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A VÁCI CSATA
EMLÉKÉRE

NÉMETH ESZTER A
DIÁKPOLGÁRMESTER

BÁRDOSI JÓZSEF
KITÜNTETÉSE

LÁSZLÓ KIRÁLY
NYOMÁBAN

Díszes lovasfelvonu l ás, l átványos
küzdelem, koszorúzás tette teljessé a
váci csata emlékére
rendezett eseménysorozatot.

A Föld Napjához kötődő hagyományos városi
eseménysorozat keretében a középiskolások
a boronkays Németh
Eszter személyében új
d iákpolgármestert
választottak.

A váci Tragor Ignác
Múzeum vezető munkatársa kapta az idén a
nemzeti ünnep alkalmából a szakma legrangosabb elismerését,
a Németh Lajos-díjat.

Ősi János váci
tan ár-író m ásod ik
regényében tovább
kalauzolja az olvasót
a legendás uralkodó,
Szent László király
korában.

6. oldal

8. oldal

10. oldal

11. oldal

Fontos tudnivalók a Részben helyreáll a korábbi
vasúti beruházásról forgalmi rend a Telep utcában
A váci vasútállomás korszerűsítő
beruházásához kapcsolódóan a kivitelező várhatóan július végére fejezi be
a Naszály úti aluljáró korszerűsítését.
Ennek a létesítménynek az átadását
követően kezdődhet meg a Kosdi úti
aluljáró átépítése-lezárása - kaptuk a
tájékoztatást Loppert Dánieltől, a
NIF Zrt.-t kommunikációs vezetőjétől.
A KÖZLEMÉNY LESZÖGEZI:
A Naszály úti aluljáró támfala (oldalfala) mellett végzett kivitelezési munkálatok során a vállalkozó megállapította,
hogy a meglévő fal csak habarcsba rakott kőburkolat, illetve az alsó síkja a
meglévő útburkolat szintjével egyezik
meg, a szükséges alapozás hiányzik,
így a meglévő aluljáró állékonysága is ki-

sebb a tervekben feltételezetthez képest.
Amennyiben a műtárgy felújítása a jelenlegi tervek alapján
valósulna meg, az súlyosan veszélyeztetné az aluljáró állékonyságát.
A fennálló állapotról az aluljáró üzemeltetőjének nem volt információja a
tervezés folyamán, így a tendertervek
nem számoltak ilyen mértékű eltéréssel, a tények csak az útlezárás és a
feltáró munkák folyamán derültek ki.
A támfalakkal szemben támasztott
szakmai, műszaki minimum követelményeket a meglévő fal nem tudja biztosítani, a teherbírása nem megfelelő.
Az aluljáróba vezető rámpák melletti rézsűkön található „támfal” is
állékonyságát veszítette, a megindult
munkavégzés folyamán kiderült,
hogy csupán rézsűre rakott kőburkolatról és nem teherhordó támfalról
beszélhetünk, ami - szintén biztonsági
okokból - újraépítendő, teherbíró támfalak formájában. Ez eredetileg nem
képezte a vállalkozó feladatát, emiatt
a tervezése és kivitelezése további
csúszást okoz a teljes beruházásban.

Mivel a tervezettnél jóval több időt vesz igénybe a
Naszály úti közúti aluljáró
átépítése-felújítása, a képviselő-testület - Mokánszky Zoltán és dr. Manninger Péter előterjesztését
támogatva - április 29-én,
rendkívüli ülésen úgy határozott, hogy - a személygépkocsik vonatkozásában - a
Telep utca teljes hosszában
azonnali hatállyal visszaáll
a kétirányú forgalmi rend.
Ennek kapcsán dr. Manninger Péter, az illetékes
szakbizottság tagja hangsúlyozta, korábban a szakhatóságok és a beruházó NIF
Zrt. kérésének eleget téve
egyirányúsította az önkormányzat az utca forgalmát,
abban a reményben, hogy
csak egy rövid időszakban
lesz szükség a korlátozásra.

LOMTALANÍTÁS
Április utolsó hetében elkezdődött a szokásos tavaszi lomtalanítás.

További időpontok:

- A munkálatok kényszerű elhúzódása miatt a
tervezettnél jóval hosszabb
időre korlátozni kellett
volna a forgalmat a Telep
utcában, de ezt az itt és a
csatlakozó utcákban élők
szempontjait, illetve a belváros és Deákvár közúti
összeköttetését szem előtt
tartva nem hagyhattuk jóvá
több hónapra vonatkozóan - mondta dr. Manninger
Péter.
A választókörzet képviselője, Mokánszky Zoltán
alpolgármester azt emelte
ki, hogy a lakosság igényei-érdekei minden más
szempont elé sorolandók,
tehát értelemszerű volt,
hogy vissza kell állítani
a kétirányú személygépkocsi-forgalmat a Telep
utcában.

- A bizonyos szakaszig
tartó enyhítés nem jelentett
volna megoldást, határozott
döntésre volt szükség az utca
egészére vonatkozóan, ezt kívánta a közvetlen környéken
élők és a város egész lakosságának érdeke - jelentette ki
az alpolgármester-képviselő.
Fontos tudnivaló: a helyi
buszközlekedés környékbeli korlátozását nem érinti
a mostani változás, tehát
még nem kerülnek vissza
eredeti helyükre az érintett
járatok megállóhelyei, vagyis továbbra is az ideiglenes
megállóhelyeken állnak meg
az autóbuszok.
A tehergépjárművek
esetében szintén továbbra
is érvényben marad - igaz,
a korábbinál kisebb súlyhatárral - a Telep utcában a
forgalomkorlátozás.

Az idejében felismert melldaganat
gyógyítható!

II. körzet (2-es számú főút és a vasútvonal között): május 14-16.
III. körzet (Vasútvonal és a 2/A főút között): május 28-30.

A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Vácon lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta
eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy május vagy június
hónapban mikor várják őket vizsgálatra a

Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbi időpontokban az elektromos
hulladékot is átvesszük a következő helyszíneken:

Jávorszky Ödön Kórházban

I. körzet (Géza király tér): május 9-én 8-13 óráig
II. körzet (CEMÜ-székház parkoló): május 16-án 8-13 óráig
III. körzet (Deákvári fasor 2. melletti külső parkoló): május 30-án 8-13
óráig
Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.
tel.: 06 (27) 620-620/1436.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!

TARTALOM

Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály / tel.: 06 (1) 465-3823

p ol g á r m e ster é s M oh ác sin é Dim R it a, a z
Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője köszöntötte ajándékkal és az Orbán Viktor
miniszterelnök kézjegyével ellátott oklevéllel.

RIBÁRY ZOLTÁN | fôszerkesztô | ribary.zoltan@gmail.com
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A szűrővizsgálat térítésmentes.

Köszöntjük az áprilisi születésű szépkorú ünnepelteket!
Cselleng Andrásné (Margit néni), Koncz Sándorné
(Ilonka néni) , Bartha Gyula és Saskó László egyaránt áprilisban ünnepelték 90. születésnapjukat.
Szé pkor ú h on fitá rsain k at Fördős Attil a
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Nyomdai előkészítés:
Front Grafikai és Szolgáltató Kft.
Perlusz Zoltán
Jira Fruzsina

HOL
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: Furák Lászlóné Boskó Valéria
akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon.
(A múlt havi rejtvényként az egykori polgári leányiskola, ma az Apor Vilmos-főiskola épülete szerepelt.) Mostani
feladványunk megfejtését május 20-áig várjuk!

Nyomdai munkák:
Pátria Nyomda Zrt.
Fodor István vezérigazgató
Terjesztés:
MC Dekor Kft.
Megjelenik:
Vácon 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014
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.

E

gyfelől túl könnyű, más megvilágításból-fénytörésből
szemlélve viszont épp ellenkezőleg, inkább túl nehéz
manapság igazi példaképeket állítani a gyerekek,
fiatalok elé. Hiszen a „modern” életszemlélet hívei,
a bulvármédia és az ennek bűvkörébe került alélt-félrevezetett rajongók szinte futószalogos lendülettel kapnak fel és népszerűsítenek
(majd dobnak el) úgynevezett celeb egyedeket, ezen a téren már-már
ott tartunk, hogy annál jobb, minél felszínesebb, minél törtetőbb,
hogy ne mondjam, minél alpáribb stílusú az illető. Ugyanakkor az
igazi értékteremtő, valóban megsüvegelendő teljesítményt elérő személyiségek háttérbe szorulnak.
Ezzel szemben egy áprilisi péntek estén Vácott, a művelődési
központban kilenc olyan ember került reflektorfénybe, akik valóban
példaképek lehetnek kimagasló sportsikereik és emberi kvalitásaik
alapján egyaránt. Beszéltek pályafutásuk mérföldköveiről, sikereikről és kudarcaikról, s már-már filozófiai mélységű üzeneteket is
megfogalmaztak. És a zömében tizenévesekből álló közönség lélegzetvisszafojtva, illetve olykor nyílt színi tapssal, tetszésnyilvánító
morajjal fogadta beszámolóikat-gondolataikat - jó volt látni-hallani
ezt a sajátos „párbeszédet”.
Több főszereplő is felhívta a figyelmet - karrierjével igazolva -,
hogy bármilyen nehéz élethelyzetből, bármilyen körülmények közül
(sportnyelven szólva: reménytelennek tűnő hendikeppel) indulva is el
lehet jutni akár a világsikerig. Szintén megfogalmazódott, hogy mivel egyre nehezebb a legjobbak közé kerülni nemzetközi- vagy akár
„csak” országos szinten, mindenkinek tisztába kell kerülnie a saját
képességeivel, és ha úgy érzi, erejéhez mérten minden tőle telhetőt
megtett a minél jobb eredményért, eltöltheti az elégedettség érzése.
Ugyancsak fontos üzenet volt: egy-egy nagy kudarc, csalódás után is
talpra lehet állni, ami már önmagában lélekemelő fegyvertény. Szóba került továbbá: a sportolói karrier véges, így fontos, hogy közben
felkészüljön az ember a „civil” folytatásra. Minden közreműködő
kiemelte: a sport az emberi kapcsolatok terén is nagyon sokat hozzátehet bárki életéhez, erősítve a csapatszellemet, megajándékozva
múlhatatlan barátságokkal.
A Nemzet Sportvárosa címmel is büszkélkedő Vác számos olyan
sportkiválóságot tud felmutatni, akik példaképek lehetnek, évről
évre lehetne hasonló közönségtalálkozókat szervezni újabb és újabb
főszereplőkkel, de a művészet, a tudomány, a vallási- és hitélet, a
gazdaság, a politika (stb.) területén szintén lenne létjogosultsága
ilyesféle programnak.

Cservenák Péter gyűjteményéből
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DÖNTÖTT A TESTÜLET

DÖNTÖTT A TESTÜLET

Az áprilisi ülésről jelentjük
Rendkívüli
ülés
Egy napirendi témával április 13án rendkívüli ülést tartott Vác Város
Önkormányzat Képviselő-testülete. A néhány perces tanácskozásról
egyedül dr. Bóth János hiányzott.
Az ülés bevezetőjében Fördős
Attila polgármester indokolta a
rendkívüli tanácskozás összehívását:
a napirenden szereplő pályázati lehetőségre április 15-éig jelentkezhettek
az önkormányzatok. Az előterjesztés
szerint ezzel mód nyílik a szociális
szakosított ellátást és a gyermekek
átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztését és felújítását célzó beruházásokhoz állami forrás bevonására.
A képviselők úgy döntöttek,
hogy a pályázatra Vác is benyújtja anyagát, amelyben az Idősek
Otthona és Klubja Burgundia
utcai intézményének felújítását
- nyílászáró csere, homlokzati szigetelés, fűtéskorszerűsítés - jelöli
meg célként. A munkálatok tervezett összköltsége meghaladja a
15 millió forintot, melyhez közel 4
millió forintos önrészt kell az önkormányzatnak vállalnia. Ezen önrész
forrása a döntés értelmében az intézmény 2014-es pénzmaradványa.

