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Felhívás
Tisztelt Váci Vállalkozók !
Tisztelt Váci Lakosság !
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. november
19-i ülésén elfogadta a helyi építményadóról szóló 35/2015.(XI. 20.) önkormányzati rendeletet.
A megalkotott helyi jogszabály szerint az adó éves mértéke adótárgyanként továbbra is 600
Ft/m2 , 2016. január 1-től azonban már csak azon vállalkozások mentesülnek az építményadókötelezettség alól, akiknek (amelyeknek) a vállalkozási célra hasznosított, építményadó-köteles
épületének hasznos alapterülete (több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen
számított hasznos alapterülete) nem haladja meg a 200 m2-t.
Tisztelettel kérjük leendő adózóinkat (értve ezalatt azokat, akik illetve amelyek 201-500 m2
közötti alapterületű vállalkozási célú épülettel, épületekkel rendelkeznek) hogy legkésőbb 2016.
március 1-ig szíveskedjenek az adóbevallásukat postai úton benyújtani vagy azt ügyfélfogadási
időben a Polgármesteri Hivatal 35. számú irodájában leadni.
Felhívjuk az érintettek szíves figyelmét a határidő feltétlen betartására, tekintettel arra, hogy az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. §-ában foglaltak szerint a bevallás elmulasztása
vagy annak előírt határidőn túli benyújtása esetén 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírság
kiszabására kerülhet sor.
Azon vállalkozások, amelyek 500 m2 feletti alapterületű épülettel rendelkeznek, automatikusan
határozatot kapnak, miután az ő bevallásaik (és ezekben az épületméretek) rendelkezésre állnak.

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Osztály

Hulladék hasznosító telep
Építési, bontási és kommunális jellegű HULLADÉK ÁTVÉTEL
Váctól 7 km-re, Verőcén.
Építési- és bontási törmelék,
sitt és egyéb hulladékok átvétele.
Ömlesztett építőanyag
kereskedelem.
Sóder, homok, zúzott kövek,
termő- és töltőföld, tört beton,
tört tégla és mart aszfalt,
akár kiszállítással is!

Telefon:
06/70-637 22 27
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az I. világháború (1914–1918)
váci dokumentumainak összegyűjtésére!

TARTALOM
4 | DÖNTÖTT A

Mint annyiszor, most is az Önök segítségét kérjük az I. világháború váci emlékeinek, dokumentumainak összegyűjtéséhez. Terveink szerint a város I. világháború alatti történetét és a háborúban
résztvevők életrajzát, életrajzi adatait feldolgozó kiadványt jelentetünk meg. Levéltárunk ezzel
szeretne emléket állítani a háborúban résztvevőknek. Eddig kutatómunkánk során több mint
kétezer személy adatait dolgoztuk fel. Ugyanakkor szeretnénk, ha mindenkiről teljesebb és
pontosabb adatokkal rendelkeznénk.
I. KIK FOGNAK SZEREPELNI A KÖTETBEN? AKIK
1. Az I. világháború időszakában katonák (honvédek, népfelkelők) voltak.
a) akik váci születésűek és váci illetőségűek voltak: máshol születtek, de Vácott sorozták be őket,
itt laktak, ide költöztek a háború alatt, vagy az azt követő években és évtizedekben.
b) akiknek a világháborúban részt vett ősei valamikor Vácott laktak vagy leszármazottai ma
Vácott élnek.
2. A háború ideje alatt a hátországban tevékenykedtek:
a) önkéntes munkát végeztek;
b) a katonai igazgatásban, a közigazgatásban, a hadikórházakban, a hadirokkantak egyesületeiben működtek, tehát valamilyen módon kapcsolódtak a háborús hátország életének
megszervezéséhez, a katonák és a hadirokkantak ellátásához.

RIBÁRY ZOLTÁN | fôszerkesztô | ribary.zoltan@gmail.com

TESTÜLET

5-7 | KRÓNIKA
8-9 | NAPTÁR
10-11 | KULTÚRA
12 | KÖZELKÉP-KULTÚRA
Harrach Péter:
Közép-Európának még van esélye

13 | PROGRAMOK
14 | HASZNOS
15 | HAJRÁ VÁC!
Címlapfotó: Sándor Lajos

II. MIT GYŰJTÜNK?
1. A személyekre és első generációs közvetlen leszármazottaikra vonatkozó személyi iratokat:
anyakönyvi kivonatokat, a katonai szolgálatra, a hadirokkantaktra stb. vonatkozó iratokat,
igazolványokat, emléklapokat stb.
2. Háborús naplókat, feljegyzéseket, visszaemlékezéseket, levelezést, rajzokat, katonai térképeket.
3. Mindenféle vonatkozó tárgyi emléket: kitüntetéseket, hadifogságban készített tárgyakat stb.
4. A személyeket, eseményeket, a korabeli várost, az I. világháborús emlékművet és a Hősök
napi rendezvényeket ábrázoló fényképeket.
5. Nyomtatványokat, plakátokat, röplapokat.
III. MI LESZ A DOKUMENTUMOK SORSA?
1. A dokumentumokat – a tárgyi emlékek kivételével – a levéltárnak ajándékozhatja. Amennyiben
ezzel nem kíván élni, a dokumentumokat visszajuttatjuk tulajdonosának azok digitalizálása –
szkennelése, fényképezése – után.
2. A levéltárnak történő ajándékozás esetén a dokumentumokról készített digitális képeket
cd-re vagy pendrive-ra írva felajánljuk.
IV. HOGYAN LEHET ELJUTTATNI A DOKUMENTUMOKAT A LEVÉLTÁRBA?
Vác Város Levéltárába (2600 Vác, Múzeum u. 4.; levélcím: 2601 Vác, Pf. 59) személyesen, postai
úton és e-mailben lehet eljuttatni a dokumentumokat. Elektronikus formában csak jó minőségű
(300 dpi, Tiff-formátum) dokumentumokat tudunk felhasználni. (Ajánlatos, hogy a digitalizálást
a levéltár végezhesse.)
V. INFORMÁCIÓ, ADATKÜLDÉS
Tel.: 06-27-305-444; e-mail: igazgato@vacarchivum.hu; nyitva tartás: hétfő–csütörtök 7.30–16,
péntek 7.30–13.30.
Kérjük, felhívásunkat juttassák el minél többekhez, hogy minél eredményesebb munkát végezhessünk! Kérjük, segítse munkánkat, hogy az Ön felmenője se maradjon ki a kiadványból!
Vác, 2015. november 16.

Dr. Horváth Ferenc
igazgató

A Váci Földváry Károly Általános Iskola technika szakos
tanárt vagy technika műveltségterületes tanítót keres
azonnali belépéssel.
Jelentkezni lehet önéletrajzzal és diploma másolattal az iskola igazgatójánál
személyesen (Nagymező u. 14.),
telefonon (27/502-531, 27/315-297)
vagy a titkarsag@foldvary-vac.sulinet.hu e.mail címen.

Az Alsóvárosi Óvoda Vác a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet gyógypedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő,
a munkavégzés helye: 2600 Vác, Vám utca 11.
Pályázati feltételek: Főiskola, gyógypedagógus végzettség, legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat, erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 8.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton a pályázatnak a Alsóvárosi Óvoda
Vác címére történő megküldésével (2600 Vác, Vám utca 11. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
587/2015 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 12.
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élig-meddig szubjektív évösszegző krónika következik az
alábbiakban, mert azért nyilvánvalóan vannak olyan
események, amelyek helytörténeti jelentőségét aligha lehet
megkérdőjelezni.
Az egyik legfontosabb történés az elmúlt tizenkét hónapból, hogy
a szoborcsoport alakjait újraegyesítve ismét a főtéren áll
az I. világháborús emlékmű, sokak véleménye szerint ez az ország
talán legszebb-legkifejezőbb ilyen mementója - de ennél sokkal
fontosabb, hogy az érintett családok (és itt talán nincs is kivétel)
ezen a helyszínen is megemlékezhetnek a hősi halottakról.
Új állandó kiállítóhellyel gazdagodott a váci Tragor Ignác
Múzeum kínálata.
Újabb nagyszerű alkotásokkal gyarapodott a Pannónia-ház,
modern szabadtéri szoborral, fali kerámiákkal, monumentális
seccóval.
Az év során teljesen megújult Kisvácon a Rákóczi téri kápolna,
melyet annak idején a száz éve született, szent életű Regőczi István
atya, az „Isten vándora” építtetett.
A nyár folyamán - a vasúti nagyberuházáshoz kapcsolódóan megszépült-korszerűsödött a Naszály- és a Kosdi úti, a belvárost
és Deákvárt összekötő két közúti aluljáró, s decemberben a teljes
projekt lezárult.
Tavasszal kezdődött és novemberre megvalósult a város
közvilágításának - uniós támogatású - fejlesztése, aligha lehet
megkérdőjelezni, hogy azóta jobbak az esti-éjszakai-hajnali látási
körülmények az érintett területeken.
Az alsóvárosi temetőben valóságos építészeti remeklés történt,
igen, az új ravatalozó-épületre gondolok.
Nagyon fontos előrelépés, hogy egy multinacionális cég,
a Michelin csarnokbővítéssel egyik kiemelt logisztikai központjává
fejlesztette a váci bázist.
És egy, az előzőeknél talán kisebb (vagy talán legalább
hasonlóan fontos) jelentőségű újdonság az év végére, hogy
a művelődési központnak köszönhetően immár betlehemi jászol is
áll a főtéri „adventi faluban”.
Nem ragozom tovább, mindenki döntse el maga, hogy a felsorolt
és a nem említett fejlesztések, változások alapján félig üresnek vagy
inkább félig telinek látja a poharat...

 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: Flamich Ottóné, akinek gratulálunk! A
nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. A múlt havi rejtvényként a fegyház
és börtön szerepelt egy régi képeslapon. Mostani feladványunk megfejtését január 15-éig várjuk!

Nyomdai munkák:
Pátria Nyomda Zrt.
Orgován Katalin 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.

