INGYENES KIADVÁNY

VÁCI HÍRNÖK
XVIII. évfolyam 11. szám

Vác Város Önkormányzatának lapja

Megnyílt a
belvárosi mélygaráz
mélygarázss

Pető Tibor alpolgármester és Fördős Attila polgármester vágták át a nemzeti
színű szalagot, balra: Kovács Ágnes, a körzet önkormányzati képviselője

2017 december

Az ünnepélyes szalagátvágás után december 11-én megnyílt a belvárosi mélygarázs, amelyet december végéig ingyenesen
használhattak az autósok, január legelejétől
viszont fizetős parkolási rend van érvényben a városközpontban, két körzethatáron
belül.
Fördős Attila polgármester a létesítmény átadásakor kiemelte: a mélygarázs
azért szükséges, mert a főtér-főutca projekt
megvalósításával párhuzamosan megszűnt
belvárosi térfelszíni parkolóhelyeket mindenképpen pótolni kellett.
A városvezető emlékeztetett: a beruházás megvalósítása érdekében először is
meg kellett változtatni a korábbi, szavai
szerint rendkívül előnytelen háromoldalú
beruházói-finanszírozói-önkormányzati
szerződést, hogy a finanszírozó bankkal
kötött kétoldalú adás-vétellel a város lehessen a létesítmény tulajdonosa, aztán elő
kellett teremteni a vásárlás anyagi fedezetét,
végezetül pedig el kellett végeztetni a szükségessé vált javításokat és egyéb pótmunkákat, beleértve a térfelszín kialakítását is.
- Ezúton is köszönetet mondok azért,
hogy az állam biztosította a vásárlás anyagi fedezetét, ezzel mentőövet kapott az
önkormányzat. Továbbá köszönet jár
mindenkinek, aki itt helyben segítette a
beruházás megvalósítását, gondolok itt elsősorban a polgármesteri hivatal illetékes
munkatársaira. És természetesen kifejezem
hálánkat a lakosságnak is az elmúlt több
mint egy évtizedben tanúsított megértésért
és türelemért - mondta a városvezető.

» Folytatás a 4. oldalon

Kitüntetés
a városházán
A már hagyományos évzáró városházi ünnepségen Branizsa Györgyné, a Váci Lakóterületi SE elnöke, Bartos Ferenc korábbi
polgármester, a Migazzi Alapítvány elnöke
és Okos Levente, a Dunakanyari Látássérültek Egyesületének vezetője vehette át Fördős
Attilától "A polgármester díja" kitüntetést.
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Polgármesteri fogadóóra

Önkormányzati képviselői fogadóórák

Fördős Attila - Vác város polgármestere
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza,
133. szoba, polgármesteri iroda
Előzetes időpont egyeztetés szükséges,
a polgármesteri hivatal titkárságán:
06-27/315-534.
E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Kriksz István
Vác 1. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 27/315-534
E-mail: krikszistvan@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)

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

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

Ügyfélfogadás az okmányirodában
Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-18:00
Péntek: 8:00-16:00
Ebédidő: 12:30-13:00
Tel.: 06-27/512-230,
Fax: 06-27/512-240

Alpolgármesteri fogadóóra
Pető Tibor - Vác város alpolgármestere,
Vác 3. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 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
E-mail: peter.harrach@parlament.hu

Közérdekű
érdekű

csütörtökjén 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

Kovács Ágnes
Vác 2. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)

Matkovich Ilona
(SZAVAD Egyesület)
Ideje: előzetes egyeztetés után bármikor
Telefonszám: 06-70-510-1630
E-mail: szavad@szavad.hu
Helye: SZAVAD Iroda, Káptalan u. 14.

Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes
bejelentkezés alapján bármikor.
Telefonszám: 30/947-1412
E-mail: manningerpeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)

Körzeti megbízottak fogadónapjai

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.
Helye: Fidesz-iroda (Vác,
Március 15. tér 16.)
Telefonszám: 30/478-3324
E-mail: steidllevente@fidesz.hu
Kiss Zsolt
Vác 6. sz. 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: 30/237-4787
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: 20/418-0115
E-mail: balkovicspeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)
Kászonyi Károly ( Jobbik)
Ideje: minden hónap első

Iván Sándor rendőr főtörzsőrmester
Vác, I. számú KMB körzet
(Eszterházy, Széchenyi utca, Dr.
Csányi László körút, valamint a
Duna által határolt terület.)
Fogadóórája: minden hónap
második keddjén 9-11 óra közötti
időben. Helyszíne: Vác, Földváry
tér 3. szám alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0791,
e-mail: IvanSn@pest.police.hu
Bőcs Norbert rendőr főtörzsőrmester
Vác, II. számú KMB körzet
(Alsóváros : Dr. Csányi körút, Naszály
út, MÁV vasútvonala, illetve a külső Rádi út által övezett városrész.)
Fogadóórája: minden hónap második
keddjén 9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Deres u. 3. szám
alatti TESCO KMB irodában.
Telefon: 70/400-7188,
e-mail: BocsN@pest.police.hu
Tóth Ferenc rendőr zászlós
Vác, III. számú KMB körzet
(Deákvár: Gombási út, MÁV vasútvonala, külső Rádi út által határolt terület.)
Fogadóórája: minden hónap első
szerdáján 9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Újhegyi u. 37/a.
szám alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0796,
e-mail: TothFer@pest.police.hu
Fazekas József rendőr főtörzsőrmester
Vác, IV. számú KMB körzet
(Kisvác: Eszterházy, Széchenyi utca,
Naszály út, Gombási út, illetve a
Duna által határolt városrész.)
Fogadóórája: minden hónap első
szerdáján 09-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Dózsa Gy. u. 53.
szám alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0790
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A helytörténet fontos eseménye, hogy december közepén
megnyílt a belvárosi mélygarázs, a létesítmény átadásának köszönhetően remélhetjük, hogy rendezettebbé válik
a parkolás a városközpontban.
A főtér kialakulását követően kezdetben a korzózó,
ügyes-bajos dolgaikat intéző járókelőkön kívül csak szekerek, kordék fordultak meg itt, főképp vásári napokon,
porban-sárban karikázva. Aztán teltek-múltak az évtizedek-évszázadok, mígnem a múlt században jórészt csúf szürkésfekete bitumenborítást kapott a terület, s korlátlanul behajthattak a különféle
gépjárművek, szinte fullasztó volt a kipufogógáz akkoriban. Újabb ugrás
az időben: a főtér-főutca projekt megvalósításába térkő borítás kialakítása
is belefért, továbbá jelentősen korlátozták az átmenő autós-buszos-motoros
forgalmat.
Itt tartottunk eddig, de hát meg kellett oldani, hogy az autósok parkolóhelyet találhassanak a városközpontban, ezt a célt szolgálja soktornyú városunk legújabb kori, "lefelé kiemelkedő" jelentőségű építménye, a mélygarázs.
Nagyon fontos cél, hogy a gépjárműhasználat, a parkolás ne terhelje túlságosan a belvárost, hanem őrizzük ennek az ékszerdoboznak az értékeit,
hogy - a divatos kifejezéssel élve - élhető, hovatovább még inkább turistavonzó lehessen és maradhasson a környék.

