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Életbe lép a fizetős
parkolási rend a belvárosban

Az utolsó technikai simításokat is
elvégezték a szakemberek a mélygarázs
üzemeltetése kapcsán, párhuzamosan
elkezdődött a bérletek árusítása, tehát a két
díjzónában ﬁzetőssé váló belvárosi parkolási
rend bevezetésének február elejei határideje
már kőbe vésett dátum.

Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy parkolóbérletek
vásárlására a Váci Városfejlesztő Kft. Zrínyi
u. 9., G épület alatti ügyfélszolgálatán van
lehetőség, ügyfélfogadási rend: hétfő: 14-18,
szerda: 8-16, péntek: 8-12 óráig. Telefon: 0627/311-661
Fontos tudnivaló, hogy a mélygarázsba

szóló parkolójegyet meg kell őrizni, ugyanis
csak ennek az ajtóknál lévő automatáknál
történő leolvasását követően lehet újra
belépni a létesítménybe. A cédula elvesztése
esetén a kommunikációs gombot megnyomva
a parkolóőrök tudnak segíteni. Viszont ez
már pótjegy váltásával jár..

Korszerű sportbázissá válhat a Reménység-pálya
Mind a futó-, mind a labdarúgó pálya
megújul a Váci Reménység Egyesület
sporttelepén, de a legnagyobb léptékű
fejlesztés, hogy a Kosdi út felőli oldalon felépül
egy munkacsarnok, benne futófolyosóval,
edzőteremmel és természetesen a szükséges
kiszolgáló helyiségekkel - derült ki a
helyszínen tartott sajtótájékoztatón.
- A z á l la m 780 m i l lió for i ntos
támogatásának köszönhetően egy igazán
korszerű sportbázis jöhet itt létre, amely a klub
sportolóin kívül az iskoláknak, illetve minden
sportolni vágyónak nagyszerű lehetőséget
biztosít majd a testedzésre - mondta a

sajtótájékoztatón Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának parlamenti
államtitkára.
Mokánszky Zoltán alpolgármester úgy
fogalmazott, hogy Vác a „Nemzet Sportvárosa”
címet eddig elsősorban az iskolákban,
klubokban zajló kiváló utánpótlás-nevelő
munkának, helyi sportolók kimagasló
eredményeinek köszönhetően érdemelte
ki, de az utóbbi időszakban megvalósult,
illetve az elkövetkező pár évben megvalósuló
újabb beruházásoknak köszönhetően a sport
infrastruktúra színvonala is méltóvá teszi a
települést a titulusra.

Moys Csaba elnök elsőként köszönetet
mondott az állami támogatásért, majd
hozzátette: az esetleges ellendrukkereknek
nem lesz okuk kritikára, mert a megújuló
sporttelepet mind a klub, mind az iskolák,
m i nd a c iv i l l a kos ság a m agáé n a k
érezheti majd, kellőképpen kihasználva a
lehetőségeket.
- Még annyit szeretnék mondani, hogy
elképzelésünk szerint a sporttelep a Váci
Reménység Egyesület - Dr. Vanyek Béla
Sporttelep nevet viseli majd, tiszteletet adva
egyesületünk alapítójának - jelentette be az
elnök. R. Z.

Közérdekű
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 t itkárságán! 06-27/315-534.
E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Országgyűlési képviselői
elérhetőségek
Harrach Péter
országgyűlési képviselő
Email: peter.harrach@parlament.hu

Önkormányzati képviselői
fogadóórák
Kriksz István

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

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.

Kászonyi Károly
(Jobbik)
Ideje: minden hónap első csütörtökjén 16:30
Helye: Madách Imre Művelődési Közpon

Krauze István
(Demokrat ikus Koalíció)
Ideje: minden hónap első szerdáján 16:30
Telefonszám: 30/900-6971
E-mail: vaci.dk@gmail.com
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

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.

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.

Körzeti megbízottak
fogadónapjai
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 a
latti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0791
E-mail: IvanSn@pest.police.hu

Bőcs Norber
rendőr főtörzsőrmester
Vác, II. számú KMB körzet
(Alsóváros : Dr. Csányi körút, Naszály,
MÁV vasútvonala, illetve a kül ső Rádi út
által övezett városrész.)
Fogadóórája: minden hónap második keddjén
9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Deres u. 3. szám alatti
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
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
9-11 óra közötti időben.
Helyszíne:
Vác, Dózsa Gy. u. 53. szám
alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0790
E-mail: FazekasI@pest.police.hu
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gy év elején mindig érdemes és érdekes áttekinteni, milyen
kerek évfordulók következnek el az előttünk álló esztendőben
- a dátumtények makacsok, a kiemelő válogatás szubjektív.
Városunk egyik fontos építészet i öröksége a kórháznál lévő
dombon emelt barokk kálvária épületegyüttes, melyet a krónikai
feljegyzés szerint 1726-ban kezdtek építeni, s melynek míves kő
szobrait kétszáznyolcvan éve, 1738-ban helyezték el a kezdetben itt
álló fa szobrok helyére.
Csaknem egy évszázadon át, egészen 1838-ig temetkeztek a
Fehérek templomához tartozó kriptákban, ahonnan a múlt század ’90-es éveinek
elején több mint kétszáz mumiﬁkálódott holttest került elő, az elhunytak számtalan
személyes tárgyával egyetemben, a feltárásnak köszönhető az európai szinten is
egyedülálló Memento Mori kiállítás.
Az irodalomtörténet tanúsága szerint Petőﬁ Sándor százhetven évvel ezelőtt, 1848.
februárjában írta meg egyik legismertebb-legnépszerűbb-legtöbbször elhangzó versét,
az Anyám tyúkja című költeményt, éspedig épp Vácott. (A Báthori utca 15. számú
házának falán díszes emléktábla hirdet i, hogy 1847-1848 között ebben a házban éltek a
költő szülei, s Petőﬁ gyakorta vendégeskedett náluk.)
Hetven éve annak, hogy a kommunista diktatúra bet iltotta a Váci Reménység
Egyesületet. De most ne is annyira erről a szomorú évfordulóról emlékezzünk meg,
hiszen a rendszerváltozással párhuzamosan újjáéledt klubról azóta újra folyamatosan
jelen időben beszélhetünk. Sőt, szépek a kilátások a folytatáshoz is, ugyanis a legújabb
információk szerint az állam több mint 770 millió forint támogatást biztosít a VREpálya megújítására.
Hatvanöt éve, 1953-ban jött létre a Váci Alumínium és Horganyfeldolgozó
Vállalatból megalakult Dunai Hajógyár, majd beolvadt a Magyar Hajó- és
Darugyárba, még később a Magyar Hajó- és Darugyár Váci Gyáregysége lett csaknem három évt izeden át gyártottak itt hajótesteket, illetve egy idő után motor
oldalkocsikat is.
Ötven éve, a Mexikóvárosban rendezett olimpián, huszonöt évesen - a kajak 1-es
versenyszám győzteseként - sportolói pályafutása csúcsára ért a magyar kajaksport
élő legendája, a Nógrádon született Hesz Mihály, aki a Váci Hajó SE-ben nevelkedett, s
innen jutott el a válogatottságig.

hol jÁrunk?

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS:
Front Graﬁ kai és Szolgáltató Kft.
Perlusz Zoltán
Kiszi-Jira Fruzsina

NYOMDAI MUNKÁK:
Pátria Nyomda Zrt.
Orgován Katalin vezérigazgató

TERJESZTÉS:
Magyar Posta Zrt.

MEGJELENIK:
Vácon 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/698-9507,
+36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu
A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot, hogy a beérkezett cikkeket
és leveleket rövidített és szerkesztett
formában közölje. A hirdetmények
tartalmáért a szerkesztőség semmilyen
felelősséget nem vállal.

 Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől várjuk,
kedves Olvasóink. A helyes megfejtéssel előrukkolók között ajándékot 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 nyertese Simonné Tányéros Márta, akinek gratulálunk!
A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon.
A legutóbbi rejtvényként a Liszt Ferenc sétányon lévő csónakház látványterve szerepelt.
Mostani feladványunk megfejtését február 15-éig várjuk.

Cservenák Péter gyűjteményéből
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Döntött a testület

