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I N G Y E N E S  K I A D V Á N Y

ÉLÉNKÍTENÉK
A KLUBÉLETET
Vácy Károly, a Vác 
Városi Evezős Club új 
elnöke kulcskérdésnek 
tartja a klubélet erőteljes 
élénkítését.

15. oldal

BEMUTATTÁK A
CSODAZONGORÁT
A milánói világexpó 
után november 9-én a 
váci székesegyházban 
is bemutatták az új 
„csodahangszert”.

11. oldal

TAKARÍTÁS
PARTON, PARKBAN
A Duna partján és a 
Rózsakertben is sokan 
tettek azért, hogy 
szépüljenek, tisztábbak 
legyenek a közterületek.

5. oldal

MEGÚJULT A VÁROS MEGÚJULT A VÁROS 
KÖZVILÁGÍTÁSAKÖZVILÁGÍTÁSA

8. OLDAL8. OLDAL
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HOL
járunk?

Egy novemberi hétvégén civil kezdeményezésre igen 
sokan dolgoztak a Duna partján, a börtön alatti 
szakaszon azért, hogy tisztább, rendezettebb legyen a 
környezet. A szervezők arra is törekedtek, hogy felde-

rítsék, hol vannak esetleg illegális szennyvízbevezetések. Az akció 
mindkét szempontból sikeres volt. 

Egy héttel később a Rózsakertben előbb iskolai csoportok, majd 
másnap főképp felnőtt önkéntesek segítettek a kis park takarításá-
ban-szépítésében. 

A Földváry téren a körzeti patika is nagyban hozzájárult ah-
hoz, hogy megszépült, úgymond komfortosabbá vált a Zöldfa utcai 
kis körforgalom környezete. Hasonlóan a Budapesti főút-Tímár 
utca kereszteződésében lévő vendéglátóhely szintén közreműködött 
a térség szépítésében. Egy vállalkozó felajánlásának köszönhetően 
a korábbi nagyszabású felújítás-korszerűsítés után tovább folytatód-
hatott a tűzoltó- és katasztrófavédelmi bázis fejlesztése, a mostani 
beruházással kényelmesebbé váltak az ügyeleti szolgálatot ellátók 
helyiségei.

Még sorolhatnánk a további hasonló szép példákat, és jó lenne, 
ha hónapról hónapra hosszan lehetne említeni ilyen kezdeményezé-
seket, amelyek mind az összefogásról, a közösségi feladatok elvég-
zésének civil segítéséről szólnak.

Nagy igazság: annak van igazán joga bármiféle kritikát megfo-
galmazni a köztisztaság, a környezet szépítése, a különböző hiá-
nyosságok kapcsán, aki maga is hozzájárul a közterületek rende-
zettebbé tételéhez, másképp csak hiteltelen szájkarate mindenféle 
hangzatos állásfoglalás, hibajegy írás, számonkérés.

Mondok egy személyes minisztorit: Épp egy középkorúnak tűnő 
pár mögött toporogtam a napokban a főposta bejáratánál, ami-
kor a hölgy egy laza mozdulattal a járdára sercintette vékonyka 
cigarettája csikkjét. Jó ura pedig közben épp egy olyan körmondat-
ba kezdett belevágni, aminek az eleje nagyjából arról szólt, hogy 
szégyellje magát a város a szemétgyűjtés hiányosságai miatt. Na, 
ekkor akadt össze a tekintetünk, s én a szempillantásommal vi-
szonylag finoman jeleztem az öltönyös „úriembernek”, hogy épp az 
előbb mit csinált a „madame”.

A többi néma csend...
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 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: Farkas Bence, akinek gratulálunk! 
A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. A múlt havi rejtvényként a 
Budapesti főút-egykori Berkes A. u. (ma: Tímár utca) kereszteződése szerepelt. Mostani feladványunk megfejtését 
december 10-éig várjuk!

Hibás terméket vásárolt? Nem felelt meg a szolgáltatás? Magánszemélyek, mikro-, 
kis- és középvállalkozások, civil szervezetek és társasházak is rendezhetik termékkel 
vagy szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panaszaikat, a Pest Megyei Békéltető 
Testület segítségével.

Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.
Pest Megyei Békéltető Testület

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Ügyfélfogadási idő: K-Cs: 9:00-14:00

Telefon/Fax: (06-1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: www.panaszrendezes.hu, www.pestmegyeibekelteto.hu

Felhívás

A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. 
bérbeadásra hirdeti 

- nyílt pályáztatás útján - a kezelésében lévő uszoda 
meghatározott részét, meghatározott négyzetméteren, 

hideg/meleg italautomata üzemeltetésére 
3 év határozott időre.

A terület jellemzői: 
Alapterület: 1.2 m2
Tevékenységi kör: 

Kereskedelem-szolgáltatás 
(tea, kávé, cappucino, forró csoki, üdítők...) 

Közüzem szolgáltatás: 
Áram, víz-csatorna, melyet a bérleti díj tartalmaz.

A pályázati bérleti díj: 19.000,-Ft/hó, biztosíték (pályázati): 
1 havi bérleti díj, azaz 19 000,-Ft. 

A bérleti díj minden év január elsejétől 
az infláció mértékével emelkedik, először 2017. évben. 

Jelentkezés, a pályáztatás feltételeivel: 
- A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, levelezési 
címét és tevékenységének megnevezését, az ajánlott bérleti díj összegét, 
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja 
és a hatósági engedélyek beszerzését vállalja. 
- A pályázati biztosíték befizetésének igazolása.
- Csatolni kell az egyéni vállalkozói igazolvány, vagy hatályos cégkivonat, 
illetve más szerv esetében a nyilvántartásba vételt igazoló bírósági határozat 
másolatát, az aláírási címpéldányt.
- Mellékelni kell Vác Város Önkormányzat Jegyzőjének igazolását arról, hogy 
a pályázónak a kiíró önkormányzattal szemben semmiféle tartozása nem áll 
fenn, valamint a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll sem végelszámolás, 
sem csőd- vagy felszámolási eljárás alatt. 
- Pályázó vállalja az italautomata üzembe helyezését,
 karbantartását és az árufeltöltést. 

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

Megtekintési lehetőség: 
Előre egyeztetett időpontban (Tel.: 06 27 510 400)

Pályázatok benyújtásának határideje: 
2015. december 07.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Zárt borítékban, „Italautomata pályázat, Uszoda 2016.” megnevezéssel, 

a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft-nek címezve
 (2600 Vác, Ady Endre sétány 16.)

A benyújtott pályázat/ok közül a nyertes pályázóról a Váci Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft. dönt, melyről a pályázó írásban kap értesítést! 
A nem nyertes pályázóknak a befizetett biztosíték összege, 
a nyertes pályázóval megkötött szerződést követő
3 munkanapon belül visszautalásra kerül. 
A bérleti szerződés megkötésének feltétele azon közjegyző által hitelesített 
nyilatkozat benyújtása, melyben a pályázó kötelezettséget vállal arra, 
hogy amennyiben bérleti szerződése bármilyen okból megszűnik, az azt 
követő 15 napon belül önként elhagyja a bérleményt, azt a bérbeadónak 
rendeltetésszerű, kiürített állapotban átadja.

További információ kérhető: Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
2600 Vác, Ady Endre sétány 16. alatti irodájában

Tel.: 06 27 510-400

BÉRLETI PÁLYÁZAT
Mészáros Jánosné köszöntése

M é szá ros  Jánosné  szé pkor ú 
h o n f i t á r s u n k  ok t ó b e r  v é g é n 
ü n n e p e l t e  95 .  s z ü l e t é sn ap j á t . 

A z  ü n n e p e l t e t  M ok á n s z k y 
Zoltán, sportért és kultúráért felelős 

alpolgármester és Vathy Szilvia, az 
Intézményfelügyeleti és Humán Osztály 
munkatársa köszöntötte ajándékkal 
és az Orbán Viktor miniszterelnök 
á l t a l  a l á í r t  d í sze s  ok l evé l l e l .

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁSRENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
ISMERETLEN TETTES AZONO-

SÍTÁSÁHOZ KÉRIK A VÁCI REN-
DŐRÖK A LAKOSSÁG SEGÍTSÉGÉT.

A Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya eljárást folytat 13100/2031/2015. 
b ű n ü g y i  s z á m o n  k ö z o k i r a t -
hamisítás bűntett e l követé sének 
gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen.
A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 
ismeretlen tettes egy másik személy 
adatait felhasználva magánútlevelet és 
személyazonosító igazolványt állíttatott 
ki magának egy okmányirodában.
A fe l j e l enté s t  követően a  Vác i 
Rendőrkapitányság 2015. október 
1 3 - á n  in d ítot t  b ü n te tő e l j á r á s t .
A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható 
személyt felismeri vagy a bűncselekmény 
elkövetésével kapcsolatban információval 
rendelkezik, jelentkezzen személyesen 
a Váci Rendőrkapitányságon, vagy 
munkaidőben hívja a 06-27/505-600-as 
telefonszámot, illetve tegyen bejelentést 

az ingyenesen hívható 06-80-555-111-
es „Telefontanú” zöld számon (h.-cs.: 
8-16, p.: 8-13), vagy a 107, 112 központi 
segélyhívó telefonszámok valamelyikén!

Vác Város Önkormányzat Idősek Ott-
hona és Klubja a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § alapján   pályázatot 
hirdet a Bölcsődék és Fogyatékosok 
Intézménye Központi Irányítás gaz-
dasági vezető helyettes beosztás 
ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 

2016.05.02 - 2021.05.01-ig szól.

A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2600 Vác, Kölcsey Ferenc utca 4.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. január 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Kardos Katalin nyújt 

(Tel.: 27/205-106) 
A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Vác Város Ön-
kormányzat Idősek Otthona és Klubja címére 

történő megküldésével 
(2600 Vác, Kölcsey Ferenc utca 4. ) 

vagy elektronikus úton Kardos Katalin részére 
a bfi@bfi.vac.hu e-mail címen.  

A pályázat elbírálásának határideje: 
2016. január 22.
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határában lévő bevásárlóközpontban.
Az ülésen napirenden szerepelt 

az önkormányzat 2011-2013 közötti 
pénzügyi- és vagyongazdálkodásának 
szab á ly szer űsé gé t  e l l enőrző  - 
időszerűen tervezet t  -  Á l l am i 
Számvevőszéki vizsgálat is, amelynek 
jelentésében a szakemberek határozott 
lépéseket javasoltak a költségvetési 
egyensúly biztosítása érdekében.

Az aján lás alapján a testü let 
megszavazta a jövő évtől a kommunális 
adó mértékének növelését. A rászorulók, 
a  f izeté si  nehézséggel  kü zdők 
méltányossági alapon különböző 
könnyíté seket kérhetnek majd .

Az építményadó vonatkozásában 
i s  l e sz  vá l tozá s:  a  m ente s s é g 
alsó határa 500 négyzetméterről 
2 0 0  n é g yzet m é te r re  c s ök ken .

A testület utólagosan hozzájárulását 
adta a szovjet és honvéd emlékmű 
környezetének bekamerázásához, 
m i u t á n  n e m r é g i b e n  v a n d á l 
ron g á l á s  t ö r t é n t  a  t e r ü l e ten .

Kiemelkedő fontosságú döntés, 
hogy a testü let támogatta azt a 
megállapodás-tervezetet, amelynek 
alapján az önkormányzat az első 

l é pé sb en vag yon keze lői ,  m ajd 
később tulajdonosi jogot szerezhet a 
vasútállomás déli P+R parkolója és 
közvetlen környezete kapcsán. Ez 
a határozat fontos feltétele annak, 
hogy akár már ebben a hónapban 
hivatalosan birtokba lehessen venni, 
meg lehessen nyitni a létesítményt.

