
X V I .  É V F O L Y A M  1 .  S Z Á M  |  A  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  H A V I L A P J A  |  2 0 1 5 .  J A N U Á R

I N G Y E N E S  K I A D V Á N Y

VÁROSI KITÜNTETÉSEK 
KULTURÁLIS SZOLGÁLATÉRT
A Magyar Kultúra Napja városi 
ünnepségén Furák László, Kocsis Iván és 
Kis Domonkos Márk vehette át a városi 
kitüntetéseket.

VÁC ÚJABB RANGOS
ELISMERÉSE
Vác önkormányzata - első települési 
kitüntetettként - megkapta az 
embermentő svéd diplomatáról 
elnevezett Raoul Wallenberg-díjat.

11. oldal8. oldal
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Vásárhelyi József István szépkorú 
honfitársunk január elsején ünnepelte 
95. születésnapját. Ebből az alkalomból 
Mokánszky Zoltán alpolgármester és 
Mohácsiné Dim Rita, az Intézmény-
felügyeleti és Humán Osztály osztály-
vezetője köszöntötte ajándékkal és az 
Orbán Viktor miniszterelnök kézjegy-
ével ellátott oklevéllel.

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: Cservenák Tiborné, akinek gratulálunk! (A rejtvényként szereplő archív fotón az 
egykori Pokol Csárda szerepelt) Mostani feladványunk megfejtését február 20-áig várjuk!

Ahogy hömpölyög, gazdagodik a történelem, értelemszerűen 
egyre több jeles évfordulóról emlékezhet meg az utókor, egy-egy 
év elején érdekes hát áttekinteni a múltat ilyen szempontból 

helyi szinten is - erre szolgál ez a kis összefoglaló, természetesen a teljesség 
igénye nélkül, szubjektíven válogatva.

1975-ben több helyen óriásplakátok hirdették, hogy városunk már 900 éves 
múlttal büszkélkedhet - nos, azóta eltelt újabb négy évtized, és hát micsoda 
évek voltak ezek, rendszerváltással, szabad választások sorával, a szocializ-
mus megannyi emlékművének, köztéri szobrának, utcanevének eltűnésével, 
Vác egyházi-polgári értékeinek újrafelfedezésével, élővé tételével...

Százhetven évvel ezelőtt gőzerővel dolgoztak a munkások a Budapest és 
Vác közötti vasútvonal építésén (az év végén egy rövid szakaszon már kí-
sérleti utat szerveztek), a következő esztendőre már “csak” az utolsó simítá-
sok maradtak, hogy aztán megindulhasson a menetrend szerinti közlekedés. 

Kétszázharminc éve ért véget a sok helyütt Vác újjáalkotójának neve-
zett Migazzi Kristóf Antal 29 éven át tartó váci püspöki szolgálata, mely 
során csaknem 600 000 forintot áldozott építő beruházásokra az egy-
házmegyében, ezek között 235 éve fejeződött be az ország egyik legszebb 
búcsújáró helyének számító Hétkápolna építkezése. 

Kétszázhetven éve született Cházár András, akinek fáradozásai nyo-
mán - európai összehasonlításban is párját ritkítva - 1802-ben megnyílt a 
Váczi Királyi Magyar Siketnéma Intézet.

A váci hajógyárban hatvan évvel ezelőtt megkezdődtek az előkészületek 
a honi kirándulóhajózás fellendítését célzó új vízi járművek gyártására.

Húsz éve hunyt el a huzamosabb ideig Vácott élő Rózsa Endre költő, a 
“Kilencek” nevű alkotócsoport jeles tagja, akinek munkásságát még csak az 
utóbbi években kezdték méltó helyére sorolni az irodalomtörténészek.

Szintén két évtizede távozott az élők sorából Váci György könyvkötőmester, 
aki hosszú pályafutása során világhírnévre tett szert, munkái királyi udvarokba, 
neves múzeumok sorába, a Vatikánba is eljutottak - helyben pedig, közelebbről a 
Pannónia Házban önálló bemutatóterem ad képet egyedülálló életművéről.

Tizenöt évvel ezelőtt, a Sidney-ben rendezett Olimpián a Pető Ti-
bor - Haller Ákos kétpárevezős ötödik helyezése már előrevetítette, hogy 
nagyszerű fejezet kezdődhet a honi evezés történetében, és tényleg így lett, 
hiszen a páros az elkövetkező évben megszerezte a sportág első magyar 
felnőtt világbajnoki címét, amit aztán az újabb szezonban meg is védtek. 
Majd épp tíz éve a Hirling Zsolt - Varga Tamás könnyűsúlyú kétpáre-
vezős is a csúcsra ért a világbajnokságon. A folytatásban pedig a ma is 
aktív, újabb babérokra törő Galambos Péter három vb-érmet szerzett a 
könnyűsúlyú egypárevezős versenyszámban.

Végül, de nem utolsó sorban az idén az üldözött sorsú, a szocializmus 
éveiben, és különösen az 1956-os forradalom után - vidéki száműzetéssel 
- büntetett dr. Péteri József püspök születésének 125. évfordulójáról is meg-
emlékezhetünk - a főpap útjában volt a diktatórikus hatalomnak, mert 
nem támogatta az állam és az egyház kierőszakolt kiegyezésére hivatott 
papi békemozgalmat. 

És hát a történelem hömpölyög tovább, ebben az esztendőben is várhatóak 
olyan események, amelyek bizonyosan beíródnak a városi krónikába, sőt egyet 
máris feljegyezhetünk, igen a Bogányi-zongora bemutatását, hiszen a nem-
zetközi sikerre ítéltetett csodahangszer egy vadonatúj világmárka Vácról.
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Cservenák Péter gyűjteményéből

Vásárhelyi József István köszöntése

Január 9-én az alsóvárosi teme-
tőben végső nyugalomra helyezték 
az életének 92. évében elhunyt Tari 
Kálmánt, Vác Város egykori tanácsel-
nök-helyettesét, aki munkája legran-
gosabb helyi elismeréseként 1985-ben 
egyéni Pro Urbe díjban részesült.

„... Ha csak a száraz önéletrajzi 
adatokat nézzük: 1923. augusztus 
18-án született Lőrincin egyszerű 
földműves családba. 1937–1943 kö-
zött gazdasági cseléd volt Vampetics 
Károly földbirtokosnál. 1943 -1944 
között a Mátravidéki Erőműnél 
dolgozott segédmunkásként. Ek-
kor bevonult katonai szolgálatra 
Miskolcra. 1945. május 2-ától közel 
egy évig amerikai fogságban volt 
Németországban, fogsága alatt ba-
jor parasztoknál dolgozott, mint 
mezőgazdasági munkás. 1947-ben 
bekapcsolódott a munkásmozgalom-
ba. 1947-1950 között a Selypi Cukor-
gyárnál dolgozott, mint kerékgyártó 
tanuló, majd segéd. Ekkor a Nógrád 
megyei pártbizottság javaslatára a 
cukorgyár pártszervezete Buda-
pestre küldte három hónapos neve-
lő-képző iskolára. Ennek elvégzése 
után Budapesten a XIII. kerületben 
a XIV. sz. Ipari Otthon igazgatóhe-
lyettese lett. 1950-ben hat hónapos 
nevelő-képző iskolát végzett, és ez-

után került Vácra az öntőipari isko-
lába, tanulóotthon vezetőnek. Ezt a 
munkakört 1953-ig töltötte be. Ekkor 
ment át a városi pártbizottság és a 
városi tanács kérésére a Vác Városi 
Tanácshoz igazgatási osztályveze-
tőnek. Itt dolgozott 1957-ig, amikor 
megválasztották elnökhelyettesnek. 
1984-ben, 35 év városházi munka 
után vonult nyugdíjba.

Még tanácselnök-helyettesként 
számos elismerést kapott azért, mert 
amikor a legnagyobb volt a szük-
ség, akkor is élen járt a munkában. 
Kétszer, 1954-ben és 1965-ben is ki-
érdemelte az „Árvízvédelemért Em-
lékérem” kitüntetést. 1968-ban pol-
gári védelmi munkáért Honvédelmi 
Érdemérmet vehetett át. 1975-ben és 
1983-ban a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa a Munka Érdemrend 
ezüst fokozatát adományozta neki. 
A sok elismerés közül talán arra 
volt a legbüszkébb, amikor szűkebb 
pátriájában ismerték el munkáját: 
1985-ben a város társadalmi életében, 
a várospolitikai és városfejlesztési 
munkában több évtizeden át kifejtett 
kimagasló tevékenysége elismeréséül 
a Vác Városért kitüntetés egyéni I. 
fokozatú emlékérmet kapta - ez a díj 
a mai Pro Urbe kitüntetés elődjének 
tekinthető.” (Forrás: Váci Napló)

Végső búcsú Tari Kálmántól F E L H Í VÁ S 
E B Ö S S Z E Í R Á S R A !

Tisztelt váci lakosok, Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók!

Vác Város Önkormányzata ebösszeírást végez 
önbevallásos alapon 

a közigazgatási területén tartott ebek kapcsán. 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. Törvény (Átv.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján a tartás 

helye szerinti illetékes települési önkormányzat ebrendészeti 

feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni 

oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három 

évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A Hivatal a begyűjtött adatokról helyi elektronikus 

nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és 

más személyek jogainak, személyes biztonságának és 

tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi 

feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és 

tartója az ebösszeíráskor köteles a kért adatokat a települési 

önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Önkormányzatunk 2015. évben a Vác közigazgatási 

területén tartott ebek kapcsán összeírást végez. 

Az összeírás önbevallásos módszerrel történik.

A bevalláshoz szükséges formanyomtatvány 
az alábbi pontokon vehető át:
• váci állatorvosi rendelőkben

• Polgármesteri Hivatal portáján 

(2600 Vác, Március 15. tér 11.)

• letölthető elektronikusan a vac.hu honlapról

Kérjük az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni, 
és az alábbi lehetőségeket kihasználva 
a Polgármesteri Hivatal címére visszaküldeni szíveskedjenek:
• levélben, postai úton (2600 Vác, Március 15. tér 11. 

Főmérnöki Iroda);

• Polgármesteri Hivatal portáján található 

gyűjtőládába helyezve.

Az ebösszeíró adatlapot az oltási könyv alapján 

kell kitölteni. Fontos, hogy minden egyes kutyáról 

külön adatlapot kell kitölteni.

Az ebösszeíró adatlapok leadási, illetve postára adási 
határideje: 2015. február 28.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás naprakész legyen, 

a változásokat (elhullás, lakcímváltozás, új állat érkezése) az 

összeírást követően is kötelesek a Hivatal felé írásban jelezni.

Az ebösszeírásban transzponderrel (mikrochippel) ellátott, 

és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi és 

a helyi nyilvántartásban már szereplő illetve időközben 

elpusztult ebet/ebeket is be kell jelenteni!

Segítőkész együttműködésüket köszönjük.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

P Á L Y Á Z A T
közterület-felügyelő munkakörre
A Váci Polgármesteri Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

közterület- felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Deákné dr. Szarka Anita jegyző nyújt a 27/513-434-es telefonszámon.
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Az idei év első tanácskozá-
sát január 22-én tartotta Vác 
Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete. A szünetekkel 
együtt közel négyórás ülés 
megkezdésekor minden kép-
viselő jelen volt.

A közgyűlés elején a je-
lenlévők néma tiszteletadás-
sal emlékeztek Buzánszky 
Jenő labdarúgóra, az Arany-
csapat néhány nappal ko-
rábban elhunyt tagjára és 
a Pro Urbe-díjas volt váci 
tanácselnök-helyettesre, Tari 
Kálmánra. 

A városvezetői pulpitus 
előtt bemutatásra kiállítot-
ták az önkormányzat újabb 
elismerése, a Raoul Wallen-
berg-díj oklevelét és emlék-
plakettjét.

Az ülés bevezetéseként 
Fördős Attila polgármester 
tájékoztatást adott a képvi-
selői vagyonnyilatkozatok le-
adásáról, majd esküt tett egy, 
a legutóbbi ülésen megválasz-
tott külsős bizottsági tag.

Még napirend előtt jelentés 
került a grémium elé a lejárt 
idejű határozatok végrehaj-
tásáról, majd a tájékoztatók 
sorában - a bizottságok át-
ruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről, a jelentősebb be-
ruházások aktualitásairól szó-
ló beszámolók mellett - ezúttal 
egy törvényességi felügyeleti 
eljárás lezárásáról is esett szó.

