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I N G Y E N E S  K I A D V Á N Y

A POLGÁRMESTER
VÁLASZOL
A városi honlap új fórumán is 
kérdezhetnek a polgárok 
Fördős Attilától

7. oldal

KEZDŐDIK 
A TAVASZI FESZTIVÁL
Jókai Anna Kossuth-díjas író-költő 
és Lerch István zeneszerző is Vác 
vendége lesz a programsorozatban.

12. oldal

LABDARÚGÓK
TISZTÚJÍTÁSA
A Vác Városi Labdarúgó Sportegyesü-
letnél újra bizalmat kapott elnökként 
Pető Tibor alpolgármester.

13. oldal

Elkészült Vác idei 
költségvetése
6. oldal
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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: Lovász Zoltán, akinek gratulálunk! 
A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. (A múlt havi rejtvényként 
szereplő archív fotón a püspöki palota szerepelt) Mostani feladványunk megfejtését március 20-áig várjuk!

Ha rangsort állítanánk fel arról, milyen jelenségek bosszantják 
leginkább egy-egy településen a lakosságot, a vandalizmus 
minden bizonnyal mindenütt előkelő helyen szerepelne ezen a 
negatív előjelű toplistán.

Mert nehezen, illetve egyáltalán nem érthető például, miért jó valakik-
nek, hogy behorpasztanak, kidöntenek köztéri hulladékgyűjtőket, egyrészt 
- összeadva - jelentős károkat okozva, másrészt felesleges plusz munkát adva 
a városüzemeltetésben dolgozóknak, harmadrészt sziszifuszi küzdelemmé 
nehezítve a szemetelés visszaszorítását, a köztisztaság javítását.

Ugyanígy szintén totális ostobaság festékszóróval rárondítani mindenféle 
házfalakra, a józan, törvénytisztelő, a szépet szerető járókelőknek felfordul 
a gyomruk ilyen mázolmányok láttán, a tulajdonosok káráról, tehetetlen 
bosszúságáról nem is szólva.

Aztán ott van a talán még az előzőeknél is irritálóbb bőszült üvegtörés 
sétányokon, utcákon, tereken, ami egy-egy hétvége után sok helyütt már-
már ipari mennyiségű szemetet eredményez, defekttel fenyegető akadálypá-
lyákat teremtve a bicikliseknek - és hát itt már gondatlan veszélyeztetésről 
is beszélhetünk, hiszen bárki könnyen megsérülhet, gondoljunk csak a 
szilánkokat játékszerként fel-felszedegető kisgyerekekre.

A legutóbbi időszak egyik legfelháborítóbb váci vandál akciójaként nem 
mehetünk el szó nélkül a Duna-parti kerékpárút mentén a múlt év során 
felállított új pihenőhelyek módszeres megrongálása mellett sem, aminek 
kapcsán a rendőrség felhívást tett közzé az elkövetők kézre kerítéséért - 
bízzunk a sikerben, és egyúttal szögezzük le, az lenne a minimum, hogy 
az egyelőre ismeretlen „éjszakai bátraknak” maradéktalanul meg kelljen 
téríteniük a helyreállítás költségét. 

A tavasz közeledtével már előre féltem a várost egyre több ponton 
színesítő virágágyásokat, hiszen a városfejlesztő cég illetékes részlege igazán 
szemet gyönyörködtető kis szigeteket alakít ki évről-évre - a higgadt többség 
nevében kérem, hadd viruljanak békességben!

Egy bekezdés erejéig érdemes kitérni a vandálkodás lélektanára is. Mert 
hát fel kell tenni a kérdést, mitől lehet, hogy mintha egyre többen lennének, 
akik - akár az éj leple alatt, akár már fényes nappal - törve-zúzva, az élő 
fába is belekötve vezetik le különböző feszültségeiket, vagy netán csak azt 
akarják bizonyítani - elsősorban nyilván maguknak és társaiknak -, hogy 
ők is valakik. Nagy talány ez, és a felelősség megfejtése már-már filozófiai 
mélységű feladvány. 

Persze a társadalmi önvédelemről sem feledkezhetünk meg, amiben 
talán a nevelés szerepe a legfontosabb. De ugyanígy lényeges a minél erő-
teljesebb rendőri jelenlét, illetve egyértelmű, hogy több polgárőr csoportra is 
szükség lenne. No meg - persze kellően óvatos - egyénenkénti civil bátorság-
ra, hogy szemtanúként minél többen rá merjenek szólni a vandálkodókra.

Borzasztó lenne, ha állandó életképpé válnának például az olyan 
jelenetek, amikor az utcákon-tereken italozó kisebb-nagyobb galerik csak 
azért maradnak békén ideig-óráig, mert több-kevesebb rendőr folyamatosan 
ott jár a sarkukban.
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PÁ LYÁ Z AT
A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. bérbeadásra hirdeti - nyílt pályáz-

tatás útján - a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. kezelésében lévő, 

a Sportcsarnokban található büfét 
3 év határozott időre.

A helyiség jellemzői:
Alapterület: • 2×11 m2 zárható raktárhelyiség, 

a pulttal ellátott rész 11 m2, előtte 88 m2 „terasz”
Műszaki állapot: • bérlő a bérleményt megtekintett, és később sem kifo-

gásolható állapotban veszi át. A tevékenység folyta-
tásához szükséges kialakítás a bérlő kötelezettsége és 
költsége, bérbeszámítási és kártalanítási igény nélkül 
- bérbeadó előzetes hozzájárulásával

 • áram-fűtés-víz használat (a bérleti díj tartalmazza)
Tevékenységi kör: • kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás (alkoholárusítás 

kizárva, kivéve a zárt rendezvényeket - bérbeadó egyez-
tetésével, jogszabályi feltételek figyelembevételével)

Nyitva tartás: • a Csarnok nyitva tartásával összhangban, bérbeadó 
igénye szerint 

A pályázati bérleti díj: 150 000,-Ft/hó (121 m2)
Biztosíték (pályázati): 30 000,-Ft
Biztosíték: a véglegesen kialakult bérleti díj háromszorosa (beszámítva a 

pályázati biztosíték összegét)
A bérleti díj minden év január 01-től az infláció mértékével emelkedik, 
először 2016. évben.

Jelentkezés, a pályáztatás feltételeivel:

• pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, levelezési 
címét, és tevékenységének megnevezését, ajánlott bérleti díj összege, nyi-
latkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és a hatósági 
engedélyek beszerzését vállalja

• a pályázati biztosíték befizetésének igazolása

• csatolni kell az egyéni vállalkozói igazolvány, vagy hatályos cégkivonat, 
illetve más szerv esetében a nyilvántartásba vételt igazoló bírósági hatá-
rozat másolatát, az aláírási címpéldányt

• mellékelni kell a Vác Város Önkormányzat Jegyzőjének igazolását arról, 
hogy a pályázónak a kiíró önkormányzattal szemben semmiféle tartozá-
sa nem áll fenn, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll sem 
végelszámolás, sem csőd- vagy felszámolási eljárás alatt

• A működés és a bérleti díj fizetés kezdő dátuma: 2015. április 28-a.

A pályázatok elbírálásnál előnyt élvez az a pályázó, aki a legmagasabb 
pályázati bérleti díjra tesz ajánlatot.

Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban. Tel: 06-27/510-400

Pályázatok benyújtásának határideje:  2015. április 15.
A pályázatok benyújtásának módja:  zárt borítékban „Büfé pályázat” 
megnevezéssel, a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft.-nek  címezve - 
2600 Vác, Ady E. sétány 16.
Pályázatok bontási időpontja: 2015. április 16.

A benyújtott pályázat/ok közül a nyertes pályázóról a Váci Sport Köz-
hasznú Nonprofit Kft. dönt, melyről pályázó írásban kap értesítést!

A nem nyertes pályázóknak a befizetett biztosíték összege, a nyertes pályá-
zóval megkötött szerződést követő 3 munkanapon belül visszautalásra kerül.

A bérleti szerződés megkötésének feltételeként benyújtásra kell, hogy ke-
rüljön azon közjegyző által hitelesített nyilatkozat, melyben pályázó kö-
telezettséget vállal arra, hogy amennyiben bérleti szerződése bármilyen 
okból megszüntetésre, vagy megszűnésre kerül, az azt követő 15 napon 
belül önként elhagyja a bérleményt, azt bérbeadónak rendeltetésszerű, 

kiürített állapotban átadja.

További információ kérhető: Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
2600 Vác, Ady E. sétány 16. szám alatti irodájában, Tel: 06 27 510 400

H I R D E T M É N Y
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. február 13-tól Vác Város 
Önkormányzata a Váci lakosok részére lelki segély szolgálatot biztosít 

ügyfélfogadási időben a Váci Polgármesteri Hivatal 45-ös szobájában (2600 Vác, 
Március 15. tér 11.) Amennyiben az önkormányzatunk által nyújtott lehetőséget 

igénybe kívánja venni, az alábbi elérhetőségeken jelentkezhet be:

Mohácsiné Dim Rita - osztályvezető
Intézményfelügyeleti és Humán Osztály 06-27/513-444 telefonszámon 
vagy a Váci Polgármesteri Hivatal 40-es szobájában

Kérem forduljon hozzánk bizalommal!

Ügyfélfogadás: Hétfő: 14:00-18:00 
 Szerda: 8:00-16:00
 Péntek: 8:00-12:00

 Deákné dr. Szarka Anita s.k. Fördős Attila s.k.
 jegyző polgármester

Tisztelt Lakosság!
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabálya-

iról szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt) 2015. január 1-jétől hatályba lépett 
módosításai alapján az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

Ez év elejétől a magánfőzés eredményeként előállított párlat után a magánfőző 
állandó lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatóságnak évi 1000 Ft- adó kell fizetni.

Magánfőzőnek kell tekinteni azt a 18. életévét betöltött, gyümölcstermesztő személyt, 
aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készí-
tésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik, magánfőzésnek 
- évente legfeljebb 50 liter mennyiségig - pedig az a párlat-előállítás minősül, amelyre 
a magánfőző által a saját lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén kerül sor, legfeljebb 100 
liter űrtartalmú, erre a célra kialakított desztillálóberendezés használatával.

A magánfőzőnek a lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz 
a párlat előállítására alkalmas desztilláló berendezést - abban az esetben, ha 
annak megszerzésére 2014. december 31-ét követően került vagy kerül sor - a tu-
lajdonszerzést követő 15 napon belül kell(ett) bejelentenie. Akinek ilyen berendezés 
2015. január 1-jét megelőzően került a tulajdonába, a bejelentést 2015. január 
15-ig kellett megtennie. (A berendezés megszerzését igazoló iratot a tulajdonos 
köteles megőrizni, azonban ezt a dokumentumot a bejelentéshez nem kell csatolni).

2015-ben csak bejelentési kötelezettség terheli az érintetteket. A magánfőzőknek 
adóbevallási- és fizetési kötelezettségüknek első alkalommal a tárgyévet követően, 
2016. január 15-ig kell eleget tenniük, kivéve, ha valaki mégsem állít elő 2015-ben 
magánfőzött párlatot, mert ez esetben nem keletkezik a tárgyévre vonatkozóan 
adóbevallási- és értelemszerűen adófizetési kötelezettsége sem.

Tájékoztatásul közöljük, hogy eddig 22 ilyen jellegű bejelentés érkezett az 
önkormányzati adóhatóságunkhoz. Egyúttal - a lejárt bejelentési határidő miatt 
– ezúton is tisztelettel kérünk minden olyan érintett magánfőzőt, akinek 2015. 
január 1-je előtt került a tulajdonába desztillálóberendezés és eddig nem tett eleget 
a bejelentési kötelezettségének, szíveskedjen azt - ügyfélfogadási időben - soron 
kívül pótolni! (A szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál 
rendelkezésre áll, a kitöltésben munkatársaim szükség esetén segítséget nyújtanak). 

Deákné Dr. Szarka Anita jegyző

Medencés sárkányhajó bajnokság az uszodában
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel a Váci Kajak-Kenu Baráti Kör Egye-

sület március 21-én immár második alkalommal ismét medencés sárkányhajó 
bajnokságot rendez helyi és környékbeli általános- és középiskolai csapatoknak.

Az esemény a jelzett napon 9 órakor kezdődik a Vác Városi Strandfürdő és 
Uszodában, a benevezett csapatok természetesen a 33 méteres főmedencében 
mérik össze erejüket-ügyességüket.

A megmérettetésre a nevezési határidő március 6. 18.00, nevezni a 
titkar@vacikajakkenubke.hu e-mail címen lehet.

Az esemény fővédnöke Harrach Péter országgyűlési képviselő.

Elhunyt Gyombolai Márton, a város díszpolgára

Életének 80. évében elhunyt Gyombolai Márton, Vác város díszpolgá-
ra, aki írói, közéleti munkája, az 1956-os forradalom és szabadságharc 
váci eseményeinek szervezésében végzett kiemelkedő tevékenysége és 
helytállása elismeréseként érdemelte ki ezt a címet 2007-ben.

