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Az önkormányzat
döntött: továbbra is
az eddigi igazgató, dr.
Horváth M. Ferenc
vezeti a levéltárat.

Latorovszky Gábor
kapitány elmondta:
több területen is
erősítenek a jövőben
a váci rendőrök.

A Váci Dunakanyar
Színház és a Nemzeti
Színház koprodukciójában sikeres a Havel művekből készült előadás.

A váci női kézilabda-csapatnál Ottó
Katalint a szlovén
Uros Bregar váltja a
vezetőedzői poszton.

4-5. oldal

6. oldal

11. oldal

13. oldal

Végső búcsú Gyombolai Mártontól
Március első péntekén végső nyugalomra helyezték a Fehérek temploma kriptájában az életének 81. esztendejében elhunyt Gyombolai Márton
tanárt, író-költőt, Vác díszpolgárát.
Gyombolai Márton 1935. február
5-én született Budapesten. Édesanyja,
Kiss Gizella városunk első női pedagógusai közé tartozott, édesapja, dr.
Gyombolai Gyula jogászként adóhivatali vezető volt, amíg származása
miatt el nem bocsátották.
Gyombolai Márton tanulmányait az elemit követően az akkor még
nyolcosztályos Piarista Gimnáziumban, majd a felekezeti iskolák államosítása után a közgazdasági szakközépiskolában folytatta. Negyedikesként az
országos magyar nyelv- és irodalmi
tanulmányi versenyen az első tíz közé
került, így felvételi nélkül bejutott a
Pedagógiai Főiskolára.
1955-ben házasságot kötött Mojzes
Éva kisváci tanítónővel, akivel 59 évet
éltek együtt boldog házasságban, hét
gyermeket neveltek fel szegénységben,
de példaadó szeretetben.
Gyombolai Márton az 1956-os
forradalom idején az Új Váci Napló
felelős szerkesztője volt, verseiben
és cikkeiben igyekezett óvni a fiatalokat a túlzásoktól és az erőszaktól.
A szabadságharc leverése után börtönbüntetésre ítélték. Szabadulását

követően 1965-ig nem dolgozhatott
tanárként, majd lehetővé tették neki a
pedagógusi munkát, de Vácon egészen
1989-ig nem taníthatott. Az újrainduló
Karolina Katolikus iskola igazgatóhelyetteseként vonult nyugdíjba.
1993-ban megkapta a „A hazáért
és szabadságért” ’56-os emlékérmet.
Büszke volt arra, hogy 2005-ben elsőként neki ítélték oda a „Kovács Ottó
emlékérmet” szintén a forradalomban
mutatott helytállásáért. 2007-ben írói,
közéleti munkája, az 1956-os forradalom és szabadságharc váci eseményeinek szervezésében végzett kiemelkedő
tevékenysége és helytállása elismeréseként „Vác Város Díszpolgára” címmel
tüntették ki.
Gyermekei gyűjteményes kötetet
kívánnak összeállítani és kiadni rendkívül gazdag írói-költői hagyatékából.
Ajánlás
(Ars poetica helyett)
Keresni jöttem álmodókat
Igazért holtig lázadókat
Mások terhétől roskadókat
Önkéntes, terhes számvevőnek
Kiolvasni a gond-redőket
Az alvók helyett ébredőnek
Csak égni, élni tiszta lázba’
Hívatlanul és mit se várva:
Lámpásnak mások asztalára…

PÁ LYÁ Z AT
primer prevenciós tevékenységek
támogatására
Vác Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága
pályázatot ír ki az egészségügy területére vonatkozó
primer prevenciós tevékenységek támogatására.
A pályázható keretösszeg 2015. évben 2.500.000.-Ft.
Pályázhatnak önálló jogi személyiséggel bíró civil szervezetek.
(Tehát nem pályázhatnak pl.: költségvetési intézmények, egyéni és
társas vállalkozások, különféle önkormányzatok.)
Előny, ha a civil szervezet székhelye Vácott van, de a tevékenységének
elsősorban erre a területre kell szólnia.
A tevékenységet jelző dokumentációban (pl. alapítványnál alapító
okirat) egyértelműen meg kell legyen határozva az elsődleges
megelőzési tevékenység az egészségügy területén.
A kitöltendő adatlapot és programűrlapot (a pályázati kiírás
1. és 2. sz. melléklete) Vác Város Önkormányzat honlapjáról
www.vac.hu (pályázatok) lehet letölteni.
A pályázat beérkezési határideje: 2015. április 17. 12 óra.
A pályázatok leadása: Postai úton a Váci Polgármesteri Hivatal
2600 Vác, Március 15. tér 11. címén,
személyesen a városháza fszt. 40. számú szobájában.

Dr. Manninger Péter,
a bizottság elnöke

Az elfogadott szociális rendeletről
Március 1-jével átalakult a szociális
támogatási rendszer. Több segélyezési
forma megszűnt, átalakult, új elnevezést kapott vagy máshonnan igényelhető, mint eddig.
A változtatások után szociális támogatásokat két helyről kérhetnek az
érintettek: egyrészt a járásoktól, másrészt a helyi önkormányzatoktól. Az
előbbiektől a jövedelemkompenzáló,
míg utóbbiaktól a kiadáskompenzáló
támogatások igényelhetők.
A járási - jövedelemkompenzáló támogatásokat közvetlen állami költségvetési forrásból fizetik majd ki az
arra jogosultaknak. Ez azt is jelenti,
hogy ezeknek a támogatásoknak a megállapításába az önkormányzatoknak
nincs beleszólása, tehát a jövőben az
már teljes egészében a járási hivatalok
hatáskörébe tartozik.
Ebbe, a járási hivatalok által nyújtott támogatási körbe tartozik az aktívkorúak ellátása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális
segély), a rendszeres szociális segély
helyébe lépő egészségkárosodási- és

gyermekfelügyeleti támogatás, az
időskorúak járadéka, az alap- és emelt
összegű, valamint a kiemelt ápolási
díj és az alanyi közgyógyellátás. Az e
támogatásokhoz való jogosultságot a
járási hatóságok állapítják meg országosan egységes elvek alapján.
Március 1-jével valamennyi korábbi
önkormányzati támogatási és segélyezési forma (lakásfenntartási támogatás,
adósságkezelési támogatás, méltányossági ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás, helyi segély) megszűnik és
egységes elnevezést kap, melynek neve
települési támogatás.
Ennek a - kiadáskompenzáló célú
- támogatásnak a keretében az önkormányzatok szabadon dönthettek
arról, milyen élethelyzetekre adnak
támogatást; ezt február végéig kellett
rendeletben rögzíteniük. Vác Város
Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. február 19-i ülésén megalkotta
ezt a rendeletet, amely megtalálható
a következő linken:
h t t p: // w w w.v a c . h u /d o c s /
6 _ 201 5_ 02 _ 20_ c s201 5_ 02 _ 24 .pd f
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Virágos Vácért
Városunk egyik legfontosabb közösségépítő és egyben környezetszépítő
programja a Virágos Vácért verseny,
amelynek - a kezdeményező mozgalom
tagjai mellett - a Váci Városfejlesztő
Kft. a fő koordinátora.
Évről évre egyre többen csatlakoznak,
s a szervezők arra számítanak, hogy az
idén tovább nő a résztvevők száma.
A versenyre három kategóriában
nevezhetnek a lakosok, szervezetek,
így a szervezők - a szponzorok és az
önkormányzat támogatásával - külön díjazzák a legeredményesebben
szereplő családiház-tulajdonosokat,

társasházi lakóközösségeket illetve
intézményeket. A környezetszépítéshez - a díjak mellett - a város virágosztással is hozzájárul, a benevezők
május 16-án 7.00. – 15.00, illetve május
17-én és 18-án 7.00. – 12.00 óra között
vehetik át az egységcsomagokat a Park
u. 3. szám alatt (volt Remondis Duna
Kft. telephely).
Jelentkezési határidő: 2015. április
7. kedd 16 óra. A jelentkezési lapokat
személyesen a városháza portáján lehet
leadni, de levélben is el lehet küldeni a
Váci Polgármesteri Hivatal; 2600 Vác,
Március 15. tér 11. címre.

Ebzárlat és legeltetési tilalom
A Pest Megyei Kormányhivatal
Váci Járási Hivatalának Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző
Hivatala elsőfokú állategészségügyi
hatósági jogkörében dr. Járosi Linda
járási főállatorvos több más település
mellett Vác területére vonatkozóan is
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt
el az 2015. március 28. és április 23.
közötti időszakra vonatkozóan.
A rendelkezés oka a vörös rókák
veszettség elleni orális módon való
immunizálása, amely során csalétek
vakcinát szórnak ki a szakemberek.
Ezen idő alatt a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg
a kutyákat megkötve úgy kell tartani,
hogy azok más állattal vagy emberrel
ne érintkezhessenek; zárt udvarban
a kutyák elzárását vagy megkötését
mellőzni lehet, ha azok onnan nem

szökhetnek ki. Kutyát tartási helyéről
csak pórázon vezetve és szájkosárral
szabad kivinni.
A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát lehet kivinni,
a hatósági állatorvos kedvező eredményű
vizsgálata után és engedélyével.
Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres
erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás
ebek, valamint a látássérült embereket
vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a
fentiekben foglalt korlátozás alól.
Az ebzárlat alatt befogott kóbor
húsevőket hatósági megfigyelés alá
kell helyezni az ebzárlat időtartamára,
húsevő háziállatok összevezetésével járó
rendezvény nem tartható.

Kiadó:
Váci Városimázs Nonprofit Kft.
Főszerkesztő:
Ribáry Zoltán
+36-30/698-9507
A lapot készítette:
Kegyes Zoltán
Kereszturi Gyula
Fotók:
Cseledy András
Sándor Lajos
Szerkesztőség:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu
Nyomdai előkészítés:
Front Grafikai és Szolgáltató Kft.
Perlusz Zoltán
Sasvári Eszter

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: Fonyó György, akinek
gratulálunk! A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. (A múlt havi
rejtvényként a papi szeminárium kápolnája szerepelt.) Mostani feladványunk megfejtését április 20-áig várjuk!

Nyomdai munkák:
Pátria Nyomda Zrt.
Fodor István vezérigazgató
Terjesztés:
MC Dekor Kft.
Megjelenik:
Vácon 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014
Hirdetésfelvétel:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/698-9507,
+36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu
A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot, hogy a beérkezett cikkeket
és leveleket rövidített és szerkesztett
formában közölje. A hirdetmények
tartalmáért a szerkesztőség semmilyen
felelősséget nem vállal.

É

ppen öt éve annak, hogy Vác elnyerte a Kultúra Magyar
Városa kitüntető címet, s mivel a rang kötelez, érdemes
- legalább vázlatosan - áttekinteni, mi minden történt
azóta ezen a területen.
Folyamatosan bővült és bővül a Pannónia Házban kialakított
Váci Értéktár, ahol újdonságként állandó kiállítás nyílt Gádor István
Kossuth-díjas keramikusművész munkáiból, öntöttvas remekekből, az
udvaron pedig több lépésben kialakult - Vertel Andrea keramikusművész
alkotásaiból - a mesés Tündérkert kompozíció.
Hát hogyne kellene megemlíteni a Sajdik Ferenc Munkácsy-díjas érdemes művész, több népszerű rajzfilm alkotótársa táblaképeiből összeállított
állandó gyűjteményt, hiszen a Váci Mosolyalbum mára a város idegenforgalmi kínálatának igazán fontos elemévé vált.
Vác - világviszonylatban is - kivételes helyzetbe került azzal, hogy a
városháza immár egyúttal kiállítóhely: a gyönyörű épület patinás falai
között helyet kapott Nemzetközi Mobil Madi Múzeumra minden valamire való turisztikai kiadvány, portál felhívja a figyelmet.
Megemlékezhetünk arról is, hogy tavaly létrejött a Szabadi Kálmán
Hajótörténeti Gyűjtemény.
Fontos kiemelni: az elmúlt években az önkormányzat támogatásával
számos, korábban raktárak mélyére dugott műalkotást sikerült kimenekíteni, s leporolva-restaurálva újra a nagyközönség elé tárni.
Az önkormányzat döntése értelmében 2012-ben megalakult a Váci
Dunakanyar Színház, amely az azóta eltelt rövid idő alatt már nemzetközi rangra tett szert a V4 Fesztivál és Színházi Találkozó révén, évadról évadra egyre több saját előadást visz színre, tavaly együttműködési
megállapodást kötött a Nemzeti Színházzal, s jó úton halad, hogy előbbutóbb saját kis állandó társulata lehessen.
Érdemes megemlíteni: két évvel ezelőtt Forte Fotóklub Vác néven új
alkotóközösség alakult, amely mára az ország egyik legtöbb taggal büszkélkedő csoportjává vált ezen a területen, számos tárlattal letette már a
névjegyét, s mindezek elismeréseként az a megtiszteltetés érte, hogy a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége felkérte: az idén
legyen a házigazdája a hagyományos fotóművészeti nyári egyetemnek.
A város kulturális- és civil közösségeinek méltó otthont adó Madách
Imre Művelődési Központ folyamatosan megújuló, bővülő kínálatát szintén ki kell emelni, annál is inkább, mivel az idei évtől az intézmény a fő
felelőse a Váci Világi Vigalom, Vác legrangosabb kulturális-szórakoztató
eseménye méltó megszervezésének.
A város kulturális kínálata kapcsán már-már a bőség zavarával küszködhet az egyszeri honpolgár, de - magunk közt szólva - jóleső kihívás a
válogatás lehetősége, köszönet érte minden közreműködőnek!