Z á r t  ü l é s e n  a  t e s t ü l e t 
megválasztotta a január 1 - jétől 

felállítandó, kistérségi feladatkörű 
Váci Család és Gyermekjóléti Központ 
vezetőjét - a három pályázó közül Pető 
Csilla kapott bizalmat a testülettől.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
r é vé n  c s a k n em fé l s z á z  f i at a l 
kap támogatást az elkövetkező 
i d ő s z a k b a n  t a n u l m á n y a i 
megkezdéséhez vagy folytatásához.  

Egyre többen 
netezhetnek 
Vácott

Vácott már minden iskolás eléri 
a világhálót, de a város általános 
értelemben is előkelő helyen van az 
internetelérhetőséget vizsgálva, hiszen 
több mint 12 ezer háztartásban elérhető 
a szélessávú internet. Ráadásul ez a szám 
a jövőben feltehetőleg tovább növekszik, 
hiszen az állam további támogatásokat 
nyújt az internetfelhasználók számára.

Országosan 74 százalékos az 
internetpenetráció. A legjobban ellátott 
területek közé tartozik a főváros illetve 
Pest megye, hiszen itt a lakosság több 
mint kétharmada használja a világhálót. 

Vác internetes fejlődését jól mutatja, 
hogy a városban immáron hét helyen van 
ingyenes wifi-használat, úgynevezett free-
wifi pont, ilyen például a főtér. Emellett 
legalább hat cég kínálja szolgáltatásait.

Pintér Zoltán, a Vác Városi Kábel TV 
Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta, 
hogy ma már két hamburger árából 
elő lehet fizetni egy alapcsomagot.

- Az adatforgalmi adatok arról 
tanúskodnak – hangsúlyozta Pintér Zoltán 
-, hogy van egy fiatalabb réteg, akik 
kifejezetten használják a fáljmegosztást, 
filmletöltésre, online streamelésre, 
míg az idősebb korosztály inkább 
csak a kommunikációra, a levelezésre, 
böngészésre, skype-ra használja. 

A szakember szerint az áfacsökkentésre 
vonatkozó kezdeményezés kiemelten 
fontos, de ezzel párhuzamosan egy 
népszerűsítő kampányt is el kellene 
indítani, annak érdekében, hogy az 
emberekben tudatosodjon, hogy az 
internet már a tudás egyik alapvető forrása. 

Pető Tibor alpolgármester elmondta: 
a hétköznapok ügyintézéseiben ma 
már egyre elterjedtebb a városban az 
internetes kommunikáció. Éppen ezért az 
önkormányzat is szeretne felhasználóbarát 
lehetőséget biztosítani a hivatalban 
a gyorsabb intézkedés érdekében.

- A cél az, hogy az internet alapú 
ügyintézést kialakítsuk bizonyos 
esetekben, ezzel pedig szeretnénk 
csökkenteni az ügyfelek és a kollégáink 
leterheltségét is - emelte ki a városvezető. 

Szakértők szerint a kormány által 
meghirdetett digitális program sokat 
segíthet abban, hogy Magyarország 
internet-ellátottsága európai szintre 
emelkedjen . Hiszen a program 
ered ményeként szinte m inden 
magyarországi településen elérhetővé válik 
a világháló és ez egyben lehetővé teszi azt 
is, hogy akik eddig valamilyen oknál fogva 
nem tudták vagy nem akarták használni 
az internetet, azokat így motiválják.

DÖNTÖTT A TESTÜLET KRÓNIKA

Új kormányablak és körzeti 
megbízotti iroda nyílik

Önkormányzati elismerések szociális munkáért

A képviselő-testület no-
vemberi ülése egyperces 
néma felállással kezdődött: 
a jelenlévők a november 
12-ei párizsi terrortáma-
dás áldozatai előtt és két, 
a közelmúltban elhunyt 
önkormányzati dolgozó 
tiszteletére hajtottak fejet.

Az idén Dornai Istvánné (Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye, kisgyermeknevelő), Jéger Sándorné (Váci Egyházmegyei Ható-
ság) és Mohácsiné Dim Rita (Polgármesteri Hivatal, osztályvezető) érdemelte ki a „Vác Város Szociális Munkáért” kitüntető cí-
met, melyet a művelődési központban november 9-én rendezett gazdag programú ünnepségen vehettek át a város vezetőitől.

A kitüntető címek mellett okleveleket 
is átadtak a város vezetői, ebben az 
elismerésben a következő szakemberek 
részesültek: Burdáné Pális Anna, Marton 
Edit, Adáminé Martinyi Erika, Vathy 
Szilvia, Kucsora István, Kuklisné 
Greff Ildikó, Rottenbacher Zsoltné.

Felemelő volt látni, ahogy kollégáik 
felállva éljenezték a kitüntetetteket, mindez 
jól érzékeltette, hogy a szociális szférában 
dolgozók igazán összetartó, szeretetteljes 
közösséget alkotnak városunkban.

Mokánszky Zoltán alpolgármester 
köszöntőjében idézte Teréz anya örök 
érvényű gondolatát, mely szerint: 
„Ebben az életben nem tehetsz nagy 
dolgokat, csak kicsiket, nagy szeretettel”.

- Önök példát mutatnak a rászorulók, 
elesettek sorsa iránt jobbára közömbös 
társadalomnak. Nem pirulák adása a 
feladatuk-szolgálatuk, hanem beleérző 
testi-lelki segítségnyújtás, ez pedig 

embert próbáló hivatás. Köszönettel 
tartozunk elhivatottságukért - mondta 
a városvezető, a szemléletformálás 
közös felelősségét is hangsúlyozva.

Dr. Manninger Péter bizottsági 
elnök hangsúlyozta: a szociálisan 
rászoruló, elesett emberek a társadalom 
perifériáján élnek, az őket felkaroló, velük 
hivatásszerűen foglalkozó szakemberek, 
az önkéntesek elismertsége távolról sem 

megfelelő, tehát ezen változtatni kell.
- A szociális munka napja jó alkalom 

tiszteletünk kifejezésére, de ez nem 
elég, meg kell adni ennek a hivatásnak 
a presztízsét, a méltó anyagi elismerést 
is beleértve ebbe - mondta a képviselő.

Szavait zárva a bizottsági elnök citálta 
Goethe gondolatát, mely szerint: „Aki 
letöröl egy könnyet, aki látta mások 
mosolyát, aki hozzájárul ahhoz, hogy 

egyszer majd szerte a Földön boldogság 
lesz embernek lenni, az már nem élt hiába.”

A beszédek után gazdag kulturális 
m ű s or  k ö ve t k e z e t t ,  m e l yb e n 
közreműködtek: a Bartók-Pikéthy 
zeneművészeti iskola növendékei, a 
saját versét előadó Kiss Ernőné, a 
Nyár utcai óvoda apróságai, Drexler 
Sándor, aki Moretti Gemma egy versét 
szavalta el, a Bölcsődék és Fogyatékosok 
Intézménye felnőtt gondozottai két dalt 
énekeltek, Manninger Miksa az „Ima a 
gyermekekért” című Szabó Lőrinc-verset 
mondta el, Vanderlik Boróka - Vanderlik 
Tamás gitáros közreműködésével - a 
Kis herceg című klasszikus gyerek-
felnőtt mese egy részletét énekelte, 
Fehér Lili a „Védőnők dala” című 
szerzeményt adta elő, s felléptek a 
Budapesti főúti Idősek Otthona és 
Klubja tagjai is, éspedig Szmolár Attila 
igazgatóval együtt. Ribáry Zoltán

Környezetszépítés a Duna partján 
és a Rózsakertben
Novemberben két hétvégén is sokan vettek részt két 
környezetszépítő célú akcióban - egyrészt a Duna-
parton, másrészt a Rózsakertben.

M integy nyolcvan méternyi 
szakaszon tisztult meg a Duna-part 
november második hétvégéjén annak 
a civil akciónak köszönhetően, melyet 
az egyik közösségi portálon szerveződő 
Váci Plázs csoport kezdeményezett. 

A börtön felső végénél a Vác 
Városi Evezős Club, a Váci Kajak-
Kenu SE és a Király Endre Ipari 
Szakközépiskola diákjai, sportolói 
követ hordtak, szemetet szedtek és 
a növényzetet is megmetszették. 

A Váci Vársfejlesztő Kft. sok 
szerszámot biztosított a résztvevőknek, 
i l letve munkatársai komolyabb 
gépekkel ritkították a növényzetet.

Mivel a területen több kisebb kifolyó 
is van, a kezdeményezők vízfestéssel 

igyekeztek megtalálni ezek forrását, 
s mint Mezei Attila főszervező 
elmondta, a Váci Fegyház és Börtön 
vezetésétől ígéretet is kaptak arra, hogy 
megszüntetik a szennyező forrásokat.

„A plázs elsősorban napozásra, 
pihenésre, sétálásra való, a part 
rendezésével nem dunai strandot 
akarunk kialakítani, a jogszabályok 
szerint ugyanis a folyóban csak a 
kijelölt helyeken lehet fürdeni” - hívta 
fel a figyelmet a főszervező, aki szerint 
a váci az egyik legszebb partszakasz 
a Dunánál, érdemes törődni vele. 

Általános- és középiskolás csoportok 
gyülekeztek november 13-án délelőtt 
a Rózsakertben, hogy összeszedjék 
a szemetet, összegereblyézzék és 
bezsákolják a lehullott levéltömeg nagy 
részét, de emellett madármegfigyelés, 
fészkelő odú építése, - a Táncsics Mihály 
szakközépiskola közreműködésének 
köszönhetően - sarjazás-metszés 
i s  a  p r o g r a m b a n  s z e r e p e l t .

M á sn ap  e l s ő s orb a n  c iv i l ek 
munkálkodtak a kis parkban, de 
hozzájuk is csatlakoztak iskolai csapatok.

A kétnapos akciót Pető Tibor 
alpolgármester és Bíró György, a 

Vác Város Környezetvédelméért 
Alapítvány vezetője irányította.

-  A z  i l y e n  p r o g r a m ok n a k 
kettős célja van, természetesen a 
környezetszépítés az elsődleges, de 
ezen túlmenően jó alkalom kínálkozik 
az akciók keretében a természet- és 
környezetvédelmi ismeretterjesztésre 
i s  -  m o n d t a  B í r ó  G y ö r g y .

Az oktatási intézmények közül 
ezútta l a Földváry Károly- , az 
Árpád Fejedelem-, a Juhász Gyula- 
és a Karolina katolikus általános 
iskol a tanu ló i  vet tek ré szt  az 
akcióban, kiegészülve a Bernáth 
Kálmán-, a Táncsics Mihály-, a 
Boronkay György- és az I. Géza 
Kirá ly középiskol a d iák jaiva l .

A szombati, „Adj egy napot a 
Rózsakertnek!” elnevezésű akcióban 
a - szemétgyűjté s , lombgyűjté s 
folytatása mellett - gyöngykavics 
szétteríté se , növénytelepíté s is 
a  fe l ad atok  kö zö t t  s z e re p e l t .