Emlékét megőrizzük!
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Napirend előtt Kászonyi 
Károly, a Pénzügyi és Ügyren-
di Bizottság elnöke elmondta: 
minden képviselő időben le-
adta a vagyonnyilatkozatát. 
Ezt követően jelentés került a 
testület elé a lejárt idejű hatá-
rozatok végrehajtásáról, majd 
a tájékoztatók sorában ezúttal 
a bizottságok átruházott hatás-
körben hozott döntéseiről, a je-
lentősebb beruházások aktua-
litásairól szóló anyag szerepelt 
a napirenden. A képviselők tá-
jékoztatást kaptak a Váci Bap-
tista Gyülekezet, illetve a Váci 

Zsidó Hitközség idei tervezett 
programjairól is. A holding 
tagvállalatainak decemberi 
beszámolója és a likviditási 
jelentés elfogadása után vár-
hatóan utoljára módosították a 
2014-es városi büdzsé számait, 
majd rendeletalkotások követ-
keztek. Sorrendben elsőként a 
2015-ös városi költségvetést, 
ezután a pénzben és termé-
szetben nyújtott szociális és 
gyermekvédelmi ellátások he-
lyi szabályairól szóló, továbbá 
a 4530/424 hrsz-ú ingatlannal 
kapcsolatos terület elidegení-

tésről rendelkező jogszabályt 
fogadta el a testület. Módo-
sították a döntéshozók a pol-
gármesteri hivatal, valamint 
a holding alapító okiratát és 
megtárgyalták a hivatal 2014-
es teljesítményértékelését is. 
A folytatásban jóváhagyták a 
polgármester 2015-re vonat-
kozó szabadság ütemezését. 
Majd a pályázati érdekeltségi 
rendszer kialakítása mellett 
többek között napirenden volt 
két óvoda pedagógiai prog-
ramja, ingatlancsere és egy 
társulási lehetőség megvitatása 

is - a grémium egyetértett az-
zal, hogy Vác csatlakozzon a 
PONTIBUS Európai Területi 
Társuláshoz. A testület mó-
dosította az önkormányzat és 
a Váci Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. közötti közszol-
gáltatási szerződést. A februá-
ri testületi ülés nyilvános része 
képviselői hozzászólásokkal és 
kérdésekkel fejeződött be.

A munkaterv szerint Vác 
Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a legközeleb-
bi plenáris ülését március 
19-én tartja.

DÖNTÖTT A TESTÜLET DÖNTÖTT A TESTÜLET
Elfogadták a város idei költségvetését

Február 19-én tartotta munkaterv szerinti havi ülését a Városháza dísztermében Vác 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Az egyik legfontosabb döntésként a gré-
mium elfogadta a település 2015-ös költségvetését. A szünetekkel együtt több mint 
hatórás ülésen egyedül dr. Bóth János nem vett részt. 

A zárt ülés 
döntései 

A ké pv ise lő - te s tü l e t i 
ülés zárt részében megho-
zott dönté sekről Fördős 
Attila polgármester adott 
tájékoztatást. 

Eszerint elsőként - mivel az 
elért felső korhatár miatt meg-
bízatása megszűnik - felmen-
tettek egy bírósági ülnököt. A 
képviselő-testület megköszönte 
Varga Jánosné eddigi munkáját. 

A grémium érdemi hozzá-
szólás nélkül tudomásul vette 
a Közbeszerzési Munkacsoport 
üléséről, illetve a Beszerzési 
Munkacsoport elbírált pályá-
zatairól benyújtott írásbeli 
tájékoztatót, amelyekről - egy 
képviselői kérésre - a jövőben 
nem csak az elfogadott határoza-
tokat, hanem az ülésről készült 
jegyzőkönyvet is megkapják a 
testületi tagok.

(A szakbizottsági ülések zárt 
részében hozott határozatok a 
város hivatalos weboldalán 
(www.vac.hu) az Önkormány-
zat - Bizottságok - Dokumen-
tum - Hirdetmények útvonalon 
érhetők el.)

Közérdekű 
információk

A képviselő-testület plená-
ris ülésén, illetve az azt előké-
szítő bizottsági tanácskozáso-
kon több jelentés és tájékoztató 
is elhangzott. Egyebek mellett 
az alábbi fontosabb döntések 
születtek, illetve információk 
kerültek nyilvánosságra: 

Plenáris ülés 

A napirendi sor beveze-
téseként támogatták azt a 
kezdeményezést, hogy váro-
sunkban is tartsanak meg-
emlékezést március 25 - én 
Henryk Slawik és id. Antall 
József emlékére.

Módosították a Váci Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
alapító okiratát. Ennek oka, hogy 
a Váci Városfejlesztő Szolgáltató 
Kft. január 26-án visszahívta 
dr. Filó Andrást az említett cég 
éléről, aki közös megegyezés-
sel távozott posztjáról. Helyére 
határozatlan idejű kinevezéssel 
Jászai Pétert nevezték ki. Ő a 
holding gazdasági igazgatói te-
endői mellett - újabb juttatás nél-
kül - fogja ellátni a feladatkört.

A város és a holding közötti 
feladatátadási szerződés módo-
sításával a jövőben - az Adven-
ti vásárhoz hasonlóan - a Váci 
Világi Vigalom szervezése is 
átkerül a Váci Városimázs Non-
profit Kft-től a Madách Imre 
Művelődési Központhoz.

Aláírták a felek a váci nem-
zetiségi önkormányzatokkal 
kötött együttműködési meg-
állapodásokat.

Egy, a Pest Megyei Kor-
mányhivataltól érkezett törvé-
nyességi felhívásra válaszként 
a képviselő-testület tájékoz-
tatja az állami hivatalt, hogy 
az észrevételezett „Korvin 
Ottó lépcső” elnevezés már 
egy 1994-es testületi határo-
zat értelmében megszűnt, a 
közterület azóta a „Dombay 
utca” nevet viseli.

A Naszály úti aluljárónak 
a vasútállomás korszerűsítése 
során szükségessé váló lezá-
ráshoz a város csak abban az 
esetben adja meg az engedélyt, 
ha annak autóbusz közlekedést 
érintő költségvonzatát nem a 
váci költségvetésből kell állni.

Elkészültek a mélygarázs 
kivitelezési munkálatai, je-
lenleg már a használatbavéte-
li eljárás van folyamatban. A 
térfelszín növényzetének vég-
leges visszatelepítése tavasszal 
történik meg.

A kormány elfogadta a váro-
si, valamint a vasúthálózathoz 
kapcsolódó átszálló csomópon-
tok és hozzávezető közösségi 
közlekedési infrastruktúra kö-
zéptávú projektlistáját, amely 
tartalmazza a Rákospalota-Új-
pest - Veresegyház - Vác (71. 
sz.) vasútvonal korszerűsítését.

Ugyancsak kormányzati 
elfogadást nyert az országos 
gyorsforgalmi- és főúthálózat 
középtávú előkészítési és építé-
si feladatainak indikatív pro-
jektlistája, amelyben szerepel 
az M2-es 2x2 sávos fejlesztése 
Budapest és Vác között.

Tulajdonosváltás után a volt 
rendőrségi épület tulajdonjoga 
külföldi vállalkozóhoz került, 
akinek pontos hasznosítási el-
képzelései nem ismertek.

Eddig három begyűjtés 
történt a „Szelektív házhoz 
megy” program keretében. 
Az így elszállított mennyiség 
a korábbi közös gyűjtésekhez 
képest kevesebb volt.

A képviselők többségi szava-
zással haladékot adtak a Vác-al-
sóvárosi Református Missziói 
Egyházközség számára a 2012-
ben – a Hősök Emléktemploma 
építésére – nyújtott 30 millió 
forintos kamatmentes kölcsön 
2014. szeptember és 2015. szep-
tember között esedékes részle-
tének visszafizetésére.

A váci kórházvezetéstől ka-
pott polgármesteri informá-
ció szerint az egészségügyben 
folyó egyeztető tárgyalások 
jelenlegi állása szerint nem 
lesz lényeges változás a kór-
házak átszervezése után sem 
a Jávorszky Ödön Kórház ellá-
tási színvonalában, az csak az 
intézmény szervezeti elhelyez-
kedésében hoz módosulást.

A Gazdasági-

Városüzemeltetési 

és Vagyongazdálkodási 

Bizottság ülése

Az árvízvédelmi projekt ak-
tualitásai közül kiemelkedik, 
hogy az önkormányzat benyúj-
totta a szakaszolási kérelmet. 
Ez alapján idén november végé-
ig a börtön és a rév közötti sza-
kaszon a teljes költség (mintegy 
2,2 milliárd forint) negyedéért 
492 folyóméter, immár meg-
emelt magasságú mobilgát épül. 
A folyami átkelőtől a Gombás 
patakig a tervek alapján 2016 
végéig a további rendelkezésre 
álló összegből készülhet el a 
második szakaszt jelentő újabb 
1303 folyóméter gátszakasz.

A Művelődési-Oktatási 

és Ifjúsági-Sport 

Bizottság ülése 

A bizottság megtárgyalta a 
Madách Imre Művelődési Köz-
pont elmúlt évi tevékenységéről 
beterjesztett beszámolót, majd 
az idei munkatervvel együtt 
elfogadta azt. Az intézmény 
vezetője a továbbiakban tájékoz-
tatást adott a XIII. Váci Tavaszi 
Fesztivál tervezett programjáról 
is, amely mintegy 6,1 millió fo-
rintos költséggel valósul meg.

A Városfejlesztési 

és Környezetvédelmi 

Bizottság ülése

A bizottság főépítészi elő-
terjesztés alapján áttekintette 
a településrendezési eszközök 
módosítása iránt benyújtott 
mintegy 130 kérelmet, melyek-
ről az év további szakaszában 
születnek majd a testületi 
döntések. 

Az Egészségügyi 

és Szociális 

Bizottság ülése 

A tanácskozáson egyéb té-
mák mellett előkészítették a 
pénzben és természetben nyúj-
tott szociális és gyermekvédel-
mi ellátások helyi szabályairól 

a testületi ülésen elfogadott 
rendelet, továbbá ismét elvetet-
ték a Dr. Card egészségkártya 
váci bevezetését.

A Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság ülése 

A korábbi gyakorlatnak 
megfelelően a bizottság két 
ülést is tartott, melyek közül 
az elsőn a plenáris ülés pénz-
ügyi napirendjeit, a másodi-
kon pedig annak forgatóköny-
vét tekintették át.

Módosítások,
új rendeletek

Az esztendő második tes-
tületi ülésén egy érvényben 
lévő helyi rendelet tartalmát 
módosították a képviselők, 
majd három új rendeletet al-
kottak meg.

1. A 2014-es büdzsébe beépí-
tésre került az államháztartá-
son belüli megelőlegezés okán 
mintegy 28 millió forintos 
főösszeg emelés. Ezt követően 
a tavalyi városi költségvetés 
várható végleges főösszege 
6.179.118 ezer forint lett. A 
módosítást a testület egyhangú 
szavazással hagyta jóvá. 

2. A képviselő-testület 10 
igen, 1 nem és 3 tartózkodás 
mellett elfogadta a város 2015. 
évi költségvetését, amelyet rész-
letesen a 6. oldalon ismertetünk.

3. Mint ismeretes, jelen-
tősen átalakul a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátá-
sok rendszere. A márciusban 
életbe lépő törvény szerint a 
települési önkormányzatok 

felhatalmazást kapnak, hogy 
helyi rendeletben szabályozzák 
a jogosultsági feltételeket, a 
megállapítás, a kifizetés, a 
folyósítás, illetve a felhasz-
nálás ellenőrzésének módját. 
Az új helyi rendeletet – amely 
tartalma megtalálható az ön-
kormányzati honlap Doku-
mentum tárában – egyhangú 
támogatással fogadták el.

4. Szintén mindenki el-
fogadta, hogy rendeletben 
soroljanak át egy 250 nm-es 
városi tulajdonú ingatlant a 
törzsvagyonból forgalomképes 
vagyonná, így ezt az Avar utca 
és a Gombás patak között fek-
vő területet megvásárolhatja 
az ajánlatot tevő vállalkozó. 

Hozzászólások, 
kérdések

A február 19-én megtartott 
képviselő-testületi ülés nyilvá-
nos részének zárásaként a kép-
viselők reagálhattak az előző 
ülésen feltett kérdéseikre érkező 
válaszokra, majd új hozzászólá-
sok, kérdések következtek.

Első hozzászólóként Vácy 
Károly visszatért az egyik 
költségvetési vitapontra és 
indokolta, miért van szükség 
az Akó utca útburkolatának 
sürgős felújítására.

Dr.  M an n inger Péter 
meghívta képviselőtársait az 
Egészségügyi és Szociális Bi-
zottság következő ülésére, ahol 
a váci kórház vezetője ad tájé-
koztatást a tervezett egészség-
ügyi átszervezéssel összefüggő 
aktuális tárgyalásokról.

Balkovics Péter többek kö-
zött megköszönte a mentősbál 
szervezésében közreműködők-
nek a segítséget. 

Kászonyi Károly kérte, 
hogy egy közterületen elvég-
zett javítás kapcsán az eredeti 
állapotot állítsa vissza az ille-
tékes cég, majd egy közvilá-
gítási problémára hívta fel a 
figyelmet.