A napirendi sor ezúttal 
is a holding beszámolójával 
indult. Majd a l ikviditási 
jelentés következett. Ezután 
három rendeletmódosítás (a 
tavalyi költségvetésről, a köz-
művelődési tevékenység helyi 
feladatairól, valamint a közte-
metőről és a temetkezési rend-
ről) szerepelt a napirenden. A 
folytatásban a képviselők el-
fogadták a Váci Dunakanyar 
Színház tavalyi évet felölelő, 
diavetítéssel kísért szakmai 
beszámolóját. A következő 
előterjesztés kapcsán a gré-
mium jóváhagyta a levéltár 
igazgatói posztjára kiírandó 
pályázat tartalmát. A testület 
- a pályázat eredményes lezá-

rásáig, de maximum az év vé-
géig szólóan - változatlan fel-
tételekkel elfogadta a 2015-ös 
helyi közösségi buszközleke-
déssel összefüggő szolgáltatói 
szerződést. A Vácon áthaladó 
országos közutak tulajdonvi-
szonyainak áttekintése szin-
tén a napirenden szerepelt. 
Egy újabb döntés értelmében 
megváltozott a közvilágítási 
projekt menedzsmentjének 
összetétele. A képviselők 
fedezetet biztosítottak az I. 
világháborús emlékmű újraál-
lítására. Ezt követően egyet-
értés született abban, hogy a 
város csatlakozzon a Városok, 
Falvak Szövetsége Kulturális 
Régióhoz. Újraválasztották a 

Vác Piac Kft. Felügyelő-bi-
zottságának két tagját. Két 
önálló képviselői indítvány 
közül az első eredményeként 
a képviselő-testület felkéri 
a kormányt, hogy vizsgálja 
felül az M0-ás és az M2-es 
út fizetőssé tételét. A másik 
folyományaként kérik a vasúti 
rekonstrukció beruházóját, 
hogy a kisváci részen hosz-
szabbítsa meg a zajvédő falat, 
hiszen ez a felügyelet nélküli 
gyermekek életvédelme szem-
pontjából is fontos lehet.

A munkaterv szerinti ja-
nuári testületi ülés nyilvános 
része képviselői hozzászólá-
sokkal és kérdésekkel feje-
ződött be.

A zárt ülés 
döntései 

A képviselő-testületi ülés 
zárt részében meghozott dön-
tésekről Fördős Attila polgár-
mester adott tájékoztatást. 

Eszerint el sőként egy 
elhunyt váci á l lampolgár 
fennál ló mintegy ötvene-
zer forintos köztartozását 
törölte a testület. Majd két 
ingatlanügyben született dön-
tés: az egyikben közel 12, a 
másikban 11,3 millió forintos 
vételárért értékesített ingat-
lant a város. Befejezésként a 
grémium tagjai vita és kér-
dés nélkül tudomásul vették a 
Közbeszerzési Munkacsoport 
üléséről, illetve a Beszerzési 
Munkacsoport elbírált pályá-
zatairól benyújtott írásbeli 
tájékoztatót. 

Közérdekű 
információk

A váci  ön korm ányzat 
plenáris ülésén, il letve az 
azt előkészítő bizottsági ta-
nácskozásokon több jelentés 
és tájékoztató is elhangzott. 
Többek között az alábbi fon-

tosabb döntések születtek, 
illetve információk kerültek 
nyilvánosságra: 

- A lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról szóló je-
lentés tárgyalása során Fördős 
Attila polgármester befogadta 
Ferjancsics László javaslatát, 
így a decemberi testületi 
ülésről, illetve a szakbizott-
sági ülésekről igazolatlanul 
hiányzó(k) esetében levonha-
tó a képviselői alapdíj 25%-a.

- A mobilgát pályázat tá-
mogatási összegét egy év végi 
kormányhatározat értelmében 
mintegy másfélszeresére emel-
ték, és jelenleg 2 milliárd 220 
millió forintot foglal magába. 

- A Március 15. tér 19. szám 
alatt pályázati forrás felhasz-
nálásával megvalósítandó új 
helytörténeti kiállítás mun-
kálatai földszinti felújítások 
kivitelezésével elkezdődnek. 
A beruházási önerő összegét 
az idei városi költségvetésben 
kell biztosítani.

- A Március 15. tér 10. szám 
alatti sérült épület megerő-
sítési munkálataira lezárult 
a kivitelezői pályáztatás. A 
további felújításra pályázatot 
nyújtott be a város.

- Februárban várható a 
döntés arról, hogy Vác nyer-e 
pályázati forrást a Kőszen-
tes-híd restaurálásra.

- Egy döntés értelmében a 
város térítésmentesen átveszi 
az állami útkezelőtől több 
önkormányzati tulajdonú út 
kezelői jogát, illetve a Sejcei 
út esetében ezen túlmenően 
a tulajdonjogot is megszerzi. 

- Január közepén több mint 
kétszáz millió forintos pozitív 
számlaegyenleggel rendelke-
zett a város, így - a korábbi 
évektől eltérően - nem a bank 
által biztosított likviditási ke-
retből gazdálkodik Vác.

- A testületi ülés során 
elhangzott: a művelődési 
központ vezetőjének kineve-
zett korábbi igazgató helyett 
megbízott ügyvezetőként Ke-
gyes Zoltán látja el a Váci 
Városimázs Kft. irányítási 
feladatait. 

- Változás történt a közvilá-
gítási projekt menedzsmentjé-
ben: új tagként dr. Grmela Ju-
ditot választotta be a grémium. 

- Újraválasztották a Vác 
Piac Kft. két önkormányzati 
testületi tagját, Ferjancsics 
Lászlót és Kriksz Istvánt. A 
harmadik tag (Balkovics Péter) 
megbízatása később jár le. 

- Jóváhagyást kaptak azok 
az együttműködési megálla-
podás-tervezetek, amelyek 
alapján a városi önkormányzat 
szerződést köt a Vácott mű-
ködő öt (roma, görög, ruszin, 
szlovák és ukrán) nemzetiségi 
önkormányzattal. 

Rendelet-
módosítások

Az esztendő első testületi 
ülésén három érvényben lévő 
helyi rendelet tartalmát módo-
sították a képviselők.

1 .  A 2014 - es büdzsébe 
beépítették a múlt év végén 
érkezett 120 millió forintos 
kormányzati támogatást. 

Ezzel a város költségvetési 
főösszege átlépte a hatmilli-
árdos határt. A forrás egyéb-
ként közvetlen könyvelési 
tételként városüzemeltetési 
célokra érkezett. A módosí-
tást a testület egyhangú sza-
vazással hagyta jóvá. 

2. A közművelődési tevé-
kenység helyi feladatairól szó-
ló rendelet (13 igen, 1-1 nem és 
tartózkodás) módosításával az 
önkormányzat közművelődé-
si és kulturális feladatait a 
Tragor Ignác Múzeumban - 
a költséghatékonyabb ellátás 
érdekében - ezentúl szakmai 
szakirányú felsőfokú szakkép-
zettséggel rendelkező közal-
kalmazott látja majd el. 

3. Mint beszámoltunk róla, 
a képviselő-testület november-
ben elfogadta a köztemetők 
működéséről és a temetkezés 
rendjéről szóló rendeletét. 
Ez tartalmazza az eredetileg 
2015. január 1-től bevezetni kí-
vánt szociális temetés rendjét 
is. Időközbeni kormányzati 
döntés miatt ennek gyakorlati 
beindítása egy évet halasztó-
dik. Emiatt a váci rendeletben 
is technikai módosításokat 
kellett végrehajtani, amivel 
a grémium egyet is értett. 
(Szavazás: 13-1-1)

Hozzászólások, 
kérdések

A január 22-én megtartott 
képviselő-testületi ülés nyil-
vános részének zárásaként a 
képviselők reagálhattak az 
előző ülésen feltett kérdése-

ikre érkező válaszokra, majd 
új hozzászólások, kérdések 
következtek.

Első hozzászólóként Kászo-
nyi Károly a Mező utcai par-
kolás problémáját említette és 
kért megoldást a balesetveszé-
lyes helyzetre. Majd gratulált 
Hirling Balázsnak a MÚOSZ 
Sajtófotó pályázatán elért ki-
váló eredményéhez.

Ferjancsics László a városi 
honlap polgármesteri hivatalra 
vonatkozó információinak fris-
sítését kérte, illetve észrevéte-
leket tett az önkormányzati 
havilapban megjelent hivatali 
ábra kapcsán.

Balkovics Péter örömét fe-
jezte ki, hogy a döntés értel-
mében városi tulajdonba került 
a Sejcei út, így a felújítások 
korábbi akadályai elhárulhat-
nak. A továbbiakban említést 
tett a közelgő mentősbálról.

Matkovich Ilona a Váci 
Szimfonikus Zenekarral kap-
csolatos bizonytalan helyzet 
rendezését szorgalmazta és 
kérte az együttes további vá-
rosi támogatását. Válaszában 
Fördős Attila elmondta: a ze-
nekar nem egy szempontból 
megszegte a várossal fennálló 
szerződését, ennek ellenére az 
önkormányzat több pontban 
fenntartja az abban foglalt 
kedvezményeket.

Krauze István az előző tes-
tületi ülésen hozott, a helyi 
kajaksportot érintő döntésre 
visszatérve lakossági megkere-
sések tartalmát tolmácsolta, és 
a fejleményekre kérdezett rá. 
Pető Tibor alpolgármester erre 

reflektálva elmondta: tudomá-
sa szerint mindössze egyetlen 
személy kelti a feszültséget, aki 
ellen a későbbiekben - a klubnál 
folyó vizsgálat befejezése után 
- jogi úton is fel kíván lépni.

***
A kérdések sorát Matkovich 

Ilona nyitotta, aki a városban 
működő kórusok támogatásá-
ról érdeklődött.

Mokánszky Zoltán a Vízfogó 
alatti kerékpárút megrongálásá-
nak következményeit firtatta.

Kriksz István szintén a fő-
mérnöktől érdeklődött, hogy 
egy korábban, a vízmű által a 
Kőhíd utcában elvégzett mun-
kát követően megtörtént-e a 
helyreállítás, illetve pótlólag kér-
tek-e engedélyt az útbontásra.

Ferjancsics László a Váci 
Dunakanyar Színház által a 
képviselők számára felaján-
lott VIP-jegyekre kérdezett rá, 
valamint a kórház-átalakítási 
szándékok esetleges váci kór-
házra vonatkozó következmé-
nyeire volt kíváncsi. 

Kiss Zsolt az ebösszeírás 
részletei felől érdeklődött és 
kérte, hogy a hasonló fontos 
információk jelenjenek meg 
a minden háztartásba eljutó 
önkormányzati lapban. 

Kászonyi Károly szülői 
panaszra a jegyzőtől kérdez-
te, hogy a munkanap-áthelye-
zések alkalmával történt-e a 
bölcsődéknél, óvodáknál rö-
vidített nyitva tartás. Válaszá-
ban Deákné dr. Szarka Anita 
jegyző cáfolta, hogy hasonló 
megtörténhet, hiszen ezt tör-
vény szabályozza.

DÖNTÖTT A TESTÜLET DÖNTÖTT A TESTÜLET
Az esztendő első testületi ülése
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KRÓNIKAKRÓNIKA
Vác felkerült a galambászok világtérképére Megváltozott a Görgey utcai közlekedési rend

Helyi visszhangok a tragikus párizsi terrortámadás után

Váci sikerek, sikeres váciak - Köszöntés a városházán

A fiatal galambok tavalyi világbajnoksága, melynek Bacskai Sándor Téglaház-dűlői tenyésztő telepe adott 
otthont - kiinduló pontként Prága bevonásával - óriási siker volt. Jórészt ennek is köszönhető, hogy az idén 
hazánk lehetett a házigazdája az elmúlt évben a különböző nemzetközi versenyeken legsikeresebben szereplő 
szárnyasokat és tenyésztőiket felvonultató Postagalamb Olimpiának.

Január 26-án ünnepi eseménynek adott helyet a városháza díszterme, ahol színvonalas műsorral színesített 
fogadás keretében olyan személyiségek, közösségek sorát köszöntötte a város vezetése, akik/amelyek az elmúlt 
esztendőben különösen sokat tettek Vác hírnevének öregbítéséért.

A Téglaház-dűlői galambtelep tu-
lajdonos-vezetője, egyben az olimpia 
egyik főszervezője, Bacskai Sándor 
a budapesti Syma-csarnokban január 
15-17. között rendezett seregszemle 
kapcsán elöljáróban elmondta: az FCI 
(Féderation Colombophile Interna-
tionale) illetékesei csaknem hatvan 
pályázó közül választották ki hazánkat 
házigazdának, ami szavai szerint óriási 
elismerést és megtiszteltetést jelent.

