Dunakanyar Színházban - Rácz Viktória ötlete alapján - megrendezett est, melyen a Madách-gimnázium diákjai mellett
több neves művész, Dolhai Attila, Vágó
Bernadett, Csengeri Attila, Lukács Anita
és a teátrum igazgatója, Kis Domonkos
Márk is fellépett, s melynek csaknem 500
ezer forintos adománybevételét az iskola
tanulója, a súlyos leukémiával küzdő Dósa
Réka gyógykezelésére ajánlották fel.
A rendezvényhez - a Vöröskereszt közreműködésével - véradás is kapcsolódott,
hogy így is nagyobb legyen az esély arra,
hogy mielőbb csontvelő donort találjanak
a diáklány transzplantációs műtétjéhez.
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HASZNOS

Őszi bajnok
váci csapatok
Bár városunk pingpongosai, kézilabdázónői és pólósai gyengébben szerepeltek a vártnál, több együttesünk is
megörvendeztette az ősz folyamán a
váci sportbarátokat. Az NB III-as Vác
FC eredményéről előző számunkban
már beszámoltunk, most újabb három
éllovas következik.

Váci KSE
A másodosztályban szereplő férfi
kézilabdásaink Zsiga Gyula mesteredző
irányításával egyelőre semmi kétséget
sem hagynak afelől, hogy tényleg elérhetik a kitűzött célt, vagyis a csoportelsőség megszerzését, és ezzel az NB I-be
való visszajutást. A mieink a 14 csapatos
mezőnyben minden bajnokijukat megnyerték eddig, és hatpontos előnnyel
várják az élen a tavaszi folytatást.
A gárda remekül menetel a hazai
kupasorozatban is, és már a legjobb
hat csapat között van.

gatója és a franciaországi egyetemi
világbajnokságon Csepregi Gáborral
párban ezüstérmes lett a könnyűsúlyú
kétpárevezősök versenyében.
Tavaly - első ízben - szavazást írtak
ki a nem olimpiai sportágak képviselői
számára, hogy kiderüljön: ezen csapatok
és sportszakemberek, versenyzők között kik a legjobbak. Az online voksolás
eredményeként az edzők kategóriájában
harmadik helyezést ért el Szabó Miklós,
a Dunai Sárkányok STE Vác mestere.
A Megyeházán a múlt év végén is
megrendezték a hagyományos Sportkarácsonyt, amelyen Pest megye legeredményesebb versenyzőit és csapatait díjazták. A váciak közül ezúttal
14 sportoló, szakember és sportszervezet kapott elismerést. A versenyzői
kategóriákban legjobbnak bizonyult
Csernák Edina, Keresztesi Erika és
az Ács Kristóf-Bácskai Máté evezős

duó. A sportszervezeteknél a Váci Reménység SE, a Dunai Sárkányok STE
Vác, továbbá a Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium
egyaránt a legeredményesebbek közé
került. A felkészítő szakemberek közül
„Az év edzője” elismerést vehetett át
Csank János, Nagy Péter pedig „Az
év testnevelője” díjban részesült. (A
váciak teljes díjlistája a városi honlapon
megtalálható.)
A váci önkormányzat decemberi testületi ülésén került átadásra a Vác Város
Sportjáért kitüntető cím. Az elismerést
a váci kézilabdasport első élvonalbeli
bajnokcsapata, az Ipress Center-Vác
ifjúsági együttese és szakmai stábja,
Ottó Katalin, Nyári József és Wiezl
István vehette át.
(Képünkön a díjazott csapat. Névsoruk a www.vac.hu címen elérhető hivatalos városi honlapon megtalálható.)

Dunatours Vác FSE
Az NB II-es futsalbajnokság Közép
csoportjában váratlan hazai vereséggel
kezdtek a mieink. Ám ezt követően sorra aratták győzelmeiket, így bravúros
sikert könyvelhettek el a sportdiplomáciában (is) feltűnően erős Dunakeszi ellen idegenben. Az alapszakasz
első körének végén a mieink - azonos
pontszámmal a szegediekkel - 11 győzelemmel és 2 vereséggel állnak az élen.
A második teljes kör után tavasszal rájátszással dől majd el az élvonalba kerülés.