Kriksz István javasolta, 
hogy a város is képviseltesse 
magát a Henryk Slawik és id. 
Antall József emlékére Katowi-
cében felállítandó emlékmű 
avatásán.

***
A kérdések sorát Kiss Zsolt 

indította, aki az Avar utcai 
garázssor világítási hiányos-
ságaira hívta fel a figyelmet. 

Balkovics Péter lakossági 
megkeresésre a helyi buszköz-
lekedés egy jövőbeni lehetsé-
ges problémáját közvetítette.

Ferjancsics László egy te-
hergépjármű bizonyos helyen 
történő tárolásának szabályos-
ságára kérdezett rá, majd a 
közgazdasági szakközépiskola 
tanulóinak ebédelési gondja-
iról beszélt. Utóbbi kapcsán 
Fördős Attila ígéretet tett 
arra, hogy az illetékesek felé 
megteszi a lépéseket.

Dr. Manninger Péter a jegy-
zőtől kérdezte, hogy van-e kor-
látja a képviselők hozzászólási 
gyakoriságának, időtartamának. 
Deákné dr. Szarka Anita jegyző 
válaszában elmondta: ezeket a 
Szervezeti és Működési Szabály-
zat pontosan meghatározza, et-
től az ülést levezető polgármes-
ter engedélyével lehet eltérni.
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- Az ünnepi esemény Budapesten 
kezdődött, ahol a többi résztvevővel 
együtt mi házigazdák is hajóra száll-
tunk, majd a vízszentelés szertartását 
követően közösen, csaknem négyszázan 
Vácra jöttünk. Itt a Görög Templomban a 
Vasilopita-ünnepről, vagyis az új kenyér 
ünnepéről is megemlékeztünk, ez egy 
nagyon régi görög hagyomány, alap-
vetően az év első napjához kötődik, de 
bármikor megülhető, amikor minél több 
családtag össze tud jönni, hogy együtt 
megszegjenek egy frissen sült kenyeret, 
aminek a tésztájába szerencseérmét is 
belegyúrnak. Örömteli, felemelő esemény 
volt a találkozó és a szertartás, amivel 
régóta dédelgetett tervünk vált valóra, és 
amit egy folyamat kezdetének tekintünk. 
Ugyanis alakulóban van a Váci Ortodox 
Egyházközösség, és az az elképzelés, 

hogy a jövőben rendszeresen, lehetőség 
szerint havonta legyen itt istentisztelet, 
természetesen a hely kulturális szerepét 
sem háttérbe szorítva. Már megkezdőd-
tek az ezzel kapcsolatos egyeztetések, az 
épület szakrális múltjára, korábbi beren-
dezésére vonatkozó kutatások - mondta 
Sarantis Mantzourakis, a Váci Görög 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Az elnöktől azt is megtudtuk: szeretnék 
felkutatni a XIX. század első felében érke-
zett első magyarországi görög diaszpóra 
Vácott letelepedett tagjainak közösségi 
életére vonatkozó lappangó dokumentu-
mokat, és természetesen állandó kiállítást 
terveznek az összegyűlő anyagból, akár 
helyben, akár a Magyarországi Görögök 
Országos Önkormányzatának égisze alatt. 

Végezetül Sarantis Mantzourakis ki-
emelte még, hogy igyekeznek minél ak-
tívabban közreműködni a görög-magyar 
kulturális kapcsolatok erősítésében is, 
aminek máris van egy jelentős eredmé-
nye, hiszen márciusban magyarországi 
turnéra érkezik és Vácott ugyancsak fel-
lép majd Görögország egyik nemzetközi 
hírű kórusa, akiket mandolin zenekar 
kísér fellépéseiken.

A Görög Templom jelenleg az állami 
vagyonkezelő tulajdonában áll, haszná-
lati jogával az önkormányzat, illetve a 
Tragor Ignác Múzeum rendelkezik, és 
mint megtudtuk, az intézmény nyitott 
arra, hogy a muzeális munkát a hitéleti 

tevékenységgel összehangolják, azonban 
ehhez jogi értelemben is bővíteni kell a 
használatbavételi kört.

- A város vezetése különös figyelmet 
fordított és fordít a többséggel együtt élő 
kisebbségekre, így a Váci Görög Nemze-
tiségi Önkormányzatra is. Üdvözlendő, 
hogy hosszú egyeztetési és szervezési 
munka után a Görög Templomban az 
épület működését biztosító Tragor Ig-
nác Múzeum közreműködésével ortodox 
istentiszteletet celebrált Arsenios Kar-
damakis. Ezzel bebizonyosodott, hogy 
a muzeális tevékenység mellett a hitélet 
is biztosítható az épület patinás falai 
között. Városunk a közelmúltban a val-
lási-, kulturális- és nemzeti kisebbségek 
irányában megtett együttműködéséért 
Raoul Wallenberg-díjat kapott. Ezt a 
nemzetközi rangú tolerancia-elismerést 
a települések közül elsőként és eddig 
egyedülállóan Vác érdemelte ki. A további 
munkánkat is ez a szellemiség kell, hogy 
vezérelje - mondta a téma kapcsán Fördős 
Attila polgármester. Ribáry Z.

KRÓNIKA
Újra egyházi szertartást tartottak
a Görög Templomban
Január 18-án - Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan - újra istentiszteletnek adott helyet a 
Görög Templom, a szertartást Arsenios Kardamakis bécsi metropolita celebrálta.

A polgármester 
válaszol

A folyamato-
san bővü lő in -
formációs lehe-
tőséget biztosító 
hivatalos városi 
weboldal új inter-
aktív lehetőséget 
kínál a polgárok 
számára: egy frissen bevezetett rovat 
segítségével az érdeklődők kérdéseket 
tehetnek fel Vác polgármesterének.

A www.vac.hu címen elérhető hon-
lap főoldalának jobb oldali bannersora 
a POLGÁRMESTER VÁLASZOL 
rovat elérhetőségével indul. Itt a be-
jelölt részre kattintva láthatóvá válik 
az az űrlap, amelynek kitöltésével bár-
ki kérdéssel fordulhat Fördős Attilá-
hoz, a város első számú vezetőjéhez. 
Ezáltal folyamatosan nyitott kérde-
zési lehetőség áll rendelkezésre bár-
milyen szabadon választott témában.

A kérdés elküldéséhez a csillaggal 
megjelölt részeket kell kötelezően ki-
tölteni. Így meg kell adni a kérdező 
nevét és email-címét, a kérdés tárgyát, 
illetve részletesen ki lehet bontani a 
válaszra váró felvetést, észrevételt, ja-
vaslatot vagy kérdést. Szükséges egy 
minden alkalommal változó ellenőrző 
kód (captcha) bemásolása is.

Az interaktív folyamat a megadott 
email-cím megerősítésével folytatódik, 
amelyet követően a kérdés felkerül a 
honlapra és eljut a címzetthez. A pol-
gármester válasza szintén felkerül a 
nyilvános felületre, egyúttal elektroni-
kus levélként is megkapja azt a kérdező.

Társasházi közös képviselők klubtalálkozója
Január 27-én tartotta idei első találkozó-

ját a Váci Közös Képviselők Klubja: az ese-
mény résztvevői meghallgathatták Deákné 
dr. Szarka Anita városi jegyző előadását 
az egy évvel ezelőtt a jegyzőkre ruházott 
társasházi felügyeleti jogkör alkalmazásá-
ról, valamint az annak gyakorlása során 
szerzett eddigi tapasztalatokról, továbbá 
tájékoztatást kaptak az „Otthon Melege 
Program” legfontosabb tudnivalóiról.

A találkozón Hajdú Sándor elnök ki-
emelte: a klub fő célja a közös képviselők 
egymás közötti- és a hivatalos szervekkel 
való közös szakmai együttműködésének 
erősítése, mert szavai szerint ez a leg-
fontosabb záloga, hogy segíteni tudjanak 
a felmerülő problémák megoldásában.

Deákné dr. Szarka Anita elöljáró-
ban elmondta: a jegyzők társasházi 
felügyeleti jogköre alapvetően annak 
ellenőrzésére terjed ki,  hogy a társas-
ház alapító okirata, szervezeti és mű-
ködési szabályzata és azok módosítása 

megfelel-e jogszabályoknak; működése, 
közgyűlési határozata megfelel-e a jog-
szabályoknak, az alapító okiratnak és a 
szervezeti és működési szabályzatnak, 
és a működése megfelel-e a közgyűlési 
határozatban foglaltaknak. 

Elhangzott: a feladat kapcsán a társas-
házi törvény a kiindulási alap, ugyanak-
kor a feladatellátást nehezíti, hogy nincs 
közhiteles nyilvántartás a társasházakról 
illetve a közös képviselőkről.

Az eddigi tapasztalatokról szólva 
a jegyző kiemelte, hogy a hivatalhoz 
érkező panaszok hátterében zömmel 
személyes konfliktusok állnak, illetve 
többször találkoznak olyan kifogáso-
lással, amelyek közös képviselői anyagi 
elszámolásra vonatkoznak, továbbá ki-
sebb hányadban elő-előfordulnak más 
hatóságokat is érintő bejelentések is. 

- A felügyeleti jogkör érvényesítése 
nem egyszerű feladat. Ezért hangsúlyo-
zom: a közös képviselőkkel együtt arra 

kell törekednünk, hogy elejét vegyük az 
együttélési problémákból adódó konflik-
tusoknak. Mert lehet pereskedni is, illetve 
jegyzői hatáskörben a bírságolás sem ki-
zárt, de ez hosszan elnyúló procedúrává 
válhat, és a társasházi tulajdonosok meg-
egyezésével a legtöbb eset házon belül 
sokkal könnyebben elrendezhető - mondta 
a hivatalvezető szakember.

Végezetül felhívta a figyelmet: a tavaly 
hatályba lépett úgynevezett panasztörvény 
értelmében a hivatalban felvett kifogáso-
kat rögzíteni kell, tehát az állampolgárok 
biztosak lehetnek abban, hogy bejelenté-
seik nem sikkadnak el. R. Z.

Az Otthon Melege 

Programról

A 2014 -ben útnak indított 
Otthon Melege Program idei új 
alprogramjában immár - több mint 
4, de legfeljebb 60 lakásos - tár-
sasházak is pályázhatnak, ennek 
keretében a kormányzati cél 20 
ezer lakás energetikai korszerűsí-
tése, de készül már az a program 
is, amely a 60 lakás fölötti társas-
házakat is segítheti.

Az új pályázatok kerete 10 
milliárd forint, a támogatások 
mértéke lakásonként 300-650 ezer 
forint lehet, a támogatás intenzi-
tása pedig 50%-os.

A pályázati kiírás tervezete a 
kormany.hu-n már tanulmányoz-
ható, míg a pályázat március 9-én 
nyílik majd meg a társasházak 
számára.

DÖNTÖTT A TESTÜLET

A költségvetés testületi tárgyalásá-
nak bevezetőjében Kökény Szabolcs, a 
Pénzügyi és Adó Osztály vezetője szólt 
a tervezet legfőbb jellemzőiről. Mint 
mondta: a költségvetés bevételi és ki-
adási oldala - a törvényi előírásoknak 
megfelelően - egyensúlyban van. Ezt 
követően a költségvetés összeállításának 
menetét és legfontosabb sarokpontjait 
ismertette. Szavai szerint külső hitel 
felvételét nem tervezik, ahogy új adó 
bevezetését sem. Az aktuális felújítások, 
fejlesztések korábbi döntések alapján 
kerültek a költségvetési rendeletbe.

A büdzsé előterjesztője, Fördős Attila 
polgármester véleménye szerint a korábbi 
évekhez képest stabilabb tervezhetőség-
gel és teljesítéssel jellemezhető a költség-
vetés, a városi adóerő képesség mértéke 
miatt a polgármesteri hivatal működé-
sére Vác nem kap állami finanszírozást. 

Sorrendben a bevételi főösszegről, a 
különböző célú kiadásokról, majd a tar-
talékokról és a végrehajtás szabályairól, 
illetve együttesen a mellékletekről és a 
függelékekről voksoltak a döntéshozók.

A bevételek kapcsán, illetve a műkö-
dési, felújítási és beruházási kiadásokkal 
összefüggésben több módosító javaslat 
hangzott el, ezeket azonban a többség 
elvetette. Végül a testület többségi sza-
vazással (10 igen, 1 nem és 3 tartózkodás) 
elfogadta a város 2015-ös büdzséjét.

A rendelet – a mellékletekkel és 
függelékekkel egyetemben – felkerült 
a hivatalos városi weboldalra, itt csak 
néhány fontosabb szegmenst emelünk ki:

A törvény által előírt módon egyen-
súlyban lévő bevételi és kiadási főösszeg 
5.176.693 ezer forint; ezen belül a mű-
ködési kiadás tervezete 4.724.238 ezer 
forint; a működési céltartalék (amelynek 
döntő része a közalkalmazottak cafeteria 
juttatása) 56.304 ezer forint.