Április 23-án tartotta meg
soros havi ülését Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A
hatórás tárgyalás- és döntéssorozaton minden képviselő részt vett.
Elsőként a két nappal korábban
megválasztott diákpolgármester, a
boronkays Németh Eszter mutatkozott be és ismertette elképzeléseit. Ezután jelentés következett a
lejárt idejű határozatok végrehajtásáról. A tájékoztatók sorában
ezúttal a bizottságok átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
és a jelentősebb beruházások ak-

tualitásairól szóló anyag került
a grémium elé. Ezt követően a
Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete működéséről szóló ismertetőt, majd az M2 és M0
autóút díjfizetési kötelezettségéről,
továbbá a
múzeumfenntarthatósági pályázatokról
benyújtott
tájékoztatót vették
tudomásul

Sürgősségi
előterjesztések

médiszolgáltató cég felügyelő
bizottságában nem lehet tag
önkormányzati képviselő, a
grémium visszahívta Balkovics Pétert, Kovács Ágnest és Mokánszky Zoltánt.
Helyükre megválasztották
Balogh Bélát, Bodzás Árpádot és Gerengay Gusztávot.
2. Módosítás a holding
alapító okiratában: a márciusban elfogadott, a Váci
Városfejlesztő Kft. alapító

Az áprilisi képviselő-testületi ülésen sürgősségi előterjesztéssel került
napirendre négy témakör.
1. Új felügyelő bizottság
a Vác i Vá ro sim á z s N on profit Kft-nél: mivel az ide
vonatkozó törvény szerint

A testület támogatta Magyari József és Csánki Sándor iskolaigazgatói pályázatát

a képviselők. Ferjancsics László
interpellációjában három szakbizottsági elnököt kérdezett a
közvilágítási beruházás alternatíváját tartalmazó korábbi elképzelés bizottsági tárgyalásairól, s
az interpelláló Balkovics Péter,
Kászonyi Károly és Kriksz István
válaszát is elfogadta. Az egyhangú
szavazással elfogadott napirendi
sor elején négy témakörben is a
holdingról volt szó: a februári
tevékenységről szóló beszámoló
jóváhagyása után nem kapott támogató többséget a Közbeszerzési és Versenyeztetési Szabályzat,
elfogadták viszont a vagyonynyilatkozat-tételi eljárásról szóló
szabályzatot és a vállalatcsoport
felügyelő bizottságának ügyrendi
módosítását is. A Váci Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi
beszámolóját – amelyet a nemrég
kinevezett új parancsnok, Vinkó
Kornél tűzoltó őrnagy ismertetett
- az elvégzett munkára vonatkozó
köszönet mellett elfogadta a testület. Majd véleményezték az Árpád

Fejedelem Általános Iskola és a
Petőfi Sándor Általános Iskola
intézményvezetői pályázatát. A
következő tárgyalási blokkban a
város gazdasági ügyei következtek: a likviditási jelentés, a 2014-es
költségvetés végrehajtása és az idei
büdzsé módosítása. Két további
rendeletmódosítás is megkapta a
kellő támogatást: a közterületek
használatáról és rendjéről, illetve
a fás szárú növények védelméről
szóló előírások egy része változott
meg. Ezt követően jóváhagyta a
grémium a tavalyi évre vonatkozó
ellenőrzési jelentést. Majd több,
folyamatban lévő felújítási munka kapcsán a fedezet biztosítása
végett rendelettől való eltérést
szavaztak meg. A folytatásban
elfogadták a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról szóló beszámolót. Döntés
született továbbá több kérelemről
és négy sürgősségi előterjesztésről. A testületi ülés nyilvános
része képviselői hozzászólásokkal, kérdésekkel fejeződött be.

ok i r at á n a k m ó d o s ít á s á t
t a r t a l m a zó h at á rozat h oz
a C é g b í r ó s á g h i á n y p ó tló végzést küldött. Ennek
alapján törölték azt a pontot, amelyben jogosultságot
biztosítottak a társaság ügyvezetése számára a tevékenységi kör(ök) módosítására.
3 . Vá l toz á s a s z í n h á z
felü g yel ő bizot t s ág áb a n:
tekintettel arra, hogy d r.
S ch muczer Ist vá n n é m á r
nem tagja a képviselő-testületnek, őt visszahívták a Váci
Dunakanyar Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságából. Helyére - a továbbra
is tag - Kovács Ágnes és Mokánszky Zoltán mellé Balkovics Pétert választották meg.
4. Telep utcai forgalmi
rend: Kiss Zsolt javaslatára
tárgyaltak a képviselők arról az indítványról, amely
a Kosdi út és a Fekete utca
között engedélyezte volna a
kétirányú forgalmat, a javaslat azonban nem kapott
több sé gi támogatást. (A z
utca forgalmának szabályozásáról szóló rendkívüli testületi ülés döntéséről a második oldalon olvashatnak.)

A zárt ülés
döntései
A képviselő-testületi ülés
zárt részében meghozott döntésekről Fördős Attila polgármester adott tájékoztatást.
Eszerint elsőként a Váci
Járásbíróságra választottak
meg ülnököket és pedagógus
ülnököket. (A névsorok a városi honlapon megtalálhatók.)
Majd kérdés és vita nélkül tudomásul vették a Közbeszerzési Munkacsoport üléséről,
illetve a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól
benyújtott írásbeli tájékoztatót.

Közérdekű
információk
A váci képviselő-testület plenáris ülésén, illetve
az azt előkészítő bizottság i t a n ác skoz á sokon tö b b
jelenté s é s t ájékozt ató is
e l h a n g z o t t . M á s ok m e l l e t t a k ö v e t k e z ő fo n t o s ab b d ö nté s ek sz ü l et tek ,
i l l e t v e i n fo r m á c i ó k k e r ü ltek nyilvá nosság ra:

- Megérkezett az illetékes h elyettes ál l amtitk ár
válasza azon polgármesteri
levélre, melyet Fördős Attil a eg y janu ári testü leti
határozat értelmében küldött az M0-ás és az M2- es
autóutak ismételt díjmentes h asználata érdekében.
A vál asz szerint a szabályozás mó dosítására nem
látnak lehetőséget, ugyanak kor a t apaszt a l atok é s
é s z r e vé t e l e k f ig ye l e m b e
vételével az év végén áttekintik a fizetős rendszert.
Az árvízvédelmi projekt
szak aszol ását tartal m azó
támogatási szerződés módosítását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elfogadta,
a projekt k ivitelezé sének
megkezdéséhez minden
engedély rendelkezésre áll.
A leendő Kosdi úti
körforgalom mel lett lévő
terü let megvásárlásár a é r té k b e c sl é st ké r n ek ,
é s pá lyá zatot ír n ak k i.
A város nem tudta
anyagát b ead n i a köztérm eg újít á si pá lyá zat ra,
mivel az ismertető tablók
kihelyezése előre nem látható akadályokba ütközött.
Vá l t o z a t l a n m a r a d a
Mező utcai parkolási rend.
A vasútállomás rekonstru kciója keretéb en k ial akított parkolók átad ására
azonos időpontban, várható an jú l iu sb an ker ü l sor.
Egy műszak i kérdé s
tisztázása után immár ismét folynak a strandfürdő
fe l újít á si m u n k á l at a i. A
nyári időszakban is marad
a 33 m- es m edence felett i s á t o r t e t ő s s z e rk e z e t .
A Tesco- Global Áruházak Zrt. tulajdonában lévő
volt vágóhídi és fonógyári
területen – az esetleges értékesítés érdekében – rekultivációt folytat a tulajdonos.
A Váci Távhő Kft. a megismételt fogyasztóvédelmi
vizsgál at b efejezé se után
jóváírással teljesíti a Kúria
által hozott – a fogyasztók
mintegy felét érintő – döntés szerinti kötelezettségét.
A Petőfi Sándor Általános Iskola és az Árpád Fejedelem Általános Iskola vezetői feladatkörére egy-egy
jelentkező, az eddigi igazgató Csánki Sándor, illetve

Ezen összegből 163 millió
333 ezer forint működé si
célú, 91 millió 116 ezer forint
felhalmozási célú maradvány.
A zárszám ad ással ö szszefüggé sb en el ké szü lt
a város 2014-es vagyonkimutatása, mely szerint ennek értéke mintegy 20 milliárd forint.
A költségvetést auditáló cég jelentése szerint a zárszámadás
tartalma az előírásoknak megfelel, így azt hitelesítették.

Hozzászólások
és kérdés

Magyari József pályázik. A
testület egyhangú támogató
vélemén nyel továbbította
határozatát a kinevezésről
d ö n tő m i n is z té r iu m n a k .
A döntés értelmében
v á r o s u n k 2 01 5 . o k t ó b e r
31 - é ve l fe l m on dj a t a g s ágát a Du n a-Ipoly Ön kormányzati Területfejlesztési P rog ram Tá r su l ásb an .
A vé gel sz á m ol á s a l at t
lévő Naszá ly- G al ga Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. részére a végelszámolás záró esztendejére
öt és félmillió forintos támogatást szavaztak meg.
A Vá c i K S E M a g y a r
Kupa negyeddöntőben
való szereplé sének támogatására 300 ezer
fo r i n t o t b i z t o s í t o t t a k .
Vá c id é n is c s at l akozik a K ih ívás n apj a (m á j u s 2 0 .) o r s z á g o s
r e n d e z vé n y s o r oz at á h oz .
Egyetértés született abban, hogy az „Alapítvány
a l abd arúgó tehetségek
támogatására” elnevezésű
szervezetet a városi stadion címére jegyeztessék be.

Új rendelet és
módosítások
Rendeletalkotás:
Vác Város Önkormányzat
2014-es költségvetésének zárszámadását 14 igen mellett 1 tartózkodással fogadta el a grémium.
(Ennek tartalmáról külön írásban
adunk részletesebb tájékoztatást.)

Módosítások:
1. Megtörtént az idei városi költségvetés első mó dosítása. Ez döntő részben
a tavalyi büdzsé végrehajtásáról szóló rendeletben szereplő maradvány különböző
célokra történő felosztását
tartalmazza. Az ennek öszszetételére érkezett módosító javaslatokat a többség
n em fog adt a el . Vé g ü l a
kö lt s é g veté st m ó d osító
rendelet tíz vokssal megkapta a kel lő támogatást.
2. Megváltozott a közterületek használatáról és
r e n d j é r ő l s z ó l ó 3 4 / 2 01 4 .
(XI.14.) számú rendelet. Ennek oka, hogy több, jogosnak ítélt megkeresés alapján
könnyítést alkalmaznak az
őstermelők árusítása érdekében, illetve fizetési könnyítésekkel, díjcsökkentésekkel igyekeznek elősegíteni
a vállalkozások nyereséges
tevékenységét és növelni a
fizeté si h ajl andó ságot. A
módosítást vita nélkül, 12
igen és 3 tartózkodás mellett
szavazta meg a grémium.
3. Vitát váltott ki viszont
a fás szárú növények védelméről szóló 10/2014.(III.21.)
számú városi rendelet módosító javaslata. Ez a meglévő előírások pontosítása
és kiegészítése mellett azt
célozta, hogy a jövőben az
ö n kor m á nyz at á lt a l kö zterü leten élet- és vagyonvédelm i okokból kivágott
fák pótl ási kötelezvényét
(a kivágott növény törzs-

kerületének másfélszerese)
mérsékelje. Végül a szavazás nyomán (11 igen, 3 nem,
1 tartózkodás) megtörtént
a ren d el et m ó d osít á s a.
A z új é s a m ó d osítot t
rendelet(ek) egységes szerkezetben a városi hon l ap
Dokumentum tárában teljes
egészében megtalálható(k).

A tavalyi
költségvetés
végrehajtásáról
A testületi ülés elfogadta a
város tavalyi büdzséje végrehajtásáról benyújtott beszámolót.
A közel nyolcvanoldalas
előterjesztéshez Kökény Szabolcs, a Pénzügyi és Adóosztály vezetője fűzött szóbeli
kiegészítést, illetve tájékoztatást adott a legfontosabb
jellemzőkről. Ebből kiderült,
hogy önkormányzati szinten a
bevételek 5 milliárd 881 millió
329 ezer forinttal, a kiadások
5 milliárd 626 millió 880 ezer
forinttal teljesültek. A költségvetés főösszege a kiindulóhoz
képest az esztendő során 23,4
százalékkal (1 milliárd 170
millió 781 ezer Ft-tal) nőtt.
A tervezett bevételek 95,2
százaléka folyt be, míg a tervezett kiadások 91,1 százaléka
valósult meg. Önkormányzati
szinten 254 millió 449 ezer
forintos maradvány keletkezett. (Költségvetési maradvány: 111 millió 311 ezer forint,
finanszírozási maradvány:
143 millió 138 ezer forint.)