Cservenák Péter gyűjteményéből
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Fontos döntések
a márciusi tanácskozáson
Rendkívüli
ülés
Március 12- én két napirendi ponttal rendkívüli ülést
tartott Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A 15
fős grémium tagjai közül egyedül Kiss Zsolt maradt távol.
Az ülés bevezetőjében Fördős Attila indokolta a rendkívüliséget. Mint elhangzott: „A
tárgyévben várható adósságot
keletkeztető ügyleteiről az önkormányzat a költségvetési
rendeletének, határozatának
elfogadását követően, de legkésőbb március 16-ig a Kincstár
által üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő
adatlapon adatot szolgáltat a
Kincstár önkormányzat székhelye szerint illetékes területi
szervének. Az Önkormányzat a
mélygarázst csak külső forrás
bevonásával tudja megvásárolni, melyhez a kormány hozzájárulása szükséges. Ennek
első lépése a március 16-áig
történő előzetes adatszolgáltatás, amihez a képviselő-testület
döntése szükséges.”
Kökény Szabolcs, a Pénzügyi és Adó Osztály vezetője
szóbeli kiegészítést fűzött a
polgármester előterjesztéséhez. Ebben elmondta, hogy a
javaslat nem hitelfelvételről

A március 19-én tartott munkaterv szerinti havi tanácskozáson Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testületének minden
tagja jelen volt.
Az ülés elején a szervezők
megköszönték az elmúlt évi
SALVIA Fesztivál megrendezésében nyújtott városi segítséget,
majd ajándékot nyújtottak át
a képviselő-testület tagjainak.
Ezt követően a jelenlévők
egyperces csenddel adóztak
a nemrég elhunyt Gyombolai Márton tanár, író, Vác
díszpolgára emléke előtt.
Napirend előtt jelentés került
a testület elé a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, majd

a tájékoztatók sorában ezúttal a
bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a jelentősebb beruházások aktualitásairól, valamint egy törvényességi
felügyeleti eljárás eredményéről
szóló anyagot tárgyaltak meg.
A napirendi sorban a városi
levéltár igazgatói feladatkörére
kiírt pályázat elbírálása volt az
első. Miután egyetlen pályázóként a grémium meghallgatta,
titkos urnás szavazással egyhangú határozattal - öt évre - újra
megbízta a feladattal az eddigi
vezetőt, dr. Horváth M. Ferencet.
Ezután három napirendi
pont is az elismert vállalatcsoport (holding) tevékeny-

ségéhez kapcsolódott. Előbb
a januári munkáról készült
beszámolót, majd a beterjesztett szervezeti és működési
szabályzatot fogadták el, végül módosították a holdingra
vonatkozó alapító okiratot.
Az idei közbeszerzési terv
é s az aktu ális likviditási
jelentés elfogadását a költségvetési szervek gazdasági
szervezeteinek átalakítására
vonatkozó előterjesztés megtárgyalása követte.
A márciusi ülésen három
rendeletalkotás mellett egy
rendeletmódosítás született,
ezekről külön hírblokkban
számolunk be.

szóló döntést tartalmaz, hanem egy olyan - határidőhöz
kötött - szükséges regisztrációs
kötelezettséget, amely egy év
közbeni adósságot keletkeztető
ügylet előfeltétele.
Erről az esetleges külső forrás bevonásról Fördős Attila
elmondta: az önkormányzatnak mindig is szándékában állt

tulajdonrészt szerezni az elkészült mélygarázsban. Amenynyiben a használatbavételi engedélyek kiadása és jogerőre
emelkedése után a Raiffeisen
Property Lizing Zrt. kezdeményezni fogja az építmény
tulajdonjogának önkormányzat
általi megszerzését - és ezen
kezdeményezésére igazolt jo-

galappal rendelkezik - akkor
ehhez az önkormányzatnak
bankkölcsönt kell igénybe vennie, amelyről előbb testületi
döntés szükséges, majd a kormány adhatja meg az engedélyt
a lebonyolítására.
Ezt követően több kérdés és
vélemény is elhangzott a beterjesztett javaslatokkal kapcsolatban, majd a testület - egyaránt
9 igen, 3 nem és 2 tartózkodással - elfogadta a beterjesztett
két határozati javaslatot.
A rendkívüli testületi ülés
második napirendi pontjában
szereplő előterjesztésről vita
nélkül szavazott a grémium
(szavazás: 10 igen, 3 nem, 1 tartózkodás). Ez alapján törvényi
előírás miatt az idei költségvetési évet követő három év
távlatában állapítja meg az
önkormányzat várható saját
bevételeit, illetve az adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettségek várható összegét.

A folytatásban a polgármesteri előterjesztésre napirenden
lévő, 2019-ig szóló gazdasági
program részleteket is érintő
vitája és elfogadása (12 igen, 1
nem, 2 tartózkodás) következett.
Majd a Váci Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum 2014-re vonatkozó beszámolója, a városi
költségvetési intézményekben
dolgozók juttatásairól szóló
kollektív megállapodás, továbbá a Versenyeztetési Szabályzat módosításával foglalkozó
anyag következett.
A képviselők vita nélkül,
többségi voksolással egyetértettek Vác 2030-ig szóló
közlekedési koncepciójának
tartalmával.
Napirenden szerepelt több
szervezet és egyesület kérelmének elbírálása is.
A Magyar Államkincstár
jelzése nyomán módosították
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát.
Végül képviselői hozzászólásokkal, kérdésekkel fejeződött be a testületi ülés
nyilvános része.

A zárt ülés
döntései
A képviselő-testületi ülés
zárt részében meghozott döntésekről Fördős Attila polgármester adott tájékoztatást.
Eszerint elsőként egy ingatlanügyben visszavontak egy korábbi határozatot, mivel a vételi
szándékát jelző személy tévedésből más területet jelölt meg
kérésében. Majd kérdés és vita
nélkül tudomásul vették a Közbeszerzési Munkacsoport üléséről, illetve a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól
benyújtott írásbeli tájékoztatót.

Hozzászólások,
kérdések
A képviselő-testületi ülés
nyilvános részének zárásaként a
képviselők reagálhattak az előző ülésen feltett kérdéseikre érkező válaszokra, majd új hozzászólások, kérdések következtek.

A hozzászólások döntő része a Madách Imre
Gimnázium nemzeti ünneppel kapcsolatos ügyéhez kapcsolódott.
Elsőként dr. Bóth János a polgármester és az
iskolavezetés megbeszéléséről készült jegyzőkönyv
kiadását kérte. Dr. Manninger Péter ugyanezzel
az üggyel kapcsolatban
provokációnak minősítette
az iskola állásfoglalásának
publikálását és tiltakozott
az eset öncélú politikai
felhasználása ellen. Pető
Tibor az egyik országos
kereskedelmi televízióban
elhangzott interjú kapcsán
elmondta: szerinte Fördős
Attila abban sok félreértést
tisztázott. Vácy Károly is a
március 15-i eseményekkel
foglalkozott, felszólította a
szocialistákat, hogy a kormánynak ilyen szintről ne
üzengessenek. Kászonyi
Károly megbízást teljesítve egy levelet olvasott fel a
Madách Gimnázium ügyével kapcsolatban. Balkovics
Péter osztotta az előtte szólók mondanivalóját, hangsúlyozva, hogy az ünnep
az 1848-as hősökről szól
és nem a politikáról. Dr.
Manninger Péter kiemelte:
a mindenkori hatalmon lévők felelőssége az ünnepek
megszervezése. Matkovich
Ilona egy állásfoglalást kért
a testülettől, melyben megfogalmazzák az iskolával és
annak vezetésével fennálló
további kapcsolat lényegét.
Pető Tibor alpolgármester
és dr. Manninger Péter válaszában az eddigi konstruktív kapcsolat folytatásának fontosságát említette.
Kriksz István megköszönte
Fördős Attila kiállását és
több tiszteletet kért Kiss
Zsolttól. Mokánszky Zoltán
oktatásért felelős alpolgármester hangsúlyozta, hogy
a fővárosi ünnepre történő
invitálás nem volt kötelező
jellegű. Kovács Ágnes elhatárolódott a politikai hangulatkeltéstől és reményét
fejezte ki, hogy Vác ennél
fontosabb és pozitív ügyekben is az országos érdeklődés középpontjába kerül.

E g yé b t é m á t e m l ít ve
Krauze István a két nappal
korábbi, a mélygarázzsal
kapcsolatos kétoldalú tárgyalásokról beszélt, kérve
egy emlékeztető kiküldését
a testületi tagok részére.
Fer jan c sic s L ászló a
Vác-alsóvárosi vasúti megálló parkoló építésének néhány problémás szegmensét
említette és vizsgálatot kért
a megoldási lehetőségekre. A
továbbiakban a Naszály úti új
gyalogos-kerékpáros alagút végén lévő balesetveszélyre hívta
fel a figyelmet.
A képviselői kérdések sorában elsőként felszólaló dr.
Manninger Péter a hiányzó
baloldali képviselők hollétét
firtatta.
Balkovics Péter az Ordító-árok körül kialakult helyzet
kivizsgálását kérte a Főmérnökségtől.
Végül Kriksz István többek
között a kisváci szemétgyűjtő edények pótlását kérte.

Rendeletalkotások
1-2. Két - egyhangú szavazással elfogadott - rendeletben
egy-egy (a 4530/424 hrsz-ú és
a 5206 hrsz-ú) területrészt átsoroltak a törzsvagyonból a
forgalomképes vagyonba.
3. A meglévő rendelet szerkezetében és több szegmensében szükséges módosítás miatt
új rendelet született (egyhangú szavazással) a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról. Az előző
évihez képest csak néhány
intézmény vonatkozásában
emelkedett - minimális mértékben - a fizetendő összeg.

Rendeletmódosítás
Ferjancsics László önálló
képviselői indítványban kezdeményezte az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítésükről szóló 21/2014.
(VI.20.) rendelet módosítását.
Ebben a nem állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba
került helyiségek elidegeníté-

sének szabályozását szigorította volna meg, az elővásárlási
jogosultság, a vételár- és egyéb
kedvezmény megvonásával.
Ezt azonban csak hat képviselő
támogatta, vagyis a rendelet
nem módosul.

Közérdekű
információk
A plenáris ülésen, illetve
az azt előkészítő bizottsági
tanácskozásokon több jelentés és tájékoztató is elhangzott. Mások mellett az alábbi
fontosabb döntések születtek,
illetve információk kerültek
nyilvánosságra:
A mélygarázs térfelszínén
a testületi ülést megelőző napokban megkezdődött a növényzettelepítés.
A vár régészeti feltárására
a Nemzeti Kulturális Alaphoz
benyújtott pályázat nem kapott
támogatást, de a város kéri a
döntés felülvizsgálatát. (A várral kapcsolatos eddigi építészeti munkálatokkal városunk
indul az idei Köztérmegújítási
nívódíj pályázaton.)
Városunk pályázat útján 4
millió forintot nyert a Kőszentes híd restaurálására.
A Naszály úti kerékpárút
építésére megérkezett az engedély, a közműtervek engedélyeztetése még tart.
A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. állja a vasútállomás korszerűsítési projektének
két váci aluljáró lezárásával
járó többlet buszköltségeit.
A tervek szerint az első
mobilgát szakasz (a börtöntől
a révig) kivitelezési munkái
szeptemberben kezdődnek.