hol jÁrunk?
Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását
Önöktől várjuk, kedves Olvasóink! A helyes megfejtéssel előrukkolók között ajándékokat sorsolunk ki. Aki tudja vagy legalább sejti a
választ, írja meg nekünk e-mailben az estv@estv.hu címre! Köszönettel: Váci Városimázs Kft. Előző lapszámunk játékának győztese
Hadnagyné Kalocsai Márta, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. A legutóbbi rejtvényként a papnevelde épületegyüttese szerepelt egy régi felvételen. Mostani feladványunk megfejtését január
15-éig várjuk.
Cservenák Péter gyűjteményéből
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A decemberi testületi
ülésről jelentjük

Az ülés előtt átvehették kitüntetésüket a "Vác Város Sportájért" elismerő cím díjazottjai:
Balaska Márk, Lucsán Boglárka (sportolók), Csernákné Quell Beáta és Bánszki Imre (edzők)
Évzáró ülésén az önkormányzati képviselő-testület rendeletet alkotott a parkolás szabályozásáról és a várakozóhelyek
igénybevételének rendjéről.
A január legelejétől érvényes új, fizetős
belvárosi parkolási rend a mélygarázs mellett két díjköteles körzetet határoz meg.
Az 1-es zóna: Görgey utca a Posta park
és a Báthori utca között, Posta park mindkét oldala a Dr. Csányi L. körút és a Görgey
utca között, Zichy Hippolyt utca a Görgey
utca és a Báthori utca között, Köztársaság
út a Petróczy utca és a Rév köz között, a
Szentháromság tér teljes egészében, Piarista utca, Tornyos Pál utca, Kossuth utca,
Kossuth tér, Althann Frigyes utca a Cházár

A. utcától a Dr. Csányi L. körútig, Eötvös
utca a Tornyos P. utca és az Althann F. utca
között, Káptalan utca a Konstantin tértől a
Kossuth térig.
A 2-es zóna: Társadalombiztosítási
székház melletti parkoló, Erzsébet utca a
buszpályaudvar és a Szent János utca között, Zrínyi utca a buszpályaudvar és a Szent
János utca között, Konstantin tér, Galcsek
u. 8-12. előtti kiépített parkoló, Jókai utca,
Madách utca, Szent János utca a Zrínyi utca
és a Dr. Csányi L. krt. között, Köztársaság út
a Szent János utcától az Althann F. utcáig.
Az 1-es és 2-es díjzónához tartozó fizetős várakozóhelyek üzemeltetési ideje: hétfőtől-péntekig 8.00-18.00 óráig, szombaton
8.00-12.00 óráig, a mélygarázs folyamato-

Döntött
tött a testület
testtület

san üzemel.
Üzemeltetési időn kívül az 1-es és 2-es
díjzónához tartozó fizetős várakozóhelyek
esetében sem kell várakozási díjat fizetni, továbbá vasárnap és ünnepnapokon díjmentes
marad a parkolás.
Az 1-es és 2-es díjzónához tartozó fizetős várakozóhelyeken a jegykiadó automatákból váltott jegyen feltüntetett ideig,
minimum 15 percre váltott jeggyel lehet várakozni, az első 15 perc 10 Ft befizetésével
vehető igénybe.
A személygépkocsikra vonatkozó díjtételek:
1-es zóna: 400 Ft/óra, 2-es zóna: 300
Ft/óra, mélygarázs: 200 Ft/óra
Bérleteket is lehet váltani, magánszemélyeknek a következő tarifákkal:
1-es zóna: 13.600 Ft/hó, 136.000 Ft/év,
2-es zóna: 8.800 Ft/hó, 88.000 Ft/év
Mélygarázs: nappali bérlet: 8.800 Ft/hó,
88.000 Ft/év, éjszakai bérlet: 4.400 Ft/hó,
44.000 Ft/év, egész napos bérlet: 13.200 Ft/
hó, 132.000 Ft/év, kombinált bérlet: 15.000
Ft/hó, 150.000 Ft/év
Fontos tudnivaló, hogy a parkolási övezeten belül lakóhellyel, tartózkodási helylyel rendelkező, de az ingatlanon belül vagy
egyéb parkolási lehetőséggel nem rendelkező természetes személyek a lakóhelyükhöz
legközelebb eső fizetős parkolóban kedvezményesen parkolhatnak, a helyre vonatkozó
bérletárakhoz képest 70 % a kedvezmény
egy gépjármű esetében, minden további autóra vonatkozóan pedig 40 %.
Az ülés másik kiemelkedő jelentőségű
napirendi pontjaként a grémium elfogadta
a Településképi Arculati Kézikönyvet, illetve
megalkotta a Településképi Rendeletet.
Zárt ülésen eldőlt, hogy a Magyar Kultúra Napja városi ünnepségén Borossa Zsóka és Retzler Péter veheti át a "Vác Város
Művelődéséért" kitüntetést, a "Vác Város
Művészeti Díj" kitüntetést pedig a Parlando
Színház Kulturális Egyesület kapja.

HIRDETMÉNY
Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 14.-i
ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 31/2017. (XII.14.) sz. rendeletalkotás – a településkép védelméről
A településképi rendelet állapítja meg a helyi építészeti örökség
területi és egyedi védelmét, a településképi szempontból meghatározó
területeket, valamint a településképi követelményeket.
- 32/2017. (XII.14.) sz. rendeletalkotás – a parkolás szabályozásáról
és a várakozóhelyek igénybevételének rendjéről;
2018. január 1-jétől a Piac utcai mélygarázs beüzemelésre kerül. A
várakozási díj bevezetésével várhatóan csökken a területen hosszú távú
parkolást keresők száma, így az ott lakók, az ügyeiket intézők, valamint
a várost városnézés szempontjából felkersők könnyebben juthatnak várakozóhelyekhez és a megnövekedett forgalomterhelés várhatóan csökken.
- 33/2017. (XII.14.) sz. rendeletmódosítás – a 2017. évi költségve-

tésről szóló 2/2017. (II.24.) sz. rendeletről;
A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást követően az önkormányzati
szintű költségvetés főösszege 12.371.636 eFt lesz.
- 34/2017. (XII.14.) sz. rendeletmódosítás – a városi kitüntetések
alapításáról és adományozásáról szóló 63/2013.(XII.13.) sz. rendeletről;
Vác Város Önkormányzata már nem fenntartója, nem működtetője
az oktatási intézményeknek, ezért szükségessé vált a „Váci Katedra”, a
„Vác Város oktatását segítő munkáért”, valamint „Vác Város Tehetséggondozásért” kitüntető címek módosítása a javaslattevők, címekhez adható jutalmak költségviselője tekintetében.
A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthetők.
Vác, 2017. december 15.
Deákné Dr. Szarka Anita
jegyző