Az április 23-án megtartott képviselő-testületi ülés
nyilvános részének zárásaként a képviselők reagálhattak az előző ülésen feltett
ké rd é seik re é rkező vá l aszokra, majd új hozzászó lások, kérdések következtek.
Első hozzászólóként
Ferjancsics László a Rádi
úti lakótelep gyöngykavicsos
útjainak állapotát kifogásolta és kérte azok felújítását.
Kászonyi Károly a Mező
utcai parkolás átalakításáról szólt és sajnálattal említette, hogy a szakbizottság
nem értett egyet módosító
j av a s l at áv a l . J e l e z t e: a z
ügyben a Kormányhivatalhoz fordul. Kriksz István
a felvetésre szakbizottsági
elnökként reagált és szorgal m azta, hog y a ter ü let
önkormányzati képviselőjé vel (d r. M an n in ger Pé ter) történjen egyezteté s.
Balkovics Péter lakossági megkeresésre a Gombási
út egy helyére tükör kihelyezését kérte. Felhívta az
érdekeltek figyelmét, hogy
az elfogadott szabályozás
alapján vagyonnyilatkozataikat 30 napon belül adják le.
K rau ze Ist ván kérdé sként az Ady Endre sétány
egy vendéglátóipari egysége falán korábban látható
fe s t m é n y r e k l á m r a v a l ó
cseréjéről érdek lődött,
majd a volt szovjet katonai
temető karbantartási kompetenciájára kérdezett rá.
Fördős Attil a vál aszában
elmondta, hogy a holding
elvé gezte a rendb etételt,
jelentősebb felújítást pedig a
jövőbeni bekamerázás utánra terveznek az illetékesek.
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A híres váci csatára emlékezett a város

Autószerelő tanműhelyt avattak

Vác Város Önkormányzata és a Magyar Hagyományőr Világszövetség szervezésében április 8-án, a 27. Tavaszi Emlékhadjárat programsorozat részeként több helyszínen emlékeztek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc váci csatájára.

Új autószerelő tanműhelyt avattak április 16-án a Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban. Az eseményen részt vett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara több vezetője, számos politikus, országos és járási kormánytisztviselő, Beer Miklós megyéspüspök, valamint számos cég képviselője is.

Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozatának váci eseménye a főtéri
gyülekezővel vette kezdetét, ahol a
Himnusz eléneklése után Smál-Szilaj Gábor, a Fónay-Humánia-Társulat tagja elszavalta Petőfi Sándor :
Magyar vagyok című költeményét.
Ezt követően Mokánszky Zoltán
alpolgármester mondott köszöntőt,
kiemelve: az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc meghatározó
jelentőséggel bír hazánk történelmében, s egyúttal nemzeti identitásunk egyik alapköve is egyben.
- Nagyon fontos, hogy őrizzük
a forradalom és szabadságharc emlékét, h agyom ányait, szem előtt
tartsuk eszményeit, tisztelegjünk
neves és névtelen hősei előtt. Ezért
nagy öröm látni, hogy milyen sok
közösség vállal aktív, kezdeményező szerepet ebben a küldetésben.
Köszönettel tartozunk nekik azért,
hogy segítenek az emlékezésben,
nagyban hozzájárulva, hogy az újabb
és újabb felnövekvő generációk is
tisztában legyenek ennek a jeles
történelmi időszaknak a jelentőségével - mondta Mokánszky Zoltán.

Katasztrófavédelmi
verseny
A hagyományos, felmenő rendszerű katasztrófavédelmi verseny területi
fordulójának adott helyet április 9-én a
Madách Imre Művelődési Központ és
a Rózsakert. A versenyre tizenöt iskola
nevezett a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi kirendeltsége
illetékességi területének minden részéből.
Az esemény Mokánszky Zoltán alpolgármester köszöntőjével vette kezdetét,
a városvezető rövid beszédében rendkívül fontos kezdeményezésnek nevezte
a hagyományos megmérettetést, mint

Baptista adomány
a kórháznak
Csaknem 300 ezer forint értékű ajándékot, a felújított épületszárnyban lévő,
légkondicionálás nélküli kórtermek
komfortfokozatát növelő sötétítőfüggönyöket adományozott a Jávorszky
Ödön Kórháznak a baptista gyülekezet.
- A szükséges összeg előteremtéséhez segítséget nyújtott a kórház

fogalmazott, lényeges, hogy a fiatalok
minél nagyobb arányban alapos elméleti
és gyakorlati ismereteket szerezzenek
a katasztrófaelhárítás tudnivalóiról, a
minél nagyobb biztonság feltételeiről,
arról, hogy adott esetben hogyan tudnak segíteni másokon, saját magukon.
A verseny programjában többek között
túlélési csomag összeállítása, kerékpáros
ügyességi pálya, tűzoltó készülék kezelése,
a vízből való mentésről szóló ismertetés
majd teszt, kábítószeres propaganda és
kérdéssor szerepelt, illetve az előzetesen
megadott szakirodalomból elsajátított
ismeretikről is számot adtak a fiatalok.
A vetélkedő során szoros küzdelem
alakult ki a csapatok között, amelynek

végén minimális különbségek döntötték
el a helyezések sorrendjét. Végül a megyei szintű vetélkedőre a verőcei Géza
Fejedelem Református Általános Iskola
és a váci Táncsics Mihály Mezőgazdasági
Szakképző Iskola csapata jutott tovább.
M inden csapat ajándékban részesült, helyezésük függvényében.

alapítványa, a célt jótékonysági koncerttel támogató Vox Humana és a
Serenus kórus, valamint fontos volt

az Afrodité függönyszalontól kapott
jelentős árengedmény is - mondta
az adományozás kapcsán Meláth
Attila lelkész, egyúttal kifejezve
reményét, hogy a kiváló minőségű,
ízléses függönyök talán a betegek
hangulatát is felderítik valamelyest.
Dr. Kékesi G áb or or vosigazgató h elyette s, oszt á ly vezető
főorvos kiemelte: a kom fort nö velé sén tú l menően a fü ggönyök
szebb é is teszik a kórtermeket.

A főtéri esemény zárásaként az
alpolgármester, Harrach Péter országygyűlési képviselő társaságában fogadta
a Magyar Hagyományőr Világszövetség,
a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség és a Váci Huszár és
Nemzetőr Bandérium tisztelgését, majd
a Szózat közös eléneklése következett.
Ezután a Ligetben - Babucs Zoltán
váci hadtörténész kommentálásával - megelevenedett a váci csata több történelmileg igazolt momentuma, a látványos eseményre több száz érdeklődő látogatott el.
A csatazaj elülte után a Tavaszi Emlékhadjárat váci programjának résztvevői
a Honvéd emlékműhöz érkeztek, ahol
a Himnusz elhangzása után Kovács
Balázs elmondta Petőfi Sándor: Csatadal című versét, majd Babucs Zoltán
ünnepi beszédét követően koszorúk,
virágok lepték el a mementó talapzatát.
Az emlékhadjárat szervezői nevében
Fülöp Tibor, a Magyar Hagyományőr
Világszövetség ügyvezetője, valamint
Bakó Zsolt, a Magyar Huszár és Katonai
Hagyományőrző Szövetség hadnagya
elismerést nyújtott át a hagyományőrzésben élenjáró személyeknek, majd a
váci csatára emlékező eseménysorozat
a Szózat közös eléneklésével zárult.

Rendezik a
kötbérfizetési
kötelezettséget
A Váci Távhő Kft. megkezdi megállapított, bírósági úton is vitatott, de végül érvényben maradt mintegy 24,5 millió forintos
kötbérfizetési kötelezettségének rendezését.
A fogyasztóvédelmi hatóság még 2013ban úgy döntött, hogy Budaörs, Százhalombatta és Vác önkormányzati távhőcégeinek
több tíz-, illetve százmillió forintos kötbért
kell fizetniük számos fogyasztójuknak, mert
számlájuk formátuma nem minden esetben
felelt meg pontosan az új előírásoknak.
A kötbérfizetéssel kapcsolatban a testületi ülésen elhangzott kérdésre válaszolva
Rakonczai Róbert, a társaság ügyvezető
igazgatója kiemelte: a rendezési folyamat
már elkezdődött, de fontos tudnivaló, hogy
senkinek nem utalnak vissza pénzt, hanem
az esetleges hátralékok csökkentésével, illetve a következő számlákon történő jóváírásokkal tesznek eleget kötelezettségüknek.
Az ügyvezető igazgató tájékoztatása
szerint a kötbér jóváírása révén némiképp módosulhat a kintlévőségeik összege, amely a tavaly december végi zárás
szerint meghaladja a 112 millió forintot.

Bevezetésként Fördős Attila polgármester méltatta a városi önkormányzat és az iskola, szavai szerint hagyományosan jó kapcsolatát.
Szilágyi János, a MKIK képzési igazgatója kiemelte, hogy az unióban égető
gond a fiatalok nagyarányú munkanélkülisége, és általános törekvés, hogy a
tagállamok többek között a duális szakképzés elterjesztése révén is igyekezzenek
lépéseket tenni a probléma megoldásáért.
- Hazánkban nagyon jól halad a duális
szakképzési rendszer kiépítése, ebben
a tekintetben több más tagállam előtt
járunk. Jelenleg mintegy ötvenezer fiatal
rendelkezik tanulói szerződéssel, ami a
gyakorlati képzés erősítése mellett azért
is fontos, mert így rendszeres jövedelemhez is jutnak, ráadásul ez az időszak
ugyancsak beszámít a munkaviszonyba.
A kört a jövőben jelentősen bővíteni kell
és lehet is, újabb és újabb cégek, vállalkoAz ünnepi program keretében a
M agyar Kolping Szövetség váci
egyesületének vezetője, Kucsák

zások bevonásával - mondta a szakember.
Odrobina László helyettes államtitkár
megemlítette, hogy a meglévő jó példák

bevezetésével lépéseket tesz azért, hogy
a különböző vállalkozásoknak még vonzóbb lehetőség legyen a közreműködés.

alapján fontos törekvés, hogy a különböző egyházak is minél erőteljesebben bekapcsolódjanak a duális szakképzés rendszerébe, illetve a kormány új ösztönzők

Az új műhely szalagátvágásakor
Dudás Tibor igazgató kiemelte, hogy
a létesítmény megvalósításának ötlete még elődje, Imre Zsolt igazgatói

Gábor könyvkötőmester-nyomdász
bejelentette: a helyi szervezetet a
rendszerváltás hajnalán felélesztő,

egy évvel ezelőtt elhunyt bátyja
nevében szakmai tanulmányi díjat alapít a közösség, az elisme-

Kiváló sportemberek sora a közönségtalálkozón
Népszerű kezdeményezésnek bizonyult a
Madách Imre Művelődési Központban április 10-én rendezett, kiállításmegnyitóval egybekötött „Halhatatlan sport” című közönségtalálkozó, melyet a Váci Kajak-Kenu Baráti
Kör és a Halhatatlanok Klubja szervezett.
A találkozó bevezetéseként Fördős
Attila polgármester, egyben az esemény
egyik fővédnöke elsősorban az értékválasztás jelentőségét hangsúlyozta, mint
fogalmazott, modern világunkban nagyon fontos, hogy a felnőttek méltó
példaképeket állítsanak a fiatalok elé.
- A példaképállítás a tiszteletteljes szereteten alapul, és a szeretet végső soron mindennél erősebb, de az erőt megsokszorozza
az összefogás, ami a sportban különösen
fontos, úgy egy-egy csapat vonatkozásában,
mint az egyes sportolók és edzőik kapcsolatában - mondta a város első számú vezetője.
Utána Wichmann Tamás kétszeres
olimpiai ezüstérmes, többszörös világbajnok kenus, a társszervező Halhatatlanok
Klubja egyik alapítója és vezetőségi tagja
a klub egyik fő célkitűzéseként szintén kiemelte a példaképállítást, s mint elmondta,
A rendez vé nyh ez k apc soló dóan az aulában kiállítás nyílt
a vá ro s é s a té r s é g sp or té l e -

a sportsikerek nagyon fontosak a nemzeti büszkeség, az összetartozás érzésének erősítése szempontjából, mind
idehaza, mind a határokon túl, kisebbségi sorban élő magyarok körében.
A négyesben kajak olimpiai bajnok Dónusz Éva nem szakadt el a sporttól, jelenleg
a szakági szövetség szakmai stábjának tagja, s ebben a szerepkörében - szlogenjükkel
szólva - kiemelte: ha nem is lesz mindenkiből nagy bajnok, a természetközeli vízi
sport életre szóló élményt adhat bárkinek.
Hesz Mihály, a ’68-as mexikói olimpia kajak egyes bajnoka megemlítette, hogy a legnagyobb világversenyekre eljutva óriási plusz
erőt jelent arra gondolni, mennyien várják a
sikert odahaza. Kiemelte továbbá a közösség
fontosságát, azt, hogy az együtt sportolás
életre szóló barátságokkal is megajándét é n e k fot ó d ok u m e n t u m a ib ó l .
A bemutatót a nagyközönség
figyelmébe aján lva Mokánszky

