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I N G Y E N E S  K I A D V Á N Y

NAGY SIKER VOLT
A TAVASZI FESZTIVÁL
Többek között telt házat 
vonzott az Új Színház 
A funtineli boszorkány 
című előadása is, melynek 
főszerepét Koncz Andrea 
székely származású 
színésznő alakította.

9. oldal

BRONZ MAKETT 
A FŐTÉREN
A terület egyedülálló 
épületegyüttesét bemutató 
- Braille írással kiegészítve 
a vakok és gyengén látók 
számára is segítséget nyújtó - 
bronz térplasztikát állított fel 
a főtéren a Rotary Club Vác.

10. oldal

UZONYI BÁLINT A 
DIÁKPOLGÁRMESTER
A pünkösdi hosszú 
hétvége előtt rendezett 
színes programú főtéri 
kampányzárón a Madách-
gimnázium tanulóját 
választották Vác új 
diákpolgármesterévé.

7. oldal

KÖRZETI KÖRZETI 
MEGBÍZOTTI IRODA MEGBÍZOTTI IRODA 
A NAGYÁRUHÁZBANA NAGYÁRUHÁZBAN
6. OLDAL6. OLDAL
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HOL
járunk?

F       elmérések alapján az utóbbi években, 2010 óta 
folyamatosan javul hazánkban a rendőrség, a 
rendőri munka társadalmi megítélése. Ezzel együtt 

még mindig kicsit lépéshátrányban vagyunk ezen a téren európai 
összehasonlításban: uniós szinten a lakosok 75%-a bízik szinte 
maradéktalanul a hétköznapi élet biztonságáért felelős egyenruhásokban, 
nálunk ez az arány 70% körül van. Gyanítom, hogy a többi volt 
szocialista kelet-európai államban szintén inkább átlag alatti a mutató, 
aminek persze bőven megvan a magyarázata.

Nem szeretnék túl sokat visszafelé kalandozni az időben, de fontos 
megjegyezni: a szocialista blokkban a rendszerváltásig a rendőrségnek 
jobbára nem a hétköznapi rend, nem az állampolgárok életének, 
vagyonának, biztonságának óvása volt a fő feladata (legfeljebb csak 
papíron), hanem a rendszer, az elnyomó politikai hatalom védelme. És 
csatlakoztak a hivatalos szervekhez lelkes önkéntesek (értsd: filléres alapon 
megvett besúgók) is, a legtöbbjükről mindenki tudta a környezetükben, 
milyen aljasak, mások a sírig megőrizték-megőrzik mocskos titkukat. 

A lényeg a lényeg: akkoriban mindenki félelemben élt valamilyen 
szinten, senki nem tudhatta, nincs-e célkeresztben valamiért, akár csak 
egy-egy kritikus kiszólásért.

De kanyarodjunk a jelenbe, aminek rendőri szempontból meghatározó 
elvi alapvetése a rendszerváltás után nem sokkal megfogalmazott 
„Szolgálunk és védünk”-jelmondat, jobb összefoglalás nem is igen kell a 
feladat kapcsán.

A cél teljesítése persze nem csupán elhatározás kérdése, 
a lelkesedés kevés, pénz, paripa, fegyver is kell a bűnözőkkel 
szembeni hadviseléshez, a szabálysértők elleni hatékony fellépéshez, a 
közbiztonsággal kapcsolatos ismeretterjesztéshez.

Vácott az utóbbi időben sok fontos intézkedés történt a rendőri 
munka még hatékonyabbá tétele érdekében, a legutóbbi előrelépés, hogy 
a napokban körzeti megbízotti iroda nyílt a város déli határában lévő 
áruházi központban, így már a Földváry tér, Máriaudvar, Václiget 
területét magába foglaló városrészben is számítani lehet a folyamatosabb-
fokozottabb rendőri jelenlétre.

Mivel ma már nem erőszakszervezet a rendőrség, így vélhetően annál 
inkább nő a bizalmi indexe, minél közvetlenebb kapcsolatban van a 
lakossággal. Legalábbis a józan, csendesebb többség nyilvánvalóan így 
gondolkozik. A bűnözők, titkon rosszban sántikálók,a feketét is fehérnek 
hazudó, agyonliberalizált megélhetési jogvédők szavára pedig ne adjunk 
túl sokat...

RIBÁRY ZOLTÁN | fôszerkesztô | ribary.zoltan@gmail.com   TARTALOM
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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: Dr. Ballay Attiláné ny.mg.mérnök, akinek 
gratulálunk! A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. A múlt havi rejtvényként a 
máriaudvari Coburg/Marx villa volt látható egy archív felvételen. Mostani feladványunk megfejtését június 15-éig várjuk.

VÁROSI KITÜNTETÉSEKRE VÁRNAK JAVASLATOKAT
Vác Város Önkormányzat Képviselő- 
testületének 63/2013. (XII.13.) számú 
rendelete szól a városi kitüntetések 
alapításáról és adományozásáról. A 
város érdekében kifejtett kiemelkedő 
munka elismerésére:

-VÁC VÁROS DÍSZPOLGÁRA;
-PRO URBE: - SZEMÉLYI;

-PRO URBE: - KÖZÖSSÉGI
díj adható.

VÁC VÁROS DÍSZPOLGÁRA
A 63/2013. (XII.13.) számú rendelet 4-5. 
§-ának értelmében:
„4. § (1)  Vác városa érdekében, hosszú 
időszak alatt kimagasló társadalmi, 
gazdasági, közösségi, kulturális, egyéb 
tevékenysége, vagy az egész életpályája 
során a város hírnevét öregbítő és 

történelmileg is maradandót alkotó személy 
részére „Vác Város Díszpolgára” kitüntető 
cím (továbbiakban: díszpolgári cím) és az 
ezt tanúsító  díszoklevél adományozható.
(2) E kitüntetést Vácról elszármazó, 
külföldön élő, illetve a rendelet hatályba 
lépését  követően elhalálozott személy 
is megkaphatja.
5. § (1) A díszpolgári cím és díszoklevél 
adományozását a javasolt személy 
megnevezésével, tevékenységének 
és érdemeinek hiteles és részletes 
indokolásával, a képviselő-testület 
tag ja , továbbá Vác város polgára 
kezdeményezheti, valamint Vác Város 
Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei. A 
javaslatokat minden év június 15-éig lehet 
benyújtani a polgármesternek címezve.”

PRO URBE
A 63/2013. (XII.13.) számú rendelet 6. 

§-ának értelmében:
„6.§ (1) A Pro Urbe kitüntetés annak 
adományozható, aki Vác város érdeké-
ben maradandó, kiemelkedő, jelentős 
tevékenységet folytatott tudományos, 
kulturális, sport területen. Továbbá ado-
mányozható önfeláldozó és lelkiismeretes 
munka, életmű elismeréseként is.
(2) Kitüntetésből egyéni és közösségi 
is adható.
(3) Kitüntetésre javaslatot tehet a képviselő-
testület tagja, a város szakmai, érdekvédelmi 
és politikai szervezete, egyházi szervezet, 
valamint Vác város polgára, Vác Város 
Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei, 
továbbá civil szervezet is döntéshozó 
szervének többségi döntéssel meghozott 
javaslatával. A javaslatot a javasolt 
személy vagy közösség megnevezésével, 
tevékenységének és érdemeinek hiteles 

és részletes indokolásával minden év június 
15-éig lehet benyújtani a polgármesternek 
címezve.”
Amennyiben javaslatot kíván tenni, úgy a 
javasolt személy nevét, címét, a javaslat 
indokait 

2016. június 15-e (szerda) 12 óráig 
Deákné dr. Szarka Anita, 

Vác város jegyzője részére személyesen: 
a Polgármesteri Hivatal fsz. 33. sz. 

irodájába, postacímen: a 2600, Vác 
Március 15. tér 11. sz. levélcímre, 

elektronikus úton: 
a sajto@varoshaza.vac.hu e-mail címre 

szíveskedjen eljuttatni!
A kitüntetések átadása 2016. augusztus 
20-án, a Szent István napi ünnepségen, a 
város lakosságának nyilvánossága előtt, 
ünnepélyes keretek között történik.

Deákné dr. Szarka Anita s.k.
Vác város jegyzője

FELHÍVÁS VÁC VASÚTI EMLÉKEINEK ÖSSZEGYŰJTÉSÉRE

Mit keresünk?

Vác állomással és a Vácot érintő 
vasútvonalakkal kapcsolatos bármilyen

• írásos dokumentumot (igazolványok, 
kinevezések, körlevelek, emléklapok stb.)

• nyomtatott anyagot (menetrendek, 
hirdetmények, tájékoztató füzetek, 
meghívók

•  fé nyké p e t ,  f i l m fe l vé te l t 
(állomásokról, vonatokról, vasutasokról 
stb.)

• tárgyi emléket (kitüntetések, 
emléktárgyak, makettek stb.)

A dokumentumok – a tárgyi emlékek 
kivételével – a levéltárnak ajándékozhatók.

Az otthon megőrizni kívánt 
dokumentumokat digitalizálás, illetve 
kiállítás után visszajuttatjuk.

Információ, adatküldés: 
Vác Város Levéltára:

2600 Vác, Múzeum utca 4.
Levelezési cím: 
2601 Vác, Pf. 59.

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

Nyitva tartás: 
hétfő–csütörtök: 7:30–16:00, 

péntek: 7:30–13:30.

Segítségüket előre is köszönjük!

2016-ban 170 éves a Pest–Vác és 105 éves a Rákospalota–Újpest–Veresegyház–Vác vasútvonal. Ennek megünneplésére Vác Város Levéltára kiállítást 
rendez Vác vasútjának múltjáról. A kiállítás anyagának összegyűjtéséhez az Önök segítségét is kérjük.

 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
20:17 Sporthírek
20:20 Katolikus tv – 

vallási magazin
21:00 Spiritusz  – sport, 

életmód és sza-
badidő 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 – hírhát-

tér-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 maga-
zinműsor

20:40 Nagyító – hírhát-
tér-műsor

21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés
 Péntek
20:00 Híradó
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kulturális 

programajánló maga-
zinműsor

20:40 Térségi magazin
21:10 Particsóka Tomy Show
22:30 Híradó ismétlés

1/1: 100.000 Ft + ÁFA
1/2: 50.000 Ft + ÁFA
1/4: 25.000 Ft + ÁFA
1/8: 12.000 Ft + ÁFA

Apróhirdetés: 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 

LÁTJÁK ÉS OLVASSÁK. 
HIRDESSEN NÁLUNK!
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DÖNTÖTT A TESTÜLET KRÓNIKA

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE 2016. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉN
AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA:

22/2016.(V.20.) rendeletmódosítás a költségvetésről szóló 9/2016.(II.19.) sz. 
rendeletről -

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források költségvetési 
rendeletbe történő beépítése, valamint az intézmények előirányzat módosítási kérelme 
indokolja. Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 

8.084.758 eFt lesz. 