- Nagy segítséget jelenthet a civil 
összefogás abban, hogy szebb, tisztább 
lehessen a város, fontos, hogy egyre 
több ilyen kezdeményezés legyen, 
az sem baj, sőt az lenne az igazi, 

ha az efféle programok úgymond 
kicsúsznának a politika kezéből. 
Fontos szempont ezen akciók kapcsán, 
hogy az önkéntes közösségi munka 
hozzájárulhat a városüzemeltetési 
költségek csökkentéséhez, és az 
így megtakar ítot t  ö s szeget  át 
lehet csoportosítani más célokra. 
Hozzáteszem: aki ilyen önkéntes 
munkával maga is letesz valamit a 
közös asztalra, attól sokkal hitelesebb 
bármiféle kritika, például a Váci 
Városfejlesztő Kft-nél benyújtott 
úgynevezett hibajegyek kapcsán, 
egyébként ez a rendszer,  ez a 
lehetőség nagyon fontos információs 
csatorna, hiszen támpontot nyújthat 
a feladatok ütemezéséhez - emelte 
k i Pető Tibor. Ribáry Zoltán

Új tájékoztató 
tábla a temetőben
Egyszerűen áttekinthető új útbaigazító 

táblát helyezett el az Avar utcai 
köztemető főbejáratánál, a gondnoki 
épület falán a Váci Városfejlesztő Kft.

A tábláról arról is tájékoztatást 
kaphatnak a látogatók, hol vannak 
esetlegesen balesetveszélyes sírhelyek.

A sírkertben az utóbbi hónapokban 
megújult a ravatalozó épület, már csak az 
utolsó munkafolyamatok vannak hátra a 
régóta tervezett beruházás befejezéseként.

Helyreigazítás
Októberi lapszámunkban, az Ipress 

Center „Újrahasznosított történelem” 
című pályázata keretében elkészült 
karton épületmakettek Konstantin 
téri bemutatója kapcsán hibásan 
neveztük meg a győztes csapatot.

Nos, valóban a Boronkay-iskolából 
került ki a győztes csapat - éspedig az EB3 

fantázianevű diákcsoport nyerte el a fődíjat 
a börtönkápolna kicsinyített másáért.

A  kor áb b i  t é ve s  kö z l é s é r t 
elnézést kérünk minden érintettől!

Az ülés bevezetéseként átvehette 
el ismerését a „Magyar Nyelvért 
Díjjal” kitüntetett Ótus Noémi, 
a kárpátaljai testvérváros, Técső 
Hollósy Simon-középiskolájának diákja.

M ég szintén n apirend e lőt t 
M aruszki Gábor, a Váci Járási 
Hivatal vezetője bejelentette, hogy 
új, második Kormányablak nyílik 
Vácott, a felújított vasútál lomás 
épületében - mint a hivatalvezető 
fogalmazott, ez nagy segítséget 
jelenthet a városba ingázóknak.

A testü let támogatta azt az 
előterjesztést, amelynek köszönhetően 
rendőrségi körzeti megbízotti iroda 
nyílhat a város Budapest felől i 
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nyilatkozta a Váci Naplónak Fábián Gábor.)
Időközben kiderült: az önkormányzat 

közbenjárására az iskola a jövőben is 
indíthat gimnáziumi osztályokat.

Lakossági fórum 
a Király Endre 
iskolában

Mokánszky Zoltán alpolgármester, 
a 7-es számú körzet egyéni képviselője 
fontosnak tartja, hogy - lakossági 
fórumok keretében is - legalább évente 
egyszer megbeszélhessék közös dolgaikat 
a városrész lakói.

A képviselő-alpolgármester november 
5-ére meghirdetett hagyományos őszi 
lakossági fórumán ismét nagyon 
sokan vettek részt a már megszokott 
helyszínen, a Király Endre szakiskola 
kultúrtermében.

A fórumot Fördős Attila polgármester 
beszámolója vezette be, s a város 
első számú vezetője elsősorban azt 
hangsúlyozta, hogy az önkormányzat 
gazdálkodása stabil, az intézmények 
működtetésének folyamatosan megvan 
a biztosítéka, az ingatlanértékesítések 
pedig - minden ellenkező híreszteléssel 
s z em b en  -  vag yon g ya r apít á s t 
eredményeznek.

- Nyilvánvaló, hogy a lakosságnak 
a fejlesztések sokkal fontosabbak a 
hétköznapi intézményműködtetési 
gondoknál. De a körzet határain is 
túlmutató beruházások, így például 
mind a mélygarázs, mind a vasútállomási 
P+R parkolók, mind a Kosdi úti 
tervezett körforgalom kapcsán azt kell 
kijelentenem, hogy ezek a projektek nem 
csupán a városon múlnak. Olyannyira 
nem, hogy olykor kemény harcokat kell 
megvívni bármilyen apró előrelépésért 
- mondta a város első számú vezetője.

A fórumon Mokánszky Zoltán 
bejelentette: mivel a vasúti beruházás 
keretében épült zajvédő falak nem csak 
a zajt zárják ki, hanem a pályaszakasz 
villanyoszlopainak fényét is, ezért azon 
lesz, hogy a közvilágítás-fejlesztési városi 
projekt keretében leszerelt, de még 
használható lámpatestek közül jó néhány 
a MÁV-Telep-, és az Ambró utcában 
világíthasson a jövőben, a közvilágítás 
olcsóbbá válásával megtakarított összeg 
pedig szavai szerint az önkormányzati 
ingatlanok felújítására, illetve újabb 
ingatlanok vételére csoportosítható át.

A hétköznapi ügyintézés kapcsán 
fontos információ a helybélieknek, 
hogy a rendőrkapitányság körzeti 
megbízotti irodája az Újhegyi út - 
Sirály utca - Harkály utca - Fácán 
utca határolta tömbbelső területén 
lévő szolgáltatóház épületébe költözik.

KRÓNIKAKRÓNIKA

Távhős 
fejlesztések 
a Földváry téren

Nemrég fejeződtek be a Váci Távhő 
Nonprofit Közhasznú Kft. azon 
felújítási munkálatai, melyek a Földváry 
téri lakótelepen lévő távvezetékek 
egy részének cseréjét érintették.

Steidl Levente és Dr. Manninger 
Péter képviselők elmondták, milyen 
előnyökkel jár a lakótelepen élők 
számára ez a fontos beruházás.

E l ö l j á ró b a n  S te id l  L evente 
ismertette, hogy a távvezetékek 
cseréje három szakaszon történt 
meg, a Kölcsey utcában, a Nagymező 
utcában és a Damjanich utcában. 

- A Kölcsey utcában a korábbi vezeték 
az óvoda alatt vezetett, ami csőtörés, 
vagy egyéb meghibásodás esetén súlyos 
problémát jelentett. Az új bekötés 
gyorsabb, egyszerűbb hibaelhárítást 
fog eredményezni - mondta a képviselő.

Az üzembiztonságot emelte ki 
Dr. Manninger Péter is a Nagymező 
u t c a i  é s  a  D a m j a n ic h  u t c a i 
vezetékek cseréjével kapcsolatban.

- A kicserélt vezetékek parkolók, 
garázsbejáratok alatt húzódtak, ami 
több alkalommal is megnehezítette 
a h ibák el h ár ítását  – mondta .

A j övő év re  von atkozó an a 
szolgáltató tervbe vette hét hőközpont 
szétválasztását, ezek a fejlesztések már 
mind tervezési szakaszban vannak. 

- Az érintett l akóközösségek 
h oz z á j á r u l t a k  a  t e r ve z e t t  ú j 

h ő k ö z p o n t o k  k i a l a k í t á s á h o z 
szükséges helyiségek térítésmentes 
átadásához. Az érintett épületekben 
lakóknak mindenképpen jó hír, hogy 
megtakarítást is eredményezhet a 
beruházás, amire jó példa a Kölcsey 
utca 1-11. és a Kölcsey utca 13-15. sz. 
alatti társasházak hőközpontjainak 
korábban megvalósított szétválasztása  
– mondta Steidl Levente. R. Z.

Fontos feladat a 
parkőri szolgálat

Keresve sem l ehetet t  vol n a 
megfelelőbb embert találni Rák 
Jánosnál parkőrnek, aki nagyjából 
másfél hónapja végzi ezt a feladatot a 
Posta-parkban. Szereti a növényeket, 
fontosnak tar ja a rendtar tást , 
szívesen segít a játszóteret használó 

családoknak, ha valami gondjuk akad, 
és hát kellő tekintélye van ahhoz, hogy 
jobb belátásra bírja a rendbontókat. 
Tehát igen összetett a munkaköre.

A rendszerváltás előtti évtizedekben 
számos parkőr dolgozott Vácott.

- Mindegyiküket nagy tisztelet 
övez te ,  szem é lye s  g yerek kor i 
emlékem, hogy mennyire adtunk 
a szavukra, elég volt felemelniük 
a szemétszedő sétapálcájukat, ha 
valamire figyelmeztetni akartak. 
Fontos, hogy ma is legyen ilyen 
személyes gazdája a közparkjainknak. 
Ez most egy próbaidőszak, de biztos 

vagyok benne, hogy sikeres lesz a 
program, és akkor tovább bővíthetjük 
ezt a közszolgáltatást - mondta 
Kovács Ágnes képviselő, a parkőri 
szolgálat bevezetésének ötletgazdája.

(A Posta-park régi-új dísze a 
békás ivókút, ami a hideg évszakra 
tetszetős fa „kupolát” kapott, ezzel 
kapcsolatban Kovács Ágnes elmondta: 
az ivókút díszkő alapzata igen régi, és 
a szakemberek egyetértettek abban, 
hogy a leszerelés kockázatos, tehát 
jobb, ha télen is a helyén marad 
a köztéri dísz - természetesen a 
kel lő védőborítással.) Ribáry Z.

Játszótérfejlesztés felajánlásként
Új csúszdával gazdagodott októ-

ber végén Deákváron az Újhegyi út 
- Sirály utca - Harkály utca - Fácán 
utca határolta tömbbelső játszótere.

A kisgyerekek mozgáskoordinációját 
is fejlesztő új csúszdát Mokánszky Zoltán 
alpolgármester, a körzet képviselője sze-
reltette fel, személyes hozzájárulásként.

- Ahogy ígértem, magánfelajánlásként 
tovább folytatom ezzel az ajándékozással a 
körzet játszótereinek fejlesztését. Itt eddig 
elég kevés eszköz volt, úgy gondoltam, 
meglepem a környéken élő családokat egy 
új csúszdával. Hozzáteszem: a közvetlen 
környéken lévő két óvoda is előszeretettel 
használja ezt a kis gyerekparadicsomot, 
így ezeknek az intézményeknek ugyan-

csak kedvez ez a beruházás - mondta a 
csúszda átadása kapcsán tartott helyszí-
ni sajtótájékoztatón Mokánszky Zoltán.

Az alpolgármester-képviselő kiemel-
te: határozott véleménye, hogy minden 
képviselőnek fontos felelőssége kap-
csolatai, anyagi lehetőségei révén se-

gítenie körzete fejlődését, nem kell és 
nem is lehet mindent a várostól elvárni.

(Mint előző számunkban meg-
írtuk, Mokánszky Zoltán néhány 
héttel korábban gyerekcsúszdát ál-
líttatott a Párta utcai játszótéren is.)

Terebélyesedik 
a Tündérkert 

Pető Csilla, a Deákvárért Civil 
Társaság alapítója, külsős bizottsági 
tag kezdeményezése, hogy Vác is 
minél több intézménnyel csatlakozzon 
a  „T ü n d é r k e r t ”  e l n e v e z é s ű 
mozgalomhoz, melynek célkitűzése 
a magyar őshonos gyümölcsfa fajták 
megismertetése, visszahonosítása.