A Váci Tűzoltóparancsnokság és a Váci Katasztrófavédelmi Kirendeltség élén
történt személyi változás miatt ezen szervek márciusra
ütemezett éves beszámolója
későbbi időpontra tolódik.
A Kúria döntése alapján a
Váci Távhő Kft-nek teljesítenie kell az érintett fogyasztók felé az összességében 24,5
millió forintos kötbér fizetési
kötelezettséget.
Április elsejétől a Szociális Szolgáltatások Háza, a
Bölcsődék és Fogyatékosok
Intézménye é s az Idősek
Otthona és Klubja vonatkozásában a gazdasági szervezeti feladatokat az utóbbi
intézmény látja el. Ugyanezen
naptól a Madách Imre Művelődési Központ, a Vác Városi Levéltár, a Tragor Ignác
Múzeum és a Katona Lajos
Városi Könyvtár vonatkozásában a gazdasági szervezeti
feladatok a Gazdasági Hivatal hatáskörébe tartoznak.
A Vác Város Önkormányzata költségvetési intézményeiben dolgozók juttatásairól szóló, a képviselő-testület
által el fogadott kol lektív
megállapodás tartalma megegyezik az előző évivel.
Ferjancsics László képviselő előterjesztésében napirenden szerepelt a Versenyeztetési Szabályzat módosítása,
de az indítványt végül 5 igen,
6 nem és 4 tartózkodó szavazattal nem fogadta el a
grémium.
A különböző egyesületek,
csoportok és szervezetek által
benyújtott kérelmek közül költségvetési átcsoportosítás

után - a testület egyetértett a
Serenus Kórus és a Harmónia Kórus 60-60 ezer forintos
támogatásával, melyet magán
felajánlásként Fördős Attila
40- 40 ezer, dr. Manninger
Péter 10 -10 ezer forinttal
megtoldott. Két és fél millió forintos segítséget kap a
Váczi Néptáncegyüttes, 200
ezer forintot a Parlando Színház Kulturális Egyesület, és
400 ezer forintot egy megyei
vetélkedő megrendezésére a
Magyar Vöröskereszt Pest
megyei Szervezete.
Egy országos kezdeményezéshez csatlakozva „A
magyar nyelvért díj” megalapítására 100 ezer forintot
biztosított a testület.
Elfogadva egy sürgősségi indítványt, négy óvoda
(Sirály utcai, Hársfa utcai,
Csányi körúti és Újhegyi úti)
bővítésére pályázatot nyújt
be a város.
A szakbizottsági ülésen
Mándli Gyula könyvtárigazgató bejelentette: idén lejár
m egbízat ása é s jelezte a
városvezetésnek nyugdíjba
vonulási szándékát.
A Katona Lajos Városi
Könyvtár idén július 20. és
augusztus 16. között tart nyári szünetet.
A Földváry tér nyugati
oldalán, a Hattyú utca és a
Petőfi utca között 20 km/h-s
sebességkorlátozás lép érvénybe.
A szakbizottságtól elvi támogatást kapott az az elképzelés, mely szerint dr. Áfra
Tamás dr. Szűcs Barnabás
részére értékesíteni kívánja
háziorvosi praxisát.
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Rendőrségi számvetés
a múlt évről
Évértékelő állománygyűlést tartottak március 4-én a Váci Rendőrkapitányságon, ahol dr. Mihály István r.
dandártábornok, Pest megye rendőrfőkapitánya is megvonta a kapitányság
2014-es teljesítményének mérlegét.
Az állománygyűlést követően a főkapitány elmondta: a váci kapitányság kötelékében szolgálatot teljesítő állomány
kiegyensúlyozott és eredményes munkát
végez folyamatosan, szavai szerint a
múlt évi tevékenység összességében jóra
értékelhető, ugyanakkor hozzátette,
hogy néhány területen nagyobb erőfeszítésekre van szükség.
- Kiemelt figyelmet kell fordítania a
kapitányságnak a betöréses lopások és a
rablások felderítésére. További elsőrendű
feladat a közlekedési balesetek számának
csökkentése a megelőzés minden szóba
jöhető eszközével, és itt mindenekelőtt
az ellenőrző akciók fontosságát érdemes

hangsúlyozni. Illetve prioritásnak kell
tekinteni az időskorúak és a gyermekek
sérelmére elkövetett bűncselekmények
felderítését - sorolta a legfontosabb erősítendő területeket a dandártábornok.
Elhangzott: hosszú évek tapasztalata alapján az összes napvilágra került
bűncselekmény negyven százaléka a
fővárosban és Pest megyében történik, ezen belül tíz százalékuk érinti
szűkebb pátriánkat.
Latorovszky Gábor r. alezredes, városi kapitány elmondta: a meghatározott
célokhoz igazodva gyakoribbá válnak a
közlekedésrendészeti akciók, az elkövetkező időszakban tovább erősítik a rendőri
jelenlétet, amiben például kiemelt feladat
hárul majd a körzeti megbízottakra is,
amennyiben az eddiginél még rendszeresebben felkeresik az illetékességi területükön élő időseket, tájékozódva igényeikről,
figyelmeztetve őket a veszélyekre.

Fejlesztés a strandfürdőben
A főszezonra készülve jelentős
volumenű fejlesztés valósul meg a
Vác Városi Uszoda és Strandfürdő
szabadtéri részén.
A Váci Vízilabda SE TAO-pályázaton elnyert támogatásának keretében
ütemterv szerint halad a strand Szentháromság tér felőli oldalán a szociális
blokk felújítása annak érdekében, hogy
a sportolók és minden látogató számára
színvonalasabbá válhasson a szolgáltatás.
Az L alakú medencénél az új öltözők
és kabinok a tervek szerint májusra készülhetnek el, tehát a főszezoni nyitánykor már egy korszerűbb-komfortosabb
létesítmény fogadhatja a sportolókat és
a kikapcsolódni vágyó nagyközönséget.

Ennek a blokknak a felújítása már
igen időszerű volt, mert a tetőszerkezet
tönkrement, a beruházás kapcsán tehát
elsődleges szempont a halaszthatatlan
rekonstrukciós feladat elvégzése. Ugyanakkor ezzel összekötve a szociális helyiségek, a mosdók, zuhanyzók száma 50 százalékkal megnő, természetesen úgy, hogy
a megújuló létesítményrészben a modern
kor igényeinek maximálisan megfelelő
korszerű berendezések szavatolják majd
a komfortot. Végezetül fontos kiemelni,
hogy a beruházás eredményeként 20
felújított kabin készül - a sportolók és a
nagyközönség kényelmét növelve.
A munkálatok költsége mintegy
38 millió forintot tesz ki.

Olimpiatörténeti verseny a Boronkayban
Az idén Vác, a Boronkay-középiskola volt a házigazdája az olimpiatörténetet a középpontba állító Mező
Ferenc Szellemi Diákolimpia egyik
országos elődöntőjének, a március 8-án
rendezett eseményen - ahol Wichmann
Tamás többszörös kenu világbajnok,
olimpikon volt a zsűrielnök - tizenegy
csapat versengett a döntőbe jutásért.

A vetélkedő bevezetéseként az
önkormányzat nevében Mokánszky
Zoltán alpolgármester köszöntötte a
résztvevő fiatalokat, és az ország távolabbi helyeiről érkezett diákokat arra
biztatta, hogy máskor is térjenek vissza
Vácra, ismerjék meg minél jobban a
többek között A Nemzet Sportvárosa címmel és számos olimpikonnal,
olimpiai érmes sportoló kiválósággal
is büszkélkedő települést.
A váci elődöntőt végül a monori
József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola diákjai nyerték meg, de másodikként a házigazda
intézmény csapata is bejutott az országos döntőbe.

Állami szintű kínai delegáció járt Vácott
Zhou Li miniszter-helyettes vezetésével állami szintű kínai delegáció
látogatott városunkba március 4-én.
A vendégek a Fidesz-KDNP helyi
vezetői invitálásának eleget téve érkeztek, s a városházán rendezett találkozón
a helyi léptékű kétoldalú együttműködési lehetőségekről is tárgyaltak
az önkormányzat vezetésével illetve
a jelenlévő bizottsági elnökökkel és
hivatali tisztségviselőkkel.
A találkozó kezdetén Fördős Attila
polgármester rövid áttekintést adott a
vendégeknek a hivatal működéséről, Vác
történelmi múltjáról és jelenéről, különös
tekintettel a politikai- gazdasági életre, s
kiemelte, hogy az önkormányzat minden
téren nyitott a befektetői érdeklődésekre.
- Természetesen szívesen fogadjuk
kínai részről is a megkeresést mind
beruházások, mind a társadalmi-kulturális kapcsolatok vonatkozásában
- mondta többek között a város első
számú vezetője.
- A kínai nép hagyományosan megkülönböztetett barátsággal tekint Magyarországra, annál is inkább, mivel az elsők
között ismerték el a Kínai Népköztársaságot, tehát kitüntetett figyelemmel,
együttműködési szándékkal fordulunk
ide. Tesszük ezt immár abban a hely-

zetben, hogy a GDP-növekedés alapján
a második helyet foglaljuk el a világban.
Most, ezen a látogatáson is kínáljuk tehát
a kínai utat, illetve kifejezzük szándékunkat a kétoldalú kapcsolatok erősítésére, nem csupán állami szinten, de
helyi együttműködések terén egyaránt
- mondta a kínai delegáció vezetője.
A miniszter-helyettes segítséget
ajánlott partnerek keresésében mind
kulturális-oktatási területen, mind
gazdasági téren, és a kialakítandó
együttműködés alapjaként megemlítette: üdvözlendő lenne, ha megvalósulna
egy váci gazdasági delegáció kínai,
illetve megállapodás szerint egy ottani
hasonló küldöttség váci látogatása.
A találkozón városunk részéről Fördős Attila mellett részt vett Pető Tibor
és Mokánszky Zoltán alpolgármester,
Deákné dr. Szarka Anita jegyző, Balkovics Péter, dr. Manninger Péter és
Steidl Levente szakbizottsági elnök,
Lévai Dávid főépítész, Bodzásné Bóka
Szilvia, a Szervezési és Tájékoztatási
Osztály-, valamint Papp Ildikó, a Tourinform Iroda vezetője is.
Ribáry Zoltán

Régen volt? Hogy is volt?
Ismét Vác volt az egyik házigazda - a
főváros és megyeszékhelyek mellett a
kisebb települések közül egyedüliként
- a „Régen volt? Hogy is volt?” című, a
holokauszttal foglalkozó hagyományos
középiskolai történelem-vetélkedő területi
fordulójában. A művelődési központban
március 5-én rendezett megmérettetésen
nyolc csapat mérte össze felkészültségét, városunkat a Selye-iskola két triója
képviselte, s itt volt egy határon túlról,
Rimaszombatról érkezett gárda is.
- Nagy megtiszteltetés városunknak,
hogy immár hagyományosan házigazdák
lehetünk a verseny területi fordulójában.
Ez is mutatja, hogy önkormányzatunk
értékrendjében kiemelt fontosságot tulajdonít a különböző kisebbségek békés
együttélésének, amit az idén Raoul Wallenberg-díjjal ismert el a bíráló bizottság,
ez pedig nemzetközi rangú tolerancia-elismerés. A mostani verseny kapcsán örömmel emelem ki, hogy az itt győztes, az
országos döntőbe jutó csapat tagjainak
különdíjat adományozunk: háromnapos
erdélyi jutalomútra utazhatnak, természetesen felkeresve ottani testvérvárosunkat,
Székelyudvarhelyet is - mondta megnyitójában Mokánszky Zoltán alpolgármester.

A verseny jelentőségét méltatva
kiemelte, hogy a felkészülés során a
fiatalok sok mindent megtudhatnak
a vészkorszakról, és megerősödhetnek
abban, hogy a holokauszt soha nem ismétlődhet meg, és ebben mindenkinek
felelőssége van.
Turai János, a Váci Zsidó Hitközség
elnöke köszönetet mondott a városnak,
hogy évről-évre nagyszerű házigazdája
az eseménynek, s kiemelte annak jelentőségét, hogy a résztvevő csapatok
az egyik feladat keretében számos információt szerezhetnek a holokauszt
helyi vonatkozásairól.
Orosz Ferenc, a szervező Raoul Wallenberg Egyesület ügyvivője, a zsűri elnöke a többi között elmondta: Vác valóban

Középpontban az egészséges életmód

Visszhangok a költségvetés
elfogadása után
Az Együtt és a vele szövetséges
Vácért Lokálpatrióta Egyesület közös
sajtótájékoztatóján dr. Jakab Zoltán a
párt részéről ismertette, hogy nyolc
taggal helyi szervezetet alakítottak, és
konstruktív ellenzéki szerepet vállalva
igyekeznek aktívan közreműködni a
helyi közéletben.
Ferjancsics László önkormányzati
képviselő a februári testületi ülésen
többségi szavazással elfogadott költségvetés kapcsán elmondta: a tartózkodás
gombot nyomta meg, elsősorban azért,
mert szerinte több prioritást rosszul
határoz meg a büdzsé, s például az az
álláspontja, hogy a városüzemeltetésre,
a köztisztaságra sokkal több forrást
kellet volna biztosítani.
Közös sajtótájékoztatón kritizálta
a költségvetést dr. Bóth János (MSZP)
és Krauze István (DK) is: úgy vélik,

nem stabil a büdzsé, és sok olyan kiadás
szerepel a sorokban, amire álláspontjuk
szerint nem kellene pénzt szánni.
- A bevétel túltervezett százmilliós
nagyságrendben, különösen az ingatlanokhoz kapcsolódó bevételeknél, és
a helyi adó bevételek is túlfeszítettek.
A kiadásoknál még komolyabb a baj fogalmazott dr. Bóth János.
- Szerettünk volna 8 millió forintot
átcsoportosítani egy, a társasházak fűtéskorszerűsítési, valamint nyílászáró-felújítási pályázatait támogató alap létrehozására, a színház támogatási összegének
átcsoportosítását is javasoltuk, ugyanis az
intézménynek jó esélyei vannak pályázatok megnyerésére. Javaslataink azonban
elbuktak - említette Krauze István, hozzátéve: több, szerintük felesleges támogatás helyett indokolt lett volna inkább
visszaállítani a képviselői keretet.