Fördős Attila
Vác város polgármestere
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
polgármesteri iroda
Előzetes időpont egyeztetés szükséges,
a polgármesteri hivatal titkárságán!
06-27/315-534.
E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

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

Ügyfélfogadás
a polgármesteri
hivatalban
Hétfő: 14:00-18:00
Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
A polgármesteri hivatal zöld száma:
06-80/890-020

Ügyfélfogadás az
okmányirodában
Hétfő: 8:00-20:00
Kedd: 8:00-20:00
Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-20:00
Péntek: 8:00-20:00
Ebédidő: 12:30-13:00
Tel.: 06-27/512-230,
Fax: 06-27/512-240

Alpolgármesteri
fogadóóra

Mozdulj SE Vác
Az ülőröplabdázók bajnokságának
alapszakaszában címvédőként indultak
a váciak, akik a legjobb magyar csapatként zártak. Rajtuk kívül további
hét gárda szerepel a pontvadászatban.
Érdekesség, hogy a női válogatott és
az ismét induló sokszoros bajnok nyíregyházi Piremon mellett résztvevő
a vajdasági Kikinda csapata is. Az
alapszakaszt éppen a szerb együttes
nyerte a váciak előtt.
Az első négy helyért a tavasszal
három helyszínen szerepelnek majd
az érdekeltek: az eddigi egymás elleni eredményekhez csatlakozik majd
újabb kilenc.

Önkormányzati
képviselői fogadóórák

Sporthírek röviden
Amerikai futball
 Egy erős fővárosi gárdával közös
csapatot alkotva vett részt az egri teremtornán a Vác Pandas együttese. A mieink a
harmadik helyen zártak, megelőzve például
a korábbi bajnoki döntős debrecenieket.

Asztalitenisz
 A második vonalban zajló csoportmérkőzések során újabb két vereséget
szenvedett el, így nyeretlenül zárta a
pontvadászat első körét a Váci Reménység. Csapatunk előbb Budapesten a KSI
fiataljaitól kapott ki 12:6-ra, majd a győri
csapatbajnokin maradtak alul 14:4-re,
igaz, utóbbi találkozóra a váciak a négy
helyett csak három játékossal utaztak el.

Úszás
 A százhalombattai negyedik fordulóval befejeződött az idei Pest megyei
csapatbajnokság. A Váci Vízmű SE
sportolói a záró versenyen is remekeltek.

Az év közbeni nagyszerű eredményeket
megkoronázva összesítésben - a battaiak és az érdiek mögött - a harmadik
legeredményesebb megyei egyesületként zárták az esztendőt. A pontverseny
5. helyén a Váci Ifjúsági SE zárt.

Vízilabda
 A harmadosztályú férfi vízilabda-bajnokság váci érdekeltségű csoportjának
újabb dupla fordulójában a mieink elsőként a kecskemétiek ellen szálltak vízbe.
Ellenük a nyitó fordulóban döntetlent
játszott a Váci Vízilabda SE, a mostani
13-6-os vereség mutatja, hogy miként változtak az erőviszonyok. A játéknap utolsó
összecsapásán még ennyi esély sem volt
a bravúrra, ugyanis csapatunk ellenfele a
csoport élén álló MTK volt - a fővárosiak
nem is kegyelmeztek, súlyos, 21-4-es
vereséget mértek a váci gárdára. A mieink
eddig egy-egy győzelem és döntetlen
mellett hat vereséget szenvedtek.

Eredmények
Férfi kézilabda NB I/B
Váci KSE – Veszprém U23 _ 43 – 29
Váci KSE – Szentendre____ 31 – 29
Alba Regia – Váci KSE ___ 24 – 33
Férfi kézilabda Magyar Kupa
Eger – Váci KSE _________ 29 – 29
Pécsi VSE – Váci KSE ____ 35 – 34
Váci KSE – Pécsi VSE ____ 36 – 29
Futsal NB II
Dunatours Vác – Airnergy _6 – 2
Dunatours Vác – Göd ______5 – 1
Tolna – Dunatours Vác _____5 – 4
Női kézilabda NB I
Siófok – IPC-Vác _________ 27 - 23