A januári testületi ülésről jelentjük
A képviselő-testület januári ülésének egyik legfontosabb napirendjeként a grémium megtárgyalta a
Külső Rádi út 23. alatti önkormányzati épületekben lakók felhalmozott tartozásainak kezelésére, az
esetleges végrehajtásokra, illetve a területen tartósan fennálló köztisztasági-közegészségügyi-közbiztonsági gondok orvoslására vonatkozó előterjesztést.
A Fördős At t i la polgá r mester
előterjesztésében tárgyalt és végül nagy
többséggel elfogadott javaslatcsomag négy
fő feladatot határoz meg.
A határozat értelmében az önkormányzat
haladéktalanul megkezdi a kintlévőségek,
t a r t o z á s ok b e h ajt á s á r a von at k o z ó
intézkedéseket. A javaslat értelmében az
érintett ingatlanoknál illegálisan felhalmozott
hulladékokat heti rendszerességgel el kell
szállítani, egyúttal - a közterület-felügyelet és a
rendőrség bevonásával - gondoskodva a terület
rendszeres ellenőrzéséről. További fontos
eleme az intézkedésnek, hogy közterületi
ﬁgyelő kamerákat telepítenek a helyszínen.
Még szintén ehhez a döntéshez kapcsolódik,
hogy a 2018-as költségvetésben huszonöt millió
forintot szociális lakások építésére különít el
a képviselő-testület.
A testület jóváhagyta a Kosdi út, Telep utca,
Deákvári fasor találkozásához kapcsolódó
útszakaszok önkormányzati tulajdonba
kerülését célzó határozati javaslatot annak
érdekében, hogy végre minden akadály
elhár uljon a csomópontba ter vezett
körforgalmú kereszteződés kiépítése kapcsán.
A többség támogatta azt a határozati
javaslatot, miszerint az önkormányzat
elutasítja a Soros-tervet, ezzel párhuzamosan
azt, hogy Vác városában bevándorlás-szervező
irodát működtessenek, továbbá az állásfoglalás

része még a kormány felkérése a tömeges
betelepítés elleni jogszabályi fellépésre.
Március 31-én lejár a Tragor Ignác Múzeum
igazgatójának öt évre szóló megbízatása, tehát
a testület döntést hozott az intézményvezetői
pályázat kiírásáról.
A grémium elfogadta a Váci Dunakanyar
Színház 2017-es évre vonatkozó szakmai
beszámolóját.
Kiemelkedően fontos döntés, hogy a
képviselő-testület jóváhagyta a Vác Város
Önkormányzata és a Váci Távhő Nonproﬁt
Közhasznú Kft. közötti közszolgáltatási
szerződés módosítását, ugyanis ez is feltétele
annak, hogy a szolgáltató cég támogatást
nyerhessen el a KEHOP-5.3.1-17 jegyzékszámú,
“Távhő-szektor energetikai energetikai
korszerűsítése” megnevezésű pályázaton.
A sikeres pályázat függvényében a
szolgáltató a következő fejlesztéseket tervezi:
A Deákvári főúti-, az Újhegyi úti-, a
Szent István téri, igen régi, korszerűtlen
berendezésekkel működő kazánházak teljes
rekonstrukciója szerepel a projektben. Ennek
tervezett összköltsége 98 millió 263 ezer forint.
A szükséges önrész a cég rendelkezésére áll.
A fejlesztések megvalósításával éves
szinten 3122 GJ megtakarítást lehetne elérni,
ami a mindenkori földgázáraktól függően
évi 4-5 millió forint költségcsökkentést
eredményezhetne.

Hirdetmény
Vác Város Ön kor mányzatána k
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. §
/1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást
adom:
Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. január 18.-i ülésén az alábbi
rendeletet alkotta:
- 1/2018.(I.19.) sz. rendeletmódosítás –
a költségvetésről szóló 2/2017.(II.24.) sz.
rendeletről
A rendeletmódosítást elsősorban
a központi költségvetésből származó
források, saját bevételek valamint a
finanszírozási bevételek költségvetési
rendeletbe történő beépítése indokolja.
Re nde let módosít á st követőe n a z
önkormányzati szintű költségvetés
főösszege 12.946.412 eFt lesz.
A rendelet a Váci Polgármesteri
Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában
megtekinthető.
Vác, 2018. január 19.
Deákné Dr. Szarka Anita jegyző

Krónika
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Több mint öt milliárd forint
állami támogatás a kórház járóbeteg
ellátásának fejlesztésére
Az Egészséges Budapest Program keretében a kormány 5,6 milliárd
forintos fejlesztési támogatást nyújt a váci Jávorszky Ödön Kórháznak – közölte Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, a KDNP országgyűlési képviselője az
intézmény évnyitó értekezletén.

A kórház összdolgozói értekezletén
Rétvári Bence elmondta, hogy még a múlt
év végén döntött a kormány a 150 ezer
embert ellátó váci intézmény több mint
ötmilliárd forintos fejlesztési támogatásáról,
amelyből új járóbeteg-ellátó épülettömb
jön létre és korszerűsítik a már meglévő
épületeket, illetve a támogatás lehetőséget
ad új laboratóriumi, diagnosztikai eszközök
vásárlására, or vosi és infor mat i k ai
berendezések beszerzésére is.
A dolgozói é r te ke z letet be ve zető
tájékoztatón részt vett Mészáros János, az
egészségügyi ellátórendszer működtetéséért
felelős helyettes államtitkár, Harrach Péter,
a választókerület országgyűlési képviselője,
Németh László, az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ főigazgatója és Fördős

Attila polgármester, illetve Pető Tibor és
Mokánszky Zoltán alpolgármester is.
- A z egészségüg yi ellátórendszer t
sok a n k r it izá ljá k k ív ü lr ő l, h iá nyos
ismeretekkel és akár politikai célzattal,
de az a legfontosabb, hogy a döntéshozók
mindenekelőtt a szakdolgozóktól érkező
jelzésekre figyeljenek. Hiszen ők azok,
akik napi munkájuk révén a legtöbb
tapasztalattal bírnak. És itt meg is ragadom
az alkalmat, hogy köszönetet mondjak
mindannyiuknak odaadó szolgálatukért
- mondta Fördős Attila.
Az esemény végén bemutatkozott a
kórház új főigazgatója, Dr. Urbán Edina,
aki elmondta, hogy a fejlesztések mellett a
jövőben a betegellátás szervezési folyamatát
is optimalizálni kívánják.
Ribáry Z.

Sálak, sapkák a főtéren a rászorulóknak
Ahogyan 2017-ben, úgy az idei év elején
is nagyon sok sálat, illetve ezeken kívül
újdonságként ezúttal sapkákat is kirakott
a főtéren a Vác-Alsóvárosi Plébánia Szent
Anna Karitász Csoportja, hogy akiknek
szükségük van ilyen holmira, nyugodtan
elvihessenek darabokat.
- Sokan vannak, akik bár rászorulnak
a segítségre, nem veszik a bátorságot, hogy
karitatív szervezetekhez forduljanak, ez
az akció a névtelen adományozásnak egy
kiváló formája - mondta Székely Sándor, a
karitászcsoport vezetője. R. Z.

Fördős Attila:
2017-ben sikeres
évet zárt a város
Az óév utolsó városházi sajtótájékoztatóján Fördős Attila polgármester elsősorban a város pénzügyi helyzetéről
ejtett szót.
A városvezető összefogla lóan úg y
értékelt, hogy 2017-ben összességében
jó évet zárt a település.
Fördős Attila elmondta: az
ipar űzésiadó-bevételek ter vezett
feltöltése és a volt Karacs kollégium
értékesítése is hozzájárult ahhoz, hogy
a város adósság nélkül fut hat neki a
következő költségvetési évnek.
- Vác városa a 2017-es költségvetési
évben nem halmozott föl egyetlen forint
adósságot sem. A szerződésekben vállalt
kötelezettségeinknek eleget tettünk és
a rendkívüli működési támogatásból
r e n de z t ü k a k or á bb a n k e l e t k e z e t t
kötelezettségvállalásainkat - mondta
Fördős Attila.
A városvezető kiemelte még azt is, hogy
nőtt a város vagyona, ami elsősorban a
belvárosi mélygarázs megvásárlásából
és más felújításokból, beruházásokból
áll össze.

Évnyitó tájékoztató
A z új e sz te ndő e l ső vá r os ve zetői
sajtót ájé kozt atójá n För dős At t i la
polgá r mester a leg utóbbi idősza k
fejlesztései, kiemelt javításai
kapcsán elmondta: elkészült húsz új
parkolóhely a Kölcsey utcában, illetve
az elmúlt hetekben számos helyszínen
visszafestették a szakemberek az elkopott
útburkolati jeleket.
A polgár mester bejelentette, hog y
Vác is képviselteti magát a csehországi
test vér városban, Otrokovicében
május hónapban tartandó „templomok
éjszakája” elnevezésű rendezvényen,
éspedig az idén 80 éves Vox Humana
É ne k k a r ör e gbít he t i a z e s e mé nye n
városunk hírnevét.
- A kórus jubileuma kapcsán ezúton is
kifejezem tiszteletemet az alapítóknak,
a korábbi és a jelenlegi kórustagoknak,
a k ivá ló k a r nag yok na k - mondta
a v á r o s v e z e t ő, h o z z át é v e , h o g y a z
önkormányzat minden segítséget megad
ahhoz, hogy a nemzetközi hírű énekkar
méltó módon megemlékezhessen a nyolc
évtizedes évfordulóról.
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Új multifunkcionális
rendezvénycsarnok épülhet
a Szérűskertben
Teljes egészében állami forrásból multifunkcionális rendezvénycsarnok épülhet a Szérűskertben, a
létesítmény a tervek szerint 2019-ben készül el - derült ki Rétvári Bence államtitkár, Fördős Attila
polgármester és Pető Tibor alpolgármester sajtótájékoztatóján.

A 3000 férőhelyes rendezvénycsarnok
tervéről először 2016-ban esett szó, akkor
Harrach Péter országgyűlési képviselő
tett bejelentést az elképzelésről.
Az év végi városházi sajtótájékoztatón
Fördős Attila polgármester - köszönetet
mondva a kor mány na k a ber u házás
ter vbe véte léér t - megfoga lmazta : a
rendezvénycsarnoknak köszönhetően egy
kiemelkedő jelentőségű új létesítménnyel
gazdagodhat a város.
Rétvári Bence államtitkár bejelentette:
a kormány a kiemelt állami beruházások
közé sorolta a váci fejlesztést.