Az „Egészséges Életmód Program a Duna-kanyarban” című uniós
társfinanszírozású projekt keretében
március 10-én a Deákvári főúti tagóvodában a városrész nagycsoportosai,
az óvodapedagógusok és a projektet
elindító alapítvány képviselői gyümölcsökből, zöldségekből és egyéb
egészséges hozzávalókból készítették
el az aznapi ebédet.
- A gyerekek sok mindent megtudhattak arról, mit kell csinálni a
zöldségekkel, gyümölcsökkel ahhoz,
hogy azok étel formájában az asztalra
kerülhessenek. Ez önmagában érdekes
lehet, hiszen a felnőttek között is keveseknek adatik meg napjainkban, hogy
személyesen készíthetik el az ebédjüket
környezetbarát bioalapanyagokból, de

most szintén fontos volt, hogy a vegetáriánus finomságok ne csak jóízűek,
egészségesek legyenek, hanem a küllemre-kínálásra is nagyon oda kellett
figyelni. Az elkészült ételek, azok ötletes tálalása jól tükrözte az óvodások
tiszta szemléletvilágát, vidámságát
- emelte ki Bíró György, a projektet
jegyző Vác Város Környezetvédelméért
Alapítvány koordinátora.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével Mokánszky Zoltán alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita, az Intézmény-felügyeleti és Humán Osztály
vezetője is, akik köszönetet mondtak
az alapítványnak és a közreműködő
intézményeknek a program megvalósításáért, illetve maguk is besegítettek
a tálalásban.

méltán kapta meg az embermentő svéd
diplomatáról elnevezett toleranciadíjat,
mint fogalmazott a város ezzel példává
vált más települések számára.
A fordulót végül egy Pilisvörösvárról érkezett csapat nyerte meg, tehát
ők jutottak az országos döntőbe, illetve
utazhatnak Erdélybe az önkormányzat
különdíjaként.
A díjátadón Fördős Attila polgármester is gratulált a résztvevőknek, s rövid
köszöntőjében hangsúlyozta, nagyon lényeges, hogy a felnövekvő generációk
kellő tájékozottságot szerezzenek a holokausztról, ami fontos záloga a kirekesztő
gondolkodásmód visszaszorításának,
annak, hogy békésebb lehessen a világ.
R. Z.

Négy modern
szolgálati autó
Dr. Mihály István r. dandártábornok, Pest megye rendőrfőkapitánya új
szolgálati gépkocsikat adott át február
végén az állomány részére, 88 autóval
bővült a megyei kapitányságok és őrsök
járműállománya.
A központi beszerzés révén a Váci
Rendőrkapitányság négy új szolgálati
gépkocsival gazdagította a járműparkját, a hatékonyabb munkavégzést egyegy Mercedes és Audi A3-as és két
Skoda Octavia típusú személygépkocsi
is segíti majd a jövőben a kiterjedt illetékességi területen.

Új vezetőket
neveztek ki
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a
Váci Tűzoltó-parancsnokság élén Vinkó
Kornél tűzoltó őrnagy váltotta az eddigi
vezetőt, Ürmösi Károlyt, illetve a Váci
Katasztrófavédelmi Kirendeltség élére
Kiszelák Ferenc tűzoltó alezredest nevezték ki Nagy Gábor távozását követően.
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Méltó megemlékezés
a nemzeti ünnepen
Március 15-én a hagyományokhoz
híven a Báthori utcában, Petőfi Sándor emléktáblájánál kezdődött a városi
ünnepség, s az eseményen igazán gazdag, a forradalom és szabadságharc
különböző momentumait idéző kis életképekből álló műsort adtak a Juhász
Gyula Általános Iskola diákjai, majd
az önkormányzat, intézmények, szervezetek vezetői koszorúkat, virágokat
helyeztek el a mementónál.

A folytatásban a helyi sajtó képviselői Deákváron, Landerer Lajos
emléktáblájánál megemlékeztek a szabad magyar sajtó napjáról, itt Kegyes
Zoltán, az ESTV vezetője mondta
el gondolatait.
Délután toborzó eseményre várta az önkormányzat a polgárokat a
Kossuth térre, ahol - az ország számos más településével együtt - az
egybegyűltek, Sörös Dániel, a VRE
hagyományos ünnepi szavalóversenyének díjazottja vezetésével közösen
elmondták a Nemzeti dalt.
Az eseménysorozat zárásaként a
Hétkápolnánál lévő Honvédemlékműnél a Madách-gimnázium diákjai
adtak műsort, illetve felléptek a Naszály- és a Cindróka Néptáncegyüttes
gyerekei, fiataljai.
A szónok Ivony István, a Piarista-gimnázium igazgató-helyettese volt,
aki a többi között hangot adott azon
véleményének, miszerint a magyarok
határon innen és túl egyaránt szeretik

ezt az ünnepet, mert hiába, hogy - aktuálpolitikai okok miatt - nem teremt
egységet, mégis reményt ad arra, hogy
egyszer ez az idő is elérkezik.
- Március 15-e ünneplése azért is
fontos, mert üzenetének közvetítése,
szellemének ápolása hozzájárulhat,
hogy a felnövekvő generációk tagjai ne
csak tudják magukról, hogy magyarok,
de büszkék is legyenek magyarságukra,
készek legyenek kiállni a nemzetért,
adott esetben - Zrínyivel szólva - fennhangon kiáltva: „Ne bántsd a magyart!
- fogalmazott a szónok.
Alig egy héttel a nemzeti ünnep után,
március 20-án „Föl, föl vitézek...” címmel 1848-49-es hagyományőrző, várostörténeti vetélkedőt rendezett a Váci Huszár
és Nemzetőr Bandérium, karöltve az önkormányzattal és a városi múzeummal.
A hagyományteremtő eseményen
Fördős Attila polgármester köszöntőjében többek között hangsúlyozta:
egy-egy szellemi verseny nem csupán
a tudásanyag bővítésére kínál kiváló
alkalmat, hanem egyúttal erősítheti
a fiatalokban az egészséges versenyszellemet, illetve összekovácsolhatja
a résztvevő csapatokat.
- Ez utóbbit azért is hangsúlyozom
különösen, mert az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc egyik fő üzenete az összefogás, az, hogy a nemzet
csak egységesen lehet erős, természetesen a velünk együtt élő kisebbségeket is
bevonva a közös célok megvalósításába
- mondta megnyitójában a város első
számú vezetője.
Az öt állomásból álló megmérettetésen a Juhász Gyula-, a Petőfi-, a Karolina- és a Radnóti-iskola képviseltette
magát, végül utóbbiak nyertek, így egy
évig ők őrizhetik a fődíjat, egy díszes
huszár szablyát.
Ribáry Zoltán

Több százan takarították a Ligetet
Több mint ötszázan szakítottak időt
március 20-21-én a hagyományos tavaszi ligetszépítési és vízfogó növénytelepítési programokon való részvételre.
Pénteken elsősorban iskolai, óvodai
csoportok vettek részt a programban,
szombaton a diákok mellett már családok, civil szervezeteket képviselők
is szép számban csatlakoztak.
Szombaton önkormányzati képviselők
is részt vettek a munkában, tűzoltók segítségével ők takarították ki és festették
le a Millenniumi emlék kutat. Ezúttal
Kovács Ágnes, Kiss Zsolt, Steidl Levente
és Váci Károly képviselők jártak elől a
feladatban, családjukkal együtt.

- A Liget a város tüdeje. Ez az
egyetlen olyan zöld terület, amely
több mint 20 hektárt foglal magában,
úgyhogy a mi jövőnk is a Ligetben rejlik. Egy-egy ilyen takarítás alkalmával
több mint ötszáz zsák szemetet és több
mint négy-öt konténer avart gyűjtenek
össze a fiatalok. Rendkívül dicséretes,
hogy szép számban részt vesznek a
közösségi programban - mondta az
esemény kapcsán Mokánszky Zoltán
alpolgármester.
Bíró György főszervező kifejezte örömét, amiért a program keretében a Liget
mellett a kerékpárút, az ártéri tanösvény
és a Gombás-patak partja is megtisztult.

Felújítás után szentelés
Március 20-án elérkezett az ideje
a piarista rendház és a Szent Anna
templom felújítás utáni megáldásának.
A rend váci letelepedésének 300 éves
évfordulója alkalmából az elmúlt több
mint egy évben nagyszabású szépítő-korszerűsítő felújításon esett át a
patinás épületegyüttes, a munkálatokat,
a fő adományozók, segítők érdemeit
megörökítve a szentelés alkalmából
emléktábla került a rendház felára.
- Amikor áldást kérünk a felújítás örömére, tulajdonképpen azt a szándékunkat
fejezzük ki, hogy azt akarjuk megvalósítani, amit az Úristen vár tőlünk, vagyis
hogy a ránk bízott gyerekeket, fiatalokat a nevelésben hozzásegítsük azokhoz
az értékekhez, amelyekkel együtt ők
a Jóisten szándéka szerint nagyszerű

emb erek ké
válhatnak mondta többek között
a z ü n n e pi
eseményen
d r. B e er
Miklós megyés püspök.
Labancz Zsolt, a piarista rend magyarországi tartományfőnöke kiemelte:
az volt az elsődleges szempont, hogy a
gimnáziumban és kollégiumban minél
korszerűbb felételeket teremtsenek a rájuk bízott gyerekek, fiatalok oktatás-neveléséhez, csak ezután gondolhattak a
rendház és a templom felújítására, ami
szavai szerint már nagyon időszerű volt,
és gyönyörűen megvalósult.

Tisztelet az embermentőknek
Vác is csatlakozott a március 23ára a naptárba került Magyar-Lengyel
Barátság Napjához.
Az önkormányzat és a Váci Zsidó
Hitközség egy nappal korábban tartott
közös rendezvényének keretében előbb
az izraelita temetőben, majd az Eötvös
utcai zsinagóga mellett gyűltek össze
a megemlékezők, hogy fejet hajtsanak
idősebb Antall József és Henryk Slawik,
illetve velük együtt minden embermentő
emléke előtt, akik a holokauszt idején zsidók ezreinek segítettek a menekülésben.
Az izraelita temetőben a magyar és
a lengyel Himnusz elhangzásával kezdődött a megemlékezés, majd Smál Gábor
elszavalta Karinthy Frigyes: Előszó című
versét, ezt követően Kriksz István képviselő emlékeztetett, hogy a Magyar-Lengyel Barátság Napja alkalmából az idén új
emlékmű készült Katowicében Henryk
Slawik és idősebb Antall József tiszteletére és nagy szó, hogy Vácott szintén
mindkettőjüknek van mementója.

- Mivel cselekedeteikkel hősökké
váltak, azt kérjük a jövő felnövekvő
generációitól, hogy tekintsék őket
példaképüknek, ápolják emléküket
és ezzel tartsák életben a nemzeti
összetartozás gondolatát, mely szilárd pillére a nemzetek közötti békés
együttélésnek, egymás tiszteletének
- mondta többek között Kriksz István.
Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke emlékeztetett: a vészkorszakban a két kiemelkedő személyiség
vezetésével lengyelek, zsidók és magyarok példás összefogással csaknem
száz gyermeket mentettek meg Vácott
a deportálástól.
Az eseményen a város politikai
vezetése mellett pártok és a civil szervezetek képviselői is részt vettek, valamint a budapesti lengyel nagykövetség
titkára, Małgorzata Radwan-Vass és
a Duna-Ipoly-Galga Regionális Holokauszt Oktató-Kutató Központ ügyvezetője, Turai Valéria is megjelent.

Az idei év legnagyobb élménye! - Virsky
Lélegzetelállító, hihetetlen, a gravitációt
meghazudtoló művészet. A Virskynél a varázslat
maga a realitás! Ezúttal Vácon is!
Ez az, amit az Ukrán Állami
Népi Együttes 2015-ben Magyarországra is elhoz, hogy a varázslat – ami ebben az esetben maga
a valóság – élőben elevenedjen
meg a Váci Madách Imre Művelődési Központ színpadán.
Hogy mit tudnak a táncegyüttes művészei, amiről csak
magasztosan és nimbuszokban
lehet beszélni? Álljon most itt
a The New York Times újságírójának beszámolója, amit saját
tapasztalatai alapján írt a Virsky
előadásáról. Anna Kyselhof cikke 2011-ben jelent meg a lapban.
„Ahogy ugrálnak, a nézőnek
az a benyomása támad, hogy
túlléptek minden lehetséges határon, és rajtuk nem fog a Föld
vonzásának törvénye sem. Csak
lógnak a levegőben. Ez a csapat

Gyermekalkotások
tárlata

Különösen nagy nyüzsgés volt március 11-én este a Rubra Étteremben, éspedig abból az alkalomból, hogy kiállítás
nyílt Kuruczné Paál Mária nyugalmazott - de az iskolai munkája befejezése
után is rendkívül aktív - rajztanár ifjú
magántanítványainak munkáiból.
Tizenhárom általános iskolás diák
különböző műfajú alkotásai kerültek a
falakra, kiegészítve sokak Marika nénije ma már felnőtt saját gyermekeinek
több kiskori munkájával.