Cservenák Péter gyűjteményéből
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DÖNTÖTT A TESTÜLET

KRÓNIKA

Díszdiplomás pedagógusok köszöntése
Az Alsóvárosi Óvoda kicsinyeinek
műsora és - versmondásával saját
nagymamáját is köszöntő - Regyep
Zsófia általános iskolás diáklány
szaval at a tette telje ssé a vá ros
d í s z d ip l o m á s p e d a g ó g u s a i n a k
köszöntésére november 26-án rendezett
hagyományos városi ünnepséget,
melynek a művelődési központ adott
helyet.
- Sokszor van alkal m am
különböző ünnepségeken köszöntőt
mondani, és kijelenthetem, ez a
hagyományos városi ünnepségünk
különösen közel áll a szívemhez.
Hiszen olyan óvodapedagógusokat
és tanárokat köszönthetünk, akik
hosszú pályafutásuk során generációk
sorát oktatták, nevelték alázattal,
becsülettel, szakmai hozzáértéssel
és - ami a legfontosabb - odaadó,

beleérző szeretettel. Nagyon sok
család tartozik hálával önöknek, és
természetes, hogy a város is kifejezze
megbecsülését - mondta bevezetőjében
Mokánszky Zoltán alpolgármester.
A h ag yom ányok hoz h íven
a d í s z d ip l o m á s ok at a z u t o l s ó

Visszaút a munka világába
A Váci Városfejlesztő Kft.-nek
nagy segítséget jelent az országos
közmunka program, jelenleg csaknem
ötven közfoglalkoztatott vesz részt
a társaság feladatainak ellátásában,
elsősorban a parkfenntartás területén
- és természetesen fontos szerepük
lesz a téli hóeltakarítási munkában is.
- A program révén többen már
alkalmazottá váltak. A huszonkét
állandó dolgozó közül tízen korábban
közmu n kások voltak. Jelen leg a
lombgyűjtés a részleg legfontosabb
tennivalója, ezt városrészenként szervezett
csapatokkal oldjuk meg, ugyanakkor
folyamatos a gallyazás, bozótirtás,
szemétszedés és hát a város ünnepi
ékesítésében szintén közreműködtek a
dolgozók. Összességében elmondható, hogy
minden évszakban rengeteg a tennivaló a
közterületek gondozásában, felügyeletében,
szépítésében, és ebben nagy segítség a

közfoglalkoztatás, ami értelemszerűen
szociá l is szempontb ól is óriási
jelentőséggel bír - mondta Mezei Helga
főkertész, az illetékes részleg vezetője.
A főkertészt megkérdeztük az ősszel
kísérleti jelleggel elindított parkőri
szolgálat eddigi tapasztalatairól is.
- Egyértelműen fontos ez a feladat,
a Posta parkba megtaláltuk a megfelelő
embert, aki persze más városrészekben
is ré szt vesz a park fen ntartási
feladatokban, de fontos, hogy rendszeresen
találkozhatnak vele a látogatók a gondjaira
bízott területen. Ez egy különösen
felelősségteljes munkakör, kellenek
hozzá bizonyos speciális képességek, a
személyiségi jegyekről nem is beszélve.
De az anyagi lehetőségek függvényében
mindenképp szeretnénk fejleszteni
ezt a közszolgálatot, hogy minél több
parknak legyen úgymond személyes
gazd ája - mondta Mezei Helga.

Konténer rendelés, kihelyezés
Építési, bontási törmelék, egyéb
kevert hulladék szállítás,
lomtalanítás!
Sóder, homok, termőföld,
gépi földmunka
Vácon
és környékén!
Telefon:
06/70-637 22 27

mu n k ah ely ü ket m a irá nyító
igazgatók is köszöntötték, röviden
méltatva az ünnepeltek pedagógiai
mun káját, felemelő volt h al lanilátni, milyen szeretettel fordultak
e g y m á s h oz e l ő d ö k é s u t ó d ok ,
korábbi kol légák - több esetben

egykori mester-tanítvány párosok.
Vác idei díszdiplomásai: Horváth
Józsefné Korpás Gizella tanító (platina
fokozat), Molnár Sándorné tanár (vas
fokozat, postumus), Békesi Gábor tanár
(gyémánt fokozat), Buchnitz Zoltán
tanár (gyémánt fokozat), Harmos
Béláné tanár (gyémánt fokozat),
Lakatos Péterné óvónő (gyémánt
fokozat), Oravecz Istvánné tanító
(gyémánt fokozat), Rendes Istvánné
tanító (gyémánt fokozat), Sesztay
Nándorné óvónő (gyémánt fokozat),
Kovács Józsefné Szabó Ágota tanító
(arany fokozat), Boroncsok Béla tanár
(arany fokozat, postumus), Konrád
Ede tanár (arany fokozat), Kovács
Edit tanító (arany fokozat), Kurucz
Kálmánné tanár (arany fokozat),
Rátóti Józsefné óvónő (arany fokozat),
Regyep Jánosné tanár (arany fokozat).

A testületi ülésről jelentjük
Az önkormányzat decemberi ülésén
egyebek mellett döntés született arról,
hogy - az intézmény részmunkaidős
dolgozói létszámbővíté sével - a
Szociális Szolgáltatások Háza nappali
melegedője január 1-jétől szabad- és
munkaszüneti napokon is nyitva áll
a téli időszakban a rászorulók előtt.
A testületi ülés előtt a város vezetői
átadták a „Vác Város Sportjáért” kitüntetést
Ács Kristófnak és Bácskai Máténak, a Vác
Városi Evezős Club versenyzőinek, akik
a nyári riói ifjúsági világbajnokságon a
férfi kétpárevezős versenyszámban elért
harmadik, bronzérmes helyezésükkel
érdemelték k i az el ismeré st.
M ó dosított a a te st ü let a
városi kitüntetések alapításáról és
adományozásáról szóló rendeletet, a
változtatás lényege, hogy az elismerő
oklevél és/vagy plakett mellett a
jövőben adott esetben pénzjutalomban
is részesülhetnek az arra érdemesnek
tartott díjazottak, illetve minden
k it ü n t e t é s k a p c s á n l e h e t ő s é g

lesz állampolgári javaslattételre.
Egy törvénymódosítás értelmében
minden belterületi és olyan külterületi
közterületet el kell nevezni, amely olyan
ingatlanhoz vezet, amelyen az épített
környezet alakításáról és védelméről
szóló törvény szerint épület található Vácott számos ilyen hely van, elsősorban a
város határában lévő dűlőkben. Az előírás
teljesítése érdekében a névadományozási
munkacsoport összeállította javaslatát.
Néh ány kisebb mó dosítással az
önkormányzati képviselő-testület
elfogadta az előterjesztést - így például
Szurdok-, Szőlőszem-, Kígyászölyv-,
Gyurgyalag-, Kőporos utcanév is
felkerülhet a jövőben a várostérképre.
A képviselő-testület zárt ülésen döntést
hozott a Vác Város Művelődéséért kitüntető
cím és a Vác Város Művészeti Díja elismerés
kitüntetettjeiről: az előbbi elismerést
Smál-Szilaj Gábor, a Fónay-Humánia
Társulat tagja, a Váci Dunakanyar
Színház munkatársa, az utóbbit a
Garay Képzőművészeti Stúdió veheti át.
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Emléktábla Rusvay Tibor tiszteletére
Tizenöt éve hunyt el a legendás
pedagógus, tudós irodalmár, jeles
helytörténész, dr. Rusvay Tibor,
akinek tiszteletére emléktábla került
az Apor Vilmos főiskola falára - nagyon
sokan vettek részt a november utolsó
szombatján tartott avatóünnepségen.
- Gyakran ébresztjük em lékét
b e szé l geté sekb en , é s gond ol om
sokak nevében mondhatom, hogy
ma is úgy érezzük, mintha még
m in d ig kö z t ü n k l en n e , a l a k j a ,
szel lem isé ge megh atározó an
feledhetetlen, hatása múlhatatlan mondta köszöntője bevezetéseként
Brusznyai Margit zenepedagógus,
karvezető, hozzátéve: ’56-os kivégzett
m ártír édesapja elveszté se után
Rusvay Tibor apja helyett apja lett.
Ezzel kapcsolatban elmondta:
tizennyolc éves korától kezdve -

magántanítványként - rendszeres
vendég volt Rusvay Tiboréknál, akik
szinte a saját gyerekükként fogadták.
- Tib or b ác sin ak igen sok
m a g á n t a n ít v á n y a vol t , h i s z e n
t ud ó s irod a l m á rké nt , t ízszere s
nyelvtud ással n ag yon sok ak n ak
segíteni tudott tanulmányaikban, úgy is
fogalmazhatunk, hogy kis otthonuk Vác

egyetemének számított hosszú éveken
át - fogalmazott Brusznyai Margit.
Rusvay Tibor 1926-ban született
Budapesten. Általános- és középiskolai
tanulmányai után felvételt nyert
a legend ás Eötvö s-kol lé giu mba.
E l s ő d ipl om áj át m ag ya r- sz erb horvát szakpárból szerezte az ELTE
hallgatójaként, de később számos további

Diákolimpiai érmesek reflektorfényben Új Kormányablak
E g y n ap p a l a d í s z d ipl om á s Ács Kristófot és Bácskai Mátét, akik a vasútállomáson
pedagógusok köszöntése után a sportban sportáguk ifjúsági világbajnokságán
(is) kiemelkedően sikeres fiataloknak
gratuláltak a város vezetői: a Boronkayiskola tornacsarnokában a 2014/2015-ös
évad különböző diákolimpiai versenyein
dobogós diákok és nevelőedzőik vehették
át az önkormányzat díjait - kupákat és
okleveleket.
- Feltűnően hosszabb lett az idén a
serlegek asztalsora, vagyis a legutóbbi
évadban minden korábbinál több váci
diák ért el dobogós helyezést a különböző
diákolimpiai versenyeken. Szívből
gratulálunk mindannyiuknak! De nem
csupán az eredményeik miatt, hanem
azért is, mert példát mutatnak, hogy
a tanulás mellett a sportolás is nagyon
fontos a fiatal életkorban. Nyilvánvaló,
hogy később csak kevesekből válik
kiemelkedő élsportoló. Viszont a sportos,
egészséges életmód megismerésének és
megszeretésének szempontjából legalább
ilyen fontosak a diákévek, és itt nem lehet
eléggé hangsúlyozni a tanárok, edzők
szerepét, akiket szintén nagy elismeréssel
köszöntünk - mondta Mokánszky Zoltán
alpolgármester.
Steidl Levente, a Művelődési-Oktatási
és Ifjúsági-Sport Bizottság elnöke
elöljáróban ismertette, hogy a lezárult
évadban minden eddiginél több, 154 tanuló
végzett diákolimpiai dobogón a különböző
váci oktatási intézmények színeiben.
- A különböző diákolimpiai versenyekre
a legtöbb váci iskola benevezett,
tizenhét sportágban. A legsikeresebbek
az atléták, a kajakosok, a kenusok, az
evezősök, a duatlonosok és az úszók
voltak. Szeretnék kiemelni két fiatalt:

a kétpárevezős versenyszámban
bronzérmesek lettek, ezért egyébként
a Vác Város Sportjáért kitüntető címet
is kiérdemelték bizottságunk döntése
értelmében. A csapatsportágak közül hadd
állítsam reflektorfénybe a kézilabdát,
méghozzá a Madách gimnázium leány
kézilabdacsapatát, akik az idén is a
dobogón végeztek, ráadásul a csapat
irányítója, Oláh Kira a gólkirálynői
címet is megszerezte, Hámori Konszuéla
és Helembai Fanni pedig junior
válogatottak, és az NB I-es Ipress Center
Vác csapatában is szerepet játszanak. A
teljesség igényével említsük meg a többi
sportágat is, melyekben érmek születtek:
asztalitenisz, karate, kick-box, cselgáncs,
birkózás, tenisz, tollaslabda, kerékpározás,
sőt szellemi diákolimpián és sakkban
is elkönyvelhetünk sikereket. Ebből is
látszik, hogy milyen sokszínű a sportélet
Vácott, a Nemzet Sportvárosában mondta a bizottsági elnök.

