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I N G Y E N E S  K I A D V Á N Y

A KÖZMŰVELŐDÉS
SZOLGÁLATÁBAN
Furulyaművész, népművelő, levéltári ügy-
intéző kapott díjat a Magyar Kultúra Napja 
nagyszabású városi megemlékezésén.

CSANK JÁNOS
LENDÜLETBEN
A váci focit húsz éve a csúcsra 
juttató mesteredző örömmel 
jött segíteni.

12. oldal 10. oldal

Március közepén nemzetközi rangú 
kép- és installációtár nyílik a városhá-
zán, amely ettől kezdve bekapcsolódik 
Vác már eddig is szép számú kiállí-
tóhelyeinek sorába - éspedig rögtön 
úgymond „zászlóshajóként”.

A Nemzetközi Mobil Madi Múzeum 
a modern képzőművészetet hozza test-
közelbe az érdeklődőknek, érkezzenek a 
hivatalba akár csak valamilyen ügyintézni 
való miatt, vagy kifejezetten a hihetetlenül 
gazdag bemutató megtekintésére.

Hogy ne áruljunk zsákbamacskát, 
rögtön oldjuk is fel a MADI mozaikszó 
jelentését, ami nem más, mint: Mozgás-
Absztrakció-Dimenzió-Invenció.

- Üdvözlendő gondolatnak tartot-
tuk, hogy a városháza folyosói egyúttal 
alakuljanak át nemzetközi képtárrá. A 
belváros, ezen belül a világi főtér mára 
olyan bőséges kiállítási kínálatot nyújt, 
amely alkalmas mind a hazai, mind a 
külföldi kulturális turizmus élénkítésé-
re. Ez pedig a különböző szolgáltatáso-
kat kínáló vállalkozásoknak ugyancsak 
előnyt jelenthet, hiszen reményeink sze-
rint az idegenforgalmi vonzerő erősödé-
sével növekedhet az éttermek, kávézók 
szálláshelyek forgalma is - emelte ki 
Fördős Attila polgármester.

- Európában különösen, de világszer-
te másutt is erősödik az a törekvés, hogy 
a városházák, mint a közélet központjai 
egyben kulturális köztér szerepet szin-
tén betöltsenek. Számos példa van már 
erre, de merem állítani, hogy az öreg 
kontinensen vagy talán az egész világon 
elsőként a váci városháza patinás folyo-
sóin valósul meg egy igazán nívós nem-
zetközi képtár. Több ezer négyzetméter 
falfelületen, folyosói zugokban csaknem 
ötszáz műalkotást helyeztünk el itt, ti-
zenhat ország művészeinek munkáiból 
válogatva, állandó kiállításegyüttesként 
- mondta Papp László, több váci gyűj-
temény kurátora.
(Folytatás a 8-9. oldalon)

Nemzetközi 
képtár 
a városházán
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HOL
járunk?
� Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín 
pontosabb meghatározását Öntől várjuk. 
A helyes megfejtéssel előrukkolók között 
ajándékot sorsolunk ki. Ha tudja a választ, 
írja meg nekünk e-mailben az estv@estv.hu 
címre! Köszönettel: Váci Városimázs Kft.
Előző számunk játékának győztese: 
Csáki Imre , akinek gratulálunk a helyes 
megfejtéshez és a nyereményhez!
Mostani feladványunk megfejtéseit március 
16-áig várjuk.
Előző lapszámunk archív fotóján a főteret 
láthatták, középpontban a világháborús 
emlékművel.

A 
helyszín természetesen Vác, örökös szurkolóként a ligeti 
stadionban.

Már kissrácként, majd nagykamaszként is ki-kijártam 
(a meccsekről a Népsportot tudósító nagyapám hűséges 

kísérőjeként) a ligeti stadionba első számú focicsapatunk mérkőzéseire. 
Aztán amikor a klub élvonali tagságot szerzett, még inkább törzsszurko-
lóvá váltam - a magam inkább csak dörmögős-szotyizós módján. Így volt 
szerencsém például élőben, a helyszínen látni az akkori Vác FC Samsung 
első NB I-es gólját (a néhány hete elhunyt, európai Ezüst-cipős, olimpiai 
ezüstérmes, többszörös bajnok Várady Béla szerezte). Persze ott voltam 
több derbin az 1993/1994-es kiírásban is, amikor a lelátókat megtöltő 
többi drukkerrel együtt végül önfeledten kiabálhattam kifulladásig: 
„Baj-nok-csapat, baj-nok-csapat, baj-nok-csapat!...”  Utóbb az elitligás 
időszakban vagy száz összecsapást izgultam végig a B-közép közeléből, 
és bár ezután hosszú évekre máshova sodort az élet, rendszertelenül 
hazalátogatva - újra alsóbb osztályú meccseken - is viszonylag kitartóan 
betértem a helyi fociszentélybe.

Csank János (anno a lelátói bekiabálásokban csak per Jani) vezető-
edző sokaknak talán meglepő igazolásokkal, hihetetlen lelkesítő erővel, 
elsősorban a csapategységre építve, ugyanakkor a húzóembereket még 
inkább feltüzelve összességében majd’ fél évtizeden át varázsolt Vácott. 
A bajnoki cím mellett három kupadöntőt és két bajnoki ezüstöt köszönhe-
tünk neki és játékosainak. Kis-nagy magyar futballtörténetet írtak, fontos 
fejezetet a honi labdarúgás históriájában.

A mester személyes élettörténetében - mint beszélgetésünk során elmondta - 
váci évei meghatározóak, otthon érezte magát annak idején gyönyörű váro-
sunkban, még azon is elgondolkodott, hogy lehorgonyozna a Duna partján.

És Csank János most újra itt van a csapatnál, nem derogál neki, hogy je-
lenleg csak a megyei első osztályban szerepel a gárda, hanem példás alázattal 
irányítja a munkát, a pályaedzői feladatokat is beleértve. Mert nálunk még 
ezen a szinten is megtiszteltetésnek érzi, hogy hívták, és a maga fanatikus 
módján igyekszik segíteni a feljebb jutásban. Hálásak lehetünk neki.

Reálisan gondolkozó emberként a tréner azt mondja, nehéz menet lesz 
a bajnoki szezon második félideje, hiányozhatnak az elhullajtott pontok, 
de egyértelmű cél, hogy végül újra bajnokcsapatot ünnepelhessünk, az 
osztályozó lehetőségének reményében.

Én - lokálpatriótaként - hozzá fogom tenni a magamét a küzdelemhez, 
készülhet a szotyi- és tökmagárus, mert az izgalom hevében kisipari mennyi-
ségű magot el tudok ropogtatni másfél-két óra alatt. Remélem sokan, egyre 
többen leszünk a lelátókon, hogy lelkesítsük a fi úkat. Ők pedig bizonyára 
szívvel-lélekkel, körömszakadtáig küzdenek majd, mindannyiunk örömére.

Hajrá Vác!
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Ipolyság és Vác megerősítette kapcsolatát
A tíz éve testvérvárosi kapcsolatban 

álló Vác és a felvidéki Ipolyság kétna-
pos ünnepségsorozattal köszöntötte a 
jeles jubileumot - egyúttal megerősítve 
az együttműködést.

Február 13-án előbb Vác önkor-
mányzati- és kulturális küldöttsége 
látogatott a szlovákiai határvárosba, 
hogy a településvezetők ünnepi tes-
tületi ülésen megerősítsék a kapcso-
latot, illetve a Váczi Néptáncegyüttes 
és a Váci Dunakanyar Színház tagjai 
gálaműsorral kedveskedjenek a vendég-
látóknak, majd másnap népes ipolysági 
delegáció viszonozta ezt nálunk - a 
városházán és a színházban.

A két ország himnuszának elhang-
zása után a váci városházán előbb 
Fördős Attila polgármester mondta 
el gondolatait az együttműködés je-
lentőségéről.

Városunk vezetője elöljáróban 
kiemelte, hogy az elmúlt egy évti-
zedben a testvérvárosi kapcsolat a 
társadalmi élet szinte minden szeg-
mensére kiterjedt - élő és gyümölcsö-
ző együttműködés alakult ki közgyűj-
temények, kulturális intézmények- és 
közösségek, iskolák között, továbbá 
a sport terén is.

- Jó felidézni az emléket, hogy 
ugyancsak tíz évvel ezelőtt együtt is 
köszönthettük a két ország közös uniós 
csatlakozását az azóta teljesen ellégiese-
dett határon. Ennek kapcsán szeretnék 
hitet tenni azon tántoríthatatlan törek-
vésünkről, hogy a városaink közötti 

együttműködésnek példáznia kell: a 
jövőben semmilyen erő nem feszíthet 
közénk szögesdrótot. De arra is min-
tát adhatunk, hogy a magyar-magyar 
kapcsolatokat lehet úgy ápolni, hogy 
az ne sértse a szomszédos országokban 
a többségi nemzetek érzékenységét - 

mondta Fördős Attila. - És engedtessék 
meg nekem egy személyes megjegyzés 
is, ugyanis el kell mondanom, hogy fel-
nézek Lőwy János polgármester úrra, 
aki a nemzetiségi szempontból igen 
összetett Ipolyságot hosszú évek óta 
irányítja úgy, hogy békesség uralkodik 
a városban.

Lőwy János az előző napon, Ipoly-
ságon mondta el az együttműködést 
méltató beszédét, de természetesen a 
váci ünnepi testületi ülésen is mik-
rofonhoz lépett.

Elmondta: rendkívüli büszkeséggel 
tölti el, hogy városuk részéről polgár-
mesterként tíz évvel ezelőtt aláírhat-
ta a testvértelepülési együttműködés 
szerződési dokumentumát, illetve hogy 
most, a jubileum alkalmából megerősít-
heti aláírásával a kapcsolatot.

- Odahaza el feledkeztem egy 
fontos momentumról testvérvárosi 
kapcsolatunk kapcsán, így most 
hozzáteszem, mennyire fontos, hogy 
számos uniós pályázaton is sikerrel 
szerepeltünk összefogva. Ezen a téren 
szintén biztos vagyok az eredményes 
folytatásban együttműködve. Hiszen 
az unió preferálja a határon átnyúló 
regionális projekteket. 

Fördős Attila polgármester, Mokán-
szky Zoltán sportért és kultúráért felelős 
alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita, 
az Intézményfelügyeleti és Humán Osz-
tály vezetője az elmúlt hetekben négy 
kiemelkedően magas kort megélő szép-
korú váci polgárt is felköszönthetett.

Pálos Frigyes 2014. január 23-án 
ünnepelte 90. születésnapját.

Zsóka Lászlóné Erzsi néni 2014. 
február 3 -án ünnepelte 95. szüle-
tésnapját.

Szalatnyai Ignác február 10-én töl-
tötte be 90. életévét. 

Molnár Antalné Erzsi néni 1914-ben 
született, abban az évben, amikor kitört 
az első világháború. Hosszú éveken 
át az egykori váci vágóhíd dolgozója 
volt, nyugdíjba is innen ment. A jeles 
születésnapi évfordulón a virágcsokor 
és az Orbán Viktor miniszterelnök 
kézjegyével ellátott oklevél mellett a 100 
éves polgároknak járó 100 ezer forintos 
jutalmat is kapott.

Köszöntjük a jubiláló szépkorúakat!

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 43. § (8) bekezdésében 
előírtak szerint az önkormányzati adóhatóságnak évente egyszer értesítenie 

kell azokat az adózókat, akiknek késedelmi pótlékot kell fi zetni, és/vagy akik-
nek a folyószámláján tartozás, vagy túlfi zetéses egyenleg mutatkozik.

Felhívjuk Adózóink szíves fi gyelmét, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően, 
2014. évben egy alkalommal, február hónapban küldünk értesítést számlá-
juk helyzetéről. Ekkor postázzuk a 2014. március 15-ig és szeptember 15-ig 

esedékes adók megfi zetéséhez szükséges készpénz-átutalási megbízásokat is.

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy azon adózók részére, akik-
nek helyi iparűzési adó bevallási kötelezettségük van, nem küldünk ki 
2013. évi bevallási nyomtatványt, az letölthető és kitölthető Vác város 

hivatalos honlapjáról:
www.vac.hu / hivatal / nyomtatványok, rendeletek /

adónyomtatvány / helyi iparűzési adó.

Kérjük, hogy az adóbevallásokat kitöltve postai úton, vagy személye-
sen ügyfélfogadási időben 2014. május 31-ig szíveskedjenek benyújtani 
és egyidejűleg az adó különbözetet megfi zetni! A 2014. szeptember 15. 

napjáig esedékes iparűzési adó előleg megfi zetéséhez készpénz-átutalási 
megbízást nem küldünk ki.

Ügyfélfogadás helye: 2600 Vác, Március 15. tér 11. fsz. 35. szoba
Ügyfélfogadási időpontok: Hétfő: 14.00 – 18.00; 

Szerda: 8.00 – 16.00 (12.30 – 13.00 ebédszünet); Péntek: 8.00 – 12.00
Levelezési cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11.