23/2016.(V.20.) rendeletmódosítás a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
9/2012.(III.22.) sz. rendeletről -

A módosítást indokolja a legutolsó SZMSZ módosítás óta a Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által hozott rendeletek felülvizsgálata okán bekövetkezett 
rendeletmódosítások technikai jellegű átvezetése. A Képviselő-testület hatékony működése, 
üléseinek zavartalan lefolytatása érdekében bevezetésre került a tiszteletdíj megvonásának 

lehetősége.

24/2016.(V.20.) rendeletalkotás a közterületek használatáról és rendjéről -
Az egyes ingatlanok, létesítmények forgalomvonzó hatása meghaladja a jelenleg 
rendelkezésre álló parkolóhely kapacitásokat, ennek érdekében az ellátáshoz feltétlenül 
szükséges a gépjárművek elhelyezése részben a közterületen is. Jelen rendeletmódosítással 

a duplikáció elkerülhető és az adminisztrációs terhek csökkenthetőek.

A rendeletek teljes terjedelmükben a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 
129. sz. irodájában megtekinthetők.

Deákné Dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Kifüggesztve: 2016. május 20.-án
Levéve: 2016. június 20.-án

A testületi ülésről jelentjük

Európa legnagyobb kihívása 
a tömeges bevándorlás
 A Kúria döntése értelmében ki lehet írni a népszavazást a kormányzatnak a kötelező 
betelepítési kvótával kapcsolatos kérdéséről, a referendum várható időpontja ősz eleje.

A népvándorlás, a betelepítés kérdése 
került a középpontba a művelődési 
központban május első hétfőjén rendezett 
fórumon, amelyre zsúfolásig megtelt az 
intézmény előadó kamaraterme.

Az eseményen Fördős Attila 
p o l g á r m e s t e r  kö s z ö n tö t t e  a z 
érdeklődőket és az előadókat, s 
hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy a 
lakosság minél tisztábban láthasson 
a tömeges migráció kérdésében, 
hiszen ez a modern kori népvándorlás 
végérvényesen befolyásolhatja egész 
Európa és az egyes nemzetállamok 
jövőjét.

A másik házigazda, Harrach Péter, 
a térség országgyűlési képviselője, 
a  K DN P a l e l nöke  e l ö l j á róban 
megfogalmazta: Európában végletes 
meghasonlásnak lehetünk tanúi, annak, 
hogy meginognak a zsidó-keresztény 
kultúra pillérei.

- A migrációval kapcsolatban kettős 

felelősségünk van. Egyrészt kiemelt 
feladat az európai keresztény értékek, 
az európai, még szűkebb értelemben 
a magyar polgárok biztonságának 
védelme. Másrészt természetesen az 
üldözöttek segítése ugyanilyen fontos, 
de arra kell törekedni, hogy elsősorban 
a szülőföldjükön támogassuk az 
elvándorlást fontolgatókat, nemzetközi 
ö sszefogássa l  ot t  igyekezzün k 
hozzájáru lni a békés, normál is 
életkörülmények megteremtéséhez - 
mondta a politikus.

I f j .  L o m n i c z i  Z o l t á n 
alkotmányjogász, a Civil Összefogás 
Fórum szóvivője adatokon alapuló 
makacs tényeket sorolt  an nak 
alátámasztására, hogy veszélyben van 
Európa jövője.

Megemlítette például, hogy a 
kontinens legnagyobb városaiban egyre 
több úgynevezett No Go zóna van, ahova 
az őslakosnak számító helyieknek nem 

tanácsos betévedniük, mert veszélybe 
kerülhetnek a más kultúrájú betelepültek 
körében. Kirívó példaként szóba hozta, 
hogy egy tavalyi kimutatás alapján 
Londonban az újszülött fiúgyermekek 
névadásakor momentán a Mohamed név 
a legnépszerűbb. Egy belgiumi példát 
ugyancsak megemlített: eszerint a teljes 
népesség körében 8,1% a muszlimok 
aránya, míg a börtönökben csaknem 
50%-ra tehető. 

- A legutóbbi időszak európai 
tapasztalatai alapján kijelenthetjük, 
hogy az uniós politikai elit nagy része 
tagadta-tagadja a migráció problémáját. 
Semmilyen lépést nem tettek az európai 
határok védelméért, ebből következően 
pedig a polgárok biztonságáért sem. 
Nyilvánvalóan látszik, hogy a liberális 
baloldal bevándorláspárti nézeteket vall 
- szögezte le az előadó.

Az alkotmányjogász felhívta a 
figyelmet: mondhatni, hogy az unióban 

Költségvetés:

A jövő évi állami költségvetés kapcsán 
sajtótájékoztatót tartott május 4-én 
Vácott Harrach Péter, a választókerület 
parlamenti képviselője, a KDNP alelnöke 
és frakcióvezetője.

A politikus kérdésünkre válaszolva 
elmondta: azért lehet már most beszélni 
a jövő évi állami költségvetésről, mert 
növekvő pályára állt a magyar gazdaság, 
ebből következően növekednek a bevételek, 
és ez tervezhetőbbé teszi a kiadásokat.

Harrach Péter kiemelte, hogy tovább 
folytatódik az adócsökkentés, és itt 
megemlítette a forgalmi adó mérséklését 
több termék és szolgáltatás esetében. 
Hangsúlyozta az otthonteremtési 
támogatás jelentőségét, mint fogalmazott, 
a Családi Otthonteremtési Kedvezmény 
rendszere nagyon sokaknak kedvez. 
Szóba hozta az életpálya modellek 
kiterjesztését is, ezzel kapcsolatban 
fókuszba állította, hogy a pedagógusok, 
a rendvédelmi- és honvédelmi dolgozók, 
az állami-, és megyei-, járási tisztviselők 
esetében egyaránt illetménynöveléssel 
lehet számolni. A közmunka program 
folytatásáról ugyancsak szót ejtett, 
mint fogalmazott, ez nagyon sokaknak 
segíthet a megélhetésben, hosszabb távon 
pedig abban, hogy az érintettek jobb 
eséllyel jelentkezzenek az úgynevezett 
elsődleges munkaerő-piacon. Nagyon 
lényegesnek nevezte továbbá, hogy 
európai összehasonlításban jelenleg 
hazánkban az egyik legkisebb a személyi 
adókulcs, és ezen a jövő évi büdzsé sem 
változtat.

A váci városfejlesztés kapcsán a 
képviselő kiemelte a 2/A gyorsforgalmi 
út kétszer kétsávos sztrádává alakítását, 
az árvízvédelmi projekt támogatását és 
azt, hogy a 2017-es állami költségvetésben 
benne van egy multifunkcionális csarnok 
felépítése is a Szérűskertben.

a népszavazás intézménye szent és 
sérthetetlen, így tehát a betelepítési 
kvótáról tervezett magyarországi 
referendum kiemelt jelentőséggel bírhat 
hazánk szuverenitásának megvédése 
szempontjából.

A fórumon rövid beszámolót 
tartott tapasztalatairól Balkovics 
Péter önkormányzati képviselő, aki 
a közelmúltban csaknem két héten 
át jószolgálati küldetésben vett részt 
a Vöröskereszt munkatársaként az 
idomeni menekülttáborban.

Több mint negyven napirendi 
pontról tárgyalt májusi ülésén 
az önkormányzati képvise-
lő-testület.

Az ülés bevezetéseként bemutatkozott 
a képviselőknek Uzonyi Bál int, 
Vác új diákpolgármestere. Rövid 
„székfoglalójában” hangsúlyozta: társaival 
fontos feladatuknak tartják, hogy 
hozzájáruljanak a fiatalok tudatosabb 
polgárrá válásához, például annak a 
szemléletnek a terjesztésével, hogy 
korosztálytól függetlenül mindenkinek 
megvan a felelőssége a közös városi 
értékek megóvásában. Kiemelte továbbá: 
újító kezdeményezésekkel a diákoknak is 
szerepet kell vállalniuk a számukra vonzó 
programkínálat színesítésében.

N a g y  h a n g s ú l y t  k a p o t t  a 
városi rendőrkapitányság múlt évi 
tevékenységéről szóló beszámoló, amelyet 
Latorovszky Gábor alezredes, városi 
kapitány élő szóban is kiegészített néhány 
megjegyzéssel. 

Mindenekelőtt kiemelte: sikerült 
növelni az állomány létszámát, aminek 
köszönhetően erősíthették a közterületi 
jelenlétet - azzal együtt, hogy folyamatosan 
részt vesznek a migrációs válság nyomán 
megnövekedett határőrizeti feladatokban. 
Hangsúlyozta továbbá: fontos fegyvertény, 
megelőzési programjuk visszaigazolása, 
hogy tavaly - hosszú idő után - ezer 
alatt maradt számos települést felölelő 
működési területükön az ismertté vált 
bűncselekmények száma. Ugyanakkor 
megemlítette: a közúti balesetek száma 
sajnos növekedett, ami arra figyelmeztet: 
ezen a téren különösen fontos még 
hatékonyabbá tenni a munkájukat, például 
még több közúti ellenőrzéssel.

A beszámolót elfogadó állásfoglalásba 
bekerült, hogy a testület köszönetét fejezi 
ki a kapitányság teljes állományának, 
továbbá az önkormányzat kezdeményezi 
a megyei rendőr-főkapitányságnál 
Latorovszky Gábor városi kapitány 
dicséretben részesítését.

Miután lejárt a többek között 
a  h aj l ék ta l ane l l át á s  fe l ad ata it 
koordináló Szociális Szolgáltatások 
Háza igazgatójának mandátuma, az 
önkormányzat áprilisban kiírta a 
pályázatot a vezetői poszt betöltésére 
- a felhívásra egy jelentkezés érkezett. 
Czaudtné Járja Andrea személyes 
bemutatkozása után titkos urnás szavazás 
következett. Ennek eredményeként pedig a 
hosszú évek óta az intézményben dolgozó 
szakember bizalmat kapott testülettől.

Döntés született arról, hogy - 
miután nagy a túljelentkezés a meglévő 
intézményekben - az önkormányzat részt 
vesz a „Kisgyermeket nevelő szülők 

munkavállalási aktivitásának növelése” 
elnevezésű pályázaton, a cél új bölcsőde 
építése a Bauer Mihály utca 49. szám alatti 
ingatlanterületen.