December 11-én új Kormányablak
nyílt Vácott, éspedig a felújított
vasútállomás főépületében.
Tarnai Richárd, a Pest Megyei
Kormányhivatal vezetője az ünnepi
eseményen úgy fogalmazott, hogy
a várakozás alapvetően nem épp
k ivá ltságos h elyzet, íg y fontos
lehetőség, hogy a vasúton közlekedők
adott esetb en itt is leh etősé get
kapnak különböző ügyintézésekre.
Harrach Péter, a választókerület
országgyűlési képviselője hangsúlyozta,
hogy a Budapest-Vác vasútvonal volt
az ország első vonatszakasza, és a
pályaudvarok korszerűsítésében is
kiemelkedő szerepe van a napokban
befejeződött helyi, uniós támogatású
fejlesztésnek, aminek a Kormányablak
kialakítása ugyancsak fontos eleme.
Az ünnepi eseményen elhangzott:
e d d i g - a v á c iv a l e g y ü t t - ö t
vasútállomáson nyílt Kormányablak, s
a tervek szerint összességében tizenhét
városban lesz ilyen sínközeli hivatal.

képesítést elért, illetve ledoktorált.
A z 1 95 6 - os for r ad a l om ut á n
izgatásért másfél évre börtönbe zárta
a hatalom.
Volt idő, amikor csak fizikai
munkásként dolgozhatott, katedrára
csak úgymond eldugottabb helyeken
állhatott, de így is korszakalkotó
jelentőségű ped agógu ssá vált.
Kiemelkedő jelentőségű nyelvészeti
munkássága (ezért megkapta a Dérydíjat) és helytörténészi tevékenysége,
m á sok m el l et t el sősorb a n n ek i
kö szön hető a váci rabtemető
megtalálása és részletes feltárása.
Az új emléktábla avatóünnepségét a
Vox Humana Énekkar közreműködése
tette teljessé, amiért Rusvay Tibor
özvegye, Réti Aranka is köszönetet
mondott, úgy is mint korábbi aktív
kórustag. Ribáry Zoltán
 Letelt

a parkolási
tilalom türelmi ideje
November 30-áig tartott a türelmi
idő a mélygarázs fölötti területen való
parkolás kapcsán, december 1-jével
érvénybe lépett a korábban önkormányzati
szabályzatba foglalt tilalom, a szabályt
megszegők büntetőcsekket kapnak.
A területet behajtani tilos- és egyirányú
utcát jelző táblák szegélyezik, kiegészítve
azzal, hogy az érvényes engedéllyel
rendelkezők bemehetnek a területre, ez a
lehetőség a helyben lakóknak és a környező
területen lévő üzleteknek is nagyon fontos.
December 1-jétől az engedély nélkül
behajtó vagy a területen jogtalanul
várakozó autósok 30 ezer forintos
közigazgatási bírságra számíthatnak.

 Egy

dunakeszi
bírósági döntés margójára
A Dunakeszi Járási Bíróságon a
napokban első fokú ítélet született egy
több mint három éve húzódó perben,
a döntés: a hatóság nem adott helyt
Bóth János képviselő keresetének
a Fördős Attila polgármesterrel
szemben kezdeményezett eljárásban.
A több mint három éve húzódó bírósági
ügy egy 2012. végi ülésen elhangzottak
alapján kezdődött, és az elsőfokú ítélet
alapján a város első számú vezetője nem élt
vissza a szabad véleménykifejezés jogával.
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Véradók köszöntése a városházán Megizmosodott Vácott a Michelin
Több mint harmincan vehettek
át jubileumi emléklapot a Véradók
Napja decemb er 4 - én rendezett
helyi ünnepségén, melynek
a városh áza d íszterme adott
helyet, s melyre természetesen a
szervezőmu n kában segítő lel kes
önkéntesek is meghívást kaptak.
Remzső Mónika véradásszervező
üdvözlő szavai után Fördős Attila
polgármester, Dr. Niegreisz Mária,
az OVSZ Váci Területi Vérellátó
fő or vo s a é s G e r z s eny i I st vá n ,
a M ag yar Vörö skere szt m eg yei
s z e r ve z e t é n e k ig a z g at ó j a a d t a
át a plaketteket, emléklapokat a
kitüntetett többszörös véradóknak.
Az idei kitüntetettek közül eddig
a vácrátóti Gulyás László nyújtotta
legtöbbször a karját segítségképpen,
ő m á r nyol c v a n s z oro s vé r ad ó .
Elismerést - a Magyar Vöröskereszt
Ezü st em lékérem k itü nteté sét veh etett át Rem zső M ón ik a is,
az indoklás szerint újító szellemű
t e vé k e n y s é g é ve l n a g y s z e r e p e
van abban, hogy a váci körzetben
igen sikeres a véradásszervezés.
A különböző rendezvényekhez
k ac s ol ó d ó vé r ad á s ok te ch n ik a i
támogatásáért kü löndíjban
részesült a Váci Városfejlesztő Kft.
Gerzsenyi István úgy fogalmazott,
hogy m inden eg yes vérad ás

ü n n ep, a m ikor eg y h ét közn api
csod a történ ik, a rászoru lók kal
való együttérzé s jegyében.
Dr. Niegreisz Mária hangsúlyozta:
bár a tudomány folyamatosan fejlődik,
minden kutatás mellett az emberi
vér az, amit semmivel nem lehet
kiváltani a gyógyítás során, s egy
véradással három embertársuknak
segítenek az ön kéntesek.
- A jó definíciója igen összetett, de
azt mindenki érezheti, hogy ez a fajta
segítségnyújtás jó cselekedet. Aki vért
ad, tudja, mi a szolgálat, a társadalmi
szolidaritás. Ahogy a szervezők
is tudják, nekik ugyancsak jár a
köszönet fáradhatatlan munkájukért,
újabb és újabb, a véradást népszerűsítő
ötleteikért - mondta a városvezető,
a k i h u szon ö t szö rö s vé r ad ó ké nt
m a g a i s ok l e vé l b e n r é s z e s ü l t .
Az eseményt a sződi általános
iskol a d iá k jain ak műsora tette
teljessé illetve kötetlen beszélgetésekre
a l k a l m a t a d ó fo g a d á s z á r t a .

Adományok a kórháznak
A Váci Közéleti Egyesület többféle
nagy jelentőséggel bíró gyógyászati eszközt, valamint három darab hűtőszekrényt adományozott a váci kórháznak.
A civil társaság két hónappal ezelőtt
jótékonysági hangversenyt rendezett
Oláh Vilmos hegedűművész közreműködésével, a koncert bevételét a Hit
Gyülekezete váci közössége kiegészítette.
Sámoly Görgy, a kórház főigazgatója
az adományozás kapcsán elmondta:
akármilyen finanszírozása van egy
kórháznak, a környéken élők aktív közreműködése egy ilyen szervezetnek az
életében mindig nagyon fontos, bármilyen mértékű és tartalmú az adomány.
A Váci Közéleti Egyesület rendszeresen szervez jótékony célú akciókat, a
váci kórháznak sem első ízben adtak
át adományt, az őszi koncert bevételét,

Korcsolyapálya
a főtéren
Az önkormányzatnak köszönhetően
decemb er 18 - á n korc solyapá lya
nyílt a város szívében, a főtéren, az
időjárástól is függően egész télen

ami egész pontosan 217.360 forintot tett
ki, teljes egészében orvosi eszközök beszerzésére ajánlotta fel a civil szervezet.
Moravcsik Attila, az egyesület elnöke elmondta: a pénzből végül érintés
nélküli lázmérőket, speciális, felfekvést
megelőző matracot, valamint csecsemőés gyermek vérnyomásmérőket, továbbá
három új hűtőszekrényt is vásároltak,
ezek elsősorban a csecsemő- és gyermekosztály hűtést igénylő gyógyszereinek
tárolására szolgálnak.
- Minden ilyen jellegű kezdeményezést örömmel fogadunk. Nem tudom,
hogy az önfenntartó kórház-modell
felé haladunk-e, sok jel ezt mutatja,
és amennyiben igen, akkor mi mindig
partnerek leszünk abban, hogy adományokkal segítsük a helyi intézményt
- mondta hozzájárulásukról Surjányi
Csaba, a Hit Gyülekezete lelkésze.
nyitva áll majd a sport szerelmesei
előtt, a téli idegenforgalmi vonzerőt is
növelheti. Bizonyára nagyon sokakat
vonz majd a lehetőség, hogy ebben a
csodálatos környezetben hódolhatnak
szenvedélyüknek.

D e c em b er 8 - á n sza l agát vágó
ünnepséget tartottak a M ichelin
Hu ngária K ft. megúju lt é s
jelentősen kibővített váci
l og isz t ik a i kö z p ont j áb a n , a h ol
az el mú lt h ó n apok al att eg y
hatalmas új csarnokrész épült fel.
A z esemény ran gját mutatja,
hogy köszöntőt mondott Eric Faidy,
a M ichelin közép- és dél- európai
r é g ió j á n a k i g a z g at ó j a , C a r l o s
Echanove-Escudero, a Michelin európai
logisztikai vezetője és Altusz Kristóf, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium
európai és amerikai kapcsolatokért
felelős helyettes államtitkára is.
Szabó Róbert, a logisztikai központ
vezetője leszögezte: a bővítéssel
a váci telephely a Michelin egyik
kiemelt - tizenöt országot ellátó európai elosztó központjává vált,
s a jövőben megháromszorozódik
a forgal m a, a kapacitás csúcsát
e l é r ve p e d ig é ve n t e 1 0 m i l l ió
abroncs elosztását koordinálja majd.
Az önkormányzat nevében Fördős
Attila polgármester örömét fejezte
ki, hogy a Michelin expanziót hajtott
végre Vácott, szavai szerint, jelképesen
fogalmazva a híres figura, Michelin
mester megizmosodott városunkban,
a cég világtérképén is a korábbinál
fontosabb helyszínné téve a települést.
- Egy város presztízsét nem csupán

kultúrája, történelme, idegenforgalmi
vonzereje határozza meg. Ugyanilyen
lényeges, milyen cégek keresik meg
az önkormányzatot befektetési céllal.
Az abroncsgyártás terén a Michelin
a világ egyik vezető multinacionális
vál lalata, és az, hogy most még
erősebben megvetette itt a lábát,
nagy elismerés településünknek,
amit marketingtevékenységünkben
erőteljesen hangsúlyozni is fogunk.
Nagyon fontos, hogy a központ
b ő v ít é s é v e l , u n i ó s s z i n t e n i s
k iem el kedő jelentősé g ű b á zissá
fejlesztésével közvetve hetven új
munkahely létesül, és természetesen
azt is ki kell emelni, hogy a beruházás
révén jelentős összeggel növekedhet
az iparűzési adóbevétel. Köszönetet
mondok minden döntéshozónak, hogy
minket választottak, gratulálok a
tervezőknek, kivitelezőknek, végezetül
sok sikert kívánok a cégcsoportnak
é s p a r t n e rei n ek - fog a l m a z ot t
kö szöntőjé b en a vá rosvezető.