- Tavaly három csemetét ajándékoztam 
a deákvári óvodáknak, és ezt az idén is 
megismételtem, illetve a jövőben szintén 
folytatni kívánom a programot azzal a 
céllal, hogy gyarapodjon, színesedjen 
ezeknek az intézményeknek a kis 
tündérkertje. A cseperedő fácskákat 
a gyerekek maguk gondozhatják 
óvónőik segítségével. Így megérezhetik, 
milyen fontos a természet védelme, a 
virágok, fák megbecsülése, a növények 
növekedését látva sokat tanulhatnak, 
megtapasztalhatják a természet 
körforgását, és hát előbb-utóbb örülhetnek 
majd munkájuk eredményének, 
átélhetik, milyen jó olyan gyümölcsöt 
majszolni, aminek megérésében nekik 
is részük van - mondta Pető Csilla

Rangsor éllovas
a Boronkay György 
középiskola

Már a közmédia is beszámolt róla, 
hogy az elmúlt év(ek) eredményei 
alapján a váci Boronkay György 
Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium 
és Kollégium vezeti a szakközépiskolák 
2016-os rangsorát. 

A szakközépiskolákat a diákok 
tanulmányi eredményei, valamint a 
tanulmányi versenyeken elért helyezések 
alapján rangsorolták, de figyelembe vették 
a kompetencia felmérés eredményeit is.

Az iskola iránt évek óta nagy az 
érdeklődés, legutóbb kétszázötvennyolc 
diákot tudtak felvenni a több mint hétszáz 
jelentkező közül, de voltak olyan képzések, 
melyekre tízszeres volt a túljelentkezés.

Az iskola magasra teszi a mércét 
a jelentkezők számára, Fábián Gábor 
igazgató elmondása szerint azok esélyesek 
a bejutásra, akiknek megvan az erős 
négyes tanulmányi átlaguk és emellett 
írnak egy jó központi felvételit.

(„Iskolánkban a gimnázium a 
legnépszerűbb szak, bár a léte most 
megkérdőjeleződött. s ma még nem tudjuk, 
indíthatunk-e ilyen osztályokat, vagy sem, 
de akármilyen döntés születik is, attól 
még nem dőlünk majd a kardunkba” - 

Gyönyörű tanösvény az óvoda udvarán
A Csányi körúti óvoda nagyszerűen 

k i h a s z n á l j a  a  k ö z e l m ú l t b a n 
kialakított, „Zöld megoldás”-díjas 
udvari interaktív tanösvényét, ahol 
a kicsik nap mint nap új ismereteket 
szerezhetnek a természetvédelemről.

„A táblán városunkat, Vácot látják, ahol 
mi lakunk és az itt élő állatkák. A Duna 
vizében kacsa úszik, a toronyban a denevér 
megbújik...” - adott számot ismereteiről 
szinte verses formában Pánczél Lacika 
a november 3-án tartott bemutatón.

A tanösvényen forgatható elemekkel 
kialakított tájékoztató oszlopok 
sorakoznak, az óvoda kerítésfalát - a 
Pannónia ház bejárati boltívét is díszítő 
Csámpai Bélának köszönhetően - igazán 
tetszetős, a környező táj (Dunakanyar, 
Naszály hegy) évszakonkénti változását 
jól érzékeltető panorámafestmény 

ékesíti, továbbá mini füvészkertet 
is kialakítottak négy ágyással , 
melyeket a csoportok gondoznak.

Bundik Attiláné tagóvoda vezető 
köszönetet mondott a DDC-nek, hogy 
a cég „Zöld megoldás” pályázatának 
díjával elismerte ezt a környezettudatos 
fejlesztést, s hozzátette: az interaktív 
tanösvény nagyban segíti pedagógiai 
programjuk megvalósítását, melyben 
a természet- és környezetvédelem 
is kiemelt hangsúl lyal szerepel .

Kovács Ágnes, a Kisvác-Középvárosi 
Óvodák vezetője elmondta, hogy 
minden tagintézményi fejlesztés a 
teljes intézményegyüttesnek fontos, 
így az új tanösvény is közös eredmény, 
szavai szerint ez a varázslatos udvar 
kiváló helyszín lehet például a jövőben 
a „Madarak és fák napja” és a hasonló 

jeles események közös programjaihoz.
- Fontos, hogy folyamatosan 

kapcsolatban legyünk az intézményekkel, a 
lakossággal, hiszen csak így lehet felmérni 
az igényeket, megosztani az ötleteket, 
amelyek révén jobban tervezhetjük 
a fejlesztéseket, megvalósíthatunk 
közösségi programokat, komfortosabbá 
tehetjük közvetlen környezetünket 
- fogalmazott Kovács Ágnes, a 
körzet önkormányzati képviselője.

Álláshirdetés
A Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. 

pályázatot hirdet 
FŐMÉRNÖK állás betöltésére.

Feladatok: 
- a teljes műszaki ágazat irányítása, a társaság eredményes 
működésének biztosítása, valamint az eredményes működést 
meghatározó tevékenységek tervezése, irányítása és ellenőrzése, 
az információ-ellátás koordinálása
- a szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása, az ezzel 
kapcsolatos tevékenység irányítása és ellenőrzése 
- a műszaki biztonsági előírások  betartása és betartatása, a 
szükséges nyilvántartások kialakítása, felülvizsgálata
- a karbantartási munkák tervezése, irányítása és ellenőrzése
- az energiafelhasználások tervezése, ellenőrzése, számítógépes 
nyilvántartása, valamint takarékos és hatékony energiagazdálkodás 
kialakítása
- részvétel a Kft-nél tervezett beruházások előkészítésében 
és lebonyolításában.
Jelentkezési feltételek:
- felsőfokú műszaki végzettség (gépészmérnök, épületgépész, 
energetikai, vagy kalorikus szakirány)
- néhány éves, műszaki területen szerzett szakmai tapasztalat
- MS Office felhasználói szintű magabiztos ismerete
- büntetlen előélet
A jelentkezésnél előnyt jelent:
- gazdasági másoddiploma
- autó-Cad felhasználói szintű ismerete
- angol nyelvtudás
Jelentkezni lehet:
Fényképes önéletrajz és fizetési igény benyújtásával a Váci Távhő 
Nonprofit Közhasznú Kft-nél: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. címen postai 
úton, vagy elektronikus formában az info@vacholding.hu címen.
Jelentkezési határidő:
2015. december 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társa-

ság pályázatot hirdet
VAGYONHASZNOSÍTÁSI RÉSZLEGVEZETŐ 

pozícióra

Főbb feladatok: 
- vezeti és irányítja az önkormányzat tulajdonát képző 
forgalomképes kül- és belterületi földrészletek hasznosításával, 
a földek haszonbérbe adásával, lakások és nem lakáscélú 
helyiségek bérbeadásával, hasznosításával foglalkozó részleget
- szervezi és ellenőrzi az irányítása alá tartozó munkatársak 
munkáját
- feladata a teljes munkafolyamatok megszervezése, ellenőrzése, 
számonkérése
- társaságra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok ismerete, 
az azokban foglaltak szerinti munkafolyamatok kialakítása, 
ellenőrzése
- vagyonhasznosításhoz tartozó részleg eredményeinek 
folyamatos jelentése az önkormányzat és a vállalat vezetősége 
felé, kapcsolattartás
Pályázati feltételek: 
- felsőfokú iskolai végzettség
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
- vezetői gyakorlat
- aktív, önálló munkavégzés
- ügyfélorientáltság 
- büntetlen előélet
Előnyt jelent:
- jogi végzettség
- hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
Bérezés: egyéni megállapodás alapján
A pályázat benyújtásának helye:
Váci Városfejlesztő Kft - 2600 Vác, Köztársaság út 34.
E-mail cím:  info@vacholding.hu
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KRÓNIKA HIRDETÉS

Uniós támogatással megújult 
a város közvilágítása
Vác Város Önkormányzata megvalósította azt a fejlesztési 
projektet, amelynek során megtörtént a település 
közvilágításának energiatakarékos átalakítása. Az Új 
Széchenyi Terv KEOP-5.5.0/A/12-2013-0202 azonosító számú, 
85 %-os támogatási intenzitású, 584 millió forint összköltségű 
EU-s projektje keretében 3736 régi lámpatest volt érintett. Az 
új LED technológia bevezetésének köszönhetően a jövőben 
Vácon a közterületeket jelentősen nagyobb fényerővel 
világítják meg, kisebb villanyszámla mellett.

Vá c  Vá ro s  Ö n kor m á ny z at a 
2 0 1 5 .  f e b r u á r  2 5 - é n  k ö t ö t t 
szerződést a programra bruttó 
535 m i l l ió  Ft  é r tékben ,  amely 
alapján elkezdődhetett a tervezési, 
m a j d  a  k iv it e l e z é s i  s z a k a s z . 

A 88 millió forintos önkormányzati 
önrésszel teljesülő projekt során 
megvalósuló fényforrás-cserével és 
korszerűsítéssel, valamint a LED-
es tech nológia a l ka l m azásáva l 
az  ön korm ányzat  a  j övő b en a 
közvilágításra szánt költségek jelentős 
részét tudja megtakarítani. A fejlesztés 
előrelépést jelent a közlekedés- és a 
közbiztonság területén is, ugyanis 

a fényáram-növekedésnek és a jól 
megválasztott színhőmérsékletnek 
köszönhetően Vác lakói éjszakánként 
j e l e n t ő s e n  v i l á g o s a b b n a k 
é r z é k e l i k  a  k ö z t e r ü l e t e k e t . 

A z  Ú j  S z é c h e n y i  T e r v 
keretében megvalósult „Vác Város 
közvilágításának energiatakarékos 
á t a l a k ít á s a”  e l n evez é sű  EU - s 
p r o j e k t  a z  E u r ó p a i  U n i ó 
Támogatásával, a Kohéziós Alap 
társfinanszírozásával valósult meg.

A fejlesztésről bővebb információt 
a www.vac.hu oldalon találhatnak.

-  Azt gondolom, hogy az új 
közvi l ágítás önmagáért beszé l , 

m inden ki l áth at ja ,  hogy az új 
l ámpate stek n agyobb fényerőt 
biztosítanak a korábbiaknál . Ez 
mind a közlekedés biztonsága, mind 
a közbiztonság szempontjából nagyon 
fontos. És hát kiemelkedő jelentőségű 
előrelépés a beruházás kapcsán, hogy 
az eddiginél jóval kevesebbe kerül 
majd a városnak a közszolgáltatás 
biztosítása - mondta Pető Tibor 
fejlesztésekért felelős alpolgármester.

A városvezető hozzátette: az 
önkormányzat mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a 2020-ig 
tartó új uniós pénzügyi ciklusban 
Magyarország rendelkezésére álló 

1200 milliárd forintnyi fejlesztési 
keretösszegből Vác is részesülhessen, 
bár tudni kel l , hogy Pest megye 
települései versenyhátrányban vannak 
a pályázatoknál az elmaradottabb 
térségek településeivel szemben.

- A közvilágítás korszerűsítéséhez 
h a s o n l ó  i n f r a s t r u k t u r á l i s 
beruházások tervével k ívánunk 
pá lyázni a lehetőségek szerint, 
olyan fejlesztési elképzelésekkel, 
amelyek hozzájárulhatnak, hogy 
minél gazdaságosabban üzemeltethető 
l e g ye n  a z  i n t é z m é n yh á l ó z a t , 
a  m e g a n n y i  k ö z s z o l g á l t a t á s 
-  em e l te  k i  Pető  Tib or.  R . Z .

Bővülhet a
hajléktalanellátás
rendszere
A Szociális Szolgáltatások Háza 

hajléktalanszálló intézményrészlegének 
h agyom ányos november i  nyí l t 
napján Fördős Attila polgármester 
bejelentette: az önkormányzat új 
bérlakás-építési programjában olyan 
lakásokat is kijelölnek, amelyeket a 
mostani helyzetükből szabadulni 
kívánó hajléktalanoknak kínálnak 
majd fel - segítendő társadalmi 
visszailleszkedésüket. Egyúttal felkérte 
az intézmény vezetőit, készítsenek 
előterjesztést arra vonatkozóan, hogy 
a nappali melegedő minden nap 
nyitva tarthasson a téli időszakban. 
És még egy kérést megfogalmazott: 
arra kérte a napközben zömmel 
az utcákon, köztereken tartózkodó 
hajléktalanokat, hogy legyenek 
tekintettel a többi állampolgárra, mert 
minél kulturáltabb viselkedésükkel 
ők maguk is hozzájáru lhatnak 
a z  e l ő ít é l e t ek  g yen g ít é s é h ez , 
a z  e l f o g a d á s  e r ő s í t é s é h e z .