Az önkormányzat működési felada-
taira közel másfél milliárd, felújítási 
feladataira megközelítően 100 millió, 
beruházási kiadásaira pedig valamivel 
több mint 240 millió forintot bizto-
sítottak, a felhalmozási céltartalék 
kerekítve 36 millió forintot tartalmaz.

Vác 2015-ös költségvetésében a több 
mint kétmilliárdos városi közalkal-
mazotti bér és ezek járuléka jelenti a 
legnagyobb összeget, az intézmények 
fenntartásához, működéséhez, valamint 
a közfeladatok ellátásához szükséges 
költségek a tavalyihoz hasonlóan ala-
kulnak. A felújítási keret tartalmazza 
egyebek mellett két városi tulajdonú 
főtéri épület renoválását és az I. vi-
lágháborús emlékmű újraállítását is. 
A beruházási kiadások közé tartozik 
például a városi közvilágítás fejleszté-
sére elnyert pályázat 80 milliós önrésze 
és a Kosdi úti körforgalom kialakítá-
sának 30 milliós összege. A nagyobb 
fejlesztések közé tartozik az 50 milliós 
kerettel biztosított Galcsek utcai szo-
ciális bérlakás kialakítás, illetve az 
árvízvédelmi pályázat helyi önrészéhez 
szükséges 11 millió forintos keret is.

A grémium 15 pontban meghatároz-
ta azokat az előírásokat, szabályokat, 
amelyek figyelembevételével kell a 
költségvetési rendeletben foglaltakat 
végrehajtani. Ezek a következők:

Az önkormányzat irányítása alá 
tartozó költségvetési szervek a jóvá-
hagyott kiemelt előirányzatokon belül 
kötelesek gazdálkodni.

Az önkormányzat irányítása alá 
tartozó költségvetési szervek esetében 
a tervezett saját bevételek elmaradása 
nem vonhatja maga után a költségve-
tési támogatás növekedését, a bevételi 
kiesést a kiadások csökkentésével, ta-
karékossággal kell ellensúlyozni. 

Az előirányzatok módosítására, át-
csoportosítására az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV tv. 34. §-a, vala-
mint a 368/2011.(XII.31.) Kormányren-
delet 42.§ alapján van lehetőség.

A költségvetési szervek jóváhagyott 
költségvetésük módosításáról a jegyző 
által 2015. március 1-jéig kiadott ütem-
terv szerint adják be kérelmüket.

A költségvetési szervek vezetői 
kötelesek a központi költségvetésből 
származó támogatáshoz kapcsolódó 
mutatószámok alapdokumentumait és 
elszámolásait vezetni. A mutatószámok 
tervezetthez képest történő csökkenése 
esetén a költségvetési szerv vezetője 
köteles a Pénzügyi és Adó Osztályt 
tájékoztatni és haladéktalanul intéz-
kedni a kiadások ehhez kapcsolódó 
csökkentése érdekében. 

A költségvetési szervek alapvető 
működési feltételeinek biztosítása érde-
kében a számlák kiegyenlítéséről a kö-
vetkező sorrendben kell gondoskodni: 
közüzemi díjak, élelmezési kiadások, 
karbantartás és egyéb kiadások. 

A megtervezett felhalmozási fel-
adatokkal összefüggésben kötelezett-
ség csak olyan mértékben vállalható, 
amilyen arányban az önkormányzat 
felhalmozási bevételei teljesülnek, ki-
vétel, ha a képviselő-testület döntésével 
ettől eltekint.

A kiadásokban többlet költségvetési 
kihatással járó kötelezettség csak a 
képviselő-testület határozatával en-
gedélyezhető. A költségvetési kihatá-
sok bemutatása, valamint a Pénzügyi 
és Adó Osztály által megjelölt forrás 
feltüntetése nélkül előterjesztés nem 
kerülhet napirendre.

A Szociális Szolgáltatások Háza az 
OEP által finanszírozott feladatellátá-
sokat elkülönítetten köteles nyilvántar-
tani és elszámolni.

Az önkormányzat képviselő-tes-
tülete által – támogatási megálla-
podás alapján – biztosított, külön-
féle szervezetek részére nyújtott 

pénzeszköz átadások számadási köte-
lezettséggel juttathatók, a rendeltetéssze-
rű felhasználásról el kell számolni. A 
támogatási megállapodásban rögzített 
fizetési ütem következő részlete az elszá-
molás elfogadását követően biztosítható. 

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert arra, hogy rendkívüli és 
halaszthatatlan esetben az önkormány-
zat és az irányítása alá tartozó költség-
vetési szervek kiemelt előirányzatai 
között esetenként 20.000 eFt erejéig 
átcsoportosítást végezhessen. Erről 
a képviselő-testületnek a következő 
ülésén be kell számolnia.

A képviselő-testület felhatalmaz-
za a polgármestert, hogy 20.000 eFt 
értékhatárig döntsön a forrásfelhasz-
nálásról. Erről a képviselő-testületnek 
a következő ülésén be kell számolnia.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az önkormányzat 
költségvetési elszámolási számláján 
képződő átmenetileg szabad pénz-
eszközöket éven belül lekösse, olyan 
mértékben, mely az önkormányzat 
gazdálkodását nem veszélyezteti.

A költségvetés végrehajtása során az 
önkormányzat vagy az irányítása alá 
tartozó költségvetési szervek az áru, 
építés, szolgáltatás, valamint az építési 
és szolgáltatási koncesszió megrende-
lése során kötelesek a közbeszerzési 
törvény és az önkormányzat Közbeszer-
zési Szabályzata, Zöld Közbeszerzési 
Szabályzata, valamint a Versenyeztetési 
Szabályzata előírásait alkalmazni. 

A képviselő-testület döntése ér-
telmében a külföldi kiküldetésekre 
2015-ben nem kaphatnak napidíjat 
sem a képviselők sem az adott de-
legációk más tagjai. Esetenként kell 
dönteni arról, hogy a résztvevők 
hozzájárulnak-e az út költségeihez.

Az önkormányzat az irányítása alá 
tartozó költségvetési szerveknek in-
gyenes hirdetési lehetőséget biztosít 
a Váci Hírnök, a www.vac.hu és az 
Elektro Szignál felületein.

A februári plenáris ülést megelőzően február 4-én rendkívüli szak-
bizottsági tanácskozásokon vitatták meg a testületek tagjai a 2015-ös 
városi büdzsé tervezetét, s ezek során mindegyik grémium testületi 
vitára alkalmasnak találta az előterjesztést.

Városunk idei költségvetéséről

Szociális bérlakások készülhetnek a Galcsek utcai volt kommendánsi épületben

Körforgalom épül a Kosdi úti aluljáró utáni forgalmas kereszteződésben
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Kívánni sem lehetett volna az adottnál 
jobb körülményeket az I. Váci Cyclecross 
Bajnokságra: a verseny előtt hullott hóból 
még megmaradtak foltok, az árnyékosabb 
helyeken fagyott földön, másutt sárossá 
vált részeken tekerhettek az indulók, és 
akkor az épített-kijelölt akadályokról 
(ugrató, lépcsősor, szűk kanyaros szla-
lomszakasz) még nem is szóltunk.

A nevezések alapján négy korosztály-
ban rendeztek futamot a szervezők a Li-
getet és a Hétkápolna területét összekötő 
kacskaringós, dimbes-dombos pályán.

Az eredményhirdetés bevezetéseként 
Somoghy Attila ötletgazda-főszervező 
először köszönetet mondott az aktivitá-
sért a résztvevőknek és a versenyzőket 
buzdítóknak, aztán kifejezte reményét, 
hogy - a visszajelzések függvényében - ha-
gyomány lehet a versenyből - és a kérdés 
lelkes közfelkiálltással azonnal el is dőlt.

- Akkor hát jövő februárban újra 
itt a helyünk - nyugtázta a kívánságot 
Somoghy Attila, majd a díjak átadására - 

társ házigazdaként - felkérte dr. Sztankó 
Attilát, a Hétkápolna plébánosát.

Az első korcsoportban Csontos Ba-
lázs, Sós Bendegúz és Polyák Gábor 
végzett az első három helyen, illetve a 
szervezők külön díjazták Kok Biankát is. 
A második korcsoport dobogósai: Kiss 
Hunor, Kálmán Levente és Belencsák 
Dorián, rajtuk kívül díjat kapott Durugy 
Anna. A harmadik korcsoportban Wou-
ter Cleppe, Kovács Balázs és Simonyi 
András volt a sorrend az első három 
helyen. A negyedik kategóriában pedig 
Speciár Viktor, Klein Tamás és Pencz 
Zoltán állhatott a dobogóra, továbbá 
különdíjasként Magyar Kinga.    R. Z.

Nagyüzem a vasúti beruházásbanMár áll a világháborús  
emlékmű talapzata

A „Vác állomás vasúti pálya és kap-
csolódó létesítmények korszerűsítése” 
elnevezésű, uniós támogatású nagybe-
ruházás újabb állomásához érkezett.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tő Zrt. koordinálásában megvalósu-
ló fejlesztés keretében március első 
hetében megnyílik a forgalom előtt 
a Naszály úti új kerékpáros- és gya-
logos aluljáró, ezt követően pedig a 
kivitelezők lezárják ugyanitt a közúti 
alagutat, amelyet kétsávosra alakítanak 
át - ennek a munkafázisnak a tervezett 
befejezési határideje május közepe. 
Addig a városi vasúti pályaszakasz 
átjárására a szintbeli közúti átjárók és a 
Kosdi úti aluljáró állnak rendelkezésre. 
Majd ez utóbbi létesítmény felújítása 
következik, amely feladat várhatóan 
egy hónapot vesz majd igénybe.

A Naszály úti lezárás miatt a Te-
lep utcában a Naszály út és a Viola 
utca között átmenetileg egyirányú 
lesz a forgalom, illetve ideiglenesen 
áthelyeznek két buszmegál lót, az 
egyik - a Naszály út irányából - a 

Telep utca és a MÁV-Telep utca ke-
reszteződése előtt, a másik pedig a 
Kodály Zoltán út és a Huszár utca 
kereszteződésében kap helyet.

A kedvező időjárásnak köszönhetően 
ütemterv szerint halad a vasútállomás 
rekonstrukciója, eddig 85 százalékban 
végeztek ezzel a feladattal a kivitele-
zők, heteken belül már a peronokhoz 
épített liftek is az utazóközönség ren-
delkezésére állnak majd.

A biztosító-berendezési projekt kivi-
telezése a pályaépítés fázisait követve fo-
lyamatosan halad, az üzembe helyezése 
az aktuális vágányállapotnak megfelelő.

Az állomás környezetét parkosít-
ják, a Széchenyi utcai előtéren dísz-
burkolat készült.

A zajvédelem biztosítására az állo-
más környezetében a zajárnyékoló falak 
95 százalékban elkészültek, lakossági 
kérésre a panelek esztétikai színezést 
kaptak, míg a deákvári oldalon a fel-
ső zajvédő falelemek fényáteresztőre 
cserélésének kérdése még nem dőlt el.

(Forrás: NIF Zrt.)
Már teljes magasságában-szélessé-

gében látható a főtéren, az Irgalmas-
rendi Kórház előtt az újraállítandó 
világháborús emlékmű díszkő burko-
lást, és a pilon tetején a főszobor alatt 
kőtömb alapzatot kapó beton poszta-
mense, magyarán csak az utolsó simí-
tások vannak hátra, hogy a - korábban 
szétdarabolt, száműzött - mementó 
ismét elfoglalja méltó helyét. 

Mint egy múlt év végi városve-
zetői sajtótájékoztató kapcsán már 
megírtuk, a teljes újraállítási költ-
ség mindösszesen csupán a negyede 
- hozzávetőlegesen 35 millió forint 
- lesz annak az összegnek, amellyel 
évekkel korábban kalkulált a korábbi 
városvezetés.

Emellett közadakozás is indult, és 
ennek köszönhetően mintegy három 
millió forintot sikerült összegyűjteni 
a nemes célra.

A világháborús emlékmű főtéri 
újraállításának egyik főszereplője 
Moys Csaba volt alpolgármester, a II. 
Világháborús Emlékmű Alapítvány 
kuratóriumi elnöke, egyben a Váci Re-
ménység Egyesület első számú vezetője, 
aki a közadakozás kapcsán kiemelte: 
nagyon sokan adakoztak, leginkább 
olyan nyugdíjasok, akiktől ez kellően 
nem is méltányolható áldozat. 

Mint ismert, a felújított főtér össz-
képe kapcsán sokáig vita tárgya volt, 
hogy pontosan hol állítható újra a vi-
lágháborús emlékmű, ennek kapcsán 
Moys Csaba a Váci Polgár decemberi 
számában kifejtette, be kellett látni, 
hogy eredeti helyén, közvetlenül a vá-
rosháza előtt erre nincs lehetőség, így 
eldőlt: az Irgalmasrendi Kórház előtti 
területre kerülhet vissza a mementó.

Innen a Mária szobor már visszakerült 
eredeti helyére, a Fehérek temploma elé.

KRÓNIKA

RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK
Tetten ért biciklitolvajok

Lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a 
Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya T. János 54 éves sződligeti lakos 
és 63 éves társa ellen. 