Finn vendégek jártak városunkban
December 9-én Vácra látogatott
Pasi Tuominen, Finnország - itteni
diplomáciai munkáját az év végén
befejező - magyarországi nagykövete
és Martti Turtola professzor emeritus.
A vendégek előbb a polgármesteri
hivatalban megbeszélést folytattak a
város vezetőivel, majd a művelődési
központban folytatódott a találkozó,
Jean Sibelius (1865 - 1957), a finnek
nemzeti zeneszerzője előtt tisztelgő
ismeretterjesztő és zenei programmal.
A művelődési központban rendezett
esemény elején a résztvevők egyperces
néma felállással tisztelegtek a finn
testvérváros, Järvenpää néhány hete
elhunyt korábbi polgármestere, a Vác
Város Díszpolgára címmel is elismert
Salmivuori Kaarle em léke előtt.
A búcsúzó finn nagykövet, Pasi
Tuominen - magyarul és finnül is méltatta a két ország állami és helyi,
települések közötti kapcsolatait, s
azt kívánta, hogy ez a kapcsolat
a jövőben még tovább erősödjön,
egyre szerteágazóbbá váljon.
Mokánszky Zoltán alpolgármester
kiemelte, hogy Vác és Järvenpää
testvérvárosi kapcsolata már több
m i n t h á r om é v t i z e d e s m ú l t r a

tekint vissza, és e hosszú idő alatt a
társadalmi élet minden területére
kiterjedt, de ezen túlmenően személyes
barátságok is erősítik az összeköttetést.
M a r t t i Tu r tol a h adtö r té n é sz
professzor ezúttal Sibelius nagy
tisztelőjeként, egyik jeles biográfusaként
tartott előadást, és ennek személyes,
családi oka is van, hiszen - mint
elmondta - annak idején nagyapja és a
legnagyobb klasszikusok közé tartozó
zeneszerző szoros barátságot ápolt.
Az előadásban nagy hangsúlyt kapott
Sibelius és a szintén a zeneirodalom
k l asszikusává vált, n ál án ál al ig
több mint tíz évvel fiatalabb két
magyar kortársa, Kodály Zoltán
és Bartók Béla szellemi rokonsága.
A zenei műsorban közreműködött
Bogd an Reincke (hegedű), Tú ri
P é t e r (z o n g o r a) , E m m i S a l m i
(hegedű) és Anni Kallioniemi (cselló).

Szalagátvágás a vasútállomáson
Történelmi jelentőségű beruházás valósult meg az elmúlt három évben
Vác helytörténetében, de a hazai vasúttörténetben is kiemelkedő jelentőségű a vasútállomás és a várost Budapesttel összekötő vasútvonal helyi szakaszának korszerűsítése - fogalmazódott meg a 2012-ben kezdődött uniós
beruházást lezáró, december 1-jén tartott szalagátvágó ünnepségen.
A csaknem 20 milliárd forintos
beruházás keretében megújult és bővült
a felvételi épület utasforgalmi tere,
átalakult a pályaudvar vágányhálózata,
új biztosítóberendezést telepítettek, fedett
peronok épültek, amelyeket már - liftekkel
is felszerelt - aluljárón át közelíthetnek
meg az utasok, az eligazodást korszerű
vizuális tájékoztatási rendszer segíti,
a legfrekventáltabb helyeken zajvédő
fal készült, s a növénytelepítés sem
maradt el az átépített területeken.
Csatlakozó fejlesztésként a Deákvár
és a városközpont közötti kapcsolat
javítása érdekében a - kétsávossá
bővített - Naszály úti aluljáró mellett új
gyalogos és kerékpáros aluljáró létesült,
megújult a Kosdi úti közúti és gyalogoskerékpáros-, valamint a Pacsirta utcai
gyalogos aluljáró. Kiemelkedő jelentőségű,
hogy az állomás két oldalán több mint
350 P+R és 3 K+R parkolót alakítottak
ki, 70 kerékpártárolót telepítettek, az
alsóvárosi parkolókról nem is beszélve.
- Jó ha ötven évente van egy ilyen
kisváros életében hasonlóan nagyszabású
beruházás, kijelenthetjük, hogy régi
álmunk, vágyunk teljesült ezzel a
fejlesztéssel. A finanszírozók, kivitelezők
mellett mindenekelőtt a váci polgároknak
mondok köszönetet, éspedig a türelmükért,
megértésükért, azért, hogy belátóak voltak
A Pe st é s Vá c kö z ö t t i v a s ú t i
vonalszakasz - Magyarország legelső
köz forga l mú gőz vont at á sú vasút i
pályájaként - 18 4 6 - ban ké szü lt el.
A Pestről Bécs felé tartó vasútvonal
építését Magyarország már az 1836.
évi XXV. törvénycikkben tervbe vette.
A két főváros közötti vasút építésére

a munkálatok idején. A korszerűbb
vasúti közlekedés lehetősége, a felújított
vasútállomás csodálatos karácsonyi
ajándék Vácnak - mondta a szalagátvágó
ünnepségen Fördős Attila polgármester.
A városvezető hozzátette: naponta
csaknem hatezren ingáznak Vác
és Budapest között, és korántsem
mindegy, hogy milyen érzésekkel,

Minisztérium helyettes államtitkára.
Hozzátette: a beruházással gyorsabb
lett az áthaladás a váci vasútállomáson,
ami azért is különösen fontos, mivel
ezen a vonalon közlekednek a pozsonyi,
prágai és berlini nemzetközi vonatok.
A helyettes államtitkár bejelentette,
hogy a 2020-ig tartó uniós költségvetési
időszakban ezer milliárd forint jut a

benyomásokkal szállnak vonatra Vácott.
- Naponta több mint harmincezer
utas veszi igénybe a váci vasútvonalat,
a Nyugati pályaudvarig tartó 30
perces menetidő jóval kevesebb az
autós utazásnál, így megvalósult az az
uniós célkitűzés, hogy az egyénitől a
környezetkímélő közösségi közlekedés
felé csábítsuk az utasokat - fogalmazott
Becsey Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési

vasút fejlesztésére, ebből 42 milliárd
forintot különítettek el arra, hogy a
nagyobb vasútállomásoknál megteremtsék
a közvetlen autóbuszos kapcsolatot.
Pál László, a MÁV Zrt. általános
vezérigazgató helyettese azt emelte
ki, hogy a váci vonal a teljes 7700
kilométeres országos hálózatnak
mindössze 0,8 százaléka, de ezt
használja a fizető utasok 9 százaléka.

báró Sina György és Szitányi Ullmann
Móric kért engedélyt. Az első lépést
Ullmann Móric tette meg, a Pest–Vác–
Pozsony között építendő vasútvonalra
1837. november 14 - én szerezte meg
az előmunkálati engedélyt. A tervek
elkészítésével Carl-Friedrich Zimpel
porosz mérnököt bízta meg, aki korábban

már részt vett vasútépítési munkákban
az Amerikai Egyesült Államokban.
A vasútvon al terveit Zimpel 1839.
júniusáig elkészítette, de anyagi viták
miatt az építkezést már nem ő vezette.
A vasúttársaság 1844. június 26-án
hirdetett pályázatot a vasúti anyagokra
és azok leszállítására. Az építkezés

- A vasúttársaság 2004-ben ezeken a
vonalakon vezette be az integrált ütemes
menetrendet és a zónázó közlekedést,
amely az utasok számára egyszerűen
megjegyezhető, egyenletes indulási
időpontokat és rövidebb menetidőket
biztosít. A december 13-ától érvényes
2015/2016 - os menetrend továbbra
is ütemesen közlekedő járatokat
biztosít a Budapest és Vác között
utazók számára - mondta Pál László.
M osó czi L ászló , a b er u h á zó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
(NIF) Zrt. vasútfejlesztési igazgatója
a beruházás finanszírozási részleteiről
szólva elmondta: a vasútállomás és a
vágányhálózat felújítása, a peronok
kialakítása és az egyéb építés 14,8
milliárd forintba került, a biztosító
berendezés és a távközlési létesítmények
megvalósítása további 4,9 milliárd
forintot tett ki, s mindezen költségek
nyolcvanöt százaléka volt uniós forrás.
- A történelmi vasútvonal fejlesztése
fontos állomása volt a hazai vasút
korszerűsítésének, európai színvonalra
emelésének. Az elmúlt uniós költségvetési
időszakban 540 kilométer vasútvonal
újult meg. A 2020-ig tartó időszak
támogatásából pedig jövőre elkezdődik
újabb 1 3 0 kilométernyi további
felújítás - emelte ki Mosóczi László.
vezetésére a szintén porosz hadmérnököt,
August Wilhelm Beyset (magyarosan
Beyse Ágoston Vilmos) szerződtették.
A kezdetben egyvágányú Pest–
Vác közötti vasútvonalat végül 1846.
július 15-én nyitották meg ünnepélyes
keretek között, József nádor és családja
jelenlétében.
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Hatvan éve alakult a Szent Cecília Kórus Arany diplomás a Vox Humana Énekkar
A közelmúltban átadták a hetedik Kodály Zoltán Magyar
Kórusverseny elismeréseit. A magyar kórusok legmagasabb
szintű, három napos megmérettetésén idén tizenkét
kategóriában nevezhettek profi és amatőr csoportok éspedig a névadó ritkábban elhangzott műveivel.