kozhat mindenkit. Szóba hozta még azt is:
természetesen az aktív sportolás utáni életről
sem szabad megfeledkezni, hanem folyamatos tanulással fel kell készülni a folytatásra.
Csank János, a Vác FC mestere lényegesnek nevezte, hogy a sportolóban, edzőben mindig lobogjon a tűz,
- természetesen a realitás talaján maradva - újabb és újabb célokat kitűzve, s
azokért minden tőle telhetőt megtéve.
Egykori bajnoki csapattag játékosa,
Hahn Árpád felidézte, hogy mivel sérülékeny volt, tizenöt évvel ezelőtt be kellett
fejeznie a labdarúgó pályafutását, amit
nagy traumaként élt meg, mivel nem
tudta elképzelni az életét sport nélkül.
- Szerencsére rátaláltam a golfra, amelyben szintén magyar bajnok lettem, most, az
ötvenet betöltve pedig az a célom, hogy a
Zoltán sportért és kultúráért felelős alpolgármester hangsúlyozta, kevés más hasonló nagyságú

ciklusa során merült fel, a beruházás a
kivitelezési munkák vonatkozásában teljes egészében önerőből valósult meg, s
nagyon fontos volt két szponzor, a Volánbusz és a Magyar Suzuki Zrt. támogatása.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter kijelentette: a kormány fontosnak tartja,
hogy a jövőben a fiatalok olyan szakmához
juthassanak, amellyel el tudnak helyezkedni,
és így el tudják tartani magukat, családjukat.
Harrach Péter országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy az új tanműhely megvalósítása az egész térség szempontjából fontos fejlesztés.
Az esemény zárásaként Beer Miklós megyéspüspök megszentelte az új
tanműhelyt, s Isten áldását kérte, hogy
az itt pallérozódó fiatalok felnőttként a
társadalom hasznos tagjaivá váljanak.
Ribáry
ré st ped ig évről évre od aítél ik
m ajd egy vagy több, kiemel kedő teljesítményt nyújtó diáknak.

senior korosztályban bekerüljek a nemzetközi elitbe - mondta a kiváló sportember, aki
azzal is elbüszkélkedhetett, hogy fia egyre
jobb eredményeket ér el a profi golfozók
között, és esélyes az olimpiai részvételre.
Kósz Zoltán olimpiai bajnok vízilabda kapus felhívta a figyelmet:
karosszékben ülve senkiről nem derülhet
ki, mire képes, tehát fontos célokat kitűzni, és azok eléréséért mindent megtenni.
Zsiga Gyula kézilabda mesteredző
az elszántság, a játék iránti alázat, a
közösségre találás és a csapatszellem
fontosságát hangsúlyozta elsősorban.
Lendvay Péter kézilabdázó a példaképválasztás kapcsán méltán kiemelhette a szüleit,
akik mindketten olimpikonok voltak, de mint
fogalmazott, ugyanilyen fontos az edzők szerepe, a kortárs közösség összetartó ereje is.
Kirschner Erika Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes, klubszinten többszörös nemzetközi kupagyőztes kézilabdázó arra mondott példát, hogy egy-egy
nagy kudarc, csalódás után is talpra lehet
állni, aztán a mélypontról elindulva elszántsággal, hittel, sok munkával újabb
sikerekben lehet része az embernek.
R. Z.
település van, amely olyan sok
olimpikonnal, olimpiai- és világbajnokkal büszkélkedhet mint Vác.
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KRÓNIKA
Kritika a vasúti
beruházásról
Kiss Zsolt önkormányzati képviselő
április 13-án sajtótájékoztató keretében
több kritikát is megfogalmazott a javában tartó vasúti nagyberuházás kapcsán.
A képviselő elsőként a Naszály úti
aluljáró átépítését hozta szóba, kiemelve,
hogy bár jó előre tudni lehetett, mikor
érkezik el ennek a munkának az ideje, szerinte a város vezetése, a hivatal
mégsem készült fel erre az időszakra,
így például - állította - semmilyen előzetes lakossági tájékoztatás nem volt
arról, hogy a lezárás idejére a Telep utca
(részben) a Viola utcáig egyirányú lesz
a Kosdi út irányába.
A politikus lakossági panaszra hivatkozva megemlítette, hogy a Viola és
a Mályva utca lakói a bevezetés napján
szembesültek az új átmeneti forgalmi
renddel, ami huzamos időn át gondot
okozott, miután sokan nem vették észre a Kosdi út elején a korlátozó-tiltó
táblákat.
- Azonnal kerestek, és kezdeményezték a kétirányú forgalom Fekete utcáig
történő engedélyezését, ami megoldotta
volna a forgalom zsákutcákba terelését.
Ezért kezdeményeztem a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági
rendkívüli ülését, hiszen a forgalmi rend
megváltoztatása ennek a bizottságnak
a hatáskörébe tartozik - emlékeztetett
Kiss Zsolt.
A politikus sajnálatosnak és érthetetlennek nevezte, hogy a bizottsági többség nem szavazta meg az előterjesztés
napirendre vételét.
- Ezen ügyből kiindulva érdeklődtem
a Fördős Attila polgármester által a
Kosdi úti körforgalom megépítésére a
korábbi testületi ülésen tett ígéretről.
Szomorúan értesültem arról, hogy amikor lezárják a Kosdi úti aluljárót annak
átépítése miatt, nem valósulhat meg
a körforgalom. Nincsenek engedélyes
terveink, nincs meg a kivitelezéshez
szükséges pénz, így nem lehetett kiírni
a közbeszerzést. Közvetlenül az önkormányzati választások előtt megépült az
elkerülő járda több millió forint értékben, de idén ennél több nem várható.
Marad a közlekedési káosz, a reggeli és
a délutáni órákban a több száz méteres
kocsisor. Én nem adom fel, az ügyben
megfogalmazott leveleimmel minden
érintett, illetékes embert, hivatalt megkeresek - mondta végezetül Kiss Zsolt.
(A polgármesteri hivataltól és a NIF
Zrt.-től kapott tájékoztatás alapján a
Váci Hírnök 2015/2. számában - 7. oldal, Nagyüzem a vasúti beruházásban
- megjelent a sajtótájékoztatón a lapból
hiányolt közlés a Telep utcai forgalmi
rend változásról - a szerk.)

HIRDETÉS
A Föld Órájától a Föld Napjáig
Németh Eszter az új diákpolgármester

Váctól 6 km-re, Rád központjában
1,2 Hektáros, összközműves LK1 -es
12 db egybefüggő telekből álló fejlesztési terület eladó. Irányár 64 M.
Érd: 06-30-9504-551

Játszótéri fejlesztés

Az idén is rendkívül gazdag programsorozattal emlékezett meg Vác a Föld Órája és a Föld Napja elnevezésű környezetvédelmi akciónapokról.
A WWF (World Wide Fund for
Nature – Természetvédelmi Világalap)
nemzetközi természetvédelmi szervezet
világméretű kezdeményezése a Föld Órája
akció, melynek célja a globális felmelegedés elleni összefogás jelentőségének
hangsúlyozása - éspedig oly módon, hogy
a csatlakozó települések az akciónapon
igyekeznek minél kevesebb energiát fogyasztani, s figyelemfelhívó programokat
is rendeznek.
Az elmúlt évekhez hasonlóan Vác most
is csatlakozott a kezdeményezéshez - minden korábbinál többen vettek részt az
akciónap tiszteletére szervezett fáklyás
felvonuláson, és jól láthatóan a hétköznapinál jóval kevesebb lakásban égtek a
lámpák, illetve a díszítő célú közvilágítás
is meggyérült.
A fáklyás felvonulás bevezetéseként
Kovács Ágnes, a főteret is magába foglaló
2-es számú körzet önkormányzati képviselője köszöntőjében kiemelte: senkinek
sem lehet közömbös, hogy mi történik a
Földön, milyen környezetben élhetünk.
Másnap kiderült: az idén Vác nyerte el
a „Föld Órája Fővárosa” címet - a budapesti Bálna kulturális központban rendezett ünnepségen Steidl Levente képviselő,
a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport
Bizottság elnöke vette át a kitüntetést az
önkormányzat nevében.
Április utolsó előtti hetén, a Föld Napja
alkalmából a hagyományokhoz híven újra
számos program várta az érdeklődőket az

önkormányzat és a Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány képviselője, a Váci
Ifjúsági Sport Egyesület főszervezője,
Bíró György együttműködésében.
A legnagyobb érdeklődés a diákpolgármester-választást kísérte, az április 22-én
tartott megmérettetésre ezúttal a Pikéthy-konzi, a Boronkay-, a Madách- és az
I. Géza király-iskola állított jelöltet. Novák
Bálint, Zopcsák Zalán, Németh Eszter és
Varga Marcell igyekezett - zenés-táncos
egyvelegekből, továbbá környezettudatos
szemléletű ruhakölteményeket felvonultató divatbemutatókból álló „kampányműsorok” közben - támogatást nyerni
programjához. Végül az ifjú hölgy nyert.
Miután minden jelölt programjában
fontos pont volt a környezetszépítés, a
város köztisztaságának megóvása-javítása,
így Mokánszky Zoltán alpolgármester
az önkormányzat nevében kijelentette:
ez nagyon fontos közös nevező, tehát az
új diák-polgármesteri ciklusban fontos
lépéseket lehet tenni a cél érdekében.
A programsorozatban ismét népszerű
volt az iskolai csoportoknak szóló, természetvédelmi, környezetismereti, várostörténeti stb. feladatokból álló Tour de Vác
kerékpáros akadályverseny.
Hát még a szintén hagyományos
Naszály-túra, amelyre ezúttal csaknem
kétszázan vállalkoztak, Katalinpusztától
a Látó-hegyen át az agyagbányáig kalandozva - Hajdú Sándor vezetésével - a
város fontos természeti értékét jelentő
vadregényes környezetben.

Lakossági kérésre a napokban teljesen megújult a Kölcsey úti bölcsőde
örökbefogadott játszóterének homokozója, a homokcserén túlmenően
rögzíthető takaró ponyva beszerzése
is belefért a mintegy 60 ezer forintos
fejlesztésbe.
Dr. Manninger Péter, a választókörzet képviselője a fejlesztés kapcsán
kiemelte a szülők áldozatvállalását,
illetve egyúttal kifejezte köszönetét
a Váci Városfejlesztő Kft. közreműködéséért.
- Sok boldog pillanatot kívánok a
kicsinyeknek a megújult játszótéren!
És egyúttal a gyors intézkedés kapcsán
buzdítom a lakosokat, hogy jelezzék
bátran igényeiket! Hiszen a lehetőségek függvényében összefogással sok
mindent megoldhatunk annak érdekében, hogy minél élhetőbb legyen
a közvetlen környezetünk - mondta
a képviselő.