- Az esemény nagyon nagyszabású 
rendezvény volt, amit az is jól mutat, 
hogy az állami vezetés több tagja meg-
tisztelte jelenlétével. A mi szempon-
tunkból ezen kívül természetesen az 
is kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy 
minden díjazott galamb megfordult az 
elmúlt évben a telepünkön. És hát jó ér-
zés volt a sok-sok gratuláció és biztatás, 
amit a tavalyi világbajnokság kapcsán 
kaptunk ismerősöktől és teljesen isme-
retlen tenyésztőktől egyaránt - értékelte 
az olimpiát a neves galambtenyésztő.

Örömteli, hogy az idén újabb nagysza-
bású galambász világesemény házigazdá-
ja lehet telepén Bacskai Sándor és a méltó 
vendéglátást biztosító önzetlen támogató 
csapata, ezúttal - szeptember végén - a 
Fiatal Postagalambok Olimpiájának bá-
zisa lesz a Téglaház-dűlői létesítmény.

- Már áprilistól érkeznek a versenyre 
benevezni kívánt egyedek, hogy azonos 
feltételek mellett készíthessük fel őket 
az őszi megmérettetésre, átmenetileg 
összesen csaknem ezer galambnak ad-
nak majd otthont a dúcaink. Innentől 
kezdve tehát igazán nagy lesz itt a 
nyüzsgés, és ez vonzerő lehet családi 
programhoz, iskolai csoportok rendha-
gyó természetismereti- és biológia órá-
ihoz. A 70/384-7270-es számon történő 
előzetes bejelentkezés alapján szeretet-
tel várjuk az érdeklődőket! - emelte ki 
az esemény kapcsán a városházán tar-
tott sajtótájékoztatón Bacskai Sándor.

A tavalyi világbajnokság, a janu-
ári olimpia, majd a szeptemberben 
esedékes újabb világverseny alapján 
talán nem túlzás azt mondani, hogy 
Vác rövid időn belül a galambászat 
egyik nemzetközi szintű főváro-
sává vál(ha)t, ráadásul ehhez hoz-
zátehetjük, hogy már a jövő évre 
vonatkozóan is biztos egy újabb 
nagyszabású esemény: 2016 -ban 
Európa-bajnokság bázisa lesz a Tég-
laház-dűlői telep.

- Hogy mi a siker titka? Nos, so-
kat áldoztunk az elmúlt években a 
fejlesztésre, bevezettünk több, a te-
nyésztést-nevelést, továbbá a látogatók 
fogadását komfortosabbá tevő újítást, 
és ezek alapján az FCI brüsszeli köz-
pontja szerint jelenleg mi büszkélked-
hetünk a világ legmodernebb fiatal ga-
lambokat felkészítő telepével - mondta 
Bacskai Sándor.

Az önkormányzat nevében Bal-
kovics Péter, a választókörzet önkor-
mányzati képviselője mindenekelőtt 
azt emelte ki, hogy a rangos galambász 
események nagyban hozzájárulhatnak 
Vác nemzetközi hírnevének öregbí-
téséhez, ezért a város minden tőle 
telhető támogatást megad ezekhez a 
programokhoz.

- Arról sem feledkezhetünk meg, 
hogy amíg a Téglaház-dűlő kapcsán 
korábban az illegális szemétlerakás 
gondja került szóba elsőként, addig a 
galambtelep révén pozitívabb megvi-
lágításba kerülhet ez a terület - fogal-
mazott zárszóként a körzeti képviselő. 

Ribáry Z.

Régi gond oldódik meg azzal, hogy 
február elsejétől - egy önkormányzati 
döntés értelmében - egyirányúvá válto-
zott a közlekedési rend a Görgey utca 
Flórián utca és Báthori utca közötti 
szakaszán.

Korábban - miután az útszakasz 
egyik oldalán szabad a parkolás - az itt 
álló autók mellett csak egymást váltva 
tudtak közlekedni a gépjárművek, ez 
pedig a forgalmasabb időszakokban 
komoly fennakadásokat okozott.

Az új forgalmi rend szerint február 
első napjától csak a trafóház felől lehet 
behajtani az útszakaszra, a Báthori utca 
felől tilos, továbbá a változás a Farkas-
falvy utcát is érinti, mivel onnan mos-
tantól jobbra nem, csak balra fordulva 
lehet a Görgey utcába kanyarodni.

Az egyirányú forgalmat, behajtá-
si- illetve balra kanyarodási tilalmat 
jelző KRESZ-táblák mellett kezdet-

ben, három hónapig „Egyéb veszély! 
Figyelem! Forgalmi rend változás!” 
feliratú táblák is figyelmeztetik a 
közlekedőket a módosításra.

A változtatás kapcsán az illetékes 
bizottságban Ferjancsics László kép-
viselő kérte, hogy változtassák meg a 
Honvéd utca – Csányi körút keresz-
teződésében lévő közlekedési lámpa 
beállítását és tegyék lehetővé, hogy 
a Flórián utcába a főútról Budapest 
felől balra nagy ívben is be lehessen 
kanyarodni, továbbá szorgalmazta a 
Rádi úti csomópont körforgalmúvá 
alakítását - ezt a kezdeményezést Dr. 
Manninger Gábor, a körzet képviselője 
is jó megoldásnak tartaná.

Az első két javaslat a képvise-
lő-testületi ülésen is zöld lámpát 
kapott, így első körben elkészül-
het az erre vonatkozó kivitelezési 
költségbecslés.

A Charlie Hebdo című francia szat-
irikus lap szerkesztősége elleni pári-
zsi támadás áldozatainak tiszteletére 
szervezett megemlékezést január 11-én 
vasárnap az MSZP helyi szervezete. 

Az eseményen Kiss Zsolt önkor-
mányzati képviselő mondott beszé-
det, aki a megjelentek előtt kiemelte, 

hogy az egyre terjedő terrorizmussal 
szemben az egyetlen igazán hatásos 
ellenlépés a szolidaritás lehet, ezért 
fontosnak találták, hogy Vácon is ki-
álljanak az európai és az egyetemes 
emberi értékek mellett. 

Az eseményen zárásként - a szónok 
szavai szerint abban a reményben, 
hogy a váci visszhang eljut Deuil-
La Barre-ba, Vác testvérvárosába 
is - megszólaltatták a művelődési 
központ homlokzatán az Európai 
Unióhoz való csatlakozás alkalmából 
felszerelt harangot.

A kegyetlenül lemészárolt fegy-
vertelen újságíróknak, mint a saj-
tószabadság mártírjainak emlékére, 
valamint a Charlie Hebdo szerkesz-
tősége elleni támadás napját megelő-
ző és követő napokon végrehajtott 
további párizsi és Párizs környéki 
terrortámadások áldozatainak tiszte-
letére szervezett váci megemlékezés 

záróakkordjaként a megemlékezők 
mécseseket gyújtottak szolidaritásuk 
kifejezéseként.

A témához tartozik, hogy - mint 
több országos médium idézte - tér-
ségünk országgyűlési képviselője, a 
KDNP frakcióvezetője, Harrach Péter 
leszögezte: „...sem a sajtószabadság, 
sem a szólásszabadság nem terjedhet 
ki a vallásgyalázásra”. 

Megnyilvánult a kérdésben dr. Beer 
Miklós váci megyéspüspök is, aki a ter-
rortámadás kapcsán a bevándorlással, 
népvándorlással kapcsolatban felerősö-
dött vitához hozzászólva így fogalma-
zott: „Megtanulni együtt élni, ez a mi 
keresztény gondolkodásunkból kell, hogy 
fakadjon. Mindenki testvér, ennek az 
elfogadásához fel kell nőni, s nehéz az 
előítéleteket feloldani” (Forrás: hír24). 

Ugyanakkor a Charlie Hebdo elleni 
merénylettel kapcsolatban a püspök 
többek között azt mondta, borzasztó 

tragédia történt, de az eset arra is 
rávilágított, hogy a sajtószabadság 
erkölcsi alap nélkül szintén tragédia.

- Szabadság nélkül nem lehet élni, 
legyen lehetőség kimondani a vélemé-
nyemet, de ezzel én soha senkit nem 
bánthatok meg, nincs jogom a sza-
badsággal visszaélnem – fogalmazott 
dr. Beer Miklós

Fördős Attila polgármester elöljá-
róban emlékeztetett, hogy a köszöntő 
ünnepség ötletgazdája Furucz Zoltán, 
a Váci Napló főszerkesztője, aki két 
évvel ezelőtt vetette fel, hogy minden 
új év elején jó lenne egy esemény, amely 
keretet ad az előző esztendőben valami-
lyen kimagasló eredményt elért helyiek 
elismerésének, kötetlen találkozásának.

- Bízvást mondhatjuk, hogy a ma-
gyarság kivételesen sok tehetséges em-
bert adott és ad a világnak, és hát mi 
váciak ugyancsak nagyon sok nagysze-
rű, nem ritkán a város határain messze 
túlmutató eredményt elérő helyi polgár, 
közösség sikerének örülhetünk évről 
évre. Méltó, hogy saját körünkben is 
megünnepeljük, köszöntsük őket, erre 
szolgál ez az alkalom. Remélem, sőt biz-
tos vagyok benne, hogy az idén is szá-
mos ország-világra szóló teljesítményre 
lehetünk majd büszkék - mondta kö-
szöntőjében a város első számú vezetője.

Ezután Czakó Ádám színművész 
elszavalta Szabó Lőrinc: Kalibán című 
versét, majd Czakóné Plásztán Anett 
két énekszámmal örvendeztette meg 
az egybegyűlteket.

Emléklapot kaptak: Fábián Gábor, 
a Boronkay-iskola igazgatója (az intéz-
mény tanárainak és diákjainak kima-
gasló teljesítményéért), Kovács József, 
a Táncsics-szakképző iskola igazgatója 
(a tanári kar tagjainak több díjjal elis-
mert kimagasló munkájáért), Szaniszló 
Róbert fotóriporter (a Kratív Online 
szavazásán és a sportfotózásban elért 
sikeréért), Adorján Attila festőművész 
(a Vásárhelyi Őszi Tárlaton elnyert 
festészeti díjért), Csernák Károly, a 
Váci Vasutas SE elnöke (a klub spor-
tolóinak a múlt év során elért hazai 
és nemzetközi eredményeiért), Sza-
bó Miklós, a Dunai Sárkányok STE 
Vác elnöke (sikeres, országos díjjal is 
elismert edzői munkájáért, a klub ver-

senyzőinek kimagasló teljesítményéért), 
Molnár Nándor, a Vác Városi Evezős 
Club elnöke (eredményes klubvezetői 
munkájáért, az egyesület sportolóinak 
hazai és nemzetközi sikereiért, különös 
tekintettel Galambos Péter, Rapcsák 
Károly mesteredző tanítványának tel-
jesítményére), Horváth Réka, a Váci 
Kajak-Kenu SE elnöke (a klub sporto-
lóinak kimagasló eredményeiért), Moys 
Csaba, a Váci Reménység Egyesület 
elnöke (az egyesület sportolóinak kima-
gasló eredményeiért), Kirsner Erika, a 
Váci Női Kézilabda SE elnöke (a klub 
csapatainak eredményeiért), John Pe-
ter Marshall, a Vác FC tulajdonosa (a 
csapat folyamatos előrelépéséért), Belák 
Gyula, a Vác Város Labdarúgó Sport 
Egyesület igazgatója (a csapatokkal 
elért eredményekért), Csank János, a 
Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület 
szakmai igazgatója (a megyei Év Edzője 
díj elnyeréséért), Kucsák Gábor könyv-

kötőmester („A Váci Egyházmegye elis-
mert személye” kitüntetés elnyeréséért), 
Pintér Sándor hentesmester („A Váci 
Egyházmegye elismert személye” ki-
tüntetés elnyeréséért), Szabó László 
(az Év Vállalkozója Díj elnyeréséért), 
Fadgyas Zsuzsanna (a Regionális Év 
Vállalkozója 2014. kitüntetés elnyerésé-
ért), Bacskai Sándor (a tavalyi Fiatal 
Galambok Világbajnoksága sikeres 
megrendezéséért), dr. Bednarik Anasz-
tázia, a Váci Bartók-Pikéthy Zenemű-
vészeti Szakközépiskola és Zeneiskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója 
(az intézmény diákjainak A Fölszállott 
a páva 2014 című televíziós vetélkedő-
ben elért eredményeiért), Dónusz Ka-
talin (a Parlando Színházi Társulattal 
a Scherzo 2014., XIX. Amatőr Musical 
Színpadok Fesztiválján elért első helye-
zésért), Soós Máté (a legjobb melléksze-
replő díj elnyeréséért az előbbiekben 
említett színjátszó seregszemlén), Papp 
Ildikó, a Vác és Környéke TDM Non-
profit Kft. ügyvezetője (a Tourinform 
iroda kiváló munkájáért), Balla Ist-
vánné (hosszú évek óta tartó sikeres 
szakszervezeti munkájáért).