Krónika
rónika
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Színes diplomás pedagógusok köszöntése
A hagyományokhoz híven az önkormányzat az óév végén újra köszöntő ünnepséget
rendezett a váci oktatási intézményekből
nyugdíjba vonult, színes diplomás évfordulójukhoz érkezett pedagógusok tiszteletére.
A november 30-án tartott eseményen
- melynek ezúttal is a művelődési központ

egykori diákokként és persze szülőkként is
hálával tartozunk áldozatos szolgálatukért.
Amit szokás a kertészek munkájához hasonlítani. Méltán, hiszen palántákat gondoznak az óvodások, iskolások személyében, segítve a kibontakozásukat - mondta
a városvezető.
2017-ben színes diplomás jubileum-

kamaraterme adott helyet - a jelenlévők
nagy tetszéssel fogadták a deákvári katolikus óvoda kicsinyeinek és a Földváry Károly-iskola alsó tagozatosainak műsorát.
Az önkormányzat nevében Mokánszky Zoltán alpolgármester üdvözölte a
színes diplomásokat.
- Megtisztelő köszönteni a hosszú éveken át több nemzedék gyermekeit, fiataljait oktató-nevelő pedagógusokat, hiszen

hoz érkeztek: Berta Lászlóné, Bodnár
Ferenc, Bucsánszky Jánosné, Bucsánszky
János, Debreczeni János, Demjén Jánosné, Endreffy Lóránd, Gyarmati Gyuláné,
Fábián József, Kiss Andrásné, Kovács Aurélné, Kovács Ferenc, Dr. Kovács Istvánné,
Nemeskéri Ferencné, Némedy Lászlóné,
Rada Károlyné, Rátóti Józsefné dr., Sík
Jánosné, Szalai Gyuláné, Szölgyémy Géza,
Tányéros József, Varga Györgyné. R. Z.

Fejlesztési program a közigazgatásban
Elindult a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése" elnevezésű projekt.
A Pest Megyei Kormányhivatal vezette konzorcium 2,9 milliárd forint vissza
nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 „Adminisztratív terhek csökkentése” című konstrukció keretében.
A projekt stratégiai célkitűzése, hogy az államigazgatás szervezeti rendszerének
további egyszerűsítésével, működési hatékonyságának növelésével, a párhuzamos
feladatellátás megszüntetésével, az ügyintézés és az eljárások átfutási idejének és
költségeinek csökkentésével, valamint az ügyfélközpontú közigazgatási szemlélet
megerősítésével hozzájáruljon az állami szolgáltatások folyamatos fejlesztéséhez és
a professzionálisan, költséghatékonyan és szervezetten működő szolgáltató állam
kialakításához.
A Széchenyi 2020 program keretébe tartozó projekt megvalósításának tervezett határideje 2018. december 31.
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Digitális oktatási eszközöket
kapott több váci iskola
December folyamán - az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásaként - digitális oktatási eszközöket
kapott számos váci iskola, öt alapfokú
intézmény, továbbá a Madách-gimnázium és a Bartók-Pikéthy Zeneművészeti
Szakgimnázium és Zeneiskola, AMI.
A zeneiskolában tartott sajtótájékoztatón Rétvári Bence államtitkár
elsősorban azt hangsúlyozta, hogy a
szoftverekkel ellátott számítástechnikai eszközökkel és az előállított digitális tananyagokkal nem csupán a diákok
ismeretelsajátítása lesz korszerűbb és
élménydúsabb, hiszen a fejlesztés a pedagógusok munkáját is hatékonyabbá
teheti.

- A korszerű oktatás feltételeinek
megteremtésében elsődleges a modern,
digitális tananyag, de az alkalmazáshoz
eszközök is kellenek, ebben pedig segítenünk kell az intézményeket. Vannak
erre uniós források a felzárkóztatandó
régiók vonatkozásában, viszont KözépMagyarország nem tartozik ebbe a körbe. Tehát itt saját állami hozzájárulásra
van szükség, ez a mostani fejlesztés is
ennek köszönhető - mondta a politikus.
R. Z.

Még tart az I. világháborús
adatok gyűjtése
Vác Város Levéltára még egy utolsó kísérletet tesz I. világháborús dokumentumok
és adatok gyűjtésére, 2018. március végéig.
Kérik, ha valaki rendelkezik olyan felmenővel, aki részt vett az I. világháborúban, bocsássa rendelkezésükre, kölcsönözze a vele kapcsolatos dokumentumokat
– fényképeket, iratokat, tárgyakat stb. –,
hogy az év során megjelentetni tervezett
kiadványuk minél teljesebb lehessen.
Érdeklődni Vác Város Levéltárában,
dr. Horváth Ferencnél lehet. Telefon: 0627-305-444; 06-30-997-7649. E-mail:
igazgato@vacarchivum.hu
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Diákolimpiai dobogósok köszöntése

Már két évtizedes múltja van ennek az
ünnepségnek, melynek lényege, hogy a különböző iskolákba járó diákok közösen is
megünnepelhessék sikereiket.

A dobogósokat köszöntve ki kell emelni,
hogy saját tehetségük mellet sikereik záloga még a minél szélesebb körű összefogás,
a háttérmunka, ebből következően egyúttal
köszönettel tartozunk a nevelőknek, edzőknek, az iskoláknak, kluboknak és egyesületeknek. Büszkék lehetünk tehát korábbi
nagy bajnokainkra, másrészt a nyomdokaikba lépő fiatalokra, akik évről évre öregbítik településünk hírnevét - mondta köszöntőjében Mokánszky Zoltán alpolgármester,

- Minden évben nagyon sok fiatalnak
gratulálhatunk ezen a már két évtizedes
múltú eseményen, ez pedig ékes bizonyítéka
annak, hogy Vác őrzi iskolaváros szerepét és
a sport utánpótlás-nevelés terén ugyancsak
folyamatosan kiemelkedő szereppel bírunk.

köszönetet mondva az évzáró ünnepséget a
kezdetektől szervező Branizsa Györgynének, a Váci Lakóterületi SE elnökének is.
Az eseményen nagy sikert arattak műsorukkal a Tánccal Az Egészségért TSE
növendékei. R. Z.

Száznál is több fiatal vehette át az önkormányzat elismerését a sport- és szellemi
diákolimpiai versenyek dobogósait köszöntő hagyományos városi ünnepségen,
melynek ismét a Boronkay-iskola adott
otthont.