Központi telefonszám: 27/315-033
Honlap: www.vac.hu

E-mail: ado@varoshaza.vac.hu vagy adocsoport@varoshaza.vac.hu

Tájékoztató a 2014. évi 
folyószámla-egyenleg értesítőkhöz
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A teljes létszámú testület a 
napirendi sort megelőzően a 
lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, valamint a 
testületi-, illetve bizottsági 
ülésekről való távolmaradás-
okról szóló jelentéssel kezdte 
munkáját. A tájékoztatók so-
rában szerepelt a bizottságok 
átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről, a jelentősebb be-
ruházások aktualitásairól, a 
testület megválasztandó kép-
viselőinek létszámáról, egy 
törvényességi panasz felül-
vizsgálatáról és egy feladat-el-
látási szerződés módosításáról 
szóló előterjesztés is.

A napirend egyhangú el-
fogadása után a jelenlévők 
egyperces csenddel adóztak 
a nemrég elhunyt, váci szü-
letésű filmrendező, Jancsó 
Miklós emléke előtt.

A napirendi témák közül 
elsőként a 2014-es városi költ-
ségvetés tervezetéről tárgyalt 
és döntött a testület, a bü-
dzsét végül többségi szava-
zással elfogadták.

A költségvetéssel össze-
függő gazdasági  kérdések 
(likviditási jelentés, adósság-
konszolidáció) után a város 
sport- és szabadidő feladatai-
ról szóló rendelet mellett még 
két határozat megalkotása 

következett - egyrészt a tele-
pülésképi védelemről, másrészt 
közterületi vendéglátó sávok 
létesítéséről. 

Több pályázaton való indu-
lásról is döntött ezt követően 
a grémium. Majd az ország-
gyűlési választáso- k o n 
közreműkö dő 
szavazatszámlá-
lókat választották 
meg. A továbbiak-
ban módosítot-
ták a Gazda-
sági Hivatal 
alapító okira-
tát. Aztán az 
önkormányzat 
költségve-
tési intéz-
ményeiben 
d o l g o z ó k 
juttatásairól 
szóló kollektív 
megál lapodást is 
megvitatták. A folytatásban 
kiírták a Bölcsődék és Fogya-
tékosok Intézménye igazgatói 
posztjára szóló pályázatot is. 
Elfogadták az egészségügyi 
alapellátók eszközbiztosítására 
vonatkozó előterjesztést. Meg-
hallgatták a holding aktuális 
havi beszámolóját is. A sür-
gősségi előterjesztések sorában 
ugyancsak szerepelt két pályá-
zati lehetőség megvitatása.

A büdzsé megtárgyalását 
megelőzően Fördős Attila pol-
gármester ismertette a terve-
zet legfőbb jellemzőit. Mint 
mondta: a költségvetés bevételi 
és kiadási oldala egyensúly-
ban van, a büdzsé idén már 

n e m tartalmaz hitel-
felvételt. Szavai 
szerint a felújí-

tások fedezetére 
ingatlanértékesítés-

ből befolyt forrás 
szolgálna. 

A vita so-
rán dr. Bóth 

János azt han-
goztatta, hogy 

véleménye 
szerint ja-
vulás nem 

tapasztalha-
tó, az egyen-

súly betartható-
sága bizonytalan, a  

tervezet „manipulatív”. Dr.  
Bánhidi  Péter többek között 
elmondta: a működési kiadá-
sok csökkenése a korábbiaknál 
valamelyest könnyebb munkát 
biztosít az intézmények számá-
ra. Pető Tibor két fejlesztésre 
hívta fel a  figyelmet. Kiss 
Zsolt általánosságban az ön-
kormányzatok nehéz helyzetét 
ecsetelte, ami szerinte válság-
költségvetésre kényszeríti a 

településeket. Kovács Ágnes a 
büdzsé  tervezésének sokrétű, 
alapos előkészületeiről szólt. 
Csereklye Károly megemlítet-
te, hogy úgy látja: az elmúlt 
esztendőkben nem történt 
jelentősebb ipari fejlesztés a 
városban és ez megnehezítet-
te a helyzetet. Erre reagálva 
Fördős Attila példákat sorolt a 
fejlesztésekre vonatkozóan. 

A részletes vitában a mű-
ködési kiadásokkal kapcso-
latban több módosító javaslat 
hangzott el, ezeket azonban a 
többség elvetette. 

Sorrendben a bevételi ösz-
szegekről, a különböző célú 
kiadásokról,  majd a költség-
vetéshez szükséges egyéb 
tervekről szavaztak. Végül a 
testület többségi szavazással 
(12 igen, 0 nem és 3 tartózko-
dás) elfogadta a város 2014-es 
büdzséjét. 

A rendelet felkerült a hi-
vatalos városi weboldalra, 
itt csak néhány fontosabb 
szegmensről:

- a főösszeg kerekítve öt-
milliárd forint;

- ezen belül a működési fő-
összeg (törvényi előírás szerint 
a bevételeknek fedezniük kell 
a kiadásokat) – a  közel 55 mil-
liós céltartalékkal, amelyből 
majdnem 53 millió a közalkal-
mazottak cafeteria juttatása – 
mintegy 4,6 milliárd forint;

- az önkormányzat felújítási 
feladataira közel 79 millió, be-
ruházási kiadásaira pedig 248,4 
millió forintot biztosítottak;

- a kulturális és sportszerveze-
tek – kivéve a szerződésben vál-
lalt kötelezettségeket – 2014-ben 
sem kapnak külön költségvetési 
soron támogatást;

- a felhalmozási céltarta-
lék 13,4 millió forintot tar-
talmaz;

- megál lapították az év 
közepéig érvényes likviditási 
hitelkeret mértékét, ez maxi-
mum 400 millió forint;

- a grémium 15 pontban 
meghatározta azokat az elő-
írásokat, szabályokat, ame-
lyek fi gyelembevételével kell 
a költségvetési rendeletben 
foglaltakat végrehajtani.

DÖNTÖTT A TESTÜLET DÖNTÖTT A TESTÜLET
Elfogadták a város idei 
költségvetési rendeletét

A februári testületi ülés 
nyílt napirendi sorát zárva 
reagálhattak a képviselők az 
előző tanácskozáson feltett 
kérdéseikre kapott válaszokra. 
Ezt követően napirend utáni 
hozzászólások sora és új kérdé-
sek felvetése következett.

Dr. Bóth János hozzá-
szólásában összekapcsolta a 
Váci Dunakanyar Színház 
városi támogatásának je-
lentős megemelését, illetve 
a Madách Imre Művelődési 
Központ igazgatói  pályáza-
tának sikertelenségét. Egy 
városvezetői sajtótájékozta-
tón elhangzott kérdésre - az 
érdekelt levelét idézve - kije-
lentette: Szamosvölgyi Csaba 
nem működik közre az MSZP 
marketingmunkájában.

Katonáné Doman Erika 
köszönetet mondott az Ipoly-
ság és Vác közötti testvérvá-

rosi szerződés megerősítése 
alkalmából szervezett prog-
ramsorozatért.

Dr. Bánhidi Péter intéz-
kedést kért a mélygarázs tér-
felszín környezetében kiala-
kult szabálytalan parkolások 
ügyében, és egyben sorompós 
megoldást javasolt.

Kászonyi Károly tájékozta-
tást adott arról, hogy minden 
képviselő időben leadta a va-
gyonnyilatkozatát, majd felhábo-
rodva említette, hogy a nevében 
rendőrségi feljelentés történt egy 
képviselőtársa ellen. 

Balkovics Péter az őt sértő 
kiadványokról beszélt, majd 
ennek kapcsán egy volt kép-
viselő-alpolgármester nevét 
többször megemlítve, egészségi 
jobbulást kívánt az illetőnek, 
továbbá felhívta a fi gyelmet egy 
videómegosztón látható felvétel-
re, amely az említettről szól.

Csereklye Károly egy ko-
rábbi példát említett, amely 
hasonlatos volt ahhoz, amiről 
Kászonyi Károly beszélt. 

A kérdések sorát indít-
va Csereklye Károly egy, a 
rendszerváltáskor eltávolított 
szoborról érdeklődött. 

Dr. Bóth János Kászonyi 
Károly t ,  a  Pén zügyi  é s 
Ügyrendi Bizottság elnö -
két kérdezte arról, hogy két 
kérdésfelvetését miért nem 
tárgyalta a bizottság. 

Pető Tibor alpolgármes-
ter a korábbi uszodai sátor-
tető-szerződés hátrányairól 
szólt. 

Balkovics Péter a sejcei 
útépítésre elkülönített forrás 
felhasználásának időpontjáról 
érdeklődött, majd egy másik 
deákvári útszakasz rossz ál-
lapotát említette.

Kovács Ágnes a Szent 
István tér környékének álla-
potáról tett említést.

Kiss Zsolt a volt Vámház 
leromlott épületének sor-
sát hozta szóba, illetve egy 
részletes váci utcanevekkel 
ellátott térkép elkészítését 
szorgalmazta. 

Dr. Bánhidi Péter a ko-
rábban szóba kerü lt  két 
P+R parkoló kialakításának 
állásáról kérdezett, fájlalta, 
hogy nem akadálymentesített 
több olyan középület, ame-
lyeket gyakran  használnak 
időskorúak és fogyatékos 
emberek, kérte ennek gyors 
megoldását.

Dr. Váradi Iván Attila 
többek között egy, a válasz-
tókerületét érintő problémát 
érintett: egy volt szórakozó-
hely környékén tapasztalható 
hangoskodás megszüntetésé-
re kért intézkedést.

Kriksz István megköszön-
te a holdingnak, hogy jelzésé-
re visszavágták a veszélyesen 
túlnőtt fák ágait.

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGI
TAGOKAT VÁLASZTOTTAK

Január 29-én délutánra 

(már lapunk idei első számá-

nak megjelenése után) három 

napirendi témában Fördős 

Attila polgármester rendkívüli 

ülésre hívta össze a képvise-

lő-testületet.

Az ülés megkezdése előtt a 

jelenlévők egyperces csend-

del emlékeztek az ezen a na-

pon elhunyt Miskei Sándorné 

korábbi képviselőre.

A rendkívüli ülés összehívá-

sát az indokolta, hogy határ-

időre meg kellett választani 

az Országos Egyéni Válasz-

tókerületi Választási Bizott-

ság (OEVB) tagjait, illetve 

törvényszéki előírásra a Váci 

Múzeumért Közalapítvány 

korábbi felügyelő bizottsági 

tagjainak lejárt megbízatása 

miatt meg kellett választani 

az új grémiumot.

Az elfogadott napirendnek 

megfelelően a testület első-

ként zárt ülésen megválasz-

totta az OEVB tagokat: Dr. 

Oroszi Sándor, Dr. Kmetty 

Ildikó, Dr. Hirling András ka-

pott bizalmat rendes tagként, 

póttag: Rózsa Ferenc és Biczó  

Rezső Gábor.  

A rendkívüli ülésen ezt köve-

tően már nyílt tanácskozáson 

az 5/2014 (I.23)-as - a Madách 

Imre Művelődési Központ igaz-

gatói pályázatának ismételt és 

változatlan feltételekkel törté-

nő újbóli kiírását tartalmazó 

- határozat hatályon kívül he-

lyezésére irányuló javaslatról 

tárgyalt a testület. Az indoklás 

szerint az intézménnyel kap-

csolatos, várható szervezeti 

változások miatt  vonták volna 

vissza a pályázat kiírását. Ám 

mivel a visszavonásra csak öt 

támogató voksot adtak le, a 

pályázat érvényben maradt.

Végül a Váci Múzeumért 

Közalapítvány felügyelő-bi-

zottsági tagjait választották 

meg törvényszéki hiánypót-

lás kérés miatt, ami annak 

ellenére kötelezte a testüle-

tet, hogy az alapítvány - a 

megszüntetés adminisztratív 

folyamatának végeztével - 

befejezi működését. Az új 

felügyelő-bizottság tagjai: dr. 

Schmuczer Istvánné, dr. Ja-

kab Zoltán és Kriksz István.

Február 18-án ünnepélyes 
keretek között átadták Vácott, 
a Csányi körút 16. szám alatti 
irodaépületben (volt CEMÜ-
székház) a megye negyedik 
kormányablak hivatalát.

Az eseményen Tarnai Ri-
chárd kormánymegbízott, Bíró 
Marcell államtitkár, Bábiné 
Szottfried Gabriella országgyű-

lési képviselő, Harrach Péter 
országgyűlési képviselő(jelölt) 
és Fördős Attila polgármester 
mondtak köszöntőt.

Mindannyian megemlítet-
ték, hogy a múltból mennyi 
rossz tapasztalatot szereztek 
a bonyolultabb ügyintézések, 
de még az egyszerű jegyvá-
sárlások kapcsán is, és hi-

tet tettek amellett, hogy a 
megújult hivatalban minden 
egyszerűbbé válik.

Az új kormányablak-hiva-
talban - igazán ügyfélbarát, 
komfortos környezetben - 
csaknem 270 ügykörben tud-
nak segíteni az ügyfeleknek a 
munkatársak, munkanapokon 
reggel nyolctól este nyolcig.

- Az ügyintézések egy-
szerűsítése növelheti a kom-
fortérzetünket, hozzájárul-
hat ahhoz, hogy ügyes-bajos 
dolgainkban eljárva ne han-
golódjunk le, ne legyen olyan 
érzésünk, hogy a hivatal pac-
kázik velünk - fogalmazott 
az eseményen városunk első 
embere.