A f u n k c iók r ól s z ólv a Pe tő T ib or
a lpolgá r mester e lmondta, hog y a
3000 néző befogadására a lka lmas
létesítmény nemzet közi mérkőzések,
a kár vi lágesemények hez kapcsolódó
összecsapások lebonyolítását is lehetővé
teszi majd több spor tágba n , ezen
kívül koncerteknek és más kulturális
programoknak, vásároknak ugyancsak
h e l y e t a d h at a c s a r n o k , s n a g y on
lényeges, hogy a felszíni parkoló mellett
mélygarázs is készül az épülethez.
A z ü z e m e lt e t é s s e l k ap c s ol at b a n
elhangzott: ez az ön kor mányzat
fe ladat a lesz , de a szü k séges for rá s
előteremtésében nagy segítséget jelent
majd, hogy párhuzamosan a Bán Márton
utcai meglévő sportcsarnok üzemeltetését
átveszi a várostól a Váci Tankerületi
Központ.
A M ag ya r Köz lönyb e n me g je le nt
vonat kozó kormányrendeletbő l
a z o l v a s h a t ó k i , h o g y a s p o r t- é s
rendezvénycentrum kivitelezése 2019ben zárulhat le, addig ugyanis minden
költséggel együtt 4,968,181,000. forintot
kü lön ít e l er re a cé lra a kor mány a
központi költségvetésben.
Ribáry Z.

Köszöntjük a 90 éves Polyák Tibort!
Polyák Tibor a közelmúltban betöltötte
90. életévét, a jeles születésnap alkalmából
Mokánszky Zoltán alpolgármester és
Mohácsiné Dim Rita, az Intézményfelügyeleti
és Humán Osztály vezetője is felkereste
otthonában, átadva neki a város ajándékát és
az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével
ellátott díszes oklevelet.
Az ünnepelt a Nógrád megyei Nézsán
született, 1949-ben költözött - munkája
révén - Vácra, aktív éveiben előbb a városi
kórházban dolgozott műtősként, majd a
mentőszolgálatnál folytatta hivatását mint
ápoló.
Tibi bácsinak két gyermeke jelenti a szűk
családi kört, de több barátjával is szorosan
tartja a kapcsolatot.
A családnak van egy kis telke is, és

az ünnepelt mindmáig nagyban besegít
az itt adódó munkákba, odahaza pedig

legkedvesebb elfoglaltsága a rádiózás és az
olvasás. R. Z.
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TESTVÉRVÁROSI
HÍREK

Magyar állami támogatás
Székelyudvarhelynek
Közel 2,5 milliárd forint
támogatást nyújt a magyar
á l lam székely udvarhely i
projektekre – jelentette be
a napokban Soltész Miklós,
az Emberi Erőforrások
Minisztériumának egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokér t felelős
államtitkára.
Az eddig számszerűsített
támogatások keretében
m á sfé l m i l l i á r d for i ntb ól
m e g új u l h at n a k a Ta m á s i
Á r on Gi m n á z iu m eg yh á z i
tulajdonban levő épületei,
441 millió forinttal
támogatja a mag yar állam
a Szé ke ly udva rhe ly i KC
kézilabdaklub akadémiájának a
létrehozását, 200 millió forintot
kap a református egyház a
főtéri temploma felújítására,
a városi önkormányzat által
működtetett Tomcsa Sándor
Szín ház 70 millió forintos
támogatáshoz juthat.
Soltész Miklós elmondta: sok
Kárpát-medencei beruházást
támogat a magyar állam, de
ezek sorában Székelyudvarhely
az egyik kiemelt támogatott,
azzal a céllal, hogy segítsék a
helyi ﬁatalok otthon maradását,
boldogulását.

Az államtitkár szerint az
erdélyi magyar tör ténelmi
egyházak olyan közfeladatokat
látnak el, amelyekkel segítik
a magyarság megmaradását,
iskoláikban olyan fiatalokat
nevelnek, akik Romániának
is hű állampolgárai lesznek.
Gálfi Árpád polgármester
elmondta, Székelyudvarhely az
utóbbi évtizedekben nem kapott
ilyen jelentős támogatást.
Orbán Árpád alpolgármester
hozzátette: a város nem fogja
beér n i a há lásan fogadot t
anyaországi támogatássa l,
hanem a román költségvetésből
é s a z E U p é n z for r á s a ib ól
i s m i né l több t á mogat á s t
próbálnak megszerezni.
A székelyek fővárosa
és Vác közötti kapcsolatok
k iépítése 1992-ben
kezdődött, a testvérvárosi
egyezmény aláírására 1997ben került sor.

Egy jogerős bírósági
döntés margójára
Egy, a 2014-es önkormányzati
vá lasztási kampány eg yi k
fórumán elhangzott kijelentés
miatt két per indult, az egyik
büntető, a másik polgári ágon,
s előbbi esetében a napokban
jogerős ítélet született.
- A m á s o d fok on e ljá r ó
bíróság, megváltoztatva az
e l s őfok ú , b e c s ü le t s é r t é s t
kimondó határozatot rágalmazás
vétségét állapította meg, és ezért
megrovásban részesítette Krauze
Istvánt, a Demokratikus Koalíció
önkormányzati képviselőjét. Ez
példa nélküli eset. Ezek után
pedig véleményem szerint
elgondolkodtató kérdés, hogy
vajon a z e l íté lt p ol it i k u s
mé ltó - e a továbbia kba n a
közéleti szerepvállalásra mondt a a z üg y r ő l t a r tot t
sajtótájékoztatóján Mokánszky
Zoltán alpolgármester.
A városvezető hozzátette:
a politikában értelemszerűen
gyakran ütköznek a vélemények,
ám szavai szerint van egy határ,
amit nem lehet átlépni.
- Ezért már most jelzem,
hogy a jövő ben is minden
esetben megteszem a szükséges
jogi lépéseket, ha velem, a
mun kámmal kapcsolatban

mega lapozat lan, hamis
megállapítások hangoznak el
illetve kapnak nyilvánosságot
bármilyen formában - szögezte
le az alpolgármester.
Krauze István a januári
testületi ülésen, a képviselői
hozzászólások keretében reagált
az ügy kapcsán.
A politikus elsősorban azt
hangsúlyozta, hogy a jogerős
bírósági döntés enyhítette az
elsőfokú ítéletet, másrészt
megjegyezte, hogy ismeretei
szerint az eset nem példa nélküli.
Válaszában Mokánszky Zoltán
felszólította Krauze Istvánt,
hogy ha tudomása van hasonló
súlyú bírósági döntésekről más
képviselők esetében, nevezze meg
az érintetteket, de erre az ülésen
nem hangzott el viszontválasz.
A bírósági üg yre alapot
adó kijelentés egy törökhegyi
közvilágítási beruházás kapcsán
hangzott el.

Új készülék a mellrákszűrő
központban

allas @ elek t rosz i g et . eu

Egy új, speciális ultrahang
készülékkel immár teljes a
Jávorszky Ödön Kórház mammográfiai szakrendelésének
gépparkja.
Pár éve ugyanis két digitális
képalkotó berendezéssel cserélték le a korábbi öreg gépeket,
januárban pedig egy újabb korszerű berendezést állíthattak
üzembe a szűrőhelyen.
Az átadó eseményen Dr. Urbán Edina főigazgató elmondta:
a kórház saját költségvetéséből
szorította ki az új ultrahangos
vizsgáló berendezés árát.
Részt vett az eseményen Rétvári Bence, az EMMI parlamenti
államtitkára is, aki elismerően

szólt az immár tizenhat éve működő váci mellrákszűrő központ
munkájáról.
Az elmúlt több mint másfél
évtizedben több mint 200 ezer
szűrést végeztek a váci központban, mintegy kétezer esetben
fedeztek fel rákra utaló jeleket,
s a betegek fele az időben felismert tünetek után meggyógyult.
Az új ultrahang berendezésről Dr. Forrai Gábor főorvos
elmondta: az eszköz segítségével a rákos elváltozást már két
milliméteres állapotában is fel
lehet ismerni, s a műtét során
pontosan meg tudják állapítani,
hogy sikerült-e eltávolítani a
daganatot.
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Tűzből mentett
Egy sződligeti háznál keletkezett tűzesetről
érkezett bejelentés 2017. december 28-án 16 óra
54 perckor a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenység-irányítási központjába.
A helyszínre a váci hivatásos
tűzoltókkal egy időben érkezett
Czutor Emil (26) rendőr főtörzsőrmester, a váci rendőrkapitányság
ügyeletes baleseti helyszínelője,
aki a lángok fogságából az ölében
menekítette ki az ott lakó 70 éves,
mozgásában korlátozott asszonyt,
a férjnek a tűzoltók segítettek.
A gyors és szakszerű segítségnek köszönhetően a tűzeset
következtében senki sem sérült
meg súlyosan, bűncselekmény
gyanúja az elsődleges helyszíni
vizsgálat alapján nem merült fel.
A mentőszolgálat munkatársai
a házaspárt megﬁgyelés céljából
kórházba szállították.
A főtörzsőrmesternek Rétvári
Bence államtitkár is gratulált, a
politikus a találkozáskor úgy fogalmazott: az ilyen hősies tettek
példát adhatnak mindenkinek,

illetve a rendőri helytállás reflektorfénybe kerülő esetei felkelthetik a fiatalok érdeklődését a
felelősségteljes hivatás iránt.
Czutor Emil 2011 óta szolgál
a váci rendőrkapitányság kötelékében és a tavaly év végi eset
már nem az első életmentő intézkedése volt - a fiatal rendőr köszöntése kapcsán nem feledkezett
meg arról sem, hogy kiemelje a
katasztrófavédők és a mentősök
helytállását is. R. Z.