Mokánszky Zoltán alpolgármester 
előterjesztése alapján tárgyalt a testület 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
kérelméről, melynek lényege, hogy 
az „Aktív turisztikai hálózatok 
infrastruktúrájának fejlesztése” elnevezésű 
pályázat révén Duna-parti tömegsport 
bázist szeretnének kialakítani Vácott. A 
döntéshozók támogatták az elképzelést, és 
úgy határoztak, hogy az önkormányzat 
engedélyezi a tervezett létesítmény 
felépítését a Horváth Mihály utcával 
határos, börtön melletti (2440 helyrajzi 
számú) területen. Vácy Károly képviselő, 
a VVEC elnöke ugyancsak egyetértett a 
centrum létrehozásának gondolatával, 
annak az elképzelésnek viszont ellent 
mondott, hogy partra- és vízre szálláshoz 
az evezős csónakház lejáróját és stégét 
használják.

Zárt ü lé sen kitüntető címek 
adományozásáról is döntöttek a képviselők.

A „Váci Katedra” pedagógiai 
kitüntetést Jakus Lászlónak (posztumusz), 
Zemplényi Zsuzsannának, Dr. Szalókiné 
H. Ágnesnek és Kocsi Károlynénak 
ítélték oda. A „Fogyatékossággal élő váci 
emberekért” kitüntető címet Gyetven 
Jánosné és a Vác Város Önkormányzat 
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 
kollektívája kapja az idén. A „Vác város 
egészségügyéért” kitüntetésben Nyáriné 
Benedek Erika részesül.

Elsősorban sportegyesületek 
határidős TAO-pá lyázatainak 
támogatásáról döntöttek a képviselők 
a május 5-én tartott rendkívüli ülésen.

A testület jóváhagyta a Váci 
Labdarúgó SE, a Váci Kézilabda SE, 
a Váci Női Kézilabda SE létesítmény-
rekonstrukciót, beruházást célzó 
2016/2017-es TAO pályázatának 
benyújtását, ez azt jelenti, hogy 
az önkormányzat kész biztosítani 
a szükséges önrészt a remélhető 
fejlesztésekhez.

Jóváhagyta a testület a Váci Bartók-
Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola 
és Zeneiskola átszervezési kérelmét, 
támogatták a Cházár András 
Egységes Gyógypedagógiai Intézmény 
kollégiumának és gyermekotthonának 
önálló intézménnyé alakulásáról szóló 
előterjesztést, illetve elfogadták a Pest 
megyei Pedagógiai Szakszolgálat váci 
telephelyének névleges megszüntetését, 
pontosabban szorosabb betagozódását 
az intézményfenntartó szervezet 
rendszerébe.

Vidám hangulat az idősek majálisán
Többen táncra is perdültek a Zenepavilonnál május 18- 
án rendezett idősek majálisán, végig nagyszerű volt a 
hangulat a Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona 
és Klubja szervezte rendezvényen.

Az eseményre a szervező intézmény 
otthonaiban élő, az önkormányzati 
fenntartású klubokba járó szépkorúak 
mellett hivatalosak voltak a város 
különböző nyugdíjas szervezetei is, így 
több mint száz idős embernek szerzett 
vidám élményt a tavalyi első alkalom után 
már másodszor megrendezett esemény.

Bevezetésként Szmolár Attila 
intézményvezető köszöntötte az 
időseket, a műsorban közreműködőket, 
az önkormányzat képviseletében jelen 
lévő vezetőket.

- Fontos esemény ez a majális, hiszen a 
szórakoztató műsor kínálta élmény mellett 
alkalmat ad nagy találkozásokra mind a 
kortársak, mind a különböző generációk 
képviselői között - hangsúlyozta az 
igazgató. 

Az önkormányzatot, a polgármesteri 
hivatalt Fördős Attila polgármester, 
Mokánszky Zoltán alpolgármester és 
Mohácsiné Dim Rita osztályvezető 
képviselte az eseményen.

- Egy-egy várost az is minősít, 

hogyan gondoskodik az idősekről. És 
itt nem csupán az intézményi ellátásra 
kell gondolni. A hétköznapi élet minden 
területén segítenünk kell a szépkorúakat, 
hiszen megszolgálták a jó életminőséget 
aktív éveik során - mondta Fördős Attila, 
jó szórakozást kívánva a majálisozóknak.

Az esemény műsorában előbb a 
szépkorú férfiakból álló Esze Tamás 
dalárda régi katonanótákat adott elő, a 
Juhász Gyula-iskola kisdiákjai pünkösdölő 
összeállítással kedveskedtek az időseknek, 
a pacalpörköltes közös ebéddel záruló 
rendezvény folytatásában pedig a 
Panoráma együttes gondoskodott a zenei 
aláfestésről.

Könnyítésekkel 
számolhatnak 
a családok
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A május 10-én rendezett főtéri kam-
pányzáró rendezvényen mindhárom je-
lölt - Frecska Viktória (Boronkay-isko-
la), Uzonyi Bálint (Madách-gimnázium) 
és Viola Kristóf (Bartók Pikéthy-iskola) 
- igen gazdag programot vázolt fel. 
Egyaránt kiemelték a diákokat vonzó 
kulturális-szórakoztató programok je-
lentőségét. Ezen túlmenően pedig fej-
lesztéseket is javasoltak az önkormány-
zatnak, mindhárman hangsúlyozták 
például a Duna-parti nagy korzó még 
komfortosabbá tételének fontosságát. 

A programbeszédek és a diákpolgár-

mester-jelöltet állító iskolák műsorai 
után az önkormányzat nevében rövid 
köszöntőt mondott Pető Tibor alpolgár-
mester, aki annak idején diákigazgató 
volt a Boronkayban. Hangsúlyozta: a 
középiskolás évek mindenkinek megha-
tározóak, nem csupán a pályaválasztás-
ra készülés miatt. Mint fogalmazott, a 
diáktársakkal közös élmények legalább 
ugyanilyen fontosak.

A hagyományokhoz híven környe-
zetvédelmi vetélkedő tette teljessé a 
nap programját, Bíró György főszer-
vező új kezdeményezéseként ezúttal 
egy-egy önkormányzati képviselő is 

segítette a benevezett csapatokat: a 
közgazdasági szakközépiskola csapatát 
Kovács Ágnes, a Madách-gimnáziumét 
Matkovich Ilona, a Táncsics Mihály 
mezőgazdasági szakközépiskolát Ká-
szonyi Károly, a Piarista gimnázium 
csoportját Krauze István, a Bartók-Pi-
kéthy- iskolát Steidl Levente, a Boron-
kaysokat Pető Tibor erősítette.

A környezetvédelmi vetélkedőben 
végül a Boronkay-iskola csapata bizo-
nyult a legjobbnak.

Az egész program során tartó szava-
zás eredményeként Uzonyi Bálint lett 

Vác új diákpolgármestere, akinek - a 
riválisokat is köszöntve - Fördős Attila 
polgármester adta át a megbízólevelet.

A versenyt szervező Bíró György 
és barátai a résztvevő diákoknak 
megköszönték a magas szintű ver-
senyzést, a városnak, hogy sikeresen 
megrendezhették a 16. diákpolgármes-
ter-választási rendezvénysorozatot, és 
a résztvevőknek - a Föld napjára, a 
környezetvédelem fontosságára utalva 
- egy-egy olyan pólót adtak ajándékba, 
melyen az áll: „De ki menti meg a 
természetet, ha mindenki csak beszél? 
Ki, ha nem mi!”

KRÓNIKAKRÓNIKA

Az adománygyűjtő 
zöld doboz egy éve
Lassan egy éve, hogy napra nap megtelik és rendre ki 
is ürül a deákvári plébániatemplom kerítésére felsze-
relt zöld doboz, amely arra szolgál, hogy az adakozók 
különböző tartós élelmiszereket rakjanak bele a rászo-
rulóknak.

A z  e l t e l t  c s a k n e m  e g y  é v 
tapasztalatairól az egyik kezdeményező, 
Pető Csi l l a ,  a Váci Csa l ád-  é s 
Gyermekjóléti Központ igazgatója a 
városi fogyatékosügyi tanács - szociális 
kerekasztal közelmúltban rendezett 
tanácskozásán is beszámolt, kérve 
minden résztvevőt, hogy segítsék a 
kezdeményezés népszerűsítését.

- Az élelmiszergyűjtőnek hihetetlen 
napi forgalma van, a kezdeményezést 
felkaroló Rolik Róbert plébános atya 
tapasztalata is alátámasztja, hogy 
nagyszerű lehetőség ez a névtelen 
adakozásra. A templomi közösség tagjai 
heti, napi rendszerességgel feltöltik a 
polcokat, de jóval tágabb a segítők köre. 
A legtöbben egy-egy bevásárlás során 
gondolnak a rászorulókra, és a zöld 
dobozba szánt tartós élelmiszereket 
ugyancsak a kosarukba pakolnak, de 
vannak, akik saját készítésű lekvárokat, 
kompótokat adnak. Mindenképp ki 
kell emelni Bánáti Attila vállalkozó 
hozzájárulását, hiszen a Hunnia 

Sütödéből minden nap bőven juttat 
kenyeret és egyéb pékárut, önzetlensége 
példa értékű - mondta Pető Csilla.

Mint fogalmazott, nagyon fontos 
a névtelen adakozás kultúrájának 
e l ter j e sz té se ,  pé ld áu l  an n ak a 
lehetőségnek a népszerűsítése, hogy 
egy-egy vásárláskor a rászorulókra 
is jó gondolni némi tartós élelmiszer 
megvételével, ezeket aztán be lehet 
rakni a zöld dobozba, el lehet juttatni 
élelmiszerbankba, gyűjtő akciók 
során át lehet adni a különböző 
segélyszervezetek önkénteseinek.

- Persze az is fontos, hogy a 
rászorulók mértéktartók legyenek, 
lehetőleg csak annyit vegyenek ki 
például a zöld dobozból, amennyire 
tényleg szükségük van az adott 
pillanatban, hiszen az a cél, hogy minél 
többeknek jusson az adományokból. 
H a j l é k t a l a n ok n a k  u g y a n ú g y, 
mint napi megélhetési gondokkal 
küzdő kisnyugdíjasoknak, szegény 
családoknak. Sokaknak fontos ez a fajta 

segítség, tehát lényeges, hogy mindenki 
gondoljon másokra is - emelte ki Pető 
Csilla.

Végezetül megemlítette: keresik a 
lehetőséget, hogy valahol a belvárosban 
is legyen élelmiszeradomány-gyűjtő 
zöld doboz, s reményeik szerint 
hamarosan sikerül megoldást találni 
erre.