Sellyei Imre csoportvezető helyettes 
ezután felkonferálta az esemény 
közreműködőit: a szálló ellátottjai 
körükben köszönthették Toldi Tamás 

énekest, és fellépett egy budapesti, 
hajléktalanok alkotta kis színkör is.

C z a u d t n é  J á r j a  A n d r e a 
csoportvezetőtől megtudtuk: jelenleg 
csaknem félszáz hajléktalan van az 
intézmény látókörében-ellátásában, 
és a hideg időszak beköszöntével 
kérnek minden állampolgárt, hogy ha 
rászorulóval találkoznak, jelezzék nekik.

K l in ger  M ár ia ,  a  Szoc iá l i s 
Szolgá ltatások Háza igazgatója 
elmondta: a decemberi testületi ülésen 
már a képviselő-testület asztalán lesz 
a nappali melegedő meghosszabbított 
nyitva-tartására vonatkozó előterjesztés.

A  n y í l t  n ap  a l k a l m á b ó l  a 
Vöröskereszt váci csoportja tél i 
ruhákból összeál l ított adományt 
vitt az intézménybe, de mások, így 
a különböző keresztény egyházak 
karitatív szervezetei is rendszeresen 
támogatják a hajléktalanszál lót.

Újrafestett
burkolati jelek
Az önkormányzat az e lmú lt 

n é h á ny  h é ten  tö b b  h e lyen  i s 
kijavíttatta a már elkopott biztonsági 
útburkolati jeleket, illetve itt-ott új 
jelzések is az aszfaltra kerültek.

A főmérnökség koordinálja ezt 

a fontos és folyamatos feladatot, 
az ütemezé s kérdé sében ped ig 
a  l akos s ág tó l  k apot t  j e l z é s ek 
i s  d ö n tő  s z e r e p e t  j á t s z a n a k . 

Mint azt bizonyára sokan látták 
már, az elmú lt néhány napban 
megújultak az útburkolati jelek a 
Földváry téren, a Zöldfa utcai játszótér 
előtti szakaszon, a bíróság épületénél, 
a Szent Miklós tér és a Hattyú utca 
találkozásánál - a beruházások költsége 
megközelíti a félmil l ió forintot.

- Nincs az a pénz, amit ne tudnánk 
erre a feladatra fordítani, ütemezni 
kell a munkákat, de az önkormányzat 
tisztában van vele, hogy ez egy 
kiemelten fontos közügy, tehát ennek 
megfelelően tervezzük a kisebb-
nagyobb beruházásokat - mondta Fördős 
Attila polgármester a Zöldfa utcai 
játszótérnél tartott sajtótájékoztatón.

S t e i d l  L e v e n t e ,  a  k ö r z e t 
képviselője köszönetet mondott az 
új il letve felújított felfestésekért, 
mint fogalmazott, ez létfontosságú 
vol t  an n ak é rdekében ,  hogy - 
programjának megfelelően - minél 
biztonságosabb lehessen a ki-bejárás 
a népszerű Zöldfa utcai játszótéren.

Hozzátette: fontos lenne a zebra 
felfestése is az engedélyt követően.

Komfortosítás
a tűzoltóknál
Önkormányzati támogatással illetve 

Török Bertalan vállalkozó önzetlen 
hozzájárulásával megszépült a váci 
tűzoltó-parancsnokság több helyisége, 
komfortosabbá téve az ügyeleti 
szolgálatot el látók körülményeit.

A fej leszté s kapcsán tar tott 
sajtótájékoztatón Fördős Atti l a 
p o l g á r m e s t e r  e l m o n d t a :  b á r 
szervezeti értelemben a tűzoltóság, a 
katasztrófavédelmi kirendeltség nem 
a város intézménye, az önkormányzat 
értelemszerűen a magáénak érzi 
a parancsnokságot, a laktanyát és 
lehetőségeihez mérten igyekszik 
segíteni a tárgyi feltételek javításában.

A szeptember végére befejeződött 
nagyobb szabású, 29 millió forintos 
külső-belső felújítás folytatását jelentő 
mostani kisebb fejlesztést önzetlenül 
támogató Török Bertalan vállalkozó 
felajánlása indoklásaként csak annyit 
mondott: váciként kötelességének 
tar totta ,  hogy hozzájáru l jon a 
fontos közfeladatot ellátó tűzoltók 
ügyeleti körülményeinek javításához. 

Kiszelák Ferenc kirendeltségvezető 
é s  V in kó  Kor n é l  p a r a n c sn ok 
köszönetet mondtak a támogatásért.
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Emléktábla 
Lőrincze Lajos 
tiszteletére

Száz éve született Lőrincze Lajos, a 
magyar nyelvművelés egyik kiemelkedő 
alakja. A jubileum alkalmából a város 
önkormányzata és a Magyar Nyelv 
Barátainak Egyesülete emléktáblát 
helyeztetett el annak a Liszt Ferenc 
sétányon lévő háznak a falán, ahol a 
professzor - rokonlátogatóban - igen 
sokszor megfordult felesége társasá-
gában.

A mementó avatásakor Fördős 
Attila polgármester Lőrincze Lajos 
érdemeinek méltatása mellett köszö-
netet mondott Dóra Zoltán tanár úr-
nak, nyelvművelőnek, aki a születési 
évforduló kapcsán felhívta az önkor-
mányzat figyelmét a neves tudós váci 
kötődésére.

Dóra Zoltán kijelentette: Lőrincze 
Lajos minden nyelvművelőnek példaké-
pe lehet, mint fogalmazott, a professzor 
azt vallotta, hogy a nyelv folyamatos 
változását nem szabad dogmatikus visz-
szautasítással fogadni, nyitottnak kell 
lenni az újításokra, hiszen nyelvében 
él a nemzet, és az élet maga is örökös 
változás.

Az ünnepségen Marton Zékény kon-
ferált, versmondással közreműködött 
Barkóczi Bence és Horváth Kolos - az 
Árpád Fejedelem-iskola diákjai igazán 
szépen használják az édes anyanyelvet, 
Lőrincze Lajos szellemében is. 

KULTÚRAKULTÚRA

A HÓNAP FOTÓI

Magányosan - Fotó: © Szaniszló Róbert / FPA Őszi színkavalkád - Tomor István felvétele

A váci dómban zengett 
a Bogányi-zongora
A csodahangszerként számon tartott Bogányi-zongora november 8-án vasárnapra 
hazatért, nem kicsit, hanem teljesen, még ha csak átmenetileg is.

A milánói világexpó keretében hó-
napokon át tartó „vendégszereplése” 
után a váci székesegyházban rende-
zett jótékony célú koncerten értelem-
szerűen maga a névadó 
zongoraművész, a Vácott 
született, a város dísz-
polgári címével is elis-
mert Bogányi Gergely 
szólaltatta meg a külön-
leges instrumentumot.

- Óriási feladatnak, 
sőt inkább küldetésnek 
tekintem a hangszer 
megalkotását és további 
fejlesztését. A zongora ál-
talánosan értelmezve az 
európai keresztény kultú-
ra ikonikus tárgya, és kis 
alkotócsapatunkkal arra 
vállalkoztunk, hogy köz-
reműködjünk az újjászü-
letésében. Bízom benne, 
hogy ezzel az új, korsze-
rű instrumentummal a 
magunk módján hozzájá-
rulhatunk Magyarország 
elismertségének növelé-
séhez, no és persze Vác 
hírnevének öregbítésében 
is. Szavakkal nem igazán 
tudnám kifejezni, milyen nagyszerű, 
felemelő érzés itt a dómban megszólal-
tatni a zongorát. Ezt csak a zene nyel-
vén lehet igazán érzékeltetni - mondta 

érdeklődésünkre Bogányi Gergely a 
koncert előtti utolsó pillanatokban.

A jótékony célú koncert fővédnö-
ke, Beer Miklós megyés püspök az 

eseményen köszöntőjében kiemelte: a 
máris csodazongoraként emlegetett 
hangszer Milánóban nagyszerűen hir-
dette a magyar kreativitást, s egyúttal 

igazán megtisztelő eseményként érté-
kelte a zongora helyi bemutatkozását.

- Egyre inkább érezzük, milyen nagy 
szükség van a világban, Európában a 

békességet sugalló tiszta 
hangra, átvitt értelem-
ben pedig ez a csodálatos 
hangszer nagyszerűen ér-
zékelteti a lélek tisztaságát 
- fogalmazott Beer Miklós. 

A koncerten Bogányi 
Gergely előbb Liszt Ferenc: 
Két legenda című szerze-
ményét („Assisi Szent Fe-
renc a madaraknak prédi-
kál”, „Paolai Szent Ferenc 
a hullámokon jár”) adta elő, 
majd - a Váci Szimfonikus 
Zenekarral közösen - Gri-
eg: a-moll zongoraver-
senyét is megszólaltatta.

A nagyszabású ese-
ményen az érdeklődők 
meg tek inthet ték G a-
ray Nagy Norbert fes-
tőművész Liszt-művek 
ihlette új, Consolation 
c ímű fe s t m é nyé t  i s .

A jótékony céllal szer-
vezett koncert bevétele 
a nemrégiben teljesen 

felújított kisváci Regőczi-kápolna 
javát szolgálja, s mint kiderült, több 
mint egymillió forint gyűlt össze 
a belépőkből a nemes célra. R. Z.

Közkincseink XXXVIII.
A FŐTÉRI SZENT MIHÁLY TEMPLOM 

A régészek honfoglalás 

kori leletek alapján úgy vé-

lik, már a 11-12. században 

is állhatott valami templom-

féle a város mai főterén, de 

hogy ez hogyan nézhetett 

ki, arról nincs konkrét adat. 

Az 1241-es tatár pusztítást, 

a „fekete vasárnapot” követően elnéptelenedett 

néhány évre a város, majd a váci vár (mai Géza 

Király tér) erődítését követően visszatért az élet, 

és a 13 század második felétől német telepe-

sek költöztek a mai Március 15-e tér helyére.  

A betelepedők habitusuknak megfelelően vá-

roskát építettek, falakkal védték a települést, 

városházát és templomot is emeltek a terü-

leten. Ekkor nőtt ki a földből a Szent Mihály 

templom is, „avatását” nagyjából a 14. század 

elejére lehet tenni. Első írásos említése 1319-

ből származik, melyben már arról tudósítanak, 

hogy templomukat Szent Mihály arkangyalnak 

ajánlják. Ez még román stílusban épülhetett, 

majd később háromhajós gótikus formára 

alakították, melynek tornya a korabeli metsze-

teken is jól láthatón, a magyar városrész temp-

lomának méreteivel határozta meg a látképet. 

A feljegyzések szerint a templom még jó ideig 

nem tartozott a váci püspökség alá, a bevétel 

utáni tizedet az esztergomi érseknek juttatta a 

német város papja. 1480-as feljegyzés viszont 

arról értesít, hogy ekkor már a Szent Mihály 

templom is a váci püspöknek adózott, bár tovább-

ra is német egyházi vezetője volt a városrésznek.   