Váci szakember lett
2017-ben az „Év idegenvezetője”
A Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége által szeptemberben meghirdetett címre utazási
irodák, idegenvezetők, de akár
utasok is küldhettek jelölést, végül
a legtöbb szavazatot Molnár Attila
kapta, aki egy éve költözött Budapestről családjával a Dunakanyar
fővárosába.
A turisztikai szakember az
utóbbi időben Vácra is hoz csoportokat, hogy bemutassa, népszerűsítse a várost.
- Vác nagyon nagy potenciállal
rendelkezik nem csak szellemi,
hanem kulturális téren is. Én a
legnagyobb gondnak a megfelelő
méretű szálláshelynek a hiányát
látom, ez sajnos szűkíti a lehetőségeket. Jobban ki kellene használni
a Dunát mint fő közlekedési útvonalat. A városi tájékoztató táblák
rendszerét nagyon jónak tartom,
az nagyon informatív, az nagyon
klassz. Kiemelem még annak a
jelentőségét, hogy miután a Du-

nakanyar kiemelt turisztikai régió státuszt kapott és a közvetlen
belváros még szebbé válhat, ezzel
is növekedhet a vonzerő. Viszont
még több program kell és a programokat szélesebb plénum előtt
kell kommunikálni, népszerűsíteni, én mindenesetre nagyon
bízom abban, hogy a rendezvénykínálat további bővülésével még
több vendéget lehet ide csábítani
a jövőben, hiszen Vác egyáltalán
nem egy egynapos város - mondta
Molnár Attila.

Életlecke gyermekemnek
Befutunk a városba a 2-es úton.
Este érkezünk. A sötétben jobbrabalra ipartelep, semmi nincs, ami
megálljt parancsolna. Aztán a
Hétkápolna igen! Az útról ilyentájt
a templom meg a szabadtéri oltár
nem látszik, de a lányka tudja, ott
van, ahol volt, amikor napvilágnál
jártunk erre, nem is egyszer.
Mindig érdeklődtek apjuk
szülővárosa iránt, az utóbbi időben
meg különösképp. Ragaszkodnak
hozzá, jönnek hol kettesével, hol
külön-külön, de itt vannak jó időben,
szélben, esőben. A legkitartóbb a
legkisebb persze, hiszen, bár még az út
elején van, de művészettörténésznek
készül, neki Vácon jószerével minden
séta egy új felfedezőút. Most, ebben
a sötét estében határozott léptekkel
a templomtól a ’48-as emlékmű felé
tart.
Az országúton jövő-menő autók
reflektornyalábjai körbetáncolják
a hatalmas obeliszk három oldalát,
de így sem sokat látni, a hátsó lap
meg teljes sötétségben. Gyermekem
a kő vésetére helyezi ujját. Betűzi
a feliratot, M, aztán D, három C,
majd a végére ér: MDCCCXLIX,
vagyis 1849, alatta pedig: Aprilis
X. Nem megy tovább, bár tudja,
mert sosem lazsálta el az apja váci
történelemleckéit, hogy lentebb ott
van a másik csata időpontja, a júliusi
is. De hát az nem annyira dicsőséges,
mint a tavaszi volt, és jobbára a város
polgárai se arra emlékeznek…
Szellemvitézek sorát idézi a
képzelete. Damjanich vörössipkáisait
meg Földváry őrnagy honvédeit
gondolja oda a hát térbe , a
látványkulissza segíti ebben: az ősfák
között villódzó
fé nyp ontok . A holdv ilág
fát yolában ot t a karcsú
templomtorony, átellenben meg a
temetőkeresztek, a belváros felé pedig

a Gombás-patak, a hídpárkányon az
őrt álló kőszentekkel.
Apa, tényleg igaz a legenda? –
Mármint? – Hát a Rákóczi-nótáról
szóló.
Na, ezt tényleg jó lenne tudni,
de az ember szereti a szép meséket,
gyermekem, a t izenkilenc éves
kis romantikus meg különösképp.
Így megegyezünk, biztosan úgy
van, ahogy a népi emlékezet őrzi:
Damjanich a felsorakozott sereg előtt
a Ferdinánd-huszárok zenekarával
eljátszatta a Rákóczi-nótát, csak
utána vezényelt rohamot. Szép
történet, ahogy az osztrák vadászok
parancsnokának, Brandenstein
s z á z a d o s n a k t u l a j d o n ít o t t
szavak is, miszerint a magyar
honvédek fergeteges rohama szinte
megbabonázta, annyira, hogy az első
pillanatokban elfelejtett tűzparancsot
adni.
A hűvös estében a leckének
vége. Másnap a várost járjuk,
leereszkedünk a Dunára a kis szűk
utcácskán, ahol mindig rohan a szél,
és olybá tűnik, hogy akár lefele, akár
fölfele tart az ember, a fuvallat csak
szembe jön, pedig nem, és néha
meg is csendesedik, szétterül, mint
a régmúlt, amiben megmerítkezik
az ember. A folyónál az egykor,
tízévesként nyaktörő mutatványokra
csábító IX-es számú csavargőzös,
a partra vetett kis hajó emlékét
idézzük.
Aztán megyünk a szokásos úton.
Végigjárjuk a kötelező stációkat
a főtértől a Nagytemplomig, a
Postaparktól a kislaktanyáig – ide
is el kell jönni, mert a lánykám
könyvtártag, itt, ahol nem is lakik,
de így szép ez. Az utolsó állomás:
gyermekkorom színhelye, a szerénykopottas Csányi-telep. Ez is az
életleckéhez tartozik. Ahogy minden
emlék.
Várkonyi Balázs
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Ismét nagy siker volt a Téli Tárlat Öt éves a Forte Fotóklub Vác
Ismét nagy
érdeklődés kísérte
- mind az alkotók,
mind a közönség
részéről - a már
hagyományos Téli
Tárlatot, amelynek válogatott
csoportos kiállítását az óév
utolsó három hetében lehetett
megtekinteni a művelődési
központban.
A zsűri döntése értelmében
a fődíjat ezúttal Molnár László
József festő- és graﬁkusművész
érdemelte ki, a második díjat
Fekete Ist ván fotóművész,

a harmadikat pedig Ziman
Lajos szobrászművész kapta,
különdíjban részesült Garay
Nagy Norbert festőművész.

Decemberben igen sokan
megtekintették a művelődési
központban a Forte Fotóklub Vác
hagyományos, „A fotó ünnepe”
című csoportos kiállítását.
A tárlat január 8-áig volt
látható, annál is inkább, mert
a klub az év első hónapjában
elérkezett megalakulásának fél
évtizedes jubileumához, amihez
kapcsolódóan katalógust is
megjelentethettek.
Az évindító klubtalálkozó
kapcsán Cservenák Péter elnök
röviden értékelte az elmúlt öt évet.
- Sok szépet és nagyszerűt

cselekedtünk eddig. Ez a kor már
kötelez minket, hogy még nagyobb
odafigyeléssel, komolysággal
folytassuk tevékenységünket.
A város is számít ránk, mert
öregbítjük településünk jó
hírnevét - fogalmazott az alkotó
közösség vezetője.
A klubtagok találkozóról
találkozóra sok szempontból
feldolgoznak egy-egy témát, rendre
kiválasztják „A hónap fotóját”,
gyakorlati foglalkozásokat,
alkalmanként közös fotós sétákat
szerveznek, illetve szakmai
előadásokon vehetnek részt. R. Z.

Jubileumot ünnepeltek
a városvédők és városszépítők
Tavaly fennállása 30 éves jubileumához érkezett a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete, a
jeles évfordulóról kiállítással egybekötött ünnepséggel emlékeztek meg az óév végén.
A VVVE megalakulását néhány lelkes
lokálpatrióta kezdeményezte, a kezdeményezők Bucsánszky János, dr. Gruber Attila, Okolicsányi Lóránt és Schenkné Perlei
Mária voltak.
Az alapításnak két közvetlen oka volt,
az egyik Vác súlyos porszennyezése (akkoriban az úgynevezett piszkos 12 közé
tartozott a város), a másik a település régi
hangulatos részeinek folyamatos pusztítása.
1987-ben az első tett - amit a tavaly
elhunyt örökös elnök, Szalay István
szorgalmazott - a Juhász Gyula Általános
Iskola (kis iskola) hátsó épületfalán, a
szoborfülkében lévő Szent István szobor
kezéből „eltűnt”, vörösrézből készült kereszt
pótlása volt.
Még ugyanebben az évben kiszabadították az elvadult növényzet szorításából az
évtizedek óta elhanyagolt Kálvária-épületet. Ezután megalakult a Kálvária Alapítvány, mely nagy hozzáértéssel szervezte,
vezette a műemléki jelentőségű építmény
helyreállítását - ebben a munkában Moys
Csaba és Szalay Ákos vállalták a főszerepet.
1988-ban, Szent István halálának 950
éves évfordulójára közös kiállítás szerveztek a múzeummal és a levéltárral közösen.
Szalay István vezetésével valósította
meg az egyesület eddigi legkiemelkedőbb
tettét, a Duna-parton álló Zenepavilon
helyreállítását.