Pető Tibor
Vác város alpolgármestere
Vác 3. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor
Telefonszám: 30/954-6997, 27/315-534
E-mail: petotibor@fidesz.hu
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda
Mokánszky Zoltán
Vác város alpolgármestere
Vác 7. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor
Telefonszám: 27/315-534
E-mail: mokanszky.alpolgarmester@
varoshaza.vac.hu
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda

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

Kovács Ágnes
Vác 2. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/949-9270, 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/844-3212
E-mail: manningerpeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Steidl Levente
Vác 5. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Minden hónap első szerda
17.00-18.00 óra
Helye: Földváry Károly Általános Iskola
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor,
Fidesz Iroda Vác Március 15. tér 16.
Telefonszám: 30/478-3324
E-mail: steidllevente@fidesz.hu
Kiss Zsolt
Vác 6. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap első keddjén
17:00-19:00
Helye: Madách Imre Művelődési Központ
Vácy Károly
Vác 8. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/919-8360
E-mail: vacykaroly@fidesz.hu
Helye Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
dr. Bóth János
Vác 9. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 20/466-8011
Helye: MSZP-iroda (Vác, Zrínyi u. 9.)
Balkovics Péter
Vác 10. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/952-0098
E-mail: balkovicspeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Kászonyi Károly
(Jobbik)
Ideje: minden hónap első
csütörtökjén 16:30
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Központi
orvosi ügyelet
(felnőtt és gyermek)

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti
hétvégi fogászati ügyeletek
megszűntek!

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.

ÁNTSZ épület földszinti helyisége.
Elérhetőség: 06-27/306-090

Legközelebbi
ingyenes ügyelet:
Szájsebészet
Budapest,
VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

Ügyeleti idő:
Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig
Pénteken 16 órától hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
H.
12.

02.

19.
26.

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

K.

Sze.

Cs.

P.
09.

Január

SPORT

Mi sem bizonyítja jobban a váci
sportolók 2014-es remekléseit, mint
hogy az esztendő zárásához közeledve több köszöntésre, díjátadóra voltak
hivatalosak a mieink.
Évzáró szakági bankett keretében adták át a kajak-kenu sportág legjobbjainak
járó elismeréseket. Az ünnepségen a férfi
maratoni kajakosok kategóriájában Havas Balázsnak, a Váci Vasutas SE fiatal
versenyzőjének nyújtották át a kitüntetést. Mint beszámoltunk róla, Csernák
Károly tanítványa a világbajnokságon a
junior korosztály kajak egyes mezőnyében hatalmas fölénnyel aranyérmes lett.
Ünnepélyes keretek között adták át
a legjobb egyetemi-főiskolai sportolók
számára alapított kitüntetéseket is.
Az evezősök közül 16 sportoló kapott
elismerést, köztük Galambos Péter, a
Vác Városi Evezős Club kiválósága. A
váci evezős az Óbudai Egyetem hall-

Polgármesteri
fogadóóra

Feb.

Váci sportolók év végi elismerései

09.

B
I
F
C
J

13.
20.
27.
03.
10.

C
J
G
D
A

14.
21.
28.
04.
11.

D
A
H
E
B

Deákvári Gyógyszertár
Központi Gyógyszertár
Vácz Remete Gyógyszertár
Gyöngyvirág Gyógyszertár
Duna Gyógyszertár
Kisváci Szent Gellért Gy.
Váci Levendula Gyógyszertár
Benu Gyógyszertár Vác
Fekete Kígyó Gyógyszertár
Alsóvárosi Gyógyszertár

15.
22.
29.
05.
12.

E
B
I
F
C

16.
23.
30.
06.
13.

I
F
C
J
G
D

Szo.
J
17.
G
24. D
31.
A
07. H
14.
E
10.

Vác, Deákvári főtér 30.
Vác, Köztársaság út 23.
Vác, Magyar u. 3.
Vác, Széchenyi u. 3.
Vác, Deres u. 2.
Vác, Papp Béla u. 10.
Vác, Sas u. 1/a.
Vác, Zrinyi u. 9.
Vác, Széchenyi u. 37.
Vác, Zöldfa u. 1.