Fotó: Cservenák Péter

- Az önkifejezés egyik legkézenfekvőbb módja a rajzolás, festés. A gyerekek kezdetben absztrakt műveket alkotnak, aztán elérkezik a sematikus ábrák
korszaka, majd a külvilág leképezése.
És nekünk felnőtteknek tudatában kell
lennünk, hogy az óvodások-kisiskolások művei egyúttal fontos üzenetek is
egyben, amennyiben kifejezik a lelkivilágukat, sokat elárulnak arról, mi

méltán foglalja el az első helyet
a hasonló csoportok között. A tehetség és a báj legmagasabb szintű
elismerése ez. Láttam a koncertjüket Lekhanban, vasárnap pedig
New Yorkban. Teljesen sokkolt.
A P. Virsky Ukrán Állami
Népi Együttes – amit röviden
csak Virsky-ként emlegetnek –
egy világhírű ukrán táncegyüttes.
Hírnevüket innovatív művészetfelfogásuknak köszönhetik. Az
együttest Pavlo Virsky és Mykola Bolotov alapította 1937-ben,
1975-ig – haláláig - Virsky vezette.
A második világháború alatt a
táncegyüttes a fronton harcoló
katonáknak lépett fel. 1980-ban
a csapat művészeti vezetését Myroslav Vantukh vette át, aki az
alapító és korábbi igazgató Virsky
tanítványa volt.

foglalkoztatja, adott esetben mi bántja
őket - mondta a megnyitón az egykori
tanítvány, Fördős Attila polgármester.
Aztán még hangot adott azon véleményének, miszerint tévút, hogy
újabban a korábbinál jóval kevesebb
idő, csupán kéthetente egy tanóra jut
az általános iskolai tanrendben a rajzoktatásra, mint fogalmazott, ennél
jóval tágabb keretet kellene biztosítani
a gyermekek ilyen irányú oktatásának-nevelésének.
R. Z.

Kitüntetést kapott
a könyvtárigazgató

A finn nagykövetségen február 27-én
rendezték a finn kultúrát középpontba
állító hagyományos Kalevala Napot - s
az esemény adott alkalmat a Rácz István
Díj átadására, amelyet mindig egy-egy
finn és magyar kitüntetett vehet át a
magyar-finn kapcsolatok ápolása terén
végzett kiemelkedő munkájáért.
Az idén magyar részről Mándli
Gyula, a váci Katona Lajos Városi
Könyvtár igazgatója érdemelte ki a
rangos kitüntetést.
A méltatás szerint a „A váci magyar-finn kapcsolatok fejlesztése,
tartalmassá tétele, Vác és Järvenpää
testvérvárosi együttműködése, a finn
kultúrának a Dunakanyar térségében

A 84 főből álló világhírű társulat, a VIRSKY Ukrán Állami
Népi Együttes 2015 tavaszán egy
lélegzetelállító, a fizika törvényeit meghazudtoló és minden
nemében egyedülálló produkcióval érkezik Magyarországra.
A mottó: VIRSKY – A név,
amely átírta a tánctörténelmet!

és a határon túl is ismertté tétele érdekében kifejtett sokoldalú munkája, az
események történetének dokumentálása
terén végzett szakszerű, példaértékű,
több évtizedes munkálkodásáért” vehette át a díjat könyvtárunk igazgatója.

Fotós nyári egyetem
házigazdája lesz Vác

Jelentős sikert könyvelhet el a két
éve alakult Forte Fotóklub Vác, hiszen
a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének február
végén tartott tisztújító közgyűlésén a
szövetség az egyesület révén városunknak ítélte a hagyományos fotóművészeti nyári egyetem rendezési jogát.
Cservenák Péter klubelnök elmondta: nagyon sok vendégre lehet számítani, hiszen Vác csodálatos környezetben
fekszik, hangulatos történelmi belvárosa párját ritkítja, illetve a pályázatban említett programok máris sokak
érdeklődését felkeltették.
A július közepén rendezendő találkozó fő bázisa a művelődési központ
lesz, de természetesen számos más
helyszínen is dolgoznak majd a fotósok,
a szállást igénylőknek pedig a Cházár
András Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Kollégium és
Gyermekotthon biztosít elhelyezést..

Vácon a Madách Imre Művelődési Központban május 2.án mindössze egy alkalommal
lesz látható ez a felejthetetlen
előadás.
Jegyek a helyszínen és a
jegy.hu oldalon.
Jegyinfó: +36 27 518 206.
(x)

A programban többek között lesz
Duna-parti fotózás, több városnéző fotós
séta, bemutatót tart a Familia Gladiatoria és várhatóan a Váci Huszár és
Nemzetőr Bandérium is, s természetesen műtermi gyakorlati foglalkozások,
előadások szintén várják a résztvevőket.

Dunakanyar Hangja

Fehér Lili 19 éves váci ifjú hölgy
nyerte meg a Dunakeszin rendezett VI.
Dunakanyar Hangja Tehetségkutató
Énekversenyt. Mellette több váci induló
is volt, akik közül Grubits Blanka (17) – a
Brenner Judit vezette Gyémánt Musical
Stúdió növendéke – különdíjas elismerésben részesült, továbbá a 18 döntős között
ott szerepelt Vanderlik Bori (13), Kuskó
Adél (14) és Hevesi Eszter (11) is.

Több mint fél
évszázados a klub

Januári lapszámunkban a Magyar
Kultúra Napja váci ünnepségéről szóló
beszámolóban a „Vác Város Művészeti Díja” kitüntetéssel elismert Kocsis
Iván méltatásában - hibásan - az jelent
meg, hogy az alkotó fél évtizede hívta
életre a Dunakanyar Fotóklubot - ezzel
szemben a valóság az, hogy 1958-ban
alapította a közösséget. Minden érintettől elnézést kérünk!
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KULTÚRA

KULTÚRA

Közönségcsábító programok
a tavaszi fesztiválon
Zenei, színművészeti és képzőművészeti programok sorát kínálta és kínálja még
áprilisban is a XIII. Váci Tavaszi Fesztivál.
A nagyszabású eseménysorozat Gerengay Gusztáv (Dunakanyar Fotóklub,
Forte Fotóklub Vác) Tájak, Városok,
Emberek című, a művelődési központ
Kávézó Galériájában helyet kapott,
április közepéig látható kiállításának
megnyitójával vette kezdetét, az alkotó munkáit Pető Tibor alpolgármester
ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, illetve közreműködött még az eseményen
Bardócz L. Csaba dalköltő is.
Még ugyancsak a nyitónapon óriási
sikert aratott a művelődési központban
a Balkan Fanatik együttes koncertje, a
színháztermet szinte zsúfolásig megtöltő
közönség nagyszerűen ráhangolódott
az előadásra, hatalmas buli kerekedett.
A hivatalos gálanyitó a nemrég alakult, Sándor Bence karnagy vezette Wac
Civitas Szimfonikus Zenekar március
14-ei koncertje volt, műsorukon Haydn
és Beethoven művek szerepeltek. A komolyzenei programoknál maradva március 19-én nagy sikert aratott a zeneiskolában az intézmény művésztanárainak
és növendékeinek már hagyományos

Bach-hangversenye, majd másnap - új
helyszínként - a Fehérek templomában
a Magyar Rádió Énekkara koncertjét
élvezhette a közönség.
Az eddigi események közül kiemelkedő jelentőségű, különösen sok érdeklődőt vonzó program volt továbbá Halász
Judit gyermekműsora, Lerch István és
Malek Andrea zenés estje, a László Imre
Nótakör műsora is, és hát a színi előadásokat ugyancsak meg kell említeni,
hiszen ezen a téren is igen gazdag volt
a fesztiváli kínálat.
A fesztiválhoz kapcsolódóan - „Tavaszi szél vizet áraszt” címmel - fotótárlatot is szervezett a művelődési központ, igazán színes anyag gyűlt össze a
felhívásra, a bemutató még több hétig
megtekinthető az emeleti galérián.
Az áprilisban ugyancsak több programot tartogató fesztivál kiváló alkalmat kínált a különböző helyi művészeti
közösségek közönség elé lépéséhez, s
amint azt Retzler Péter, a szervező
művelődési központ nemrég kinevezett
új igazgatója az eseményt beharango-

Nagy sikert aratott a Balkan Fanatik

zó előzetes sajtótájékoztatón kiemelte:
az a cél, hogy a jövőben még inkább
főszerepbe kerüljenek ezek a csoportok.
Szabóné Laczi Sarolta igazgató-helyettes pedig hangsúlyozta az
önkormányzattól kapott hozzájárulás
és a különböző pályázatok révén elnyert források jelentőségét, s külön
kiemelte az NKA és a Cseh Tamás
Program támogatását.

Abszurd remekek a Váci Dunakanyar Színházban
Február 28-án újabb premieren vehetett részt a közönség a Váci Dunakanyar Színházban: Vaclav Havel két egyfelvonásos darabja, az Audiencia és a Vernisszázs tragikomikus
látlelete a diktatórikus rendszerek félelemmel, frusztrációval, hazugsággal teli világának.
Az első, Havel: Audiencia című művén alapuló darab a házigazda teátrum
és a Nemzeti Színház együttműködése
keretében színre vitt produkcióban a
Sörgyári nappalok címet kapta - rögtön
elárulva a helyszínt. Igen, egy pivo-fabrikban játszódik a történet, melynek
(legalábbis láthatóan) két szereplője
van, egy üldözött, kényszerűségből
segédmunkásként elrejtőzni próbáló
drámaíró és főnöke, a Sörmester. Kezdetben viszonylag kedélyes mederben
marad a beszélgetésük, aztán kiderül,
hogy a főnök rá akarja venni beosztottját: tollforgatóként írjon jelentéseket
saját magáról az államvédelemnek,

mert ez neki nagyon nehéz, mind a
fogalmazás szempontjából, de egyre
inkább lelki értelemben is.
Fordulópont a darabban, hogy a drámaíró visszautasítja az ajánlatot, s ezután
az a végkicsengés, hogy ő még megőrizte
viszonylagos szuverenitását, van esélye az
újbóli „normális” életre, de a rendszert kiszolgáló Sörmesternek már nincs visszaút.
Audiencia: Ferdinánd, drámaíró:
Bakos-Kiss Gábor; Sörmester: Benedek Gyula.
A második, Lakásavató (illetve eredetileg Vernisszázs) című darabban ismét
Ferdinánd, a drámaíró az egyik főszereplő, a helyszín pedig egy régi baráti házaspár hipermodernül berendezett lakása.
A vendéglátók - miközben kérkedve
mutogatják otthonuk szerintük különleges, trendi berendezési- és dísztárgyait
- igyekeznek meggyőzni Ferdinándot,
hogy neki szintén tartania kellene a
lépést a korral, izgalmasabbá tehetné
a kapcsolatát - főleg szexuális értelemben - a feleségével, s alkotói téren is

egyenesbe kellene jönnie, hiszen, mint
sulykolják, láthatóan válságban van az
élet minden területén. De a beszélgetés
során egyre kínosabban lelepleződik,
hogy valójában Michal és Vera élete
futott vakvágányra, csak a talmi csillogás, az anyagiak hajszolása, a nyugat
majmolása tölti ki az életüket, s végtelen
sznobizmusuk lelki börtönbe zárta őket.
Lakásavató: Ferdinánd: Bakos-Kiss
Gábor, Michal: Kaszás Mihály, Vera:
Huzella Júlia
Az előadást Nagy Péter István, a
Nemzeti Színház gyakornoka rendezte.
Ribáry Z.

Kulturális
kapcsolatok
Március 13-án az önkormányzat
vezetőinek meghívására egész napos
tájékozódó látogatást tett városunkban
Halász János, a Magyar Művészeti
Akadémia Felügyelő Testületének és
egyben a Városok, Falvak Szövetségének elnöke.
A találkozó célja az volt, hogy a
felek egyeztessék a város, az akadémia
és a szövetség közötti kapcsolatokban
rejlő lehetőségeket, így a programon
értelemszerűen részt vettek a Vác
művelődési, kulturális, idegenforgalmi-turisztikai arculatát meghatározó
intézmények, szervezetek irányítói is.
A hivatalos program megkezdése
előtt tartott sajtótájékoztatón - Fördős
Attila polgármester köszöntője után Halász János megemlítette: a találkozó
megszervezésének elsődleges apropóját
az adta, hogy Vác is csatlakozott a
Városok, Falvak Szövetségéhez, mely
szervezet életre hívásának ötletét az a
felismerés adta, hogy a kultúra területén fontos kitörési pont a települések,
az egyes városokban, falvakban lévő
kulturális intézmények együttműködésének az erősítése.
- Nagyszerű lehetőség rejlik az
összefogásban, amelynek fő célja,
hogy a résztvevő települések lakói
kölcsönösen megismerhessék más
helyek klasszikus és kortárs művészeti értékeit. Erre kiváló alkalmat
adhatnak a már elindult vándorló
vendégtárlatok, a különböző kulturális csoportok vendégfellépései akár
önálló programként, akár fesztiválok
keretében. Az eddigi tapasztalatok
nagyon biztatóak, örömteli, hogy egyre több önkormányzat csatlakozik, és
itt megragadom az alkalmat, hogy
Vácot is nagy szeretettel köszöntsem
ebben a körben - mondta a sajtótájékoztatón Halász János.
A vendég azt is kiemelte: a Magyar
Művészeti Akadémia - más feladatai
mellett - pályázatok keretében igyekszik hathatósan támogatni az egyes
települések kulturális törekvéseit,
amelyek megismerésére a személyes
találkozók kiváló alkalmat teremtenek.
A sajtótájékoztató folytatásaként
Mokánszky Zoltán, Vác oktatásért,
művelődésért és sportért felelős alpolgármestere kiemelte: a város - épp
öt éve - méltán kapta meg a Kultúra
Magyar Városa címet, és a városvezetés az egyik legfontosabb prioritásnak
tekinti a helyi értékek feltárását, minél
szélesebb körű megismertetését, amiben szavai szerint fontos mérföldkő
a Városok, Falvak Szövetségéhez való
csatlakozás.
R. Z.