1989-ben, a II. világháború kitörése napján (szeptember 1.), Juhász András fafaragó
népművész által készített kopjafát állítottak
az alsóvárosi temető ravatalozója mellett,
melyet Hajdu Sándor kezdeményezett.
Részt vállalt az egyesület a hagyományos
utcanevek visszaadásának munkájában,
párhuzamosan emléktábla állító programot
indítottak, s eddig hetvennyolc ilyen mementót készíttettek és avattak fel, továbbá
csaknem félszáz utcanév ismertetőt.
A megszálló szovjet haderő távozása, a
szabadság visszaszerzése tiszteletére fölavatták a szabadságzászlót a Zenepavilon
mellet és minden évben megemlékeznek
az évfordulóról.
Az 1848/49-es szabadságharc váci hősei
tiszteletére minden évben emlékmisét tartanak a Hétkápolna templomban és koszorút helyeznek el az emlékművön.
Kezdeményezték az I. világháborús kegyeleti emlékmű és a hősök névsortáblájának helyre- és visszaállítását, valamint a
II. világháború emlékművének fölállítását
a Posta parkban - mindkét emlékmű megvalósulásában elévülhetetlen érdemeket
szerzett Moys Csaba alelnök.
A későbbi esetleges helyreállító munkákat segítendő felmérést készített az egyesület a város területén található út menti
feszületekről, ez a munka mindmáig folyamatos feladatot jelent a közreműködőknek,
legutóbb, 2017-ben a Rókus kápolna melletti

feszület felújításánál szorgoskodtak.
A középvárosi temető fölszámolásakor
fényképeket készítettek a síremlékekről.
Az egyesület több tagja részt vesz a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, az utcanév adományozási munkacsoport és a Tervtanács munkájában,
illetve a VVVE 10%-ban részese a TDM-nek
(Turisztikai Desztináció Menedzsment).
Az egyesület kiadványok megjelentetésével is fontos szerepet vállal Vác szellemi
örökségének ápolásában, hasonmás kiadások után az első önálló kötet Bánhidi László:
Új váci kalauz c. munkája volt.
Kiemelkedő jelentőségű kiadványuk
a „Vác régi képeslapokon” című, három
nyelven megjelentetett képeslap füzet.
A klub tevékenységének elismeréseként
1992-ben Pro Urbe közösségi díjat kapott,
2002-ben a Magyar Kultúra Napján, „Vác
Város Művelődéséért” közösségi elismerésben részesültek, 2005-ben kiérdemelték a
Váci Múzeum Egyesület alapította Tragor
Ignác díjat.
A jövőről szólva Cservenák Péter elnök
megfogalmazta: „Továbbra is a közhasznú
szervezeti forma előírásainak megfelelően
kívánjuk folytatni tevékenységünket, az
elődök által kijelölt úton, az alapszabálynak
megfelelően, annak szellemiségében védeni, óvni a természetet, az épített értékeket,
ápolni városunk szellemi örökségét.”
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MÚLTUNK,
KÖZKINCSEINK
Volt egyszer egy kocsigyár
Van a Káptalan utcában
egy szép polgári épület. A
szimmetrikus
elosztású homlokzat középső részén igazán
fenséges t impanon magasodik,
amit alul korinthoszi stílusú
oszlopok támasztanak. Az eklekt ikus porta képét klasszicizáló ablakkeretek és barokkot
idéző kör alakú nyílásimitációk
emelik, baloldalt pedig a kétszárnyas kapu felett a párkányt
fogsorminták díszít ik.
Emlékszem, gyermekkoromban, a 70-es években ott működött a városi könyvtár. Akárhányszor elment az ember előtte
és felemelte tekintetét a díszes
épületre, úgy gondolta, „bizony
ebben a házban egy gazdag család lakhatott, ha nem maga a
püspök”. Pedig nem lakóház volt
az eredet ileg, hanem egy gyár.
A 19. század közepétől Vácon
is megalakultak az iparosodást
később életre hívó vállalkozások.
A már 20-30 embert foglalkoztató kisüzemek közül szinte elsőként kezdte meg működését a
Káptalan utcában (ami akkor
nagyjából a város határát jelentette) a Reitter-féle kocsigyár.
Reitter István tehát hintókat,
pontosabban személyszállításra
alkalmas kólyákat, más néven
borított kocsikat készített Váczi
Üzemében. A gyár kezdetben 2530 fővel dolgozott, majd a nagy
filoxérajárvány idejére, tehát
1880-ra félszáz fősre dagadt a
vállalkozás. A ma ismert Káptalan utcai impozáns homlokzat volt a kocsigyár bejárata, az
üzemi épületek pedig egészen a
mai Zichy utca vonaláig húzódtak. A szőlő halála furcsa mód
hozzájárult az iparosodáshoz. A
megbízás nélkül maradt agrármunkás megélhetést keresett,
az emberi „lóerő” pedig még

olcsóbb lett. Ezzel párhuzamosan a polgárosodó fővárosban is
egyre többen igényelték a gyors
és kényelmes közlekedést. A kor
válasza erre a konf lis volt, ami
egyrészt a biodízelmotor, tehát a
ló, másrészt a sofőr, mint ember,
harmadrészt a kocsi mint gép
összehangolt tevékenységét fedte
abból a célból, hogy polgárosodott urat A-ból, B-be szállítsa,
nehogy sáros legyen a nadrágja.
A szőlőpest ist követő években már 130-150 munkás serénykedett Reitter úrnak, hogy
a keresletet kielégítsék. A Váczi
Üzem ráadásul kiváló terméket
állított elő, hiszen pályázatokon
és kiállításokon is díjat nyertek a Káptalan utcai remekek.
1888-ban például a postakocsik
részére kiírt pályázaton a t izenegy versenyző közül az első
díjat tudhatta magáénak Reitter
István, aki később a császári
és királyi udvari kocsiszállítói
címet is elnyerte. A tulajdonos
rugalmasan követte a piac igényeit, fénykorában a legtöbbet
eladott gyártmánya a betegápoló kocsi volt, amiből Ausztriába,
Szerbiába és Törökországba is
szállított. 1890-ben már gőzgépek hajlították a kerekeket és
préselték a laprugót, és az egyedi
megrendeléseket is rugalmasan
kielégítették, akár részletﬁzetési
lehetőség biztosítása mellett.
A fénykor aztán valahogy
véget ért. Bár továbbra is megpróbálhatott versenyt tartani a
világgal a Reitter üzem, hiszen
1920-ban alkalmanként autókarosszériákat is készítettek itt,
végül 1932-ben mégis végleg
lehúzták a redőnyt.
A Káptalan utcai épület ma
is őrzi impozáns homlokzatával
a letűnt kor dicsőségét, most a
Modern Művészeti Gyűjtemény
található benne.

A magyar kultúra ünnepe
A Magyar Kultúra Napja
városi ünnepsége keretében a
művelődési központ emeleti galériájában kiállítás nyílt az Új
Szalon képzőművészeti csoporthoz kötődő alkotók műveiből (a
tárlat március 5-ig látható), az
ünnepi műsorban pedig közreműködött a Parapács zenekar és
Agócs Gergely.
A hagyományokhoz híven az
esemény adott alkalmat a város
művészeti-művelődési díjainak
átadására, a kitüntetéseket Rétvári Bence, az EMMI parlamenti
államtitkára, Fördős Attila polgármester és Mokánszky Zoltán
alpolgármester adták át kitüntetetteknek.
A „Vác Város Művészeti Díja”
címet a Parlando Színház Kulturális Egyesületnek ítélte oda
a képviselő-testület.
A Parlando Színház Kulturális Egyesület színházi társulata

és musical stúdiója működtetésével teljes színházi musical-zenés
darabok bemutatására törekszik,
de vannak koncertjeik is, amelyeket énekkel, koreográﬁával,
prózával színesítve játszanak.
A lelkes csapat folyamatosan
bővül, a társulat célul tűzte ki,
hogy mind a színészi, mind a
zenei tehetséggel megáldott ﬁataloknak segítséget nyújtson képességeik kibontakoztatásában.
A „Vác Város Művelődéséért”
díjat Retzler Péter és Borossa Zsóka vehették át.
A kitüntetettek hét éve szervezik a Váci Világi Vigalom
rendezvénysorozatot, amely ma
már országos, sőt nemzetközi
hírű nyári fesztivál, s szintén
főszervezői a főtéri adventi vásárnak, ez a rendezvény már
több mint fél évtizede színesíti
a karácsonyvárás időszakát, a
hosszú téli estéket. R. Z.

Fotó: Cservenák Péter

A HÓNAP FOTÓJA

Kegyes Zoltán
Fókuszban - Brezanóczy F. András felvétele

Programok
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Február 24. 19.00

KIÁLLÍTÁSOK

Macskafogó
Musical két felvonásban - a Magyarock Dalszínház
előadása (zeneszerző: Szikora Róbert, szöveg: Szikora
Róbert - Valla Att ila)
Jegyár: 3500 Ft

Február 27. 10.00
Február 6. és 7. 10.00

Nefelejcs Bábszínház: Boribon kirándul
Az óvodásoknak szóló Boribon mesebérlet újabb
előadása.
A bérlet ára: 2300 Ft,
a belépőjegy ára előadásonként: 800 Ft

Február 8. 9:30

A Váci Iúsági Fúvószenekar koncertje
Vidám fúvószene kicsiknek és nagyoknak,
klasszikusoktól könnyűzenéig.
Jegyár: 500 Ft

Február 10. 10.00

Vida Ágnes babapszichológus előadása
a kamarateremben
A módszerek és a példák elsősorban a 0-6 éves korosztály
neveléséről szólnak, de kitekintést adunk a kiskamaszkor
és a kamaszkor problémáira is.
Jegyár: 500 Ft

Testünk a csoda
Interaktív kiállítás gyerekeknek
a MIMK Jeszenszky-termében

Nyitva tartás:
Február 26-tól március 3-ig,
8-18 óra között

A kiállítást csoportokban lehet megtekinteni,
ehhez előzetes bejelentkezés szükséges
az alábbi elérhetőségeken:
30/757-65-92 kozonsegszervezes@mimk.vac.hu,
30/377-33-39 rusvay.kata@mimk.vac.hu
Belépőjegyek megvásárolhatók
a Madách Imre Művelődési Központban.
A csoportos belépő ára: 600 Ft/gyermek,
egyénileg 700 Ft/gyermek.
A felnőtt belépő ára: 800 Ft
Ref lexiók
Zalubel István kiállítása a városi könyvtár galériájában

A székely menyecske meg az ördög
Fabók Mancsi Bábszínháza előadása
Jegyár: 1000 Ft

KATONA
KATON
NA LAJOS
VÁROSII KÖNYVTÁR
VÁC
VÁC
Hétfőnként 9.00 - 9.30 között

Zenebölcsi
Babusgatós játékokkal, gitár és furulyamuzsikával
várják az érdeklődő apróságokat.
(A foglalkozás nem ingyenes!)