11.
18.
25.
01.
08.

V.
A
H
E
B
I

06-27/510-805
06-27/501-630
06-27/305-997
06-27/303-343
06 -27/501- 415
06-27/306-190
06-27/301-367
06-27/501-385
06-27/312-338
06 -27/311-157

Születések:

Halálesetek:

Grézal Norbert és Budai Gabriella
gyermeke Arienn, Baksza Attila és
Sándor Judit gyermeke Endre, Bucsányi
István és Inczédy Karolina gyermeke:
Dóra, Barta István Botond és Hollósi
Bernadett gyermeke: Panka Norina,
Virág András és Vincze Orsolya
gyermeke: Zsófia Erzsébet, Rozmaring
Zsolt és Tóth Kinga gyermeke: Léna,
Menczer Péter és Szabó Judit gyermeke:
Dorottya, Majoros Balázs és Csiri Anita
gyermeke: Marcell, Horváth Norbert és
Hisbéli Zsuzsanna gyermeke: Tamás,
Balogh Tibor és Misják Anna gyermeke:
Milán István, Gáspár Péter és Bedő Ildikó
gyermeke: Kata, Szabó Gábor és Kovács
Beatrix gyermeke: Lara, Rácz Zoltán
és Nagy Erika gyermeke: Annabella,
György Attila és Vereb Tímea gyermeke:
Antal Miklós, Fuchs Róbert és Szigeti
Gyöngyi gyermeke: Endre Teofil, Bozi
Ákos és Szabó Janka gyermeke Barnabás,
Fehérvári Árpád és Dobrocsi Krisztina
gyermeke: Tifani Lotti.

Banyár L ászlóné sz. Karácsonyi
Mária (1956), Remek Tibor (1959),
Harsányi László (1960), Nagy István
(1927), Dragony Jánosné sz. Lopert
Ilona (1921), Berta Ferencné sz: Borka
Anna (1936), Módos Imréné sz: Koczur
Ilona (1931), Csankó László (1955),
Szelényi Jánosné sz: Kuklis Erzsébet
(1929), Kontreczki Béla (1932), Gyenes
Lajosné sz: Kovács Jolán (1929), Cserni
István (1929), Bédi János (1937), Deák
Mihályné sz: Pajer Mária (1937), Lukács
Tiborné sz: Simon Edit (1940), Ungi
Pál (1947), Zofcsák István Jánosné sz:
Tatár Erzsébet (1932), Vitkay Gabriella
(1936), Bogdányi Ferenc (1962), Csáky
János (1955), Hugyecz József (1953),
Nábelek István (1925), Marosi Lászlóné
sz: Makkai Mária Irén (1942), Vastag
Ágoston (1952), Neumann Mathias
(1954), Katona Zoltánné sz: Török
Id a (1 93 6), R ácz S á ndor n é sz:
Lepkó Teréz (1922), Korbel Sándor
István (1952), Németh Miklós József
(1952), Fövényes István József (1944),
Hasenegger Edéné sz. Matyóka Éva
Anna (1929), Szivák József (1936),
Urbán György Gyuláné sz: Tóth Éva
(1939), Oroszi Zoltán (1962), Garai
Tiborné sz: Szabó Mária (1920), Pitz
László (1955), Tari Kálmán (1923).

Házasságkötések:
Gönczöl Lajos és Pásztor Ilona, Hegedűs
Tibor és Juhász Renáta, Mészáros Attila
és Uracs Ágnes, Paholik Gábor és Dobos
Renáta, Seres Lajos és Stark Ágnes,
Kövesdi János és Demény Claudia.