Az emléklapok átadása után Mo-
kánszky Zoltán alpolgármester po-
hárköszöntőjében örömét fejezte ki, 
hogy az elmúlt évben is rengetegen 
öregbítették Vác hírnevét, mint fogal-
mazott, büszke rájuk az önkormány-
zat, és bízvást mondható, hogy a város 
egész közössége. R. Z.

Mint ismeretes, január 7-én 
egy arab testvérpár 12 embert 
gyilkolt meg a francia szatirikus 
lap, a Charlie Hebdo szerkesztő-
ségében, úgymond bosszút állva a 
kiadvány 2012-es és 2013-as Moha-
med-karikatúráiért. Azonosításuk 
után hajtóvadászat indult ellenük, 
amelynek végkifejleteként kom-
mandós rajtaütés közben - miután 
ellenálltak - mindkettőjükkel vé-
geztek az egyenruhások.

Az idén is megtartotta ha-
gyományos kiállítását a Váci Re-
ménység Egyesület Galambász 
Szakosztálya - a január 17-18-án 
rendezett seregszemle egyút-
tal az ünneplésre is alkalmat 
adott a szakosztály fennállásá-
nak fél évszázados jubileuma 
apropóján.

Hegedűs János elnöktől meg-
tudtuk: a galambkiállítás most is 
nagy népszerűségnek örvendett, 
hiszen a két nap alatt közel há-
romszázan keresték fel a VRE-
székházban.

Drogmegelőzés
A Vác Város Környezetvédelmé-

ért Alapítvány TÁMOP-6.1.2/A-09/1-
KMR-2010-0371 azonosítószámú, 
„Egészséges Életmód Program a Du-
nakanyarban” című pályázati projekt-
jének keretében január 23-án közel két-
száz felső tagozatos diák vehetett részt 
drogmegelőzési interaktív előadáson az 
Árpád Fejedelem Általános Iskolában.

Klobusitzky György, a Nemzetvédel-
mi Egyetem tanára könnyedén lekötötte 
a fiatalok figyelmét előadásával, mely-
nek során ráébresztette hallgatóit, hogy 
a kezdeti ártatlan kíváncsiság után köny-
nyű belegabalyodni a függőség hálójába.

Mint azt Bíró György, a szervező 
alapítvány képviselője is hangsúlyozta, 
a drogmegelőzést nem lehet elég korán 
kezdeni, mert  ma már az általános 
iskolás korosztály ugyancsak kiemelt 
„célközönségnek” számít a dílerek 
szemszögéből.
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- Jó szívvel ajánlottuk a díjra a helyi 
önkormányzatot több szempontból is. 
Egyrészt azt tapasztaljuk ugyanis, hogy 
Vácott kiemelkedő érték a nemzetiségi 
tolerancia, továbbá a város több éve nagy-
szerű házigazdája a „Régen volt? Hol is 
volt?” című, a holokauszttal foglalkozó 
középiskolai történelemvetélkedő egyik 
regionális elődöntőjének, illetve ki kell 
még emelni, hogy nagyban támogatták a 
Duna-Ipoly-Galga Holokauszt Kutatási 
és Oktató Központ létrejöttét. Mindezek 
alapján tehát igazán méltó helyre került 
az elismerés - mondta a díj odaítélése 
kapcsán a váci városházán tartott előze-
tes sajtótájékoztatón Turai János, a Váci 
Zsidó Hitközség elnöke.

KRÓNIKA KULTÚRA

Urban Ahlin svéd parlamenti elnök gratu-
lál a díjhoz Fördős Attila polgármesternek.

Az ünnepségen a város első számú vezetője mellett Pető Tibor alpolgármester, illetve 
Balkovics Péter és Kriksz István képviselő is részt vett az önkormányzatot képviselve.

Vác a Raoul Wallenberg-díj 
első települési kitüntetettje

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

A Váci Zsidó Hitközség és a Magyar-Izraeli Baráti Kör Országos Egyesülete ajánlása alap-
ján a bíráló bizottság Vác Város Önkormányzatát Raoul Wallenberg-díjban részesítette, a 
kitüntetés átadására a Budapest Music Centerben január 19-én rendezett, „Minden tett szá-
mít - Egy este az emlékezés és a tolerancia jegyében” mottójú ünnepség adott alkalmat.

A díszvendégek 
mondták

Svédország budapesti nagyköve-
te, Niclas Trouvé többek között úgy 
fogalmazott: nagy megtiszteltetés az 
emlékezés és a tolerancia jegyében 
rendezett eseményen megidézni Raoul 
Wallenberg alakját, akire szavai sze-
rint az egész svéd nemzet büszkeséggel 
gondol, és akinek szellemisége ma is 
inspirációt jelent.

- Wallenberg nem a szabályok 
szerint cselekedett, hanem meggyő-
ződésétől vezérelve, nekünk pedig 
legalább annyit kell tennünk, hogy 
tovább éltetjük a szellemiségét, amikor 
továbbra is, sőt újult hévvel mérgezi 
az életet az antiszemitizmus, illetve 
erősödik az iszlamofóbia - fogalma-
zott a nagykövet.

Urban Ahlin svéd parlamenti el-
nök: „Raoul Wallenberg helytállása 
kérdéseket vet fel saját választásaink, 
tetteink kapcsán, és sorsa figyelmeztet, 
hogy mindannyiunk felelőssége küzde-
ni az antiszemitizmus, a rasszizmus, 
a kirekesztés ellen.”

- Kivételes megtiszteltetés egy 
olyan diplomatára emlékezni, aki a 
vészkorszakban kiállta az emberiesség 
próbáját, ezreket megmentve a kon-
centrációs táborba hurcolástól - mondta 
dr. Mátrai Márta, a Magyar Országy-
gyűlés háznagya, hozzátéve: a világ 
ma sem mentes oktalan emberiség-el-
lenes cselekedetektől, tehát a jelenben 
is szükség van olyan megmentőkre, 
amilyen Raoul Wallenberg volt.

Takács Szabolcs, a Miniszterel-
nökség európai uniós ügyekért felelős 
államtitkára úgy fogalmazott, hogy a 
holokauszt az egész emberiség egyik 
legnagyobb tragédiája, a magyar 
kormány ezen az alapon közelít a 
kérdéshez, nulla toleranciát érvénye-
sítve a kirekesztéssel, gyűlöletbeszéd-
del szemben.

- Fontos felismerni és belátni: 
egymás elfogadásának többek között 
az is a záloga, hogy a különböző 
nemzeti közösségek igyekezzenek 
átérezni egymás tragédiáit - mondta 
a kormánytisztviselő, a múlt század 
magyar nemzeti fájdalmaira is utalva.

Michael Wernstedt, a svéd Raoul 
Wallenberg Akadémia igazgatója, az 
embermentő diplomata kései rokona 
közös felelősségnek nevezte, hogy soha 
ne ismétlődhessen meg a holokauszt, 
szavai szerint a demokráciáért, az 
emberi jogokért ma is mindennap meg 
kell harcolni, és nem szabad lankadni 
ebben a küldetésben.

Dr. Rétvári Bence, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma parla-
menti államtitkára úgy fogalmazott: 
Raoul Wallenberg azon túlmenően, 
hogy ezreket mentett meg svéd útle-
véllel, egyúttal szellemi kapcsolatot is 
teremtett országaink között, mindene-
kelőtt az emberi méltóság tiszteletében.

A díj névadója

Raoul Wallenberg (Stockholm, 
1912. augusztus 4. – feltételezések sze-
rint 1947. július 16.) svéd diplomata 
a második világháború éveiben Ma-
gyarországon zsidók ezreit mentette 
meg a deportálástól. A világháború 
utolsó évében szovjet fogságba került, 
elhurcolták, halálának pontos körül-
ményei mindmáig nem tisztázottak.

A róla elnevezett díjat olyan 
személyek és szervezetek kaphat-
ják meg, akik/amelyek tevékenysé-
gük alapján példaként állíthatók a 
kisebbségi és többségi társadalom 
harmonikus együttélésének segí-
tése vonatkozásában.

Ifjúsági találkozó, 
történelmi vetélkedő

A Raoul Wallenberg-díj elnye-
rése kapcsán a váci városházán 
tartott sajtótájékoztatón Turai Va-
léria ismertette, hogy augusztus 
elején találkozót szerveznek Vácott 
a Kárpát-medencében élő zsidó fi-
ataloknak, és közel száz résztvevőt 
várnak a rendezvényre.

Mokánszky Zoltán alpolgármes-
ter pedig bejelentette, hogy a korábbi 
évekhez hasonlóan az önkormányzat 
az idén is díjazza a „Régen volt? Hol 
is volt?” című vetélkedő váci regioná-
lis elődöntőjének legjobbjait, további 
felajánlásként pedig a győztes csapat 
háromnapos erdélyi kirándulásra 
utazhat, természetesen Vác ottani 
testvérvárosába, Székelyudvarhelyre 
is ellátogatva.

Január 20-án ünnepi alkalomnak adott 
helyet a Budapest Music Center: bemu-
tatták a Bogányi Gergely Kossuth-díjas 
zongoraművész, Vác díszpolgára ötlete 
alapján és természetesen a személyes közre-
működésével fejlesztett, máris csodahang-
szernek nevezett új hangversenyzongorát.

A fejlesztés ötlete a ma is Vácott élő Bo-
gányi Gergely és zenész, mérnök, konst-
ruktőr barátai beszélgetései során pattant 
ki, az alkotómunka csaknem egy évtizedig 
tartott. A kísérleti szakasz nagy részében a 
munkálatokat maga a világhírű zeneművész 
finanszírozta, de 2012-től már külső támo-
gatást is kapott a csapat: nyertes pályáza-
toknak köszönhetően mintegy 126 milliós 
uniós támogatást sikerült elnyerniük az 
önrészt biztosító Magyar Nemzeti Bank se-
gítségével, illetve a Szerencsejáték Zrt. és az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma további 
100 millió forintos támogatást biztosított.

A bemutató alkalmával Bogányi Ger-
gely elmondta: a fejlesztés során arra tö-
rekedtek, hogy erőteljes, tiszta, egyenes 
hangzást érjenek el, amely ugyanakkor 
gazdag felhangrendszerrel bír. 

- A régi zongorák szép, barátságos 
hangjával szemben a modern hangszerek 
esetében az is elsődleges szempont, hogy 
bírják a strapát. Mi ezt a két dolgot szeret-
tük volna összehozni. Már a prototípus, és 
az ennek alapján eddig elkészített további 
két darab is olyan kvalitásokat mutat, amire 
még mi magunk sem voltunk igazán felké-
szülve. Ennek ellenére azonban van még hol 
kutatni és fejleszteni tovább – fogalmazott 
a zongoraművész.

Bolega Attila főkonstruktőr a Bo-
gányi-zongora különlegességéről szólva 
kifejtette, hogy a hangszer lelke, a rezon-
áns az általános gyakorlattól eltérően 
nem fából készült, a kompozit szerke-
zet a speciális gyártási technológiának 
köszönhetően ellenállóbb a környezet 
hatásaival szemben, illetve egyenlete-
sebb hangzást és hangképet biztosít. 

Üveges Péter Attila főtervező hozzátet-
te, a zongora formavilága zenei indíttatású, 
s a hagyományos három láb helyett alkal-

mazott két lábas struktúrának köszönhe-
tően a hang tisztábban és erőteljesebben 
éri el a hallgatóságot, a hangszer nemcsak 
felfelé, de lefelé is szól.

A zongora fejlesztésében közreműkö-
dött még Cs. Nagy József zenetechnikus, 
intonációs szakember is.

Komoróczki István, a zongorát fejlesz-
tő Zengafons Kft. ügyvezetője elmondta, 
érdemi érdeklődés még nem volt, de az év 
második felében mindenképpen szeretnék 
elkezdeni a zongora értékesítését, amelynek 
ára körülbelül 200 ezer euró (csaknem 64 
millió forint). Hozzátette, fontos a hangszer 
magyar szabadalmi védettsége, ezért a 
Bogányi-zongora már több országban – 
köztük Kínában és az Egyesült Államokban 
– formavédelmi oltalom alatt áll.

A zongora másnap, a Magyar Kultúra 
Napja előestéjén a Zeneakadémián rende-
zett zártkörű gálán is debütált.