Megújult kormányablakot nyitottak
az egyszerűbb ügyintézésért

KRÓNIKA

Vác 2014-es költségvetésének vitája és elfogadása volt a fókuszban 
az önkormányzat képviselő-testületének február 20-i ülésén.

Közérdekű 
információk

A korábban a vasútállomás 
rekonstrukciós építkezése 
miatt lezárt Ambró Ferenc 
utcát ismét megnyitották a 
forgalom számára.

Miután az illetékesek alá-
írták a közvilágítási pályáza-
ton nyert összeg támogatási 
szerződését, immár folya-
matban van a tervezésre és 
a kivitelezésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárás.

Az önkormányzat költség-
vetési intézményeiben dolgo-
zókkal megkötött kollektív 
megállapodás alapján több más 
juttatás mellett havi nettó 5000 
forintos cafeteria illeti meg a 
közalkalmazottakat.

A város lakosságszáma 
2014. január 1-jén 34 063 fő 
volt. Ez alapján a helyi ön-
kormányzati választáson 14 
(10 egyéni választókerületi és 
4 listás) képviselőt juttathatnak 
a testületbe a választók.

Az „Összefogás a Magyar 
Családokért Országos Egyesü-
let” kezdeményezéséről, misze-
rint a Karacs Teréz Kollégium 
épületében Családok Átmeneti 
Otthona létesüljön pályázati 
forrásból, az a döntés szüle-
tett, hogy a részletek tisztá-
zása érdekében erről további 
tárgyalások szükségesek.

Hozzászólások és kérdések

 1/1: 100.000 Ft  + ÁFA
 1/2: 50.000 Ft  + ÁFA
 1/4: 25.000 Ft  + ÁFA
 1/8: 12.000 Ft  + ÁFA

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Váci Városimázs Kft.

2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36 30/698-9507;

+36 30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

LÁTJÁK ÉS OLVASSÁK. 
HIRDESSEN NÁLUNK!
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35 éves az 
Esze Tamás Honvéd 
Nyugdíjas Egyesület

A közelmúltban megtartotta éves 
rendes közgyűlését az Esze Tamás 
Honvéd Nyugdíjas Egyesület, akik 
Mokánszky Zoltán alpolgármestert is 
körükben üdvözölhették.

A városvezető biztosította az egye-
sületet, hogy az önkormányzat igyek-
szik minden segítséget megadni a civil 
közösségeknek.

Az egyesület vezetői jelezték, szeret-
nének még aktívabban részt venni a város 
közéletében, ennek jegyében a közelgő 
március 15-i ünnepségen a váci csata 165. 
évfordulója alkalmából koszorút kíván-
nak elhelyezni J. Wysocki - egyesületük 
adományaként elhelyezett - emléktáblá-
jánál, reményeik szerint, a városvezetés 
segítségével Lengyelország magyaror-
szági nagykövete jelenlétében.

2013. december 31-én az egyesület 
létszáma 181 fő volt, megállt az el-
öregedés folyamata. Az elmúlt évben 
több mint 40 rendezvényt tartottak. 
Fennállásuk 35 éves jubileumáról az 
idén jubileumi közgyűlés keretében 
kívánnak megemlékezni. 

Az egyesület fegyelmi helyzete jó, 
ami azért fontos, mert a tagdíj képezi 
legfőbb bevételi forrásukat, így műkö-
désük alapját.

Elhunyt 
Miskei 
Sándorné
volt városi 
képviselő 

Hosszan tartó súlyos betegség 
után január 29-én elhunyt Miskei 
Sándorné, Vác Város Önkormány-
zatának korábbi képviselője.

Miskei Sándorné az előző 
önkormányzati ciklusban a Fi-
desz-KDNP listájáról jutott be a 
képviselő-testületbe, ahol éveken 
át a Pénzügyi-Ellenőrzési Bizott-
ság vezetőjeként is dolgozott. 

Földváry téri lakosként na-
gyon sokat munkálkodott a te-
rület érdekében.

Emlékét megőrizzük!

- Örömmel fogadtuk három évvel ezelőtt 

ennek a köszöntésnek az ötletét, hogy ebben 

a körben is megünnepelhessük a városunk 

hírnevét öregbítők sikereit. Az esemény abból 

a szempontból szintén fontos, hogy további 

ösztönzést adhat maguknak a kitüntetettek-

nek és persze másoknak egyaránt. Minden 

elismertnek további szép sikereket kívánok! 

- mondta Fördős Attila polgármester.

A kitüntetettek:
Mándli Gyula könyvtárigazgató a Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Szer-

vezetétől Kertész Gyula Emlékérmet kapott 

tavaly. Galambos Péter, a Vác Városi Evezős 

Club sportolója 2013-ban elnyerte „Az év 

legjobb Pest megyei sportolója” címet férfi  

felnőtt korosztályban. Vinkó Kornél, a Hiva-

tásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 

- Vác parancsnok-helyettese „Pest Megye 

Katasztrófavédelméért Díjat” kapott. Dr. 

Kunné Krecsik Margit Szívember-díjat nyert 

a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi 

Regionális Egyesületétől. Molnár László 

József képzőművész érdemelte ki tavaly mun-

kájával az „Év grafi kája” díjat. Csank János 

mesteredző „Pest megye labdarúgásáért”-

kitüntetésben részesült. Matkovich Ilona Paul 

Lendvai-díjat kapott a Magyar Narancs című 

hetilapban Ragadozó életmód címmel megje-

lent cikkéért. Szabó Krisztiánt, az XLavina 

Pap Motorsport versenyzőjét a Magyar Nem-

zeti Autósport Szövetség (MNASZ) a múlt év 

magyar autóversenyzőjének választotta.

Váci Lakóterületi SE

A Pest megyei önkormányzat évzáró 

ünnepségén „Az év legeredményesebb 

szabadidősport szervezete” kitüntetés 

II. díját nyerte el.

Madách-gimnázium
Bejczi Lujza a „BONIS BONA - A 

Nemzet Tehetségeiért” díjat vehette át Dr. 

Hoffmann Rózsa államtitkártól az OKTV 

dobogósainak eredményhirdetésén. 

Havas Balázs 2012. legjobb sportiskolása 

kajak sportágban. (2013-ban kapta meg a 

díjat). Kiss Fruzsina második helyezett lett 

az Országos Középiskolai Festőversenyen. 

Ferencsik Flóra ugyanezen versenyben kü-

löndíjat kapott. Szilvás Bence az országos 

bajnokságon hármasugrásban 2. helyezést 

ért el. Jancsik Alexandra tagja volt a sár-

kányhajó világbajnokságon 2. és 3. helyezést 

elért csapatoknak. Jenszky Petra sportágá-

ban a magyar bajnokságon egy-egy első-, 

második- és negyedik, továbbá két harma-

dik helyezést ért el. Farkas Kevin a kajak 

országos bajnokságon 2., 3., 6. helyezést is 

szerzett. Turai Cole Kevin a kenu országos 

bajnokságon 1., 2., 3., 4. helyen végzett külön-

böző egységekben. Szlépka Armand a jégko-

rong-válogatott tagjaként az Európa tornán 

győzelmet ünnepelhetett, míg csapatával a 

magyar bajnokságban 2. és 3. helyet.

Boronkay-iskola

Fábián Gábor igazgató a Magyar Diák-

sportért (országos) kitüntetést kapott csak-

nem két évtizede tartó munkájáért. Cs. Nagy 

András az OFI által készített rangsor alapján 

az elmúlt közel 30 évet vizsgálva az ország 

13., Lengyel Csaba a 17., Dr. Mida Mihály 

a 20., Szász Csilla a 47. legeredményesebb 

OKTV felkészítő tanár matematikából. Dr. 

Midáné Kolostori Nóra a természettudo-

mányok (matematika-fi zika) területén szervez 

előadásokat és tart tehetséggondozó, felkészí-

tő foglalkozásokat általános és középiskolás 

diákok számára, a Boronkay Tehetségpont 

akkreditáltja és kapcsolattartója. 

A Boronkay György Műszaki Szakkö-

zépiskola, Gimnázium és Kollégium tavaly 

- ismét - elnyerte a „Pest megye legered-

ményesebb iskolája a sport terén” címet, 

illetve Pro Progressio (országos) intézményi 

szintű elismerést is kapott, melyet a BME 

alapítványi kuratóriuma ítél oda. 

Kurdi Laura és Bácskai Dominika kor-

osztályos válogatott evezősök Magyar Köz-

társaság Jó Tanuló Jó Sportolója kitüntetést 

kaptak. Kareczki Réka „Pest megye legjobb 

diáksportolója” lett. Adame Máté gerelyha-

jítóként a Pest Megyei Önkormányzattól 

a legeredményesebb középiskolás diákok 

kategóriájában 3. díjat vehetett át. 

Cházár András-iskola

Lajos Gergő 4 arany- és egy ezüstérmet, 

Hideg Jenő 1 aranyat és 3 ezüstöt, Raibl 

Rebeka 3 ezüstöt és egy bronzot nyert a 

2013. december 7-én Vácon megrendezett 

Hallássérült Tanulók Országos Cházár 

András Úszóversenyén. Varga Mónika a 

2012-2013-as tanév májusában, a hallássé-

rült tanulók számára rendezett Országos 

Borbély Sándor Tanulmányi Versenyen 

természetismeretből második, magyar nyelv 

és irodalomból negyedik helyezést ért el az 

országos mezőnyben.

Bölcsődék és 
Fogyatékosok Intézete

Soltész Józsefné sz. Balta Judit a Böl-

csődék Napja alkalmából Miniszteri Elis-

merő Oklevelet vehetett át Balogh Zoltán 

tárcavezetőtől.

Karolina-iskola

Vincze Bertalanné gazdasági vezetőt a 

Váci Egyházmegye Te Deum Díjjal ismerte 

el. Sisa Sándorné igazgatóhelyettes, tanító 

az Apor Vilmos Katolikus Főiskola által 

adományozott „Váci Katolikus Felsőokta-

tásért Díjat” kapta.

Árpád-iskola

PPest megye legeredményesebb általá-

nos iskolája (I. díj).

Katona Fanni, Csáki Csenge, Soós 

Anna, Simon Karolina, Weszter Laura, 

az iskola súlylökő leány gárdája az év leg-

eredményesebb utánpótlás csapata II. díj 

elismerésben részesült a megyei Sportka-

rácsony ünnepségen.

Dérné Lachegyi Zsuzsanna elismerő 

oklevelet kapott a Bendegúz Gyermek 

és Ifjúsági Akadémiától kiemelkedő te-

hetséggondozó munkájáért az anyanyelvi 

nevelés terén, illetve ugyanilyen díjazás-

ban részesült a Jonatán Első Országos 

Könyvmolyképzőtől az olvasóvá nevelési 

programjukban való eredményes közremű-

ködésért. Duhonyi Tibornét, a Hangolók 

beszédművelő kör vezetőjét a Kazinczy-

díj Alapítvány - Péchy Blanka emlékére 

kuratóriuma Kazinczy-díj elismerésben 

részesítette. Bruderné Kárpáti Andrea elis-

merő emléklapot kapott az Eötvös Loránd 

Fizikai Társulattól. Vargáné Zsadányi Éva 

„Az év testnevelője” lett Pest megyében. 

Magyari József a Magyar Testnevelő Ta-

nárok Országos Egyesülete és a Magyar 

Olimpiai Bizottság által adományozott „Az 

év testnevelője” díjban részesült.

Földváry-iskola

Nagy László Sándorné mérnöktanár 

(természetismeretet, egészségtant és bio-

lógiát tanít) a „BONIS BONA – A nemzet 

tehetségeiért” díj kitüntetés „Kiváló te-

hetséggondozók” kategóriájában részesült 

elismerésben. Zsidek Béláné magyar szakos 

pedagógus a „BONIS BONA – A nemzet te-

hetségeiért” díj kitüntetés „Kiváló verseny-

felkészítők” kategóriában kapott díjat

Váci Reménység 
Egyesület

Kálmán Krisztina és Kanyó Zsolt fo-

gyatékkal élő atléták mindketten több-

szörös magyar bajnokok, nemzetközi 

versenyek győztesei.

A VRE a Sportkarácsonyon Pest me-

gye Legeredményesebb Speciális Egye-

sülete címet kapott.

Bartók Béla AMI

Az alapfokú művészeti (zenei) iskola 

múlt évben legeredményesebb növendékei: 

Onozó Dávid, Pellet Sebestyén, Bubrik 

Miklós, Molnár Zalán, Szafi án Márton, Bu-

davári Botond, Fuchs Benjamin, Viszkeleti 

Mátyás, Kröel-Dulay Gáspár, Szinak Lilla, 

Bánstik Eszter, Dolnay Ádám, Petyánszky 

Krisztián, Kanyó Ábel, Izsóf Balázs.