Újévi fogadalom

A hallás nem játék
Szilveszterkor sokan elhatározzák, hogy egészségesebb és teljesebb életet fognak élni,
mint azelőtt. Talán nem is gondolnánk, hogy hallásunk egészsége milyen óriási hatással
van életünkre. Miért érdemes megfogadnunk, hogy sokkal inkább odafigyelünk hallásunk épségére? Érdemes elolvasni!
TÁRSAS KAPCSOLATOK ELVESZTÉSE
Fülünk az egyik legfontosabb érzékszervünk. Nem csupán a hangok
érzékelését, a térbeli tájékozódást teszi
lehetővé, hanem a kölcsönös megértést és
az emberek közötti kapcsolattartást is.
Ezért hallásunk csökkenése, elvesztése komoly akadályát jelentheti annak, hogy
teljes életet éljünk. „Tapasztalatom szerint
azok a hallásveszteséggel élő emberek, akik
nem kezeltetik problémájukat, idővel
elzárkóznak a külvilágtól, befelé fordulóvá
válnak. Ennek oka, hogy nem értik meg
pontosan, mit mondanak nekik, és kényelmetlennek érzik, hogy gyakran vissza kell
kérdezniük. Sokszor előfordul, hogy nem
csupán környezetük előtt szégyellik a dolgot,
még maguknak sem merik bevallani, hogy
valóban baj van.” – meséli el nekünk
Laczkó Ildikó hallásspecialista, a váci

Amplifon Hallásközpont vezetője. Az
érintettek számára tehát a halláscsökkenés
az elszigeteltség érzését hozza magával,
amely súlyosabb esetben akár depresszióhoz is vezethet.
NE KÉSLEKEDJEN, NEHOGY KÉSŐ LEGYEN!
A halláscsökkenés okozta következmények hallókészülék segítségével a legtöbb esetben orvosolhatóak, ennek
ellenére manapság még mindig nagy az
ellenállás az emberekben. Ahelyett, hogy
segítséget kérnének, inkább elszigetelődnek, visszahúzódnak. Sajnos az is közrejátszik, hogy nem is olyan könnyű
észlelni a tüneteket. „A halláscsökkenés
általában lassan és fokozatosan jelentkezik,
így egy megszokott állapottá válik, mely
nagyban megnehezíti felismerését. Kezdetben csak néhány hang tűnik el, nem az
összes. Ezért is érdemes évente ellátogatnunk

egy szűrővizsgálatra, ahol kiderülhet, ha
baj van.” – mondja Laczkó Ildikó. A
szakember nem győzte hangsúlyozni,
milyen fontos, hogy időben eljussunk
egy hallásspecialistához. Bármilyen
furcsán is hangzik, a hallást is el lehet
felejteni. „Az agyunk hallásközpontja
hosszantartó halláskárosodás esetén elfelejti,
hogyan hangzottak régen a különböző
zajok, hangok és dallamok. A hangminőség
a hallásveszteség fokának megfelelően nem
csupán halkabbnak hangzik, a halláskárosodás típusának megfelelően torzított
formában, hamisan rögzül. Ha túl sokat
várunk, akkor lehet, hogy már késő lesz, és
a legmodernebb hallókészülékkel sem
tudunk segíteni. A hangok valóban hangosabbak lesznek, de az érintett ennek ellenére
sem fogja érteni a beszédet.” – világított rá
a probléma lényegére a szakember.

A HALLÁS NEM JÁTÉK
EZT LÁTTA
A TV-BEN

Ha túl sokat várunk, akkor lehet,
hogy már késő lesz.
MIT TEGYEN, HA SZERETNE
ELLÁTOGATNI EGY HALLÁSVIZSGÁLATRA?

Az Amplifon téli megelőző kampányának
köszönhetően most lehetősége van arra,
hogy részt vegyen egy ingyenes, teljes
körű hallásvizsgálaton. A világ vezető
gyártóinak készülékeit kipróbálhatja, és
akár otthoni környezetben is tesztelheti.
A vizsgálatokra nem kell várni, hiszen
mindenki időpontot kap és személyre
szabott ellátásban részesül. Érdemes tehát
most bejelentkezni!
Bejelentkezés: 06-27 620-573

Ingyenes hallásszűrést
szervezünk és hallókészülék
kipróbálási lehetőséget biztosítunk
váci és környékbeli lakosok számára
2015. január 12-től 30-ig
a váci Amplifon Hallásközpontban.
Bejelentkezéshez hívja
a 06-27 620-573-as telefonszámot.

Amplifon Hallásközpont
Vác, Köztársaság u. 10-12.
amplifon.hu