Nagyszülői értekezlet
A Váci Rendőrkapitányság a város
középiskoláiban a fiatalok és az időskorúak védelme érdekében április 15.
és május 30. között „NAGYSZÜLŐI
ÉRTEKEZLET” címmel bűnmegelőzési programot szervez.
A program keretében a fiatalok
és az időskorúak együtt hallgatnak
meg előadásokat a rájuk tipikusan
veszélyt jelentő bűncselekményekről,
azok felismeréséről és megelőzésük
lehetőségéről.
A program végrehajtásához a középiskolások számára kötelező 50 óra
közösségi szolgálat biztosít időkeretet.
Résztvevő intézmények: Bernáth
Kálmán Református Kereskedelmi
és Vendéglátó Szakképző Iskola, Madách Imre Gimnázium, Boronkay
György Szakközépiskola és Gimnázium, I. Géza király Közgazdasági
Szakközépiskola, Selye János Humán
Szakközépiskola, Király Endre Ipari
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Bartók Béla Zenei és Alapfokú
Művészeti Iskola, Táncsics Mihály
Mezőgazdasági Szakközépiskola.
A program lebonyolításáért felelős:
Kovács Sándor r. alezredes.
Elérthetősége: 06 27/505-600 3507
mellék, 06 20/213-2454, e-mail:
KovacsSa@pest.police.hu
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KULTÚRA

KULTÚRA

Bárdosi József főmuzeológus kapta az idei
Németh Lajos-díjat
Az idén Bárdosi József főmuzeológus, a váci Tragor Ignác Múzeum munkatársa vehette
át - a hagyományokhoz híven a március 15-ei nemzeti ünnephez kapcsolódóan - a Németh
Lajos-díjat, mely a képzőművészet, az iparművészet és a fotóművészet, illetve az ezek
határterületein végzett kiemelkedő művészettörténészi, művészetírói, műelméleti és/vagy
műkritikusi tevékenység elismerésére adományozható legrangosabb állami kitüntetés.
- Természetesen óriási megtiszteltetés az a díj, amelyre szakmai körből érkezik ajánlás, és végül három
kiemelkedő szakember határoz az elismerésről. A döntés egyöntetű volt,
ami még inkább növeli a kitüntetés
értékét. Ráadásul fontos érzelmi többletet jelent, hogy a névadó annak idején
professzorom volt az egyetemen, és
most a családja is gratulált – mondta a díj elnyeréséről Bárdosi József.
- Ön elsősorban muzeológus,
de emellett kulturális szervező,
műkritikus, művészettörténeti író,
pedagógus is egyben. Kérem, ejtsünk szót mindegyik területről!
- Kezdjük a muzeológusi munkával,
amelyet három feladat határoz meg: a
megőrzés, a gyarapítás és a feldolgozás.
Ami az elsőt illeti, múzeumunk értékei
közül kiemelkedő jelentőségű a Vácot
ábrázoló régi metszetek gyűjteménye,
valamint a barokk gyűjtemény, amelynek darabjait a lehetőségekhez mérten folyamatosan restauráltatjuk, de a
városhoz kötődő régebbi mesterek és
kortárs alkotók – elsősorban figurális –
műveinek kollekciója is számottevő. És
itt át is térhetünk a bővítésre, de ezzel
kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy
gyűjteni csak külső források elnyerésével
tudunk, tehát lankadatlanul keressük a
pályázati lehetőségeket. A feldolgozás
körébe tartozik egyrészről az adatgyűjtés,
továbbá kiállításvezetők és ismeretterjesztő kiadványok, illetve nagyobb lélegzetű
tanulmánykötetek összeállítása, jómagam
egyébként hamarosan elkészülök az Évek
és képek c. könyvvel, amely az 1960 és
2010 közötti időszakot dolgozza fel, éspedig úgy, hogy a periódus minden esztendejéből választottam egy-egy, a valóságra
reflektáló festményt a gyűjteményünkből,
amelyeket művészettörténeti és esztétikai szempontból részletesen elemzek.
- A rendszerváltás idején több
mint egy évtizeden át évről évre nagyon sokakat vonzott az Expanzió
című úgynevezett performansz-fesztivál. Immár némi távlattal hogyan
értékeli ezt a kezdeményezést?

- A fesztivállal akkor meg tudtuk
mutatni, hogy a művészet révén reflektálni lehet a mindennapi valóságra,
és hát igen, a rendszerváltás hajnalán
a magunk módján mi is igyekeztünk
hozzájárulni a szabadság köreinek tágításához. Sok olyan alkotót, előadót láthattunk vendégül, akik azóta nemzetközi hírűvé váltak. Az Expanzió 1989
és 2001 között rendezett három napos
eseményei nem csupán a helytörténet
szempontjából, de művészettörténeti
értelemben is fontos fejezetet jelentenek, amit az is jelez, hogy a Galántai
György vezette Artpool Archivum digitalizálta a fesztivál vágatlan dokumentációját, beemelve a gyűjteményébe
és ezáltal nemzetközileg is elérhetővé
tette. Kosztolányi: Boldog-Szomorú
dal című költeményére gondolva jegyzem meg, hogy sajnos azóta a kortárs
művészek egy „kicsit eltávolodtak” a
hétköznapi valóságtól és ismét közelebb kerültek a nemzetközi politika
ideáihoz, annak ellenére, hogy az élet
folyamatos változása tálcán kínálja
számukra a reflektáció, a megszólalás
lehetőségét. A legutóbbi időkből elég
csak kiemelni a vandalizmus elharapózását, a terrorizmust, a növekvő szegénységet, a klímaváltozásból eredő katasztrófákat és a különböző személyes
emberi jogok kapcsán kialakult vitákat.
- De azért pedagógusként is
igyekezett, illetve igyekszik tovább
éltetni az Expanzió szellemiségét.
- Ez így van, hiszen az élő művészet célja és lényege a megszólalás.
A megszólalásra nem csak én törekszem, hiszen egykori szervezőtársam,
Németh Péter Mikola más utakon
járva, de mind a mai napig élteti a
fesztivált. Ami engem illet, 1999 és
2005 között, a Zebegényi Szabadiskola művészeti vezetőjeként magam
is igyekeztem továbbvinni az Expanzió törekvéseit. Nagy örömöt jelent,
hogy az itt felbukkant egykori fiatal
tehetségek közül mára többen országosan ismert kiállító művészekké
váltak, közülük kiemelem Énzsöly
Kinga festőművészt, akinek alkotásait

a váci közönség is megismerhette már
egyéni bemutató keretében. Később,
2007-2011 között művészettörténetet
tanítottam a Szentendrei Művészeti
Iskolában, érthetetlen, hogy befejeződött ez a történet. Viszont nagyszerű,
hogy a Tragor Ignác Múzeum „Uránia”
című ismeretterjesztő sorozata igen
népszerű, sokakat vonzanak ezek az
események. És megtisztelő számomra,
hogy gyakran felkérnek művészettörténeti előadásokra és kiállítások megnyitására helyben és a városon kívül is.
- Műkritikusként ugyancsak számon tartják , mit tudhatunk meg erről a feladatáról?
- Igaz ugyan, hogy tagja vagyok a
Műkritikusok Nemzetközi Szövetsége
Magyar Tagozatának (AICA), de én
inkább kortárs művészettel foglalkozó

művészettörténészként határozom meg
a tevékenységemet. Teoretikus hozzáállással közelítek a valósághoz és az alkotásokhoz egyaránt, tehát az értelmezés
esztétikuma mellett a miértek felől,
filozófiai oldalról is igyekszem megvilágítani a műveket. Végezetül azt még
hozzáteszem, hogy engem mindig is az
alkotói teljesítmény, az értékteremtés
vonzott, mivel kritikai művészetnek,
a rombolásnak csakis a diktatúrával
szemben van létjogosultsága. Rombolásból pedig nem csupán a XX. században láttunk eleget, hanem az utóbbi
években, főleg a keleti féltekén szintén
szembesülnünk kell vele. A mindennapi
protestálással és rombolással szemben
egyetlen járható út létezik: az alkotás,
engem ez vezérelt a Vácott eddig eltöltött közel harminc esztendő alatt.
Ribáry Zoltán

Újabb premier a színházban
NÉGYZETGYÖK Számvetés az útkeresésről
Április 10-én újabb premierre várta a közönséget a Váci Dunakanyar Színház: a
város teátruma és a Nemzeti Színház együttműködése keretében bemutatták a
szlovák Michaela Zakutanska műve alapján készült Négyzetgyök című darabot.

A darab (a színlap szerint „zenés,
táncos magány két részben”) a huszonéves, vagy már éppen hogy harmincon túli korosztály felnőtté válásának
problémáit boncolgatja, középpontba
helyezve a karrierépítés, a családalapítás, a közép-európai hétköznapi valóságból való elvágyódás, aztán a nagy
kalandból adódó - sokszor keserű - tapasztalatok feldolgozásának kérdéskörét.
A helyszín egy mulató, élőzenés
éjszakai szórakozóhely, ahol két-két

- többé-kevésbé ismerősnek, sőt barátnak, adott esetben régebbi szerető
párnak - nevezhető férfi és nő keresi, illetve inkább kerül(get)i egymást.
Kapcsolathálójuk előtörténete valamelyest felsejlik ugyan, de azért jobbára
ködös marad, egyénenkénti és közös
jövőjük pedig szintén homályba vész.
Évődéseik, olykor mélyebb lélegzetű
párbeszédeik, filozofikus monológjaik
alapján mindenesetre mindannyian útkeresők, csak szurkolhat nekik a néző,
hogy tisztába kerüljenek önmagukkal,
és így felismerjék, merre kellene tartaniuk a nagybetűs felnőtt életben a
boldogság kék (vagy tetszés szerint bármilyen más színű) madarát kergetve...
Az előadásban nagyon fontos szerepet játszik a zene, ami nagyrészt
élőben szól, és itt ki kell emelni, hogy
a két felvonásban mindvégig a színen lévő, a váci Sívó Dániel vezette
Revue Live együttes úgy van jelen

- megkerülhetetlenül, mégis szerényen
háttérben maradva - a színpadon, mintha tényleg egy mulatóban lennénk.
Ha a nézők esetleg felfedezni vélnek
a mai magyar hétköznapi valóságra
reflektáló kiszólásokat, az nem a véletlen
műve, sőt, mint Tömő György rendező elmondta, a darab reménybeli újabb és újabb
előadásain bármikor érheti meglepetés a
nézőket - ha az élet úgy kívánja-kínálja.
Ribáry Z.
Dramaturg: Deés Enikő
Szereplők: Szabó Erika, Pataki Szilvia,
Janka Barnabás, Havasi Péter,
Fehévári Fruzsina, Smál Gábor
Világítás-tervezés: Fésűs Zsolt, Hlinka Móni
Mozgás: Resetár Dániel
Zene: Revue Live
(Kelemen Dávid, Zombori Attila, Kemény
András, Gergelyfi Dávid, Sívó Dániel)
Jelmez: Bódi Eszter
Díszlet: Dián Bernadett, Radványi Anna

Kard és kódex
Április 8-án könyvbemutatóra várták
az érdeklődőket a Barátok temploma
udvarába abból az alkalomból, hogy a
Rézbong Kiadó gondozásában megjelent Ősi János váci tanár-író újabb, Szent
László király történetét továbbszövő
kötete, melynek címe: Kard és kódex.
A szerző sokévi kutatómunka után tavaly belevágott egy nagyívű irodalmi terv
megvalósításába, főszereplőnek állítva a
legendás uralkodót. Első ebben a témában
megjelent, „A lovagkirály keresztje” című
műve a mogyoródi csatáig kíséri nyomon
a főszereplő életútját. Új kötete pedig ettől az eseménytől követi tovább László
sorsát, az előző műhöz hasonlóan ismét
megelevenítve számos történelmi igazolást
nyert eseményt, illetve a történetbe szőve híres vagy kevésbé ismert legendákat.
- Egyetlen olyan momentumot sem találunk a hitelesnek tekinthető történelmi leírásokban, a legendákban pedig értelemszerűen
még kevésbé, amelyek akár egy szemernyi
kétséget ébreszthetnének bennünk azzal
kapcsolatban, hogy Lászlót méltán tisztelhetjük szent királyként. Az én szememben ő
a magyar-, sőt az egyetemes história egyik
leghitelesebb személyisége. Azon kevesek
egyike, akiket utólag sem kell semmiért
mentegetni - mondta hőséről az író.

A városmarketing szempontjából fontos, hogy Vác értékeit minél több fórumon bemutassa az önkormányzat, erre szolgál az itt látható összefoglaló is - A mi otthonunk című lapból
kiollózva.
ORSZÁGJÁRÓ

Vác

A Dunakanyar kulturális fővárosa
Különleges múzeumok
» VÁCI MŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNYEK - PANNÓNIA HÁZ
Vác nagy értékű gyűjteményei, rangos elismerésekkel
díjazott művészek kiállításai

ác meseszép Duna-parti korzója, az 1000 éves püspökség épületei, a kis
utcácskák mind-mind magával ragadják az idelátogatókat. A barokk kor
hangulatát megidéző főteret a színes paloták, a szökőkút és a 300 dallamot
játszó harangpavilon teszi még impozánsabbá. A tértől pár percnyi séta az ország
egyetlen diadalíve és a székesegyház, amely méreteivel uralja a város látképét. Megannyi
cukrászda, kávézó és étterem várja a látogatókat. Gazdag egyházi műemlékek,
kivételes hangversenyek, páratlan múzeumok, kiállítások – Vác méltán a kultúra városa.

V

Vácon mindig történik valami
2015. június 20-28 - V4 Fesztivál és Színházi
Találkozó Nemzetközileg elismert, a térség kiemelkedő kulturális eseménye, mely idén harmadik alkalommal kerül megrendezésre. A rendezvényre
a négy ország neves színházainak előadásaival,
zenei nagykoncertekkel, illetve egy nagyszabású
utcaszínházi előadással várják az érdeklődőket.