Közkincseink XXXII.

AKI A HÍRES 12 PONTOT KINYOMTATTA
KEGYES ZOLTÁN

Hála a Váci Városvédők
Egyesülete áldásos
tevékenységének, már
jó néhány éve márványtábla őrzi Deákváron
Landerer Lajos egykori nyomdász és
cégtulajdonos emlékét.
Néhány éve a helyi újságírók és médiamunkások március 15-én rendre
összejönnek itt, hogy megünnepeljék a
szabad sajtó napját, és megkoszorúzzák
a mementót.
Hős vagy üzletember? Landerer Lajosról
tudjuk, hogy Heckenast Gusztáv könyvkereskedővel összeállva 1840-ben nyomdát
nyitnak Pesten. Méghozzá a legjobbat.
Landerer üzletet lát a lapnyomásban,
ezért kérvényezi Bécstől egy pesti lap
indításának lehetőségét. A cenzúra szinte
a csúcson jár akkoriban. A nyomda a hatalom számára veszélyes üzem. Még egy
falusi pince nyomdáját is a király vagy az
uralkodó kézjegyével ellátott engedéllyel
lehet csak működtetni.
A nyomdász vagyonával, sőt szabadságával felel, hogy mit jelenít meg a papíroson.
A szöveget vagy kéziratot előzetesen a
cenzor, az utálatos munkáért kevéssé
megﬁzetett tanár, vagy éppen pap nézi át
és jelöli meg pirossal, hogy mi az, amit át
kell fogalmazni, vagy ki kell hagyni. Landerer Lajos viszont lapot akar. Ezt kívánja
a kor, és ebben van az üzlet.
Az országgyűlés liberális ellenzékének
kiemelkedő alakja, Kossuth - éppen a
cenzúra kikerülése miatt - ül a börtönben. Metternich - tartva a szabadság
erősödő szellemétől - úgy dönt, megadja Landerernek a lapindítást, és az

ő koordinációja alatt a rabságból épp
szabaduló Kossuthnak ajánlja a Pesti
Hírlap főszerkesztői posztját.
Landerer tehát a „cenzor”. Felelős azért,
hogy az ellenzéki Kossuth mit ír a lapban. A
régi nyomdászcsaládból származó gyártulajdonos jól tudja, mi a tét, hiszen egyik
felmenője, Landerer Mihály, 1795-ben, a
Martinovics per kapcsán, sajtóvétség miatt
kapott 10 évet. A hírhedt kufsteini börtönben raboskodott, ahonnan elméje megbomlása miatt két évvel korábban szabadult. A
sajtóvétség kérdése az 1840-es években
sem játék. Kossuth is négy évet ült a
törvényhozással kapcsolatos kritikái miatt,
baloldali írásai okán Táncsics Mihály is sajtóvétségért raboskodik a budai börtönben.
Kossuth rendetlenkedik, reformokat
akar. Jobbágyfelszabadításról, a nemesi
előjogok lefaragásáról, közteherviselésről
ír, Landerer pedig a retorziótól retteg,
hiszen Bécs besúgói, akik közé egyes
történészek szerint ő is tartozott, árgus
szemekkel ﬁgyelnek és jelentenek a titkos
rendőrségnek. Miközben a liberális politikus írásaival az ország legnépszerűbb
lapjává teszi a Pesti Hírlapot, és gazdagítja a nyomda bevételét, Landerer nem
meri tovább vállalni Kossuth cikkeit és ’44
nyarán kipiszkálja a lapból.
Kossuth így ír akkoriban: „Landerer és
Heckenast uraknak minden mértéket
meghaladó szennyes piszkosságát tovább
tűrnöm lehetetlen. Dolgozom, mint a barom, kérkedés nélkül mondhatom, lelke,
fenntartója vagyok a Pesti Hírlapnak... Sok
ember mondotta már, hogy valósággal
bolond vagyok az ő igavonó marhájuk
lenni, s az örökös munkával, örökös
bosszúsággal életemet, egészségemet
érettük felemészteni...”

„Éljen a szent forradalom!” A történet

folytatását ismerjük. A 48-as bécsi
forradalom híre beindította a pesti
ﬁatalokat. Petőﬁ, Jókai és Vasvári
vezetésével 15-én elindulnak a város
legjobb nyomdájához, hogy lehetőleg
a leggyorsabban és a legnagyobb
példányszámban kinyomtassák Irinyi
József által összeállított követeléseiket.
Landerer állítólag, miután meglátta a
12 pont kéziratát, azt mondta, hogy
sajnos nem nyomtathatja ki, mert nincs
rajta a cenzor ellenjegyzése. Megjegyzem, elég furcsa is lett volna a jóváhagyás azon a kiáltványon, amelynek
első pontja így szól: Kívánjuk a sajtó
szabadságát, a cenzúra eltörlését. A
híres nyomdászcsalád leszármazottja
tehát először ellenkezett, majd miután
átpillanthatott Petőﬁ válla fölött, és
meglátta azt az 5-6 ezer embert, akik
ekkor úgy gondolták, hogy a cenzort
nyárson kell forgatni lassú tűz fölött,
valószínűleg rámutathatott az egyik
gépre, mondván: hát akkor ezt foglaljátok le ﬁúk. És nyomtatásban is megszületett a 12 pont, amely szétosztva
egységgé kovácsolta az akkor kasztokra tagolódott nemzetet.
Landerer Lajos később, talán mert úgy
vélte, hogy a szabadságharccal végre
szabadulhat a bécsi kötöttségtől, vagy,
mert szakmai kihívást és bevételt látott
a feladatban, legyártja a Kossuth-bankókat. A hadiállapot miatt a kormányt
követve viszi nyomdáját és nyomja a
bankót, aztán a szabadságharc elbukását
követően számkivetett lesz, Bécs soha
nem bocsájtja meg neki a félresiklást.
1854-ben, ﬁatalon, 54 évesen hal meg,
Vácon temetik el.

Emléktárlat
a K16 Galériában
A közelmúltban megújult a Káptalan utcában lévő K16 Galéria.
A kiállítóhelyen március 28-án In
Memoriam címmel új emléktárlat nyílt
a közelmúltban elhunyt váci festőművészek alkotásaiból.
A megnyitón Fördős Attila polgármester mondott köszöntőt, majd Papp
László műgyűjtő, több váci gyűjtemény kurátora ajánlotta a jelenlévők
figyelmébe az alkotókat és a falakon
sorakozó műveiket.

XIII.
Váci Tavaszi Fesztivál
Április 9. 18.00

Carlo Goldoni: A fogadósnő
Antiromantikus komédia két felvonásban a
Karakter Társulat előadásában
Jegyár: 600 Ft
Április 11. 19.00

Szabó Balázs Bandája:
Csöndkabát
rendhagyó akusztikus koncert a Költészet
Napja alkalmából. Szabó Balázsnak
mindig is szívügye volt a versmegzenésítés
műfajának be- vagy inkább visszaemelése
a magyar popzenébe. Első, 2004-ben
megjelent lemeze is Faludy-művek
megzenésítése volt, de feldolgozott már
Pilinszky-, Szemlér Ferenc, Weöres Sándorverseket is, és a kortárs ugyancsak ott
vannak a látókörében.
A koncert az NKA Cseh Tamás Program
támogatásával valósul meg.
Jegyár elővételben: 1.800 Ft, az
előadás napján: 2.100 Ft

A H Ó N A P FOTÓ JA

Szabó Csaba – Tükröződés
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PROGRAMOK

HAJRÁ VÁC!
Április 24. péntek 19.00

The Irish Impulse

Április 23. 10.00

Kolompos–tavaszköszöntő koncert
Az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló
népzenei bérleti sorozat programja
A bérlet ára: 1.500 Ft, szóló jegyár: 700 Ft
Április 18. 19.00

Ismerős Arcok koncert
A koncert az NKA Cseh Tamás Program
támogatásával valósul meg.
Jegyár elővételben: 2.200 Ft,
az előadás napján: 2.500 Ft

A Coincidance The Irish Impulse címen debütáló
show-műsorában az elmúlt évek legjobb
koreográfiáit állítja színpadra. Ez az előadás a
már jól ismert Táncfantáziákhoz képest mind
létszámban, mind látványban többet ad. A
show-műsor 2013. augusztusi bemutatója óta
látható országszerte rendezvények, színházak és
művelődési házak színpadain.
Jegyár elővételben: 2800 Ft,
az előadás napján: 3500 Ft
(A februári előadásra megváltott jegyek
érvényesek az előadásra!)
Molnár György Lyra-díjas harmonika
művész és zenekara eredetileg április
3-ára tervezett előadásának új időpontja:
május 8. 19:00

(Galamb utca)
Aprók tánca
népi játékok, daltanulás, táncház
óvodásoknak, kisiskolásoknak Kovács Mária
és Dézsi Detti vezetésével, a Pikéthy Konzi
népzenész tanulóinak közreműködésével.
Április 21. 17:30

Katáng Klub
Daltanítás, tánc, hangszerbemutató
óvodásoknak, kisiskolásoknak. Közreműködik:
Kaczur Csilla, Kas Bence, Farkas Péter

VÁCI EGYHÁZMEGYE
KÖZÖSSÉGI HÁZA
Április 9. 18:00

„Én, József Attila itt vagyok”
Mojs Gábor előadása a Költészet Napja
alkalmából
Április 14. 18:00

Olaszországi utazás
Bologna – Siena – Assisi – Domonkosok,
Ferencesek) - Dr. Paukert Emőke
vetítettképes előadása
Április 16. 18:00

Szentírás és Liturgia
Dr. Sztankó Attila atya vetítéssel
egybekötött előadása
Április 19. 17.00

PREMIER
2015. április 10. 19.00

Musical előadás a Magyarock Dalszínház
produkciójában. Szereplők: Másik Lehel,
Kuczmann Ágnes, Végh Edina, Tihanyi Dániel,
Laklóth Aladár, Gábor Sándor/Gombás
Ádám, Tar Gabriella, Szakács Péter, Takács
Emil, Makrai Pál/Balogh Attila, Vizeli Csaba,
Szakács Tibor, Kollárik Péter.
Jegyár: 1500 Ft

Vígjáték két részben az Éless-Szín előadásában.
Szereplők: Nyertes Zsuzsa, Mihályi Győző,
Koncz Gábor, Ábel Anita, Hegedüs Miklós,
Urbán Andrea, Valler Gabriella, Csonka Anikó,
Borbáth Ottília, Kertész Péter, Éless Béla,
Bácskai János, Farkas Zoltán.
Jegyár: 2600 Ft

Megnyitja: Dr. Varga Lajos segédpüspök,
előadók: Vágvölgyi Éva és Dr. Tarjányi Béla

Április 10. 18:00

Vászonra mondott versek
Fónagy István verseinek felolvasó estje, a
versek ihletésére fest: Szigetváry Izabella

Különbéke

Heltai Jenő: A néma levente

Április 25. 10:00

Váci Egyházmegyei Bibliai Nap

PÜSPÖKI PALOTA

Április 11. 19.00

Április 18. 19.00

amerikai film. A filmklubot vezeti: Vanderlik
Tamás

„…Járjatok a világosságban”
című kiállítás megnyitója

A Váci Dunakanyar Színház saját előadása.
Szereplők: Szabó Erika, Pataki Szilvia, Janka
Barnabás, Havasi Péter, Fehérvári Fruzsina,
Smál Gábor. Zene: Sívó Dániel - Revue Live.
Jelmez: Bódi Eszter. Díszlet: Dián Bernadett,
Radványi Anna. Dramaturg: Deés Enikő.
Rendező: Tömő György
Jegyár: 2200 Ft

Adorjáni Bálint és Dinyés Dániel költészet
napi estje Szabó Lőrinc műveiből
Jegyár: 1500 Ft

Április 23. 18:00

Filmklub: Éli könyve

Április 28. 18:00

Michaela Zakutanska: Négyzetgyök

Április 24. 17.00

Április 26. 18:00

Szögény Dankó Pista

Palotakoncert: Karosi Júlia
jazzénekesnő és Tálas Áron
jazz zongorista koncertje

Zenés színházi est. Közreműködik: Kalmár
Magda, Teremi Trixi, Bársony Rózsi, Bozsó
József, Virágh József, a Dankó cigányzenekar
(prímás: Suki Pista), a Dankó tánckar.
Jegyár: 1900 Ft
Április 25. 19.00

Ingyenes belépők Sátori Lászlóné
szervezőtől igényelhetők a
06-20-974-2458-as telefonon.