Hatvan évvel ezelőtt alakult a váci
székesegyház Szent Cecília Kórusa, így
a hagyományos november végi - Krisztus
király ünnepnapjához kötődő - nagy
koncertjük az idén különösen ünnepélyes
volt, számos vendég énekkar, nagyszerű
szólisták közreműködésével. Ugyanakkor
a jubiláló közösség mögött egyre erősebb
az utánpótlás a Váci Székesegyházi
Kórusiskolának köszönhetően, a
Székesegyház Gregorián Scholája pedig
tovább színesíti a zenei palettát. A felnőtt
és a diák karok számos vasárnapi vagy
más ünnepi szentmisén szolgálnak év
közben, de az egyházi év csúcspontjain,
így adventben és karácsonykor is
különösen kiemelkedő jelentőségű a
közreműködésük a szertartásokon - és
nem csupán a püspöki székhelyen, de az
ország más településeinek templomaiban
úgyszintén.
A Váci Székesegyház Szent Cecília
Kórusa ma M agyarország egyik
legnagyobb létszámú, jelenleg több mint
100 tagú egyházi énekkara. Repertoárjuk a
gregorián énektől a reneszánsz polifónián
és barokk kórusműveken át a klasszikus,
romantikus és 20. századi egyházzenei
kórusirodalom legjelesebb darabjait
egyaránt felöleli. Külföldön is ismertek:
az évtizedek során sok helyen énekeltek
Európa szerte, többek között a Lourdes-i
Bazilikában, a Párizsi Notre Dame-ban,
a római Szent Péter Bazilikában, az idén

közreműködtek a milánói világexpón.
A Szent Cecília Kórus előzményeként
a 20. század első felében a mintegy fél
évszázadon át hivatalban lévő Pikéthy
Tibor zeneigazgató, székesegyházi
karnagy, zeneszerző működtetett
székesegyházi énekkart. 1955-ben dr.
Huszár Dezső kapucinus szerzetes lett
a főtemplom karnagya, aki az elnyomó
rendszerrel is dacolva szervezte-vezette
a kórust. Az induláskor sokat segített
Bárdos Lajos, a Mátyás templom egykori
karnagya, a lelki és szellemi rokonság
azóta is él a váci és budavári énekesek
között.
Amikor a kommunista rendszer
bukásakor megkezdődött hazánkban a
szerzetesrendek visszaállítása, Dezső atya
lett a Kapucinus Rend magyarországi
tartományfőnöke, kérésére pedig dr.
Bánk József érsek-püspök az akkor
Turán, káplánként szolgáló Varga
Lászlót nevezte ki a váci székesegyház
karnagyává, és egyúttal rá bízta a
székesegyház kórusának vezetését, a
kántortovábbképzés feladatával együtt.
- Igyekszem ezt a feladatot Dezső atya
példáját és lelkületét követve, a II. Vatikáni
zsinat egyházzenei rendelkezései szerint
azzal a hűséggel és hálával teljesíteni,
mellyel az egyház hagyományos ceciliánus
egyházzenei irányvonalának, egykori
tanáraimnak és nagyszerű elődeimnek
tartozom - mondta Varga László. R.Z.

Az ünnepi esemény fővédnöke
Balog Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere, tiszteletbeli elnöke Kodály
Zoltánné Péczely Sarolta volt.
A Sándor Bence karnagy vezette
vá c i Vox Hu m a n a É n ek k a r a z
„A” kategóriában, a vegyeskarok
között adta le nevezését, és ragyogó
szerepléssel 94 pontot, ezzel pedig
Arany minősítést szerzett.
A kategórián belül minden kórusnak
elő kellett adnia Kodály Zoltán: „Sík
Sándor Te Deuma” című alkotását.
A Vox Humana ennek eléneklését
követően egy későreneszánsz angol
szerző, Thomas Weelkes: „Hosanna to
the Son of David” című művét, majd
Kocsár Mikós: Missa Tertiájából az
„Agnus Dei” tételt szólaltatta meg,
záráské ppen J. G . Rheinb erger:
„Angelus Domini” című motettája,
valamint Josu Elberdin kortárs baszk
zeneszerző „Cantate Domino” című
műve csendült fel.
A verseny szabályai alapján minden
kategória legtöbb pontot szerző

kórusa énekelhetett a záró nagydíjas
versenyen. A zsűri döntése alapján
azonban az „A” kategóriából nem
csak a 96 pontot szerzett budapesti
Prelude kórus indulhatott a legfőbb
megmérettetésen, hanem a második
legtöbb pontot szerzett Vox Humana is.
Ugyanis a zsűri egyöntetű véleménye
alapján a különbség alig volt mérhető,
a pontszámok kü lönbsége pedig
elenyésző volt. A Vox megérdemelten
jutott tovább, és a gálaversenyen is –
új műsorral – kimagasló teljesítményt
nyújtott.
A verseny nagydíját végül a Prelude
kórus nyerte.
Sándor Bence karnagy az Europa
C a n t at k a r n a g y i k ü l ö n d íj á b a n
részesült, melynek köszönhetően
meghívást kapott a 2018-ban Tallinnban
megrendezésre kerülő Europa Cantat
Fesztiválra.
A kórusversenyen szerzett Arany
minősítés hatalmas szakmai siker
a kórusnak, és nagy dicsőség Vác
városának is.

Évfordulós emlékezés Rózsa Endre költőre
Épp húsz éve annak, hogy elhunyt
Rózsa End re József Attil a- d íjas
költő, akiről minden év november
vé gén m egem lékezn ek rokon ai,
tisztelői, volt pályatársai az egykori
lakóhelyén, a Vám utca 14. alatti
tömbház falán elhelyezett emléktáblánál.
Az idei megem lékezés
bevezetéseként Mokánszky Zoltán
alpolgármester megemlítette, hogy a
Kultúra Magyar Városaként Vác az
irodalmi életben is fontos helyszín,
amiben mások mellett Rózsa Endrének
is n ag y szerepe van - eg y úttal
köszönetet mondott a Madách-körnek
a néhai költő emlékének ápolásáért,
é l et művé n ek n é pszer űsíté sé é r t.
Rózsa Dániel, a költő fia elmondta:
épp öt éve, édesapja születésének
hetvenedik évfordulóján avatták az

emléktáblát a Földváry téri tízemeletes
tömbház falán, azóta ez a mementó is
az öröksége része, amiért köszönetet
m on d ot t a kezd em é nyező k n ek .
M int m ind en é vb en , ez út t a l
is ké sz ü lt n é h á ny id é z et tel a z
al kalom ra, péld áu l el mondta az
a l áb b i Ró z s a E n d r e - k é t s or o st:
„Néhány verssor, mi megmarad/
néhány gyönyörű tükördarab...”

N é m et h Pé ter M ikol a kö ltő,
a - közé piskol ai rend h agyó
irodalomórákkal teljes - Rózsa Endre
emléknap kezdeményezője és motorja
szintén verseket idézett illetve olvasott
fel, például a Petőfi ’73 című költeményt,
amit azért gondolt időszerűnek, mert
szavai szerint a mai fiatalságnak
ismét meg kell fogalmaznia, mit
jelent a modern korban a szabadság,

különösen a nemzeti szabadság, aminek
egykor Petőfi lánglelkű szószólója volt.
- M a a legfőbb veszély, hogy
sokan nem tudják vagy nem akarják
tudomásul venni, milyen kultúrába
születtek bele. Pedig európaiságunkat
nem máshol kell keresnünk, hanem
idehaza, szűkebb pátriánk értékeit is
felfedezve-megbecsülve. Csak hát ezt
a szemléletet, a hazafias gondolkodást
sokan támadják, veszélyeztetve a
nem zeti jövőt - fogalmazta meg
kétségeit Németh Péter M ikol a.
Hozzátet te: a közö s eu ró pai
boldogulás, békesség alapja az, hogy
az egyes népeknek meg kell érteniük
mások nemzeti szenvedéstörténetét.
A koszorúzáson közreműködött
Kocsis György, aki két József Attilaverset adott elő, gitárjátékkal kísérve.

Színházi premier: Téli Ünnepi Napok
Yvonne, burgundi három hónapon
hercegnő
keresztül
November végén volt a premierje a Váci Dunakanyar
Színházban az Yvonne, burgundi hercegnő című előadásnak, melyet a Nemzeti Színházzal koprodukcióban
vitt színre városunk teátruma.
Fotó: Cservenák Péter

Nemzetközi produkció jött létre a kis
váci színházi műhelyben, hiszen a rendező
a világhírű, kísérletező szellemű, új
utakat kereső ukrán Jaroslav Fedoryshyn
(nyáron, a V4 Fesztivál és Színházi
Találkozón óriási siker volt rendezésében
a Lviv Academic Theatre Voskresinnia
szabadtéri Cseresznyéskert-előadása), s a
szereplők között van kassai színművész is.
A hazai közreműködők kapcsán ki kell
emelni, hogy Kis Domonkos Márk, a váci
színház igazgatója és Smál-Szilaj Gábor, a
teátrum munkatársa, a Fónay-HUMÁNIA
Társulat tagja is fontos szerepet kapott
a darabban.
A színpadi irodalom egyik nagy
klasszikusa, a lengyel Witold Gombrowicz
szatirikus darabja az alakoskodás tiszta
allegóriáját festi meg groteszk élccel és
éles humorral.
A történet szerint Fülöp herceg
szokásos délutáni sétája közben egy
borzalmasan csúf és visszataszító

Betlehemi jászol
a főtéren
A főtéri advent újdonságaként
betlehemi jászol készült közvetlenül
a Fehérek templom a előtt.
A december 8-án tartott ünnepélyes
átadáskor Beer Miklós megyés püspök
úgy fogalmazott, hogy az alkotás igazán
szép és gondolatébresztő megjelenítésben
hozza test- és lélek-közelbe Jézus születését.
- Fogadjuk a lelkünkbe azt az üzenetet,
hogy az Úr így, ilyen szegényesen jön
közénk, sorsközösséget vállalva az
emberiséggel! Indítson ez arra minél
többeket, hogy mi magunk is felelősek

lányra lesz figyelmes. A herceg barátai
kíméletlen és szemtelen gúnyolódásba
kezdenek, ám Yvonne tudomást sem vesz
megaláztatásáról. Hallgat. Hallgatása
pedig olyannyira felbosszantja Fülöpöt,
hogy elhatározza, feleségül veszi a
tohonya torzszülöttet, mert hittel vallja:
„Mindenkinek jut valaki, aki megőrjíti”.
S bár az udvar teljesen megbotránkozik
a képtelen döntésen, a szülők - remélve,
hogy fiuk felhagy a gyerekes játékkal színleg mellé állnak. Fülöp „tréfájában”
azonban nincs megállás. Yvonne-t
a palotába viszik, ahol alaposan
megbolygatja az addigi (vélt) harmóniát
és a fennálló rendet. A lány a körülötte
lévők taszító tükörképévé válik, és
bosszantó hallgatásával mindenkit „szóra
bír”. Jelenléte régi titkokat, elhallgatott,
ocsm ány bűnöket hoz felszín re.
Némaságának hangja van.
És bizony ebből a kellemetlen
helyzetből csak egyetlen kiút van, a
gyilkosság. Mert az udvarnak le kell
győznie ezt a riasztó, saját bűnüket
megrajzoló akadályt.
Jaroslav Fedoryshyn különleges
koncepciója szakított a darab eddig
megszokott játékhagyományával - már
abban is, hogy egy csodálatosan szép
színésznő kapta meg a főszerepet. A vonzó
Yvonne-karakter megformálása még
inkább megerősítheti a nézőt abban, hogy
valójában az udvar a torz és ocsmány.
vagyunk másokért, szolidaritást
kell vállalnunk a rászorulókkal,
üldözöttekkel - mondta a főpap.
Fördős Attila polgármester köszönetet
mondott a betlehemi jászol állításáért az
ötletgazdáknak és az alkotóknak, s egyúttal
ígéretet tett, hogy a karácsonyi várakozást
a jövő évtől - egy hatalmas adventi
koszorú körül - városi szintű közösségi
ünnepélyes gyertyagyújtó események
tehetik még bensőségesebbé a főtéren.
A főtéri Betlehem ötletgazdája
Borossa Zsóka, a M ad ách Im re
Művelődési Központ munkatársa, a
megvalósításban, azaz az ember méretű
alakok megformálásában, a jelenet
berendezésében Bonifert László, Dilong
Sándor, Tábori Katalin voltak a fő segítői.