Váci Hajó SE

Kenu sportágban a következő eredmé-

nyeket érték el: Alwazír Bassár, Cserfalvi 

Erik, Nagy Milán, Sepa Levente (Pc-4 

II. korcsoport 2000 m I. helyezett); Fajta 

Jordán, Báti Gábor, Rácz Viktor, Alwazír 

Nazár (Pc-4 III. korcsoport 2000 m II. he-

lyezett); Onozó Dávid, Kovács Márk (C-2 IV. 

korcsoport 4000 m II. helyezett); Alwazír 

Nazár, Báti Gábor, Magyar Máté (C-1 III. 

korcsoport 3x200 m váltó III. helyezett) 

Noé Bálint: „Az Év Egyetemi Diák-

sportolója 2013”, „Az Év Férfi  Kajakosa” 

maraton szakágban. Noé Milán: „Az Év 

Egyetemi Diáksportolója 2013”, „Az Év 

Férfi  Kajakosa maraton szakágban. Noé 

Zsombor József: „Elnöki Különdíj 2013” - 

Pest megyei Sportkarácsony. Petró Ádám: 

a 2012-es Ifjúsági Kajak Maraton Világ-

bajnoki címét a 2013-as évben sikeresen 

megvédte Koppenhágában, és így - 21 km-en 

- a 2013-as év férfi  ifjúsági kajak maraton 

világbajnoka lett ismét.

KRÓNIKAKRÓNIKA
Köszöntötték és ünnepelték a város hírnevét öregbítőket
Február 10-én zsúfolásig megtelt a városháza közgyűlési terme abból az alka-
lomból, hogy - Furucz Zoltán, laptársunk, a Váci Napló főszerkesztője ötlete 
nyomán - a hivatal ismét megszervezte a „Váci sikerek - sikeres váciak” ün-
nepséget. Ennek célja, hogy az előző évben különböző megyei és/vagy országos 
rangú elismerésekben részesült helybélieket az önkormányzat is köszönthesse, 
egyúttal alkalmat teremtve nekik a személyes ismerkedésre, párbeszédre.

Fotó: Cseledy András

Köszönjük mindenkinek, akik 
részt vettek a Református Ima-
teremben férjem, Stipka József 
búcsúztatóján! 

A gyászoló család (x)

Fördős Attila a
KDNP-vezetésben

Munkahelyi elfoglaltságai miatt - 
tagságát megtartva - Gozmány Gabriella 
lemondott a KDNP városi szervezetének 
elnökségében betöltött pozíciójáról. Az 
öttagú testületbe helyette Fördős Attilát 
jelölték a taggyűlésen, és városunk pol-
gármestere örömmel vállalta a felkérést. 
Rajta kívül a vezetés változatlan maradt: 
Dr. Áfra Tamás (elnök), dr. Kámori 
Katalin, Cseledy András, Kriksz István 
a további tagjai a grémiumnak.

A frakcióvezető kritizált, a városvezetők válaszoltak
Dr. Bóth János, a képviselő-testü-

leti MSZP-frakció vezetője február 
10-én, majd egy héttel később sajtó-
tájékoztató keretében több kérdésben 
kritikát fogalmazott meg a városve-
zetéssel szemben.

Az Alsóvárosi Református Egyház-
községnek nyújtott harmincmilliós 
kölcsön visszafi zetésével kapcsolatban 
kifogásolta, hogy az első részletet – 
szavai szerint vélhetőleg rossz szer-
ződés miatt – csak a második részlet 
esedékességekor fi zette meg a város-
nak az adós.

Újra szóba hozta az uszoda sátorte-
tejével kapcsolatos szerződés kérdését, 
megemlítve, hogy a kontraktus má-
solatát kérésük ellenére nem kapták 
meg a törvényes határidőn belül, csak 
a testületi ülés napján.

– Ez az átadott megállapodás egy 
fi nanszírozási szerződés volt, amely 
szerint a város tíz év alatt 86 millió 
forintot fi zet a Váci Vízilabda Egyesü-
letnek. Viszont a vásárolt sátorszerke-
zet, mint vagyontárgy városnak való 
adománykénti átadásáról egy betű 
sincs a szerződésben. Pedig erről a 
testületi döntés előtt írásos, kiosz-
tott szándéknyilatkozatot tett a Váci 
Vízilabda Sportegyesület. Ilyenkor 
felmerül a kérdés, hogy megtévesz-
tették a képviselőket? – firtatta a 
frakcióvezető.

Az MSZP frakcióvezetője annak a 
véleményének is hangot adott, hogy a 
városvezetők talán el akarják szabo-
tálni a művelődési központ igazgatói 
pályázatának kiírását. Mint fogalma-
zott, a januári testületi döntés ellenére 
ez február első hetének végéig nem 
történt meg, ami szavai szerint visszás 
helyzetet teremt. 

Bóth János végül kifogásolta, hogy 
a jegyzőtől kikért mélygarázs-térfelszín 
használatbavételi engedélyt nem kapta 
meg az előírt 15 napon belül, de ugyan-
így járt az árvízvédelmi projekt védel-
mi megfelelőségét bizonyító levéllel, 
valamint a Váci Városimázs Nonprofi t 
Kft. anyagi helyzetének rendezéséről 
szóló tájékoztatóval is.

A három városvezető közös saj-
tótájékoztatókon reagált Bóth János 
frakcióvezető felvetéseire.

Elsőként Pető Tibor fejlesztésekért 
felelős alpolgármester elmondta: a 
strand merev falú sátortetőjéhez kapcso-
lódó szerződéssel a város sokkal előnyö-
sebb helyzetbe került a korábbi, fúvott 
sátorra vonatkozó konstrukciónál, amit 
szavai szerint Bóth János bizonyára 
nehezen tud feldolgozni magában.

– Olcsóbb és a Váci Vízilabda Sport-
egyesületet támogató rendszert alakí-
tottunk ki. A szerződésekkel semmi 
probléma nincs. Az tény, hogy a frakció-
vezető úr 15 napon belül nem kapta meg 
az iratot, de a Váci Városfejlesztő Kft. 
vezetője időben közölte, hogy az elnyert 
TAO-támogatás bevonásával kapcsolatos 
ügyintézés miatt még nem kötötték meg 
a szerződést – hangsúlyozta.

Fördős Attila polgármester ismét 
felhívta a fi gyelmet arra, hogy négy 
évvel ezelőtt, az önkormányzat irá-
nyításának átvételekor egymilliárdos 
hiánnyal, több cég kivonulása miatt 
csökkenő adóbevételekkel, több befeje-
zetlen beruházással szembesültek, va-
gyis igen nehéz örökséget vettek át.

– Két beruházást azóta teljesen be-
fejeztünk – emelte ki a polgármester. 
– Amit a mélygarázzsal kapcsolatban 
megtehettünk, megtettük, hiszen vég-
re újra használhatja a város közössé-

ge a térfelszínt, illetve minden követ 
megmozgatunk, hogy az eredetinél 
kedvezőbb fi nanszírozási feltételekkel 
tulajdonba vehessük a létesítményt. 
De mindenkit emlékeztetek: ez nyolc 
éve teljesen tisztázatlan ügy, az előző 
városvezetés idején még költséghaszon-
elemzést sem terjesztettek elő. Továbbá 
Bóth János még mindig adós a válasszal, 
miért erőszakolta át az önkormányzaton 
ezt a nyilvánvalóan eltúlzott beruházást, 
illetve hogy hol van az alvállalkozóknak 
ki nem fi zetett 600 millió forint?

Fördős Attila elmondta: a reformá-
tus egyház pénzügyi kérését - missziós 
egészségügyi központ létrehozásának 
támogatásához - támogatta a testület, 
de noha a beruházás még az MSZP 
vezetése idején indult el, Bóth János 
később feljelentést tett hűtlen kezelés 
gyanúja miatt, ám az eljárását a rend-
őrség megszüntette.

– Most ismét hűtlen kezelés miatti 
feljelentéssel fenyegetőzött a frakció-
vezető – emelte ki a polgármester. 
– Állunk elébe, de megjegyzem: jellem-
ző, hogy Bóth János korábban ígéretet 
tett arra a református vezetőknek, 
hogy támogatni fogja a beruházást, 
így igen visszás, hogy nem tartja be 
az adott szavát.

Fördős Attila és Pető Tibor elmond-
ták: Bóth János a mobilgát beruházás 
kapcsán kritikai észrevételeivel inkább 
saját magát értékeli negatívan, hiszen 
a tervek még az ő idejében készültek, 
ugyanakkor nem tudta elérni, hogy a vá-
ros forrást nyerjen a megvalósításra.

- Tehát hogy mindenki értse, hang-
súlyozzuk: a mobilgát terve Bóth János 
nevéhez fűződik, beleértve a rendszer 
magassági paramétereit is. Ugyanak-
kor már a mostani ciklus eredménye, 

hogy az idén végre tényleg megvaló-
sulhat a beruházás. Ráadásul a tavalyi 
rekord árhullám nyomán időközben 
saját erőből, példaértékű lakossági 
összefogással szintén javítottunk a 
védekezésben, amennyire lehetett - 
emelte ki a polgármester.

A művelődési központ kapcsán 
Fördős Attila emlékeztetett, hogy az 
igazgatói pályázaton eddig egyik jelölt 
sem kapta meg a képviselő-testülettől 
a kellő támogatást.

- Ebben a helyzetben átmenetileg 
értelemszerűen én látom el a mun-
káltatói feladatokat, hozzáteszem, 
pluszmunkában, javadalmazás nélkül 
- szögezte le Fördős Attila, megjegyez-
ve, hogy időközben újra kiírták az 
intézményvezetői pályázatot.  

Aktuálisabb témákra áttérve Mokán-
szky Zoltán alpolgármester elmondta: 
több deákvári polgár jelezte, hogy a 
városi honlapra felkerült közlekedési 
koncepcióba bekerült a Kiskörút és a 
Berkes András utca összekötése.

– Mint a körzet képviselője, sze-
retném megnyugtatni a deákváriakat, 
hogy amíg ez a városvezetés irányítja az 
önkormányzatot, nem fog megvalósulni 
a két utca összekötése. Le is került a 
honlapról ez a terv. A középvárosi te-
mető helyzete is rendeződni fog, nem 
támogatjuk sem lakótelep, sem pedig 
bevásárlóközpont építését ott. A terület-
re kiadott változtatási tilalom március-
ban lejár, akkor dönt újra a testület, de 
várhatóan meghosszabbítjuk a tilalmat 
– mondta Mokánszky Zoltán.

Végezetül a városvezetők bemutat-
tak egy naptárat, amely sok-sok fotóval 
érzékletesen összefoglalja a mostani 
ciklusban végrehajtott vagy elkezdett 
fejlesztéseket.
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Victor Vasarely, Huszár Vilmos és első-
sorban Kassák Lajos munkásságába. A 
legfi atalabb alkotók a Kassák-tanítvány 
Fajó János vezette konstruktivista sza-
badiskolából kerültek ki (1976-2012).

A ’70-es évekig visszanyúló váloga-
tásból először 1993-ban a Győri Műcsar-
nokban, majd Budapesten, a Kassák 
Múzeumban nyílt kiállítás. Az eltelt 
húsz év alatt aztán kiállítások százai, 
fesztiválok tucatjai követték egymást 
Európában, Észak- és Dél-Amerikában, 
megjelent a MADI art periodical tíz 
lapszáma, és a művészek adományai-
ból létrejött a világ legnagyobb MADI 
gyűjteménye.

Mivel a Dárdai Zsuzsa művészetkri-
tikus  -Saxon Szász János képzőművész 
házaspár alapította MADI gyűjtemény 
korábban nem rendelkezett állandó 
kiállítóhellyel, ezért a műtárgyak fo-
lyamatosan bővülő körét nemcsak kiál-
lításokon, fesztiválokon szerepeltették, 
hanem időszakosan kihelyezték több 
egyetem, könyvtár és más tudásköz-
pont tereibe. De most új fejezet kezdő-
dik a gazdag műegyüttes történetében, 
mivel a különleges alkotások állandó 
otthonra lelnek a váci városházán. 
Ugyanakkor a tervek között szerepel, 
hogy az önkormányzattal együttmű-
ködve geometria-matematika-művészet 
tematikával pedagógiai műhely is lét-
rejöjjön itt oly módon, hogy az erre a 
célra rendelkezésre bocsátott térben a 
résztvevők a befogadás mellett maguk 
is új önálló alkotásokat hozhassanak 
létre a MADI szellemében.

A március közepén nyíló Nemzetkö-
zi Mobil MADI Múzeumban tizenhat 
ország száz kortárs művészének ötszáz 
alkotása (kép-objektek, szobrok, grafi -
kák) található.

- A gyűjtemény itteni állandó ott-
honra találása jól illeszkedik abba 
a koncepcióba, amit a helyi Fidesz-
KDNP 2010-ben megfogalmazott a 
város kulturális értékeinek bemuta-
tása, újabbak befogadása kapcsán. A 
MADI-tárlat nemzetközi hírű, érdekes 
geometriai formákat mívesen bemutató 
műalkotás-együttes. Állandó kiállítás-
ként nagyban öregbítheti városunk 
hírnevét - mondta Fördős Attila pol-
gármester, aki az ötlet kipattanásától 
támogatja az elképzelést. - Új gondolati 
elem, hogy a városháza folyosói mind 

ügyintézési időben, mind munkaidőn 
kívül egyúttal alakuljanak át kulturá-
lis térré a nemzetközi képtár révén. 
A belváros, ezen belül a világi főtér 
mára olyan kínálatot nyújt, amely al-
kalmas mind a hazai, mind a külföldi 
turizmus élénkítésére, annak a célnak 
az elérésére, hogy az ide látogatóknak 
többnapos programot jelenthessen a 
váci vendégeskedés. A pezsgőbb ide-

genforgalom pedig a meglévő vendég-
látó vállalkozások (éttermek, kávézók, 
wellness-szolgáltatások) sikerét is segít-
heti, és előbb-utóbb szükségessé tehet 
egy klasszikus szállodát.