Április 10-12.

IV. Országos
Szakközépiskolai Népzenei
Verseny
Április 14. 17.00

Dónusz Katalin
növendékeinek ének
hangversenye
Április 15. 18.00

A Flautissimo Fuvolaegyüttes
hangversenye
Április 20. 18.00

Nagy Adrienn növendékeinek
gitár hangversenye
Április 23. 17.00

Horváth Gyula, Jámborné
Skripeczky Marianna
és Horváthné Taracsák Mária
növendékeinek furulya-kürtzongora-hegedű hangversenye
Április 23. 18:30

Arbos Jazz Estek
A Kovács Linda Experimental Trio koncertje
a Consort Zenei Alapítvány szervezésében
Jegyár: 1500 Ft (Diákoknak,
nyugdíjasoknak: 800 Ft.)
Április 25. 10.00

Ábrányiné Borbély Nóra
növendékeinek zongora
hangversenye
Április 25. 19.00

A Váci Ifjúsági Fúvószenekar
hangversenye
Április 27. 17.00

A Szobi Kodály Zoltán AMI és
a Váci Bartók Béla Zenei AMI
zongora tanszakának közös
hangversenye
Április 28. 17.00

Válogatott vonós tanszaki
hangverseny

LYRA KÖNYVESHÁZ
Április 10. 17.00

Szaniszló Róbert fotóriporter
kiállításának megnyitója
a Torony Galériában

HOBO 70

MARGARÉTA KÁVÉHÁZ

A vén gazember áriája
Jegyár: 3400 Ft

Április 10. 20:30

Április 26. 11.00

Pálinkás Gergely gitárművész
és Kovács Péter (konga) Showja.

Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj,
avagy terülj, terülj asztalkám!

Április 17. 20:30

Magyar népmese sok muzsikával a Fogi
Színház előadásában. Szereplők: Fekete
István, Kelemen Ákos, Vinyarszki János,
Boros Ádám, Szabó Zsuzsa.
Jegyár: 1200 Ft

... mármint a Váci KSE férfi kézilabdázói ugyanabba a sporttörténelmi folyóba. Ugyanis a
2011-es bravúrhoz hasonlóan újra a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé jutott a gárda.

Április 7. 17:30

Credo Ház

Presser Gábor-Sztevanovity
Dusán-Horváth Péter: A padlás

Négy évre rá ismét beleléptek...

VÁCI EGYHÁZMEGYE
OKTATÁSI KÖZPONTJA

Április 24.

Kis Könyves Éj független könyvesboltok
éjszakája

Face 2 Face

XXVII. Tavaszi Emlékhadjárat

Beszkid József - Toldi Tamás estje

A váci csata emlékére rendezett ünnepség
Április 8.
16:15 Március 15. tér: Gyülekező,
17.30 Liget: Váci csata bemutatója,
18.30 Honvédemlékmű: koszorúzás

Április 24. 20:30

Montego Bay
Toldi Tamás, Pálinkás Lewy Brandy estje

Bajusz Sándor elkapkodta! A VKSE
rutinos játékosa a négy évvel korábbihoz
képest ugyanis „jelentősen” korábban,
hét másodperccel a vége előtt dobta a
továbbjutást érő gólt. Hiszen anno Nikolicza Renátó - aki most az ellenfél játékosaként lépett a váci pályára - csupán egy
másodperccel a lefújás előtt egyenlített
és juttatta a legjobb négybe csapatát.
Akkor a dunaújvárosi élvonalbeli
legénység, most a megyei rivális, NB
I-es Cegléd ellen volt értékes a döntetlen.
2011-ben szintén váci mezben játszott Simányi Péter, Tyiskov Mihály és Vitáris
Norbert. És a vezetőedző akkor is Zsiga
Gyula nemzetközi mesteredző volt.
Az NB I/B Nyugati csoportjában magabiztos előnnyel élen álló váci együttes
március 11-én fogadta a ceglédieket, abban
a tudatban, hogy a versenykiírás szerint a
döntetlen ismét a mieink sikerét jelentené.
Ehhez képest az első percek után
5-1-es vendégelőny virított az eredmény
jelzőn! Aztán sziszifuszi munkával riválisa után eredt csapatunk és a szünetre
már 11-10-es vezetéssel fordulhatott.
A második félidőben egy ideig folytatódott a váciak remeklése. A kiváló
védőmunkához Vitáris Norbert kapusbravúrjai társultak, elől pedig Nigrinyi

Tibor, Tyiskov Mihály és Lendvay Péter
rongálta a kapuháló állagát. Aztán a hajrához érve megtorpant együttesünk és
23-21-re már ismét a Cegléd vezetett. Ám
a Váci KSE ekkor sem adta fel! Fergeteges szurkolói biztatástól kísérve minden
erejüket összeszedve küzdöttek a játékosok és rendre egalizálták az ellenfél
egygólos fórját. Egy újabb kapusbravúr
után döntetlennél támadhatott az utolsó
percben a Vác, ám egy eladott labdából
ismét a rivális talált be, ráadásul kiállítás miatt a VKSE emberhátrányban

Sporthírek
röviden

címet szerzett versenyszámában Hász
Márton és Noé Gábor. Galambos Péter a
könnyűsúlyúak viadalán új egyéni csúccsal
ezüstérmet szerzett.

Atlétika
 A fővárosban rendezte meg a Magyar
Atlétikai Szövetség a szenior korosztály részére a fedett-pályás országos bajnokságot. Csehné Kurdi Angéla, a Váci Reménység Egyesület sportolója a 60 méteres és
a 200 méteres síkfutásban is aranyérmes
lett. Klubtársa, Magyari József is első
helyen végzett korosztálya gerelyhajító viadalán. A Váci Ifjúsági SE sportolója, Sági
József a leghosszabb futótávon indult és
eredményével nem csupán korcsoportja
3000 méteres számában lett első, hanem
a versenyszám abszolút legjobb eredményét is magáénak mondhatja.

Evezés
 Immár 25. alkalommal került sor az
evezősök speciális teremviadalára, az
ergométeres országos bajnokságra. A
győri versenyen a Vác Városi Evezős Club
tíz versenyzővel képviseltette magát. Az
igen színvonalas versenyen több rekord is
született. A váciak két-két arany-, ezüst- és
bronzérmet gyűjtöttek. Országos bajnoki

próbálkozhatott az újabb gólszerzéssel.
Aztán tíz másodperccel a vége előtt egy
balátlövő posztról végrehajtott szabaddobást igazán rutinosan oldottak meg a
mieink: Lendvay Péter felkészített Bajusz
Sándornak (ketten összesen 83 életévvel
büszkélkedhetnek!), utóbbi - bár, ahogyan
említettük, kissé „elhamarkodva” - a bal
felső sarokba bombázott...
... és négy év után újra a Final Fourba jutottak a mieink! Erre április 24-25én kerül sor. Az első napi elődöntőben
csapatunk a Szegeddel találkozik.

Fotó: Nemes Kitti

Futsal
 A legutóbbi lapszámunk megjelenése
óta lejátszott négy váci vonatkozású NB
II-es bajnoki mindegyike vendégsikerrel
zárult. Sajnos, ezekből kettőn is a váci
sportcsarnokba látogató rivális örülhetett.
A pontvadászat első köre után még élen
álló Dunatours Vác FSE tavaszi gyengélkedése miatt egyre nagyobb hátrányba
kerül az első két helyezettel szemben és
a folytatásban a dobogó alsó fokának
megőrzéséért léphet pályára.

Kézilabda
 Remekül hajráztak a női bajnokság
alapszakaszában a váciak, így 15 pontot
gyűjtve megszerezték a 9. helyet. Ez
azt jelenti, hogy a Mosonmagyaróvár,
az MTK és a Szeged társaságában a
legjobb pozícióban várhatják az alsóházi
(9-12. hely) rájátszást.
Közben a klub vezetése bejelentette az új
NB I-es pontvadászatra érvényes változásokat. Eszerint a vezetőedzői poszton
Ottó Katalint a szlovén Uros Bregar váltja.
Hornyák Dóra távozik Vácról, érkezik

viszont a 26 éves szerb irányító-átlövő
Kristina Liscsevics, a 23 esztendős
montenegrói beállós Sara Vukcsevics,
továbbá visszatér a jobbátlövő posztra
Soós Viktória.

Vízilabda
 Kecskeméten és Leányfalun rendezték meg az OB II-es férfi pólóbajnokság
közép-csoportbeli alapszakaszának újabb
játéknapjait. A Váci Vízilabda SE a négy közül az első mérkőzését megnyerte, miután a
fehérváriak ellen 10-6-ra diadalmaskodott.
A továbbiakban aztán Kecskeméten a Főnixtől 18-7-re, majd Leányfalun az Újbudától
12-6-ra, a Kecskeméttől 12-10-re kikapott.

SPORTELŐZETES
(váci mérkőzések)
Női kézilabda NB I, rájátszás
04.25. szo. 18.00 IPC-Vác - MTK
Férfi kézilabda NB I/B
04.17. p. 18.30 Váci KSE - SZESE Győr
Futsal NB II
04.27. h. 20.00 Dunatours Vác
- Tolna-Mözs
Labdarúgó NB III
04.11. szo. 16.30 Vác FC - REAC
04.25. szo. 17.00 Vác FC - Baja

SPORT
EREDMÉNYEK
Női kézilabda NB I
Szeged - IPC-Vác ___________ 27 - 39
IPC-Vác - Siófok ____________ 32 - 29
Férfi kézilabda Magyar Kupa
Váci KSE - Cegléd __________ 27 - 27
Férfi kézilabda NB I/B
Tata - Váci KSE ____________ 25 - 33
Váci KSE - Csurgó U23 _____ 35 - 22
Balatonfüred U23 - Váci KSE _21 - 27
Váci KSE - Vecsés __________ 38 - 23
Százhalombatta - Váci KSE __ 28 - 33
Futsal NB II
Dunatours Vác - Dunakeszi __ 2
Garvittax - Dunatours Vác ___ 3
Piliscsaba - Dunatours Vác ___ 4
Dunatours Vác - 1988 Déli FC 4

-

3
4
6
5

Labdarúgó NB III
Dunaharaszti - Vác FC _______ 0
Vác FC - SZEOL ____________ 1
ESMTK - Vác FC____________ 2
Videoton II - Vác FC _________ 1

-

3
1
1
1

VÁC VÁROSI USZODA
ÉS STRANDFÜRDŐ
BELÉPŐJEGY
ÉS BÉRLET ÁRAK
BELÉPŐJEGY
ÁR/Ft
Felnőtt _____________________ 1 200.Gyermek, Diák, Nyugdíjas ____ 750.Felnőtt kedvezményes ________ 750.Csoportos, kizárólag
strandszezonban 10 fő felett ___ 600.Vác belépő (lakcímkártya
felmutatásával) _______________ 700.Látogató jegy (medencehasználatra nem jogosít) ______ 500.BÉRLET
ÁR/Ft
Felnőtt havi 06:00 - 09:00 ___ 12 000.Gyermek, Diák, Nyugdíjas
HAVI 06:00 - 09:00 __________ 7 000.Felnőtt 10 alkalmas,
(időkorlát nélkül) ____________ 8 200.Gyermek, Diák, Nyugdíja,
10 alkalmas, időkorlát nélkül _ 6 500.Vác bérlet 10 alkalmas
(lakcímkártya felmutatásával) __ 6 000.Kedvezményes sportegyesületi
sportolói bérlet - Vizisportok
(vízilabda, úszás, triatlon) ____ 1 500.Kedvezményes sportegyesületi
sportolói bérlet - egyéb sportágak_ 3 000.Sávbérleti díj________________ 3 000.A megállapított belépőjegy
és bérlet árak visszavonásig érvényesek!

Fontos
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HASZNOS
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

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.

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

Kovács Ágnes
Vác 2. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/949-9270, 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/844-3212
E-mail: manningerpeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Steidl Levente
Vác 5. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Minden hónap első szerdáján
17.00-18.00 óra
Helye: Földváry Károly Általános Iskola
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor,
Fidesz Iroda Vác Március 15. tér 16.
Telefonszám: 30/478-3324
E-mail: steidllevente@fidesz.hu
Kiss Zsolt
Vác 6. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap első keddjén
17:00-19:00
Helye: Madách Imre Művelődési Központ
Vácy Károly
Vác 8. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/919-8360
E-mail: vacykaroly@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
dr. Bóth János
Vác 9. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 20/466-8011
Helye: MSZP-iroda (Vác, Zrínyi u. 9.)
Balkovics Péter
Vác 10. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/952-0098
E-mail: balkovicspeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Kászonyi Károly
(Jobbik)
Ideje: minden hónap első
csütörtökjén 16:30
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Központi
orvosi ügyelet
(felnőtt és gyermek)

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti
hétvégi fogászati ügyeletek
megszűntek!