December 3-án kezdődött és egészen február végéig
programok hosszú sorát kínálja az érdeklődőknek a
Madách Imre Művelődési Központ Téli Ünnepi Napok
című eseménysorozata.
M int Ret zler Péter igazgató
a beh arangozó sajtótájékoztatón
elmondta, arra törekedtek, hogy
minden korosztálynak bőven kínáljanak
szórakozási lehetőséget.
A Téli Ünnepi Napok programkínálatát
tartalmazó műsorfüzetet megtalálhatják
az érdeklődők mind a művelődési házban,
mind más intézményekben, illetve
naprakész információkért érdemes
rendszeresen felkeresni a művelődési
központ honlapját.
Párhuzamosan, december végéig
tart a főtéren - szintén a művelődési
központ szervezésében - az adventi vásári
forgatag, az év végi napokban is számos
kiegészítő programmal, mint Borossa
Zsóka főszervező felhívta a figyelmet,
30-án újra lesz forraltbor főzőverseny,
az évfordulón pedig zenés szilveszteri
műsorra várják az érdeklődőket.
A sajtótájékoztatón Retzler Péter
igazgató szót ejtett a művelődési központ
új kezdeményezéseiről-szolgáltatásairól is.
- Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk
a közönség igényének felmérésére,
marketingmunkánknak ez az egyik
alapja, és ezen az alapon akadnak
olyan korábbi programok, amelyekről
érdeklődés hiányában lemondtunk,
ugyanakkor sokkal több az újdonság.
Említhetem a kisgyerekes családok
körében máris nagyon népszerű játszó
szobát, a fiatalokat egyre inkább vonzó

slam poetry-esteket, a havi rendszerességű
táncházi programokat, a szintén havi
egy alkalommal programot kínáló 3D
mozit, a blues-esteket, de ez csak néhány
kiragadott példa, és természetesen számos
más újító ötlet van még a tarsolyunkban.
De azt is látni kell, hogy a forrásteremtés
nem könnyű feladat, bár azért nem
panaszkodhatunk, hiszen igen sok
pályázatunk bizonyul sikeresnek. Ez
azért is lényeges, mert így mérsékelt,
mondjuk ki bátran, vonzó jegyárakat
szabhatunk különböző alkalmi és
rendszeres eseményeinkre - fogalmazott
az intézményvezető.
Hozzátette: az a törekvésük, hogy a
művelődési központ igazi kultúrpalota
legyen, és a helybéliek mellett egyre
inkább a környező településeken élők
is itt kereshessenek és találhassanak
maguknak művelődési-szórakozási
lehetőséget, ne kelljen máshova menniük
ilyen élményekért. R.Z.
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KULTÚRA

KÖZELKÉP

Közép-Európának még van esélye
Korunk legnagyobb európai kihívása a migránsáradat. Számomra a kérdés úgy
vetődik fel, hogyan lehet hiteles emberi és hatékony politikai megoldást találni.
Minden tisztességes ember, ha éhezővel találkozik, enni ad neki, ha ruhátlannal,
ruhát ad, és annak, aki az életét menti, menedéket – természetesen a lehetőségeihez
képest. Az ügy azonban ennél sokkal bonyolultabb.

Egyrészt a bevándorlók többsége nem
menekült, másrészt a tömeges migráció
komoly veszélyt jelent az európai
társadalmakra. Ezért a humanitárius
szempont mel lett az önvédelem
szempontját is érvényesíteni kell. Ezt
nevezem a kettős felelősség elvének. A
két szempont a hosszútávú megoldásban
találkozik. Békét és életlehetőséget kell
biztosítani a kibocsátó országokban, illetve
az azonos kultúrkörben lévő szomszédos
országokban biztosítani az átmeneti
tartózkodás megfelelő körülményeit. Így
mindenki előbb-utóbb szülőföldjére térhet
vissza, addig is ahhoz hasonló közegben
élhet. A gazdasági bevándorlók előtt pedig
le kell zárni az unió határait. Véget kell
vetni az embercsempészek tobzódásának,
a megtévesztő csalogatásoknak, a sanda
politikai szándékok, és a dekadens eszmék
érvényesülésének.
Fontos, hogy két kérdésre világos
választ kapjunk. M ik a tömeges
bevándorlás következményei, illetve mi
van az érthetetlen nyugati magatartás
mögött. A bevándorlók normái jelentősen
különböznek a mieinktől. Nem fogadják

el a befogadó ország értékrendjét, nincs
szándékuk integrálódni. Zárt közösségben
kívánnak élni, saját szokásaik szerint.
Így a tömeges bevándorlás óhatatlanul
párhuzamos társadalmakat eredményez.
A multikulturális társadalom számukra
elfogadhatatlan. Ahogy egy keleti
keresztény fogalmazott: a tolerancia
jegyében beengedjük az intoleranciát.
Mindennek a megfogalmazása a
valóságot és nem az idegenellenességet
jelenti. Nem lehet az úgynevezett
p ol it ik a il ag kor rek t b e sz é d
hangoztatásával a probléma feltárását
megtiltani, mert ezzel – mint sok más
esetben – a megoldás lehetőségét zárjuk ki.
A mu ltiku ltu rális társadalom
gondolata ez esetben megbukott. Csak
abban az értelemben létezhet, ahogy
a nemzeti kisebbségek sajátságai
gazdagítják az ország kultúráját, vagy
egy-egy távoli országból jött ember,
beilleszkedve a befogadó ország világába
ott talál otthonra. Mindkettőnek azonban
feltétele a helyi törvények és normák
elfogadása. A párhuzamos társadalmak
következménye – az érintetteket ismerve
– a frusztráció, az elégedetlenség és az
agresszivitás.
A nyugati vezetők magatartása mögött
többek között homályos politikai szándék,
téves eszmeiség és német belpolitikai
okok vannak. A tényleges politikai

szándékok és gazdasági érdekek ritkán
fogalmazódnak meg. Ne legyen azonban
senkinek kétsége afelől, hogy akik Európa
destabilizálásában érdekeltek, minden
rendelkezésre álló eszközzel támogatják
a migrációs áradat fenntartását. Az
ideológiai háttér viszont nyilvánvaló,
ahogy annak életidegen mivolta is
bebizonyosodott.
Ezt három pontban meg lehet ragadni.
Az emberi jogok helytelen értelmezése,
amelyből hiányzik az egyéni felelősség és
kötelezettség. A liberális tabuk – ahogy
már utaltam rá – a problémák felvetését
is akadályozzák. A merev liberális
dogmák pedig előregyártott megoldásokat
engednek csak meg. Mindezt leöntik a
„politikailag korrekt” mázával. Így
nem csoda, ha az új kihívásokra nincs
válaszuk, hiszen azokat ideológiai és nem
gyakorlati oldalról közelítik meg.
Ezzel szemben M agyarország
tényleges kihívásra ad valós választ,
amelyet egyre többen elismernek.
Ami ma Nyugat-Európában történik,
azt a német szándék határozza meg. A
belső egyensúlyuk – amit a nagytőke
és az irányított média is támogat
– a nagykoalícióra épül. Ez pedig
a jelenleginél nagyobb mozgásteret
nem enged. Az európai közvélemény
nyomására ma már itt-ott mutatkoznak
a m igrán sárad at mérsék lé sének

jelei. A tömeges befogadás súlyos
következményei ugyanis ma már egyre
nyilvánvalóbbak. Az évtizedek múlva
várható hatások világossá teszik, hogy
Nyugat-Európa iszlámosítása befejezett és
visszafordíthatatlan tény. Nem kell másra
gondolnunk, mint a hatalmas demográfiai
különbségekre (például, Franciaországban
a családok átlagos gyermekszáma kettő,
míg a bevándorlók családjaiban ez a szám
8), a nyugati családok és párkapcsolatok
válságára, illetve a gyermekvállalási kedv
általános csökkenésére.
Ezek után feltehetjük a bátortalan
kérdést, erre a súlyos problémára
nyugati politikusok tehetetlenségén túl
találhatunk-e más okokat is? Igaza van
azoknak, akik a jelenség mögött a nyugati
kultúra gyengülését, indentitásunk
megroppanását, keresztény gyökereink
és hagyományos értékeink megtagadását
is látják? A válasz egyértelmű igen.
A valós megoldást is itt kell keresnünk,
ami Közép-Kelet Európa számára még
esélyt jelenthet. Büszkén vállalnunk
kell a hagyományos európai értékeket,
megerősíteni identitásunkat, így tudunk
erőt érezni és mutatni. Ez vissza fogja
adni önvédelmi reflexeinket is.

Harrach Péter
országgyűlési képviselő

Közkincseink XXXIX.