Papp László ötletgazda, műgyűjtő, 
több váci gyűjtemény kurátora kijelen-
tette: az Egyházmegyei Gyűjtemény, 
a nemzetközi hírű Memento Mori ki-
állítás, a Pannónia Házban kialakított 
Váci Értéktár, a Sajdik Gyűjtemény és a 
Modern Művészeti Gyűjtemény mellett 
a Nemzetközi Mobil Madi Múzeum 
megnyitásával Vác kulturális szempont-
ból túlzás nélkül új fénykorába érkezett, 
világszintű összehasonlításban is kevés 
hasonló méretű város büszkélkedhet 
ilyen gazdag kínálattal.

- A márciusban nyíló városházi ga-
lériában a nemzetközi MADI univer-
zum legjelesebb alkotói hosszú sorának 
művei kaptak helyet, a Dárdai-Saxon 
művészpáros végleges kiállításként 
ajánlotta fel az önkormányzatnak a 
több mint fél milliárd forint összértékű 
páratlan gyűjteményt. Az előkészületek 
hosszú hónapokat vettek igénybe, és ez 
a munka számomra is nagy kihívást 
jelentett a nem klasszikusan képtári 
körülmények között. A tárlat kitekintés 
a huszadik és huszonegyedik századra, 
kitekintés a világ modern képzőművé-
szetére. Az első visszhangokról annyit, 
hogy meglepően kedvező volt a fogad-
tatás a városháza dolgozói részéről, 
számos művészettörténész rajongásig 
dicsérte a bemutatót, csupán néhány 
- inkább politikai indíttatású - szűk 

látókörű megjegyzést kaptunk, de ez 
valójában nem a kiállítás kritikája. Az 
pedig a város vezetésének a dicsérete, 
hogy felismerték, a képtár megvaló-
sítása európai színvonalra emelheti a 
helyi kulturális turizmust - mondta 
Papp László.

Azt is megtudtuk tőle, hogy már 
csak az utolsó simítások vannak hátra, 
ami voltaképpen annyit jelent, hogy 
a megnyitóig - amelyre nagykövetek 
sora is hivatalos lesz - új, képtárhoz 
illő lámpák kerülnek a falakra, igazi 
kulturális szentéllyé fényesítve a pa-
tinás folyosókat.

A MADI meghatározó (dél-ame-
rikai) előzménye a konstruktív uni-
verzalizmus néven ismert irányzat 
sajátos, egyedi változata, amelyet az 
uruguayi származású Joachim Torres 
Garcia (1874-1949) dolgozott ki, párizsi 
tanulmányai után hazatérve.

1946-ban Buenos Airesben Camelo 
Arden Quin és társai, Martin és 
Ignacio Blaszko, Rhod Rothfuss, 
Estaban Eitler, Gyula Kosice bejelen-
tették a MADI mozgalom elindítását. 
Művészetüket a poligonalitás (sokszö-
gűség), a mozgás koherens érvénye-
sítése valamint a művészet minden 
műfajában a szisztematikus építkezés 
határozta meg.

A kezdeti egységes fellépést köve-
tően a MADI két jól körülhatárolható 
csoportra oszlott.

A dél-amerikai közösséget Gyula 
Kosice majd Rhod Rothfuss vezette, 
ez a társaság azonban az idő múlásával 
lassan felmorzsolódott.

Az európai alkotói összefogást az 
uruguayi származású Camelo Arden 
Quin (1913 -2010) indította útjára 
1948-ban Párizsban. A Montparnasse-on 
alapított MADI Műhelyben a kiállítások 
mellett vitaköröket és előadásokat is 
szerveztek, s ennek a közösségnek a 
motorja egészen a haláláig az alapító 
volt. 1952-ben a Denis Renée Galéria 
felfi gyelt rájuk és megszervezte az első 
európai csoportos MADI kiállítást. 

1953-ban a csoport külön termet 
kapott a Salon des Réalités Nouvelles 
kiállításán, amely alkalmat adott egy 
fontos találkozásra Frank Stella és Quin 
között, és e találkozás eredményeként a 
hatvanas években Észak-Amerikában út-
jára indult a „shaped canvas” (formázott 
vászon) irányzat, amelyet a gyökeret 
jelentő MADI-nál előbb ismert meg a 
nagyközönség szerte a világban.

A MADI mára hatalmas irányzattá 
nőtte ki magát, melynek tucatnyi or-
szágban vannak követői.

A MADI (Mozgás-Absztrakció-
Dimenzió-Invenció) a kubizmus, a 
fauvizmus, a futurizmus, a dada, a 
szürrealizmus, az orosz szuprematizmus 
és a konstruktivizmus örökségét vi-
szi tovább. A fauvizmos hozadéka az 
elszakadás a természeti látványtól; a 
kubizmusé a látvány szilárd vázának 
szétbontása és újjáépítése, a futuriz-
mus vívmánya a gyorsaság, mozgás, 
dinamizmus, a dadáé a provokáció, a 
tagadás, az abszurd- és a szabadversek, 
amelyek megalapozták a szürrealizmus 
álom-automatizmusát; a tárgy nélküli vi-
lág Maleviccsal és a szuprematizmussal 
érkezett meg és a konstruktivizmus 
kibontakozásához vezetett.

A poligonalitás (sokszögűség) prob-
lematikájával a MADI foglalkozott elő-
ször - a kifejezés a matematikából és 
a geometriából származik. A MADI 
gyakorlatában arra vonatkozik, amikor 
a művész a konvex és a konkáv felületek 

alkalmazása révén a festményt kimoz-
dítja a síkból. A poligonalitás a huszadik 
század második felében meghatározó 
szerepet töltött be az európai absztrakt 
geometrikus művészet fejlődésében.

Saxon Szász János és Dárdai Zsuzsa 
1991-ben Párizsban találkoztak először 
MADI-művészekkel, köztük Camelo 
Arden Quinnel. Mivel a MADI alap-
teóriája Moholy-Nagy László és Péri 
László munkásságában is gyökerezik, 
elhatározták, hogy összekapcsolják a 
kortárs magyar geometrikus, konst-
ruktivista alkotókat a nemzetközi 
mozgalommal. 1993-ban létrehozták 
a MADI kelet-közép európai ágát, azt 
követően Quin megalapította a nem-
zetközi MADI Társaságot.

Magyarországon a kortárs konst-
ruktivista-geometrikus irányzatok erős 
gyökerekbe kapaszkodnak: Moholy-
Nagy és Péri mellett Schöffer Miklós, 

KULTÚRA - KÖZELKÉP KULTÚRA - KÖZELKÉP

Nemzetközi rangú modern képtár nyílik a patinás városházán
Tizenhat ország alkotóinak ötszáz műve látható a folyosókon Kandinszkij, Kassák, Malevics a nagyszerű névsorban

Nemzetközi rangú állandó képtár nyílik márciusban a 
városházán, ahol csaknem félezer modern műalkotást 
tekinthetnek meg az érdeklődők.

RIBÁRY ZOLTÁN | fôszerkesztô | ribary.zoltan@gmail.com
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Városi elismerések kulturális 
szolgálatért, eredményekért �Többször hallottam 

már azt a városi legendát, 

miszerint a Naszály hegy 

neve eredetileg „nagy 

száj” volt, méghozzá 

azért, mert egy messziről 

is látható széles bevágás 

tátong az oldalában. Logikus és egyben kedves 

elképzelés, de nem valós, hiszen a mai formát 

adó mészkő kitermelés csupán fél évszázada 

kezdődött, akkor, amikor a Naszály már réges-

régen Naszályként volt ismeretes.

�Honnan hát a név? Egy másik elmélet szerint 

egykor Nagy Szál-ként ismerték a Vácot övező 

magaslatot, mégpedig azért, mert a sík terephez 

szokott, Alföld felől érkező kereskedők rendsze-

rint ebbe a hegybe ütköztek először hosszú útjuk 

során, és ők adták neki a nevet. Nem így volt. 

�A helyes megfejtéshez mintegy 1500 évet kell 

időben visszautazni. A kutatások szerint a 6. 

századtól szláv népek telepedtek meg a hegy 

lábánál. A honfoglaláskor tehát már lakott volt 

a terület, az Árpád-korban pedig a szlávok 

beolvadtak a magyarok közé. Lassan átvették a 

nyelvet is, a folyamat pedig több helységnévben 

is tetten érhető. (Pl.: Szokolya a szláv „sokol” 

szóból ered, jelentése: sólyom, vagy Nógrád, 

eredeti szláv jelentése: „új vár”.) A „Naszály” 

sem más, mint egy szláv eredetű, de jellegzetes 

magyar névadással képzett férfi név, melynek 

jelentése: nagy orrú. Feltételezhetően a hegy 

lábánál egykor elterülő, elpusztult falu alapítója, 

netán híres lakója, birtokosa vagy vezetője lehe-

tett a szembeötlően nagy orral megáldott úriem-

ber, és az ő nevét viselte a település. Így ma már 

az is tudható, hogy a hegy a Naszálynak nevezett 

faluról kapta a nevét, nem pedig fordítva. 

�Érdekesség, hogy ma is van hazánkban egy 

Naszály nevű település, Tata és Komárom 

között. A 2600 lelket számláló kis községnek 

azonban semmi köze a „nagy orrú”-hoz, neve 

egészen máshonnan ered. 

�Visszatérve: Vác hegyének nem csak a neve, 

az elhelyezkedése is különleges. Bár a Duna 

bal partján magasodik, így a Cserhát részét 

képezi, valójában földtani és növénytani 

szempontból is a Dunántúli-középhegységhez 

köthető. Legmagasabb pontja 652 méter. Fő 

alkotóeleme, a triász kori, dachsteini mészkő, 

amelyet 50 éve bányásznak. Az eltelt fél 

évszázadban közel 40 millió tonna cemen-

tet adott a Naszály, azaz rengeteg, minket 

körülvevő házban, épületben, útburkolatban 

ott találjuk darabjait. Ahogy mondani szokták: 

nem veszett el, csak átalakult. 

�Az intenzív bányászat azonban nem jelenti 

azt, hogy a Naszály ne őrizné rendkívüli 

természeti kincseit. A hegy több tucatnyi 

barlangot rejt, változatos és gazdag növény-, 

illetve állatvilágát ma is többen kutatják, nem 

utolsó sorban pedig: a bakancsos turisták kü-

lönösen kedvelt célpontja. A „nagy orrú” hegy 

minden korosztály számára izgalmas hely, aki 

még nem fedezte fel, ne halogassa!

(Felhasznált irodalom: Horváth M. Ferenc (szerk.), 

Vác, a Dunakanyar szíve, Vác, 2009.)

A HÓNAP FOTÓI

KULTÚRA KULTÚRA

Plakátkiállítás a színházban

Gazdag fotótárlat a Torony Galériában

Az eszperantó nyelv szerepét 
méltatták az ünnepségen

Még a jövő hónap végéig látható a 
Váci Dunakanyar Színház előterében 
a Kőfaragó Gyula munkáiból össze-
állított plakátkiállítás. A különleges 
bemutató majd’ két évtizednyi össze-
foglalás az alkotó különböző színházak 
előadásaihoz kötődő műveiből.

A plakátok révén érintett teátru-
mok: Thália Színház, Nemzeti Színház, 
Szigligeti Színház (Szolnok), Örkény 

Színház, Csiky Gergely Színház (Ka-
posvár), Budapesti Operett Színház, 
Maladype Színház - és természetesen a 
Váci Dunakanyar Színház, Az emberke 
tragédiája című előadás kapcsán.

Kis Domonkos Márk direktortól meg-
tudtuk: a plakátkiállítás után a teátrum 
egyéves születésnapja tiszteletére április 
elején az eddigi előadásokból ízelítőt adó 
fotótárlat nyílik majd az előtérben.

A Forte Fotóklub Vác tárlatmeg-
nyitójára gyülekeztek a résztvevők - 
kiállítók, rokonok-ismerősök-barátok, 
érdeklődők - február 7-én este a Lyra 
Könyvesház Torony Galériájában.

Laikusként nehéz volt elképzelni, 
miként lehet megoldani, hogy a már 
több mint száz főt számláló, alig egy 
éve alakult közösség minél több tagja 

bemutatkozhasson akár csak egy-egy 
felvétellel is a „kuckós” kis kiállítótér-
ben, de a klub megtalálta a megoldást. 
Hullámpapírral beborították a három 
falfelületet, erre damilhálót feszítettek, 
rajta csipeszekkel rögzítve sorjáznak az 
egységesen 20X20 centiméteres képek. 
Ráadásként pedig ott áll egy televízió, 
amelyen 5-6 másodpercenkét további 
felvételek láthatók.