Adománykonvoj Vácról Csángóföldre
Elsősorban tartós élelmiszerek, de ezeken kívül játékok, sportszerek, könyvek
is voltak abban a jelentős mennyiségű
adományban, melyet december második
hetében juttatott el Vácról Klézsére illetve
Homoródremetére egy két furgonból és
két személyautóból álló konvoj.
Fördős Attila polgármester, a már több
mint egy évtizede minden év végén ismétlődő adományküldő akció főszervezője elmondta: a címzettek minden esztendőben

nagyon várják és nagy szeretettel fogadják
a váciakat, az adományozókat pedig jó érzéssel töltheti el, hogy számos családnak
örömet szereznek az élelmiszercsomagok és
egyéb ajándékok.
- Köszönetet mondok az adományozó
magánszemélyeknek, továbbá a jótékonysági akciót immár évek óta hathatósan támogató CBA üzletláncnak, a helyi Príma
áruházakat működtető Nagymaros Trade
Kft-nek, a cég vezetőjének, Rasman Miklósnak - emelte ki Fördős Attila.
Harrach Péter, a választókerület országgyűlési képviselője a konvoj útnak indítása
kapcsán úgy fogalmazott, hogy általános lelkiismereti kötelezettség a rászorulók segítése, ugyanakkor ebben az adományküldésben
további lényeges elem a nemzeti összetartozás érzésének kinyilvánítása is.
Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft.
kommunikációs igazgatója elmondta: a legnagyobb magyar kereskedelmi hálózatként
nagyon fontosnak tartják a társadalmi felelősségvállalást is, ezért támogatnak számos,
a vácihoz hasonló, példa értékű jótékonysági
kezdeményezést. Ribáry Zoltán

Krónika

Együttműködési
megállapodást kötött
a ContiTech gyár és a
Szent István Egyetem
Duális és kooperatív képzés elindítását tervezi a Szent István Egyetemmel közösen a világ egyik vezető autóipari beszállítója, a ContiTech AG
magyarországi leányvállalata.
A váci és makói telephelyű
ContiTech Fluid Automotive Hungaria Kft. (Continental) és az egyetem
együttműködési keretmegállapodását
december 6-án írta alá dr. Tőzsér János
rektor és Magyar László gyárigazgató.
A SZIE vezetője az aláírás alkalmából hangsúlyozta, hogy az egyetemen folyó oktatást még magasabb
szakmai szintre kívánják emelni, többek között új szakmérnöki képzések
indításával.
A Continental gyárigazgatója arról is beszélt, hogy a technológiai cég
szerepet vállal a tehetséges hallgatók
gyakorlati képzésében, ezáltal is hozzájárulva Magyarország fenntartható
fejlődéséhez, egyúttal lehetőséget teremtenek a legjobb szakembereknek
arra, hogy ötleteikkel közösen alakítsák a Continental jövőjét.
A dokumentumban az egyetem
többek között vállalja, hogy tájékoztatja a hallgatóit a Continental társaságnál felmerülő szakember-utánpótlási lehetőségekről, illetve szakmai
eseményekről, rendezvényekről és
versenyekről.
A vállalat által létrehozott
Continental ösztöndíjra mind az önköltséges, mind az állami támogatásban részesülő hallgatók pályázhatnak
a szemeszterenként közzétett pályázati felhívásban foglaltak szerint.
Az 1871-ben alapított technológiai vállalat Magyarországon hat gyárral és egy gumiabroncs logisztikai és
kereskedelmi központtal van jelen és
a bérelt munkaerővel együtt mintegy
nyolcezer munkavállalót foglalkoztat.
A ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. a ContiTech AG
magyarországi leányvállalata, mely
két telephelyével (Makó és Vác) és
a csaknem 3600 fős létszámával a
vállalatcsoport legmeghatározóbb és
legnagyobb tagja.
A váci telephely fő profilja hűtőfűtő (H/C) tömlők és szerelvények
gyártása, értékesítése az autóipar számára. A vállalat fő vevői Európa vezető autógyárai, így a BMW, Daimler,
VW csoport és kiemelt partnere a
Fordnak valamint a Jaguar&Land
Rovernek is.

K ó ik
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Hullámzó teljesítmény után
erősödhet az építőipar
Folytatódó európai uniós finanszírozású projektek, CSOK és ÁFA csökkentés
mind arra hivatottak, hogy a magyar építőipart fellendítsék. Infrastrukturális és
lakásépítési dömpinget vártunk, a valóság
azonban ennél árnyaltabb.
Az építőipar aktuális helyzetéről, teljesítményéről beszélgettünk Szarkándi Jánossal, a Duna-Dráva Cement Kft. elnök
vezérigazgatójával.
Hogyan alakult az év az építőipar számára?
Összességében elmondható, hogy
2017-ben bővült az építőipar, mégsem volt
olyan mértékű a fellendülés, mint amit a
CSOK-tól és a csökkentett mértékű építőipari ÁFA-tól vártunk. A lakásépítés
terén ugyanez mondható el, a kezdeti
optimizmust követően egyre óvatosabb
becslések látnak napvilágot, és a dolgot
csak tetézik az utóbbi időben tapasztalt
munkaerő-piaci nehézségek, mint például
a szakmunkás és szakemberhiány.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
2016-ban az azt megelőző évhez viszonyítva jelentős, 19 százalékos visszaesést tapasztaltunk az építőipar teljesítményében. Ekkor kevesebb Uniós forrás állt
rendelkezésre a nagy beruházások megvalósításához. Idén pozitív irányba mozdult a mutató, a 2015-ös szintet nagyjából
szeptemberre sikerült megközelíteni, ezáltal az idei növekedés kompenzálni tudta a
tavalyi visszaesést, a teljesítmény azonban
egész évben hullámzó maradt. 2017 augusztusában az építőipari termelés volumene 36,8 százalékkal meghaladta az egy
évvel korábbi, alacsony bázist. Augusztus
tehát erős volt. A szeptemberi, megszokottól hidegebb, esősebb idő visszahozta
az idei évre amúgy is jellemző ciklikus-

ságot, amely ebben a hónapban a vártnál
érezhetően gyengébb teljesítményt eredményezett. Október és november azonban
ismét erősnek bizonyult. Az időjárás mellett a projektek ütemezése, indulása is generálja a visszaeséseket és növekedéseket.
Ezek szerint sikerül a 2015-ös szintet
átlépni?
Bizakodóak vagyunk, és úgy látjuk,
hogy a 2015-ös eredményeket, ha kismértékben is, de meghaladjuk.
A gazdasági környezet a mostaninál jelentősebb növekedést indokolna…
Így van, az új támogatási ciklus elindulásával az Európai Uniós források elméletileg újból rendelkezésre állnak. Ugyanakkor 2017-ben még leginkább csak a
projektek kormányzati költségvetésből
történő előfinanszírozása serkentette a
piacot. A következő évben reményeink