Felmerült az ötlet, hogy akár a 
főutcán, az evangélikus templomnál 
is lehetne a tervezett belvárosi zöld 
doboz, ezzel kapcsolatban Detre János 
lelkész elmondta: nyitottan állnak 
a kezdeményezéshez, ám az ötlet 
megvalósításához bizonyos objektív 
feltételeknek is teljesülniük kellene 
előzetesen.        Ribáry Zoltán

Bánáti Attila vállalkozó a zöld 
dobozos adománygyűjtő kezdeményezés 
egyik fő támogatója, de rendszeresen 
segíti a karitászt, a hajléktalanokat 
fogadó központot, az iskolákat is, illetve 
- személyesebbé téve az adakozást - több 
rászoruló családot ellát pékáruval.

- Nem egy nagy dolog ez, hiszen 
nagyon sokan segítségre szorulnak. 
Tehát fontos, hogy minél többen 
meglássuk a szükséget, és adjunk 
abból, amink van azoknak, akiknek 
szinte semmijük nincs. A feleségemmel 
egyetértésben keressük a lehetőségeket 
arra, hogy célzottan támogathassuk a 
szegényeket, valljuk, hogy ami nekünk 
talán csak morzsának tűnik, az a 
címzetteknek sokkal többet jelenthet 
- mondta Bánáti Attila. 

Körzeti megbízotti iroda nyílt a nagyáruházban
Körzeti megbízotti irodát 
nyitott a rendőrség május 
6-án a Tesco nagyáruházban.

Fördős Attila polgármester az ün-
nepi eseményen köszönetet mondott az 
új irodáért, mint fogalmazott, sok más 
közös eredmény mellett ez a fejlesztés is 
jól bizonyítja az önkormányzat és a ren-
dőr-kapitányság szoros együttműködését.

Czinki Norbert, a Tesco régióvezetője 
kiemelte: az áruházlánc fontosnak tartja a 
biztonságos vásárlás feltételeinek javítását, 
örömükre szolgál, hogy megfelelő helyet 
biztosíthatnak az új irodának, amelynek 
megvalósítása mindkét félnek lényeges 
előrelépés.

Dr. Németh Gyula, a Pest Megyei Ren-
dőr-főkapitányság főkapitány-helyettese 
megemlítette, hogy kiemelt programjuk 
a körzeti megbízotti irodák körének bőví-
tése, hiszen ez is feltétele, hogy közelebb 
lehessenek a lakossághoz, növelve a min-
dennapi biztonságot, segítve a zökkenő-
mentesebb ügyintézést.

- Az iroda kialakítása és fenntartása 
nem jelent anyagi terhet a kapitányság-
nak, ezt az áruházlánc átvállalta, mi pedig 
megtaláltuk a megfelelő embert, aki itt 
folyamatosan szolgálatot teljesít a jövőben 
- mondta a főkapitány-helyettes.

Latorovszky Gábor városi rendőrka-
pitány kérdésünkre azt hangsúlyozta, 
hogy a megerősített helyi szolgálatnak, 
az új bázisnak köszönhetően a jövőben 
jobban lehet majd szervezni a munkabe-
osztást a közvetlen környéken, legyen szó 
akár közúti ellenőrzési akcióról vagy épp 
fokozottabb járőrözésről.

Bőcs Norbert főtörzsőrmester, az új 
körzeti megbízott csaknem fél évtize-
de a kapitányság munkatársa, és nagy 
megtiszteltetésnek tartja új megbízatását.

- A körzet a Földváry teret, Máriaud-
vart és Václigetet foglalja magába, fontos 
előrelépés, hogy most már itt is közvetle-
nebb lehet a kapcsolat a lakosság és a ren-
dőrség között. Intézkedési jogköröm széles 
körű, a kihallgatás feltételei is adottak az 
irodában, a parkolási szabálysértésekkel 
kapcsolatos gyors intézkedést ugyancsak 
kiemelem, és hát az ügyintézés gördüléke-
nyebbé tételét. Hiszen az itteni számítógé-
pes munkaállomás is része a kapitányság 
informatikai rendszerének - mondta a kör-
zeti megbízott, aki más feladatai mellett 
minden nap huzamosabb időt az irodában 
kíván tevékenykedni.                     R. Z.

Megválasztották az 
új diákpolgármestert
Ismét óriási siker volt a már hagyományos városi diák-
polgármester választás.

A korábbi, részben alig használt 
járdafelületek csökkentésével több mint 
harminc parkolóhelyet alakítottak ki 
a kivitelezők a művelődési központ 
szolgálati útszakasza mentén, közülük 
kettő mozgáskorlátozottaknak szolgál, 
illetve egy buszparkolót is kijelöltek. 

A teljes egészében önkormányzati 
beruházás költsége 3 és fél millió 

forint volt, a kivitelezésre három helyi 
cég kapott megbízást.

A parkolók kialakítása kapcsán 
meg kel l  j egyezn i,  hogy az új 
helyzetben nyilvánvalóan még nagyobb 
óvatosságot igényel mindenkitől a 
forgalmi út használata, tehát fontos, 
hogy senki ne megszokásból vezessen 
itt, erre az útburkolati jelek és 
közlekedési táblák is figyelmeztetnek.

- Már régi gondnak számított, 
de az utóbbi időben egyre nagyobb 
problémát jelentett, hogy kevés a hely 
az autóknak a háznál. A beruházásnak 
köszönhetően most duplájára nőtt a 
parkolókapacitás, ami nagyon fontos 
előrelépés. Apránként, de folyamatosan 
igyekszünk fejleszteni addig is, amíg 
sikerül forrást találni a művelődési 
központ égetően szükséges teljes 
körű korszerűsítésére, köszönetet 
mondunk az önkormányzatnak 
minden támogatásért - nyilatkozta 
lapunknak Retzler Péter igazgató.             
R. Z.

A Váci Városfejlesztő Kft. folytatja 
a közterületi kézi hulladékgyűjtők 
cseréjét, a napokban tizenkilenc új, a 
korábbiaknál strapabíróbb szemetest 
helyeztek el a városközpontban.

Egy- egy új hu l l adékgyűjtő a 
Naszály úti közúti aluljáró belvárosi 
és deákvári „bejáratához” került, az 
Eötvös utcában is felszereltek egyet, 
a többi szemetest pedig a Duna-parti 

korzón, a kompátkelő és a vár közötti 
sétány mentén helyezték el, lecserélve 
a korábbi, gyengébb minőségű, kisebb 
űrmértékű alkalmatosságokat.

A mostani, hozzávetőlegesen 
másfél millió forint értékű fejlesztés 
nyomán már csaknem száz új 70 
literes űrmértékű, alsó ürítéses, fedett 
kézi hulladékgyűjtő áll rendelkezésre 
a járókelőknek a városközpontban.

***
A hulladékszállítási szolgáltatással 

kapcsolatban fontos információ, hogy 
áprilistól az állami holding számláz 
minden lakosnak.

A Váci Hul ladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a 
lakosságot érintő kommunális hulladék 
elszállításában nem kell változásra 
számítani, csupán a számlázási feladat 
került át az állami céghez. 

A jelenlegi információk szerint 
a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
várhatóan júniusban postázza majd 
az ápril is- il letve a május utáni 
szolgáltatási díjról szóló csekkeket. 

Az önkormányzati szolgáltató 
azt kéri, hogy aki bankszámláról, 
átutalásos megbízással intézi a 
befizetést, az lehetőleg most csak 
egy havi díjat utaljon át, mert ebben 
az esetben nem kell a következő havi 
visszautalásra várnia.

Parkolóhely bővítés a művelődési 
központnál

Strapabíróbb kézi hulladékgyűjtők 
a városközpontban

Játékok adományként
A Szavad Egyesü let farsangi 

jótékonysági bálja teljes bevételét egy 
gyermekintézmény támogatására szánta, 
és azért esett a választásuk a Vám utcai 
óvodára, mert annak udvarán nagy 
szükség volt és van különböző játékokra: 
most egy, a kicsinyek egyensúlyérzékét 
fejlesztő és egy labdabedobós eszközzel 
sikerült bővíteni a gyerekparadicsomot.

- A bál bevétele 340 ezer forint volt, 
amit még kiegészített az óvoda alapítványa 
és további jelentősebb hozzájárulást adott 
egy pénzügyi tanácsadó cég, így sikerült 
bővíteni a játékparkot a két új eszközzel - 
mondta Matkovich Ilona önkormányzati 
képviselő, az egyesület elnöke, aki az 
adományozás kapcsán külön kiemelte 
Králikné Zibrényi Ildikó és Horváth 
Erzsébet szervezőmunkáját.

Lambekné Gál Gabriella óvodavezető 
köszönetet mondott a felajánlásért, kiemel-
ve, hogy a jó idő beköszöntével a gyerekek 
a nap jelentős részében az udvaron játsza-
nak, annál is inkább, mivel az intézmény 
programjában kiemelt hangsúlyt kap a 
egészséges életmódra nevelés, amihez 
minél több készségfejlesztő játszóeszközre 
is szükség van.
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KRÓNIKA
Nagy siker volt a Váci Tavaszi Fesztivál
 Az idén is rendkívül gazdag programkínálattal csábította a közönséget a hagyo-
mányos Váci Tavaszi Fesztivál, amelynek számos koncertje, színművészeti esemé-
nye telt házat vonzott, összességében csaknem hatezer néző váltott belépőt a külön-
böző műsorokra.

Különösen nagy érdeklődés kísérte 
az Új Színház vendégszereplését: a 
fővárosi teátrum A funtineli boszorkány 
című előadására pótszékeket is bőven el 
kellett helyezni a művelődési központ 
színháztermének nézőterén.

A Wass Albert regényfolyamából 
készült darab főszerepében egy fiatal 
székely színésznőt láthatott a váci 
közönség, Koncz Andrea készséggel 
adott interjút a bemutató után.

- Már több mint egy éve megy ez 
az előadás az Új Színházban, meny-
nyiben volt más egy új, nem megszo-
kott helyszínen játszani?

-  N em é rez tem szá m ot tevő 
különbséget, noha egy vendégjáték 
mindig kettőzött koncentrációt igényel. 
A kollégáim nevében is köszönöm a 
jelenlétet, a nyitott szíveket, felemelő 
érzés volt a váci közönség előtt játszani.

- Mint székely származású mű-
vész, hogy éli meg belülről ezt a cso-

daszép erdélyi-havasi történetet?
- Nuca története valójában egy 

nagyon szomorú történet. Nem is 
annyira egyszerű az élet a zord 
havasokban, néha azért belejegesedik az 
ember lelke. Ezt csak az tudja, aki látta, 
vagy kipróbálta. Az előadás rámutat, 
hogy kegyetlen körülmények között 
hogyan lehet megmaradni tisztának, 
és ragaszkodni a földhöz, az erdőhöz, 
a hegyekhez. Ez a havasi lány nem 
hagyja, hogy az élet elgyötörje. Ettől 
csodálatos ez a történet. Nekem erőt 
ad és egy picit „hazavisz”.