A megnyitón Molnár Ferenc Cso-
konai-díjas fotóművész (természetesen 
szintén klubtag) ajánló gondolatai után 
kis zenei műsor is színesítette az ese-
ményt: Weixelbaum Laura archaikus 
zengésű énekkel kísért tekerőlantos 
előadása és Dér Ágoston klarinétszólója 
(Bartók: Este a székelyeknél) egyaránt 
óriási sikert aratott.

A tárlat március első hetében még 
megtekinthető. 

Ribáry Zoltán

A múlt hónap utolsó előtti szombat-
ján kis ünnepséget rendezett a művelő-
dési központban a Dunakanyar Eszpe-
rantó Csoport, tisztelegve a nemzetközi 
nyelvet megálmodó Lazaro Ludoviko 
Zamenhof emléke előtt, felidézve a 
mozgalom helyi történetének fő moz-
zanatait, kulturális műsor keretében 
ízelítőt adva a nyelv szépségeiből.

Csernák Mihályné klubvezető fel-
idézte, hogy a ’70-es években nagyon 
sokan ismerkedtek a nyelvvel a gimná-
ziumban Ali Baharev irányításával, a 
félszáz főt is elérte a létszám, ráadásul 
pedagógus klub is működött.

Újhelyi Ferenc klubelnök rámutatott: 
az idegen nyelvek népszerűségi listáján 
hazánkban az angol és a német után a 
harmadik helyen áll az eszperantó.

Mokánszky Zoltán sportért és kul-
túráért felelős alpolgármester felhívta 
a fi gyelmet a kormány - idén 3 milliárd 
forint keretösszegű - diplomamentő 
programjára, amelynek köszönhetően az 
eszperantó nyelvből abszolvált nyelvvizs-
ga is sokaknak mentőövet jelenthet.

- Az eszperantó helyi történeté-
ben az első mérföldkő 1909 januárja, 
amikor elhívtak Vácra több budapesti 
eszperantistát, élükön ifjabb Marik 
Ágostonnal és feleségével, akik csak-
nem félszáz érdeklődő előtt tartottak 
előadást, serkentve, hogy helyben is 
alakuljon csoport. A hívó szó nyitott 

fülekre talált, tényleg megalakult 
egy kis közösség, akiknek talán leg-
kiemelkedőbb eredménye Bénik Gyula 
nyomdász és fordító nevéhez fűződik, 
aki kiadta a városban a magyar eszpe-
rantisták lapját. Azt, hogy akkoriban 
mekkora igény volt az eszperantó ta-
nítására, egy sajtótörténeti kuriózum 
is jelzi: a Váci Hírlap 1931-es évfo-
lyamában kétszer is hirdetés jelent 
meg tanfolyam indításáról. De nem 
feledkezhetünk meg * dr. Kovács 
Vince címzetes püspök, váci apostoli 
kormányzóról sem, aki erősen pártol-
ta az eszperantó mozgalmat, mond-
ván, hogy a világnyelv létrehozása 
az egyetemesség értelmében egy igen 
fontos katolikus gondolat is egyben, s 
mindezt olyannyira fontosnak tartotta, 
hogy ’56 után ő volt az, aki újjászervez-
te helyben a diktatúrák által szétvert 
mozgalmat - adott egy kis történeti 
áttekintést Mokánszky Zoltán. 

A Madách Imre Művelődési Köz-
pontban a Magyar Kultúra Napja 
(január 22.) tiszteletére rendezett vá-
rosi megemlékezés bevezetéseként az 
emeleti galérián kiállítás nyílt Adorján 
Attila festőművész munkáiból.

Mint Németh Árpád festőművész 
megnyitójában kiemelte, már hagyo-
mány, hogy ebből az alkalomból egy-
egy jeles váci képzőművész önálló 
kiállításának megnyitása is színesíti 
a városi ünnepség programját.

- Adorján Attila esetében annyiban 
különleges a helyzet, hogy ő Balas-
sagyarmaton született, és bár évek 
óta városunkban él, a helyi közönség 
még nem igazán ismeri a munkássá-
gát, miközben már nemzetközi szinten 
is neves alkotónak számít, kiállításai 
esemény számba mennek itthon és kül-
földön egyaránt, szívesen látott vendég 
a legnevesebb galériákban is, munkái 
nagyon keresettek. Így rendkívüli szer-
vezőmunkát igényelt, hogy ez a kiállí-
tása létrejöhessen. Hálásak lehetünk a 
festményeit erre az alkalomra kölcsön 
adó intézményeknek, műgyűjtőknek - 
mondta Németh Árpád.

Adorján Attila művészete kapcsán 
kiemelte, hogy nagyon sok munkája 
hiperrealista stílusú, de a fényképsze-
rűen élethű alkotások mindegyike szá-
mos kérdést nyitva hagy, van bennük 
valami plusz titok, ami túlmutat az 
eredeti látványon.

A színházteremben rendezett nagy-
szabású gálaműsor keretében Fördős 
Attila polgármester, Mokánszky Zol-
tán sportért és kultúráért felelős alpol-
gármester, dr. Schmuczer Istvánné, a 
Művelődési és Oktatási Bizottság elnö-
ke, valamint Mohácsiné Dim Rita, az 
önkormányzat Intézményfelügyeleti és 
Humán Osztályának vezetője átadták 
az érintetteknek a város kulturális 
területen tevékenykedők kitüntetését 
célzó elismeréseit.

A „Közművelődést segítő munká-
ért” oklevél elismerést Laczkó Tiborné 
levéltári kezelő érdemelte ki.

Vác Város Levéltárának munka-
társa 33 éve dolgozik a közgyűjte-
ményben, előbb a váci könyvtárban, 
majd 1986 óta a Pest Megyei Levéltár 
Váci Osztályán. Kiemelkedő szerepe 
volt a 2004-ben önállósodott, városi 
intézménnyé váló levéltár ügyviteli, 
gazdasági, pénzügyi és szakkönyvtári 
feladatainak gyakorlati kidolgozásá-
ban és megvalósításában. Ő a levéltár 
mindenese; adminisztrál, ügyfélszol-
gálatot lát el, értékesíti a kiadványo-
kat, intézi a gazdasági feladatokat, 
kezeli a könyvtárat.

Feladatait minden területen rend-
kívüli odaadással és szerénységgel 
látja el. Segítőkészsége, szorgalma 
és megbízhatósága kiérdemli mind a 
kollégák, mind az ügyfelek, kutatók 
elismerését, megbecsülését.

A „Vác Város Művészeti Díja” kitün-
tetésben Lachegyi Imre művésztanár, 
a magyar régi-zenei élet meghatározó 
alakja részesült.

Művészeti vezetője a Sonora 
Hungarica Consort együttesnek, 
mellyel főként barokk műveket ját-
szanak, emellett alapítója és vezetője 
a Sebastian Consortnak, melyben a 
középkortól a kortárs zenéig terjedő 
íven valósítja meg művészi elképzelé-
seit. Elnöke a régi-zene magyarországi 
népszerűsítésére és támogatására létre-
hozott Consort Zenei Alapítványnak, 
művészeti vezetője az alapítvány által 
szervezett Börzsöny Barokk Napok 
régi-zenei fesztiválnak.

A régi-zene mellett foglalkoztatja a 
népzene és az improvizatív zene világa, 
gyakran megszólaltatja saját szerze-
ményeit is, sokszor szerepel zenész 
gyermekeivel közösen.

Fellépéseit magas művészi színvonal 
jellemzi, előadásmódja érzékeny, stílu-
sos. Előadásait jó néhány CD felvétel 
őrzi, kutatómunkája eredményeként 
megjelent szerkesztésében egy furulya 
kottagyűjtemény is.

Rendszeres közreműködője a helyi 
kulturális rendezvényeknek, és számos 
váci intézményt, szervezetet támogat 
fellépéseivel.

Zenepedagógiai munkássága 
ugyancsak példamutató. Több mint 
két évtizede a váci Bartók Béla Zene-

iskola tanára, tanít a Pikéthy Tibor 
Zeneművészeti Szakközépiskolában 
és a szentendrei Vujicsics Tihamér 
Zeneiskolában is.

A „Vác Város Művelődéséért” díjat 
Iványi Károlyné népművelő vehette át. 
A Madách Imre Művelődési Központ 
közelmúltban nyugállományba vonult 
igazgatója mintegy 30 évet töltött a 
közművelődés szolgálatában. 2000-ben 
érkezett a város első számú közművelő-
dési intézményébe, ahol 2001-től álta-
lános igazgatóhelyettesként dolgozott, 
2006-tól pedig igazgatóként.

Gazdag, sokrétű programot valósí-
tott meg, a néptánctól a színházig, a 
kiállítások sorától a koncertekig, min-
den korosztályt megszólítva, a műfaj-
ok sokféleségét és minden művészeti 
ágat bemutatva működtette a közösségi 
színteret. Munkatársaival csapatban 
gondolkodva, az ifjabb nemzedék 
szemléletét is formálva, eredménye-
sen szervezte a „Ház” munkáját. Te-
vékenységét előrelátó, precíz tervezés 
és megbízhatóság jellemezte. Korrekt 
együttműködő partnerként számíthat-
tak rá a művelődési központ használói, 
a művészeti csoportok, egyesületek. 
Figyelmet fordított az intézmény meg-
jelenésére, felszereltségére, érzékelhető 
igényességgel törekedett a méltó, kul-
turált környezet kialakítására.

Eredményeit több kollektív és egyé-
ni kitüntetés is visszaigazolta.

Rovatunkban a Forte Fotóklub Vác tagjainak munkáiból válogatunk.

Brezanóczy Ferenc András: Átjáró Krecsik Tamás: Derengésben

MICHALIK JUDIT | judit.michalik@gmail.com

Közkincseink XX.
NAGY ORR ÉS NAGY SZÁJ: A NASZÁLY

* Dr. Kovács Vince helynök, apostoli kormányzó, címzetes püspök (1886 - 1974) ti-
zenhat évig, a legnehezebb időkben, korlátozott jogkörrel irányította az egyházmegyét.
1953-1959 között az általános püspöki helynöki címet viselte. Pétery püspök hejcei száműze-
tése okán, 1959-től a váci egyházmegye apostoli kormányzója. Idős kora miatt 1969. január 
21-én lemondott a kormányzásról, 1974. március 15-én hunyt el és a székesegyház kriptájában 
helyezték örök nyugalomra.
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A rendelettervezet korábban – 
2013. decemberben – már szerepelt 
a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-
Sportbizottság ülésén, ahol a vitát 
követően a plenáris ülésen való meg-
tárgyalásra javasolták. Ám akkor nem 

került napirendre, mivel az előterjesztő 
– Mokánszky Zoltán alpolgármester – 
visszavonta azt. A rendelettervezet 
további egyeztetések és a beérkező 
javaslatok megtárgyalása végett te-
hát lekerült a januári testületi ülés 

napirendjéről, ám végül a februári 
bizottsági- és plenáris ülés vitája után 
áldását adta ra a grémium.

A szabályozás tartalmazza a ren-
delet célját és hatályát, majd meg-
határozza a helyi önkormányzat 
sporttal kapcsolatos feladatait. Több 
paragrafus szól a sporttámogatások 
formáiról, feltételeiről és mértékéről, 
illetve a kiemelkedő eredményeket 

elérő sportolók városi elismeréséről. A 
rendelet meghatározza továbbá a Váci 
Sport Nonprofi t Kft. ezzel kapcsola-
tos feladatait és a sportlétesítmények 
igénybevételének főbb feltételeit.

A Vác város sport és szabadidő fel-
adatairól szóló rendeletet egyhangú 
szavazással fogadták el a képviselők.

(A rendelet teljes terjedelemben meg-
található a www.vac.hu weboldalon.)

- Amikor annak idején Vácra szer-
ződtem vezetőedzőnek, az első szezont 
nagyon nehéz időszakként éltem meg, 
hiszen bukdácsoltunk-szenvedtünk az 
első osztályú bajnokságban, és végül 
épphogy sikerült bennmaradnunk - 
kezdte az emlékidézést Csank János. 
- Utána viszont egy hihetetlen siker-
történet kezdődött: előbb kétszer Ma-
gyar Kupa döntőt játszottunk, ugyan-
akkor a bajnoki pontvadászatban a 
második helyen végeztünk, aztán az 
1993/1994-es kiírásban bajnokok let-
tünk, a következő szezonban pedig 
újra a kupában vitézkedtünk, ismét 
eljutva a döntőig. Tehát csaknem fél 
évtizeden át meghatározó és megke-
rülhetetlen szereplői voltunk a honi 
labdarúgásnak, én magam négyszer 
egymás után az év edzője lettem, 
hihetetlenül megtisztelő ráadásként 
pedig díszpolgár és mesteredző. Utólag 
belegondolva azt mondhatom, hogy az 
egyház és a fegyház mellett ebben az 
időszakban a foci révén is ismertebbé 
vált a város. Eddig jutva viszont egyre 
nagyobb ellenszélbe kerültünk, minden 
rivális csapat leginkább a mi legyőzé-
sünket tekintette a legfőbb presztízs-
kérdésnek, a fi nanszírozási feltételek is 
gyengültek, úgyhogy képtelenség volt 
szinten tartani a szereplést.

- A szint most, két évtized múltán 
a negyedik osztály, és ahogy már több 
fórumon nyilatkozta, ebben a helyzet-
ben Vácon kívül másutt aligha vállalt 
volna vezetőedzői feladatot.