Február 1. 10.00 és 11.00

Február 10. 10.00-13.00

Megnyitó: Február 2. 17.00.

Az opera nagykövete
A sorozat soron következő előadója Valter Ferenc
(A részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött!)

A kiállítás február 27-éig látható, a
könyvtár nyitva tartási ideje alatt.

Február 2. 9.00 - 14.00

Február 13. 10.00 és 14.00

Kézműves foglalkozás, 11.00 órai kezdettel Mazsola és
Tádé bábelőadás, amit táncház követ.
Jegyár: 1400 Ft
Pódium Színház: Macskakirály
A kisiskolásoknak szóló Lúdas Matyi mesebérlet újabb
előadása.
A bérlet ára: 2.300 Ft,
a belépőjegy ára előadásonként: 900 Ft

A megnyitó gondolatokat tolmácsolja: Beer Miklós
váci megyéspüspök
Közreműködik: Szászvárosi Sándor előadóművész.

Február 8. 18.00

Író-olvasó találkozó
A vendégek: Ferencz Mónika és Borda Réka,
beszélgetőtársuk Fazekas Lászlóné irodalomtanár
(A belépés díjtalan!)

Február 15. 11.00

Koncertsorozat 3. előadása
A felső tagozatos általános iskolásoknak és
középiskolásoknak szóló koncertsorozat újabb előadása
a Vác Civitas Szimfonikusok Zenekar művészeinek
közreműködésével.
Szóló jegyár: 600 Ft

Február 22. 10.00

Zagyva Banda koncert
Az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló népzenei bérlet
előadása.
A program a Nemzet i Kulturális Alap, Halmos Béla
Program Ideiglenes Kollégiuma támogatásával valósul
meg.
A bérlet ára: 1800 Ft, a belépőjegy ára: 800 Ft

Február 22. 19.00

Színházterem
Ken Ludvig: Hajszál híján Hollywood
Komédia két felvonásban
Jegyár: 3200 Ft (elővételben),
3500 Ft (az előadás napján)

Február 23. 19.00
Váci Jazz Klub

19.00

Lachegyi Máté – Molnár Bencze duó
A koncertet a Nemzet i Kulturális Alap Hangfoglaló
Programja támogatja.

20.00

Neumann Balázs – Winand Gábor duó
A koncertet a Nemzet i Kulturális Alap Könnyűzenei
Kollégiuma támogatja.
A koncertekre a belépőjegy ára: 1000 Ft

Február 24. 21.00

Rock & roll party a Panoráma zenekarral
Jegyár: 900 Ft

Február 24. 10 órától

MozgóMozi
Premierﬁlmek a művelődési központban.
Jegyárak:
3D ﬁ lmek - 1600 Ft, 2D ﬁ lmek - 1300 Ft
Nyugdíjasoknak és diákoknak:
3D ﬁ lmek - 1300 Ft, 2D ﬁ lmek – 1000 Ft
Csoportos kedvezmény 25 fő felett:
3D – 1000 Ft, 2D – 800 Ft
Jegyfoglalás: a www.mozgomozi.hu oldalon.

Február 28. 19.00

Dumaszínház
Pályatévesztési tanácsadó
- Kőhalmi Zoltán új önálló estje
Jegyár: 3100 Ft
Jegyek elővételben a művelődési központban és
a www.dumaszinhaz.jegy.hu oldalon kaphatók.

Foglalkoztató nap óvodásoknak és alsó tagozatos
iskolásoknak a „Vizes élőhelyek napja” alkalmából
(A programon való részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött!)

Február 2. 19.00

Forgách András: Legyetek jók, ha tudtok!
Musical két felvonásban - a Budaörsi Lat inovits 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 egy részben, a Víg Vác bérlet 3. előadása
Szóló jegyár: 3500 Ft

Február 10. 19.00

Georges Feydeau: Az asszony körbejár
Bohózat két felvonásban
Jegyár: 3500 Ft

Február 16. 19.00

Yasmina Reza: Művészet
Vígjáték - a Váci Dunakanyar Színház előadása
Jegyár: 2900 Ft

Február 10. 10.00 - 13.00

Családi nap – Kézműves foglalkozás gyermekeknek
Papírhajtogatás, ragasztás, festés, kisebb
ajándéktárgyak készítése a gyermekkönyvtárban.
(A foglalkozás ingyenes!)

Február 13. 9.00

Író-olvasó találkozó
A vendégünk Nyulász Péter, a Helka sorozat írója
(Az ingyenes, de regisztrációhoz kötött programra
óvodásokat és alsó tagozatos iskolásokat várnak!)

Február 15. 12.00

Író-olvasó találkozó
A vendégek: Lőrincz P. Gabriella és Bonczidai Éva,
beszélgetőtársuk Fazekas Lászlóné irodalomtanár
(A belépés díjtalan!)

Február 20. 9.00 - 16.00

Kulturális Mesemaraton
Közös felolvasás Petőﬁ Sándor műveiből
(A regisztrációhoz kötött programra óvodások és
alsó tagozatos iskolások jelentkezését várják!)

Hasznos
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Marc.

Február

H.

K.

Sz.

Cs.

P.

Szo.

V.

01.

B

02.

C

03.

D

04.

E

05.

F

06.

G

07.

H

08.

I

09.

A

10.

B

11.

C

12.

D

13.

E

14.

F

15.

G

16.

H

17.

I

18.

A

19.

B

20.

C

21.

D

22.

E

23.

F

24.

G

25.

H

26.

I

27.

A

28.

B

01.

C

02.

D

03.

E

04.

F

A
B
C
D
E
F
G
H

Deákvári Gyógyszertár

Vác, Deákvári főtér 30.

0 6 - 2 7/ 5 1 0 - 8 0 5

Központi Gyógyszertár

Vác, Köztársaság út 23.

0 6 - 2 7/ 5 0 1 - 6 3 0

Vácz Remete Gyógyszertár

Vác, Magyar u. 3.

0 6 -2 7/ 3 0 5 - 9 9 7

Gyöngyvirág Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 3.

0 6 - 2 7/ 3 0 3 - 3 4 3

Kisváci Szent Gellért Gy.

Vác, Papp Béla u. 10.

0 6 -2 7/ 3 0 6 - 19 0

Váci Levendula Gyógyszertár

Vác, Sas u. 1/a.

0 6 - 2 7/ 3 0 1 - 3 67

Benu Gyógyszertár Vác

Vác, Zrinyi u. 9.

0 6 - 2 7/ 5 0 1 - 3 8 5

Fekete Kígyó Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 37.

0 6 - 2 7/ 3 1 2 - 3 3 8

I

Alsóvárosi Gyógyszertár

Vác, Zöldfa u. 25.

0 6 -27/ 3 1 1 -15 7

Fogorvosiügyelet
A váci és Vác körzeti
hétvégi fogászati ügyeletek
megszűntek!
Legközelebbi
ingyenes ügyelet:
SzájsebészetBudapest,
VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

Hétfő

20:00 - Híradó
benne Vác és térsége legfontosabb
történései
21:17 - Sporthírek
20:20 - Spiritusz
sport, életmód és szabadidő
magazinműsor
20:30 - Konyha TV
20:45 - Sportközvetítés/Film
22:55 - Híradó
ismétlés

Kedd

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

Szerda

18:00 - Hetedhét Magazin
összefoglaló Fót térségéből

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

19:00 Hetedhét Magazin
ismétlés
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Nagyító
hírháttér műsor
20:50 - Film
22:10 - Híradó
ismétlés

Csütörtök

20:00 Híradó
benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Hazai
kulturális programajánló
magazinműsor
20:40 - Nagyító
háttértár műsor
21:10 - Film
22:30 - Híradó
ismétlés

Péntek

20:00 - Híradó
benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Hazai
kulturális programajánló
magazinműsor
20:40 - Térségi Magazin
21:10 - Partycsóka
Tomi Show
22:30 - Híradó
ismétlés