- 2010-ben végzett a Marosvásár-
helyi Színművészeti Egyetem mes-
terszakán, utána úgy döntött, Buda-
pesten próbál szerencsét. Úgy tűnik, 
hamar megtalálta a számítását, hi-
szen már több mint négy éve az Új 
Színház társulatának tagja. A te-
hetség és a kitartás mellett mennyire 
kell szerencse is ahhoz, hogy egy vi-

szonylag frissen végzett színművész 
egy jó nevű színházban játszhasson?

- Persze szerencse is kell, de semmit 
nem ér a szerencse, ha nem társul 
hozzá alázat, hit, elszántság és kitartó 
munka. Szerintem az egyik feltételezi 
a másikat, de lehet, hogy túl idealista 
vagyok.

- A funtineli boszorkányon kívül 
még több darabban is címszerepet 
játszik. Melyek ezek, mesélne erről 
is egy kicsit?

- Az Áldozat című előadásban - 
amit Nagy Viktor rendezett a tavalyi 
évadban - én játszom Szent Margitot. 
Most éppen a III. Keresztény Színházi 
Fesztivál nyitányaként bemutatásra 
kerülő A Királynő aranyból van című 
darab próbái folynak, amelyben pedig 
Stuart Máriát alakítom, a rendező 
szintén Nagy Viktor. Egyébként 
mindkét színmű Kocsis István tollából 
származik. Ezeken a nagy horderejű 
történelmi szerepeken kívül megtalált 
Andersen mesehősnője is: Pöttöm 
Panna.

- Még pályája elején tart. A ko-
molyabb-velősebb vagy inkább a 
könnyedebb műfajok állnak Önhöz 
közelebb?

-  I n k á b b  a  k o m o l y a b b a k -
velősebbek. Szeretem boncolgatni 
az emberi természet mélylélektanát, 
viszonyrendszerét. Egy próbafolyamat 
alatt nem csak a szerephez kerülök 
közelebb, hanem önmagamhoz is. 
Szeretem tologatni a határaimat, 
minden szerepemből tanulok valamit 
magamról és a világról.

- Mik a tervei a jövőre nézve?
- Nem is inkább terveim, hanem 

vágyaim. Szeretnék még nagyon sokat 
játszani, jó szerepekkel megbirkózni. 
Régóta vágyom egy igazán jó filmes 
munkára is. Remélem, nemsokára rám 
talál. Szeretnék nyelveket tanulni és 
utazni. Hosszú a lista.

- Van-e olyan szerep, amit minden-
képpen el szeretne egyszer játszani?

- Nem igazán. Időszakonként néha 
megkívánom eljátszani Csehov vagy 
Shakespeare egy-egy női alakját… sőt, 
néha férfi alakját is, például Hamletet 
vagy III. Richardot. Pár évvel ezelőtt 
láttam Nagyszebenben Goethe Faustját 
Purcârete rendezésében, Mephistót 
Ofelia Popii alakította, akkor nagyon 
megkívántam eljátszani Mephistót.
                              Forrás: MIMK

Kulturális 
együttműködés
Balatonfüreddel

Kulturális együttműködést kötött 
Vác a Balaton északi parti fővárosának 
számító Balatonfüreddel. A két település 
polgármestere a Jókai Napok keretében 
írta alá a megállapodást, amely a kultúra 
és a turizmus területén eredményez 
partnerséget egy éven keresztül. A 
rendezvénysorozat részeként színházi 
előadáson, gálaesten és főzőversenyen 
vehettek részt a váci delegáció tagjai, 
a fürediek első alkalommal a vigalom 
keretében viszonozzák a látogatást.

Április 29. és május 1 . között 
immáron 25. alkalommal rendezték 
meg Balatonfüreden a Jókai Napok 
elnevezésű három napos fesztivált. A 
rendezvénysorozat különlegessége, hogy 
a házigazda település minden évben 
vendégül látja egy másik város művészeti 
életének képviselőit, az idén pedig Vácra 
esett a választásuk. 

Az Anna-bálnak minden évben 
helyet adó hotelben került sor a váci 
közreműködők gálaestjére, amelynek 
bevezetéseként dr. Bóka István helyi 
polgármester és Fördős Attila, városunk 
vezetője aláírta a kulturális- és turisztikai 
együttműködésről szóló megállapodást, 
az ünnepi műsorban közreműködött 
a Váci Dunakanyar Színház, Dónusz 
Katalin énekművész és Cs. Nagy Ildikó 
zongoraművész.

A partnerség jegyében a két település 
közösen pályázik hazai-, illetve európai 
programok megvalósítására, illetve 
egymás fesztiváljain és különböző 
turisztikai bemutatókon is kölcsönösen 
közreműködnek az elkövetkező 
hónapokban.

- Nagy megtiszteltetés, hogy 
színházunkkal, néptánccsoportunkkal, 
énekkarainkkal, képzőművészeinkkel 
bemutatkozhatunk Balatonfüreden, és 
mi is ugyanilyen szeretettel várjuk a 
füredi művészeti közösségeket, alkotókat. 
Nagyon remélem, hogy gyümölcsöző 
lesz az együttműködés, kölcsönösen 
színesítve a kulturális programkínálatot. 
Ez az ismerkedés, vendégeskedés pedig 
remélhetőleg azt is eredményezheti, 
hogy a két település lakói kedvet kapnak 
a másik város szépségeinek minél jobb 
megismerésére - nyilatkozta Fördős Attila 
polgármester.

Jókai Mór füredi villája ma emlékmúzeum
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„Egy jó 
paradicsomos tészta”
Önök szerint hogyan válik egy sza-

kácsból aranyérmes fotós? Elárulom: 
vacsorára főz egy finom paradicsomos 
pennét, felszúr belőle a villájára, lefényké-
pezi, a fotót pedig beküldi egy gasztronó-
miai kiállításra, ahol a zsűritől bezsebeli 
a legmagasabb pontszámot. Egyszerű, 
ugye? A váci étterem-tulajdonos, Hámor 
Szabolcs, ha nem is pontosan, de valahogy 
így csinálta. Különösen jól sikerült fotóját 
május eleje óta a Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Múzeumban lehet megtekinteni.

Az ismert váci étterem tulajdonosa 
eredetileg szakács volt, viszont a fotózás-
sal sem a napokban kezdett ismerkedni.

- Az egész az édesapámtól indult, aki 
az MTI-nél dolgozott 40 évig fotóripor-
terként. Igazándiból ő nem akarta, hogy 
én is ezt a hivatást válasszam, most így 
utólag megértem, miért, hiszen akkor 
az embernek nincs se éjjele, se nappala - 
nyilatkozta kérdésünkre Hámor Szabolcs.

Így tehát első körben maradt a sza-
kácsiskola, ami jó döntésnek bizonyult, 
hiszen az itt tanultakat kamatoztatva 
Szabolcs később egy jól menő éttermet 

nyitott. De ahogy mondani szokták, a 
vér nem válik vízzé, a főzőcskézés mellett 
egyre nagyobb szerepet kapott a fényké-
pezés is. Azon belül is egy speciális műfaj, 
a tárgyfotózás. Ehhez pedig türelemre, 
kitartásra és kreativitásra van szükség, 
na és persze speciális felszerelésre, mert 
ezeket a képeket szinte kizárólag stúdi-
ókörülmények között lehet elkészíteni. 

- Nem gondolkodtam én soha ételfotó-
zásban, ez volt az utolsó gondolat, ami az 
eszembe jutott. Volt itt minden, a portrétól 
a tárgyfotóig, mindent kitaláltam. Aztán 
a végén visszalavíroztam a kajákhoz. Itt 
tudom, hogy mit kell velük csinálni, tu-
dom, hogy elvben és gyakorlatban hogyan 
kell kinézniük, de azért fontos leszögezni: 
egy ételfotó azért nem teljesen úgy néz 
ki, mint amit az életben megkap az em-
ber - említette a fotós étterem-tulajdonos.

A Gasztronómia Fotókiállításra be-
küldött „Egy jó paradicsomos tészta” 
című alkotás a zsűritől a legmagasabb 
pontszámot kapta, ezzel pedig az is együtt 
jár, hogy a bekeretezett fotó mostantól 
a Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum kiállítótermében is látható. 
         Sándor Lajos

KULTÚRAKULTÚRA

Jakus Csaba - Balkáni szépség Tomor István - Kiscsillag

A HÓNAP FOTÓI

 Te r m é s z e t e s e n 

diadalív, a Kőkapu név 

csak nekünk, váciaknak 

egyértelmű. Mert hát, 

miért is neveztük volna, 

főleg a szocializmusban 

diadalkapunak az egyébként a római 

császárok „győzelemelismerő díszes 

boltívményeként” kitalált átjárót, aminek 

egyik példáját az „elnyomó osztály” osztrák 

királynőjének tiszteletére emelték itt a 

városban eleink. 

A rendszerváltás előtt nem is nagyon 

tartották a kiemelt műemlékek között 

számon, omladozott szegény! Amolyan 

csodabogár egyke volt, ugyanis a Napóleon 

tiszteletére emelt párizsi diadalkapu 

kivételével ezt a műfajt nem nagyon 

gyakorolták Európában, Magyarországon 

meg pláne nem. Az átkosban egyébként 

úgy beszélték el nekünk, hogy Mária Terézia 

nem is mert átmenni alatta, attól félvén, 

hogy a magyar főurak rárobbantják fenséges 

kobakjára a pár tonnás boltívet. A magyar 

ellenállási mozgalommal szimpatizálva, 

váci lévén valami büszkeséget kellett volna 

akkoriban éreznünk. A plántált gondolat 

gyökérverését viszont árnyalta az egyszerű 

gyermekész, mely szemtelenül folyton azon 

bíbelődött, hogy mi a csudának építettek 

volna ekkora építményt, ha ugyebár az út 

porába is elhelyezhették volna azt a fránya 

pokolgépet. A történészek is jórészt egyet 

értenek abban, hogy a főurak és velük 

együtt a nép is kedvelte a Magyar Királynőt. 

Megjegyzem, kedvelhette is, ő volt pl. az, 

aki a magyar történelemben először az 

egyszerű földműves gyermekét is elérő 

népiskoláktól az egyetemig egységes 

állami irányítás alá vonta az oktatást.

De hogy is volt az a bizonyos látogatás? 