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.

ÁNTSZ épület földszinti helyisége.
Elérhetőség: 06-27/306-090

Legközelebbi
ingyenes ügyelet:
Szájsebészet
Budapest,
VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

Ügyeleti idő:

Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig
Pénteken 16 órától hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
H.
06.

Április

Önkormányzati
képviselői fogadóórák

Máj.

Polgármesteri
fogadóóra

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

13.
20.
27.

F
C
J
G

K.
07.
14.
21.
28.

G
D
A
H

Sze.
08.
15.
22.
29.

H
E
B
I

Cs.
09.
16.
23.
30.

I
F
C
J

P.
10.
17.
24.
01.

J
G
D
A

Szo.
11.
18.
25.
02.

A
H
E
B

V.
12.
19.
26.
03.

B
I
F
C

Deákvári Gyógyszertár

Vác, Deákvári főtér 30.

06-27/510-805

Központi Gyógyszertár

Vác, Köztársaság út 23.

06-27/501-630

Vácz Remete Gyógyszertár

Vác, Magyar u. 3.

06-27/305-997

Gyöngyvirág Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 3.

06-27/303-343

Duna Gyógyszertár

Vác, Deres u. 2.

06 -27/501- 415

Kisváci Szent Gellért Gy.

Vác, Papp Béla u. 10.

06-27/306-190

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

06-27/301-367

Benu Gyógyszertár Vác

Vác, Zrinyi u. 9.

06-27/501-385

Fekete Kígyó Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 37.

06-27/312-338

Alsóvárosi Gyógyszertár

Vác, Zöldfa u. 1.

06 -27/311-157

Születések:

Halálesetek:

Dinka Csaba és Rocska Viktória
gyermeke: Zsófia; Mókus Zoltán
és Pintér Renáta gyermeke: Dorka;
Kajtor Róbert és Horváth Diána
gyermeek: Valentina; Pál László
és Hugyecz Hajnalka gyermeke:
Viktória; Agócs Jácint és Farkas Erika
gyermeke: Krisztofer; Papp Dávid és
Pénzes Alexandra gyermeke: Lilla;
Radzik András és Csépány Bernadett
gyermeke: Petra; Korbel István és
Hugyecz Marianna gyermeke: Bianka;
Kiss Tamás és Dan kó Nikoletta
gyermeke: Kornél; Kovács Alfréd és
Simkó Anna gyermeke: Kevin; Korda
András Miklós és Reich Adrienn
gyermeke: Lili; Szántai Richárd és
Barati Zsófia gyermeke: Dóra.

Balázs Mihály (1931), Zsidákovits
Gyula (1933), Kovács Tibor József
(1941), Schváb Kálmán Dezső (1950),
Németh Jánosné sz: Gulyás Erzsébet
(1950), Franyó Józsefné sz: Demján
Erzsébet (1927 ), Ruprecht József
György (1949), Kalácska Jánosné
sz: Kettler Mária Ilona (1932), Dian
Istvánné sz: Britkó Borbála (1935),
Márton György Sándorné sz: Vincze
Rozália (1954), Rácz Ferencné sz:
Zsemberi Irma (1931), Topolcsik
Jánosné sz: Boros Julianna (1933),
Dinka Mihály (1951), Fodor Dezsőné
s z: S z e k e r e s Ve r o n i k a M a r g it
(1951), Sági István (1919), Füstös
Ildikó (1960), Mocsári János (1926),
Hegedűs Ernőné sz: Magyar Katalin
(1941), Fehérvári József Zoltánné sz:
Puchleitner Aranka (1945), Králik
Gábor István (1948), Demény József
(1952), Molnár Vincéné sz: Moravecz
Ilona (1941), Kiss Mihályné sz: Vadász
Irén (1933), Dr. Csikós Miklós Mihály
(1948), Petőcz László (1958), Harmat
István (1926), Palánki Tamás (1974),
Kovács József Emil (1943), Szigeti
Ferenc (1935), Dr. Klinger András
Vilmos (1930).

Házasságkötések:
Berkes Péter és Varga Melinda; Vörös
Péter és Krutilla Anikó; Végh Zsolt
és Imró Melinda; Sütő István Zsolt és
dr. Burja Edina Amelita; Féja Balázs
és Demeter Dorina; Dr. Fördős Ádám
és Papp Edit; Dr. Csereklye Károly
Zoltán és Szigeti Szandra; Hevesi
Zoltán és Farkas Judit; Juhász Bence
és Kiss Barbara.

A hallás nem játék

Sokan elhatározzák, hogy
egészségesebb, teljesebb
életet fognak élni. Talán
nem is gondolnánk, hogy
hallásunk egészsége milyen
óriási hatással van életünkre. Miért érdemes megfogadnunk, hogy sokkal
inkább odafigyelünk hallásunk épségére?

Ha túl sokat várunk, akkor lehet,
hogy már késő lesz.

H

allásunk csökkenése
komoly
akadályát
jelentheti annak, hogy
teljes életet éljünk. „Tapasztalatom szerint azok a hallásveszteséggel élő emberek, akik nem
kezeltetik problémájukat, idővel
befelé fordulóvá válnak. Ennek
oka, hogy nem értik meg pontosan,
hogy mit mondanak nekik, és
kényelmetlennek érzik, hogy
gyakran vissza kell kérdezniük.” –
meséli el nekünk Laczkó Ildikó
hallásspecialista, a váci Amplifon
Hallásközpont vezetője. Az érintettek számára a halláscsökkenés
az elszigeteltség érzését hozza
magával, amely súlyosabb esetben
akár depresszióhoz is vezethet.
A halláscsökkenés okozta következmények hallókészülék segítségével a legtöbb esetben
orvosolhatóak. A szakember nem
győzte hangsúlyozni, milyen

fontos, hogy időben eljussunk
egy hallásspecialistához. „Az
agyunk hallásközpontja hosszantartó halláskárosodás esetén elfelejti, hogyan hangzottak régen a
különböző hangok. Ha túl sokat
várunk, akkor lehet, hogy már késő
lesz, és a legmodernebb hallókészülékkel sem tudunk segíteni. A
hangok valóban hangosabbak
lesznek, de az érintett ennek ellenére sem fogja érteni a beszédet.” –
világított rá a probléma lényegére
a szakember.
Mit tegyen, ha szeretne ellátogatni egy hallásvizsgálatra?
Az Amplifon tavaszi megelőző
kampányának köszönhetően
most lehetősége van arra, hogy
részt vegyen egy ingyenes, teljes
körű hallásvizsgálaton.
Kérjen időpontot most!
Bejelentkezés: 06-27 620-573

A HALLÁS
NEM JÁTÉK

EZT LÁTTA
A TV-BEN

Ingyenes hallásszűrést szervezünk
és hallókészülék kipróbálási lehetőséget
biztosítunk váci és környékbeli lakosok
számára 2015. április 1-től 30-ig
a váci Amplifon Hallásközpontban.
Bejelentkezéshez hívja
a 06-27 620-573-as telefonszámot.
Amplifon Hallásközpont
Vác,
Köztársaság u. 10-12.
amplifon.hu

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft.
Vagyonhasznosítási részleg (Vác, Köztársaság út 34.) 2015. 03-04. havi hirdetései:
BEÉPÍTÉSRE ALKALMAS
INGATLANOK ELADÁSRA:
Vác, Hóman Bálint utca - Gombási - Téglaház út által határolt
„volt Laktanya” kivett beépítetlen
megnevezésű 26 ha 4705 m2
területet,1620/28 hrsz-ú
Vác, Budapesti főút 2-8. szám alatti
„volt Karacs Kollégium” 3765/1
hrsz-ú kivett kollégium művelési
ágú ingatlant

BEÉPÍTÉSRE ALKALMAS
INGATLANOK ELADÁSRA:
Vác, Deákvár-Bácska városrészén,
3 db - 5189/14,15,16 hrsz-ú, - 1000
m2/telek nagyságú, kivett beépítésre
alkalmas ingatlanokat - külön-külön
Vác, Deákvár-Bácska városrészén,
5189/12 hrsz-ú, - 1000 m2 nagyságú, kivett beépítésre alkalmas
ingatlant

Vác, Csuka telep 402/57 hrsz-ú,
4277 m2 nagyságú, kivett beépítetlen
területet megnevezésű ingatlant
(jelentkezés sorrendjében)
Vác, Ulrich Károly köz 2. 5404/1
hrsz-ú, 3103 m2 nagyságú, kivett
beépítetlen területet megnevezésű ingatlant (jelentkezés
sorrendjében)
Vác, Ulrich Károly köz 4. 5404/2
hrsz-ú, 2719 m2 nagyságú, kivett
beépítetlen terület megnevezésű
ingatlant
Vác, „Toperini park” Avar utcába
lévő 4530/431 hrsz-ú, 1 ha 2955 m2
nagyságú, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlant
Vác, Csatamező Bolgár utca 5676/2
hrsz-ú, 1218 m2 nagyságú, kivett
beépítetlen terület megnevezésű
ingatlant

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

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

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

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

Vác, Deákvár-Törökhegy - Harács
köz - 6023 hrsz-ú, 750 m2 nagyságú,
önálló kivett beépítetlen ingatlant
Vác, Kőhíd lakóparkban, 598 m2
nagyságú, tóparti (1 db) közművesített telkeket
Vác, Deákvár-Papvölgy 4 db 4762/36,37,38,39 hrsz-ú, - önálló
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat

NEM LAKÁS CÉLÚ
HELYISÉGEK
BÉRBEADÁSRA:
Vác, Március 15. tér 16-18. fsz.
11. szám alatti, 3192/A/11 hrsz-ú,
39,8 m2 alapterületű nem lakás
célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
Vác, Szentháromság tér 4. szám alatti,
3147 hrsz-ú, 179 m2 alapterületű,
nem lakás célú helyiséget a hozzá
tartozó kerthelyiséggel - kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás
tevékenységi körre
Vác, Március 15. tér 27. szám alatti,
3099/1 hrsz-ú, 22 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget
- kereskedelem-szolgáltatás
tevékenységi körre

Vác, Zöldfa utca 1. szám alatti,
4520/A/1 hrsz-ú, 142 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget
- kereskedelem-szolgáltatás
Vác, Káptalan utca 18. szám alatti,
3216/A/9 hrsz-ú. 14 m2 alapterületű,
nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás
Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2 db pavilonokat (különkülön), 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, - szolgáltatás - iroda
tevékenységi körre
Vác, Zöldfa utca 33. szám alatti,
4526 hrsz-ú , 31 m2 alapterületű,
nem lakás célú helyiséget, kereskedelem - szolgáltatás
tevékenységi körre
Vác, Március 15. tér 16-18.
fsz. 1. szám alatti „volt Copy
Special”, társasházi, 3192/A/1
hrsz-ú, 44,5 m 2 alapterületű,
nem lakás célú helyiséget kereskedelem-szolgáltatás
tevékenységi körre

Dr. Csányi L. krt. 45. szám alatt
„volt Baba bolt”, 3173/A/5 hrsz-ú,
51,88 m2 nem lakás célú helyiséget, - kereskedelem-szolgáltatás
tevékenységi körre
Vác, Budapesti főút 21. szám alatti,
társasházi, Műemléki épület, 3518/A/1
hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, nem
lakás célú helyiséget, kereskedelem
- szolgáltatás tevékenységi körre
Vác, Deákvári fasor 2. szám alatti
iroda épület, melléképület szabad
helyiségeit, területeit -iroda, nyitott
szín, szabad terület, raktár-tároló

LAKÁS BÉRBEADÁSRA
- SZOCIÁLIS ALAPON:
Vác, dr. Csányi L. krt. 15. 2/1.
2 szoba ( 55 m2, komfortos)

LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSE:
Vác, Ulrich köz 3. fsz. 1. szám alatti,
felújítást igénylő ingatlant, jelen
állapotban - 94 m2 alapterületű

HASZNOSÍTÁSI PÁLYÁZAT
ÉPÜLETINGATLANRA:
Vác, Eszterházy utca 2. szám
alatti épületingatlan felújítására,
hasznosítására

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

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

Szerda
18:00 Hetedhét Magazin –
összefoglaló Fót térségéből
19:00 Hetedhét Magazin ism.
20:00 Híradó – benne a térség
legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Nagyító – hírháttér-műsor
20:50 Film
22:10 Híradó ismétlés

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

Csütörtök
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Hazai – kulturális
programajánló magazinműsor
20:40 Nagyító – hírháttér-műsor
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés
Péntek
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kulturális
programajánló magazinműsor
20:40 Térségi magazin
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés
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HIR DET ÉSF ELV É T EL:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36 30/698-9507; +36 30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