2015. július 17-19 - XXIII. Váci Világi
Vigalom Országosan jegyzett összművészeti fesztivál, több tízezer látogató,
száznál is több program – koncertek,
kiállítások, vidámpark, vásár, mesterségek utcája –, amely határon innen és
túlról vonzza az érdeklődőket.

» NEMZETKÖZI MOBIL MADI MÚZEUM - VÁROSHÁZA
Európában egyedülálló kortárs képzőművészeti kiállítás
– 16 ország, 150 kortárs képzőművész 500 műalkotása
» FÖLDANYA ÉKESSÉGEI ÉS GEOLÓGIAI KIÁLLÍTÁS
Átfogó kiállítás a Föld történetéről, az ásványképződésről, az élővilág fejlődéséről. Kőzetek és maradványok.
» VÁCI MOSOLYALBUM – Sajdik Ferenc életmű kiállítás
Vác kultúrtörténeti emlékei Sajdik Ferenc sajátos
humoros látásmódja nyomán.
» MODERN MŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNY
Több száz négyzetméteren a mai képzőművészet
reprezentatív anyaga. Szabó Vladimir és kortársai.
» MEMENTO MORI TRAGOR IGNÁC MÚZEUM
Díszes koporsókba temetkezett váci polgárok, a híres
„Váci múmiák” a XVIII. századból.
» VÁCI SZÉKESEGYHÁZI KINCSTÁR
ÉS EGYHÁZMEGYEI GYŰJTEMÉNY
A város 1000 éves egyházi múltjából, híres reneszánsz
püspökök kincseiből rendezett kiállítás.
» VÁCI CURIA BORHÁZ ÉS BORGYŰJTEMÉNYTÁR
2500 palack őshonos és világfajta magyar bor, hazánk
legnagyobb, 900 palackos tokaji aszú gyűjteménye.
» HAJÓTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
Szabadi Kálmán életmű kiállítása. XX. Századi vitorlások,
gőzösök, luxus jachtok kicsinyített élethű másolatai.

www.turizmusvac.hu
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KULTÚRA

HAJRÁ VÁC!
Váci Világi Vigalom

Közkincseink XXXIII.

KÖSZÖNTŐ KŐSZENTEK
KEGYES ZOLTÁN

a

vadászok

patrónusának

a halállal tusakodókat majd megerő-

A z id é n i s r e n d k ív ü l g a z d a g
prog r a m s oroz at t a l c s áb ít j a m aj d
a z é r d e k l ő d ő k e t ( j ú l iu s 1 6 - a é s
1 9 - e közö t t) vá rosu n k l eg j el entő sebb k u lt u rá l is- szó rakozt ató e se m é n y e , a Vá c i V i l á g i V i g a l o m .
Kezdjük - a teljesség igénye nélkül - a Duna-parti nagyszínpadon és
a főtéren fellépőkkel: itt lesz többek
között a Tátrai Band, a Korál, a Magna
Cum Laude, a Deák Bill Blues Band, a
Beatles Emlékzenekar, a Mascura és a
Tücsökraj, a Kossuth-díjas Hot Jazz.
Fontos kiemelni, hogy a testvérvárosi
kapcsolatok révén fellép az eseménysorozatban Dubnica néptáncegyüttese,
az ipolysági cigányzenekar, a világhírű japán Bronze art-rock együttes is.
A Tragor Ignác Múzeum udvarán
ismét megnyílik a gyermekudvar, ahol
vízi játszópark és népi játszótér-játszóház várja majd a kisgyerekes családokat.
Amint azt Retzler Péter, a szervező
M adách Im re Művelődési Központ
igazgatója kiemelte: a vigalom egyrészt összművészeti kulturális-szó rakoztató fesztivál neves fel lé pők
közreműködésével, ugyanakkor nag yon fontos, h og y a prog ra m b a n
szintén főszerepbe kerü l nek a különböző helyi kulturális csoportok.
Borossa Zsóka, az esemény h áziasszonya hozzátette: a vigalomn a k n a g yon fon to s r é s z e a tö b b
helyszínű vásár is, amelynek kapc s á n l é nye ge s sz em p ont a m in ő sé g - m ind az ár u k ín ál at, m ind a

síted és mennyei eleséggel táplálod.

g a s z t r on ó m i a von at k oz á s á b a n .

Kiállításról
kiállításra

tábrázolás, ezzel pedig egy új ciklus kezd
körvonalazódni.
Persze ebben is nagyon fontos a minél
részletgazdagabb, aprólékos rajz, ez nálam
mindig elsődleges. Szeretném, ha előbbutóbb egy ilyen tematikus kiállítással is a
közönség elé léphetnék - mondta érdeklődésünkre a festőművész.
A K16 Galériában a közelmúltban elhunyt Balázs Imre, Cs. Nagy András, Dániel
Kornél, Gaál Imre, Monos József és Nagy
B. István gazdag életművéből ízelítőt adó
emléktárlat várta az elmúlt hetekben az
érdeklődőket.
Papp László műgyűjtő, számos váci
gyűjtemény kurátora elmondta: egy gyűjtőnek, galériásnak az is fontos feladata,
vagyis inkább küldetése, hogy emlékeztessen már elhunyt nagyszerű művészekre,
szavai szerint szép kihívás ez, és egyúttal
megtisztelő lehetőség.
- Ígérhetem, a jövőben, például különböző évfordulókhoz kapcsolódóan rendszeresen helyet adunk majd itt hasonló kiállításoknak, akár egyéni bemutatóknak, akár
tárlatoknak - mondta Papp László.

tartják.

Egyes feltételezések szerint Géza és

A kisebb települéLászló híres csodaszarvas vadászaseknek
is
vannak
ta előtt kívánt tisztelegni az állíttató,
kapui, melyek foaki arra kéri a szentet, hogy segítse
gadják az érkezőt,
útján az ismeretlen felé törő utazót.
a városoknak több
is. Régen ezeket fontos szimbólu- Vele szemben Szent Tádé áll, aki Júmokkal látták el, melyekkel üzentek,
dásként is ismert. A 12 apostol egyierőt adtak az utazónak a települések
során zsoldos lett. Megsebesült és
kéről van szó, nem az árulóról! Jézus
elöljárói. Ilyen Vác déli kapuja is, amemegtapasztalta a kiszolgáltatottsátanítványaként
terjesztette
az
evanlyet Kőszentes hídként emlegetünk.
got, majd megtért. Jelleme annyira
géliumot
a
pogány
területeken,
majd
A feljegyzések szerint a Gombás patak
megváltozott, hogy iskoláit letévén
kőhídjának kivitelezésével 1753-ban
hitéért, küldetéséért agyonverték,
bízta meg Althann püspök Oracsek Igkórházalapító szerzetessé vált. Hiígy nyert vértanúságot. Júdás Tádét
nác építőmestert, aki Bechert József
vatását olyan karizmával töltötte be,
arra kéri a felirat, hogy adjon báváci kőfaragót kérte fel a szobrok elkéhogy az akkori ápolók megkülönböztorságot
a
magukra
maradottaknak.
szítésére. Ő és emberei 4 év alatt meg
tetésére használt, általa megrajzolt
is alkották a kor egyik klasszikus ba- A híd közepén balról Nepomuki Szent
vöröskereszt most is a legnagyobb
rokk hídját, így ha valaki 1757 után dél
János áll, kit azért fojtott a Morva vizéfelől szekérrel közelítette meg Vácot,
karitatív szervezet jele. Nem hiába kérbe a király, mert megtartotta a királyné
akkor már az új, íves kétlyukú átkelőn
ték hívei a feliraton, hogy akárcsak a
gyónási titkát. A folyók, hidak, halászok
kellet áthaladnia, melynek a kis vízfopestisjárvány idején, máskor se feledvédőszentjét arra kéri az építtető, hogy
lyás medrébe támaszkodó mellvédjein
kezzen meg a rászoruló betegekről.
segítse megtartani azoknak a jó hírét,
már akkor több kőalak állt. Néhány
kiknek az valami okból veszélybe került. Szent Borbála pogány lánynak szüleév múlva megsokasodott a szentek
sora, végül hat „kőportás” vigyázta, A vizek szentjével szemben a két mester,
tett, de később - apja minden tiltása
illetve vigyázza ma is az átjárót, akik
ellenére - felvette a kereszténységet.
Péter és Pál apostolok állnak, kikhez a
egyben
jókívánságokkal-imádságokA császári helytartó hitéért kegyetfohász azért szól, hogy tanítsák meg az
kal is ellátták-ellátják a jámbor utazót.
lenül megkínoztatta, Borbála viszont
embereket
a
mennybe
vezető
útra,
és
A Váci Levéltár megőrizte az erőkitartott új vallása mellett. Végül saját
tárják
ki
nekik
a
mennyország
kapuját.
sen megkopott táblák szövegeit, így
apja fejezte le, kit ezért villámcsaazokra támaszkodok a továbbiakban. Mire a vándor átér(t) a Váczi olpással sújtott az isten. Szent Borbádalra, két újabb szent, Kamill
A Gombás patak felett balról Szent
utazóhoz.

la, a bányászok, kohászok, tüzérek

érkezőket. Kamilló eredetileg tipikus „bad boy”
volt. Kerülte az iskolát, szerencseSzent Venáncról sokat nem lehet tudjátékozott, majd a török küzdelmek
ni. A római korban élt és valamiért

védőszentjének lábához ezt vésték:

Venánc, jobbról pedig Szent Tádé
köszönti

a

Pest

és

Borbála

szól(t)

felől

A H Ó N A P FOTÓ JA

Balázs Tibor felvétele

az

A Görög Templom Kiállítóhely legutóbbi
időszaki kiállításaként április végéig Adorján Attila festőművész munkáiból láthattak
ízelítőt az érdeklődők.
Az alkotó pályáján meghatározó a hiperrealista stílus, de - amint azt a kiállítás
megnyitóján Fördős Attila polgármester is
kiemelte köszöntőjében - úgy, hogy ez nem
a valóság másolását jelenti, hiszen ezek a
nagyméretű táblaképek messze túlmutatnak
a megragadott részleteken, új gondolatokat
ébresztve a szemlélőben.
A kiállításon több alkotás is érzékeltette, hogy Adorján Attilát az őt ismertté
tevő, magazinok látványvilágát idéző, de
a látványt mély gondolatisággal kiteljesítő művek mellett az utóbbi időben egyre
inkább foglalkoztatja a természet szintén
hiperrealista stílusú ábrázolása is.
- Való igaz, az utóbbi időben mind több
festményemen főszerepbe kerül a természe-

SPORT
EREDMÉNYEK

Bajnok lett a kupában negyedik VKSE
Fordu lókkal a bajnokság vége
előtt már megnyerte a férfi kézilabda NB I/B Nyugati csoportjának
pontvadászatát a Váci KSE!

Zsiga Gyula mesteredző gárdája a
pécsi Magyar Kupa négyes fináléban
már feljutóként léphetett pályára.
A nemzetközi élvonalhoz tartozó

Szeged elleni elődöntőben, majd a
harmadik helyért vívott helyosztón,
a Mezőkövesd ellen egyaránt kilenc
góllal kapott ki csapatunk.

SPORTELŐZETES

Sporthírek röviden
Evezés
 A Csepelen megrendezett 6 kilométeres üldözéses rendszerű verseny
férfi könnyűsúlyú egypárevezős számában Galambos Péter az abszolút
sorrendben elért második legjobb idővel nyerte a futamát. Az ifjúsági egypárevezősök között a fiúknál és a lányoknál is kettős váci siker született.
Bácskai Máté, Ács Kristóf, illetve
Bencsik Nóra, Kurdi Hanna végzett
korcsoportja első és második helyén.
A
hagyományos
és
népszerű
zágrábi Croatia Openen Zágrábban a férfi könnyűsúlyú kétpárevezősök
versenyében
két
magyar egység is vízre szállt. Galambos Péter a szegedi Matyasovszki
Dániellel evezve (képünkön) megnyerte a versenyszámot. A szintén
a Vác Városi Evezős Club színeiben sportoló Csiszár Péter a csepeli
Szlovák Bencével párban az összesített hetedik helyet szerezte meg.

Futsal
 Egyetlen - már lapzártánk után
lejátszott - mérkőzése maradt az idei
NB II-es pontvadászatból a Dunatours Vác FSE csapatának. A bajnokság félidejében még listavezető gárda
a tavaszi fordulók során nagyon
sok alkalommal vesztett pontokat a

mérkőzések hajrájában. Így végül a
harmadik helyen zárta csapatunk a
csoportküzdelmeket.