szerint az Uniós kifizetések is beindulnak, amely jelentős mértékben járul hozzá
az építőipar teljesítményéhez, bár egyes
nagyprojektek indítását pont az Uniós
kifizetések körüli bizonytalanságok hátráltatják.
Még mindig úgy tűnik, nehezen vergődik ki a gödörből az ipar. Miben látja a
fellendülés lehetőségét?
Szerencsére már messze van a gödör
alja, de a hatását még érezni lehet. A válság
idején az éves országos cementfelhasználás
mértéke 2 millió tonna körül alakult, idén
remélhetőleg meghaladja majd a 3 millió tonnát. Sajnálatos módon ennek több
mint egyharmada import cement, pedig a
magyar gyárak kapacitása megengedné a
teljes mennyiség előállítását. Emellett egyre nagyobb teret nyer a piacon a sok esetben gyengébb minőségű ukrán cement is.
Mi azonban optimisták maradunk és
előre tekintve a fejlődés mellett döntöttünk. A közelmúltban megvásároltuk a
Readymix Hungária Kft-t, így növekvő
beton üzletággal és térkő gyártással lépünk előre. Elsődleges célunk, hogy piaci
helyzetünket tovább erősítsük. Az akvizícióval betonüzem hálózatunk országos
lefedettségű lett, valamint térkő gyártással is szélesítettük tevékenységi körünket.
Alapanyag-ellátó rendszerünket is bővítettük, a felvásárlással tehát kavics üzletágunkat is erősítjük. Váci Cementgyárunkban
pedig egy közel 7 milliárd forintos környezetvédelmi beruházásba kezdtünk. Ezáltal
a jelenleg is alacsony porkibocsátási értékek
tovább csökkennek, fosszilis anyagok helyett sokkal több alternatív tüzelőanyagot
tudunk majd használni, és az üzembiztonság is növekedni fog. Mindez hozzájárul a
fenntartható termeléshez.
Tekintsünk kicsit távolabb. Mit várnak
2018-tól?
A következő két évben arra számítunk,
hogy a tervezett nagyprojektek – például
az út- és autópálya építések – elindulásával erősödni fog az építőipar teljesítménye.
Ezt a képet kicsit árnyalja az Unióból érkező források kifizetése körüli bizonytalanság, amely jelenleg is sok tervezett
projekt elkészültének határidejét tolja későbbre. Amennyiben ténylegesen elindulnak a most még csak kezdeti szakaszban
lévő projektek, akkor 2018 tekintetében
legalább 10 százalékos növekedésre számítunk. (Szerkesztőség)
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Hirdettés
Hirdetés

Kultúra, Hirdetés

VÁCI HÍRNÖK I 2017 DECEMBER I

XVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM

Egy örök szolgálatos

2018. évi VÁSÁRNAPTÁR

Szemem a Váci Hírnök októberi címlapján. Hét évezred néz
vissza: a Tragor Ignác Múzeum új kincse, egy törötten is szép
agyagszobor. A tudósításban olvasom: „A gyűjtemény gyarapodásában kiemelt jelentőséggel bír a "Verőcei Vénusz" névvel
titulált, női testet formázó, közel 7000 éves agyagplasztika,
amelyet megtalálója, Lucza Gyula adományozott a váci múzeumnak. A kivételes, szenzációszámba menő lelet az 1970es évek közepén, a verőcei vasútállomás felújításakor került
elő a földből, s megtalálója azóta őrizte, most pedig átadta a
régészeti gyűjteménybe.”
Nohát, az adományozó neve ismerős! Ám akit én Lucza
Gyula néven tisztelek, nemrég járt nálam, s egy szóval sem
említette, hogy milyen becses dolgot ajánlott föl a városnak.
Igaz, sosem magát dicsérte, soha nem vágyott vállveregetésre. Akkori találkozásunkkor két, felkarolásra érdemes helybéli
dolgot ajánlott figyelmembe – ő, a nem-váci nekem, a vácinak… Egyikhez sem fűzi érdek, egyszerűen csak mint a jószolgálati ügyek elkötelezettje teszi a dolgát, ahol kell. Mint
egész életében tette.
Kis híján negyven éve volt: barátokkal jártuk a Székelyföldet. Mindenki a „sajátjait” kereste ott, az is, akit semmi
sem kötött ahhoz a vidékhez. De kötötte mégis: az együttérzés. A segítőkészség. Színes táraság volt: művészjelöltek, tehetségek, rebellisek. A
kádári idők nyíltszívű
kritikusai. A csapat
ment, tapasztalt – és
elszomorodott. Többek
aztán életprogramjuk
részévé tették: segíteni
a túlnan élőket.
Kik is voltak?
Szakadozik az emlékezet. De tisztán előttem van sokuk arcvonása. Vizsnyiczai
Erzsi, a remek fotográfus mélyfekete szeme. Szabó Ervin, a
szenvedélyes igazságkereső villogó tekintete. Dörner Gyuri,
a kvalitásos zenész, kirobbanó tehetségű színészjelölt őszinte ábrázata. A hallgatag szépség, Lucza Zsuzsa talányos, a
távolit fürkésző arca. Bátyja, Gyula igazi magyar karaktert
mintázó fizimiskája. És a merész avantgárd társulat, a Csepeli Utcaszínház számos más karaktere.
Micsoda különös csapat volt! A legendás „Ötvenben”, a
József körúti bérházban a kiváló Hegedűs Tibor vezetésével
zajlottak a műhelyviták. Jó néhányan ott leltek szállásra,
menedékre, a főbérlő, a húszéves Ádám Anna és férje ezzel
sokaknak adott leckét szolidaritásból.
Az Utcaszínház repertoárját is a szolidaritás határozta
meg. Határokat feszegető, provokatív darabokat játszottak.
A Fél van arról szólt, milyen az ország: minden csak félig
kész. A Műmama-abszurd a diktatúra természetrajzát mutatta föl – a Pest megyei párttitkár asszony ki is tiltatta őket
a fél országból. Végig ellenszélben, fenyegetettségben dolgoztak. Bírták vagy másfél évtizedig…
A Műmama hajdani Zenészkéje, Lucza Zsuzsa ma szabad alkotóművész és restaurátor. Gyula, a darabbéli Tűzoltó
sem színész már, műszaki ember, tervez és épít. S nem mellesleg ott van minden jó ügy mellett – a Vár-beli rekonstrukció szakértői munkájától számos önkéntes tevékenységig.
Etyeki otthona művészlak. Felesége jól ismert keramikus. Öt
gyermeke is tehetséggel megáldott, s a nyolc unokája előtt is
ott a jövő. Meg az önzetlenségpélda.
Várkonyi Balázs

2018. évben a vásártér területén
megrendezésre kerülő vásárok időpontjai:

Vásár időpontja
Január 21.
Február 18.
Március 18.
Április 15.
Május 20.
Június 17.
Július 15.
Augusztus 19.
Szeptember 15-16.
Szeptember 23.
Október 21.
November 18.
December 16.

11

Nyitva tartás
Vásár jellege
6-13-ig
Országos állat-és kirakodóvásár
6-13-ig
- ’’ 6-13-ig
- ’’ 6-13-ig
- ’’ 6-13-ig
- ’’ 6-13-ig
- ’’ 6-13-ig
- ’’ 6-13-ig
- ’’ 8-22-ig
Mária napi búcsúvásár
6-13-ig Országos állat- és kirakodóvásár
6-13-ig
- ’’ 6-13-ig
- ’’ 6-13-ig
- ’’ -

2. Helyi állatvásár minden hét pénteken. Nyitva tartás: nyári időszámítás alatt 6-11-ig, téli időszámítás alatt 7-11-ig.
Vác Piac KFT
2600 Vác, Káptalan u. 3.
Tel. fax: 0627/316-212, e-mail: vacpiackft@
invitel.hu, www.facebook.com/váci vásár
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Nagy siker volt a versfesztivál
A Váci Dunakanyar Színház
adott otthont a 17. Kaleidoszkóp VersFesztiválnak, melynek programjában négy nap
alatt 172 egyéni előadó, társulat, zenekar és filmes alkotó
mutatkozott be.