Jelenlegi tudásunk szerint a barokk 

városépítő püspök, Migazzi Kristóf hívta 

meg a királynőt Vácra egy „baráti” 

látogatásra, aki - gondolom - nagyon 

meglepődhetett, amikor kiderült, hogy 

Mária Terézia nemhogy elfogadta a 

meghívást, hanem öt napra tervez. 

Ráadásul négy gyermeke mellett férje, I. 

Ferenc német-római császár is elkísérte az 

útra! Nem tudjuk, hogy valójában Migazzi 

hogyan élte meg a meghívás nyugtázását, 

az biztos, hogy nagyot akart villantani a 

fenségesség előtt, így hát rögtön felkérte 

a kor és a térség kiemelkedő építészét, 

Isidore Canevallét, aki mellesleg épp a 

székesegyház kiviteleztetésén fáradozott, 

hogy tervezzen egy szép diadalkaput a 

királyné és családja számára. Melich 

Mátyás kőfaragó- és Bechert József 

szobrászmester végezte a kivitelezést. A 

leghitelesebb források szerint hat hónap 

alatt végezték el a munkát, de emellett a 

várost is kicsinosíttatta Migazzi, például 

befejeztette a 30 éve épülő városházát.

A jeles napra elkészült a diadalív, melynek 

az északi homlokzata felőli Duna-parton 

landolt hajóival a királyi család, akik épp a 

pozsonyi országgyűlésről érkeztek. Nincs 

a levéltárban pontos leírás arról, hogy 

miképpen zajlott a kapun való áthaladás, de 

a szakemberek azt vallják, üres szóbeszéd, 

miszerint merénylettől, vagy ledőléstől 

tartva az épület megkerülésével haladt volna 

a fenséges család. Ma úgy tudjuk: a híres 

tervező, Isidore Canevalle nevével fémjelzett, 

és a váci mesterek kezével megépített 

mestermű, valamint a váciak szeretete 

elég garanciát adott a díszes kompániának, 

hogy át merjen haladni a Kőkapu alatt.

Közkincseink XLIV.
KŐKAPU VAGY DIADALÍV? AVAGY ÁTMENT, VAGY NEM MENT?

KEGYES ZOLTÁN

Molnár Ferenc 
fotóművész
retrospektív kiállítása
Már régóta várta a közönség, hogy 

Molnár Ferenc fotóművész önálló kiállítás-
sal mutatkozzon be a művelődési központ 
emeleti galériájában. 

Nagyon sokan részt vettek a pünkösdi 
hétvége előtti pénteken rendezett meg-
nyitón, amelyen először Koltai-Dietrich 
Gábor, a kiállítás rendezője köszöntötte 
a vendégeket és a kiállító művészt, mint 
elárulta, évek óta győzködte már az alko-
tót, hogy hozzák tető alá önálló kiállítását.

Bizony bőven volt miből válogatni a 
bemutatóra, hiszen Molnár Ferenc több 
mint három évtizedes művészi pályafu-
tásra tekinthet vissza. 

- Molnár Ferenc a 80-as évektől foglal-
kozik művészi fotózással, a fotóművészet-
nek szinte valamennyi műfajában alkotott. 
Az utóbbi időben érdeklődése leginkább 
az emberábrázolás felé fordult, de mellette  
megmaradtak a kezdetektől gyakorolt 
témák és műfajok. A mostani bemutató 
retrospektív abban az értelemben, hogy 

Hangversenyek 
Bogányi Tibor tanár úr 
köszöntésére
N é g y  kó r u s  -  a  H a r m ó n ia , 

az E lv inus ,  a  Vox Hu m an a é s 
a  Serenus -  működöt t  közre a 
művelődési központ au lájában a 
napokban rendezett nagyszabású, 
mégis bensőséges hangversenyen, 
melynek főszereplője a 80. életévét 
a közelmúltban betöltött Bogányi 

Tibor karnagy volt. Természetesen az 
ünnepelt gyermekei is részt vettek az 
eseményen, amelyen a kórusvezetők 
mellett az önkormányzat nevében 
Pető Tibor alpolgármester ugyancsak 
köszöntőt mondott ,  a tanár ú r 
múlhatatlan érdemeit méltatva.

Másnap a Zeneakadémián adott 
h angversenyt a négy Bogányi-
gyermek édesapjuk születésnapja 
tiszteletére.

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!

,

Fotó: Cservenák Péter Fotó: Cservenák Péter

átfogó, különböző korszakokból válogató 
anyagot tár a nézők elé. A fotók között ta-
lálunk fiatalkori műveket és olyanokat is, 
amelyek néhány hónapja készültek. Ami 
pedig a technikát illeti: itt is nyomon kö-
vethetjük a változásokat, az analóg géppel 
készített felvételek mellett a digitális világ 
alkotásait, melyek egy része érzékelteti a 
művész informatikai-technikai érdeklődé-
sét is - ajánlotta az érdeklődők figyelmébe 
a kiállítást Maczkay Zsaklin író.

Új térplasztika díszíti a főteret
Új térplasztika díszíti a főteret: 

márvány burkolatú talapzaton a 
terület épületegyüttesének bronz 
makettje kapott helyet, Braille-írással 
is feltüntetve a kiemelt fontosságú 
műemlékek elnevezését, a velük 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A térplasztika a Rotary Club 
Vác ajándéka a városnak, amelyet 
az országos szervezet „Tapintható - 
Láthatatlan” elnevezésű programja 
keretében állítottak fel a Fehérek 
temploma, a hullámos csobogó és a 
romkert közötti részen.

Posta Botond klubelnök a május 
21 - én tartott avató ünnepségen 
hangsúlyozta: elsődleges céljuk az volt, 
hogy a vakokat, gyengén látókat is 
segítsék a főtér megismerésében, de 
a térplasztika turisztikai látványosság 
is egyben, egy újabb attrakció a város 
szívében.

Nagy Gyu la a „Tapintható - 
Láthatat l an” program vezetője 
kiemelte, ez a kezdeményezés is jól 
illeszkedik a Rotarynak a cselekvő 

humanizmust középpontba ál l ító 
törekvésébe, az alkotást így jellemezte: 
„Szép a látóknak, hasznos a nem 
látóknak”.

A térplasztika megvalósításában 
vállalt szerepéért Paul Harris-díjat* 
íjat kapott Mindszenti-Varga Endre 
építészmérnök-településtervező és 
Csapó Attila, aki a bronz öntvény 
alapját adó 3D-s műanyag vázat 
elkészítette, illetve oklevelet kaptak 
az alkotás megvalósítását anyagilag 
t á m o g a t ó  m a g á n s z e m é l y e k , 
vállalkozások.

A mű leleplezésekor Fördős Attila 
polgármester köszönetet mondott 
az adományozóknak Vác új köztéri 
díszéért, s hangsúlyozta, az alkotás 
is egy lépés annak érdekében, hogy 
a város mindinkább megfeleljen 
a fogyatékossággal é lő emberek 
segíté séért nemrégiben elnyert 
Befogadó Magyar Telepü lés d íj 
támasztotta követelményeknek.

(*Paul Harris: a Rotary International 
alapítója)
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HASZNOS HASZNOS
 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 elsőcsütörtökjén 16:30 
Telefonszám: 30/294-2645

E-mail: kaszonyi.karoly@jobbik.hu
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Krauze István 
(Demokratikus Koalíció)

Ideje: minden hónap első szerdáján 16:30 
Telefonszám: 30/900-6971

E-mail: vaci.dk@gmail.com
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Vácott születtek:
Turcsányi Tamás és Nagy Krisztina 
gyermeke: Mira, Tiba Bendegúz Tamás 
és Baczur Anikó gyermeke: Boróka 
Zselyke, Szabó Péter és Stefanik Zsuzsa 
gyermeke: Csilla, Jámbor József Gábor 
és Koncz Anikó gyermeke: Benedek 
Zsombor, Jámbor József Gábor 
és Koncz Anikó gyermeke: Vince 
Barnabás, Németh László és Biró 
Andrea Renáta gyermeke: Benjámin, 
Czinege Balázs és Csurja Aranka 
gyermeke: Balázs, Madarász László és 
Szendrey Katalin Georgina gyermeke: 
Petra, Pintér Zoltán és Daróczi Anikó 
gyermeke: Dániel, Kalecz Balázs és 
Konecsni Dorina gyermeke: Kolos, 
Bodonyi Péter és Macsuda Helga 
gyermeke: Dorka, Mizser Tamás 
Jácint és Zin Csilla Hajnalka gyermeke: 
Boróka, Utry Oszkár Gyula és Hegedűs 
Adrienn Krisztina gyermeke: Krisztina 
Lívia, Kanyó Zsolt és Hegedűs Réka 
gyermeke: Réka Tara, Bayer Zoltán 
és Barsi Zsanett gyermeke: Lázár, 
Bőgér András Tamás és Horváth Márta 
Csilla gyermeke: Elíz, Kurnász Gyula 
és Mészáros Erika gyermeke: Kenese, 
Zsarnóczay Rajmund és Bundik Ildikó 
gyermeke: Lilien, Árpási Károly és 

Falat Rózsa gyermeke: Gréta

Házasságot kötöttek:
Badó Péter és Vollár Annamária, 
Domoszlai István és Petróczki Márta, 
Mayer Péter és Maczek Judit Réka, 
Rozman Árpád István és Rigó Hajnalka, 
Lukács Péter és Juhász Nikoletta, Walcz 
Tamás és Mayer Ágnes, Kiss Balázs 
és Pisák Renáta, Chikán Tamás és Kis 
Virág Zsófia, Csapláros Gábor és Somlói 
Mariann, Bartos Zoltán és László Enikő, 
Szőke Gergő és Pál Nikoletta

Elhunytak: 
Bóna László /1948/, Schnabl András 
/1956/, Súth Jánosné sz: Sziráki Julianna 
/1933/, Marton Andrásné sz: Karge Mária 
/1929/, Ficsúr János /1934/, Kegyes István 
/1931/, Körmöndi Vince /1935/, Kassai 
Ferenc /1955/, Sági Péter Ferencné sz: 
Nagy Erika /1964/, Gombási Ernő /1929/, 
Cseh János /1923/, Pikler Istvánné sz: 
Varga Mária /1932/, Oláh Györgyné sz: 
Durai Valéria /1932/, Jakus László /1954/, 
Csatári Sándor /1941/, Boros Istvánné 
sz: Varsányi Mária /1933/, Bartha Gyula 
/1925/, Szunyog István János /1934/, 
Sebők István /1943/, Marx Mihályné 
sz: Hurják Erzsébet /1941/, Gerba András 
Sándor /1958/, Gráf Károlyné sz: Kovács 
Irén /1927/, Mendi Lászlóné sz: Dóka 
Mária /1941/, Burai Józsefné sz: Koncz 
Ilona /1923/
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Beépítésre alkalmas 
ingatlanok eladásra:

Vác, Hóman Bálint utca - Gom-
bási - 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

Nem lakás célú 
helyiségek 

bérbeadásra:

Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 8. 
szám alatti, 3192/A/8 hrsz-ú, 11,7 

m2 alapterületű, nem lakás célú 
helyiséget - kereskedelem-szol-
gáltatás tevékenységi körre

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

Vác, Március 15. tér 27. szám alatti, 
3099/1 hrsz-ú, 22 m2 alapterü-
letű, nem lakás célú helyiséget 
- kereskedelem-szolgáltatás 
tevékenységi körre

Vác, Zöldfa utca 1. szám alatti, 
4520/A/1 hrsz-ú, 142 m2 alapte-
rületű, nem lakás célú helyiséget 
- kereskedelem-szolgáltatás

Vác, Deákvári főtér 987/8/A 
hrsz-ú pavilont, 47 m2 alapterület-
tel, - kereskedelem-szolgáltatás 
tevékenységi körre

Vác, Radnóti úti buszmegállónál 
2 db pavilont (külön-külön), 13-13 
m2 alapterülettel, -kereskede-
lem-szolgáltatás 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 

m2 alapterületű, nem lakás célú 
helyiséget - kereskedelem-szol-
gáltatás tevékenységi körre

Vác, Budapesti főút 21. szám 
alatti, társasházi, Műemléki épület, 
3518/A/1 hrsz-ú, 39 m2 alapte-
rületű, 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

Nem lakás célú 
helyiség értékesítésre:

Vác, Káptalan utca 11. szám 

alatti, 23 m2 alapterületű, iroda 
megnevezésű ingatlant

Lakások bérbeadásra 
szociális alapon:

Vác, Kölcsey F. u. 13. 4/14., 2 
szoba (49 m2, összkomfortos)

Vác, Galamb utca 5. fsz. 3., 1 
szoba , komfortos) 

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
(Vác, Köztársaság út 34.) 2016. 05-06. 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

Egy régi fénykép margójára
A Váci Hírnök áprilisi számának képrejtvényét látva én 1954-58-as emlékeim alapján Máriaudvaron jártam 
gondolatban. Az épületről akkoriban nem tudtuk, hogy Coburg/Marx villa volt a neve korábban, mi - mint 
a váci Mezőgazdasági Technikum diákjai - a Tangazdaság központját tiszteltük benne. Sok emlékem fűződik 
hozzá, a kép „előugrasztotta” ezeket.

Dr. Ballay Attiláné ny.mg.mérnök, Somogyaszaló

Mészkőember verseny
esőben, metsző szélben
A kerékpárosok nem kicsit babonás 
emberek, már ami a versenyzést 
illeti. Például ha valaki a 13-as 
rajtszámot kapja, azt fejjel lefelé 
tűzi fel a mezére, ezzel próbálva 
elejét venni a 13-as számhoz 
kapcsolt szerencsétlenségeknek. 
Én még sosem kaptam 13-as 
rajtszámot és alapvetően nem 
is tulajdonítok nagy jelentőséget 
ennek a számnak. Idén mégis 
megtréfált a 13-as. 
Április 24-én rendeztük meg a 
XIII. Mészkőember-Légrádi Béla 
Emlékversenyt. Az április elején 
beköszöntött nyár nem hordozta 
magában a hónap végi rossz idő 
előjeleit. Sőt! Még a verseny előtti 
napon is rövidnaciban, pólóban 
voltunk pályát söpörni. Másnap 
pedig hidegre, borult égre és esőre 
ébredtünk. Őszintén megmondom, 
azonnal elment a kedvem 
mindentől. De a verseny az verseny, 
meg kell rendezni. Szokás szerint 
felállítottuk a versenyközpontot, 
előkészítettünk mindent, ami a 
verseny megrendezéséhez kell 
és kissé fázva, átázva vártuk 
a versenyzőket. Legnagyobb 
meglepetésünkre 9:00-kor 
megjelent az első helyszíni nevező. 
És szépen, sorban szállingóztak az 
előnevezők is. Elkezdődött az élet a 
versenyközpontban és úgy nézett 
ki, a rossz idő ellenére mégis jó kis 
versenyt fogunk rendezni. Fotó: Dérné Laczhegyi Zsuzsanna

A hagyományoknak megfelelően 
a Mészkőemberke futam rajtjával 
kezdődött a verseny, a piciket 
követően pedig 11:00-kor elrajtolt 
az első felnőtt versenyző. 
Ezen a napon nem csak a táv, a 
szintemelkedés, hanem a rossz idő, 
az eső, a hideg és néhol a be-befújó 
szél is nehezítette a versenyzők életét. 
Mindezek ellenére 129-en értünk 
célba. Ez kicsivel több, mint az 
előzetesen leadott nevezések fele. 
Aki ott volt, élvezte a zord 
körülmények között megrendezett 
versenyt, egy rossz szó el nem hagyta 
a versenyzők száját. Tudom, hogy 
a rendező nem tehet az időjárási 
körülményekről, de nekem akkor is jól 
esett, hogy mindenki jól tudta magát 
érezni. Köszönöm mindenkinek, 
aki eljött és versenyzett, köszönöm 
a népes segítőgárdának, akik a 

háttérben biztosítják immár évek 
óta a verseny megrendezésének 
feltételeit, köszönöm a szponzoroknak 
a segítséget! 
Remélem, több ilyen versenyt 
nem rendezünk! Én sokkal jobban 
szeretem, amikor a versenyhez nem 
egy jéghideg nap, hanem egy üveg 
jéghideg sör kapcsolódik!
Első helyezettek:
Abszolút: Makács Gábor és Matuz 
Etelka. Ifi : Varga Dávid és Molnár 
Kata. Junior: Molnár Péter és Ujhelyi 
Szilvia. Felnőtt: Makács Gábor és 
Matuz Etelka. Senior: Nagy Zoltán 
és Pető Viktória. Veterán: Dr.György 
Zsolt.
A Légrádi Béla Emlékserleg újabb 
egy évre Dr. György Zsolt birtokába 
került.

Somoghy Attila 
főszervező

Szemünk védelme 
Földünk ózonrétegének károsodása 

miatt egyre szükségesebb, hogy véde-
kezzünk az ultraviola (UV) sugárzás 
káros hatásaival szemben, különösen 
igaz ez látószervünk megóvására. 
Megemlítünk néhány szembetegsé-
get, amelyek kialakulásában az UV 
sugárzás, mint kockázati tényező sze-
repet játszik:

Szürkehályog (cataracta senilis): 
szerzett szemlencse betegség, amelyben 
a szemlencse állománya fokozatosan 
elveszti átlátszóságát, a páciens ho-
mályos látást tapasztal. Kialakulása 
esetén műtéti megoldása van.

Szemfenék meszesedés (macula de-
generácio): az éleslátás helyét érintő 
betegség, amelynek kezelése jelenleg 
az állapot további romlásának a meg-
akadályozásában mutatkozik ígéretes-
nek. Gyógyítása érdekében kutatások, 
kísérletek folynak.

Kúszóhályog (pterygium): kötőhár-
tya-kettőzet, amely az átlátszatlan sza-
ruhártyára kúszik rá, korlátozva akár 
a látást. Megoldása műtéti eltávolítás.

A szem védelme érdekében az 
optikai lehetőségek bőséges kínálatá-
ból választhat mindenki ízlésének és 
pénztárcájának megfelelő megoldások 
közül, ehhez célszerű látszerész szak-
ember tanácsaira hagyatkozni!

Ellenőriztesse napszemüvegét hasz-
nálatba vétel előtt, amennyiben nincs 
meggyőződve annak 100%-os UV szűrő 
hatásáról! Üzletünkben az UV ellenőrzés 
díjmentes! 

Havi nyereményjátékunk kérdése: 
melyik hullámhosszúságú UV sugárzás 
a legveszélyesebb szemünkre? (UV A, B 
vagy C). A megfejtéseket a foldvaryopti-
ka@gmail.com címre várjuk 2016. június 
10-ig. A helyes megfejtők között kisor-
solunk egy Polaroid napszemüveget.

Koncz Andrea optometrista, 
Földváry Optika Szemészeti Centrum

www.vac.hu
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A szegedi Maty-éri pályán az első 
napon három dobogós helyezést értek 
el a Vác Városi Evezős Club versenyzői: 
férfi felnőtt egypárevezősben 2. 
lett Kovács Kornél , ugyancsak 
ezüstérmet szerzett férfi serdülő 
kétpárevezősben Szilágyi Konrád és 
Szklenka Bence, Csiszár Péter pedig 
bronzérmesként állhatott a dobogóra 
a férfi könnyűsúlyú egypárevezős 
versenyszám döntő futama után.

Az első napi eredmények alapján 
másnap válogatott csapatban indult 
Kovács Kornél (U23 kétpárevezős, a 
mohácsi Matheisz Józseffel), Csiszár 
Péter (U23 könnyűsúlyú kétpárevezős, 
a csepeli Szlovák Bencével), Felméri 
Márk, Szklenka Bence és Szilágyi 
Kornél (fiú serdülő kormányos nélküli 
négypárevezős, a bajai Haraszti 
Tamással kiegészítve), és mindhárom 
csapat első helyet szerzett. 

Június 4. 16.00
Színházterem
Pán Péter

J. M. Barrie története alapján mese-balett 
gyerekektől gyerekeknek

Bűbájos történet elveszett gyerekekről, 
tündérekről, kalózokról, sellőkről, 

számtalan mesebeli lényről,
és egy varázslatos helyről, 

ahol bármilyen csoda megtörténhet.
Jegyár: 1000 Ft

Június 4. 19.00
Jeszenszky-terem

Folk parti táncház
A táncházakat Ónodi Béla, Juhász 

Zoltán, Kovács Henrik, Czinóber Klára 
táncpedagógusok vezetik. 

A talpalávaló muzsikát 
a Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti 

Szakközépiskola és Zeneiskola népzenei 
tagozatának együttese szolgáltatja. 

Művészeti vezető: Blaskó Csaba
Jegyár: 500 Ft

A program a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

Június 5. 17.00
Színházterem

A Tini Dance Team
évzáró gálaműsora

A TDT összes növendéke színpadra lép az 
este folyamán. Koreográfus: Steidl Anita

Jegyár: 900 Ft

KÉZMŰVES TÁBOR
A Madách Imre Művelődési Központ 
kézműves tábort szervez 6-12 éves 

gyermekek részére egy hetes turnusokban.
A turnusok időpontja: 
Június 27 - július 1.,

július 4 - 8., 
július 11 - 15.,

augusztus 8 - 12.,
augusztus 15 - 19.