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Születtek:
Ber m a n n Kon rád és Vég h
Alexandra Zsuzsanna gyermeke:
Kevin, Varga Gergely és Imre
Anita gyermeke: Léna, Varga
János és Varnyaczky Evelin
gyermeke: Olivér, Kispar ti
Dániel és Szabó Csilla gyermeke:
Gergő, Szabó Viktor Sándor
és Bokros Adrienn Krisztina
gyermeke: Zselyke Adrienn,
Chikán Tamás és Kis Virág
Zsóﬁa gyermeke: Dorka, Faludi
Krisztián és Szalma Rózsa
gyermeke: Róza, Sechna Gábor
és Zsobrák Henrietta gyermeke:
Boglárka Anna, Bossányi István
és Török Mariann gyermeke:
Fanni, Kosdi Dániel és Szabados
Enikő gyermeke: Áron Mihály,
Sinka Csaba és Dr. SimonSzendr ey Ré k a g yer me ke:
Ágoston, Schmidt Zsolt Gábor
és Gecseg Sára gyermeke: Milán,
Szőcs László Zsombor és Szabó
Valéria Zsuzsanna gyermeke:
Kata Róza, Vass Tamás és
Prékopa Angéla gyermeke:
Márk, Németh László és Pintér
Ivett gyermeke: Lilla Emma,
Jónás Zoltán és Pintér Alexandra
gyermeke: Léna, Nagy Alex és
Kaposvári Orsolya gyermeke:
Gréta Izabella, Virág Zoltán és
Elekes Szilvia gyermeke: Hanna,
Eckl Gábor és Kelemen Adrienn
gyermeke: Jázmin Anna, László
Ta m á s és Bá n sz k i Re n át a
gyermeke: Lili, Németh István
és Lakatos Klaudia gyermeke:
Zafira Alisa, Neuprandt Zsolt
és Dobos Dorottya gyermeke:
Hanna, Medgyesi Ádám és Lázár
Mónika gyermeke: Ádám
Házasságot kötöttek:
Nagy Mihály és Révész Dalma,
Faroun Jamil és Csereklye Éva,
Domovári Gábor és Kata Anita
Elhunytak:
Laczkó Béláné sz: Ferencz
Erzsébet /1924/, Farkas Tiborné
sz: Vágó Erzsébet /1944/, Albert
Miklós Józsefné sz: Rácz Ilona

/1932/, Karádi Katalin /1951/,
Styevka Pálné sz: Furák Mária
/1940/, Marinovszki Lajosné
sz: Vig Erzsébet /1931/, Fehér
Ferenc /1936/, Baranyi Józsefné
sz: Maszlik Katalin /1936/,
Molnár János Tivadar /1937/,
Kútvölgyi Ferencné sz: Király
Ilona /1940/, Hornok Ferenc
/1957/, Tumann Katalin /1960/,
Belányi Lászlóné sz. Falvai
Ilona K lára /1946/, Kovács
Lajosné sz. Hranko Helena
/1940/, Násfay Gyula Gáborné
sz. Mojzes Hajnalka Mária /1951/,
Horchy György /1947/, Belányi
Istvánné sz. Szinovszki Erzsébet
/1938/, Csámpai Béla /1950/,
Gyurcsok Géza Ferencné sz:
Varga Zsuzsanna Valéria /1955/,
Simon András Pál /1939/, Aczél
Gyula /1963/, Cseszár Ferenc
/1980/, Kürtössy Albertné sz:
Pethő Márta Mária /1953/, Laczi
István Györgyné sz: Tóth Erika
/1956/, Ortmann István /1926/,
Altsach István /1955/, Szalontai
Jánosné sz: Kocsi Rozália /1928/,
Szegner Jánosné sz: Bonafert
Magdolna /1937/, Horka Ernő
/1940/, Bankó Károlyné sz:
Oláh Éva Elza /1950/ Tóth József
/1935/, Sinkó Mihályné sz: Zima
Anna /1929/, Szijártó István
/1936/ Rüll Mária /1938/, Varga
Istvánné sz. Mocsári Mária
/1933/, Martinkovics Ágnes sz.
Kapitány Ágnes /1954/, Mayer
György /1957/, Sipos Jánosné sz.
Misnyovszki Anna /1949/, Jakus
János /1940/, Erdélyi Ferenc
/1951/, Mojzer Győzőné sz. Dolnay
Mónika /1933/, Grósz Lászlóné
sz. Farkas Rozália /1937/, Miskei
Lajos /1970/, Csulik Mihály
/1940/, Szabó Gyula Lajos /1935/,
Pápa Istvánné sz: Puszta Erna
Terézia /1925/, Kozsdi Istvánné
sz: Makrai Erzsébet /1933/, Dölle
Miklós /1932/ , Jánosi Ferencné
sz: Dobránszki Etelka /1944/,
Kövesdiné Hegedűs Györgyi
/1956/, Szabó Ist vá n né sz:
Kecskeméti Ilona /1934/, Lakatos
András /1960/

Hasznos
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Már várják a nevezéseket
a „Virágos Vácért” versenyre
Immár másfél évtizedes
hagyománya van a
„Virágos Vácér t” közösségi
környezetszépítő versenynek,
mely az idén két új kategóriával
egészül ki.
A jelent kezési lapok
át ve hetőe k a vá rosháza
portáján, illetve letölthetők
és kinyomtathatók a vac.hu
oldalról és a Váci Városfejlesztő
Kft. honlapjáról.
Fontos tudnivaló, hogy a
jelentkezési határidő február
12. (hétfő) 18 óra.
A versenyen ezúttal is különkülön versengenek a kertes
házak; a lakásszövetkezetek,
társasházak, lépcsőházak; illetve
az intézmények és cégek.

Az önkormányzat és a Váci
Városfejlesztő Kft. biztosította
palántákat májusban vehetik
át a verseny résztvevői.
- A verseny életre hívását
az a gondolat sugallta, hogy a
város ösztönözze a lakosságot
közvetlen környezetük és ezzel
együtt az egész város virágos
szépítésére. Az elmúlt másfél
évtized tapasztalatai alapján
é v r ő l é v r e n ag yon sok a n
beneveznek. Számos résztvevő
r e nd sz e r e s e n c s at l a k oz i k
a progra m hoz , többen a
kezdetektő l fog va m inden
esztendőben részt vesznek a
mozgalomban, és örömünkre
mindig vannak új jelentkezők is
- mondta Mezei Helga főkertész,

a verseny főszervezője.
A virágosztás tehát májusban
esedékes, a zsűri tagjai augusztus
és szeptember során szemlézik
az eredményt, az ősz közepe
táján rendezendő ünnepélyes
díjkiosztáson pedig minden
kategóriában számos oklevél,
„Virágos Vác - Virágos Ház” tábla
talál gazdára.
További információ a 30/5832805-ös telefonszámon kérhető.
A verseny védnökei: Fördős
Attila polgármester és dr. Beer
Miklós megyéspüspök
A virágosztás időpontjai:
Május 12. szombat 7.00. – 15.00,
május 13. vasárnap 7.00. – 12.00,
május 14. hétfő 7.00. – 12.00.
Az elmúlt évek gyakorlatának
megfe le lően a v i rágosztás
helyszíne továbbra is a Váci
Városfejlesztő Kf t. Park u. 3.
alatti telephelye.

Balkonok (erkélyek) kiemelt virágosításával új kategóriában
is lehet nevezni, illetve a szervezők várják azok jelentkezését,
akik az ingatlanjuk elé rózsákat ültetnének, illetve a meglévők
mellé újabbakat telepítenének ebben az új kategóriában
jelentkezhetnek kertes házakban lakók, társasházak,
intézmények, cégek, a jelentkezés feltétele, hogy a rózsák a
várost díszítően jól látható helyre (közterületre) kerüljenek.

POSTÁNKBÓL
„A Magyar Kultúra Napjához
k ötődőe n a vác i váro shá za
adott helyet a Kárpát-medencei
Kölcsey Ferenc szónokverseny
nagydöntőjének.
A legutóbbi kiírásban már hat
helyszínen zajlottak elődöntők.
A Part ium, Délvidék, Felvidék és
az anyaország egyes városaiban
megrendezett vetélkedés legjobbjai
jöhettek el Vácra január második
hétvégéjén. A szatmárnémet i,
vajai, sárospataki, váci, szabadkai,
révkomáromi elődöntők legjobbjai
– összesen t izenheten - itt is
magas színvonalú beszédekkel
kápráztatták el a hallgatóságot.
A két részből álló verseny első
szakaszában az „örökváltság”
témaköréből az otthon megtanult
b e s z é d e t m o n d h at t á k e l a

középiskolások, míg a második
ré s zbe n mindö s s ze t í z pe rc
felkészülési idejük volt arra,
hogy érveljenek azon napi hír
mellett, vagy ellen, miszerint a
Hold árnyékos oldalára rovarokat
akarnak telepíteni.
A verseny győztese Nagy
Benedek lett a Tatabányai Árpád
G imn á z ium b ó l , a m á s o di k
helyen Kerekes Nikolet ta, a
Szabadkai Kosztolányi Dezső
Tehetséggondozó Gimnázium
diákja végzett, a harmadikon
pedig Ádám-Veress Laura, a
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth
Lajos Gimnázium tanulója.
Városunkat Papp Mátyás,
Baráz Dávid és Lucza Bernadett
képviselték , és ő k is szépen
szerepeltek.

A döntést hozó zsűri tagjai
voltak: elnökként Dr. Jánosi
Zoltán , a Kö lc sey Tár sa ság
elnöke, társelnökként Prof. Dr.
Kulin Ferenc történész, Kölcseykutató, továbbá Gosztola Adél
színművésznő és Dudás Tibor,
a Váci Szakképzési Centrum
főigazgatója.
A szervező „Minden morzsa
számít” Közösségépítő és Segítő
Egyesület köszönetét fejezi ki az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek, Vác Város Önkormányzatának és a Váci Szakképzési
Centrumnak, hogy a versenyzők
és felkészítő tanáraik három napig
a város vendégszeretetét élvezhették.”
Gergely Zsolt

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

(Vác, Köztársaság út 34.)