A színházi fődíjat a Nemzeti Színház (Olt Tamás: Szájon lőtt tigris) és a felvidéki
Csavar Színház (A nagyidai
cigányok) előadása kapta. A
versfilmek között Molnár
Gyöngyi és Zámbori Soma
Arany János: Híd-avatás című
balladájának feldolgozása nyert,
a versmondók között Borbély
Mihály (Kistarcsa) és Dupák
Fanni (Csóka, Szerbia) vehette át a Kaleidoszkóp-díjat. A
legfiatalabbak közül Oláh Péter (Szekszárd) vihette haza a
KaleidoszKópé junior díjat.
A november 22-26. között
rendezett seregszemle keretében
- Arany-balladák előadásával fellépett a színházban Kovács
Ákos Kossuth-díjas énekes is, a
Soproni Petőfi Színház Arany:
Buda halála című zenés, óriásbábos előadását hozta el a közönségnek, a Fitos Dezső Társulat
és a Szentendre Táncegyüttes
Arany-balladákon alapuló Irgalom címmű jelmezes táncjátékát
vitte színre, a Vígszínház művé-

sze, Lázár Balázs Tallián Mariannal közösen idézte Arany
János humorát, Bálint András, a
Radnóti Színházban bemutatott
önálló estjének felújított változatával lépett fel.
A zsűri tagjai voltak: Szűcs
Katalin Ágnes, Jászai
Mari-díjas színikritikus,
dramaturg; Kiss László
,Radnóti- és Csokonaidíjas rendező, a Magyar
Versmondók Egyesületének elnöke; BakosKiss Gábor színművész,
a Nemzeti Színház tagja;
Huzella Péter, Kossuthdíjas zeneszerző, előadóművész, a Magyar Versmondók Egyesületének örökös
tagja; Kis Domonkos Márk
színművész, a Váci Dunakanyar
Színház igazgatója; Regős János
rendező, a Magyar Szín-Játékos
Szövetség elnöke, Takács Bence
Ervin előadóművész, televíziós
szakember, Wiegmann Alfréd,
Radnóti-díjas rendező, televíziós szakember, az Első Magyar
Versszínház művészeti vezetője
és Lutter Imre fesztiváligazgató.
A Magyar Versmondók
Egyesülete és a Váci Dunakanyar Színház két napig parkoltatta a Petőfi Irodalmi Múzeum
200-as Arany-buszát is, amely
különleges látványvilággal, életre
kelő versekkel, képekkel, relikviamásolatokkal, hang- és filmfelvételekkel várta a látogatókat.
A Kaleidoszkóp VersFesztivál elsődleges célja a
vers megnyilvánulási formáinak felkutatása és bemutatása mellett a hivatásos és az
amatőr előadók, társulatok és
alkotók közös színházi fesztiváljának megteremtése.

Postánkból
Köszönetet szeretnék mondani
Espár Péter főmérnök úrnak és
munkatársainak, hogy kérésemnek eleget tettek, sőt mi
több, az elképzeléseimet is felül
múlva kijavíttatták és észrevehetővé tetették a Verőce irányába tartó bcikliúton lévő fahidat.
Biztonságosabbá vált a híd, mert jobban észrevehető minden időjárási körülmények között.
Tizenhét éve öcsém ezen a fahídon halt meg biciklizés közben, nagyon bántott, hogy azóta nem történt semmi változás,
pedig számtalan baleset történt azon a hídon.
Nagyon szépen köszönöm a főmérnök úrnak és csapatának ezt a
szép munkát! Tisztelettel: Bartyik Balázs

Kultúra, H
Hirdetés
irdetés

Pályázat
A Váci Városfejlesztő Kft. állást hirdet művezetői
feladat betöltésére. Az állásra jelentkezők
önéletrajzát a hr@vacholding.hu címre várjuk.
A munkakör betöltésének feltétele:
építőipari szakközépiskolai/technikumi
végzettség vagy kőműves szakmunkásipari bizonyítvány és mester oklevéllel való végzettség
vagy több építőipari szakirányban szerzett szakmunkásipari bizonyítvánnyal való végzettség.
Előnyt jelent:
Építmények karbantartásának, felújításának
irányításában, szervezésében szerzett gyakorlat
Több éves művezetői tapasztalat
Vác város helyi ismerete
Érvényes gépjármű vezetői engedély
Feladatkör:
Vác Város Önkormányzat tulajdonában levő bérlemények, valamint váci intézmények karbantartási,
eseti felújítási munkáinak irányítása, szervezése, és
a munkavállalók által végzett munkák ellenőrzése
A hibaelhárítások során keletkező munkalapok és
egyéb dokumentumok vezettetése a munkavállalókkal
Mennyiségszámítás készítése
Anyagrendelések előkészítése
Amit biztosítunk:
Kizárólag Vácon történő munkavégzés
Hétfőtől péntekig napi 8 órás munkaviszony
Munkaruha
Gépjármű
Cafetéria
Bér:
Fix havibér megegyezés szerint
Jelentkezés és bővebb információ:
Váci Városfejlesztő Kft., 2600 Vác,
Köztársaság út 34. Tel: 06-27/510-107,
mobil: 06-30/820-9724, e-mail: igaz.orsolya@
vacholding.hu, honlap: www.vacholding.hu

A hónap fotója

Ünnepi fények

Mészárosné Ildikó felvétele

Programok
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Programajánló
Madách Imre Művelődési Központ

pénztárban!
(A program a Nemzeti Kulturális Alap, Halmos
Béla Program Ideiglenes Kollégium támogatásával valósul meg.)