- Ez tényleg így van, érzelmi szem-
pontból mindenképp, de ezen túlmenően 
a véletlenek egybejátszása is kellett ahhoz, 
hogy visszatérjek. A váci csapatnak a 
berkenyeivel való sajátos fúziója révén 
látszott esély az NB III-as szereplésre, 
aztán az újra teljesen helyi alakulat ese-
tében szintén megvolt a sansz, de ebben 
a történetben egy sajnálatos esemény, 
Mózner János súlyos betegsége szintén 
döntő tényező: többek között érte, őt he-
lyettesítve dolgozom a csapattal. Ráadásul 
a minél jobb szerepléssel most már a klub 
elsőosztályú történetének első bajnoki 
gólját szerző legendás barátom, a néhány 
hete elhunyt Várady Béla emléke előtt is 
tiszteleghetünk. Mindez hihetetlen érzel-
mi többlettöltetet ad a munkához.

- Most hogy érzi magát Vácott 
vezetőedzőként, angol tulajdonossal 
a háttérben?

- Köszönöm, jól! Egyrészt kifejezetten 
élvezem, hogy pályaedző híján ebből a 
feladatkörből sem esek ki, másrészt nagy 
kihívás, hogy főleg a helyi utánpótlásra 
alapozva egyre  feljebb jussunk, és ez a 

korosztályos csapatokat irányító, ugyan-
akkor zömükben a „nagy csapatban” 
még ma is játszó edzőtársaimmal reális 
cél. Mondjuk az NB II-ig, ami a mai 
helyzetben a csúcs lehetne, és megfelelő 
szint Vácnak, főleg ha azt nézzük, hogy 
ez az osztály egyre fontosabbá válhat 
a jövőben a hazai labdarúgásban. De 
visszatérve a tulajdonosra: a város hálás 
lehet John Marshallnak, hogy a megyei 
osztályban is ennyit áldoz a helyi focira. 
Személyes kapcsolatunkról meg csak 
annyit: nekem nagyon imponál, hogy 
mind több meccsünkön részt vesz, még 
edzőmérkőzéseken is, de csak a lelátón, 
vagyis nem egy beleszólós alkat, ráadá-
sul még szimpatikusabbá teszi, hogy 
gőzerővel tanulja a nyelvünket.

- Mit vár a szezon második fél-
idejétől?

- Küzdelmes versenyfutást, mert a 
fő riválisainkkal ezúttal idegenben kell 
majd játszanunk, és sajnos elhullajtot-
tunk néhány pontot az ősszel. Nagyon 
csalódott lennék, ha végül nem mi nyer-
nénk a bajnoki címet, ráadásul ez még 
csak az előszobát jelentené, és nagyon 
kemény osztályozóra kellene készülnünk 
- de bár készülhetnénk! Tehát mindenkit 
biztatok, jöjjenek, szurkoljanak nekünk 
itthon és lehetőségük szerint idegenben 
is, azt gondolom, ez a lokálpatriotizmus 
szép megnyilvánulása lenne.

- Ha már a lokálpatriotizmust em-
lítette, korábban több helyütt azt nyi-
latkozta, hogy szülővárosa, Ózd mellett 
Vácott is el tudná képzelni az életét.

- Ózdnak teljesen soha nem fordítok 
hátat, legalább hetente egyszer hazauta-
zom. De való igaz, hogy korábbi állomás-
helyeim közül Egert, Békéscsabát és első 
helyen Vácot is nagyon megszerettem. 
Gyönyörű a fekvése, hangulatos-benső-
séges a belvárosa, és hát itt hömpölyög 
a Duna, gyakran sétálok a partján, ez 
nagyszerű feltöltődési lehetőség.

Ribáry Zoltán

HAJRÁ VÁC! HAJRÁ VÁC!

SPORT
Csank János nehéz 
menetre számít tavasszal
Beszélgetés a váci labdarúgás legsikeresebb vezetőedzőjével
Épp húsz esztendővel ezelőtt hazai szempontból a csúcsra jutott a váci labdarúgás 
„főcsapata”, hiszen a Vác FC Samsung nyerte meg az NB I. aktuális bajnoki kiírását. 
Most a megyei első osztályú bajnokságban (köznyelven a negyedosztályban) vagyunk 
érdekeltek, jelenleg listavezetőként, esélyesként arra, hogy a következő szezonban már 
egy osztállyal feljebb következhessen a folytatás. A két évtizedet egy sprinttel letudva az 
összekötő kapocs a vezetőedző, akinek a neve ’94-ben „Csank Jani a király” összetétel-
ben több házfalra is felkerült, ma pedig a kitartó szurkolók abban bízhatnak, hogy Jani 
’bá újra hegymenetbe kapcsolja a helyi focit.

EMLÉKEZÉS A RÉGI 
JÁTÉKOSTÁRSRA

A mester felidézte, hogy annak 
idején csapattársak voltak Várady 
Bélával az Ózdi Kohásznál, sőt 
egyazon tétmérkőzésen mutatkoz-
tak be a klub nagy csapatában.

- Az átlagnál lelkesebbek és oda-
adóbbak voltunk, sokszor túlóráz-
tunk kettesben az edzések után. 
Mondhatom, hogy én Béla később 
legendássá vált ballábas bombáin 
nőttem, fel, de ő is pallérozódhatott 
az én lepkézéseim nyomán. Aztán 
másfelé sodort bennünket az élet, 
de amennyire lehetett, tartottuk a 
kapcsolatot, ápoltuk a barátságun-
kat. Most pedig értetlenül állok a 
halála előtt, a mobilszámát meg 
is tartom a készülékemben, hátha 
mindez egy rossz álom, és egyszer 
csak felhív, hogy hívjam vissza, 
mert lemerült a telefonja...

Pető Tibor al-
polgármester, a 
VLSE új elnöke 
kiemelte, hogy 
az egyesületnek 
és egyben a vá-
rosnak az után-

pótlás nevelés az elsődleges, ter-
mészetesen szoros kapcsolatban 
a Vác FC főcsapatával.

- Nekünk az NB II-es tagság 
lenne igazán testhezálló szint, re-
mélem, mielőbb elérjük - mondta 
Pető Tibor.

Mint kiemelte, reméli, hogy a 
főtulajdonos John Marshall egyet-
ért ezzel a törekvéssel, az eddigi 
együttműködés alapján - szavai 
szerint - mindenesetre bíznak a 
brit üzletember hosszútávú tá-
mogatásában.

- Fontos, hogy az iskolaváros-
ban tovább fejlesszük a labdarú-
gó-utánpótlás infrastrukturális 
lehetőségeit, gondolok itt új mű-
füves pályára és kollégiumi férő-
helybővítésre annak érdekében, 
hogy egyfajta nyitott sportakadé-
miát hozhassunk létre - említette 
Pető Tibor.

Megszületett a váci sportrendelet
Az önkormányzati képviselő-testület február 20-i ülé-
sén megalkotta Vác város sport és szabadidő feladata-
iról szóló rendeletét.

Búcsú a kézilabda kupáktól
Nem igazán voltak sikeresek az él-

vonalbeli váci kézilabda együtteseknek 
a bajnoki év során megrendezett kü-
lönböző szintű kupasorozatok.

A Váci KSE egyetlen mérkőzést 
játszott a Magyar Kupában, és mivel 
hazai környezetben kellemetlen megle-
petésre 25-22-re kikapott az NB I-ben 
sereghajtó PLER-től, búcsúzott is.

Női együttesünknek is csak egy-
meccses volt az idei hazai kupaviadal. 
Balszerencsés módon már a legjobb 
nyolc közé jutásért Győrbe kellett utaz-
ni, ahol a papírformának megfelelően 

vereséget szenvedtek (26-16) és ezzel 
kiestek.

Sikerült viszont egy fordulót ven-
nie az EHF kupasorozatban. A hol-
land VOC Amsterdam ellen egy-egy 
győzelemmel és vereséggel (49-43-as 
összesítéssel) bejutott a csapat a 
nyolcaddöntőbe. Itt a másik magyar 
együttes, a Fehérvár KC várta a miein-
ket. Az első – idegenbeli – hatvan perc 
háromgólos vereséget hozott, és mivel 
a visszavágón csak egy gólt sikerült a 
hátrányból lefaragni, 46-44-es gólkü-
lönbséggel a rivális jutott tovább.

Asztalitenisz
� Újabb két csapatbajnoki fordulón van 
túl a Váci Reménység NB I-es asztali-
tenisz együttese. A mieink előbb hazai 
asztalok mellett súlyos, 15:3-as vereséget 
szenvedtek a bükiektől, majd a még 
nyeretlen Budaörs otthonában 12:6-ra 
győztek. A pontvadászatból még öt fordu-
ló van hátra, a váciak jelenleg 8 ponttal a 
8. helyen állnak a tízcsapatos csoportban.

Futsal
� Lapzártánkig két-két hazai és idegen-
beli bajnokin jutott túl a Dunatours Vác 
FSE másodosztályú gárdája. Herédi Atti-
la vezetőedző tanítványai előbb hazai pá-
lyán szinte elgázolták a gödieket (16-3), 
majd idegenben győztek a Romhány 
SE ellen (5-3), illetve a Dream Team 
gárdájával szemben (5-1)-re. Legutóbb 
a rájátszást jelentő második helyért 
vívott rangadót a váci sportcsarnokban 
csapatunk, és a dunaújvárosiak elleni 
10-6-os győzelemmel teremtett jó esélyt 
magának a rájátszáson való szereplésre.

Labdarúgás
� Befejeződött a téli felkészülés, már-
cius első napján már bajnoki pontokért 
lép pályára a Vác FC Vecsésen. A 
mieink kemény edzésmunkát végeztek 
el a szigoráról is ismert Csank János 
mesteredző irányításával és jó eredmé-
nyeket értek el a tesztmérkőzéseken. 
A csapat nagyon hasznos napokat 
töltött Hajdúszoboszlón, ahol edzőtábor 
keretében erősödött annak érdekében, 
hogy a tavaszi pontvadászat során 
megőrizze listavezető helyét a tabellán, 
majd osztályozón biztosíthassa feljutá-
sát a harmadosztályba. 

Ülőröplabda
� Egymást követő harmadik alka-
lommal is ezüstérmes lett a Magyar 
Kupában a Mozdulj SE Vác együttese. 
Csapatunk a Boronkay-iskolában 
megrendezett selejtezők során két, 
játszmaveszteség nélküli győzelemmel 
biztosította helyét a február közepén 
Békéscsabán megrendezett finálé-
ban. A mieink ellenfele a döntőben a 
szombathelyi Sprint SC csapata volt. 
Az aranyérem végig kiélezett, szoros 
csatában dőlt el, miután a rivális a 
döntő szettben felülkerekedve hódí-
totta el a serleget.

Sporthírek 
röviden

EREDMÉNYEK

Női kézilabda EHF kupa
Fehérvár - IPC-Vác ___________ 22-19
IPC-Vác - Fehérvár ___________ 25-24 

Női kézilabda NB I
Veszprém – IPC-Vác __________ 21-25
Siófok – IPC-Vác _____________ 23-21
IPC-Vác - Debrecen ___________28-28
FTC – IPC-Vác _______________39-30
Győr – IPC-Vác ______________ 27-21
IPC-Vác – Fehérvár  __________ 21-27

Férfi  kézilabda NB I
Mezőkövesd – Váci KSE ______ 22-18
Váci KSE – Cegléd ___________26-22
Orosháza – Váci KSE _________26-25
Junior vál. – Váci KSE ________26-25
Váci KSE – Gyöngyös ________23-22

SPORTELŐZETES 
(váci mérkőzések)

Női kézilabda NB I
03.08. szo. 18.00 IPC Vác – Békéscsaba

Férfi  kézilabda NB I
03.01. szo. 18.00 VKSE – SZESE-Győr

(A március 3. hetében induló férfi 
kézilabda rájátszás váci programját 
a www.vac.hu címen elérhető hivata-
los városi weboldalon találják majd a 
kedves szurkolók.)