GONDOLATOK A FENYŐFÁRÓL ÉS AZ ÜNNEPRŐL
KEGYES ZOLTÁN
Illetlen kérdés ez, ilyen-

kor karácsonykor, de most
tényleg, a karácsonyfa például giccses, vagy inkább
fennkölt szépség? A kérdés
ugye azért nehéz, mert
mégiscsak a keresztény hit
egyik legszentebb misztériumára, Jézus születésére utal. Azonban ha ettől a minőségétől
és a hozzá fűződő személyes emlékektől
vagy érzelmektől megfosztjuk, mégiscsak
egy elképesztően összedobált valami, egy
„csiri-viri kreálmány”.
Mert ugyan mi köze lehet egy fenyőfának az
ezüstgombához, egy kristálypingvinhez, a
szikrázó csillagszóróhoz, vagy amit nemrég
láttam, az eozin mázas dinoszaurusz függő-

gyártja, úgyhogy előbb-utóbb tán az aranyhöz? Képzeljék csak el, ha egy földönkívülinyi kultúrtörténetbe a fenyőfa díszítés szoszínű szerencsecica integet majd vissza a
nek csupán egyetlen perc benyomása lehetkása, vagy, hogy a szaloncukrozás magyar
fenyőfa tejéről.
ne az emberiségről, és az a találkozás épp
találmány? Gondol-e arra, hogy egyáltalán
egy karácsonyfával történne meg mondjuk
mi köze lehet ezeknek a több mint 2000 éve De elgondolkodik ezen bárki is szenteste?
Czövek Úrék nappalijában, hogyan próbálná
megtestesült Jézushoz? Nem hát, ki gondolBiztosan nem! A karácsony ugyanis nem erértelmezni a kultúránkat ..?
kodik el ezen szenteste! Vagy azon például,
ről szól, hanem az együttlét melegségéről, a
hogy a karácsony kifejezés az ősi magyar
körítés pedig a ráhangolódást segíti.
És itt van a keresztény egyház kódmagyakerecseny- a sólyomreptetés, vagy a bolgár Van még itt valami. Sokszor hallani a monrázása: a fa tetején a csillag a három királyt
kracsun, a téli napfordulót jelző ünnepekből,
csalogató égi jel, a háromszög alakú fenyőfa
dást, hogy a karácsony a szeretet ünnepe.
akár a szintén a napfordulóhoz köthető satura szentháromság szimbóluma. A fa örökzöld,
Látom is magam előtt Czövekéket :„azt ternalia római pogány ünnepből származik.
így a hit által elnyerhető örök élet leképezése,
vezgetjük a családdal, hogy megünnepeljük
de eszébe jut ez bárkinek, miközben a fát Aztán ott vannak a „tökélyhajhászok”: csak
a szeretetet”! Hát ez elég viccesen hangzik
körbeénekli a családdal? Vagy, hogy a színes
nem?
piros, vagy arany-piros, netán kék-ezüst
gömbök az emberi vagy az isteni természetre
legyen a fa díszítése, „szívem már megint A szeretet ugyanis olyan, hogy vagy van,
utalnak?
görbe fát hoztál, ráadásul nem is normand”!
vagy nincs, Igyekszik az ember megteremteLáttam már tojásokkal tarkított fát is! Van-e
ni. Erre lehet jó alkalom például a karácsony,
Mégis mennyi mindent jelent nekünk szenkőbe vésett esztétikai protokoll, amitől biza többi kultúrtörténeti részen, akárcsak a
teste az a feldíszített fa.
tosan megérint minket karácsony szelleme?
fenyődíszek jelentésén meg ráérünk máskor
Elmereng-e bárki is ilyenkor azon, hogy
Lassan már a függőket is a „China Holding
töprengeni.
mindössze 150-170 éve került be a karácso-

HASZNOS

PROGRAMOK

Vác Város Önkormányzat nevében
és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft.
Vagyonhasznosítási részleg
(Vác, Köztársaság út 34.)
2015. december havi hirdetései:

2016. január 13. és 14. 10 óra

December 30. 19 óra

Óz, a nagy varázsló

Előszilveszteri show Fábry
Sándorral, a Bagi-Nacsa
párossal és Zsédával

A Pódium Színház előadása
Jegyár: 800 Ft
2016. január 16. 19 óra

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

Beépítésre
alkalmas
ingatlanok
eladásra:
Vác, Deák vár-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
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 hrsz-ú, 2719 m2
nagyságú, kivett beépítetlen
terület megnevezésű ingatlant
Vác, „Toperini park” Avar
utcába lévő 4530/431 hrsz-ú,
1 ha 2955 m2 nagyságú,
kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlant

Vác, Csatamező Bolgár utca
5676/2 hrsz-ú, 1218 m2
nagyságú, kivett beépítetlen
terület megnevezésű ingatlant
Vác, Deákvár-Törökhegy Fokos köz - 5999/2 hrsz-ú,
753 m2 nagyságú , önálló
kivett beépítetlen ingatlant
(jelentkezés sorrendjében)
Vác, Deákvár-Törökhegy Harács köz - 6023 hrsz-ú,
750 m2 nagyságú, önálló
kivett beépítetlen ingatlant
Vác, Kőhíd lakóparkban,
598 m2 nagyságú, tóparti
(1 db) közművesített telkeket
Vác, Deákvár-Papvölgy 4 db
- 4762/36,37,38,39 hrsz-ú, önálló kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanokat

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
tevékenységi körre
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, Március 15. tér 27. szám
alatti, 3099/1 hrsz-ú, 22 m2
alapterületű, nem lakás célú
helyiséget - kereskedelemszolgáltatás tevékenységi körre
Vác, Zöldfa utca 1. szám alatti,
4520/A/1 hrsz-ú, 142 m2
alapterületű, nem lakás célú
helyiséget - kereskedelemszolgáltatás
Vác, Káptalan utca 18. szám
alatti, 3216/A/9 hrsz-ú. 14 m2
alapterületű, nem lakás célú

helyiséget - kereskedelemszolgáltatás tevékenységi körre
Vác, Radnóti úti buszmegállónál
2 db pavilonokat (külön-külön),
13-13 m2 alapterülettel, kereskedelem-szolgáltatás
tevékenységi körre

A Váci Szimfonikus Zenekar koncertjén
vendégművészként közreműködik Ress
Hajnalka, Békefi Viktória,
Egyházi Géza és Pintér Tibor,
a műsort operett gyöngyszemek,
musical részletek
és örökzöld filmzenék alkotják.
Jegyár: 2200 Ft (elővételben)
2500 Ft (az előadás napján)

Vác, Zöldfa utca 33. szám
alatti, 4526 hrsz-ú , 31 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

2016. január 15. 19 óra

„Látja Isten,
hogy állok a napon…”
Pilinszky János est
a Hobo-bérlet sorozatában
Hobo előadásában, Verebes Ernő
megzenésítésében Pilinszky Jánosnak, a
XX. századi magyar irodalom
mára klasszikussá lett költőjének
húsz verse hangzik el.
Jegyár: 1900 Ft
2016. január 23. 19 óra
A magyar kultúra napja alkalmából
Jókai Mór-Másik Lehel-Vizeli Csaba:

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, Budapesti főút 21. szám
alatti, társasházi, Műemléki
épület, 3518/A/1 hrsz-ú, 39
m2 alapterületű, nem lakás
célú helyiséget, kereskedelem
- szolgáltatás tevékenységi
körre

Addig se feledjék, továbbra se igyanak
mosatlan gyümölcslevet,
hogy Beethoven a zene Mozartja, és
kezeket a paplan fölé, éljenek a csajok!
Jegyár: 4900 Ft,
mely tartalmaz pezsgős koccintást és
állófogadást az előadás szünetében.

Az aranyember - musical
(A Magyarock Dalszínház előadása)
Jegyár: 2600 Ft

2016. január 18. 18 óra

Házhoz megy a Zenede
Koncert
és zenetörténeti áttekintés Bebével
Jegyár: 900 Ft (elővételben)
1200 Ft (az előadás napján)

2016. január 24. 11 óra

Elvarázsolt királyfi
Interaktív zenés mesejáték
a Napraforgó Meseszínház előadásában
Jegyár: 1200 Ft

Nem lakás célú
helyiségek
értékesítése:
Vác, Káptalan utca 11. szám
alatti, 23 m2 alapterületű,
iroda megnevezésű ingatlant

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

2016. január 19. 10 és 14 óra

Brémai muzsikusok
A Zenthe Ferenc Színház előadása
Jegyár: 900 Ft
2016. január 29. és 30. 19 óra
2016. január 22. 18 óra

Gálaműsor
a Magyar Kultúra Napja
tiszteletére

Közreműködnek: Herczku Ágnes (népi
ének), Bodrogi Éva (klasszikus ének,
szoprán), Tokodi Gábor (lant és barokk
gitár), Szászvárosi Sándor (viola da gamba)
A hagyományokhoz híven ez az esemény
ad alkalmat a „Vác Város Művészeti
Díja”, a „Vác Város Művelődéséért”-díj
és a „Közművelődést segítő munkáért”
kitüntető cím átadására.
2016. január 30. 19 óra

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

Kávézó koncert
a D.A.S Trió fellépésével
A program a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.
Jegyár: 800 Ft

Kálmán Imre:
Cirkuszhercegnő
Operett két felvonásban
a Víg Vác bérlet 3. előadása
A Cirkuszhercegnő Kálmán Imre
egyik legtöbbet játszott operettje a
Csárdáskirálynő és
a Marica grófnő mellett.
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HASZNOS

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

Ügyfélfogadás az
okmányirodában
Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-18:00
Péntek: 8:00-16:00
Ebédidő: 12:30-13:00
Tel.: 06-27/512-230,
Fax: 06-27/512-240

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

Jegyzői fogadóóra
Deákné Dr. Szarka Anita
Vác Város Jegyzője

Ideje: minden héten hétfőn
14.00-18.00 óráig
Helye: Városháza, fsz. 33. iroda
Telefonszám: 06-27/513-409
E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu

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

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

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
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor
Telefonszám: 20/263-9865
E-mail: kisszsoltjanos@gmail.com
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

H.

K.

Sz.

Cs.

Dec.

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.

24.
28.

Január

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

Önkormányzati képviselői
fogadóórák

Febr.

Polgármesteri fogadóóra

HAJRÁ VÁC!
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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

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. 25.

06 -27/311-157

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

Központi
orvosi ügyelet
(felnőtt és gyermek)
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.

ÁNTSZ épület földszinti helyisége.
Elérhetőség: 06-27/306-090
Ügyeleti idő:
Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig
Pénteken 16 órától hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában

Vácott születtek:

Elhunytak:

Rózsahegyi Dániel és Kovács Martina
gyermeke: Noel Dániel, Lichtenberger
Ferenc
és
Hegedűs
Krisztina
gyermeke: Bence, Kerekes László és
Hermann Dóra gyermeke: Konrád,
Perjési Gábor Sándor és Bagyánszki
Erika gyermeke: Kristóf, Wass
Péter és Matics Heléna gyermeke:
Nimród, Király József és Nyemecz
Enikő gyermeke: Bence, Egri János
és Hegedűs Renáta gyermeke:
Zsófia, Kiss Roland és Hricsovinyi
Andrea gyermeke: Baltazár István,
Kurali János és Laczhegyi Ivett
Katalin gyermeke: Izabella Mária,
Kovács-Sinkó Levente és Labancz
Éva gyermeke: Virág, Tácsik Gergő
és Szabó Ildikó Nikoletta gyermeke:
Laura, Szotyori Mátyás Emil és Ülkei
Hajnalka gyermeke: Keve Nimród,
Varsányi Miklós és Varga Noémi
Beatrix gyermeke: Tünde

Berki László /1942/, Nikolics István
/1963/, Kisparti Gábor /1958/, Borla
Tito Livio /1922/, Nyári Sándor /1941/,
Berki Sándor /1940/, Csehi Pál Ferencné
sz. Zeher Zsuzsanna /1953/, Molnár Tibor Ferenc /1953/, Takács Sándorné sz.
Dóbiás Ilona /1927/, Heincz Károlyné
sz: Andrásik Mária /1947/, Schwarcz
Károlyné sz: Still Teréz /1932/, Hegedűs
Gáborné sz: Szabados Ágnes Éva /1960/

Házasságot kötöttek:

telefonszámokon várjuk!