2018. január 9. és 10. 10 óra
Csodamalom Bábszínház: Moha és Páfrány
(Az óvodásoknak szóló Boribon mesebérlet programja)
A bérlet ára: 2.300 Ft, szóló jegyár: 800 Ft

Január 28. 16.00
A Silverstar Művészképző Iskola félévi gálaműsora
Jegyár: 1000 Ft

Január 13. 15.00
Folk parti táncház kicsiknek és nagyoknak
Jegyár: 500 Ft, 14 éves kor alatt: 200 Ft
(A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatáskezelő, Csoóri Sándor Alapjának
támogatásával valósul meg.)
Január 13. 19.00
Újévi koncert
Opera- és operett gála az Antonio Vivaldi Kamarazenekar előadásában
(Műsoron Vivaldi, Haydn, Bizet, Verdi, Puccini,
Brahms, Csajkovszkij, Strauss, Kálmán Imre és
Lehár Ferenc művei)
Jegyár: 1500 Ft (elővételben), 1800 Ft (az előadás napján)
Január 14. 16.00
Rajkó – Talentum Alapfokú Művészeti Iskola
félévi gálaműsora
Jegyár: 1000 Ft
Január 16. 10.00 és 14.00
Kolompos együttes: Lúdas Matyi
(A kisiskolások Lúdas Matyi mesebérletének programja)
A bérlet ára: 2.300 Ft, szóló jegyár: 900 Ft
Január 20. 10.00
MozgóMozi
Premierfilmek a művelődési központban
Jegyárak: 3D filmek: 1600 Ft, 2D filmek: 1300
Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak: 3D filmek:
1300 Ft, 2D filmek: 1000 Ft, csoportos kedvezmény 25 fő felett: 3D: 1000 Ft, 2D: 800 Ft
Jegyfoglalás: a www.mozgomozi.hu oldalon.
Január 20. 18.00
Év eleji vidámság
Közönségtalálkozó blogerekkel!
Vendégeink a tervek szerint: Bihari Viktória Tékasztorik blog, Tóth Máté, Humbák Művek
Kft. ügyvezető – Tibi atya blog. Moderátor: Lakatos Ádám
Jegyár: 900 Ft
(A programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.)
Január 22. 18.00
Gálaműsor a Magyar Kultúra Napja tiszteletére
Közreműködik: Parapács zenekar és Agócs Gergely
Az est ad alkalmat a "Közművelődést segítő munkáért” oklevél, a “Vác Város Művészeti Díja” valamint a “Vác Város Művelődéséért” kitüntetések
aátadására.
Ingyenes belépőjegyek igényelhetőek a jegy-

Februári előzetes
Február 2. 21.00
Rock & roll party a Pedrofon zenekarral
Jegyár: 900 Ft
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Operett két felvonásban
Jegyár: 3500 Ft
Február 2. 19.00
Forgách András: Legyetek jók, ha tudtok!
Musical két felvonásban - a Budaörsi Latinovits
Színház és a Múzsák Társulat koprodukciója
Jegyár: 3000 Ft
Február 3. 19.00
Olt Tamás - Rák Zoltán: Déryné hadművelet
Avagy: a tészta nem étel, a sör nem ital és a medve
nem játék!!! - népi abszurd 1 részben
Jegyár: 3500 Ft
Február 10. 19.00
Georges Feydeau: Az asszony körbejár
Bohózat két felvonásban
Jegyár: 3500 Ft

Február 4. 16.00
Tánccipőbe bújt álom
Félévi táncos gálaműsor. Vendég fellépő: Fehér Lili
Jegyár: 900 Ft
Február 6. és 7. 10.00
Nefelejcs Bábszínház: Boribon kirándul
(Az óvodásoknak szóló Boribon mesebérlet programja)
A bérlet ára: 2.300 Ft, szóló jegyár: 800 Ft.
Február 8. 9:30
A Váci Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
Vidám fúvószene kicsiknek és nagyoknak, klasszikusoktól könnyűzenéig
Jegyár: 500 Ft

Váci Dunakanyar Színház
Január 19. 19.00
Molnár Ferenc: Az üvegcipő
Vígjáték két részben, a Körúti Színház előadása
Jegyár: 2900 Ft
Január 21. 11.00
Medveczky Szabolcs: Mátyás király
Zenés mesejáték, a Magyarock Dalszínház előadása
Jegyár: 1400 Ft
Január 21. 15.00
A három testőr Afrikában
Musical, a Magyarock Dalszínház előadása
Jegyár: 3500 Ft
Január 23. 14.00
A zöld csónak
Élőzenés mesejáték, az Apró színház előadása
Jegyár: 1100 Ft
Január 26. 19.00
Yasmina Reza: Művészet
Vígjáték, a Váci Dunakanyar Színház előadása
Jegyár: 2900 Ft
Január 27. 19.00
Halász-Eisemann-Békeffi: Egy csók és más
semmi

Katona Lajos Városi Könyvtár
Január 8. 9..00-9.30
Zenebölcsi
Babusgatós játékokkal, gitár és furulyamuzsikával várják a kisgyerekeseket
A foglalkozás nem ingyenes!
Január 13. 10.00-13.00
Családi nap
Kézműves foglalkozás gyermekeknek
A foglalkozás ingyenes!
Január 15-18. között minden nap
Kézműves foglalkozások gyermekeknek a farsang jegyében
A foglalkozások ingyenesek!
Január 18. 17.30
Hátizsákkal Etiópiában
Endrész György előadása - a Bakancs-lista
című új sorozat nyitó programja
(A sorozatban kötetlen beszélgetések, diavetítéses világjárások, élménybeszámolók várják
az érdeklődőket.)
A belépés díjtalan!
Január 22-26. között minden nap
Rendhagyó irodalomórák: Petőfi Sándor élete
(A 9-16 óra között tartandó programokra iskolai
csoportokat várnak, előzetes regisztráció alapján.)
Kiállítások
A Dunakanyar Képzőművészeti Egyesület
kiállítása a MIMK Átrium galériájában
Megtekinthető január 12-től február 6-ig.
Kötelék
A váci Új Szalon képző- és fotóművészeinek kiállítása a Magyar Kultúra Napja alkalmából a
MIMK emeleti galériájában
Megtekinthető: január 22-től március 1-ig.
Botta – Dukát Andrea üvegfestő kiállítása a
Katona Lajos Városi Könyvtár galériájában
Megnyitó január 4-én 18 órakor. A kiállítás
január 30-ig látható.
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Az ötödik helyről várja a tavaszi
folytatást a Vác FC csapata
A 21. fordulóval befejeződött
a labdarúgó NB II-es bajnokság őszi szakasza, amelyben a
Vác FC nagyon jól szerepelt.
Huszonegy forduló után
városunk csapata az 5. helyet
foglalja el a tabellán kilenc
győzelemmel, hat-hat döntetlennel és vereséggel, 33 pont-

tött eddig.
A három kieső helyen a
Budafok (19 pont), a Csákvár
(18) pont és a Soproni VSE
(12 pont) szerepel a tabellán.
A bajnokság folytatása február végén kezdődik.

Hajráá Vác!/H
Vác!/Hasznos
Hasznos

Pető Tibor a Magyar Evezős Szövetség új elnöke
Rendkívüli tisztújító közgyűlést tartott december 19-én a Magyar Evezős Szövetség - a szavazás eredményeként a kétszeres világbajnok Pető Tibor lett a szervezet új elnöke, megbízatása három
évre, 2020 októberéig szól.
Pető Tibor, városunk alpolgármestere egyik fő céljának a megfelelő versenyzői, majd edzői életpályamodell kialakítását tartja.

A Vác FC a Magyar Kupában is kiválóan szerepelt az

Több százan vettek részt a Mikulásfutáson - A város
egyik legjelentősebb tömegsport eseménye a Mikulásfutás, amely az idén is nagyon sok résztvevőt vonzott.
Összességében közel ezren indultak a különböző
versenyszámokban - az ovifutamoktól a bulifutáson és a
váltó számokon át a félmaratoni versenyszámig.