1544-ben a német és a magyar városrészek 

is török kézre kerültek. A hódítók azonban a 

vallási toleranciát követve nem üldözték a ke-

resztény vallást. A Szent Mihály templom ma-

radt a saját funkciójának megfelelően, sőt a 

hódoltság idején a püspök székhelyéül szolgált 

és 1669-ben egy új tornyot emelhettek az itt 

lakók az épületre. Ekkori feljegyzések szerint, 

a templomot körülvevő temető fala mentén 

több török bolt állt illetve a piac is működött. 

Apropó temető! Mai megközelítésben extrémnek 

számító módon temettek akkoriban. A belváros 

szívébe, Vácon is a központi téren lévő katedrá-

lis kicsi kertjébe, vagy magába a katedrálisba!  

Máshova, felszenteletlen földbe, akár külterü-

letre nem is temettek halottat, legfeljebb öngyil-

kost, gyilkost, istentelent, vagy olyan balesetben 

elhunytat, akinek halálának részletei nem voltak 

tisztázhatók! Így történt ez nagyjából 1755-ig, 

amikor is Mária Terézia a temetést szabályo-

zó rendeletével be nem tiltotta ezt a módszert. 

A Szent Mihály templom a török 1685-ös 

kiűzetéséig, sőt további 100 évig még állt, 

tehát közel félezer évig temették a kis belvá-

rosi kertbe az elhunytakat.  A régészek szerint 

ezen a kis területen akkora tumultus volt, hogy 

a halottakat gyakran 6-7 rétegben temették 

egymás fölé, hogy elférjenek. Bizarr, nem?

A 18. század közepén a Szent Mihály temp-

lomot a kor barokk divatja szerint akarták 

átépíteni és kibővíteni. Elkészült a téglás al-

templom (ez látható most), és a leendő ba-

zilika alapjának egy része, azonban az új 

püspöknek más tervei voltak, ezért elbontat-

ta és betemettette az épület maradványait.  

Vác leghosszabb ideig szolgáló temp-

lomának alapjait a 2003-2005 közöt-

ti nagyszabású főtéri felújítás során 

tárták fel a szakemberek, azóta láthatók a fel-

színen az épület formáját érzékeltető faldarabok.

KEGYES ZOLTÁN

Az Őszi Művészeti Hetek keretében - a Görög Nemzetiségi Önkormányzat meghívására 
- november 5-én nagy sikerű koncertet adott a Madách Imre Művelődési Központban 
Megara város kórusa, az énekkar négy napig vendégszerepelt hazánkban, a váci volt az 
első fellépésük, műsorukban kis-ázsiai és peloponiszoszi dalok szerepeltek.

Ritka, sőt talán egyedülálló alkalom, hogy egy alkotónak egyszerre két helyszínen is 
önálló kiállítása legyen, Zubovits Györkös Erzsébetnek most megadatott ez a különleges 
lehetőség. A Credo -házban „Kertem virágai” címmel festményeiből láthat válogatást a 
közönség, a művelődési központ 4-es termében pedig a piac életképeit megragadó fotóit 
állította ki.

Csaknem félszáz közreműködő képei láthatók - egészen az év végéig - a művelődési 
központ emeleti galériájában „A fotó ünnepe” című tárlaton, amelyet Papp Ildikó, 
a váci Tourinform Iroda vezetője ajánlott az érdeklődők figyelmébe a november 13-
ai megnyitón. Az eseményen közreműködött Siket Anna, a Bartók-Pikéthy zeneiskola 
hegedűs növendéke.

A Margaréta Kávéházban december 3-áig látható Bari Janó festőművész, a város 
díszpolgára és Molnár Ferenc fotóművész Együttlét című kettős tárlata, melyet Kiss 
Zsolt önkormányzati képviselő ajánlott a jelenlévők figyelmébe a megnyitón. A politikus 
köszöntőjében a fehér és fekete harmóniájával, a jing és jang egységével jellemezte a két 
kiállító alkotásait.

Az I. világháború (1914–1918) váci dokumentumainak összegyűjtésére!

Mint annyiszor, most is az Önök segítségét kérjük az I. világháború váci emlékeinek, 
dokumentumainak összegyűjtéséhez. Terveink szerint a város I. világháború alatti 
történetét és a háborúban résztvevők életrajzát, életrajzi adatait feldolgozó kiadványt 
jelentetünk meg. Levéltárunk ezzel szeretne emléket állítani a háborúban résztvevők-
nek. Eddig kutatómunkánk során több mint kétezer személy adatait dolgoztuk fel. 
Ugyanakkor szeretnénk, hogyha mindenkiről teljesebb és pontosabb adatokkal 
rendelkeznénk.

HOGYAN LEHET ELJUTTATNI 
A DOKUMENTUMOKAT A LEVÉLTÁRBA?

Vác Város Levéltárába (2600 Vác, Múzeum u. 4.; levélcím: 2601 Vác, Pf. 59) személyesen, 
postai úton és e-mailben lehet eljuttatni a dokumentumokat. Elektronikus formában 
csak jó minőségű (300 dpi felbontásban, TIFF-formátum) dokumentumokat tudunk 
felhasználni. (Ajánlatos, hogy a digitalizálást a levéltár végezhesse.)

Tel.: 06-27-305-444
 E-mail: igazgato@vacarchivum.hu

Nyitva tartás: hétfő–csütörtök 7.30–16.00, péntek 7.30–13.30. 

Dr. Horváth Ferenc levéltár-igazgató

Felhívás Bogányi Gergely három zenedarabot adott elő a dómban. Fotó: Gerengay Gusztáv

Fotók: Cservenák Péter
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PROGRAMOK

PROGRAMOK HIRDETÉS

December 3. 19 óra 
Paul Blake: Római vakáció

Zenés játék Cole Porter dalaival
A belépőjegy ára elővételben: 3500 Ft,

Az előadás napján: 3800 Ft

December 5. 17. óra
Csengőszó

Az Apacuka zenekar tagjai is nagyon 
várják a Mikulást! Együtt izgulnak 

a gyerekekkel az érkezéséig, 
és hogy minél hamarabb odataláljon 
a rénszarvasokkal a legkisebbekhez, 

vidám dalokkal, téli slágerekkel, játékokkal 
múlatják az időt a várakozó közönséggel. 
Aki velük együtt tapsol, énekel és táncol, 
azt egész biztosan megjutalmazza a jó, 

öreg Mikulás!

December 5. 19 óra 
Slam Poetry verseny 
a VácMyLife! szervezésében

Az események állandó ceremóniamestere: 
Gábor Tamás ’Indiana’, 
állandó dj-je: DJ Span

December 6. 10-18 óra
Karácsonyi vásár, ajándékkészítés, játék, 

zene- és bábelőadások, találkozások, 
beszélgetések, feltöltődés, vasárnapi ebéd, 

sütik és teák, mesesarok,
a Magonc együttes
adventi koncertje 

A belépés díjtalan!
(Ingyenes regisztrációs jeggyel)

A nap belépődíjas programjai: 
11:00

Majorka Bábszínház
„Pártás királylány” 
című bábelőadás. 

16:00
Makám együttes adventi, 

interaktív családi koncertje.

December 10. 19 óra 
A L’art pour l’art Társulat előadása

Az abszurd humor hazai sztárcsapata 15.,
„A pofon egyszerű” 
című önálló színházi estje 

ismét felhőtlen szórakozást ígér 
a publikumnak.

December 11. 21 óra 
Jeszenszky-terem

Panoráma koncert
Jegyár: 700 Ft

December 12. 19 óra 
Színházterem

A 2014-es nagy sikerű váci koncert után 
ismét a művelődési központ 

színpadán láthatjuk 
Tabáni Istvánt,

a Csillag születik című tehetségkutató 
műsor második szériájának győztesét. 
A belépőjegy elővételben: 1500 Ft

Az előadás napján: 1800 Ft

December 12. 19 óra 
Jeszenszky-terem

Folk parti táncház
Havonta egy alkalommal fergeteges 

December 5. 19 óra
Fenyő Miklós-Tasnádi István:

Made in Hungária
Musical két részben

a Magyarock Dalszínház előadásában
Jegyár: 2600 Ft

December 11. 19 óra
A föltámadás szomorúsága

Ady Endre est
 (A Hobo bérlet 2. előadása) 

Szóló jegyár: 1900 Ft

December 12. 19 óra
Jean Genet: Cselédek

Szóló jegyár: 1900 Ft

December 13. 11 óra
Ha betér az égi király
Magyar népi betlehemes játék 

Alkotók: Fabók Mariann 
és Keresztes Nagy Árpád

Jegyár: 1200 Ft

December 18. 19 óra
Elvámolt nászéjszaka

Maurice Hennequin – Pierre Veber – 
Nádas Gábor zenés vígjátéka 
a Víg Vác bérleti sorozatban

Szóló jegyár: 2600 Ft

December 20. 17 óra
Ágacska, A bűvös erdő

A Fónay-HUMÁNIA Társulat 
és a Leányfalui ÁRVÁCSKA színjátszó kör 

karácsonyi meseelőadása
Jegyár: 1000 Ft

December 30. 19 óra
Előszilveszteri show Fábry 

Sándorral, 
a Bagi-Nacsa párossal

és Zsédával
Addig se feledjék, továbbra se igyanak 

mosatlan gyümölcslevet, hogy Beethoven 
a zene Mozartja, és kezeket a paplan fölé, 

éljenek a csajok!
Jegyár: 4900 Ft,

mely tartalmaz pezsgős koccintást 
és állófogadást az előadás szünetében.

KRESZ-PARK
Deákvári gyertyagyújtások
A Deákvári Civil Társaság 

ökumenikus adventi 
gyertyagyújtó 

programsorozatot rendez a kresz-parkban.
November 29-én 

az első gyertyát Rolik Róbert plébános 
gyújtja meg, 

december 5-én 
Csuka Tamás nyugalmazott református 

lelkész követi őt, aztán 
december 13-án 

Detre János evangélikus lelkész 
következik, végül 

december 20-án 
mindhárom lelkipásztor közreműködik a 

közösségi programban.

MIKULÁSFUTÁS 2015
A város és az egész kistérség egyik 

legrangosabb - az önkormányzat hathatós 
támogatását élvező - tömegsport 
rendezvényén két lehetőség közül 

választhatnak az érdeklődők.
A népszerű „Mikulásfutás” tömegsport 
versenyen minden korosztály képviselői 

rajthoz állhatnak 
a különböző kategóriájú futamokon.

Ugyanakkor a szabadidős futók egyre 
inkább igénylik a profi, digitális időmérést, 
ezért a szervezők az idén meghirdették 

a „Mikulás Future” elnevezésű 
megmérettetést is.

táncházat tartunk, melyre szeretettel 
várunk minden táncolni vágyót. 

A táncházak alkalmával dél-dunántúli, 
sárközi, moldvai, galga menti, bagi, 

szilágysági vidékek táncaival, stílusával, 
zenéjével, ismerkedhetnek meg 

az érdeklődők. 
A táncházat Ónodi Béla vezeti, 

a talpalávaló muzsikát 
a Váci Bartók- Pikéthy Zeneművészeti 

Szakközépiskola és Zeneiskola népzenei 
tagozatának együttese szolgáltatja. 

A program a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

December 13. 16 óra
Táncvarázs

„Ha a táncunkat nézed, 
a szívünk szavait hallod.” 

A TDT tánciskola év végére is tartogat 
meglepetéseket! Egy modern TáncShow-
műsorral vár mindenkit, melyben ismert 

dallamokra látványos koreográfiákkal lép 
színpadra a felnőtt csoport. A műsorban 

közreműködik Toldi Tamás művészeti-díjas 
énekes, valamint bemutatkozik 

a TDT összes növendéke.
Jegyár: 900 Ft 

December 19. 18 óra
„Szlovák karácsony” 

Fellép a Zobor folklór együttes
A belépés díjtalan!