2018. február havi
hirdetései
Nem lakás célú
helyiségek
bérbeadásra:

- A z i n g a t l a n c í m e : Vá c ,
Na g y m e z ő ut c a 1 . s z á m a l at t
található, 4518/11/A/46 hrsz-ú, 103
m2 alapterületű, nem lakás céljára
szolgáló helyiség – kereskedelemszolgáltatás-vendéglátás
tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Földváry
tér 16. szám alatt található, 4513/A/2
hrsz-ú, 87 m2 alapterületű, nem
la k ás céljára szolgá ló hely iség
– kereskede lem-szolgá ltatás
tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Zöldfa
utca 1. szám alatt található, 4520/A/1
hrsz-ú, 142 m2 alapterületű, nem
lakás célú helyiség - kereskedelemszolgáltatás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Radnóti
úti buszmegállónál 2 db pavilon
(külön-külön), 13-13 m2 alapterülettel
- kereskedelem-szolgá ltatás
tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Deákvári
főtér 987/8/A hrsz-ú autóbuszvárós
pav i lon , 47 m 2 a l apte r ü le t te l
- kereskedelem-szolgá ltatás
tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Budapesti
főút 21. szám alatt található, 3518/A/1
hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, nem
la k ás cé lú he ly iség (műem lé k i
épület) - kereskedelem - szolgáltatás
tevékenységi körre

Lakás szociális
alapon
bérbeadásra:
- Az ingatlan címe: Vác, Zöldfa
utca 17. 3. emelet 12. szám (2 szoba,
57 m2 alapterületű, összkomfortos)

Lakás piaci alapon
bérbeadásra:
- Az ingatlan címe: Vác,
Március 15. tér 22. fsz. 3. (1 szoba, 48
m2 alapterületű, komfortos)

Pályázat feltétele, teljes szövege
letölthető: www.vacholding.hu és
a www.vac.hu honlapról
Információ: Váci Városfejlesztő
Kf t. vagyonhasznosítási részleg,
tel.: 27/510-104,510-103

Hajrá Vác!
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Edzőváltás a férfi
kézilabdázóknál

Több mint
kétszáz induló
a VácCross
terepkerékpár
versenyen
Január 6-án Vácott rendezték a 2017/2018-as
Cyclocross Magyar Kupa sorozat hetedik, záró
futamát.

A 2017/2018-as bajnokság
folytatásában Skaliczki László
veszi át a vezetőedzői posztot
a jelenleg sereghajtó Váci KSE
élén, a cél egyértelműen az NB
I-ben maradás kiharcolása.
A klub január 3-án tartott
sajtótájékoztatóján Schoffer
Attila elnök elmondta: már
hónapok óta érett a döntés,
h i sze n a nyá r on a laposa n
megf iata lítot t csapat tól
jóval többet vártak az eddig

mutatott teljesítménynél.
Skaliczk i László - ak i
fiával együtt irányítja majd
a csapatot - a zt mondt a,
hogy elemezte a váci gárda
több szezonbeli mérkőzését,
é s l át ot t oly a n e le m e k e t ,
amelyekre építve a
folytatásban jobb eredmények
hoz h atók , é s h a a t ava sz i
tizenegy mérkőzésből legalább
hatot megnyernek, akkor van
esély a bennmaradásra.

A bike.hu honlap értékelése szerint (is) profi rendezés,
remek hangulat jellemezte a
Hétkápolna és a Ligeti tó gyönyörű környezetében rendezett
izgalmas sporteseményt.
- Nem az első versenyrendezésem volt a IV.VácCross
cyclocross verseny, de az első
hivatalosan bejegyzett ilyen
rendezés volt. Ennek köszönhetően volt egy kis (nagy) izgalom
a versenyt megelőző napokban.
De ahogy szombat délutánra
kiderült, nem kellett volna izgulnom. A pálya, a szervezés,
a lebonyolítás átment a rostán,

mindenkinek elnyerte a tetszését. A hét futamos Magyar
Kupa sorozat utolsó állomása
volt a váci verseny. Ettől függetlenül 228 induló toporgott
a rajtvonalon, hogy öt különböző futamban összemérjék
erejüket, technikai tudásukat,
állóképességüket - értékelte
az eseményt Somoghy Attila
főszerv ező.
Hozzátette: összességében
sikeresnek lehet elkönyvelni
az eseményt és ha a szövetség
is úgy ítéli meg, jövőre újra crossligetté változtatják egy napra
a Ligetet. R. Z.

SPORTEREDMÉNYEK

Fotó: Vígh Att ila

Fotó: Dér Dezső

Női kézilabda
NB I.

Győztesek

Alakul a Vác FC kerete
a folytatásra
Még javában tart az átigazolási időszak a labdarúgó NB
II-ben, s a Vác FC háza táján igen
nagy a mozgolódás.
Rása Gergő, Króner Martin,
Havasi Dániel és Nagy Sándor
már más klubban kezdte meg a
tavaszi felkészülést.
Niedermüller Ákos távozása
– kölcsönbe - lapzártánkkor még
bizonytalan volt.

GVM Europe-Vác -Siófok KC:

27-28
Győri ETO - GVM Europe-vác:

39-25
GVM Europe-Vác - Érd

27-24
GVM Eorope-Vác - Ferencvárosi TC

28 - 34

Mivel elég sok játékos távozott a téli időszakban, így
érkezők is várhatók, de nevek
egyelőre nem kerültek nyilvánosságra.
A Vác FC minden távozó játékosnak ezúton is köszöni, amit
az itt töltött időben a csapatért
tettek, további sikerekben gazdag, sérülésmentes sportpályafutást kívánnak nekik!

Kiss Nikoletta (11 év alatti
lányok), Berencsi Benedek
(11 év alatti ﬁúk), Bruchner
Regina (13 év alatti lányok),
Vas Barnabás (13 év alatti
fiúk), Oravecz Lora (15 év
a l at t i l á ny ok ), M a g y a r
Gergő (15 év a latti fiúk)
Minárovics Krisztán (17 év
alatti ﬁúk), Vas Balázs (férﬁ

U19-es kategória), Igor Danis
(férfi Master 3. kategória),
Szabó András (férﬁ Master
2. kategória), Kusz Mátyás
(férfi Master 1. kategória),
Cséri Szilvia (női Master
kategória), Zofcsák Péter
(férﬁ hobbi futam), Kovács
Fruzsina (női hobbi futam),
Benkó Barbara (női elit
kategória), Búr Zsolt (férfi
elit kategória).

Hirdetés
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Hirdessen nálunk Ön is!
HIRDETÉSI ÁRAINK:

HIRDETÉSFELVÉTEL:

1/1 oldal - 100.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal - 50.000 Ft + ÁFA
1/4 oldal - 25.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal - 12.000 Ft + ÁFA
Apróhirdetés: 300 Ft + ÁFA /szó

Váci Városimázs Kft.
Vác, Kossuth utca 21.
Tel.: 06 27/510-900
0630/698-9507
E-mail: estv@estv.hu

HIRDETÉSI MÉRETEK:
1/1 : 186x258 mm (álló)
1/2 : 186x125 mm (fekvő)
1/4: 91x125 mm (álló-fekvő)
1/8: 34,5x52,5 mm (álló-fekvő)

www.estv.hu

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

sƵůŬĂŶŝǌĄůſͲŬĂǌĄŶŬĞǌĞůƅ
^ǌĞƌĞůƅ
munkakörbe.
Ju atások: kafetéria, 13. havi Įzetés,
100%-os ú költség térítés.
Jelentkezés:

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

MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK!

A Borda István Húsbolt Dunabogdányban az
alábbi munka körökbe várja az álláskeresők
jelentkezését! Nyugdíjasok és Pályakezdők
jelentkezését is egyaránt várjuk.
Csemegepultos(6 és 8 órás) és Pénztáros
Feladat:

i Vásárlók kiszolgálása
i Csemegepult rendben tartása

Elvárások:
i Alkalmazkodó készség
i Igényes és pontos munkavégzés
i Csapatmunka
Amit kínálunk:
i Tiszta, rendezett, modern környezett
i Versenyképes bérezés
i Bejelentett munkahely
i Munkaruha biztosítása

ERM
COMPUTHszt
át
digitális termo

Mindössze csak annyi szükséges, hogy küldj egy fényképes

önéletrajzot info@bordahusfeldogozo.hu email címre vagy
hívj a 0626-390-734-os telefonszámon.

Csatlakozz
folyamatosan
növekvő
közösségünkhöz!
Közép- és Kelet-Európa
legnagyobb nyomdája, az
Ipress Center folyamatos munkarendbe
betanított munkásokat (nyugdíjasokat is)
rakrárosokat
z
mechanikus 
és elektromos karbantartókat
z nyomdaipari szakmunkásokat
keres

z
z

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

.6ár9280-ig Ft
4Febru
MUNKATÁRSAKAT
KERESÜNK!

A Borda Húsfeldolgozó Dunabogdányban és a nem sokára nyitó
Tahitótfalusi üzemünkben az alábbi munkakörökbe várja az

álláskeresök jelentkezését! Nyugdíjasok és Pályakezdők jelentkezését
is egyaránt várjuk.
Hentes és betanított munkás
Feladat:
i Beérkező hús feldolgozása
i Hús tisztítása
i Egyéb, a húsfeldolgozáshoz kapcsolódó feladatok
Elvárások:
i
i
i
i

Alkalmazkodó készség
Igényes és pontos munkavégzés
Csapatmunka
Felelősségteljes, precíz munkavégzés

Amit kínálunk:
i Tiszta, rendezett, modern környezett
i Versenyképes bérezés
i Bejelentett munkahely

i

Munkaruha biztosítása,mosatása

AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL
Mindössze csak annyi szükséges, hogy küldj egy fényképes
önéletrajzot info@bordahusfeldogozo.hu email címre vagy hívj
a 0626-390-734-os telefonszámon.