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a
Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg
(Vác, Köztársaság út 34.) 2018. január havi hirdetései

tal, 29-20-as gólkülönbséggel,
mindössze négy ponttal elmaradva a képzeletbeli dobogó
harmadik fokától.
A 2017/2018-as bajnokság
első szakasza után az 1. helyen
az MTK Budapest áll 52 ponttal, a 2. a Kisvárda 49 ponttal, a
3. Békéscsaba 37 pontot gyűj-

ősszel, hiszen a legutóbbi élvonalbeli bajnokság 2. helyezettje,
a Videoton legyőzésével (3-1 lett
a végeredmény) bekerült a legjobb tizenhat közé.
A nyolcaddöntőben a Diósgyőri VTK lesz az ellenfél,
előbb 2018. február 21-én,
majd 28-án.

Új helyen a városi sportmúzeum
Új helyet kapott - a főtéri Kúria épület emeletén - a városi
sportmúzeum, amelynek így tovább bővülhet az anyaga a jövőben.
A múzeum díjtalanul látogatható.

Sporteredmények
Labdarúgó NB II.
Soroksár - Vác FC: 2 - 1
Vác FC - Kazincbarcika: 1 - 0
Férfi kézilabda NB I.
Tatabánya - Váci KSE: 33 - 25
Váci KSE - Csurgó: 26 - 31
Orosháza - Váci KSE: 29-29
Gyöngyös - Váci KSE: 27 - 33
Váci KSE - Ferencvárosi TC: 26-28

Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra:
- Az ingatlan címe: Vác, Március 15. tér 22. fsz. 17. szám alatt található, 3188/A/17 hrsz-ú, 208 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség
- vendéglátás-kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Március 15. tér 16-18. szám alatti
3192/A/9 hrsz-ú, 36,7 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség – kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Nagymező utca 1. szám alatt található,
4518/11/A/46 hrsz-ú, 103 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló
helyiség – kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Földváry tér 16. szám alatt található,
4513/A/2 hrsz-ú, 87 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség – kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Zöldfa utca 1. szám alatt található,
4520/A/1 hrsz-ú, 142 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2 db pavilon
(külön-külön), 13-13 m2 alapterülettel - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Deákvári főtér 987/8/A hrsz-ú autóbuszvárós pavilont, 47 m2 alapterülettel - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Budapesti főút 21. szám alatt található,
3518/A/1 hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség (műemléki épület) - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre

Lakás szociális alapon bérbeadásra:
- Az ingatlan címe: Vác, Kölcsey Ferenc utca 15. A/2. szám (1,5
szoba, 43 m2, összkomfortos)
Lakás értékesítésre, nyílt pályáztatással:
- Az ingatlan címe: Vác, Báthory Miklós utca 16. fsz. 2. 3424/A/2
hrsz-ú lakás megnevezésű ingatlan (1 helyiség, 19 m2) (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j pontja szerint ezen
ingatlanértékesítés mentes az adó alól)
A pályázatok feltétele, teljes szövege letölthető a www.
vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról
Információ: Váci Városfejlesztő Kft.
Vagyonhasznosítási részleg, tel.: 27/510-104, 510-103

Hasznos
znos
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje
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A váci és Vác körzeti hétvégi
fogászati ügyeletek megszűntek!
Legközelebbi
ingyenes ügyelet:
Szájsebészet
Budapest,
VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

Központi orvosi ügyelet
(felnőtt és gyermek)

A

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, Pap 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, Zrínyi 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

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
ÁNTSZ épület
földszinti helyisége.
Elérhetőség: 06-20/306-090
Ügyeleti idő:
hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig,
pénteken 16 órától
hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában!

Anyakönyvi hírek:
Születtek: Csizmadia Csaba Attila és Aigner Zsuzsa
gyermeke: Zoé Maja, Kmety Norbert és Menyhárt Borbála Anita gyermeke: Léna, Mező Krisztián Sándor és
Kiss Judit gyermeke: Márk Krisztián, Nagy Balázs és
Nedbál Edit Zsófia gyermeke: Kornél, Murár János és
Gál Hajnalka gyermeke: Máté Ezra, Szabó Dávid István és Rakonczai Rita gyermeke: Flóra, Talpas Norbert
és Varga Dóra gyermeke: Alexa, Fazekas Kornél és Török Csilla gyermeke: Dorka, Miklós János és Németh
Tímea gyermeke: Renáta.
Házasságot kötöttek: Berki Márió és Lestyánszki Anita, Dornai Zsigmond és Für Nikoletta, Drajkó Dániel és
Turáni Krisztina, Pásztor András és Kiss Mária, Szegedi
Péter és Farkas Kinga, Kovács Péter és Daucsó Lívia.
Elhunytak: Szikora Miklós Andrásné sz: Kálmán Valéria /1936/, Nábelek György Imre /1952/, Skulka Zoltán
Pálné sz: Martinkovics Erzsébet /1946/, Bényei Ferencné sz: Büki Erzsébet /1944/, Turai János Sándorné
sz: Galambos Györgyi /1943/, Mezei Katalin /1958/,
Kindlik Istvánné sz: Szigeti Éva /1937/, Potholeczki
Imre /1931/, Stefner Sándor /1961/, Huszár Sándor
/1945/, Balik László /1930/, Gyenes László /1928/,
Szilágyi Istvánné sz: Agócs Gizella Margit /1930/,
Borsós István Sándor /1937/, Berinkei Mihály /1930/,
Stefanik István /1936/, Tóth Ferencné sz: Való Ilona Teréz /1931/, Csontos Jánosné sz: Fejes Mária /1935/, Somogyi Ernőné sz: Pölcz Henriett /1944/, Pauer Lászlóné sz: Moys Mária /1928/, Gulyás Róbert /1935/, Tóth
Gáborné sz: Laczkó Rozália Éva /1940/.
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Csatlakozz
folyamatosan
növekvő
közösségünkhöz!
Közép- és Kelet-Európa
legnagyobb nyomdája, az
Ipress Center folyamatos munkarendbe
betanított munkásokat
targoncavezetöket
elektromos vagy
 mechanikus karbantartókat
 nyomdaipari szakmunkásokat
keres


Jelentkezni a
recepción
(2600 Vác, Nádas
utca 8.) leadott
önéletrajzzal vagy a
hr@ipresscenter.hu
e-mail címen lehet.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A
+36 30 797 8540 TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ

Hirdetés

Váci partnerünk, a Con tech K . részére
keresünk munkavállalókat,
betaníto munkásokat 3 műszakos
munkarendben, kiemelt bérezéssel:

 Vulkanizáló - kazánkezelő
 Szerelő/operátor
munkakörbe.
Ju atások: kafetéria, 13. havi fizetés,
100%-os ú költség térítés.
Jelentkezés:

önéletrajzzal a job61@prohumanallas.hu címen.
Bővebb tájékoztatás a +36 70 440 3610 telefonszámon