Labdarúgó megyei I. o.
03.08. szo. 14.30 Vác FC – Hévízgyörk
03.29. szo. 15.00 Vác FC – Tápiószecső
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Március 26. szerda 19 óra 
színházterem

A Színházi világnap alkalmából - 
Molnár Ferenc: A doktor úr 

Rendező: Huszti Péter, főszereplők: 
Schnell Ádám, Piros Ildikó, Mikó István, 
Nemcsák Károly, Pásztor Erzsi, Viczián 

Ottó, Benkő Péter
Belépő ára elővételben: 2500 Ft, 

az előadás napján: 2800 Ft

Március 27. csütörtök 14 óra 
színházterem

80 nap alatt a Föld körül 
A Budapest Táncszínház előadása

A belépő ára elővételben: 1000 Ft, 
az előadás napján: 1300 Ft

Március 29. szombat 19 óra
Maklári terem

Emma napernyője
Kicsit régimódi zenés irodalmi est
Belépő elővételben: 500 Ft, 
az előadás napján: 800 Ft

Március 30. vasárnap 18 óra 
színházterem

A váci Antonio Vivaldi 
Kamarazenekar hangversenye

A belépő ára elővételben: 500 Ft, 
az előadás napján: 800 Ft

Március 31. hétfő 19 óra színházterem
Richard Baer: Hitted volna?
Rendező: Verebes István, főszereplők: 

Hernádi Judit, Kern András, Ficzere Béla, 
Jeges Krisztián

A belépő ára elővételben: 2500 Ft, 
az előadás napján: 2800 Ft

Március 28. péntek 19 óra
Örkény István: Tóték

Tragikomédia két részben Trill Zsolt, Szűcs 
Nelli, Tóth László, Orosz Melinda, Sőtér 

István, Rácz József főszereplésével
Jegyár: 1900 Ft

Március 29. szombat 19 óra 
Marc Camoletti: 

Négy férfi  gatyában 
Zenés vígjáték két felvonásban Fodor Zsóka, 

Nyertes Zsuzsa, Fogarassy Bernadett, 
Böröndi Tamás, Beleznay Endre, Straub 
Dezső és Straub Péter főszereplésével

Jegyár: 2500Ft

Március 30. vasárnap 11 óra
„Családi matinék a Váci Dunakanyar Színházban”

Vitéz Palkó és Tündér Ilona
A Magyar Népmese Színház előadása

Jegyár: 900 Ft

Március 30. 19 óra
Müller Péter - Seress Rezső: 

Szomorú vasárnap
Zenés játék két részben Hertelendy Attila, Foki 
Veronika, Szakály Aurél, Tompagábor Kornél, 

Gáspár Anna és Szőke Julianna főszereplésével
Jegyár: 1900 Ft

Március 16. vasárnap 19 óra
ATHINA – A nagy szülinapi buli

Gálaest két részben. Fellépnek: 
Papadimitriu Athina, Trokán Nóra, Pintér 

Tibor, Kolti Helga, Kutik Rezső
Jegyár: 2500 Ft

Március 21. péntek 19 óra
A Nyugat és kora

a Misztrál Együttes műsora
Jegyár: 1500 Ft

Március 27. csütörtök 19 óra
A Színházi világnap alkalmából - 

Cseh Tamás emlékműsor: 
Egy mosókonyhában jól 

kitaláltam… 
Közreműködők: Farkas Péter, Fazekas 

László, Mísik Zoltán
A műsor ingyenes, regisztrációs 

jegyeket a színház jegypénztárában 
lehet átvenni.

 Gyógyszertárak ügyeleti rendje

2014.02.28 P Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343
2014.03.01 Szo Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27-501-415
2014.03.02 V Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. |
  27-306-190
2014.03.03 H Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27-301-367
2014.03.04 K Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrinyi utca 9. | 27-501-385
2014.03.05 Sze Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338
2014.03.06 Cs Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157
2014.03.07 P Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
2014.03.08 Szo Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
2014.03.09 V Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997
2014.03.10 H Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343
2014.03.11 K Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27-501-415
2014.03.12 Sze Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. |
  27-306-190
2014.03.13 Cs Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27-301-367
2014.03.14 P Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrinyi utca 9. | 27-501-385
2014.03.15 Szo Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338
2014.03.16 V Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157
2014.03.17 H Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
2014.03.18 K Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
2014.03.19 Sze Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997
2014.03.20 Cs Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343
2014.03.21 P Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27-501-415
2014.03.22 Szo Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. |
  27-306-190
2014.03.23 V Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27-301-367
2014.03.24 H Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrinyi utca 9. | 27-501-385
2014.03.25 K Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338
2014.03.26 Sze Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157
2014.03.27 Cs Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
2014.03.28 P Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
2014.03.29 Szo Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997
2014.03.30 V Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343

HASZNOSPROGRAMOK
Polgármesteri 

fogadóóra

Fördős Attila

Vác város polgármestere 

Ideje: minden hónap első 
hétfőjén 14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
polgármesteri iroda

Előzetes időpont egyeztetés 
szükséges, az okmányirodánál!

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

Alpolgármesteri 
fogadóóra

Pető Tibor

Vác város alpolgármestere 

Ideje: minden hónap első 
hétfőjén 14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Előzetes időpont egyeztetés 
szükséges, az okmányirodánál!

Mokánszky Zoltán

Vác város alpolgármestere 

Ideje: minden hónap 1. és 3. 
hétfőjén 14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Előzetes időpont egyeztetés 
szükséges, az okmányirodánál!

Országgyűlési 
képviselői 

elérhetőségek

Bábiné Szottfried Gabriella 
országgyűlési képviselőasszony

Telefon: 20/444-9298
Email: babi.gabriella@parlament.hu

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

Születések:
Gulyás Gábor és Csonka Bernadett 
gyermeke: Katalin Léla, Galovácz 
Tamás és Gere Hajnalka gyermeke: 
Enikő Anna, Kohányi Adrián 
és Oravecz Brigitta gyermeke: 
Izabella, Marczalek István és 
Rácskay Kornélia gyermeke: Bálint, 
Nagyéri János és Gazdik Anita 
gyermeke: Eszter, Somogyi Péter 
és Zopcsák Gabriella gyermeke: 
Pál, Szabó Péter és Stefanik Zsuzsa 
gyermeke: Csaba, Szilágyi Ádám 
és Lévai Viktória gyermeke: 
Blanka, Kricsfalussy István és 
Rigó Orsolya gyermeke: Nándor, 
Tövis László és Ebert Jennifer 
gyermeke: Emma Fanni, Szécsényi 
Károly és Boros Szilvia gyermeke: 
Lujza Panna, Bartus Artúr Attila és 
Károly Melinda gyermeke Bettina, 
Kovács Attila és Barta Mária fi a 
Dávid, Korbel Károly és Tauber 
Orsolya fi a Zsolt.

Házasságkötések:
Zsigmond Viktor és Pleskonics Judit, 
Dénes Gábor és Csordás Katalin.

Halálesetek:
Tóth Lajos (1935), Farkas Judit (1977), 
Csehő Istvánné sz: Ipolyvölgyi Irén 
(1927), Kakas Péterné  sz: Sata Erzsébet 
(1944), Mohaupt Ferencné  sz: Zsigmond 
Magdolna (1921), Balogh Pálné  sz: 
Oláh Erzsébet (1931), Törzsök Zoltánné  
sz: Kosztolnik Ilona (1929), Oroszi 
Istvánné  sz: Kozmér Erzsébet (1936), 
Benkó István (1949), Oláh Gyula (1954), 
Rakolcai Lajosné  sz: Oszagyán Katalin 
(1939), Barna Tibor (1933), Debreczeni 
Zsuzsanna (1963), Fercsel János (1935), 
Pálinkás János (1960), Sztruhár Gyula 
(1932), Pitz Gáborné  sz: Széplan Éva 
(1948), Liebhardt Józsefné  sz: Molnár 
Anna (1911), Balogh István (1943), 
Szathmáry Béla Árpádné  sz: Moys 
Ilona (1943), Bata Sándor (1930), Katona 
Ervinné sz.: Bulejsza Mária Magdolna 
(1944), Koczka Józsefné sz.: Královics 
Ilona (1929), Nándori Jánosné sz.: Dankó 
Erzsébet (1935), Cseri György (1954).

Képviselői 
fogadóórák

Kiss Zsolt
Vác 6. számú választókerületének

képviselője

Ideje: minden hónap első keddjén 
17:00-19:00

Helye: Madách Imre 
Művelődési Központ

Kovács Ágnes
Vác 2. számú választókerületének 

képviselője

Ideje: minden páros hónap első hétfőjén
14:00-15:00

Helye: Fidesz Iroda 
Vác, Március 15 tér 16-18.

Mokánszky Zoltán
Vác 7. számú választókerületének 

képviselője

Ideje: minden hónap 2. hétfőjén 
14:00-18:00

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

dr. Schmuczer Istvánné
Vác 4. számú választókerületének 

képviselője

Ideje: minden páros hónap első 
hétfőjén 18:00

Helye: Madách Imre 
Művelődési Központ

Váradi Iván Attila
Vác 5. számú választókerületének 

képviselője

Ideje: minden hónap első hétfőjén 
17:00-18:00

Helye: Földváry Károly 
Általános Iskola

 Központi 
orvosi ügyelet

Jávorszky Ödön Kórház
(tüdőgondozó épülete)

A városi ügyelet a 620-691-es tele-
fonszámon vagy a 620-620/1465-ös 

melléken érhető el.

Ügyeleti idő:

Hétfő, kedd, szerda, csüt.: 19:00-7:00,
Hétvégén: péntek 16:00-tól hétfő 7:00-ig
Ünnepnapon: az ünnepnapot megelő-
ző nap 19:00-tól az utána következő 

nap 7:00 óráig.

 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

MÁRCIUS HAVI
PROGRAMJAI

március 1. szombat 10.00 nagyterem
Papné Majer Veronika zongora 

növendékhangversenye

március 4. kedd 17.00 nagyterem
Zvolenszki Zoltánné fuvola 

növendékhangversenye

március 5. szerda 18.00 nagyterem
Szülő – diák hangverseny

március 11. kedd 17.00 nagyterem
A gitárversenyre készülő 

növendékek hangversenye

március 11. kedd 17.00 kamaraterem
Lachegyi Imre furulya 

növendékhangversenye

március 13. csütörtök 17.00 kamaraterem
Masopust Katalin gordonka 

növendékhangversenye

március 22. szombat 10.00 nagyterem
Ábrányiné Borbély Nóra zongora 

növendékhangversenye

március 25. kedd 18.00 nagyterem
Bartók nap - Válogatott 
növendékhangverseny

március 27. csütörtök 17.00 kamaraterem
Asztalos Enikő hegedű 
növendékhangversenye

március 28. péntek 17.00 Földváry Ált. I.
Hegedű – zongora 

növendékhangverseny

március 29. szo. 18.00 nagyterem
Fúvószenekari hangverseny

A XII. VÁCI TAVASZI 
FESZTIVÁL PROGRAMJA

március 20. csüt. 18.00 nagyterem
Bach emlékhangverseny

Több mint tíz éve minden esztendőben 
nagyszabású koncerttel emlékezik 
meg a Bartók Béla AMI J. S. Bach 

születésnapjáról. Az idei koncerten többek 
között elhangzik a BWV 39. jegyzékszámú, 

“Brich den Hungrigen dein Brot” című 
kantáta, melyben közreműködnek a 

zeneiskola és a város tanárai, növendékei, 
énekművészei és előadói.

A belépés díjtalan!

Március 7. péntek 19 óra
A VÁMPÍR megeszi a 

FANTOMOT reggelire... 
Zenés színházi vetélkedés 2 részben 

Csengeri Attila és Egyházi Géza 
főszereplésével

Jegyár: 2500 Ft

Március 9. vasárnap 19 óra
Michael Stewart:

Szeretem a feleségem 
Vidám, pikáns játék 2 részben Magyar 

Attila, Pikali Gerda, Timkó Eszter, 
Szakács Tibor és Beleznay Endre 

főszereplésével
 Jegyár: 2500 Ft

Az előadást 16 éven felülieknek ajánljuk!

XII. VÁCI TAVASZI 
FESZTIVÁL PROGRAMJAI
Március 16. vasárnap 19 óra színházterem

Nyitóünnepség
Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész 

és a Váci Szimfonikus Zenekar közreműködésével.  
Műsoron: Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány; 

Csajkovszkij: b-moll zongoraverseny
Belépőjegy ára elővételben: 2300 Ft, 

az előadás napján: 2600 Ft

Március 19. szerda 19 óra színházterem
Újra városunkba látogat

Zorán és zenekara 
(Sipeki Zoltán, 

Gátos István, Csányi 
István, Óvári Éva, 

Kabelács Rita, Péter 
Barbara), hogy egy 
csodás koncerttel 

örvendeztessék meg a 
közönséget. 

Belépőjegy ára: 3600 Ft

Március 21. péntek 18 óra Emeleti Galéria
„Kötelék V.” kiállítás megnyitó 

és kamarakoncert
A váci Új Szalon hivatásos képző- és 

fotóművészei és meghívott vendégeik 
kiállítása. Közreműködik Dónusz Katalin 

énekművész és Lachegyi Máté jazz-zongora 
előadóművész. A koncerten a klasszikus 

zene és a jazz találkozik improvizációkban a 
barokktól a magyar népzenén keresztül.

A belépés díjtalan!

Március 22. szombat 19 óra színházterem
„Házak az Ezüst-Patak mentén” 
– Ezüst-Patak Zenakar koncertje

A zenekar a magyar népdalokat ötvözi a 
rockzene klasszikus és újszerű elemeivel. 
Modern elektronikus hangzásvilágukkal 

jól megférnek az autentikus népi muzsika 
elemei, mely a kizárólag rájuk jellemző 
„urban folk & roll” stílus megszületését 

eredményezte. (A projekt az MNVH 
Elnökségének értékelése alapján a Nemzeti 

és Vidékfejlesztési Program Irányító 
Hatósága jóváhagyásával valósul meg.)

Ingyenes belépőjegyek igényelhetők 
a Madách Imre Művelődési Központ 

jegypénztárában.



MUNKAVÁLLALÁSRA ALKALMAS 
itthon és az uniós országokban is 

Ára: 45.000 Ft (részletfizetési lehetőség)
Telefon: 06-30/30-21-487 

(nyilv.szám: 00777-2012)

Vácon április 05-től,
Budapesten március 29-től.

MASSZŐRKÉPZÉS
(svéd masszázs) 