A rendelkezésre álló adatok szerint a két férfi 2015. február 7-én 21 óra körüli 
időben eltulajdonított egy kerékpárt a Sződligeten lévő vasútállomás parkolójából. 

Mivel a parkolóból mát többször tűnt el kerékpár, ezért a rendőrök a 
szolgálataik során visszatérő ellenőrzést tartanak a területen. A fent jelzett 
időpontban közösen teljesített szolgálatot a helyi körzeti megbízott és egy 
polgárőr, és ezen ellenőrzés alkalmával a rendőr azt vette észre, hogy a ke-
rékpártárolónál egy férfi vascsővel „kiszabadít” egy oda rögzített biciklit, 
majd társa a kerékpárt tolva sietősen távozni igyekszik a peron irányába. 

A lopáson tetten ért személyeket a körzeti megbízott - a polgárőr segítségével 
- a helyszínen elfogta. A váci nyomozók előállításukat követően mindkét férfit 
gyanúsítottként hallgatták ki, akik a bűncselekmény elkövetését elismerték. El-
lenük a további eljárást a Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le.

Ki ismeri fel?
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 

Osztályának Rablási Alosztálya a képen látható 
személyt Nemzeti Dohánybolt sérelmére elkövetett 
fegyveres rablás miatt keresi.

Mint az több sajtóorgánumban megjelent, január 
23-án 18 óra 35 perc körüli időben egy ismeretlen 
személyazonosságú férfi bement egy váci dohány-
boltba és kezében fegyverrel vagy annak utánzatával az ott dolgozó alkalma-
zottat a bevétel átadására szólította fel. Azonban az eladó működésbe hozta 
a pánikriasztót, a támadó így értékszerzés nélkül elmenekült a helyszínről.

Az elkövető személyleírása: 30-35 év közötti, kb. 180-185 cm magas, nagy-
darab, izmos testalkatú, szőrtelen arcú, szabályos, laposabb orrú, barna 
szemű férfi. A rendőrség kéri, hogy aki a fantomrajz alapján felismerni 
véli, azonosítani tudná az elkövetőt, vele kapcsolatban bármilyen érdemleges 
információval rendelkezik, az hívja a 06-1/443-5119 telefonszámot vagy tegyen 
bejelentést a Telefontanú 06-80/555-111 ingyenesen hívható telefonszámon!

Életmentés a Duna-parton
A Váci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának rendőrei jár-

őrszolgálatot láttak el 2015. február 20-án, amikor 15 óra körüli időben a Liszt 
Ferenc sétányon odament hozzájuk egy állampolgár és közölte velük, hogy a 
Dunában a kajakosok feltehetően egy holttestet találtak. A két járőr a bejelentővel 
együtt azonnal a helyszínre sietett, ahol a parttól mintegy 2 méterre a vízben 
lebegő embert - miközben értesítették a mentőszolgálatot - a civil segítővel közö-
sen kihúzták a partra, és mivel a nő életjeleket mutatott, felrázták, szólongatni 
kezdték, megmozgatták a végtagjait, mivel azok a hideg vízben teljesen kihűltek. 

A 40 év körüli nő végül teljesen magához tért és válaszolni tudott a járőrök 
kérdéseire. Ekkor érkeztek a helyszínre a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai 
Vízirendészeti Rendőrkapitányságának munkatársai, akik segítséget nyújtottak a 
váci rendőröknek, valamint egyikük átadta a kabátját a didergő kimentettnek, akit 
végül a mentőszolgálat munkatársai további ellátás céljából kórházba szállítottak.

Rongálás miatt keresik 
A Váci Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztálya 

a 13100/136-35/2015.szabs. számon folytat eljárást ismeretlen tettes ellen. 
A rendelkezésre álló adatok szerint 2015. január 25-én 4 óra 50 perc körüli 

időben egy ismeretlen férfi – ez idáig ismeretlen okból – a Váci Dunakanyar 
Színház bejárata mellett lévő hirdető vitrinre ököllel ráütött, majd továbbhalad-
va a bejárat másik oldalán lévő hirdető vitrint ököllel betörte. A cselekményt 
a színház biztonsági kamerái rögzítették. 

A rongálást elkövető férfi 165-175 cm magas, rövid haja sötét árnyalatú, a 
cselekmény elkövetésekor világos színű ruházatot viselt. 

Kérjük, hogy aki a képen látható, világos ruházatot viselő személyt fel-
ismeri, az jelentkezzen személyesen 
a Váci Rendőrkapitányságon, vagy 
munkaidőben hívja a 06-27/505-600 te-
lefonszámot, illetve tegyen bejelentést 
az ingyenesen hívható 06-80-555-111 
„Telefontanú” zöld számán (h.-cs.: 8-16, 
p.: 8-13), vagy a 107, 112 központi se-
gélyhívó telefonszámok valamelyikén! 

Vonzó volt a Ligetben rendezett 
kerékpáros verseny

Emlékezés a 
kommunizmus 
áldozataira

Az önkormányzat az idén is mél-
tó megemlékezést szervezett a Kom-
munizmus áldozatainak emléknapja 
alkalmából.

A rabtemetőben tartott hagyomá-
nyos eseményen ezúttal Steidl Levente 
képviselő mondott beszédet.

Elöljáróban méltatta az emléknap 
jelentőségét, mint fogalmazott, nagyon 
fontos dátum ez, hiszen történelmünk-
ben a szocializmus-kommunizmus évti-
zedei kitörölhetetlen nyomot hagytak.

- A valóságos kommunizmus műkö-
désbe hozta a módszeres elnyomást, és 
azokban az évtizedekben - azon túl, hogy 
a nemzeti-, egyházi értékek semmisnek 
minősültek - nagyon sokan áldozatok-
ká, üldözöttekké váltak. Annak az átkos 
rendszernek a bűneit mind a mai napig 
nem sikerült teljesen feltárni, hiszen sok 
érintett még ma sem mer teljes nyíltság-
gal beszélni azokról az időkről. A rettegés 

csendje tehát még mindig nem múlt el 
teljesen, ezért fontos, hogy az emléke-
zetünkben tartsuk, milyen megnyomo-
rító, sőt, mondjuk ki, tömeggyilkos volt 
történelmünknek ez az időszaka. És itt 
hadd említsem meg annak a jelentőségét, 
hogy mindennek a tagadása, ellenkező 
állítás megfogalmazása ma már - teljes 
joggal - büntetendő cselekedet. Végül 
már csak annyit: a bűnösök zöme már 
nem tud bocsánatot kérni, de szilárd 
meggyőződésem, hogy nekik is számot 
kell adniuk tetteikről Isten ítélőszéke 
előtt - mondta beszédében Steidl Levente.

Zárszóként kifejezte reményét, hogy 
az idén végre utólagos igazságszolgál-
tatást kaphat a váci rabtemetőben el-
hantolt Hóman Bálint volt vallás-és 
közoktatásügyi miniszter, a kommu-
nista diktatúra áldozata.

Hamarosan kezdődik a közvilágítást fejlesztő nagyberuházás
A tervezési és kivitelezési szerző-

dés aláírásával küszöbéhez érkezett 
a legutóbbi évek egyik legjelentő-
sebb helyi beruházása, a közvilágítás 
fejlesztése.

A szerződés aláírása kapcsán a 
városházán tartott tájékoztatón För-
dős Attila polgármester elöljáróban 
úgy fogalmazott, az is a hazafiság, a 
lokálpatriotizmus mércéje, hogy az 
ember örülni tud az országot illetve a 
települését gyarapító beruházásoknak.

- A mi régiónkban az utóbbi idő-
szakban igen korlátozottak voltak a 
fejlesztésekre elnyerhető pályázati 
források, így rendkívül örömteli, hogy 

önkormányzatunk támogatást kapott 
ehhez a fontos felújításhoz - mondta 
a város első számú vezetője.

Pető Tibor fejlesztésekért felelős 
alpolgármester is hangsúlyozta annak 
jelentőségét, hogy az utóbbi években 
nem túl kedvező pályázati környezet-
ben sikerült jelentős forrást elnyerni a 
közvilágítás korszerűsítésére, amely-
nek közel 600 milliós költségéből 80 
millió forint a városi önrész. A be-
ruházás tartalmáról szólva kiemelte: 
az a teljes hálózat fejlesztését felöleli, 
az új fényforrások nagyban javítják 
majd a közbiztonságot és a közleke-
désbiztonságot, illetve folyamatosan 

jelentős megtakarítást eredményeznek. 
Hozzátette még: a fejlesztést kiegé-
szítve a város a leszerelendő, de még 
kifogástalan régebbi lámpatestekkel az 
utóbbi években belterületbe vont tele-
pülésrészeken is fejleszti a közterüle-
tek biztonságát, a helyiek komfortját.

A tervezést-kivitelezést elnyerő 
Elios Innovatív Energetikai Zrt. 
részéről Sájer Gábor vezérigazgató 
hangsúlyozta: a fejlesztés elsősorban 
a közvilágítási lámpatestek fényerő 
növekedése miatt kiemelkedő jelen-
tőségű, de természetesen nem elha-
nyagolható az elérhető energiaköltség 
megtakarítás sem.

 Fotó: Dér Dezső

KRÓNIKA
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Hármas tárlattal nyitott 
a V’14 Galéria

A Széchenyi utca 8. szám alatt - Ivá-
nyi Károlyné ötletgazda-galériavezető 
kezdeményezésére - új képzőművészeti 
kiállítóhely nyílt, a V’14 Galéria hármas 
tárlattal debütál(t): január 30-án Dóra 
Ádám, Németh Árpád és Óváry János 
festőművészek munkáiból nyílt kiállítás 
„Arcok és álarcok” címmel. Az esemény 
bevezetéseként Bardócz L. Csaba dalköltő 
kis műsorát hallhatta a termet zsúfolá-
sig megtöltő közönség. Majd Maczkay 
Zsaklin méltatta az alkotók műveit, 
hangsúlyozva, hogy a maskarákba bújás 
ősi hagyomány, és a téma nagyon sok 
képzőművészt megihlet, hiszen varázs-
latos mesevilágot jeleníthetnek meg, ami 
nagyszerű kihívás számukra. 

Képek a toronyban
A Lyra Könyvesház Torony Galériá-

jában február 6-a és március 5-e között 
Zalubel István festőművész „Szövetek” 
című kiállítását tekinthették meg az 
érdeklődők.

Ugyanitt március 6-ától április 9-éig 
Mester Bori grafikáiból láthatnak vá-
logatást a képzőműszet szerelmesei.

Ember és természet
A Katona Lajos Városi Könyvtár is 

sokakat vonzott legutóbbi képzőművé-
szeti kiállításával, itt február hónap-
ban, pontosabban március 3-áig Békefi 
András grafikus művész „Ember és 
természet” című összeállítását láthatták 
az érdeklődők.

A HÓNAP FOTÓJA

Gerengay Gusztáv – Út felfelé

KULTÚRA KULTÚRA
Nagy siker az Özvegyek 
című előadás a színházban

A Váci Dunakanyar Színház és a 
Nemzeti Színház tavaly kötött együtt-
működésének keretében január 30-án a 
helyi teátrumban új saját produkciójú 
előadás premierjén köszönthette a székso-
rokat zsúfolásig megtöltő közönséget Kis 
Domonkos Márk igazgató, illetve február 
27-én szintén telt ház fogadta a darabot.

Slawomir Mrozek: Özvegyek című 
groteszk színműve előadásának ren-
dezője az ebben a szerepkörben most 
debütáló Bakos-Kiss Gábor, a szereplők 
pedig: Pikali Gerda, Huzella Júlia, 
Fülöp Tímea, Klem Viktor, Mészáros 
András és Szabó P. Szilveszter.

Az író, Mrozek groteszkje három 
özvegy különös, a szerzőtől szokatlanul 
egyetlen poénra kihegyezett története: 
kölcsönösen a másik férjét-szeretőjét 
váró-elsirató nők beszélgetéséből ki-
bontakozó leleplezés-sorozat, frivol 
játék az elmúlásról, ahol két nő, illetve 
két férfi megpróbálja elkerülni az el-
kerülhetetlent, a találkozást a Halállal.

Új felvételek a húsz éves Countaktus együttestől
Nagy megtiszteltetés érte a váci 

Countaktus együttest: néhány hete olyan 
új felvételekkel is hallatnak magukról 
az interneten, amelyeket - egy tavalyi 
fesztivál különdíjaként - a Magyar Ka-
tolikus Rádió stúdiójában rögzíthettek 
még a múlt év utolsó napjaiban.

Kovács Ferenc zenekarvezető 
elmondta: már azt megtisztelésnek 
vették, hogy felkérést, biztatást kap-
tak a hagyományteremtő szándékkal 
szervezett Cool Country Fesztiválon 
való részvételre, aztán ha már ott 
voltak - huszonnégy másik zenekar 
társaságában - az óbudai Csónakház 
Mulatóban tavaly szeptember végén 
rendezett eseményen, hát különdíjat 
nyertek produkciójukkal.