- Ebben a csodazongorában minden 
benne van, ami a magyarokat jellemzi: az 
örök vállalkozó kedv, az újító szándék, va-
lamint a magyar lélek nyughatatlansága, 
amely mindig arra törekszik, hogy egyre 
tökéletesebbet alkosson és soha ne legyen 
elégedett azzal, ami éppen van - mondta az 
eseményen Orbán Viktor miniszterelnök. - 
Bogányi Gergely művész úr ezt a hangszert 
megálmodta, meggondolta, mérlegelte és 
megvalósította, még akkor is, ha a kedvező 
szelek hosszú évekig várattak magukra. Ez a 
zongora eredeti alkotás, amely hangzásában 
és külső megjelenésében hidat épít hagyo-
mányaink és a jövő között. Méltó arra, hogy 
a Zeneakadémia épületében álljon, ott, ahol 
a világ egyik leghíresebb zongoraművésze, 
zeneszerzője, Liszt Ferenc alkotott.

Ha a városba érkező 

turista befordul a Széche-

nyi utca sétáló szaka-

szából az Eötvös utcába, 

majd néhány lépést tesz, 

egyből impozáns műemlék 

tárul a szeme elé. Az óvoda melletti épület 

homlokzatának szimmetrikus hármas 

felosztásáról azonnal egy templom jut 

eszébe, azonban rögtön el is bizonytalano-

dik a sarkokon elhelyezett oszlopok miatt, 

amelyek keleties, szinte egzotikus külsőt 

kölcsönöznek a portának. Nem telik bele 

sok idő és utazónk is beazonosíthatja az 

eklektikus építményt, hiszen a középső 

részt követve itt nem tornyot lát, hanem a 

homlokzaton elhelyezett kettős kőtáblán 

akadhat meg a tekintete, amelyeken héber 

felirat hirdeti Istennek Mózes által küldött 

üzenetét. Templom előtt áll tehát képze-

letbeli utazónk, méghozzá a Váci Neológ 

Zsinagóga felújított épülete előtt. 

Neológ vagy ortodox? 
Az 1867-es kiegyezést követő időszakban 

a liberális eszmék terjedésének köszönhe-

tően izraeliták kezdenek megtelepedni a 

városban is. A polgárosodás következtében 

felgyorsul az emancipáció, és az addig 

szinte zárt közösségekben a városokon 

kívül élő, jiddisül illetve németül beszélő 

zsidók fokozatosan beolvadnak a váci 

lakosságba. Egyre többen veszik át 

anyanyelvi szinten is a magyart, nem csak 

szóban, hanem a hébert elhagyva írásban 

ugyanúgy. Sokan lazítanak vallásuk határo-

zott előírásain, a ruházaton, a hajviseleten, 

és egyre többen nyitnak üzletet, látnak el 

szolgáltatási feladatokat és illeszkednek be 

a polgárosodó társadalomba. 

A zsidóság a vallási előírások betartása 

tekintetében később több rétegre szakadt. 

Alapvetően azonban két meghatározó 

irányzat alakult ki. Voltak az előírásokhoz, 

a Tóra betűihez szigorúan ragaszkodó 

óhitűek, illetve ortodoxok és a vallásukat 

megtartó, viszont szokásaikban rugal-

masabb haladók, más néven a neológok. 

Vácon mindkét felekezet jelen volt.

Volt két zsinagóga? 
Az Eötvös utcai neológ templom sokak 

szerint Magyarország legszebb romantikus, 

latin stílusban épült zsinagógája. A felekezet 

Abis Cacciari olasz építőmestert bízta meg 

1861-ben a templom megtervezésével, és 

az épület három évvel később el is készült. 

Az ortodoxok csak 1871-ben építették meg 

a zsinagógájukat a „Márvány” téren. 

A neológ templomok belső kialakítása is 

lazább volt az ortodoxhoz képest. Sokban 

orgonát is állítottak, a Tóra-olvasó emelvény 

pedig nem a terem közepére került, hanem 

a keresztény templomoknál megszokott 

helyre állították. A váciban is van karzat, 

szimmetrikus kialakítása okán kettő is, 

ezeken az erkélyeken foglaltak helyet az 

asszonyok, míg az ortodoxia nem engedte a 

nőket egy térbe a férfi akkal. A Tórát, a zsi-

dók szent tekercsét nálunk is függönyökkel 

takart frigyszekrényben tartották, ebből, a 

Mózes öt könyvét tartalmazó írásból olvasott 

fel szombatonként a zsidó pap. 

Nehéz évtizedek
A vészkorszakban több mint 1500 váci és 

mintegy 600 környékbeli zsidót hurcoltak el 

- alig néhányan jöttek vissza. Ám akik újból 

megvetették volna a lábukat, azok közül is 

sokan távoztak ’56-ban, miután kiderült, az 

új rendszer sem nagyon támogatja a vallás 

szabad gyakorlását. 

Az ortodox épületet az 50-es évek végén le-

bontották, helyére épült az Elhurcoltak terén 

(ma Szent István tér) a tízemeletes tömbház. 

A neológ épület nem sérült meg a hábo-

rúban, azonban gazdátlanná vált, ponto-

sabban: a „ nép” tulajdonába került. Egy 

darabig raktárként működött, majd a tanács 

úgy elhanyagolta, hogy életveszélyessé 

válva lezárták. 

A 90-es évektől újból szabadabb szelek 

fújnak. Turai János vezetésével megalakult a 

Váci Zsidó Hitközség, amely visszavásárolta 

az épületet az önkormányzattól. Az erőfeszí-

téseknek, a támogatóknak és pályázatoknak 

köszönhetően a rendszerváltást követő 

nyolcadik év júliusában ismét eredeti pompá-

jába állították vissza a 150 éves épületet. 

Jelenleg kulturális és vallási eseményeknek 

ad helyet a váci neológ zsinagóga, amely 

egyben a város dísze is.

Közkincseink XXX.
MŰEMLÉK A BELVÁROSBAN 

KEGYES ZOLTÁN

A HÓNAP FOTÓI

Dvornik Gábor – Falu   (A sződligeti felvétel január egyik napján - Village címmel - 
a nap képe volt a National Geographic honlapján)

Tomor István – Tollászkodás

Tíz évig készült a Bogányi-zongora

A fővárosi ünnepi esemény rendkívül 
gazdag művészeti programjában elsőként 
részletek hangzottak el Inger Wilkström 
zeneszerző-zongoraművész: „Raoul Wal-
lenberg - Eltűntnek nyilvánítva” című 
kamaraoperájából. A folytatásban Rudolf 
Péter színművész-rendező felolvasott 
egy fejezetet Dési János újságíró „Wal-
lenberg-jegyzőkönyv” című kötetéből, 
melyben számos, a diplomata segítségével 
megmenekült túlélő emlékszik vissza 
a vészterhes napokra. A Nemes Nagy 
Ágnes Művészeti Szakközépiskola kü-
löndíjban részesített 10/a osztályának 
fiataljai bemutattak egy részletet „A ha-
lálra táncoltatott lány” című holokauszt 
táncballadából. Élménybeszámolót tartott 
- kutatásaikról és a tanulmányi jutalomút-
ról - a „Régen volt? Hol is volt?” című, a 
holokauszttal foglalkozó hagyományos 
középiskolai verseny tavalyi győztes 
csapata. Végül, de nem utolsó sorban 
az esemény adott alkalmat „Az elve-
szett európai” című dokumentumfilm 
ősbemutatójának.

„Az önkormányzat huzamosan és 
következetesen dolgozik azon, hogy 
a város közéletét elsősorban a békés 
egymás mellett élés jellemezze. A kü-
lönböző nemzetiségek identitásának 
megőrzését kiemelten kezeli, rendszeres 
az operatív együttműködés a nemzeti-
ségeket képviselő önkormányzatokkal. 
Elsősorban a roma nemzetiségnek nyújt 
kiemelkedő segítséget a szociális el-
látás, a gyermekek felzárkóztatása, a 
kultúra megőrzése területén. Kitünte-
tett figyelemmel és empátiával ápolja a 
szlovák, ruszin, ukrán, japán, finn és 
görög kapcsolatokat, melyhez hasonló 
érzékenységgel és elhivatottsággal te-

vékenykedik az erdélyi együttműködés 
sikere érdekében. A zsidó hagyományok 
ápolását, a vallási és kulturális örökség 
megőrzését – más vallási felekezetekhez 
hasonlóan – elkötelezetten támogatja...” 
– olvasható a díjátadóra készült kis fü-
zetben Vác Város Önkormányzatának 
méltatásaként.

- Méltán mondhatjuk, hogy ez a 
díj nemzetközi rangú elismerést jelent 
városunknak, amire mi váciak mind-
annyian büszkék lehetünk - mond-
ta a díj átvétele után Fördős Attila 
polgármester. 

A város első számú vezetője hangsú-
lyozta még: a „Régen volt? Hol is volt” 
című középiskolai történelemverseny 
hagyományosan Vácott rendezendő 
regionális fordulójának idei győztes 
csapata különdíjként erdélyi tanulmá-
nyutat is nyer, melynek során a fiatalok 
természetesen Székelyudvarhelyre, Vác 
testvérvárosába is ellátogathatnak majd.

Ez is jól mutatja, hogy az önkor-
mányzat vezetése a különböző nemze-
tiségi közösségek békés egymás mellett 
élésének segítését egyúttal összeköti a 
határon túli magyar közösségekkel való 
szoros kapcsolattartással.
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A művelődési központ emeleti ga-
lériájában kettős kiállítás nyílt a ma-
gyar absztrakt egyik legjelentősebb 
képviselőjének, Gyarmathy Tihamér-
nak és fiának, Rádóczy Gyarmathy 
Gábornak a festményeiből.

- Az apa-fiú párosból Gábor ab-
ban is különleges, hogy az édesapját 
mesterének tekinti életrajzában, ez 
nagyon ritka olyanok esetében, akik-
nél valamelyik szülő is képzőművész. 
Sok példát mondhatnék, akik inkább 
elhatárolják magukat, sőt, olyan pél-
dával is találkoztam, aki megváltoz-
tatta vagy meg akarta változtatni a 
vezetéknevét, mondván, hogy zavarja 
őt. Mostani főszereplőnk viszont na-
gyon sokat tanult édesapjától, ugyan-
akkor – és ez döntő – egészen mást 
csinál, ami feltétlenül felértékeli ezt 
a teljesítményt - mondta megnyitó 
beszédében dr. Feledy Balázs mű-
vészeti író.

Kiderült: a száz éve született fes-
tőművész és a megnyitón jelenlévő 
fia február 28-áig látogatható közös 
kiállítása egy sorozat indítása, amely-
nek tárlatain rendre két életút kiváló 
alkotásaival ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők. 

A folytatásban a nagyteremben 
a Himnusz eléneklésével kezdődött 
a megemlékezés, illetve a Madách 
Drámakör fiata ljai prózában is 
előadták Kölcsey Ferenc nemzeti 
imává vált költeményét. 

Ezután előbb Mohácsiné Dim Rita, 
a Polgármesteri Hivatal Intézmény-
felügyeleti és Humán Osztályának 
vezetője, majd Steidl Levente, az ön-
kormányzat Művelődési-Kulturális és 
Ifjúsági-Sport Bizottsága elnökének 
ünnepi köszöntője következett. 

A folytatásban Sebestyén Márta 
és Andrejszki Judit verses-zenés ösz-
szeállítása színesítette a programot. 

Mohácsiné Dim Rita köszöntőjé-
ben úgy fogalmazott, hogy a Magyar 
Kultúra Napja kiváló alkalom a mű-
vészeti élet, a közművelődés területén 
kimagasló teljesítményt nyújtók elis-
merésére, ugyanakkor hangsúlyozta: 
értékeink, hagyományaink ápolása 
mindannyiunk közös felelőssége.

- Bár nem munkaszüneti nap, nem 
hivatalos ünnep, a Magyar Kultúra 
Napja mégis az egyik legjelentősebb 
közösségi alkalmunk. Egyrészt nagy-
szerű lehetőség arra, hogy reflektor-
fénybe állítsuk egyedülálló kultúrán-
kat, amely megkülönböztet bennünket 
másoktól, illetve erősítheti a nemzeti 
összetartozásunkat. Másrészt abból a 
szempontból is fontos, hogy köszöne-
tet mondjunk azoknak, akik ezen a 
téren főszerepet vállalnak magukra 
úgy új alkotások létrehozásával, mint 
a fiatalabb generációk nevelésével - 
mondta beszédében Steidl Levente. 