Lugosi Sándor és Baski Julianna, Kiss
Ernő és Tamás Edit Judit, Tachscherer
Balázs László és Lukács Krisztina,
Szalatnyai Gergely és Fuchs Ágnes,
Oláh István és Balogh Klaudia, Bánkus
Antal György és Marosi Krisztina,
Vati Ákos Gergely és Csepregi Szilvia

Mikulás futás több száz résztvevővel
December 6 - án vasárnap - az
önkormányzat és a Váci Ifjúsági
Spor teg ye sü let szer vezé sé b en több százan vettek részt Vác egyik
legfontosabb tömegsport eseményén, a
19. Mikulás-futás különböző futamain.
A főtéri start- é s cél helyen a
rendezvény megálmodója, Bíró György
köszöntötte a résztvevőket, majd
korosztály, illetve fizikai erőállapot
szerint több futamban lódultak neki
a résztvevők a különböző távoknak.
Az óvodások száz-, kétszáz- és
h árom száz méteres szak aszon
futott ak , köz ü lü k Vere s Z a l á n ,
Szokol Kristóf és Urbán Marcell volt
a legfürgébb. A Mikulás Futás két
kilométeres távján Csáki Ákos és Sági
Barbara teljesített a legjobban. Az öt

Biztató
őszi hajrá

kilométeres vegyes futásban Dobó
Mátéé lett az első hely. A tizenegy
kilométeres Mikulás Future-nak közel
hetvenen vágtak neki, közülük Varga

József futotta le a legrövidebb idő alatt
a távot. A Naszály-hegyi félmaratonra
is közel ötvenen jelentkeztek, itt Szabó
Sándor győzött.

- Nagy igazság ez, hiszen azon
túlmenően, hogy a testmozgás segít
az egészségmegőrzésben, egyúttal
élményt is ad, önismeretre, önfegyelemre, csapatszellemre nevel. Épp
ezért a sportos életmód megszerettetését nem lehet elég kis korban
elkezdeni. Önkormányzatunk teljes mértékben magáénak vallja ezt
az elvet. És itt hadd emeljem ki az
ovifoci-pálya programot, amelynek
keretében már három ilyen korszerű
kis sportpályát adtunk át, és tervezzük a folytatást, hogy minden város-

részben elérhető legyen a lehetőség
az óvodáknak. A városi szintű rendezvények ugyancsak fontosak, hiszen örömteli találkozási lehetőséget
adnak a sportolás, a játék jegyében.
Hiszen mozogni jó, mozogni kell,
minél többet, mert a mozgás fejleszti
az állóképességet, egyensúlyérzéket, izomrendszert, koordinációt,
a keringési rendszert, s nem utolsó
sorban a személyiséget - mondta a
városvezető.
A köszöntőt követően elkezdődött
a csapatverseny, a gyerekek most is
egy mesebeli történet eseménysorát
követve hajtották végre az ügyességi
feladatokat. A szülök pedig hangos ovációval biztatták a csemetéket. A verseny
főszáma idén is maga a Mikulás volt,
aki a verseny végén megjutalmazta a
résztvevő kicsiket.

Nagy siker volt az
ovis sportnap
Tizenhetedszer
rendezte meg az önkormányzat illetékes
o s z t á l y a i l l et ve a z
óvodai nevelői munkaközösség az ovisok téli sportnapját december első vasárnapján, azaz
ezúttal épp a M ikulás jövetelével
egy napon.
C sak nem ezerötszázan töltötték meg az esemény alkalmából a
sportcsarnokot, legnagyobb számban
természetesen a kisgyerekek, de rengeteg szülő, nagyszülő is részt vett
a programon szurkolóként.
A résztvevőket Mokánszky Zoltán
alpolgármester köszöntötte, bevezetésként Szent-Györgyi Albert azon
gondolatát idézve, mely szerint: „A
sport a test útján nyitja meg a lelket.”

Folytatódhat az evezős csónakház korszerűsítése
A Váci Hírnök
terjesztésével
kapcsolatos
észrevételeket
a 06-30/583-6767-es, a
06-30/698-9507-es és
a 06-20/219-8921-es

A M ag ya r Evezős Szövetsé g
jelezte a Vác Városi Evezős Clubnak,
hogy megérkezett az a hét millió
fo r i n t ö s s z e g ű k o r m á n y z a t i
támogatás, ami a Horváth Mihály
utcai csónakház energetikai
korszerűsítésének folytatását szolgálja jelentette be sajtótájékoztatón Vácy Károly
klubelnök, önkormányzati képviselő.
A z el n ök h an g sú lyozt a: a
pályázati nyertes beruházás első
ütemében, az elmúlt három hónapban
- nyílászárók- és a kazán cseréjével
- siker ü lt jelentősen javítan i a
csónakház energiahatékonyságát, a
jövő évben esedékes második ütem fő
feladata pedig az épület szigetelése lesz,
illetve korszerűsíthetik a zuhanyzókat.
- Hosszabb távon az az elképzelés,
hog y n apelemes tech noló giát

SPORT

alakítsunk ki az energiaszükséglet
l e g a l á b b r é s z b e n i b i z t o s ít á s a
érdekében - mondta Vácy Károly a
további fejlesztési elképzelésekről.
Természetesen a
szak m ai mu n ka is
szóba került, és ennek
k ap c s á n a z e l n ö k
örömmel újságolta,
h o g y a n a p ok b a n
tartott országos edzőkonferencián
született döntés alapján
az idén Mácsik Miklós (képünkön)
lett az év legjobb utánpótlásedzője.
- Ez nagyon szép siker, szívből
g rat u l á lu n k ez úton is k lubu n k
vezetőedzőjének, aki a Pro Urbedíjas Rapcsák Károly mesteredzővel
együtt nagyszerű trénerpárost alkot.
Kiemelkedő színvonalú szakmai

munkájuk garancia arra, hogy évről
évre ott legyünk a klubrangsor elején.
Részt vett a tájékoztatón Pető
Tibor alpolgármester, a VVEC korábbi
kétszeres felnőtt világbajnoka is.
- A z e l m ú l t id ő s z a k b a n a z
önkormányzat nem tudta úgy támogatni
az egyesületeket, ahogy korábban
tette vagy ahogy szeretné. Ennek
értelemszerűen a gazdasági világválság
az oka, aminek még mindig érződik a
hatása. És ha egyelőre még nem is tudjuk
visszahozni a sportkörök rendszeres
éves támogatását, azt ígérhetem, hogy
pályázataikhoz igyekszünk segítséget
adni az önrész előteremtésében,
illetve egyedi esetekben rendkívüli
támogatásokkal is próbálunk könnyíteni
az arra érdemes egyesületek helyzetén mondta a városvezető. R.Z.

 A pontok számát tekintve az őszi
szezon végére beérte a tabellán az utolsó
előtti Soroksárt a Vác FC, és az Ajka
is csak négy pont előnyben van velük
szemben - tehát egyre inkább versenybe
kerül a fő riválisokkal a labdarúgó NB II.
újonc csapata.
A Sisa Tibort menet közben váltó Nagy
Tibor vezetőedző elmondta: elsődleges
célja az volt, hogy önbizalmat öntsön a
játékosokba, amit szerinte sikerült is elérni.
- Úgy gondolom, hogy
sok mindenben volt
előrelépés. Az első az,
hogy felszabadultabbak
lettek a játékosok. Fejben
megpróbáltam
átadni
azt, amit én gondolok
a labdarúgásról, meg a mentalitást, ezt
a minden áron győzni akarást, hogy
próbáljuk meg a mérkőzéseket mi
irányítani, és ne arra várjunk, hogy az
ellenfél egyfolytában jön a kapunkra és
megpróbáljuk kibekkelni. Én azt kértem
tőlük, hogy annak ellenére, hogy adok
kereteket, de azokon belül saját maguk
hozzanak döntéseket, nem akartam,
nem akarom korlátozni őket abban, hogy
cseleznek, passzolnak. Fontos még,
hogy szeretek rengeteget beszélgetni a
játékosokkal, hogy tudjam, nekik is mi van
a fejükben. Úgy gondolom, nagyon nagy
értékek vannak, akikkel ezt el is kell hitetni
- nyilatkozta a klub honlapján Nagy Tibor.

Stabilan a
középmezőnyben
 December 2-án a Váci KSE - a
Csurgó elleni vereséggel - kiszállt a
Magyar Kupa további küzdelmeiből.
A férfi kézilabda NB I-es bajnokság őszi
hajrája rosszul sikerült a csapatnak:
előbb sikerült legyőzni az Orosházi FKSE
gárdáját, aztán viszont három vereség
következett, de ez szinte kivétel nélkül
papírformának számít, hiszen előbb a
tabellán 3. Balatonfüredi KSE, majd a 2.
Grundfos Tatabánya KC, végül pedig a
Csurgói KK volt az ellenfél.
A férfi kézilabda NB I-ben is befejeződött
a 2015-2016-os bajnokság őszi szezonja, a
Váci KSE az 5. helyen várja a tavaszi folytatást.

 Az Ipress Center Vác csapata a
legutolsó őszi bajnoki mérkőzésén, az
MTK ellen hazai pályán elszenvedett, nem
várt vereség után egy hét pihenőt kapott,
de a csapat ezt követően már elkezdte a
felkészülést a jövő évi bajnoki folytatásra.

Hyundai- V䟏c

2600 V䟏c, Szent L䟏szl䟟 䟤t 29.

karbantartó (elektromos lakatos),
szerelő,
készáru ellenőr,
csőhajlító gépbeállító/gépkezelő,
targoncás
extruderkezelő
vulkaniziáló kazánkezelő.

Versenyképes bérezés + cafeteria
+ műszakpótlék + 13. havi fizetés
Céges buszjárat biztosítása
és munkába járás támogatása
Hosszú távú munkalehetőség,
stabil multinacionálnis vállalatnál

Mobil: (30) 820-2369

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
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

E-mail: info@hyundaivac.hu

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

LÁTJÁK ÉS OLVASSÁK! HIRDESSEN NÁLUNK!

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

100 000 Ft + ÁFA
50 000 Ft + ÁFA
25 000 Ft + ÁFA
12 000 Ft + ÁFA
+300 Ft+ÁFA/szó

H I R D E T É S F E L V É T E L :
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36 30/698-9507; +36 30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