Hétfőtől péntekig 8 - 16 óráig
színes programok várják a gyermekeket

a kézműves táborban. 
A táborvezetők: Kemény Katalin és 

Rusvay Balázsné. 
A kézműves tábor díja: 16.000 Ft/fő

(Az ár tartalmazza a napi háromszori 
étkezés és a foglalkozásokhoz szükséges 

alapanyagok költségeit)
Mivel a táborok korlátozott létszámúak 
(maximum 20 fő), a felvétel a befizetés 

sorrendjében történik. 
Jelentkezni lehet a Madách Imre 

Művelődési Központ gazdasági irodáján 
személyesen, telefonon a 27/518-213-as 

telefonszámon és írásban 
a penztar@mimk.vac.hu e-mail címen.
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PROGRAMOK HAJRÁ VÁC!

Röviden

Június 11. 18.00
Hangulatok

a barokktól napjainkig
A Civitas zenei estek sorozat programja

Előadják: A Vác Civitas Művészeti 
Egyesület és a Váci Bartók-Pikéthy 
Zeneművészeti Szakközépiskola és 

Zeneiskola AMI művész-tanárai
A belépés díjtalan!

Támogatójegyek 500, 1000és 1500 
forintos értékben a helyszínen válthatók,

amelyekkel a Vác Civitas Művészeti 
Egyesület helyi értékteremtő 

tevékenységét segíthetik az érdeklődők.

Sri Lanka-i képek
Bognár Péter fotókiállítása
Megnyitó: június 9. 17.00.
A kiállítás július 5-éig látható.

Olvasótábor
 Június 20 - 24.

A változatos programú, 
kirándulással gazdagított táborra a 

gyermekkönyvtárban lehet jelentkezni
(Telefon: 27/311-335).

KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁC

KATTONA LAJOS
VÁROOSI KÖNYVTÁR

  VÁC             VÁC

KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁCVV

PROGRAMOK

FUT A VÁC
Június 5-én vasárnap 

rendezik a szervezők hagyományos 
a Fut a Vác tömegsport eseményt, 

melynek központja (rajt- és célhelye) 
a szérűskerti iskolacentrum.

Versenyszámok:
Ovis Futás (100-, 200-, és 300 méter), 
buli futás (2,8 km), Vác Future-Jakus 

László Emlékfutam (6,4 km), 
Vác Future + (10,5 km), 

ÚJDONSÁG: Duna-parti félmaraton 
(21 km) és Duna-parti félmaraton váltó 

négy fős csapatoknak.
A programból idén sem hiányozhat 

a családi verseny, amihez családonként 
3 induló szükséges, akik bármelyik távon 
indulhatnak, és eredményeiket összesítik. 

A Fut a Vác 2,8 km-es futamára továbbra is 
ingyenes az előnevezés, a helyszínen ebben 

a versenyszámban is van nevezési díj.
A célba érés után mindenki célcsokit kap 
a frissítő mellé és a szervezők díjazzák a 
nemenkénti abszolút 1-2-3. helyezetteket. 

A legtöbb résztvevőt indító váci iskolák, 
sportegyesületek és munkahelyek most 
is különdíjban részesülnek. Továbbá az 
eredményhirdetésen jelen lévő befutók 

között kisorsolnak egy kerékpárt.
Előnevezés és a részletes versenykiírás a 

VÁC FUTURE FACEBOOK oldalon 
és a www.futavac.hu honlapon.

Vác FC - Szeged
Kisvárda - Vác FC
Vác FC - Soroksár
Ajka - Vác FC

3 -2
2-0
0-4
1 - 2

EREDMÉNYEK
Férfi labdarúgó NB II.

Balatonfüred - Váci KSE 
Tatabánya - Váci KSE 
MVM Veszprém - Váci KSE 
Váci KSE - Tatabánya

Ipress Center-Vác - Siófok
Siófok - Ipress Center-Vác

Váci KSE - MOL Pick Szeged
Váci KSE - MVM Veszprém
Csurgó - Váci KSE 

Dunaújváros - Ipress Center-Vác

26-22
25-19
36-15
22-27

29-27
31-33

24-35
21-33
27-20

28-22

EREDMÉNYEK EREDMÉNYEK
Férfi kézilabda NB I. Női kézilabda NB I.

A 7. helyért:

(Összesítésben 62-58, ezzel az 
Ipress Center-Vác lett a 7. helyezett)

További részletek:
www.silverpress.hu
tel.:36 30 942 3592

2016.
július 11 - július 15.
(8-13 óráig)

FOTÓS TÁBOR VÁCOTT

Váci sikerek a szegedi válogató 
versenyen
Az április és május fordulóját jelentő hét végén ren-
dezték az evezős szezon második kiemelkedő hazai 
versenyét, a Dr. Simády Béla Emlékversenyt, amely ha-
gyományosan válogató- és nemzetközi megmérettetés 
is egyben.

Kajak-kenu évadnyitó
  Az évad első versenyén éremesőben 
részesülhettek a Váci Kajak Kenu SE ifjú 
sportolói.
Az Újpesti-öbölben, a Hídépítő Kupán 
korosztályában és versenyszámában 
nyert Horányi Dóri, és Kiss Ádám, a 2. 
helyen ért célba: Fajta Jordán, Horányi 
Tamás, valamint Fekete Dorina, a 3. 
helyen végzett a versenyen: Kozma 
Barnabás, Lestyán Kornél és Kozma 
Barna. 
A Váci Vasutas Sportegyesülettől a 
kenu egyes Masterek között 2. lett 
Farkas Lajos.

Utánpótlás
 Magyarország Ifjúsági és 
Serdülő Ügyességi és Gátfutó 
Csapatbajnokságára Székesfehérvárott 
került sor. 

 A Váci Reménység Egyesület 
versenyzői közül ifjúsági korosztályban 
fiú gerelyhajításban 5. lett Dávid Kornél. 
Leány magasugrásban a 3. helyen 
végzett Fekete Fanni, 6. lett Manninger 
Borka és a 7. helyet szerezte meg 
Kareczki Réka. Leány súlylökésben 2. 
lett Monoki Katalin és 3. Kareczki Réka. 
Leány gerelyhajításban a 4. helyen 
végzett Kareczki Réka. Újonc-serdülő fiú 

gerelyhajításban nyert Jancsik Tamás és 
a 3. helyet szerezte meg Szántó Attila. 
Leány gerelyhajításban 6. lett Gáspár 
Panna.

Úszótáborok és 
intenzív tanfolyamok

  A hagyományokhoz híven az idén is 
lesz - több turnusban - úszótábor és 
intenzív úszótanfolyam a nyári szezonban 
a Váci Strandfürdő és Uszodában.
Hat táborozó turnust szervez a Váci 
Sport Közhasznú Nonprofit Kft., az öt 
napos programok keretében az úszás-
strandolás mellett számos kiegészítő 
esemény várja a résztvevőket: interaktív 
játék, kirándulás, a tűzoltóságon tett 
látogatás is színesíti a kínálatot, s nem 
maradhat el a városnéző vonatozás sem.
A napi háromszori étkezés során 
reggel és délután friss pékárút kapnak 
a gyerekek, az ebédet a Remete Pince 
Étterem biztosítja.
Szintén hat úszótanfolyami turnusra 
várják a jelentkezőket a szervezők - 
kezdőket és haladókat egyaránt.

További információt:
Turza Bernadett rendezvényszervezőtől 
(30/377-4463, turza.bernadett vacholding.hu) 

és Gyulyás Zoltán táborvezetőtől 
(30/978-5474, gulyas.zoltan vacholding hu)

kaphatnak az érdeklődők.

Befejeződtek a kézilabda bajnokságok
Az é lvonalbel i  női kézi l abda 

b a jn ok s á g  7.  h e l yé é r t  t ö r t é n ő 
rájátszás első, hazai mérkőzésén 
az Ipress Center-Vác két gó l l a l 
l e g y ő z t e  a  S i ó fo k o t ,  m a j d  a 
B a l a t on - p a r t i  v i s s z av á g ó n  i s 
jobbnak bizonyu ltak a miein k , 
sz intén  ké t  gó l l a l  -  íg y  62 -58 -
a s  ö s sze s ít é s se l  m eg nyer ték  a 
párharcot.

A fé r f i  ké z i l abd a  N B I - b en 
is befejeződött az idény a váci 
csapat számára: a Váci KSE a 6 . 
helyen végzett, de a csapat már 
a felsőházi rájátszásba jutással a 
városi férfi kézilabdázás eddigi 
legjobb eredményét érte el .

A  k ö v e t k e z ő ,  2 01 6 / 2 01 7 - e s 
szezonban is az élvonalban szerepel 
mind a női-, mind a férfi kézilabda 
csapatunk, előbbi Németh András, 
utóbbi továbbra is Zsiga Gyu la 
mesteredző irányításával.

A  b ajn ok s ágok  l e z á r u l t áva l 
n apokon b e lü l  m egkezdőd ik  a 
városi sportcsarnokban egy már 
igen időszerű beruházás, a játéktér 
burkolatának cseréje.

Még az utolsó mérkőzések 
előtt a Váci KSE újabb egy 
évre szóló szerződést kötött a 
férfi első osztályú kézilabda-
csapatot irányító Zsiga Gyula 
mesteredzővel, korábbi válogatott 
szövetségi kapitánnyal.

Zsiga Gyula 2014. júliusában, 
közvetlenül az első osztálytól 
való búcsúzást követően vette 
át a csapatot. Első idényében 
a klub nagy fölénnyel nyerte a 
másodosztály nyugati csoportját, 
miközben a Magyar Kupában 
a legjobb négy közé jutott. A 
most véget ért 2015/2016 -os 
bajnokságban a csapat újoncként 
az első osztály felsőházába jutott 
az alapszakaszt követően.

Bárhogy alakul a végeredmény, tehát 
akár sikerül kiharcolni a bennmaradást 
az NB II-ben, akár visszacsúszik a gár-
da az NB III-ba, az biztos, hogy az új 
idényben - legalábbis kezdetben biztosan 
- hazai mérkőzéseit is más helyszínen 

lesz kénytelen lejátszani a csapat. Ennek 
oka, hogy nincs fedett lelátórész a váci 
stadionban, ami pedig mindkét osz-
tályban előírás a 2016/2017-es kiírástól.

Jelenleg Dunaújváros a kiszemelt 
helyszín, miután a  közeli  fővárosban  a  
következő szezonban különböző  felújí-
tási munkálatok 
miatt nem lesz 
alkalmas stadion 
másodosztályú 
mérkőzések ren-
dezésére. 



extruderkezelő