A bizottsági elnök a múlt helyi értéke-
ire utalva - a városalapítók, illetve a nagy 
építtetőkként számon tartott püspökök 

érdemeit méltatva - megemlítette, hogy 
a vidéki települések közül Vác büszkél-
kedhet a legtöbb egyedi műemlékkel, 
de szavai szerint hasonlóan gazdag a 
jelenünk is, és itt utalt a két évvel ezelőtti 
színházalapításra, valamint a napokban 
bemutatott Bogányi-zongorára.

Végezetül a bizottsági elnök és 
az osztályvezető átadták a kitünte-
tetteknek a város kulturális és köz-
művelődési díjait.

A „Közművelődést segítő munká-
ért” oklevél elismerést Furák László 
érdemelte ki.

A díjazott 2010 óta vezető tere-
mőr a Tragor Ignác Múzeumban, és 
segítőkészsége, látogató központú 
munkavégzése jelentősen hozzájárul 
a közgyűjteményi intézmény elis-
mertségéhez. 

A „Vác Város Művészeti Díja” 
kitüntetést az idén Kocsis Iván fo-
tóművész vehette át.

A kitüntetett alapító vezetője a 
több mint fél évtizedes múltra visz-
szatekintő Dunakanyar Fotóklubnak. 
1978-tól tagja a Magyar Fotóművé-
szek Szövetségének és a Művészeti 
Alapnak, majd utódjának, a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesü-
letének. 1981-ben miniszteri kitün-
tetésben részesült, 1984-ben a Római 
Magyar Akadémia ösztöndíjasa lett, 
1987-ben elnyerte a Neufeld Anna 
emlékdíjat. Önálló kiállításai, tárlato-
kon való szereplései mellett a városi 

uszodában lévő „fotomural” (művészi 
faldíszítés) révén köztéri alkotással is 
büszkélkedhet. 2000-től szakíróként 
rendszeresen publikál különböző fo-
lyóiratokban. 2003-ban megteremtette 
a Váci Fotóművészeti Gyűjteményt, 
melyben eddig félszáz alkotó 1000 
képét regisztrálták.

A „Vác Város Művelődéséért” díjat 
Kis Domonkos Márk, a Váci Duna-
kanyar Színház igazgatója vehette át.

A váci születésű, középiskolás-
ként a Fónay HUMÁNIA Társulat 
kereteiben pal lérozódott művész 
színi egyetemi tanulmányai, majd 
hivatásos karrierje szárnypróbálgató 
évei után visszatért Vácra, s miután 
a kezdetektől részt vett a Váci Du-
nakanyar Színház alapjainak lera-
kásában, a 2013-as nyitástól kezdve 
az új intézmény igazgatója. Munka-
társaival bebizonyították, hogy ez 
a kis kulturális szentély életképes, 
mi több, eredményes tud lenni. Már 
az eltelt rövid idő alatt nemzetközi 
hírűvé tették a teátrumot a saját öt-
lete alapján kezdeményezett, idén 
már harmadszor megrendezendő V4 
Fesztivál és Színházi Találkozóval. 
A mostani, második évadban négy 
saját bemutatót tart a színház, s az 
intézmény rangját nagyban növeli, 
hogy együttműködési megállapodást 
kötöttek a Nemzeti Színházzal.

KULTÚRA KULTÚRA
Németh Árpád kapta a 2014-es fődíjat

Kötetbe foglalt végrendeletek

Oklevél és kupa a Boronkay-iskolának
A Magyar Tudományos Akadémia 

díszterme adott helyet - a Magyar Kul-
túra Napja előestéjén - annak az ünnep-
ségnek, melynek keretében a Boronkay 
György Műszaki Szakközépiskola és 
Gimnázium két képviselője, Fábián 
Gábor igazgató és Pajor Ferencné, a 
Testnevelési Munkaközösség vezetője 
átvehette azt a kupát és oklevelet, ame-
lyeket a 2013/14-es tanévben rendezett 
diákolimpián elért kimagasló sikerével 
érdemelt ki az oktatási intézmény. 

A szellemi sportágakat is felölelő 
diákolimpia selejtezőiben és döntői-
ben 2500 intézmény 280 ezer tanulója 
vett részt, a Boronkay pedig - annak 
ellenére, hogy nem sporttagozatos is-
kola - évek óta rendre dobogós helyen 
végez a versenyekben. Fábián Gábor 
igazgató szerint ez nemcsak a diákok 
és a felkészítő tanárok munkáját di-
cséri, hanem azt is jól mutatja, hogy a 

Vácon tevékenykedő sportegyesületek 
milyen magas színvonalon látják el a 
munkájukat.

- Ezen pontverseny alapján már 2005 
óta ott szereplünk az ország legjobb tíz 
középiskolája között, és az első két év ki-
vételével mindig másodikként vagy har-
madikként végeztünk, azaz már nyolc éve 
zsinórban dobogón vagyunk. A sporttago-
zatos nyíregyházi Vasváry-gimnáziumot 
nem tudjuk megelőzni, mert ők minden-
ben indulnak és különösen röplabdában 
nagyon eredményesek. De én azt gondo-
lom, hogy mivel nem vagyunk sportiskola, 
még csak sport tagozatunk sincsen, így ez 
nagyon kiváló eredmény. Ha mi bárhová 
elmegyünk versenyezni, akkor nemcsak 
az iskola hírét visszük, hanem a város 
hírét is, és a legtöbb helyen úgy emleget-
nek minket, hogy megjöttek a váciak, 
küzdhetünk a második helyért - értékelte 
diákjaik teljesítményét Fábián Gábor.

Megjelent és már kapható a Váci 
végrendeletek című érdekes helytörté-
neti kiadvány-sorozat harmadik köte-
te, melyben a XVIII. század második 
felében született hagyatéki iratokat 
tanulmányozhatják az olvasók.

Dr. Horváth Ferenc szerkesztő 
tájékoztatása szerint a három kötet 
összesen több mint félezer végren-
deletet tartalmaz, melyek Vác Város 
Levéltárában, a megyei-, a püspöki 
és a káptalani levéltárban találhatók.

- Családtörténeti, jogtörténeti, orvos-
történeti, egészségügy-történeti szem-
pontból egyaránt érdekesek ezek a köte-

tek, és talán azok a kutatók is fel fogják 
tudni használni majd a három kötetnek 
az anyagát, akik a Fehérek templomá-
nak leleteit dolgozzák fel, illetve azzal 
foglalkoznak - mondta kötetet bemutató 
tájékoztatón dr. Horváth Ferenc.

A végrendeletek eredeti latin szöve-
geit Koltai András, a Piarista Levéltár 
vezetője, egyben a könyv lektora, a német 
nyelvű iratokat pedig a kötet szerkesztője, 
dr. Horváth Ferenc fordította magyarra. 

A könyvből sokat tudhatunk meg a 
vizsgált kor viszonyairól, és kiegészítő 
információk birtokába juthatunk a világ-
hírű váci kriptaleletekkel kapcsolatban.

Karácsony előtt nyílt 
meg és január 10-ég várta 
a látogatókat a művelődési 
központban a hagyomá-

nyos Téli Tárlat. A dr. Feledy Balázs vezet-
te zsűri ezúttal Németh Árpád festőművész 
triptichonját találta a legszínvonalasabb 
alkotásnak, így ő kapta a 2014-es fődíjat.

Újévi koncertek a művelődési központban 
két szimfonikus zenekarral

Január 11-én újévköszöntő hangver-
sennyel mutatkozott be a közönségnek 
a Wac Civitas Szimfonikusok zenekara 
(művészeti vezető: Sándor Bence).

A Madách Imre Művelődési Köz-
pontban rendezett, szép számú ér-
deklődőt vonzó program műsorában 
Weber: Oberon nyitánya, Beethoven 
I. Szimfóniája, Johann Strauss több 
műve, Lehár Ferenc áriája, Puccini: 
Turandot című művének részlete és 
Verdi: Traviata című operájából a 
közkedvelt pezsgőária csendült fel 
Kriszta Kinga (szoprán) és Horváth 
István (tenor), a Magyar Állami Ope-
raház szólistáinak közreműködésével.

A koncert óriási sikert aratott, a 
közönség minden műsorszámot vas-
tapssal, helyenként ovációval, felállva 
ünnepelt. A szűnni nem akaró tapsra 
a zenészek ráadással válaszoltak, és 

az utolsó ráadás közismert dallamát 
(pezsgő ária) a publikumból is sokan 
együtt énekelték a szólistákkal.

- Nagy megtiszteltetésnek vettem 
Fördős Attila polgármester úr, illet-
ve a művelődési központ felkérését, 

hogy az új évet köszöntve egy szim-
fonikus zenekari koncerttel kedves-
kedjünk a közönségnek. A hangver-
senyre szervezett zenekar jelentős 
része váci zenészekből, illetve Vác 
vonzáskörzetének különböző részein 

élő és tevékenykedő művészbarátaim-
ból alakult. Közösségünknek kiváló 
bemutatkozási lehetőség volt ez a 
hangverseny. Köszönjük a megtisz-
telő figyelmet! - mondta az esemény 
kapcsán Sándor Bence, a Wac Civitas 
Szimfonikusok művészeti vezetője. 

Nagy sikerű újévi koncertet adott 
január 15-én a Váci Szimfonikus Ze-
nekar. A már hagyományos, tizeny-
nyolcadik alkalommal megrendezett 
évindító hangversenyükön közre-
működött Ress Hajnalka, a Madách 
Színház művésze, a Magyar Állami 
Operaház két magánénekese, Cson-
ka Zsuzsanna és Daróczi Tamás, a 
Kassáról érkezett Csémy Emy és 
Ocskó Aladár, valamint az Et Vie 
Danse táncstúdió. 

R. Z.

Nagyszabású városi ünnepség
a Magyar Kultúra Napján

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

A hagyományokhoz híven az idén is nagyszabású ünnepséggel emlékezett meg az önkormányzat a Magyar Kultúra 
Napjáról: a művelődési központban rendezett eseményen - a kulturális élet területén kimagasló teljesítményt nyújtó 
kitüntetettek köszöntését kiteljesítve - a képzőművészet ugyanúgy fókuszba került mint a zene és az irodalom.

Rajtammaradt 
télikabát

A Magyar Kultúra Napja 
mára elválaszthatatlanul ösz-
szekötődött az 1943. január 
22-én született, néhány éve el-
hunyt Cseh Tamás életművének 
méltatásával.

A Váci Dunakanyar Színház-
ban január 24-én „Rajtammaradt 
télikabát” címmel nagy sikerű 
műsort adott a Farkas Péter ve-
zette Cseh Tamás Projekt nevű 
formáció, a legendás zeneszer-
ző-előadóművész életművének 
minden korszakából válogatva. 

Fotók: Cservenák Péter
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a kupától. Jól kezdte a harmadosztá-
lyú bajnokságot a váci pólócsapat, de 
a folytatásban ismét a korábbi súlyos 
vereségek következtek. Mindhárom ese-
dékes bajnokiját súlyos vereséggel zárta 
az élvonalbeli női kézilabda csapatunk: 
az első után a klubvezetés menesztette 
Konkoly Csaba mesteredzőt, akinek 
posztját az utánpótlás csapatokkal 
menetelő Ottó Katalin vette át. Az 
önkormányzati választás után újjáala-
kult a sporttal foglalkozó szakbizottság, 
melynek elnöke Steidl Levente lett. 

Kiesési rangadót vesztett november-
ben a fővárosban az Ipress Center-Vác, 
majd a sereghajtó ellen végre megsza-
kadt hazai nyeretlenségi sorozata. A 
Vác FC egyetlen novemberi győzelmé-
vel már a zárás előtt őszi bajnok lett. 
A Magyar Evezős Szövetség közgyű-
lésén a váci Bácskai Zoltán is bekerült 
a sportági szakszövetség elnökségébe. 
Miközben asztaliteniszezőink egyre 
inkább leszakadtak csoportjukban, a 
Váci KSE fordulókkal a vége előtt már 
megszerezte az őszi bajnoki titulust. 
A legjobb magyar csapatként zárta az 
ülőröplabda bajnokság alapszakaszát 
a Mozdulj SE Vác együttese. A váci 
sportcsarnokban megtartott hagyo-
mányos ünnepségen ezúttal is több 
mint másfélszáz olyan diákolimpikont 
köszöntöttek, aki érmes helyezést ért el 
sportága országos döntőjében.

Az év záró hónapjában a remek 
eredményeket megfejelő jutalmazások 
kerültek a középpontba. Hazánk legjobb 
kajakosa a férfi maratonisták kategóriá-
jában Havas Balázs lett. A nem olimpiai 
sportágak edzői közül a Dunai Sárká-
nyok mestere, Szabó Miklós harmadik 
lett. Galambos Pétert az egyetemista 
sportolók köszöntésén díjazták, míg a 
bajnok váci ifis kézilabdás lányok a Vác 
Város Sportjáért kitüntetést vehették át. 
A Megyeházán megtartott sportkarácso-
nyi díjazáson pedig 14 váci versenyző, 
csapat, szakember és szervezet vehetett 
át elismerést teljesítményéért. 