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, 
5189/12 hrsz-ú, - 1000 m2 nagyságú, 
kivett beépítésre alkalmas ingatlant 

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

Vác, Altány-dűlőben a 4747/11 és 
4747/12 hrsz-ú, összesen 2406 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlanokat egyben 
Vác, Ulrich Károly köz 2. 5404/1 hrsz-ú, 
3103 m2 nagyságú, kivett beépítetlen 

területet megnevezésű ingatlant 
(jelentkezés sorrendjében)

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

Vác, „Toperini park” Avar utcába lévő 
4530/431 hrsz-ú, 1 ha 2955 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant 

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

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

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

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

Vác , Deák vár-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 27. szám alatti, 
3099/1 hrsz-ú, 118,5 m2 alapterületű, 
nem lakás célú pince-helyiséget, keres-
kedelem-szolgáltatás-vendéglátás-sport 
tevékenységi körre 

Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 8. 
szám alatti, 3192/A/8 hrsz-ú, 11,7 
m2 alapterületű, nem lakás célú he-
lyiséget . kereskedelem-szolgáltatás 
tevékenységi körre

Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 11. 
szám alatti, 3192/A/11 hrsz-ú, 39,8 
m2 alapterületű, nem lakás célú he-
lyiséget - kereskedelem-szolgáltatás 
tevékenységi körre 

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

delem-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 - kereske-
delem-szolgáltatás tevékenységi körre

Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2 db 
pavilonokat (külön-külön), 13-13 m2 
alapterülettel, - kereskedelem-szol-
gáltatás tevékenységi körre 

Vác, Zöldfa utca 33. szám alatti, 4526 
hrsz-ú , 31 m2 alapterületű, nem lakás 
célú helyiséget, - kereskedelem - szol-
gáltatás tevékenységi körre 

Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 1. szám 
alatti „volt Copy Special”, társasházi, 
3192/A/1 hrsz-ú, 44,5 m2  alapterületű, 
nem lakás célú helyiséget - kereske-
delem-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 - szol-

gáltatás tevékenységi körre
Vác, Deákvári fasor 2. szám alatti iroda 
épület, melléképület szabad helyiségeit, 
területeit - iroda, nyitott szín, szabad 
terület, raktár-tároló

Nem lakás célú 
helyiségek 

értékesítése:

Vác, Káptalan utca 11. szám alatti, 23 
m2 alapterületű, iroda megnevezésű 
ingatlant

Lakás értékesítése: 

Vác, Ulrich köz 3. fsz. 1. szám alatti, 
felújítást igénylő ingatlant, jelen álla-
potban - 94 m2 alapterületű

Hasznosítási pályázat 
épületingatlanra:

Vác, Eszterházy utca 2. szám alatti épü-
letingatlan felújítására, hasznosítására

Lakás bérbeadásra - 
szociális alapon:

Vác, Deákvári főút 16. 4/11. szoba 
(42 m2, komfortos)

HASZNOS

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. 
Vagyonhasznosítási részleg (Vác, Köztársaság út 34.) 2015. 11-12. havi hirdetései:
Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról.Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.: 27/510-103

 Fókuszban a kisvállalkozások 

Az elmúlt évek gazdasági folyamatainak 
hatására nem csak a bankok és ügyfeleik 
közötti kapcsolat szerepe értékelődött 
fel, hanem működésük fenntartásához, 
bővítésükhöz sokszor szükséges forrás 
biztosítása is.  Éppen ezért a megfelelő, 
személyre szabott lehetőségek megtalálása 
terén a korábbinál lényegesen nagyobb súlya 
van a bizalomnak, az együtt gondolkodásnak 
és talán épp e miatt előtérbe kerül a hosszú 
távú kapcsolatok jelentősége is.  Egy jó 
pénzügyi partner választása biztosítéka 
a megfelelő, kiszámítható, hosszútávon 
tervezhető pénzügyeknek. Szerencsére 
már nagyon sok olyan finanszírozási 
lehetőség nyílt meg, amelyek segítik 
a vállalkozásokat a tovább lépésben. 
Ilyen például a Magyar Nemzeti Bank 
Növekedési Hitelprogramja, amelynek 
II. szakasza keretében a kedvezményes 
kamatozású hitelt ingatlanvásárlásra 

vagy forgóeszköz finanszírozásra lehet 
felhasználni. A finanszírozás mértéke 
függ vállalkozásának adósminősítésétől, 
árbevételétől és eladósodottságától. Az 
igénylést érdemes minél hamarabb elindítani, 
hiszen ezt a kedvező finanszírozást, 2015 
év végéig lehet igénybe venni.

A hazai mikrovállalatok kiemelkedő szereplői 
a gazdasági életnek, hiszen a munkavállalók 40 
százalékát ők alkalmazzák és részarányuk a magyar 
GDP tekintetében közel 20 százalék. Méretüknél 
fogva azonban épp ezek a cégek a legvédtelenebbek 
a piaci hatásokkal szemben, így számukra 
különösképpen felértékelődik a bankkal való hosszú 
távú kapcsolat kialakítása és megőrzése valamint új 
finanszírozási források megtalálása.

Kolozsvári Zsolt 
Vác CIB Bankfiók, fiókigazgató

KARÁCSONYI KARÁCSONYI 
KÖNYVVÁSÁR!KÖNYVVÁSÁR!
A Szalay Könyvkiadó A Szalay Könyvkiadó 
könyvkiárusítást tartkönyvkiárusítást tart

2015. nov.15-től - 2015. nov.15-től - 
dec.31-éig.dec.31-éig.

Hely: Hely: 
Vác, Széchenyi Vác, Széchenyi 
István utca 3-5.István utca 3-5.

/Lottózó mellett//Lottózó mellett/

Szőnyegtisztítás 

15 m2 felett 1000 Ft/m2
15 m2 alatt 1300 Ft/m2

Háztól házig
Telefon: (06-30) 296-1771.

Új tagokat vár 
a musical 

stúdió
A  G y é m á n t  M u s i c a l  S t ú d i ó
tehetségeket keres új produkcióihoz.
Szeretsz énekelni, táncolni és színészkedni? 
Kipróbálnád magad a színpadon? 
Akkor ne tétovázz, nálunk a helyed! 
Téged is vár a Gyémánt Musical Stúdió!
Várunk minden fiút és lányt, akik szeretik 
a zenés színházat, az alsó korhatár 9 év.
Foglalkozásaink: ének, színpadi 
koreográfia, dráma és színészmesterség.
A foglalkozások helyszíne: Madách 
Imre Művelődési Központ 34-es terem.

Bővebb információ: 
Brenner Judit
 (70/257-3622)

www.gyemantmusical.hu

A Váci Hírnök terjesztésével 

kapcsolatos észrevételeket 

a 06-30/583-6767-es, 

a 06-30/698-9507-es és 

a 06-20/219-8921-es 

telefonszámokon várjuk!

Téli Ünnepi Napok

December 3-án kezdődik és egészen 
február végéig programok hosszú 
sorát kínálja az érdeklődőknek a 
Madách Imre Művelődési Központ Téli 
Ünnepi Napok című eseménysorozata.
Mint Retzler Péter igazgató a beharangozó 
sajtótájékoztatón elmondta, arra 
törekedtek, hogy minden korosztálynak 
bőven kínáljanak szórakozási lehetőséget.
A Téli Ünnepi Napok kínálatát tartalmazó 
műsorfüzet ötezer példányban 
jelent meg és már megtalálhatják 
az érdeklődők mind a művelődési 
házban, mind más intézményekben.
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A klubélet erősítése
az egyik fő cél

A Vác Városi Evezős 
Club október elején új 
elnököt választott Vácy 
Károly önkormányzati 
képviselő személyében.

- A klub pénzügyi 
helyzetének stabilizálását, erősítését 
tekintem a legfontosabb feladatomnak, 
aminek több összetevője lehet. Egyrészt 
fontos, hogy gyarapítsuk a szponzorok 
táborát, újabb támogatókat nyerjünk 
meg. Aztán lényeges, hogy folyamatosan 
keressük a pályázati lehetőségeket, például 
bízom benne, hogy a 2020-ig tartó uniós 
pénzügyi ciklusban a mi lehetőségeinkre 
szabott EU-kiírás(ok) is lesznek, de 
természetesen a hazai tenderek jelenthetik 
az elsődleges forrást. A harmadik, és 
meggyőződésem szerint a legfontosabb 
pillér a klubélet erősítése, az egyesület 
társadalmi beágyazottságának elmélyítése 
oly módon, hogy a  leigazolt sportolóink 
családtagjait is mindinkább bevonjuk a 
közösség mindennapjaiba, erre magam 
is nagyszerű példákat láttam nyugati 
államokban, főleg Németországban. A 
versenysport és az utánpótlás-nevelés 
mellett a szabadidős sportolás feltételeinek 
javítása is fontos kitörési lehetőség, 
ebben szintén előre kívánunk lépni a 
jövőben, fontos, hogy erősítsük e téren a 
szolgáltatásunkat, annál is inkább, mert 
ez folyamatosan stabil bevételt jelenthet 
- mondta érdeklődésünkre az új elnök.

- Pályázatok révén eddig is viszonylag 
sok forrást sikerült elnyernie az egyesületnek, 
kérem, értékelje ebből a szempontból az 
idei évet!

- A Magyar Evezős Szövetséggel 
nagyszerű a kapcsolatunk, ennek 
köszönhető, hogy az idén jelentős összeget 
sikerült elnyerni a klubház energetikai 
korszerűsítésére, ami kazáncserét, 
szigetelést és nyílászáró cserét foglalt  
magában - a beruházás révén jelentősen 
csökkenhetnek a fenntartási költségek.

-  A VVEC az o r szág eg y ik 
legeredményesebb utánpótlás-nevelő 
egyesülete, ezen a profilon nyilván nem 
kívánnak változtatni.

- Csakis erősíteni, így például szép 
siker lenne, ha a huszonnyolc klubot 
számláló egyesületi rangsorban az idén 
elért negyedik hely után jövőre esetleg már 
dobogósak lehetnénk az összesítésben, és 
folyamatosan tartanánk a színvonalat. 
Ennek fő letéteményese Mácsik Miklós 
vezetőedző és a Pro Urbe-díjas Rapcsák 
Károly mesteredző. De tisztában vagyunk 
vele az elnökséggel, hogy az örvendetesen 
nagy taglétszám indokolttá tenné új 
szakember szerződtetését is, ám ez a hazai 
képzés visszaesése miatt nem is annyira 
könnyű feladvány, mindazonáltal nem 
teszünk le erről a célról sem. R. Z.

HAJRÁ VÁC!
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FÓRUM

SPORT

Soroksár SC - Vác FC:
Vác FC - Ajka FC:
SZTK-Erima Szigetszentmiklós - Vác FC:

Váci KSE - Komlói BSk:
Váci KSE - Balmazújvárosi KK:
Ceglédi KK - Váci KSE:

Ipress Center Vác - M.óvári KCSE:
Siófok KC - Ipress Center Vác:
Ipress Center-Vác - MTK:

2-1
2-1
1 -1

29-30
34-30
20-26

33-25
26-23
20-21

Labdarúgó NB II. 

EREDMÉNYEK

Kézilabda eredmények 

EREDMÉNYEK

 Gyógyszertárak ügyeleti rendje

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

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

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

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

I Alsóvárosi Gyógyszertár Vác, Zöldfa u. 25. 06 -27/311-157

Polgármesteri fogadóóra

Fördős Attila

Vác város polgármestere 

Ideje: minden hónap első 
hétfőjén 14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
polgármesteri iroda

Előzetes időpont egyeztetés szükséges, 
a polgármesteri hivatal titkárságán!