- Nagyszerű ünnepe volt ez a feszti-
vál a stílusirányzatok tekintetében rend-
kívül sokszínű country muzsikának, és 
it hadd emeljem ki a két főszervező, 
Zimonyi Melinda és Stettner Veronika 
érdemeit. Mi zenészek bízunk benne, 
hogy tényleg hagyománnyá válik a ta-
lálkozó. És a visszajelzések alapján a 
közönség is várja a folytatást - emelte ki 
a dalszerző, gitáros-énekes frontember.

A Countaktus története egyébként 
két évtizeddel ezelőtt kezdődött, Kovács 
Ferenc, Wanderlich Béla (basszusgitár, 
vokál), és Nagy Ákos (szólógitár, ének) 
azóta elválaszthatatlan zenésztársak, 
csak a dobos poszton történt változás 
az idők során, de már Majnik László is 
régi motorosnak számít a zenekarban.

- Az úgynevezett őscountry stí-
lustól kezdve a bluegrasson, country 
rockon vagy épp a new countryn át 
az elektronikának a műfajon belüli 
térhódításával polgárjogot nyert és 
rendkívül népszerű mai modern, iga-
zán táncolható stílusig minden irányzat 
ott van a repertoárunkon, kiegészítve 
rockos tánczenei számokkal - mondta 
Kovács Ferenc. - Természetesen ren-
geteg klasszikus darabot játszunk, de 
több mint két tucatnyi saját dalunk 
is van, illetve egy csaknem egyórás 
összeállításunk a gyerekközönségnek. 
Eddig hat lemezt adtunk ki, a legutóbbi 
az önkormányzat támogatásával jelent 
meg. Ízig-vérig váci zenekar vagyunk, 
ezért aztán évről-évre fellépünk példá-

ul a Váci Világi Vigalomban, illetve 
rendszeresen koncertezünk a város 
és a környék különböző szórakozóhe-
lyein. És mostanra elmondhatjuk: sze-
rencsére már nem kell kilincselnünk, 
csak lelkiismeretesen eleget tennünk 
a felkéréseknek. Lelkesedésért pedig 
nem megyünk a szomszédba.  R. Z.

Rangos szakmai díjat kapott a levéltári kötet
A helyi levéltár váci végrendeleteket 

feldolgozó kiadványsorozatának har-
madik kötete érdemelte ki kategóriájá-
nak fődíját az Év Levéltári Kiadványa 
pályázaton, amelyre magyarországi 
közlevéltárakból, a Magyar Nemzeti 
Levéltár tagintézményeiből, nyilvá-
nos magánlevéltárakból, valamint a 
határon túli magyar vonatkozású ira-
tanyagot őrző egyházi levéltárakból is 
érkeztek pályázatok.

A Magyar Levéltárosok Egyesülete ál-
tal alapított díj elsődleges célja a levéltárak 
kultúramegőrző, kultúrateremtő szerepé-
nek, tudományos eredményeinek bemuta-
tása, ismertetése, népszerűsítése, a levéltári 
intézmények szellemi műhelyeiből kike-
rülő kiadványok középpontba állításával. 

A levéltári intézmények évente több 
tucat kiadvánnyal gazdagítják a tudo-
mányos, ismeretterjesztő, forrásközlő és 
szakmai kiadványok sorát. 

Idén a szakmai zsűri öt kategóriá-
ban értékelte a kiadványokat. Köztük 
a Forráskiadványok kategóriájában a 
legjobbnak a Vác Város Levéltára gon-
dozásában, dr. Horváth M. Ferenc intéz-
ményigazgató szerkesztésében megjelent 
„Váci Végrendeletek III. (1729-) 1771–1785 
(-1825)” című kiadvány bizonyult a leg-
jobbnak. A kötet egy 2006-ban indított 
sorozat harmadik kiadványa, amely 
tavaly év végén jelent meg.

Március 5. 18.00
„Sikeres vagyok, de alkoholista 

- Legyél csak sikeres, 
megmutatjuk, hogyan!” 

címmel előadás és beszélgetés a művelődési 
központ kamaratermében Dudits Dénes felépült 
heroinista, terápiás programigazgató vezetésével.

A belépés díjtalan!

Március 7. 19.00
Nőnapi operett gála 

a Váci Szimfonikus Zenekarral
A Piarista gimnázium dísztermében. 
Zenekarvezető karnagy: Farkas Pál. A műsorban 
fellép Vác város díszpolgára, az Igazi Primadonna, 

Kalocsai Zsuzsa. A bonviván ezen az estén a 
különleges és kiváló hangi adottságú tenor, Domoszlai 

Sándor lesz. Közreműködik továbbá a Teremi Trixi-
Bozsó József szubrett-táncos komikus páros.

Március 7. 20.00 
Nőnapi bál 

a Madách Imre Művelődési Központban a 
Polarys együttes közreműködésével.

Jegyár: 700 Ft

Március 10. 18.00
A nagyböjti előadássorozat keretében Gedeon 

József katolikus pap 
„Neokonfirmális út” 

című előadása a Váci Egyházmegye Közösségi 
Házában (Credo ház)

Egyedülálló a váci Szabó Vladimir-gyűjtemény

Március 10-éig látogatható a Kápta-
lan utcai K16 Galériában az az időszaki 
kiállítás, amelyet a 110 éve született Sza-
bó Vladimir (1905. december 5. –  1991. 
december 31.) munkáiból állított össze 
Papp László műgyűjtő, számos váci 
gyűjtemény kurátora.

A rendkívül termékeny alkotó grafi-
kái, rézkarcai és festményei a világ több 
táján megtalálhatók, de a nagyobb ma-
gyar múzeumok is szép számban őriznek 
Szabó Vladimir képeket, és hát a váci 
Modern Művészeti Gyűjtemény is szá-
mos alkotásával büszkélkedhet.

A kiállításmegnyitón köszöntőt mon-
dó Fördős Attila polgármester felidézte 
egy, az alkotó művészetéhez kötődő sze-
mélyes élményét:

- A nyolcvanas évek elején, a Ker-
tészeti Egyetem hallgatójaként mindig 
érdeklődéssel fogadtam azokat az intéz-
ményben rendezett kiállításokat-vásáro-
kat, amelyeken festményeket, rézkarco-
kat kínáltak az árusok, részletfizetési 
lehetőséget kínálva. Mivel hiányos volt 
a tájékozottságom az alkotók vonatko-

A főtéri – pontosab-

ban a főtérről egy udvaron 

keresztül is megközelít-

hető - Görög Templomról 

lesz szó a következőkben, 

legalábbis mindenki így 

ismeri, aki tudja, hogy melyik épületről 

van szó. Ami igazán érdekes viszont, hogy 

aki így ismeri, még az is meglepődhet, ha 

arról értesül, hogy valójában ezt a temp-

lomot nem a görög-katolikus, hanem az 

ortodox vallás hívei építették 220 éve. 

A meglepettség teljességgel érthető, főleg 

ha a városban és/vagy a vallástörténetben 

kevésbé járatos látogató a Duna felől, az 

Eszterházy utcán érkezve emeli fel tekin-

tetét a kései barokk korból megszokott 

toronyra vagy az enyhén hullámzó homlok-

zatra. Az épület láttán az anyaszentegyház 

mellett minden keresztény felekezet az 

eszébe jutna, legkevésbé viszont egy 

ortodox, görög-keleti templom. 

Na de miért és kik építettek ide egy 

görög ortodox templomot és miért adtak 

neki barokk formát?

Színre lépnek a cincárok
A 18. század elején (tehát az 1700-as 

évek elejéről van szó) a balkán félszigeten 

élő aromán, vagy más néven cincár keres-

kedők érkeznek az országba és néhányan 

megtelepednek itt Vácon is. Állítólag a 

cincár vékonyat jelent. Ez hihető is, mivel 

a cincár románul szúnyogot takar, ráadá-

sul nagyon hasonlít a magyar cingár szóra. 

A szóban forgó vándorkereskedők egy 

része tehát letelepedik és vallásukat az 

ortodox görög szertartás szerint gyakorol-

ják - egyelőre otthon. Később a – helytör-

ténészek szerint - szerbek is csatlakoznak 

a diaszpórához, akik további létszámmal 

erősítik a tradicionális vonalat. 

A 18 század közepére az akkoriban 

görög-keletieknek nevezett cincár és 

szerb lakóink, minden megpróbáltatás 

(labanc-rác pusztítások, tűzvész és 

pestisjárvány) ellenére létszámban is 

gyarapodnak, és a 18 század közepére 

egy erősödő, lakóépületeiben, templomai-

ban megújuló, gyarapodó városban találják 

magukat. Feltehetően déli telepeseink - 

látván a készülőben lévő Fehérek temp-

lomát és az épülő dómot - maguk is saját 

imahely után kezdtek áhítozni. 

A görögkeleti, illetve ortodox vallás 

azonban lényeges kérdésekben külön-

bözik a nyugati kereszténységtől. Hitük 

szerint például ők követik változtatás 

nélkül Jézus és a 12 apostol tanításait, 

és többek között vitatják a Szentlélek 

Jézustól való származását. A „bizonyos 

vita” miatt, amely nagyrészt a nyugati 

illetve a keleti egyház szakadását is 

okozta, várniuk is kellett, míg a püspöki 

városrészben a tanács 1784- táján végre 

engedélyt adott a hivatalos ortodox hit 

szerinti vallásgyakorlásra.

Templom épül
Az 1790-es évekre ez a többnyelvű, mégis 

főleg vallásuk miatt különálló etnikai cso-

port engedélyt kapott a templomépítésre. 

Állítólag szempont volt, hogy a homlokzata 

ne kerüljön a főtérre, ezért egy teleknyi 

hosszal a Duna-parthoz közelebb vásárol-

tak telket. A formát az ekkor elterjedt típus-

tervek alapján dolgozták ki, tehát külsőleg 

egy tipikus egyszerű barokk templomot 

építettek, ebben helyezték el az ortodox 

imahelyet. 1795 szeptemberében a budai 

görög püspök szentelte fel a templomot és 

tíz évre rá a torony is elkészült. 

Folyamatosan tartottak miséket az épület-

ben az ortodox rendtartás szerint, változás 

1801-ből ismert, amikor a görögkeleti 

templom részére magyar nyelvű imaköny-

veket nyomtak Vácon. A két világháború 

közötti időszakra már megcsappant a 

hívek száma, ezért egyre ritkábbá váltak 

a szertartások a templomban. A rendszer-

váltást követően a 60-as évekre annyira 

leromlott a műemlék állaga, hogy az orto-

dox egyház eladta a városnak az épületet. 

Ekkor a szentség, illetve az ikonosztáz a 

megyei múzeumigazgatóságához került.

Közkincseink XXXI.
A VÁCI GÖRÖG TEMPLOM 

KEGYES ZOLTÁN

zásában, egy ilyen alkalommal kértem a 
kereskedőt, hogy hívja fel a figyelmemet 
néhány kiemelkedő művészre. Javasol-
ta a kubista Barcsayt, javasolta Borsos 
Miklóst, Reich Károlyt, Hincz Gyulát és 
azt mondta, hogy ki ne hagyjam Szabó 
Vladimirt, és én megvásároltam Háború 
című művét. Most, hogy megvalósult 
ez az időszaki kiállítás, természetesnek 
tartottam, hogy a gyűjteménynek aján-
dékozzam ezt a rézkarcot - mondta a 
város első számú vezetője.

Papp László - kiemelve, hogy Szabó 
Vladimirt többek között magyar Dürer-
ként tartja nyilván a művészettörténet 
- hangsúlyozta: nagy fegyvertény, hogy 
Vác igen gazdag kollekcióval büszkélked-
het az alkotótól, annál is inkább, mert 
egy bécsi múzeum is komoly ajánlatot 
tett az anyagra.

A kurátortól megtudtuk: a K16 Galé-
riában legközelebb a közelmúlt években 
elhunyt váci alkotók műveiből nyílik 
időszaki kiállítás.

Március 6. 19.00
Hobo: József Attila est

Jegyár: 1900 Ft

Március 7. 19.00
Olt Tamás: 

Minden kezdet nehéz, 
hát még a versenyzongora 
Romantikus vígjáték két felvonásban, 
a Váci Dunakanyar Színház előadása

Jegyár: 2200 Ft

Március 12. 19.00
Nagy Zoltán Mihály: A sátán fattya

Monodráma
Jegyár: 1900 Ft

Március 14. 18.00
Dumaszínház 

A humorkabaré visszatér 2.
Jegyár: 2700 Ft

Március 21. 19.00
Kapós Böske 

Magyar népi pajzánságok, 
Fabók Mancsi előadása 

Jegyár: 1500 Ft

Március 22. 11.00
Szabó Borbála: Vicces, Királylány?