Miközben a futsalosok őszi bajnoki 
címének és a férfi kézilabdások kupato-
vábbjutásának örültünk, büszkék lehet-
tünk Bíró Blanka bravúros védéseire a 
női kézilabda Európa-bajnokságon. 

Éves visszatekintésünket összegezve 
elmondhatjuk: bár akadtak gondok és 
voltak szerényebb eredmények, Vác 
2014-ben is megfelelt a Nemzet Sport-
városa kitüntető címnek és büszke 
lehet sportolóira.

Az év első hónapjában természete-
sen a teremsportok pontvadászatában 
zajlottak események. Miközben az NB 
I-es kézilabdázónők és a másodosztályú 
futsalosok felemás eredményeket értek 
el, január végén az is egyértelművé vált, 
hogy az Ipress Center-Vác elbúcsúzhat 
felsőházi álmaitól. Az evezősök ergotlon 
országos bajnokságán minden éremből 
egyet gyűjtöttek a mieink. 

Februárban sorra játszotta felké-
szülési mérkőzéseit a megyebajnokság-
ban utcahosszal vezető Vác FC. Hiába 
nyerték meg a visszavágót, összesítésben 
elbúcsúztak kézilabdázónőink az EHF 
Kupától. Harmadszor is kupaezüst jutott 
a Mozdulj SE Vác ülőröplabdásainak. 
Az önkormányzat képviselő-testülete 
elfogadta a város szabadidős és sport-
rendeletét. Míg a futsalosok általában 
nyertek, az asztaliteniszezők rendszerint 
vesztettek az aktuális bajnokijukon. A 
hóvégi Héraklész Gálán Bíró Blanka, 
Ivanics Dóra, Szondi Zsófia és Virág No-
émi, illetve Noé Zsombor volt érdekelt.

Győzelemmel kezdte márciusban a 
tavaszt a Vác FC, míg a futsalosok - a 
Dunakeszi visszalépése után - csoport-
győztesként jutottak az NB I-es szereplés 
jogáért kiírt rájátszásba. Bácskai Domini-
ka a felnőttek ergométeres bajnokságában 
ezüstöt nyert, míg korosztályos veterán 
kategóriájában Nógrádi Tivadar és Hász 
Márton egyaránt a legjobbnak bizonyult. 
A szektorlabda Európa-bajnokságon Szath-
máry Károly csapatban arany-, egyéniben 
ezüstérmes lett. Megkezdődtek a női- és 
a férfi kézilabda NB I-es rájátszások: az 
Ipress Center-Vác az 5-8., a Váci KSE a 
7-12. helyért volt érdekelt. 

Áprilisban - a legjobb magyar induló-
ként - két versenyszámban is a negyedik 
helyen végzett a budapesti senior atléti-
kai világbajnokságon a váci Sági József. 
Labdajáték csapataink közül a focisták 
folytatták menetelésüket a bajnoki cím 
felé. Sajnos, csak kivételként hatott, hogy 
e hónapban a pólósok és a pingpongosok 
is sikerrel vettek egy-egy csapatbajnokit, 
előbbiek a hatcsapatos csoport ötödik 
helyén zárták az alapszakaszt. Miközben 
a Váci KSE egyre lejjebb sodródott a 
tabellán, megszületett a kézilabdasport 
első váci országos bajnoki címe: az Ip-
ress Center-Vác ifjúsági csapata hallatlan 
izgalmak után lett aranyérmes. 

Az év ötödik hónapjában együttmű-
ködési megállapodást írt alá a Váci KSE 
és a Nemzeti Kézilabda Akadémia, majd 
csapatunkon az edzőváltás sem segített 
és kieső helyen végzett a rájátszásban. Jól 
szerepeltek a Váci Reménység atlétái az 
országos csapatbajnokságon és a fogya-
tékkal élők országos bajnokságán. A váci 
sakkcsapat megnyerte ugyan a megyei 
bajnokságot, ám továbbra sem indultak 
el a felsőbb osztályban. Csak a hetedik 
helyet sikerült megszereznie a rájátszás 
végén a váci női kézilabda együttesnek, 
viszont már három fordulóval a zárás 
előtt bajnoki címet ünnepelhetett a he-
lyi focigárda. Befejezte a bajnokságot a 
Váci Reménység asztalitenisz csapata is, 
amely a második vonalban csoportjában 
két együttest előzött meg. Bajnoki címet 
szereztek viszont a váci ülőröplabdások.

A júniusi evezős Európa-bajnokságon 
a váci Galambos Péter a budapesti Csep-
regi Gáborral a könnyűsúlyú kétpáreve-
zősök versenyében a 11. helyen végzett. 
Bár sokáig úgy tűnt, feljut az élvonalba 
a váci futsalgárda, a mieink a rájátszás 
hajrájában sorra vereséget szenvedtek, és 
két vesztes osztályozó után nem jutottak 
fel. Vízilabdásaink rendre alulmaradtak a 
bajnoki rájátszásban, ugyanakkor a Pest 
megyei férfi kézilabda pontvadászatot 
mind a felnőtteknél, mind a junioroknál 
a Váci KSE csapata nyerte. A nőknél 
Moravcsik Angéla, a férfiaknál Magyari 
Zoltán nyerte a gerelyhajítók Balaton-baj-
nokságát. Magabiztosan nyerte a megyei 
kupasorozatot a Vác FC, ám egy óvás 
miatt a kupát és az érmeket csak ké-
sőbb vehette át a gárda. A kajak-kenusok 
maratoni kontinensbajnokságán remek 
váci siker született: Csernák Edina, a 
Váci Vasutas SE sportolója a gödi Vá-
czai Enikővel párban nagy fölénnyel lett 
aranyérmes a női párosok versenyében. 

Gyengén szerepelt, és az összesítésben 
csak a 20. helyet szerezte meg a július-
ban zárult harmadosztályú vízilabda 
bajnokságban a váci legénység. Hosz-
szas huzavona és többször módosított 
versenykiírás után eldőlt, hogy csak a 
másodosztályban indulhat a Váci KSE, 
a gárda vezetőedzője a korábban Vácott 
szép sikereket elérő Zsiga Gyula lett. 
Csiszár Péter, a Vác Városi Evezős Club 
sportolója budapesti társával az 5. helyen 
zárta a juniorok evezős világbajnoksá-

gát. A sárkányhajósok csehországi kon-
tinensbajnokságán a Dunai Sárkányok 
sportolóival megerősített válogatottunk 
aranyérmei mellett több dobogós helye-
zést is elért. Balaska Márk, a Váci Vasutas 
SE kajakosa szegedi társával aranyérmes 
lett az ifjúsági világbajnokságon.

Remekeltek augusztusban a Váci 
Reménység gerelyhajítói a magyar baj-
nokságon: a férfiaknál Magyari Zoltán 
utolsó dobásával elhódította a bajnoki 
címet, míg a nőknél Moravcsik Angéla 
ezüstérmes lett. Mind a pontvadászat-
ban, mind a kupasorozatban sikeresen 
rajtolt a Vác FC. A vártnál gyengéb-
ben szerepelt Galambos Péter az evezős 
világbajnokságon: Csepregi Gáborral 
párban csak az összesített 17. helyen 
zárta a viadalt. A paraatléták kontinens-
bajnokságán szenzációs teljesítménnyel 
a váci Keresztesi Erika ezüstérmes lett 
a 400 méteres síkfutásban. 

Szeptemberben ijesztően indult az 
Ipress Center-Vác számára a pontvadá-
szat: a mieink hazai pályán kikaptak a 
nyitányon, ráadásul a vezéregyéniség-
nek igazolt Hornyák Dóra súlyos karsé-
rülést szenvedett. A másodosztályú férfi 
kézisek viszont két megnyert rangadóval 
indították a teljes szezonra kitartó hibát-
lan sorozatukat. A Vác FC sorra nyerte 
bajnoki mérkőzéseit, majd az élvonalban 
szereplő kecskemétieket is búcsúztatta 
a Magyar Kupában. Az országos evezős 
bajnokságon Galambos Péter tarolt, aki 
három aranyéremmel zárta a viadalt, 
néhány nap múlva ugyanő a könnyű-
súlyú kétpárevezős versenyszámban 
ezüstérmes lett társával az egyetemisták 
világbajnokságán. A Ravennában meg-
rendezett sárkányhajós csapat-világbaj-
nokságon a Senior Open kategóriában 
ezüstérmes lett a Dunai Sárkányok Vác 
hajója. A hónap slusszpoénja: a maratoni 
kajak-kenu világbajnokságon a juniorok 
versenyszámában hatalmas fölénnyel 
lett aranyérmes Havas Balázs, a Váci 
Vasutas SE sportolója.

Hosszú győzelmi sorozatot indított 
el októberben a Dunatours Vác NB II-
es futsalgárdája, még Dunakesziről is 
elhozta a pontokat. A Váci KSE nagy 
fölénnyel nyerte mérkőzéseit a hónap-
ban, míg a Vác FC magabiztos sikere-
ket aratva állt élre a csoportjában, ám 
súlyos kisvárdai vereségével búcsúzott 

HAJRÁ VÁC!
A Nemzet Sportvárosának egy éve
Városunk sportéletében a 2014-es esztendő is gazdag volt eseményekben, remek 
sikerekben - és néha sajnos gyengébb eredményekben. Összefoglalónkban kronoló-
gia szerint tekintjük át a Nemzet Sportvárosának egy évét.

Február 6. péntek 19.00
Afro-amerikai népzenei est 

a kamarateremben
Blues történet Gil Gabriel bluesgitáros előadásában. 

Egy fiktív zenei utazás a ’30-as évek 
Mississippi-deltájától a ’40-es, ’50-es évek 

Chicagóján keresztül a ’60-as évek Londonjába 
olyan szerző-előadók műveivel, mint Robert Johnson, 

Muddy Water és Eric Clapton.
Jegyár: 500 Ft

Február 6. péntek 21.00
Man-Diner koncert 

a kávézóban 
Jegyár: 700 Ft

Február 10., 11., 12. 10.00
Minden egér szereti a sajtot 

zenés mesejáték a Fogi Színház előadásában
Bérleten kívüli alkalmi jegyár: 700 Ft

Február 13. péntek 19.00
Ray Cooney-Jonh Chapman: 

Ma este szabad a kecó! 
bulvár burleszk két részben

A főbb szerepekben: Hujber Ferenc, 
Kiss Ramóna, Száraz Dénes

Jegyár: 3300 Ft (elővételben), 
3600 Ft (az előadás napján)

Február 14. szombat 15.00
Farsangi családi nap 

kézműves foglalkozással, játszóházzal, 
a Kolompos együttes koncertjével.

Jegyár: 600 Ft

Február 14. szombat 19.00
Szerelem?

Piros Ildikó zenés önálló estje
Jegyár: 1300 Ft (elővételben), 
1600 Ft (az előadás napján)

Február 15. vasárnap 16.00
SICC!

Kemény Henrik 90 emlékturné.
Január 25-én lett volna 90 esztendős 

Kemény Henrik kiváló- és érdemes művész, 
a nemzetközileg is népszerű Vitéz László 

bábjátéka mellett ő keltette életre 
Süsü karakterét is, valamint Hakapeszi Makit. 

A Sicc! című előadás bábtechnikája 
a Kemény Henrik által legendássá vált 
paraván általi bábjátszás műfaját követi,

 ugyanakkor élő szereplők is 
színesítik a produkciót!

Jegyár: 1.200 Ft (elővételben), 
1500 Ft (az előadás napján)

Február 17. kedd 10.00 és 14.00
A kisiskolásoknak szóló Zabszalma 

mesebérlet előadásai sorában 
a Musicalitas Társulat bemutatja 

Boszorkánymese 
című produkcióját

Bérleten kívüli alkalmi jegyár: 800 Ft

Február 19. csütörtök 10.00
Népzenei bérletsorozat kezdődik 

óvodás és kisiskolás korú gyermekek részére. 
A koncertek után az aulában táncház várja a kicsiket. 

Az első alkalommal a 
Zagyva Banda 

együttes lép fel Farsangi mulatság 
című műsorával.

A bérlet ára: 1.500 Ft, 
bérleten kívüli alkalmi jegyár: 700 Ft

Február 21. szombat 19.00
Farsangi hangulat

– Az Antonio Vivaldi Kamarazenekar 
koncertje.