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

Ügyfélfogadás a 
polgármesteri hivatalban

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

A polgármesteri hivatal zöld száma: 
06-80/890-020

Ügyfélfogadás az 
okmányirodában

Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-18:00

Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-18:00

Péntek: 8:00-16:00 

Ebédidő: 12:30-13:00

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

Alpolgármesteri 
fogadóóra

Pető Tibor

Vác város alpolgármestere

Vác 3. sz. választókerületének 

képviselője 

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor 

Telefonszám: 30/954-6997, 27/315-534
E-mail: petotibor@fidesz.hu
Helye: Városháza, 133. szoba, 

alpolgármesteri iroda

Mokánszky Zoltán

Vác város alpolgármestere

Vác 7. sz. választókerületének 

képviselője 

Ideje: minden hónap első 
hétfőjén 14:00-18:00 

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor
Telefonszám: 27/315-534

E-mail: mokanszky.alpolgarmester@
varoshaza.vac.hu

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Jegyzői fogadóóra

Deákné Dr. Szarka Anita

Vác Város Jegyzője 

Ideje: minden héten hétfőn 
14.00-18.00 óráig

Helye: Városháza, fsz. 33. iroda
Telefonszám: 06-27/513-409

E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu

Országgyűlési 
képviselői 

elérhetőségek

Harrach Péter 

országgyűlési képviselő

Email: peter.harrach@parlament.hu

 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

Önkormányzati képviselői 
fogadóórák

Kriksz István

Vác 1. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/913-2607
E-mail: krikszistvan@fidesz.hu

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

Kovács Ágnes 

Vác 2. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/949-9270, 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@fidesz.hu

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

Dr. Manninger Péter

Vác 4. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/844-3212
E-mail: manningerpeter@fidesz.hu

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

Steidl Levente

Vác 5. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Minden hónap első szerdáján 
17.00-18.00 óra

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

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

Kiss Zsolt

Vác 6. számú választókerületének

képviselője

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor
Telefonszám: 20/263-9865

E-mail: kisszsoltjanos@gmail.com

Vácy Károly

Vác 8. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

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

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

dr. Bóth János

Vác 9. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

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

Balkovics Péter

Vác 10. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

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

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

Kászonyi Károly 

(Jobbik)

Ideje: minden hónap első 
csütörtökjén 16:30

Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Vácott születtek:
Borza Viktor Zalán és Hertelendy 
Judit gyermeke: Tícia, Bodó Péter és 
Marczin Ágota Csilla gyermeke: Samu, 
Revóczi Kálmán és Fejes Kata gyermeke: 
Szofi, Egri Róbert és Illés Ágnes Cecília 
gyermeke: Róbert Miklós, Faragó Tamás 
és Molnár Csilla gyermeke: Dóra, Vass 
Tamás és Prékopa Angéla gyermeke: 
Erik, Horváth Márk és Puskás Anita 
gyermeke: Levente, Gémes Tamás 
Miklós és Eckhardt Sára gyermeke: 
Dávid, Bera Mihály és Juhász Tímea 
Angéla gyermeke: Miléna, Kosztyán 
József és Várszegi Athéna Afrodite 
gyermeke: Zora, Halmai Gábor és 
Pikács Anikó gyermeke: Alexandra Edit, 
Petre G ábor é s Kövesd i Lívia 
gyermeke: Nimród Gábor, Oszolik 
Szabolcs László és Kurnász Beatrix 
Edit gyermeke: Szabolcs József

Házasságot kötöttek:
Varsányi Attila és dr. Varga Eszter, 
Németh Szilárd és Demény Zsanett, 
Schrenckh Péter Pál és Guszmann Renáta

Elhunytak: 
Szentpéteri István Tibor /1952/, Simon 
Jánosné sz: Fuchs Ibolya /1927/, Praszna 
Lajosné sz: Puskás Ilona /1938/, Völgyi 
Lászlóné sz: Bokor Klára Terézia /1920/, 
Báder István Györgyné sz: Pilinyi 
Magdolna /1923/, Szabó Teréz Ilona /1937/, 

Apkó Mihályné sz: Kollár Anna /1934/, 
Ferjancsics István Tibor /1948/, Sólyom 
Károlyné sz: Herendi Mária /1933/, 
Szedlacsek Ferencné sz: Honti Mária 
Anna /1931/, Deák Andrásné sz: Nagy 
Rózsa /1931/, Dani Béla /1959/, Hamperger 
Istvánné sz: Boricza Erzsébet /1941/, 
Kurdi Kálmán Bálint /1940/, Kralicsek 
István /1944/, Baráthné Kiséri Andrea 
/1968/, Szaller Ferencné sz: Villányi Klára 
/1924/, Plankó Mihályné sz: Szabó Márta 
/1936/, Jagodics Lajosné sz: Sztankovits 
Erzsébet Borbála /1938/, Kiss Istvánné 
sz: Horváth Rózsa /1939/, Bartók László 
Csabáné sz: Robotka Jolán /1949/, 
Ágoston Józsefné sz: Varga Erzsébet 
/1941/, Kettner Henrikné sz: Matz 
Julianna /1939/, Kristóf Béla /1931/, Bokor 
László /1943/, Deák Lászlóné sz: Kvanta 
Zsuzsanna /1937/, Bán Andrea /1964/, Kiss 
Ernőné sz: Lakatos Erzsébet Julianna 
/1932/, Inczédy Jánosné sz: Ruzsicska 
Sarolta /1927/, Szabó Mária /1965/, Lánczy 
Kornélné sz: Félix Ilona Terézia /1942/

HASZNOS
Váci sportolók 
a paraatlétikai 
világbajnokságon

 Október 21-31. között rendezték 
meg a paraatlétikai világbajnokságot, a 
helyszín Doha volt. 
Megyénket és városunkat a Váci Re-
ménység Egyesület kiváló sportolói 
képviselték, edzőjük, Szikora Gyula 
vezetésével - és szép eredményekkel 
térhettek haza. 
Hiszen a súlylökő Szöllősi István - élete 
eddigi legjobb eredményével - tizedik 
lett. Szigeti Noémi nyolcadikként vég-
zett buzogányhajításban, míg ötödik-
ként súlylökésben, az ugyanebben a két 
számban induló Kálmán Krisztina pedig 
kilencedik és hetedik helyet szerzett. 
Keresztesi Erika 400 méteren új egyéni 
csúccsal az ötödik helyen ért célba.

Gombás-Sejce rally 
hetven indulóval

 Több mint hetven induló vett részt 
november 8-án a Gombás-Sejce raly-
ly versenyen, amelyet csaknem 2000 
néző kísért figyelemmel. 
A versenyt végül a Molnár Ferenc-Czi-
nege László duó nyerte meg a Kókai 
Gábor, Soós István és a Riskó Dániel, 
Bartha Nándor alkotta páros előtt.

Sisa mester lemondott, 
Nagy Tibor lépett a helyére

Sisa Tibor, a Vác FC trénere november 
harmadikán benyújtotta lemondását.

A Vác FC vezetősége sajnálattal, 
de elfogadta a tréner döntését, így 
megköszönték az eddigi lelkiismeretes, 
a lapos munkáját, é s sok sikert 
kívántak neki további pályafutásához.

Sisa Tibor az NB III-as bajnoki cím 
megszerzése után, a nyáron vehette át a 
váci csapat irányítását, 
akikkel nem tudta 
teljesíteni az elvártakat, 
és mivel a bajnokság 
félidejéhez közelítve 
a tabella végén áll a 
csapat, ezért a tréner a 
távozás mellet döntött. 

A csapat irányítását ideiglenesen, 
megbízott edzőként Nagy Tibor vette át 
- az új vezetőedző annak idején oszlopos 
tagja volt a magyar bajnoki címet 
szerzett Vác FC Samsung csapatának, 
szerepet kapott a nemzeti válogatottban 
is, tizenhétszer ölthette magára a 
címeres mezt, a legutóbbi időkben 
utánpótlás edzőként tevékenykedett.

November hetedikén 
lépett először pályára 
ú j ,  m e g b í z o t t 
vezetőedzőjével a Vác 
FC, s Nagy Tibornak 
jól sikerült a debütálás, 
hiszen a csapat győzni 
tudott az Ajka FC ellen.

Az 5. helyen zárt a VácPandas U17-es csapata

A Vác Pandas serdülő csapata október 
végén fantasztikus mérkőzésekkel zárta 
a korcsoportos magyar bajnokságot. 

Sajnos a Dabas Sparks erősebb 
alakulata ellen kemény küzdelemben 
elszenvedett vereség miatt nem jutott 
be a gárda a felsőházi rájátszásba, de 
a tavalyi címvédő Young Guns United 
Dunaújváros Gorillaz ellen kettős 
győzelemmel fejezték be a hétvégét a fiúk. 

Fantasztikus siker volt ez a bajnoki 
szereplés, hiszen a MAFSZ-újonc 
legénység 5 győzelemmel (Dabas 
Sparks /Div2-es/, Bp. Cowbells /tavalyi 
HFL bajnok/, Debrecen Gladiators /
idei Div2-es bajnok/ és a YGU /Div1-
es/ serdülő csapatok legyőzésével) 
és 6 vereséggel az 5. helyen végzett. 

A játék hétvége természetesen 
kiemelte a legjobbakat is a csapatból. 
A „Defense csapategység” kategória 
legjobbja Malovecz Balázs volt, aki 
fantasztikus fejlődésével és nagyszerű 
védelmi megmozdulásaival érdemelte 
ki az MVP címet. Az „Offense 
csapategységben” pedig Boros-Lesko 
Áron érdemelte ki a címet, aki már 
mérkőzések óta kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott, s ezen a hétvégén is látványos 
elkapásokkal gyönyörködtette a nézőket 
- szakembereket és laikusokat egyaránt 
-, s volt utolsó másodpercben is TD-t érő 
elkapása, így ő lett a nap Offense MVP-je. 

Gratulálunk nekik és a csapatnak is!
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Váci veterán 
kézilabdázók Európa 
legjobbjai között

Rendkívül sikeresen szerepeltek 
a magyar csapatok a Nizzában 
megrendezett kézilabda Európai 
Masters Játékokon, és a sikereknek 
váci főszereplői is voltak.

 A veterán korosztályos Európa-
bajnokságon a férfiaknál a Budapest 
Old Boys a 45 év fölöttiek viadalában a 
második, az 50 év fölöttiek versenyében 
pedig az első helyet szerezte meg.

  Az idén a Budapest Old Boys-
csapatok színeiben a férfiak +45 
korosztályában a torna legjobbja a Váci 
KSE igazolt játékosa, Bajusz Sándor 
lett, míg a +50-es korosztályban Nemes 
Tibor érdemelte ki ugyanezt a címet.
Mint Kriksz István, a Művelődési-
Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság 
tagja felvetette, mindketten kiérdemelték, 
hogy a köszöntöttek között legyenek 
majd a „Váci sikerek, sikeres váciak” 
elnevezésű ünnepségen.

Ferjancsics László

Vácért Lokálpatrióta Egyesület 

és Együtt - 

a Korszakváltók Pártja

Ideje: december 17. (csütörtök) 17 óra
Helye: Madách Imre Művelődési 

Központ
E-mail: ferja@freemail.hu



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

300 Ft + ÁFA/szó

H I R D E T É S F E L V É T E L :
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.

Tel.: +36 30/698-9507; +36 30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

 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 Partycsóka Tomi Show
22:30 Híradó ismétlés

karbantartó (elektromos lakatos),
szerelő,
ellenőrző bélyegző,
csőhajlító gépbeállító/gépkezelő,
targoncás
extruderkezelő.

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