Kézilabda
 Befejeződtek a küzdelmek a Pest
megyei férfi kézilabda bajnokság
alapszakaszában. Az A csoportot
fölényesen nyerte a Váci KSE második csapata. Serfőző Attila edző
gárdája a 22 összecsapása közül 19et megnyert és mindössze 1 döntetlent és 2 vereséget kellett elkönyvelnie. A rájátszás során a két megyei
csoport első négy helyezettje kuparendszerben dönti majd el a megyebajnoki címet és az NB II-es feljutás
jogát.

Kosárlabda
 A megyei bajnokság „A” csoportos pontvadászatában a szövetség a
gödöllőiek hibájából elmaradt bajnokit 20-0-ás eredménnyel igazolta
a Váci Reménység SE javára. Így a
váciak a 18 mérkőzésből végül hármat nyertek meg. Az öt győzelmet
szerző Gödöllőtől ki nem állás miatt több büntetőpontot is levontak,
őket végül megelőzték a váciak, és
a tízcsapatos mezőny kilencedik helyén zártak. Ezzel az eredménnyel
a csapat nem vehet részt az egyenes
kieséses rájátszásban.

Sakk
 Nyolc együttes részvételével
rendezték meg a megyei sakkcsapatok körmérkőzéses bajnokságát.
A váciak a Szuper csoportban a
második helyen zártak. Minden

Női kézilabda NB I/B, rájátszás
Szeged – IPC Vác _________ 23 – 35
IPC-Vác – MTK __________ 30 – 21
Férfi kézilabda Magyar Kupa
Váci KSE – Szeged _______ 25 – 34
Váci KSE – Mezőkövesd __ 36 – 30
Férfi kézilabda NB I/B
Váci KSE – Pécs _________ 40 – 27
Várpalota – Váci KSE _____ 25 – 36
Váci KSE – SZESE Győr __ 37 – 26
Futsal NB II
Újpest FC – Dunatours Vác_6 – 5
Airnergy – Dunatours Vác _2 – 2
Göd – Dunatours Vác ______3 – 8

(váci események)
induló csapat egyszer mérte össze
erejét riválisaival. Egy-egy csapatbajnokin tíz táblán folytak játszmák, melyek eredményét a hagyományos módon pontozták. A Váci
Sakk Club hadvezérei így összesen
hetven partit játszottak le és ezeken
összesen 41 és fél pontot gyűjtöttek.
Ez a bajnok Dunaharaszti mögött
a tabella második helyéhez volt
elegendő.

Ülőröplabda
 Az alapszakasz befejezése után
az első négy helyezett a felsőházi
rájátszásban dönti el a bajnokság
végső sorrendjét. Az első játéknapot
a magyar bajnokságban szereplő
kikindai együttes rendezte meg.
A Mozdulj SE Vác együttese előbb
simán kikapott a nyíregyházi Piremontól, majd a szombathelyi Sprint
ellen nyert szintén 3-0-ra. A nap
legnagyobb csatáját a mieink és a
házigazda csapat rangadója jelentette. Végül mind a négy játszma igen
szoros végjátékot hozott és a váciak
kerekedtek felül 3-1 arányban.

Vízilabda
 Egy nagy különbségű és egy
szoros vereséggel zárta a váci pólócsapat a székesfehérvári dupla
fordulót. A mieink előbb az éllovas
MTK ellen vívtak érdekes mérkőzést, amelyet az ellenfél 18-9-re nyert
meg. A nap zárótalálkozóján a váciak
a gödöllői Főnix ellen egészen a hajráig szoros csatát vívtak, még három
perccel a lefújás előtt is csak egy gól
volt a hátrányuk, ám végül a rivális
bizonyult jobbnak 15-12-re.

Női kézilabda NB I/B, rájátszás
05. 15. p. 18.00 IPC-Vác - Szeged
05. 23. szo. 18.00 IPC-Vác - M.óvár

Férfi kézilabda NB I/B
05. 17. vas. 18.00 Váci KSE - Alba Regia

Labdarúgó NB III
05. 09. szo. 17.30 Vác FC - Bölcske
05. 23. szo. 18.00 Vác FC - Monor

Önkormányzati
focitorna
Angyalföldön, a Vasas sportcentrumában rendezték meg a Magyar Önkormányzatok Kupája elnevezésű kispályás
focitornát. Az ország keleti felének települési önkormányzatai mellett részt vett
a viadalon néhány fővárosi kerület együttese is. Összesen 36 gárda reménykedett a
nap elején abban, hogy minél tovább lesz
érdekelt a csoportmérkőzéseket követő
kieséses rendszerű helyosztókon.
A váci csapat - amelyet többek között
Pető Tibor alpolgármester, Lévai Dávid
főépítész és Kökény Szabolcs osztályvezető is erősített - jól kezdett a 2x10 perces
csoportmérkőzéseken, hiszen 2-1-re legyőzte a monoriakat. A folytatásban már
nem ment ilyen jól a mieinknek. Együttesünk a hatcsapatos csoport 5. helyén
zárt, így nem jutott tovább. A tornát a
hajdúhadházi önkormányzat csapata
nyerte meg.
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HASZNOS
Május 19. 17:30
Katáng klub óvodásoknak, kisiskolásoknak daltanítással, tánccal,
hangszerbemutatóval
TRAGOR IGNÁC MÚZEUM
Május 29-30. (péntek-szombat)
programok a Régészet Napja országos rendezvény keretében

Május 6. 18.00
Cs. Nagy Tamás terem

In memoriam Horváth Péter
Május 8. 17.00
Kamaraterem

Buzási Diána és Seres Tamás
növendékeinek hegedű
hangversenye
Május 9. 19.00
Cs. Nagy Tamás terem

Tavaszi varázs
(a Váci Szimfonikus Zenekar hangversenye)
jegyár: 2000 Ft
Május 11. 10.00 és 11.00
Cs. Nagy Tamás terem

Ovis csalogató hangverseny
Május 11. 18.00
Cs. Nagy Tamás terem

A Pikéthy Konzi zongora
tanszakának hangversenye

Május 8. 19.00 színházterem
Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész és
Koncertzenekara műsorában szerepelnek majd musette
keringők, sanzonok, bravúr polkák, magyar örökzöldek,
koncert és előadási darabok, swingek, magyaros
egyvelegek, latin dallamok.
Jegyár: 1800 Ft (elővételben), 2100 Ft (az előadás
napján)
Május 15. 19.00 színházterem
Európai Akusztikusgitár Fesztivál
(Fellépők: Finn Olafson, Damir Halilic, Szabó Sándor,
Fábián Annamária)
Jegyár: 1200 Ft (elővételben), 1500 Ft (az előadás
napján), 800 Ft (diákoknak, nyugdíjasoknak)
Május 16. 20.00 Madách Kávézó
Margaret Island koncert
A zenekar tagjai sok emlékkel kötődnek a névadó
szigethez, az első daluk is itt született, törekvésük, hogy a
magyar zenei életben kevésbé domináns akusztikus, folkos
popzenét játsszon.
Jegyár: 800 Ft
Május 17. 18.00, május 19. 11.00 és 18.00, május 20.
11.00 és június 8. 18.00 színházterem
A dzsungel könyve - musical előadás a Parlando Színház
Kulturális Egyesület produkciója
Jegyár: 1000 Ft
(A musicalt a szerzők és a Proscenium Szerzői Ügynökség
Kft. engedélyével láthatja a közönség)

Péntek 8.00-14.00
Hogyan lesz részből, egész?
A restaurátor műhely kulisszatitkai - Főként középkori kerámiák
restaurálása (Előadó: Hostyinszki Attila),

Május 9. 19.00

Michaela Zakutanska:
Négyzetgyök
(Zenés, táncos magány két részben - a Váci
Dunakanyar Színház előadása)
Jegyár: 2200 Ft
Május 15. 19.00

Pataki Éva: Edith és Marlene
a Manna Produkció előadása
Szereplők: Botos Éva, Nagy-Kálózy Eszter,
Kecskés Karina, Marton Róbert, Nagy
Dániel Viktor, Wágner Puskás Péter,
rendező: Mészáros Márta
Jegyár: 2200 Ft
Május 23. 19.00

14:00 – 18:00
Legyél Te is régész! (Előadó: Molnár Róbert régész)
Szombat 10:00 – 12:00
Őseink nyomában - Régészeti séta Vác városában
(Vezeti: Molnár Róbert régész)
14:00 – 15:00
Középkori kincseink – tárlatvezetés a Tragor Ignác Múzeum
középkori régészeti kiállításaiban
(Vezeti: Molnár Róbert régész)
16:00 – 17:00
Földön, vízen, levegőben-Régészeti lelőhely felderítési módszerek
(Előadó: Molnár Róbert régész)
CREDO-HÁZ
Május 12. 18:00
Reményik Sándor est-Kovács József atya előadása
Május 20. 18:00
Imádságos készület Pünkösd ünnepére
(Hugyecz János atya vetítéssel egybekötött előadása)
Május 21. 18:00
Szentírás és liturgia
(Dr. Sztankó Attila atya vetítéssel egybekötött előadása)

Szirmai-Bakonyi-Gábor:
Mágnás Miska

Május 26. 18.00
Könyvbemutató
(Sulák Péter: Szigorúan ellenőrzött vallásszabadság a
Jászkunságban című kötetét bemutatja
dr. Varga Lajos segédpüspök)

(operett két részben - a Magyar Zenés
Színház előadása)
Jegyár: 2600 Ft

Május 28. 18.00
Jankovics János neoszimbolista festőművész „Befejezett képek”
című egyéni kiállításának megnyitója
GÖRÖG TEMPLOM KIÁLLÍTÓHELY

Május 12. 18.00
Cs. Nagy Tamás terem

A Pikéthy Konzi ének
tanszakának hangversenye
Május 13. 15.00 – 17.00

A Bartók Béla Zenei AMI nyílt
napja
Május 13. 18.00
Cs. Nagy Tamás terem

Tálos Vivien zongora
hangversenye
Május 14. 18.00
Cs. Nagy Tamás terem

A Pikéthy Konzi
orgona tanszak végzős
növendékeinek hangversenye
Május 19. 17.00
Cs. Nagy Tamás terem

Dreiszker Ágnes és Papné
Majer Veronika növendékeinek
zongora hangversenye
Május 19. 17.00
Kamaraterem

Ivanics Tamás növendékeinek
klarinét hangversenye
Május 20. 18.00
Cs. Nagy Tamás terem

Bene Annamária fuvola
hangversenye
Május 21. 18.00
Cs. Nagy Tamás terem

A Pikéthy Konzi hegedű
tanszakának hangversenye
Május 22. 17.30
Kamaraterem

Kutor Noémi növendékeinek
hárfa hangversenye
Május 27. 18.00
Cs. Nagy Tamás terem

A Pikéthy Konzi orgona
tanszakának hangversenye
Május 30. 10.00
Kamaraterem
Zsovár Judit növendékeinek gordonka
hangversenye

Május 23. szombat 20.00 tükörterem
Örökség zenekar koncertje
(A zenekar 2011-ben, a Magyar Örökség Díjas Kormorán
együttes tagjaiból alakult, továbbra is a folk-rock műfajban
folytatva zenei pályájukat.)
A koncert az NKA Cseh Tamás program keretében valósul
meg.
Jegyár: 800 Ft
Május 31. 10 órától
GYERMEKNAP
a Madách Imre Művelődési Központban és a Rózsakertben
Az egész napos programban kézműves foglalkozások sora,
játszóház, aszfaltrajzverseny, KRESZ pálya, makettezés,
népi játszótér (kosaras körhintával), kirakodóvásár,
táncház, számos látványos bemutató (Zumba Kids,
Silverstar Művészképző Iskola, Rockin’ Board TSE,
Bolero TSE, Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium, Familia
Gladiatoria), több színpadi produkció várja a családokat.
Ingyenes belépőjegyek igényelhetők a pénztárban!
16 órai kezdettel a színházteremben: Óz, a nagy varázsló a Sipeki Anita Modern Tánc- és Balettiskola előadásában
Jegyár: 800 Ft

Május 30. 19.00

Tóth- Máté Miklós: A
nagyrahivatott
(dráma két felvonásban - a Zanotta Art
Egyesület produkciója)
Szereplők: Horányi László, Ivaskovits Viktor,
Lénárt László, Ferenczi Attila, Körtvélyessy
Zsolt, Kacsur András, Tarpai Viktória, Illés
Dániel, Benkóczy Zoltán, rendező: Árkosi
Árpád
Jegyár: 1900 Ft