Műsoron: Vivaldi, Mozart, Bizet, Brahms, Verdi, Puccini, 
Strauss, Kálmán Imre és Lehár Ferenc művei

Jegyár: 1000 Ft (elővételben), 
1300 Ft (az előadás napján)

Február 26. csütörtök 11.00
A Váci Ifjúsági 

Fúvószenekar koncertje
Jegyár: 500 Ft

Február 27. péntek 21.00
The Bits - Beatles emlékzenekar oncertje 

a kávézóban
Jegyár: 800 Ft

Február 28. szombat 19.00
The Irish Impulse 

A Coincidance új show-műsorában 
az elmúlt évek 

legjobb koreográfiáit állítja színpadra. 
Jegyár: 2800 Ft (elővételben), 
3500 Ft (az előadás napján)

Február 8. vasárnap 19.00
Ray Cooney és John Chapman: 

Ne most, drágám! 
vígjáték két felvonásban

Jegyár: 2600 Ft

Február 15. vasárnap 11.00
Ződ Petike

 - Berecz András ének- és mesemondó előadása családoknak
Jegyár: 1500 Ft

Február 15. vasárnap 19.00
Mohácsi István: Francia rúdugrás

szextett két részben a Manna Produkció előadásában. Az 
előadást 16 éven felülieknek ajánljuk!

Jegyár: 2200 Ft

Február 20. péntek 19.00
Marc Camoletti: 
Félrelépni tilos! 

komédia két részben a Fregoli Színház előadásában.
Szereplők: Magyar Attila, Harsányi Gábor, 

Pikali Gerda, Nyertes Zsuzsa, 
Esztergályos Cecilia

Jegyár: 2600 Ft

Február 27. péntek 19.00 
Slawomir Mrozek: 

Özvegyek 
abszurd komédia két részben 
a Váci Dunakanyar Színház 

és a Nemzeti Színház koprodukciójában. 
Szereplők: Pikali Gerda, Huzella Júlia, 

Fülöp Tímea, Mészáros András, 
Klem Viktor, Szabó P. Szilveszter. 

Rendező: Bakos-Kiss Gábor
Jegyár: 2200 Ft

Február 28. szombat 19.00
PREMIER

Vaclav Havel: 
Egyfelvonásosok 

a Váci Dunakanyar Színház 
és a Nemzeti Színház koprodukciója. 

Benne: Sörgyári nappalok (Václav Havel 
Audiencia című egyfelvonásosa alapján), 

Lakásavató (Václav Havel Verniszázs 
című drámája alapján)

Jegyár: 2200 Ft

PROGRAMOK
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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: 8:00-20:00
Kedd: 8:00-20:00
Szerda: 8:00-20:00

Csütörtök: 8:00-20:00
Péntek: 8:00-20:00 

Ebédidő: 12:30-13:00

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

Alpolgármesteri 
fogadóóra

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

Születések:

Tarjányi Ágoston és Dávid Anita 

gyermeke: Ádám, Pajer Attila és Markó 

Magdolna gyermeke: Attila, Deli János 

és Németh Anita gyermeke: Boglárka, 

Gál Árpád és Lipp Kinga gyermeke: 

Anna Teréz.

Halálesetek:

Mizsei Péterné sz: Mizsei Terézia 

/1921/, Dóczi Jánosné sz: Bergmann 

Stefánia Rozál ia /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/, 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/, 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/.

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 szerda 
17.00-18.00 óra

Helye: Földváry Károly Általános Iskola
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor,
Fidesz Iroda Vác Március 15. tér 16.

Telefonszám: 30/478-3324
E-mail: steidllevente@fidesz.hu

Kiss Zsolt

Vác 6. számú választókerületének

képviselője

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

Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Vácy Károly

Vác 8. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/919-8360
E-mail: vacykaroly@fidesz.hu

Helye Fidesz Iroda 
Vác, Március 15. tér 16.

dr. Bóth János

Vác 9. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 20/466-8011
Helye: MSZP-iroda (Vác, Zrínyi u. 9.)

Balkovics Péter

Vác 10. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/952-0098
E-mail: balkovicspeter@fidesz.hu

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

Kászonyi Károly

(Jobbik)

Ideje: minden hónap első 
csütörtökjén 16:30

Helye: Madách Imre Művelődési Központ

 Gyógyszertárak ügyeleti rendje
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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

 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

 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

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

(Vác, Köztársaság út 34.) 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

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, (nyílt pályáztatással)

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

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-kü-
lön (jelentkezés sorrendjében)

Vác, Deákvár-Bácska vá-
rosrészén, 5189/12 hrsz-ú, 
- 1000 m2 nagyságú, kivett 
beépítésre alkalmas ingatlant 
(jelentkezés sorrendjében)

Vác, Csatamező dűlő 5675 
hrsz-ú, 10388 m2 nagysá-
gú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant (je-
lentkezés sorrendjében)

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

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 beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlant 
(jelentkezés sorrendjében)

Vác, Damjanich utcában lévő 
4426/8 hrsz-ú, 1263  m2 
nagyságú, kivett beépítetlen 
megnevezésű ingatlant (je-
lentkezés sorrendjében)

Vác, „Toperini park” Avar ut-
cába lévő 4530/431 hrsz-ú, 
1 ha 2955 m2 nagyságú, kivett 
beépítetlen terület megne-
vezésű ingatlant (jelentkezés 
sorrendjében)

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

Vác, Törökhegy Szablya utca 
és Tábor köz sarkán, 6161 
hrsz-ú, 755 m2 kivett udvar 
és gazd. épület megneve-
zésű ingatlant (jelentkezés 
sorrendjében)

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 
(jelentkezés sorrendjében)

Vác, Kőhíd lakóparkban, 
598 m2 nagyságú, tóparti 
(1  db) közművesített telke-
ket (jelentkezés sorrendjében)

Vác, Mária utcában lévő 3590 
hrsz-ú 508 m2 nagyságú, ki-
vett beépítetlen terület meg-
nevezésű, belterületi ingatlant 
(jelentkezés sorrendjében)

Vác, Deákvár-Papvölgy 4  db  
- 4762/36,37,38,39 hrsz-ú, - 
önálló kivett beépítetlen terü-
let megnevezésű ingatlanokat 
(jelentkezés sorrendjében)

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 (nyílt pá-
lyáztatással)

Vác, Szentháromság tér 4. 
szám alatti , 3147 hrsz-ú , 
179 m2 alapterületű, nem 
lakás cé lú hely iséget a 
h oz z á  t a r tozó  ke r th e -
ly iségge l  -  kereskede-
l e m -s zo l g á l t a t á s - ve n -
dé g lá t á s  tevékenysé g i 
körre (nyílt pályáztatással)

Vác, Március 15. tér 27. szám 
alatti, 3099/1 hrsz-ú, 22 m2 
alapterületű, nem lakás célú 
helyiséget - kereskede-
lem-szolgáltatás tevékenysé-
gi körre (nyílt pályáztatással)

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

Vác, Káptalan utca 18. szám 
alatti, 3216/A/9 hrsz-ú. 14 m2 
alapterületű, nem lakás célú 
helyiséget - kereskede-
lem-szolgáltatás (nyílt pá-
lyáztatás útján)

Vác, Radnóti úti buszme-
gállónál 2 db pavilonokat 
(kü lön-külön) ,  13-13 m2 
alapterülettel , - kereske-
delem-szolgáltatás tevé-
kenységi körre (jelentkezés 
sorrendjében)

Vác, Központi Piac területén, 
a főépületben a 3180/A/34 
hrsz-ú, 18 m2 alapterületű, 
nem lakás célú helyiséget, 
- szolgáltatás - iroda tevé-
kenységi körre (jelentkezés 
sorrendjében)

Vác, Zöldfa utca 33. szám 
alatti, 4526 hrsz-ú , 31 m2 
alapterü letű , nem lakás 
célú helyiséget, - kereske-
delem - szolgáltatás tevé-
kenységi körre (jelentkezés 
sorrendjében)

Vác, Március 15 . tér 16-
18. fsz. 1 . szám alatti „volt 
Copy Special”, társasházi, 
3192/A/1 hrsz-ú, 44,5 m2  
a lapterü letű , nem lakás 
célú helyiséget - kereske-
delem-szolgáltatás tevé-
kenységi körre (jelentkezés 
sorrendjében)

Dr. Csányi L. krt. 45. szám 
a la t t  „vo l t  Bab a  b o l t ” , 
3173/A/5 hrsz-ú, 51,88 m2 
nem lakás célú helyiséget, - 
kereskedelem-szolgáltatás 
tevékenységi körre (jelent-
kezés sorrendjében)

Vác, Budapesti főút 21. szám 
alatti, társasházi, Műemléki 
épület, 3518/A/1 hrsz-ú, 39 
m2 alapterületű, nem lakás 
célú helyiséget, kereskedelem 
- szolgáltatás tevékenységi kör-
re (jelentkezés sorrendjében)

Vác, Deákvári fasor 2. szám 
alatti iroda épület, mellék-
épület szabad helyiségeit, 
területeit -iroda, nyitott szín, 
szabad terület, raktár-tároló 
- (jelentkezés sorrendjében)

LAKÁS 
BÉRBEADÁSRA 

- SZOCIÁLIS ALAPON:

Vác, Nagymező u. 9. 4/12.
2 szoba (összkomfortos)

Vác, Zöldfa u. 19. 2/8.
1,5 szoba (összkomfortos)

LAKÁS 
ÉRTÉKESÍTÉSE:

Vác, Ulrich köz 3. fsz. 1. szám 
alatti, felújítást igénylő ingat-
lant, jelen állapotban - 94 m2 
alapterületű - (nyílt verseny-
tárgyalás megtartásával)

HASZNOSÍTÁSI 
PÁLYÁZAT 

ÉPÜLETINGATLANRA:

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



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

Segített a lakossági felhívás
Két ismeretlen nőt keresett a Váci Rendőrkapitányság Közrend-

védelmi és Határrendészeti Osztálya, tulajdon elleni szabálysértés 
elkövetése miatt folytatott szabálysértési előkészítő eljárásában. A 2014. 
január 9-én közzétett sajtófelhívás alapján rövid időn belül, január 
12-én jelentkezett egy állampolgár, aki az egyik elkövetőt felismerte. 
Ezt követően az eljárás alá vont személy a meghallgatásán terhelő 
vallomást tett a társára is, így a figyelő szerepét betöltő tettestárs 
meghallgatását követően az előkészítő csoport sikeres felderítéssel 
adhatja át az ügyet a Váci Járásbíróságnak.

RENDŐRSÉGI HÍREKRENDŐRSÉGI HÍREK

A Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya a 13100/2824/2014.bü. számon 
nyomozást folytat lopás bűntett kísérlet 
elkövetésének gyanúja miatt a lakcím-
mel nem rendelkező, 40 éves Palotai 
Mihállyal szemben.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok 
szerint a gyanúsított 2014. december 
15-én befeszítette egy váci hétvégi 
ház ajtaját, ott értékek után kutatott, 
azonban a sértett a bűncselekmény 
elkövetése közben megzavarta, ezért 
elmenekült a helyszínről. 

A nyomozás során beszerzett adatok 
alapján a váci rendőrök azonosították 
a bűncselekmény elkövetésével gya-
núsítható Palotai Mihályt, azonban 
a felkutatására tett intézkedések nem 
vezettek eredményre.  

A Váci Rendőrkapitányság elrendel-
te a 40 éves férfi körözését, azonban 
további bűncselekmények elkövetése 
miatt több elfogatóparancs is érvény-
ben van ellene.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen 
látható személy tartózkodási helyével 
kapcsolatban érdemi információval 
rendelkezik, hívja munkaidőben a Váci 
Rendőrkapitányságon a 06-27/505-600 
telefonszámot, 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!

FELHÍVÁS
Elfogató parancs alapján a váci rendőrök bűncselekmény 

elkövetésének gyanúja miatt keresik a 40 éves Palotai Mihályt.

Vandálokat keresnek 
a rendőrök

Vandál tetteseket keres a rendőrség, akik január első felében 
megrongáltak több, a Duna-parti kerékpárút mentén kialakított 
pihenőhelyet.

Mint korábban megírtuk, a speciális pihenők kialakítása fontos 
eleme volt a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. nyertes uniós 
pályázata keretében megvalósított turisztikai célú fejlesztéseknek, 
amelyek nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a múlt év végén Vác 
elnyerte a „Kerékpárosbarát Település 2014” címet.

Latorovszky Gábor alezredes, rendőrkapitány a vandalizmus 
kapcsán azt közölte, hogy a bűncselekmény miatt tett feljentés 
alapján megindult a nyomozás az egyelőre ismeretlen elkövető(k) 
után, és ebben a lakosság segítségét is kérik.