Humorelméleti mesejáték - a MaNNa, 
a Váci Dunakanyar Színház, a tatabányai 
Jászai Mari Színház és a Dumaszínház 

közös előadása
Jegyár: 1200 Ft

Március 24. 19.00
Breffort-Monnot: Irma, Te édes 
Zenés komédia - a Pinceszínház előadása 

Jegyár: 2200 Ft

Március 27. 19.00
Apácák

Musical show - a Hadart Művészeti 
Társulás előadása
Jegyár: 2600 Ft

Fotó: Cservenák Péter
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Bár még két forduló hátra van a 
női kézilabda NB I alapszakaszából, 
már biztos, hogy az IPC-Vác az al-
sóházban (9-12. hely) fog szerepelni 
a kétfordulós, körmérkőzéses rend-
szerben lebonyolított rájátszásban. 
Amely bónuszpontos rendszerben 
indul, tehát a csapatok között csupán 
egy-egy pont különbség lesz a kezdő 
tabellán.

Pedig tavaly nyáron akár a 4-5. 
hely elérését is megalapozottnak látta 
a klubvezetés. A sorozatos sérülések 
azonban alaposan meggyengítették 
a csapat valódi erejét. Sokak által 
megkérdőjelezett módon a kilábalást 
a vezetőedző, Konkoly Csaba elküldé-
sében vélték megtalálni az illetékesek. 
Az utánpótlás csapatokkal rendkívül 
sikeres Ottó Katalin kinevezésekor 
azt hallhattuk, hogy hosszabb távra 
terveznek vele és feladata a jövő csa-
pata alapjainak lerakása. 

A bajnoki folytatás azonban to-
vábbra is pofonokkal teli fordulókat 
hozott. Az eredeti terv a középhá-
zas rájátszás igényére, majd a biztos 
bennmaradásra redukálódott. Mi-
közben játékosok sora sérült le vagy 

betegedett meg, átigazolás révén jött 
és ment is kézilabdázónő a váciak-
nál. A teljesítmény azonban - a ritka 
kivételtől eltekintve - elég egysíkú 
volt: amíg bírták erővel, mindent 
megpróbáltak a mieink. A lelkese-
dés azonban a kézilabdasportban 
inkább a védőmunkában hozza meg 
gyümölcsét, ahhoz, hogy a támadó-
játék eredményes legyen, ötlet, széles 
repertoár, improvizáció, egyszóval 
alkotás szükséges. Ráadásul a meccs-
hajrákra rendre elfogyott a szufla. 
Hogy ez erőnléti problémákra vagy 
a játékoskeret adottságára (rövid a 
kispad, nem lehet a húzó játékosokat 
megfelelően pihentetni) vezethető 
vissza - nem tisztünk találgatni.

A váci klub elnöke néhány héttel a 
bajnoki hajrá előtt mindenesetre a szur-
kolókat megnyugtató, optimista interjút 

adott az egyik kereskedelmi sportteleví-
ziónak. Ebben a jövőre nézve két érde-
kességet is megemlített. Megtudhattuk, 
hogy ősztől már aligha Ottó Katalin 
irányítja a felnőtteket. Utódaként egy, 
jelenleg másik csapat kispadján ülő 
trénerrel folytatnak tárgyalásokat. A 
Kirsner Erika által vázolt terv szerint 
a jövőben egy erős kezdőcsapat mellett 
saját nevelésű kézilabdázók jelentenék 
a cserelehetőséget. Ez - mindamellett, 
hogy a jelenlegi sportági trend inkább 
a közel két azonos erősségű sor kialakí-
tása, a sok csere és a taktikai variációk 
bővítése felé hat - ismét nagy játékos-
mozgást vetít előre. 

Persze, a következő bajnokság még 
odébb van. Mert ne feledjük: a váciak 
részvételével induló alsóházi rájátszás 
négy csapata közül kettő kieső helyen 
fog végezni!

PROGRAMOK

XIII. Váci Tavaszi Fesztivál

Március 19. 18.00
Bach hangverseny a 
zeneiskola művész-

tanárainak és növendékeinek 
közreműködésével.

A belépés díjtalan!

Április 1. 19.00 
Csuka Ágnes zongoraművész 

koncertje 
Chopin műveiből válogatva

A belépőjegy ára elővételben: 700 Ft, 
az előadás napján: 1000 Ft

Március 13. 20.00
Balkan Fanatik koncert
A 2002-ben alakult együttes a 

népzenei elemeket és az elektronikus 
zenét elegyítve a különböző kelet-

közép európai zenei kultúrák, stílusok 
megismertetésére törekszik mind 

szélesebb körben, ezért dalaik több 
nyelven is megszólalnak.

A koncert az NKA Cseh Tamás program 
keretében valósul meg.

A belépőjegy ára elővételben: 1300 Ft, 
az előadás napján: 1600 Ft 

Március 20. 19.00
Közép-Európa Táncszínház: 

Shakespeare-mesék
A belépőjegy ára elővételben: 1500 Ft, 

az előadás napján: 1800 Ft

Március 21. 15.00
Családi nap

Játszóház, kézműves foglalkozás, 
lufihajtogató bohóc, zenés műsor. 

16 órától 
Halász Judit 

előadása gyerekeknek és felnőtteknek.
A belépőjegy ára elővételben: 1700 Ft, 

az előadás napján: 2000 Ft

Március 22. 18.00
Meseautó 

– a Körúti Színház előadása
Főbb szerepekben: Fila Balázs, Tahi-Tóth 

László, Szabó Erika, Placskó Emese, 
Oroszi Tamás

A belépőjegy ára: 2800 Ft

Március 24. 16.00 
és március 25. 18.00
Molnár Ferenc: 

Üvegcipő
A váci Boronkay György Műszaki 

Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 
színjátszó körének előadása

Támogatói jegy ára: 500 Ft

Március 27. 18.00
A Színházi Világnap alkalmából: Joseph 
Stein – Jerry Bock – Sheldon Harnick: 

Hegedűs a háztetőn 
(musical) 

Főbb szerepekben: Gazdag Tibor, Pap 
Lívia, Telegdi Kamilla, Porzsolt Éva, Staub 
Viktória, Krámer Juli, Kurdi Panni, Egyed 

Brigitta, Molnár Ervin, Oravecz Edit, 
Keresztesi László, 

a Hegedűs: Gazda Bence; 
közreműködik: 

a Budapest Klezmer Band
A belépőjegy ára elővételben: 3600 Ft, 

az előadás napján: 3900 Ft

Március 28. 19.00
Faludi Szilvia és barátai - 

nótaműsor
A belépőjegy ára elővételben: 1500 Ft, 

az előadás napján: 1800 Ft

Március 28. 15:30 (kamaraterem)
A László Imre Nótakör 

műsora 
Solti Károly dalaiból
Kísér: Gabora Károly prímás, 

Schmidt Mátyás harmonikaművész.
A belépőjegy ára: 500 Ft

Március 29. 18.00
Gyere, hangolj rám! 

- Lerch István (ex V’Moto-Rock)
 és Malek Andrea koncertje

A zongoránál a szerző, Lerch István. 
A zenekar tagjai: 

Hrutka Róbert - gitár, 
Lattmann Béla - basszusgitár, 
Szendi Gábor - ütőhangszerek.

A belépőjegy ára elővételben: 1900 Ft, 
az előadás napján: 2200 Ft

Április 2. 18.00 (kamaraterem)
Közönségtalálkozó Jókai Anna 

kétszeres Kossuth-díjas, 
József Attila-díjas, 
a Nemzet Művésze 
címmel is elismert 

író-költővel
A belépőjegy ára: 500 Ft

Április 3. 19.00
Molnár György Lyra-díjas 

harmonikaművész 
és koncertzenekarának estje
A belépőjegy ára elővételben: 1800 Ft, 

az előadás napján: 2100 Ft

Április 9. 18.00
Carlo Goldoni: 
A fogadósnő 

antiromantikus komédia két felvonásban a 
Karakter Társulat előadásában

A belépőjegy ára: 600 Ft

Április 11. 19.00
A Költészet Napja alkalmából:

Szabó Balázs Bandája koncert
(A zenekar a magyar népzene, a rock, a 

blues és a funky határvidékein kalandozik)
A koncert az NKA Cseh Tamás program 

keretében valósul meg.
A belépőjegy ára elővételben 1800 Ft, 

az előadás napján 2100 Ft

KIÁLLÍTÁSOK
A Madách Kávézó Galériában márius 9-éig látható 

Cseledy András Sándor 
„Leképzett képzelet” 

című fotókiállítása, amelynek keretében 
vendégkiállítóként Cseledy Attila András 

képeit is láthatják az érdeklődők.

A kiállítóhelyen március 13-án 18 órakor új 
bemutató nyílik: ezúttal 

Gerengay Gusztáv mutatkozik be 

„Tájak, városok, emberek” 
című fotókiállításával.

FEHÉREK TEMPLOMA 
március 20. 19.00

A Magyar Rádió 
Énekkarának hangversenye 

klasszikus és kortárs zeneszerzők műveiből.
A belépés díjtalan!

HAJRÁ VÁC!

Asztalitenisz
 A szakszövetség honlapján meg-
jelent információ szerint visszaléptek 
a második vonalnak számító NB I-es 
csapatbajnokságtól a Váci Reménység 
Egyesület pingpongosai. A mieink 
előbb januárban nem utaztak el első 
idei csapatbajnoki találkozójukra 
Pécsre, így a sereghajtó helyet elfoglaló 
váciak ellen mind a 18 mérkőzést 3:0-s 
eredménnyel igazolta a szakszövetség. 
A pontvadászat folytatásában február 
közepén a Csákvárt kellett volna fogad-
nia a VRE-nek, ám időközben a klub 
jelezte: visszalép a sorozattól. 

Evezés
 Tiszaújvárosban mérték össze 
erejüket a magyar evezősök a sportág 
és a triatlon speciális ötvözéséből 
létrehozott ergotlon bajnokságon. 
A futásból, fix görgőn lebonyolított 
kerékpározásból és ergométeres 
evezésből álló viadalon három váci 
állt rajthoz. Az ifjúságiak versenyében 
Oláh Gábor bizonyult a legjobbnak, 
míg Ács Kristóf a negyedik helyen 
végzett. Ők ketten a felnőttek mező-
nyében harmadik helyen záró Csiszár 
Péterrel triót alkotva megnyerték a 
váltók versenyét is. 

Ülőröplabda
 Tatabányán rendezték meg az ülőröp-
labdázók Magyar Kupa tornáját. A nyolc 
induló gárda között volt a bajnokságban 
is szereplő magyar női válogatott és a 
szerbiai Kikinda csapata is. 
A Mozdulj SE Vác a hölgyek mező-
nyében volt érdekelt a legjobb négy 
közé jutásért és játszmavesztés nélkül 
nyert, az elődöntőben azonban a nagy 
múltú és végül a kupát is elhódító 
nyíregyházi Piremon jobbnak bizo-
nyult, így a mieink a tavalyi fináléban 
ellenük győztes szombathelyiek ellen 
játszottak a bronzéremért. Itt csapa-
tunk izgalmas, nagy csatában 3-2-re 
nyerni tudott, így a harmadik helyen 
zárta a kupasorozatot.

Sporthírek röviden

SPORT
Eredmények
Női kézilabda NB I
Mosonmagyaróvár - IPC-Vác _ 27 - 25
IPC-Vác - Debrecen _________ 30 - 29
Fehérvár KC - IPC-Vác _______17 - 13
Békéscsaba - IPC-Vác _______ 32 - 26
IPC-Vác - Dunaújváros ______ 23 - 23
Érd - IPC-Vác ______________ 29 - 23
IPC-Vác - FTC _____________ 22 - 31
Győr - IPC-Vác _____________ 36 - 21
IPC-Vác - MTK ____________ 27 - 25

Férfi kézilabda NB I/B
Váci KSE - Tatabánya U23 __ 42 - 21
Dabas - Váci KSE __________ 25 - 22

Futsal NB II
Szeged - Dunatours Vác ______ 7 - 2
Dunatours Vác - MTK _______ 7 - 5
Limes SE - Dunatours Vác ___ 1 - 8
Dunatours Vác - UTE _______ 14 - 7
Hódmezőv. - Dunatours Vác __ 7 - 6

Zátonyok között a zászlóshajó

Továbbra is 
Pető Tibor 
a klubelnök

Többek között alapszabály módosítás, 
tagfelvétel és személyi kérdések szerepel-
tek a Vác Városi Labdarúgó SE január 
végi tisztújító közgyűlésének napirend-
jén. Az egyesület elnöke továbbra is Pető 
Tibor alpolgármester.

A közgyűlés összehívását a korábbi 
elnökség mandátumának lejárása indo-
kolta. Az eseményen tagfelvételt nyert 
Csank János, a Vác FC vezetőedzője és 
Varga Péter. Az alapszabály módosítása 
után az elnökség létszáma öt főre csök-
kent. A jelöltek egyenkénti nyílt szava-
zása során a vezetésbe került: Baja Sán-
dor, Orbán Levente, Pacsay-Tomassich 
Miklós, Pető Tibor és Strausz László. Az 
elnökségi tagok maguk közül egyhangú 
voksolással megerősítették posztján Pető 
Tibor alpolgármestert. Az új Ellenőrző 
Bizottság elnöke Kovács István, két tagja: 
Belák Gyula és Molnár Ferenc lett. 

A több mint háromszáz gyermek 
sportolási lehetőségét biztosító klub 
e két grémiumának mandátuma öt 
esztendőre szól.