Május 15. 17.00
Szabó Ábel festőművész „Telephely” c. kiállításának megnyitója
(a kiállítás kurátora: Bárdosi József művészettörténész)
Megtekinthető július 12-éig.
MARGARÉTA KÁVÉHÁZ

Carlo Collodi és Litvai Nelli: Pinokkió, a
világjáró fabáb története (a Gózon Gyula
Kamara Színház előadása)
Jegyár: 1200 Ft

BODZA MŰHELY (GÖRGEY U. 25.)
Május 8. 9:30 – 11:00
Maszatoló kicsiknek - kreatív kézügyesség-fejlesztő és alkotó
délelőtt a legkisebb korosztálynak.
Részvételi díj: 900 Ft
(Előzetes email jelentkezés szükséges info@bodzamuhely.hu)
Május 8. 17:00 – 18:00
Bodza koncert és hangszervarázs - koncert és interaktív játék
óvodásoknak és kisiskolásoknak.
Belépő: 700 Ft, illetve testvérek esetében 500 Ft

Vác, Csatamező Bolgár utca 5676/2
hrsz-ú, 1218 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant

Beépítésre alkalmas
ingatlanok eladásra:
Vác, Deákvár-Bácska városrészén,
3 db - 5189/14,15,1 6 hrsz-ú, - 1000
m2/telek nagyságú, kivett beépítésre
alkalmas ingatlanokat - külön-külön

Vác, Törökhegy Szablya utca és Tábor köz
sarkán, 6161 hrsz-ú, 755 m2 kivett udvar
és gazd. épület megnevezésű ingatlant

Vác, Március 15. tér 27. szám alatti,
3099/1 hrsz-ú, 22 m2 alapterületű,
nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre

Vác, Deákvár-Törökhegy - Fokos
köz - 5999/2 hrsz-ú, 753 m2 nagyságú , önálló kivett beépítetlen ingatlant (jelentkezés sorrendjében)

Vác, Zöldfa utca 1. szám alatti, 4520/A/1
hrsz-ú, 142 m2 alapterületű, nem lakás célú
helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás

Vác, Deákvár-Törökhegy - Harács
köz - 6023 hrsz-ú, 750 m2 nagyságú, önálló kivett beépítetlen ingatlant

Vác, Káptalan utca 18. szám alatti, 3216/A/9 hrsz-ú. 14 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás

Vác, Csuka telep 402/57 hrsz-ú, 4277 m2
nagyságú, kivett beépítetlen területet megnevezésű ingatlant (jelentkezés sorrendjében)
Vác, Ulrich Károly köz 2. 5404/1
hrsz-ú, 3103 m2 nagyságú, kivett
beépítetlen területet megnevezésű
ingatlant (jelentkezés sorrendjében)
Vác, Ulrich Károly köz 4. 5404/2

Nem lakás célú helyiségek
bérbeadásra:
Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 8. szám alatti.
3192/A/8 hrsz-ú, 11,7 m2 alapterületű,
nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás-iroda tevékenységi körre

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: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-18:00
Péntek: 8:00-16:00

Május 29. 20:30
Kávéházi Zenés Estek sorozatban Montego Bay - Toldi Tamás-sal,
Pálinkás Lewy Brandy-vel

Vác, Budapesti főút 2-8. szám alatti
„volt Karacs Kollégium” 3765/1 hrsz-ú
kivett kollégium művelési ágú ingatlant

Vác, Deákvár-Papvölgy 4 db 4762/36,37,38,39 hrsz-ú, - önálló kivett
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat

Ügyfélfogadás
a polgármesteri
hivatalban

Tel.: 06-27/512-230,
Fax: 06-27/512-240

hrsz-ú, 2719 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant

Vác, Kőhíd lakóparkban, 598 m2 nagyságú, tóparti (1 db) közművesített telkeket

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.

Május 22. 20:30
Kávéházi Zenés Estek sorozatban Pege és Otillia akusztikusénekes zenés estje

Beépítésre alkalmas
ingatlanok eladásra
Vác, Hóman Bálint utca - Gombási Téglaház út által határolt „volt Laktanya”
kivett beépítetlen megnevezésű 26
ha 4705 m2 területet,1620/28 hrsz-ú

Vác, Deákvár-Bácska városrészén,
5189/12 hrsz-ú, - 1000 m2 nagyságú,
kivett beépítésre alkalmas ingatlant
Vác, Csatamező dűlő 5675 hrsz-ú,
10388 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant
Vác, Altány-dűlőben a 4747/11 és
4747/12 hrsz-ú, összesen 2406 m2
nagyságú, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanokat egyben

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

Ebédidő: 12:30-13:00

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft.
Vagyonhasznosítási részleg (Vác, Köztársaság út 34.) 2015. 04-05. havi hirdetései:
Vác, „Toperini park” Avar utcába lévő
4530/431 hrsz-ú, 1 ha 2955 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant

Önkormányzati
képviselői fogadóórák

Május 8. 20:30
Kávéházi Zenés Estek sorozatban
Tarr Dávid gitáros-énekes előadói estje

Május 31. 11.00

Gyermeknapi matiné-előadás

Polgármesteri
fogadóóra

Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 11. szám alatti,
3192/A/11 hrsz-ú, 39,8 m2 alapterületű
nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
Vác, Szentháromság tér 4. szám alatti,
3147 hrsz-ú, 179 m2 alapterületű, nem
lakás célú helyiséget a hozzá tartozó
kerthelyiséggel - kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre

Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2
db pavilonokat (külön-külön), 1313 m2 alapterülettel, - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
Vác, Zöldfa utca 33. szám alatti,
4526 hrsz-ú , 31 m2 alapterületű, nem
lakás célú helyiséget, - kereskedelem
- szolgáltatás tevékenységi körre
Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 1. szám
alatti „volt Copy Special”, társasházi,
3192/A/1 hrsz-ú, 44,5 m2 alapterületű,

nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
Vác, dr. Csányi L. krt. 45. szám alatt „volt
Baba bolt”, 3173/A/5 hrsz-ú, 51,88 m2
nem lakás célú helyiséget, - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
Vác, Budapesti főút 21. szám alatti, társasházi,
Műemléki épület, 3518/A/1 hrsz-ú, 39 m2
alapterületű, nem lakás célú helyiséget, kereskedelem - szolgáltatás tevékenységi körre
Vác, Deákvári fasor 2. szám alatti iroda épület,
melléképület szabad helyiségeit, területeit
-iroda, nyitott szín, szabad terület, raktár-tároló
Lakás bérbeadásra - piaci
alapon:
Vác, Március 15. tér 27. 1/2. ,2 szoba ( 51
m2, összkomfortos)
Lakás bérbeadásra - szociális
alapon:
Vác, dr. Csányi László krt. 15. 2/1. 2 szoba(
55 m2, komfortos)
Lakás értékesítése:
Vác, Ulrich köz 3. fsz. 1. szám alatti,
felújítást igénylő ingatlant, jelen állapotban - 94 m2 alapterületű Hasznosítási pályázat
épületingatlanra:
Vác, Eszterházy utca 2. szám alatti
épületingatlan felújítására, hasznosítására

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról. Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.: 27/510-103

Alpolgármesteri
fogadóóra
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 szerdáján
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.
04.

Május

VÁCI EGYHÁZMEGYE OKTATÁSI KÖZPONTJA

HASZNOS

09.
16.
23.

Júni.

PROGRAMOK

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

01.

D
A
H
E
B

K.
05.
12.
19.
26.
02.

D
B
I
F
C

Sze.
06.
13.
20.
27.
03.

F
C
J
G
D

Cs.
07.
14.
21.
28.
04.

G
D
A
H
E

P.
08.
15.
22.
29.
05.

H
E
B
I
F

Szo.
09.
16.
23.
30.
06.

I
F
C
J
G

V.
10.
17.
24.
31.
07.

J
G
D
A
H

Deákvári Gyógyszertár

Vác, Deákvári főtér 30.

06-27/510-805

Központi Gyógyszertár

Vác, Köztársaság út 23.

06-27/501-630

Vácz Remete Gyógyszertár

Vác, Magyar u. 3.

06-27/305-997

Gyöngyvirág Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 3.

06-27/303-343

Duna Gyógyszertár

Vác, Deres u. 2.

06 -27/501- 415

Kisváci Szent Gellért Gy.

Vác, Papp Béla u. 10.

06-27/306-190

Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a.

06-27/301-367

Benu Gyógyszertár Vác

Vác, Zrinyi u. 9.

06-27/501-385

Fekete Kígyó Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 37.

06-27/312-338

Alsóvárosi Gyógyszertár

Vác, Zöldfa u. 1.

06 -27/311-157

Születések:

Halálesetek:

Nagy Kálmán és Biró Boglárka
gyermeke, Zsombor Kálmán; Kató
András Iván és Krallics Katalin
gyermeke, Dániel; Molnár Gergely és
Végh Karina gyermeke, Dorka; Pajor Ferenc és Fuchs Márta gyermeke, Panna; Forgács Péter és Maszlik
Brigitta Magdolna gyermeke, Villő;
Lénárt István és Popovics Viktória
gyermeke, Botond; Kálmánchelyi Róbert és Horváth Krisztina gyermeke,
Ádám; Sulyán Gergő és Horkai Anett
gyermeke, Kéra; Kocsis Attila és Szelényi Anett gyermeke, Miléna; Koczka
Kornél és Bercsényi Enikő gyermeke,
Gréta; Traxler Ákos és Pintér Adrienn
gyermeke, Zsófia; Scheili Gábor és
Kovács Dorottya gyermeke, Boglárka; Golarich Károly és Kovács Kata
gyermeke, Bence András; Réti István
és Reyes-Sarkadi Carmen Amália gyermeke, Liliána

Sári Péter /1955/, Poholányi Bernadett /1956/, Boroncsok Béla /1942/,
Pálinkás Zoltánné sz. Kucsera Mária Magdolna /1957/, Vörös György
István /1942/, Plankó Mihály /1940/,
Doroszlay Józsefné sz. Kertes Margit
/1938/, Mészáros János /1924/, Nagy
János /1943/, Kecskeméti István
Antal /1936/, Haffner Jakab /1934/,
Petre János Lajos /1951/, Müller Gáborné sz: Somogyvári Irén /1934/,
Egri László /1949/, Mészáros Jánosné
sz: Rapavi Margit /1923/, Kollár Sebestyénné sz: Petényi Anna /1922/,
Együd János Károly /1941/, Zsigmond
Gábor /1943/, Macha István /1947/,
Lőrincz Károlyné sz: Varga Valéria
/1933/, Ványa János /1939/, Müller Tibor /1943/, Sátor Ferenc József /1951/,
M iskei Ferenc /1939/, Bíró Gyula
/1945/, Karanyicz Imréné sz: Mártai
Magdolna /1935/, Törőcsik Ernőné
sz: Varga Katalin /1930/, Zofcsák
István János /1929/, Lénárt Jánosné
sz: Csőke Erzsébet /1921/, Zelenák
József /1945/, Kocsis Zoltán /1954/,
Joó Ernő /1937/, Gyurkovics Gyuláné
sz: Enyedi Erzsébet Mária /1939/

Házasságkötések:
Tóth Máté és
Schmied Edgard
Ramona, Dankó
Terézia, Simkó
Erzsébet

Béres Nikoletta,
és Donca Martina
László és Harmat
Gábor és Pajor

LÁTJÁK ÉS OLVASSÁK. HIRDESSEN NÁLUNK!

1/1:
1/2:
1/4:
1/8:

100
50
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000
000
000
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+
+
+
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ÁFA
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ÁFA
ÁFA

HIR DET ÉSF ELV É T EL:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36 30/698-9507; +36 30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

Hétfő
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései.
20:17 Sporthírek
20:20 Spiritusz – sport, életmód és
szabadidő magazinműsor
20:30 Konyha TV
20:45 Sportközvetítés/film
22:55 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

Kedd
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Katolikus tv – vallási magazin
21:00 Spiritusz – sport, életmód és
szabadidő magazin
21:15 Konyha TV
21:30 Sportközvetítés/film
22:35 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

A váci Karolina Katolikus Általános iskola
pedagógus munkatársat keres!
- Matematika - fizika szakos tanár,
- matematika - bármely szakos tanár,
- fizika - bármely szakos tanár jelentkezését várjuk.
Kezdés : 2015. szeptemberében, határozatlan
munkaidőre.
Érdeklődni: Sisa Sándorné igazgatónál.
Tel: 06/27/814-160, 06/27/814-163