SPORTELŐZETES
(váci mérkőzések)
Női kézilabda NB I
03.14. szo. 19:00 IPC-Vác - Siófok

Férfi kézilabda NB I/B
03.14. szo. 12:00 Váci KSE - Vecsés
03.29. vas. 18:00 Váci KSE - Pécs

Futsal NB II
03.16.  h.  20:00  Dunatours Vác - Déli FC

Labdarúgó NB III
03.07. szo. 14:30 Vác FC - SZEOL
03.28. szo. 15:00 Vác FC - Szentlőrinc

Vácon, a Nemzet Sportvárosában évek óta a női kézilabda egyesület a versenysport zászlóshajója. A 
világ egyik legnívósabb bajnokságának élvonalában szereplő Ipress Center-Vác azonban a jelenleg folyó 
pontvadászatban szinte folyamatosan zátonyok között próbál a kikötőbe érni. Amely már régen nem 
ott van, ahol az induláskor célként meghatározták.

Fotó: Fehér Viktor
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BEÉPÍTÉSRE 
ALKALMAS 

INGATLANOK 
ELADÁSRA:

Vác, Hóman Bálint utca - Gom-
bási - Téglaház út által határolt 
„volt Laktanya” kivett beépítet-
len 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, Deákvár-Bácska város-
részén, 3 db - 5189/14,15,16 
hrsz-ú, - 1000 m2/telek nagy-
ságú, kivett beépítésre alkal-
mas ingatlanokat - külön-külön
 
Vác, Deákvár-Bácska vá-
rosrészén, 5189/12 hrsz-ú, 
- 1000 m2 nagyságú, kivett 
beépítésre alkalmas ingatlant

Vác, Csatamező dűlő 5675 
hrsz-ú, 10388 m2 nagysá-
gú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant

Vác, Altány-dűlőben a 4747/11 
és 4747/12 hrsz-ú, összesen 
2406 m2 nagyságú, kivett 
beépítetlen terület megne-
vezésű ingatlanokat egyben

Vác, Csuka telep 402/57 
hrsz-ú, 4277 m2 nagyságú, 
kivett beépítetlen területet 
megnevezésű  ingatlant (je-
lentkezés sorrendjében)

Vác, Ulrich Károly köz 2. 
5404/1 hrsz-ú, 3103 m2 nagy-
ságú, kivett beépítetlen terü-
letet megnevezésű ingatlant 
(jelentkezés sorrendjében)

Vác, Ulrich Károly köz 4. 
5404/2 hrsz-ú , 2719 m2 
nagyságú, kivett beépítet-
len terület megnevezésű 
ingatlant

Vác, „Toperini park” Avar ut-
cába lévő 4530/431 hrsz-ú, 
1 ha 2955 m2 nagyságú, kivett 
beépítetlen terület megneve-
zésű ingatlant

Vác, Csatamező Bolgár utca 
5676/2 hrsz-ú, 1218 m2 nagy-
ságú, kivett beépítetlen te-
rület megnevezésű ingatlant

Vác, Törökhegy Szablya utca 
és Tábor köz sarkán, 6161 
hrsz-ú, 755 m2 kivett udvar 
és gazd. épület 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, Mária utcában lévő 
3590 hrsz-ú 508 m2 nagy-
ságú, kivett beépítetlen terü-
let megnevezésű, belterületi 
ingatlant

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

NEM LAKÁS CÉLÚ 
HELYISÉGEK 

BÉRBEADÁSRA:

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 la-
kás célú helyiséget a hozzá 
tartozó kerthelyiséggel - ke-
reskedelem-szolgáltatás-ven-
déglátás tevékenységi körre 

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

Vác, Zöldfa utca 1. szám alat-
ti, 4520/A/1 hrsz-ú, 142 m2 
alapterületű, nem lakás célú 
helyiséget - kereskede-
lem-szolgáltatás

Vác, Káptalan utca 18. szám 
alat ti ,  3216/A/9 hrsz-ú . 
14 m2 alapterületű, nem lakás 
célú helyiséget - kereskede-
lem-szolgáltatás 

Vác, Radnóti úti buszmegál-
lónál 2 db pavilonokat (külön-
külön), 13-13 m2 alapterülettel, 
- kereskedelem-szolgáltatás 
tevékenységi körre

Vác, Központi Piac területén, 
a főépületben a 3180/A/34 
hrsz-ú, 18 m2 alapterületű, nem 
lakás célú helyiséget, - szolgál-
tatás - iroda tevékenységi körre

Vác, Zöldfa utca 33. szám alat-
ti, 4526 hrsz-ú , 31 m2 alapterü-
letű, 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

Dr. Csányi L. krt. 45. szám 
a la t t  „vo l t  B ab a  b o l t ” , 
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, kereskede-
lem - szolgáltatás tevékeny-
ségi körre

Vác, Deákvári fasor 2. szám 
alatti iroda épület, mellék-
épület szabad helyisége-
it, területeit -iroda, nyitott 
szín, szabad terület , rak-
tár-tároló 

LAKÁS 
BÉRBEADÁSRA 

- SZOCIÁLIS ALAPON:

Vác, Kossuth tér 8. fsz. 3.
1 szoba (komfortos)

Vác, Kossuth utca 7. fsz.8.
1 szoba (komfortos)

LAKÁS 
BÉRBEADÁSRA 
- FELÚJÍTÁSSAL:

Vác, Széchenyi utca 14. I/5.   
1 szoba (félkomfortos)

LAKÁS 
ÉRTÉKESÍTÉSE:

Vác, Ulrich köz 3. fsz. 1. szám 
alatti, felújítást igénylő ingat-
lant, jelen állapotban - 94 m2 
alapterületű

HASZNOSÍTÁSI 
PÁLYÁZAT 

ÉPÜLETINGATLANRA:

Vác, Eszterházy utca 2. szám 
alatti épületingatlan felújítá-
sára, hasznosítására

HASZNOS
Polgármesteri 

fogadóóra
Fördős Attila

Vác város polgármestere 
Ideje: minden hónap első 

hétfőjén 14:00-18:00 
Helye: Városháza, 133. szoba, 

polgármesteri iroda
Előzetes időpont egyeztetés szükséges, 
a polgármesteri hivatal titkárságán!

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

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

Országgyűlési 
képviselői 

elérhetőségek
Harrach Péter 

országgyűlési képviselő

Email: peter.harrach@parlament.hu

 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

Önkormányzati 
képviselői fogadóórák

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.

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

 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

 Gyógyszertárak ügyeleti rendje

H. K. Sze. Cs. P. Szo. V.
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A Deákvári Gyógyszertár Vác, Deákvári főtér 30. 06-27/510-805

B Központi Gyógyszertár Vác, Köztársaság út 23. 06-27/501-630

C Vácz Remete Gyógyszertár Vác, Magyar u. 3. 06-27/305-997

D Gyöngyvirág Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 3. 06-27/303-343

E Duna Gyógyszertár Vác, Deres u. 2. 06-27/501-415

F Kisváci Szent Gellért Gy. Vác, Papp Béla u. 10. 06-27/306-190

G Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a. 06-27/301-367

H Benu Gyógyszertár Vác Vác, Zrinyi u. 9. 06-27/501-385

I Fekete Kígyó Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 37. 06-27/312-338

J Alsóvárosi Gyógyszertár Vác, Zöldfa u. 1. 06 -27/311-157

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében 
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 

(Vác, Köztársaság út 34.) 2015. 03. havi hirdetései:

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

Születések:
Gál Árpád és Lipp Kinga gyermeke: 
Anna Teréz, Deli János és Németh Anita 
gyermeke: Boglárka, Tarjányi Ágoston 
és Dávid Anita gyermeke: Ádám, Pajer 
Attila és Markó Magdolna gyermeke: 
Attila, Bravics Szabolcs Norbert és Magas 
Katalin gyermeke: Balázs, Horváth 
Jácint és Rózsahegyi Szilvia gyermeke: 
Csenge Jázmin, Laki Zoltán és Sebes 
Petra gyermeke: Zoé, Kövesdi János 
és Demény Claudia gyermeke: Zoltán 
János, Szabó Gergely és Szalóki Andrea 
gyermeke: Zoltán, Ruzsenszki Ádám és 
Kovács Andrea gyermeke: Réka, László 
Márió és Dávid Gabriella gyermeke: 
Roland Mihály, Klein István és Kvancz 
Orsolya gyermeke: Panna, Gaál Balázs és 
Palya Borbála gyermeke: Blanka, Falusi 
Gergely és Mayer Georgina gyermeke: 
Gergely, Hártó Péter és Molnár Eleonóra 
gyermeke: Gitta, Máskus Krisztián és 
Székely Zsófia gyermeke: Janka Zsófia, 
Lőrincz Balázs és Sági Anna gyermeke: 
Zente, Nagy Zoltán és Király Tünde 
gyermeke: Domonkos, Tonhauser Tamás 
és Kiss Johanna gyermeke: Benett, Szabó 
Ádám és Antal Marianna gyermeke: 
Ádám Dávid, Dr. Fehér Csaba és Dr. Tatai 
Orsolya gyermeke: Csongor Bendegúz, 
Ocskay Gábor István és Tolerián Dalma 
gyermeke: Zselyke Dalma, Mekli Norbert 
Attila és Szabó Adrienn gyermeke: Péter.

Házasságkötések:
Farkas István és Bartus Bernadett, 
Porffy Csaba és Sági Zsuzsanna.

Halálesetek:
Konkoli Mihály (1932), Balogh Tibor 
Károly (1949), Kummer Károlyné sz: 
Kassai Anna (1928), Sári Árpád Ferencné 

sz: Bágyon Aranka (1945), Nándori 
Istvánné sz: Soltész Mária (1920), Rixer 
Ferencné sz: Kovács Margit (1923), Cserny 
Józsefné sz: Nagy Gizella (1917), Horváth 
László (1964), Török Sándorné sz: Dovecz 
Zsuzsanna (1936), Fábián Sándorné sz: 
Rajda Mária (1943), Kiss Sándorné sz: 
Feuerstahler Erzsébet Mária (1927), Becsó 
Jánosné sz: Kretz Mária Magdolna (1936), 
István Gyuláné sz: Balázsy Erzsébet (1953), 
Balik Jánosné sz: Bóta Mária (1948), 
Mizsei Péterné sz: Mizsei Terézia (1921), 
Dóczi Jánosné sz: Bergmann Stefánia 
Rozália (1930), Makrai Józsefné sz: Varga 
Mária (1928), Lénárt József (1946), Bende 
Dénes (1931), Básti István (1939), Szatmári 
Ferencné sz: Varga Gabriella (1930), 
Neubrandt István (1925), Havasi József 
(1966), Pap Károly (1932), Viski István 
(1927), Gerstmayer Péterné sz: Deák 
Zsuzsanna (1966), Kollárné Kiss Mária 
Katalin (1949), Rák Ferenc (1950), Dobisz 
Dániel (1927), Nagy Jánosné sz. Kurdi 
Mária (1932), Pellei Jánosné sz: Székely 
Lenka Éva (1936), Lugosi Sándorné sz: 
Hajdú Julianna (1927), Víg Józsefné sz: 
Kövesdi Erzsébet (1939), Kikillai Sándor 
(1948), Fülöp Lajosné sz: Molnár Anna 
(1921), Gönczi Gábor Mihály (1933), 
Fajta József (1935), Kopcik Tiborné sz: 
Natkievic Ilonka (1926), Szamos Tibor 
(1929), Konecsny Ferencné sz: Vicze 
Erzsébet (1942), Pintér Miklós (1959), 
Kovács Márkné sz: Chovanyecz Rozália 
(1956), Tóth István (1947), Horváth Miklós 
János (1943), Dankó József (1944), Stadler 
Gézáné sz: Barcza Éva Mária (1937), 
Szüts Lajosné sz: Fuksz Erzsébet (1937), 
Mayer Zoltán (1934), Seres Gábor József 
(1955), Bodogán Krisztián Sándor (1985), 
Haffner László (1940), Dóra Zoltánné 
sz: Németh Katalin (1941), Major Lajos 
(1930), Koroknai János István (1928).



LÁTJÁK ÉS OLVASSÁK. HIRDESSEN NÁLUNK!

 1/1: 100 000 Ft + ÁFA
 1/2: 50 000 Ft + ÁFA
 1/4: 25 000 Ft + ÁFA
 1/8: 12 000 Ft + ÁFA

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

 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

 Szerda
18:00 Hetedhét Magazin – 

összefoglaló Fót térségéből
19:00 Hetedhét Magazin ism.
20:00 Híradó – benne a térség 

legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Nagyító – hírháttér-műsor
20:50 Film
22:10 Híradó ismétlés

 Csütörtök
20:00 Híradó – benne Vác és 

térsége legfontosabb 
történései

20:17 Sporthírek
20:20 Hazai – kulturális 

programajánló magazinműsor
20:40 Nagyító – hírháttér-műsor
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés

 Péntek
20:00 Híradó – benne Vác és 

térsége legfontosabb 
történései

20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kulturális 

programajánló magazinműsor
20:40 Térségi magazin
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés


