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Július: jön a nagy fesztiválok hava
Programok a 8., 9., 10. oldalon

A Váci Világi Vigalomban az idén is a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar adja a nyitóhangversenyt
Archív fotó: Sándor Lajos

A Vénégy Feszt ivál és Színházi Találkozón az idén több utcaszínházi
előadást is láthat a közönség
Archív fotó: Cservenák Péter

Átadták, felszentelték a Váci
Püspöki és Káptalani Levéltárat
Valamivel több mint egy évvel az alapkőletétel után május 31-én átadták és
felszentelték a Váci Püspöki és Káptalani Levéltárat, ami a Konstantin tér és a
Báthori utca saroktelkén épült fel, Kokas László tervező-építész tervei alapján.
- Tisztem szerint, mint a levéltár prefektusa hálás szívvel
fordulok megyéspüspök úr felé,
aki lehetővé tette ennek az új levéltárnak a megépítését. Köszönet
illeti a Váci Székeskáptalant is,
mely területet engedett át a felépítéshez - kezdte köszöntőjét Varga
Lajos segédpüspök.
A főpap ezután a levéltárak
szerepéről szólt: „A levéltár alapvető feladata az iratok megőrzése. Az iratokat régen különféle
tékákban illetve szekrényekben
őrizték, melynek latin neve az
„arca” megegyezik a vízözön
bárkájának Vulgata-beli nevével.
Mint ahogy annak a bárkának

feladata volt megőrizni az életet
a jövendő számára, és kivezetni
azt a pusztulás vízözönéből, úgy a
levéltár az idők viszontagságai, a
politikai és társadalmi változások
viharai közepette irányt mutat,
fogódzót ad a jövő nemzedékek
számára azzal, hogy megőrzi a
múlt dokumentumait. Mondhatni
örökre, de legalább is addig, amíg
Szent Ágoston szavaival: az igazság ítéletre nem fordul.”
A folytatásban a segédpüspök
- áldást kérve az építkezésben
főszerepet játszó személyekre
- átadta az intézmény kulcsait
P ap a n e k Fe r e n c le v é lt á r
igazgatónak.

Az épület felszentelése előtt
Beer Miklós megyéspüspök a levéltár küldetéséről szólva kiemelte: szükséges, hogy ismerjük a
múltunkat, hiszen csak így lehet
szolgálni a jövőt. R. Z.

A testületi
ülésről jelentjük
A képviselő-testület módosította az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről rendelkező, továbbá az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonnal való
gazdálkodás egyes szabályairól,
illetve az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása
során alkalmazandó pályáztatási
szabályokról szóló rendeletet.
Az önkormányzat támogatja,
hogy 2018. október elsejétől kezdődően a Szociális Szolgáltatások
Háza az utcai szociális munka
szakfeladatot is ellássa.
Záros határidőn belül rendezettebbé válhat a vásártér egykori
úgynevezett lengyel piaci térsége,
miután a hivatal megrendelte a
területen lévő épülettorzók elbontását. 4. oldal

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

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

Országgyűlési képviselői
elérhetőségek
Rétvári Bence
országgyűlési képviselő
Email: retvari.bence@ﬁdesz.hu
Telefonszám: 20/274-8777

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

Krauze István

Kriksz István

Matkovich Ilona

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.

(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

Körzeti megbízottak
fogadónapjai

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

Alpolgármesteri fogadóóra

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

Önkormányzati képviselői
fogadóórák

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: 30/237-4787
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: 30/952-0098
E-mail: balkovicspeter@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.

VÁCI HÍRNÖK
KIADÓ:
Váci Városimázs Nonproﬁt Kft.

FŐSZERKESZTŐ:

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
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Kászonyi Károly

(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

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.

Impresszum

Ribáry Zoltán
+36-30/698-9507

A LAPOT KÉSZÍTETTE:

Nagyjából egy évtized óta szinte egyetlen esztendő sem múlt
el úgy, hogy az önkormányzat és/vagy a polgármesteri hivatal
ne nyert volna el valamilyen kitüntető címet, s a sorozat 2018ban is folytatódik. Ezúttal az Emberi Erőforrások Minisztériuma
„Tehetségbarát Önkormányzat” díját érdemelte ki a város. Az
elismerés célja, hogy erkölcsileg és anyagilag is méltányolják
a tehetséges fiatalokat kimagaslóan segítő szakembereket és
szervezeteket, elsősorban helyhatóságokat.
Az önkormányzat teljes joggal tünteti fel a város hivatalos
honlapján és más fórumokon a település különböző kitüntető címeit, hiszen ezek
rangot jelentenek, annál is inkább, mert sokan pályáznak a címekre, és a kitüntetések
elnyerésének fajsúlyos feltételei vannak. Kiérdemlésük nagyon sok szereplő áldozatos
munkájának köszönhető, a hivatali dolgozóktól kezdve különböző intézmények
munkatársain át civil szervezetek tagjaiig. Mindannyiukat elismerés, közmegbecsülés
illeti.
A kitüntetések között nem érdemes rangsorolni: a sport- vagy a kultúra magyar
városa cím ugyanolyan jelentős, mint például a családbarát munkahely-, a
kerékpárosbarát település titulus, a kisebbségek segítését elismerő Raoul Wallenbergdíj vagy épp a bevezetőben említett legújabb elismerés.
És még egy nagyon fontos szempont: a kitüntetések nem csupán az elvégzett munka,
a bevezetett intézkedések, a fejlesztések elismerését szolgálják, hanem kötelezettséget is
jelentenek, a hasonló folytatás felelősségének vállalásával.

Erdőháti-Nagy Anikó
Kegyes Zoltán

hol jÁrunk?

FOTÓK:
Sándor Lajos

SZERKESZTŐSÉG:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

 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 Neubrandt Balázs, akinek gratulálunk!
A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon.
A legutóbbi rejtvényként a Kőszentes híd szerepelt egy múlt század eleji felvételen.
Mostani feladványunk megfejtését július 15-éig várjuk.

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

NYOMDAI MUNKÁK:
Pátria Nyomda Zrt.
Orgován Katalin vezérigazgató

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

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.

Cservenák Péter gyűjteményéből

Döntött a testület
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A júniusi testületi ülésről jelentjük

Meg kell erősödni lelkileg, szellemileg

A júniusi ülésen több mint harminc napirendi pontól tárgyaltak az önkormányzati képviselő-testület tagjai.

A Nemzeti Összetartozás Napjának városi megemlékezésén ezúttal Koltay Gábor, Balázs Béladíjas filmrendező volt a szónok, az ünnepi műsorban közreműködött Toldi Tamás énekes, illetve
Karánsebessy Orsolya és Karánsebessy Balázs, a Váczi Néptáncegyüttes két vezetője.

Mint már évek óta minden
nyári szünidőben, úgy az idei
vakáció időszakában is félárú
kedvezményt kaphatnak - tíz
alkalommal - a gyermeküket,
gyermekeiket egyedül nevelő
s z ü lő k s t r a n db e lé p é s he z ,
a mű v e l ő d é s i k ö z p on t , a
sportcsarnok rendezvényein
való részvételhez.
A képviselő-testület döntése
értelmében az önkormányzat
támogatja, hogy 2018.
október elsejétől a Szociális
Szolgáltatások Háza az utcai
szociális munka szakfeladatot
is ellássa, egyúttal megbízták
az Intézményfelügyeleti és
Humán Osztály vezetőjét, hogy
tegye meg a feladatbővítéshez
sz ü k s é ge s ad m i n i sz t r at ív
intézkedéseket a Pest megyei
Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalánál.
Az új feladat ellátásának

személyi feltételeit az intézmény
a j e l e n l e g i mu n k at á r s a k
munkaszervezésével kívánja
biztosítani, s a legfontosabb
eszköz, az intézményi
gépkocsi i s r e nde l kezésr e
á l l , é r te le m sz e r űe n a z z a l
a velejáróval, hogy az
aut óh a s z n á l at i k ölt s é g e k
emelkedni fognak.
Az ülésen kiderült, hogy
Espár Péter megbízott
osztályvezető közös
megegyezéssel távozik
posztjáról, a város vezetése
köszönetét fejezte k i a
szakembernek több évtizedes
áldozatos munkájáért.
A képviselő k döntése
értelmében az idén Zöldi Szilvia,
Homoki-Nagy Eszter, Bálint
Zsófia, Sapka Dorina, Hertai
Katinka, Petró Erik, Trinyik
Dorina és Hont vári Balázs
érdemelte ki a „Vác Város Kiváló

Diákja” kitüntető címet, a „Vác
Város Közszolgálatáért” díjat
pedig Bodzásné Bóka Szilvia
osztályvezetőnek ítélte oda a
testület.
A g r é m iu m hozzájá r u lt
a h hoz, hog y éjsza k án ként
l e l e h e s s e n z á r n i a Vá c
belter ü let 3195/2 hely rajzi
számú ingatlan közterületi
részét, a megállapodás
akkor lép hatályba, ha azt az
érintett Széchenyi utca 3 - 5 7. alatti társasház közgyűlése
érvényesen elfogadja.
A képviselői
kérdések,
hozzászólások napirendi pont
tárgyalásakor Fördős Attila
polgá r mester beje lentet te:
a h ivat a l megr ende lte a
vásártér egykori úgynevezett
lengyel piaci területén lévő
épülettorzók elbontását, aminek
köszönhetően rendezettebbé
válhat a térség.

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 2018. június 21.-i ülésén
az alábbi rendeleteket alkotta:
- 18/2018.(VI.22.) sz. rendeletmódosítás – az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítéséről szóló 21/2014.(VI.20.)
sz. rendeletről.
A hátralékok rendezésének szabályairól szóló szakasz módosítása
célszerűvé vált, a felhalmozott hátralékok vonatkozásában - ﬁgyelemmel
a kintlévőség kezelési szabályozás
szigorítására - megnőtt a ﬁzetési hajlandóság.
- 19/2018.(VI.22.) sz. rendeletmódosítás – az önkormányzat vagyonáról és
a vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve
hasznosítása során alkalmazandó pályáztatási szabályokról szóló 22/2014.
(VI.20.) sz. rendeletről.
Valamennyi 1 MFt-ot meghaladó
értékesítés, illetve hasznosítás esetén
szükséges a pályázat kiírása.
- 20/2018.(VI.22.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 4/2018.
(II.23.) sz. rendeletről.
A rendeletmódosítást elsősorban
a központi költségvetésből származó
források költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást követően az önkormányzati
szintű költségvetés főösszege 9.121.073
eFt lesz.
- 21/2018.(VI.22.) sz. rendeletmódosítás – a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartásokról és
azok jogkövetkezményeiről szóló
31/2016.(VII.15.) sz. rendeletről.
A településkép védelméről szóló
rendelet megalkotása, valamint a
közigazgatási bírság kiszabásának
alapjául szolgáló eljárási jogszabályi
háttér megváltozása indokolja a rendeletmódosítást.
- 22/2018.(VI.22.) sz. rendeletalkotás – a váci 4526/8 hrsz-ú kivett
közterületből 480 m 2 terület törzsvagyonból történő kivezetéséről.
A terület értékesítésével és lekerítésével az ingatlanok védettebbé
válnak, jobban karbantarthatók,
biztonságosabb környezet alakul ki.
- 23/2018.(VI.22.) sz. rendeletalkotás – a váci 3765/2 hrsz-ú kivett közterületből 77 m 2 terület törzsvagyonból
történő kivezetéséről.
Az utca ezen szakasza természetben, mint utca nem létezik, a forgalom
elől kerítéssel elzárt füves terület, értékesítést követően a terület rendezett,
karbantartott lesz.
A rendeletek a Váci Polgármesteri
Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában
megtekinthetők.
Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Koltay
Gábor
kiemelte,
hogy a
trianoni
békediktátumnak
nem lehet
jobb- vagy
baloldali megközelítése, hiszen
nemzeti sorstragédia az ország
megcsonkítása, a magyarság
szétszóratása.
- Ha nincs a versailles-i békerendszer, nincs a gyászos, szé-

gyenletes trianoni döntés, akkor
egészen másképp alakulhatott
volna a huszadik század históriája. De a történelemre is igaz, hogy
nem érdemes a mi lett volna, ha
kérdéssel foglalkozni. A jogfosztás megtörtént, tehát menteni
kell a menthetőt, csaknem egy
évszázad távlatában is - hangsúlyozta a szónok.
Koltay Gábor ezután kiemelte,
hogy az elhallgattatás, a hazugság, a szocializmusnak nevezett
társadalom- és emberkísérlet
évtizedei után annak ellenére

is nehéz a trianoni trauma feldolgozása, hogy a történelmi igazságtétel kapcsán ugyancsak sokat
remélhettünk a rendszerváltozástól, az uniós csatlakozástól.
- A magyar nemzetegyesítési
törekvések kapcsán mindmáig hihetetlen félreértésekkel,
félelmekkel, ellenállással kell
szembesülni, ami meggyőződésem szerint abból ered, hogy
nem tiszta a lelkiismeret ebben
a kérdésben - folytatta a szónok.
A ﬁlmrendező végezetül arról
szólt, hogy magyar szempontból a
A Nemzeti Összetartozás
Napja volt az apropója az erdélyi testvérváros, Székelyudvarhely nyugdíjasok klubját erősítő
női kórus váci látogatásának.
A dalosok nem üres kézzel
jöttek, hiszen Fördős Attila
polgármester vendégköszöntő
szavai után ajándék műsort
adtak a főtéren: az Elindultam
szép hazámból című népdal,

lelki, szellemi, kulturális, gazdasági megerősödés a kibontakozás
kulcsa, aminek az összefogás a
legfontosabb záloga.
A megemlékezés koszorúzással zárult, és az önkormányzat
vezetői, több intézmény-, pártés civil szervezet képviselői, illetve magánszemélyek mellett
virágcsokrot helyezett el az emlékműnél az ipolysági magyar
tannyelvű gimnáziumnak a „Határtalanul” program keretében
Vácott vendégeskedő delegációja
is. Ribáry Zoltán
petki népdalcsokor, illetve Bán
Miklós két szólamra írt népdalfeldolgozásai csendültek fel
előadásukban, hazaﬁas versekkel színesítette az összeállítást
Gajewszki Klára, Bálint Zsóﬁa
Kamilla és Palatka Gyöngyvér,
továbbá székely népdalt énekelt
Biró Erzsébet és Simon Edit, s
az esemény a Székely Himnusz
eléneklésével zárult.

Tehetségbarát Önkormányzat díjat kapott Vác Város Önkormányzata
Az önkormányzat tizenkettedik kitüntető címe a „Tehetségbarát Önkormányzat” elismerés. A díjat
Deákné dr. Szarka Anita, Vác jegyzője és Mohácsiné Dim Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán
Osztály vezetője vette át az Országos Tehetséggálán, Budapesten.
A díjjal az Emberi Erőforrások
Minisztériuma elismerte a város
önkormányzatának elmúlt időszakban tett intézkedéseit, mindazokat, amelyekkel a helyi óvodásokat és iskolásokat segítette
tehetségük kibontakozásában, illetve felkutatta azokat a ﬁatalokat,
akik egyebek mellett kiemelkedő
tanulmányi eredményt értek el,
sportteljesítményükkel, különleges motivációjukkal, szorgalmukkal a város hírnevét növelték.
A szakértők és bírák azt is értékelték, hogy a sajátos nevelést
igénylő gyerekek felkarolásában
a város évek óta szerepet vállal
és nagy hangsúlyt fektet a beilleszkedésük segítésére. Emellett
az önkormányzat a határon túli
magyar tehetségeket is bevonta
a programjaiba: a magyar nyel-

vért díjjal a külhoni fiatalokat
motiválja és támogatja. A városi
rendezvények kínálata folyamatosan bővül a sport, a művészet és
a tudomány területén is, amelyek
ma már egyre több érdeklődőt
vonzanak a testvérvárosok és a
környező települések lakói körében is.
Napjaink egyik legnagyobb kihívása a droghasználat visszaszorítása a ﬁatalok körében, továbbá
az internet veszélyeinek elhárítása, amelyre drogprevenciós,
bűnmegelőző, közlekedésbiztonsági előadásokat és az internetes
zaklatást feldolgozó rendezvényt
is szervezett az önkormányzat
Intézményfelügyeleti és Humán
Osztálya.
- A tanulmányi versenyeken
elért kiemelkedő eredmények

is bizonyítékai annak, hogy a
fiatalok támogatása nagyon
fontos, ezért a jövőben tanulást
elősegítő eszközök biztosítását és
egy sportágválasztó rendezvény
megszervezését tűzte ki célul az
önkormányzat - emelte ki Deákné
dr. Szarka Anita a díjátadó után.
Hozzátette: a támogatási öszszegből szeretnének egy tehetséggondozó tábort is szervezni,
amely méltó jutalom lenne a
gyermekeknek az egész éves
munkájukért. Ehhez azonban
elengedhetetlen a sport-, illetve
a művészeti eszközök megvásárlása és a kikapcsolódást nyújtó
programok megszervezése is. A
támogatás felhasználásánál természetesen előnyt élveznek majd
a tehetséggondozásban résztvevő
intézmények, civil szervezetek di-

ákjai, akik részt vennének a saját
érdeklődési körüknek megfelelő
táborokban. A táborozók önmenedzselő tevékenységet is folytathatnának, amelynek feltételeit
és a helyszínét a város biztosítja.
A díj célja, hogy erkölcsileg és
anyagilag is elismerjék a tehetséges ﬁatalokat segítő szakembereket és szervezeteket.

Krónika
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Tájékoztató beruházásokról
és fontos intézkedésekről
Kiemelt beruházások aktualitásairól, fontos intézkedésekről esett szó
Fördős Attila polgármester május végi sajtótájékoztatóján.
A városvezető a főtéri
süllyedő oszlopok, illetve
a piac bejáratánál készülő gépjármű
forduló folyamatban lévő
kiépítése kapcsán elmondta: az
üzembe helyezés attól függ, hogy
mikorra készül el a gépjárműfordító.
- Az átadás után szigorúbb
ellenőrzések várhatóak, a szabálytalankodókkal szemben a
kerékbilincs alkalmazását sem
vetjük el, amire a hivatal felkészült a közterületek rendjének
megőrzése érdekében is megerősített közterület-felügyelet
24 órás szolgálatához szükséges feltételek megteremtésével

- hangsúlyozta Fördős Attila.
A nagy volumenű projektekről a polgármester elmondta:
a hivatal megfeszített erővel
dolgozik a Szérűskertben felépítendő multifunkciós sportcsarnok és a belváros életében
jelentős fejlődést generáló többmilliárdos turisztikai beruházás
előkészítő munkálatain, illetve
a Bauer utcai bölcsőde megvalósítása is folyamatban van.
Fördős Attila tájékoztatást
adott arról is, hogy a hivatal
szervezési osztályának koordinálása mellett az elmúlt időszakban számos programon
képviselték a várost különböző
delegációk.
A képviselők egy csoportja
május 4-6. között a francia testvérvárosba, Deuil-La Barre-ba
látogatott, ahol részt vettek a

klímaváltozást és a fenntartható
fejlődés lehetőségeit középpontba állító természeti környezeti
vásáron és fórumon. A Váczi
Néptáncegyüttes nagy sikerrel
szerepelt az erdélyi testvérvárosban, Székelyudvarhelyen az
52. Szejkei Néptánc- és népzene
Fesztiválon. Május végén a Vox
Humana Kórus is fellépet a csehországi Otrokoviciében a Templomok Éjszakája rendezvényen.
Míg a szlovákiai Vágtölgyesen az
Árpád-iskola diákjai elnyerték a
vándorkupát a Vác és V4-es testvérvárosai sport szpartakiádján.

Oklevéllel ismerték el
a jegyző családbarát céljait
A fővárosban vette át
oklevelét Deákné dr.
Szarka Anita, a Váci
Polgármesteri
Hivatal
jegyzője a Három Királyfi, Három Királylány Alapítványtól.
A Kopp-Skrabski-díjra azokat
jelölhetik, akik a családokért
tett intézkedéseikkel, egyedi
ötleteikkel és a közösségben
végzet t mun k áju kba n i s
kiemelkedően teljesítenek.
Deákné dr. Szarka Anita
a város jegyzőjeként számos
pályázatot vitt sikerre az elmúlt
években, amelyekkel a családos
munkavállalók mindennapjait
igyekeztek könnyebbé tenni.
A város eg yebe k me l let t
három családbarát díjjal is
gazdagodott, és családbarát
mu n k a h e l y k é n t a Vá c i
Polgármesteri Hivatal is sok

kezdeményezést indítot t a
jegyző javaslatára. Bevezették
például a húsvét és a pünkösd
utáni plusz szabadnapot, illetve
a k i sg ye r e k e s e k s z á m á r a
engedményt tettek a munkaidő
kezdetét illetően.
A jegyző a családi
programok népszerűsítésére
is több pályázatot dolgozott ki,
így lett egyebek mellett Vác

„Kerékpárosbarát település”,
valamint az önkormányzat
„Idősbarát önkormányzat”.
A Három Királyfi, Három
Királylány Alapítvány célja,
hog y azok ra i rá ny ít sa a
figyelmet, akik kiemelkedő
te vé ke nységet végezne k a
társadalom lelki egészségéért,
új közösségek létrejöttéért, és a
családbarát szemléletért.

Műszeradomány
a kórháznak
Az Országos Egyesület a Mosolyért szervezetnek köszönhetően
új légzéstámogató készülékkel
gyarapodott a Jávorszky Ödön
Kórház eszközparkja, az egymillió forint értékű orvosi műszer
árának előteremtésében főleg
helyi és környékbeli vállalkozók
segítettek.
Nagy István, az Országos Egyesület a Mosolyért szervezet elnöke
elmondta: a kórházon belül különösen szívügyük a csecsemő
és gyermekosztály támogatása.
Dr. Faragó Andrea, a csecsemő
és gyermekosztály osztályvezető
főorvosa kiemelte: a műszernek
köszönhetően remélhetőleg
akár egy-egy elszállítást is meg
tudnak majd előzni a későbbiekben, hiszen van olyan, hogy
például egy császármetszésnél,
ahol nem születik meg normál
úton a baba, nem préselődik ki
a tüdőből a benne lévő folyadék,
vagy valamilyen más okból nem
szívódik fel a maradék, akkor ezzel a berendezéssel lehet, hogy
akár egy-két óra alatt stabilizálódik a kicsi állapota.

Megkezdi
a munkát
a Kilátó Központ
Fogyatékos, és sajátos nevelési igényű fiatalok munkába
állását segíti majd az az új intézmény, amely szeptemberben
kezdi meg a működését Vácon. A
központ ideiglenesen a Cházár
iskolában fog üzemelni, de a végleges otthona a jelenleg felújítás
alatt álló ferences kolostor lesz.
A kormány által támogatott és a
piaristák által menedzselt intézmény a tervek szerint harminc
szakember foglalkoztatásával az
első évben kétszáz, a harmadik
évtől pedig már ötszáz ﬁatalnak
tud majd segíteni a pályaorientációban és az elhelyezkedésben.
„Az intézmény neve: Kilátó
Piarista Pályaorientációs és
Munkaerőpiaci Módszertani
Központ lesz.

Krónika / Kultúra

Méltóságteljes emlékezés
a holokauszt áldozataira
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MobilMánia
a vigalomban

A Vác és a tágabb régió zsidósága deportálásának 74. évfordulója emlékére a
váci zsinagógában június 19-én tartott kegyeleti eseményen részt vett és beszédet mondott Yossi Amrani, Izrael állam hazánkba delegált nagykövete is.

A vigalom programjában közönség elé lép a
Zeffer András vezette
MobilMánia is.

Fördős Attila polgármester
beszédében felhívta a ﬁgyelmet,
hog y a mag yar zsidóság
szenvedéstör ténete nem a
huszadik században kezdődött.
- Nem feledkezhetünk el
arról, hogy már Mária Terézia
rendeleti kormányzása idején
súlyos jogfosztást szenvedtek
e l a H absbu r g bi r o d a lom
izraelita polgárai, ugyanakkor
ez a történelmi tény nem enyhíti
azt, hogy a vészkorszakban a
megszállott magyar állam nem
állt ellen és nem védte meg a zsidó
honﬁtársakat - hangsúlyozta a
városvezető.
Hozzátette: a többség és
a kisebbségek viszonyában
a közbeszéd hang vétele is
sorsdöntő, nem szabad engedni,
hog y bár mi lyen for mában
„kihangosítást” kapjanak a
kirekesztő, gyűlöletkeltő eszmék.
Turai János, a Váci Zsidó
Hitközség elnöke azzal kezdte
beszédét, hogy a holokauszt ejtette
sebek soha nem gyógyulnak be,
mivel a népirtás szinte teljesen
elvette az újrakezdés esélyét
az európai, s benne a magyar
zsidóságtól.
- Óriási küzdelem a ránk
hagyott értékek megőrzése, a
helyi vonatkozású történelmi
tények kutatása. Szinte csoda,
hogy sikerült megmentenünk
és felújítanunk ezt a zsinagógát,
bár még nagyon sok a munka
az állagmegóvás érdekében.
Ug y a n a k k o r k i e m e l k e d ő
eredmény a Duna-Ipoly-Galga
Regionális Holokauszt Oktató
és Kutató Központ létrehozása
- emelte ki Turai János.
Yossi Amrani nagykövet
elöljáróban köszönetet
mondott a helyi hitközségnek
és az önkormányzatnak az
e m l é k áp ol á s é r t , s e n n e k
kapcsán rögtön hozzátette: nem
szabad feledni, mert ez az egyik
legfontosabb feltétele, hogy soha

Van már valamiféle korábbi váci
emléke?
- Sokszor zené lt ün k má r
Vácon az elmúlt
negyven év alatt,
több különböző városi rendezvényen volt már fellépésünk,
legutóbb négy éve játszottunk a
városban.
Mi a véleménye a városunkról?
- Legtöbbet még a ’80-as években jártunk Vácra. Én azt veszem
észre, hogy a város azóta csak
évtizedről évtizedre szebb lett.
Kifejezetten gyönyörű, az egyik
legszebb város jelen pillanatban az
országban, nagyon komoly fejlődésen ment keresztül, ami abszolút
látszik. A kulturális élete pedig
kifejezetten sokkal, de sokkal
sokszínűbb jelenleg, mint valaha.
A vigalomban a régi nagy számaikat is előadják?
- Természetesen. Feltétlenül el
kell játszanunk a régi sztenderd
slágereinket minden alkalommal, hiszen ha nem játszanánk
el ezeket, akkor az egész közönség tombolna dühében. Persze új
műsorral készülünk folyamatosan, kétévente jelennek meg új
lemezeink. Abszolút alkotunk,
erre vagyunk a legbüszkébbek,
hogy folyamatosan dalokat írunk.
Azonban az új dalok mellett a régi
nagy autentikus dalainkat is kötelességünk eljátszani, mint például
A főnix éjszakája, a Kétforintos dal
vagy a Menj tovább. Utóbbit úgy
játsszuk majd most Vácon, hogy
Tunyogi Péter fogja énekelni. Szegény már nincs közöttünk, pont
tíz éve, hogy meghalt, viszont a
hangját megőriztük. Ahogy Freddie Mercury emlékét őrzi a Queen, mi úgy őrizzük Tunyogi Péter
emlékét, úgyhogy a számot Péter
fogja énekelni, a zenekar pedig
élőben fogja kísérni, ami egy elég
komoly technikai bravúr.
Bodzás Szabolcs

többé ne ismétlődhessen meg a
shoáh, azaz a holokauszt.
- Fel kell tenni a kérdést, hogy
biztonság van-e ma Európában,
és sajnos azt kell látnunk, hogy
nincs, ám most elsősorban az
ellenőrizetlen, illegális migráció
miatt - ref lektált a diplomata a
jelen kor egyik fő kihívásának
kérdésére.
Hozzátette: Magyarország
ma biztonságos hely a zsidó
közösségnek, amiért szavai
s z e r i nt k ö s z ön e t i l l e t i a
kormányzatot, ugyanakkor
megem lítet te, men ny ire
lényeges, hogy az egyes emberek
személyesen is felelősséget
vá l la lja na k a bi zton ság
megőrzésében.
Ribáry Zoltán

Váci Világi Vigalom
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JÚLIUS 20. PÉNTEK

KIÁLLÍTÁSOK

16.30 óra Székesegyház
Toronyzene
17 óra Székesegyház
Nyitóhangverseny
Közreműködik: Vác Civitas
Szimfonikus Zenekar,
vezényel: Sándor Bence
17.45 óra Konstantin tér
Hagyományőrző felvonulás
Vezeti: dr. Ónodi Béla
18 óra Március 15. tér
Szőllősy Nóta Show
(Ipolyság)
18 óra Zenepavilon színpad
Patrióta - Akusztikus
19 óra Görög templom udvara
Hagyományőrzők bálja

Tragor Ignác Múzeum
Információ: 06-27/200-868,
06-30/555-7620, email:
info@muzeumvac.hu,
www.muzeumvac.hu

19 óra Március 15. tér
A Váci Ifjúsági
Fúvószenekar koncertje
20 óra Zenepavilon színpad
Countaktus Country
20 óra Március 15. tér
Amigod zenekar
22 óra Zenepavilon színpad
Man-Diner zenekar
22 óra Március 15. tér
Papp-Sárdy N.B.B.
22 óra Duna-parti
nagyszínpad
Wellhello
23.30 óra Március 15. tér
Utcabál a Pedrofon
zenekarral

JÚLIUS 21. SZOMBAT
10 óra Pannónia Ház
Kézműves foglalkozás
11 óra Március 15. tér
A Donaueschingen Városi Zenekar és a Váci Iúsági Fúvószenekar koncertje
13 óra Zenepavilon színpad
SunnyBoy
14 óra Március 15. tér
Zenés-táncos görög körutazás
14 óra Görög templom udvara
Gyermekudvar, népi játszótér
15 óra Görög templom udvara
Manó koncert
15 óra Zeneiskola
Csuka Ágnes Karolina zongorakoncertje
15 óra Pannónia Ház
Váci Költők Baráti Társasága
16 óra Március 15. tér
Kaláka koncert

16 óra Zenepavilon színpad
Donaueschingen Városi Zenekar
17 óra Pannónia Ház
A deákvári Naszály és Cindróka
gyermek táncegyüttesek
táncházzal egybekötött műsora
17 óra Fehérek temploma
Lembergi Camerata kórus (Lviv)
18 óra Zeneiskola
Dónusz Katalin énekművész
jubileumi koncertje
18 óra Március 15. tér
Sax-O-Funk
18 óra Zenepavilon színpad
AK26
18 óra Pannónia Ház
Félbevágott pipafüst
Berecz András énekes
- és mesemondó műsora
18 óra Széchenyi utca
Kisfaludy Károly: Mátyás deák

Utcaszínházi előadás
18 óra Ferences templom
A Vox Humana Énekkar
acappella hangversenye
19 óra Curia Borház udvara
Panoráma együttes
19 óra Fehérek temploma
Artistocrats együttes
19 óra Görög templom
„A Niszir hegy ormán máglyát
raktam” - WeixelbaumHeidrich-Kobza trió
20 óra Duna-parti nagyszínpad
Ken Hensley
(Kísérő zenekar: Cry Free)
20 óra Március 15. tér
Varga Miklós és a Band
20 óra Pannónia Ház
„A forradalom előestéje”
A leányfalui Szekér Színház bemutatója.

20 óra Zenepavilon színpad
Crockodeal - Újrahangolva
20 óra Székesegyház
Szent Cecília Kórus
22 óra Március 15. tér
HungaRetro koncert show
Vendég: Bódi Barbara és
Kurkó József Kristóf.
Közreműködik
a Váci Jeszenszky®Balett
22 óra Duna-parti nagyszínpad
Mobilmánia
Vendég: Vikidál Gyula
22 óra Zenepavilon színpad
Utcabál a Derby zenekarral
23.30 óra Március 15. tér
Utcabál a Luxemburg Rádió
Zenekarral
24 óra Duna-parti nagyszínpad
DJ Spigiboy - VVV party

18 óra Zenepavilon színpad
Acoustic Tours
18 óra Pannónia Ház - Jazz udvar
Jazzre hangolva - D.A.S. TRIO
18 óra Evangélikus templom
Sebastian Consort
19 óra Curia Borház udvara
Polarys együttes
19:30 óra Március 15. tér
Marót Viki és
a Nova Kultúr Zenekar
20 óra Duna-parti nagyszínpad
Stardust
20 óra Zenepavilon színpad
Kitti Live
20 óra Evangélikus templom
A Vivaldi Kamarazenekar

20 óra Pannónia Ház - Jazz udvar
Jazzre hangolva
- Trio Áﬁum
21 óra Március 15. tér
Polgármesteri záróbeszéd
21 óra Március 15. tér
Made In
21.30 óra Duna-parti nagyszínpad
Irigy Hónaljmirigy Show
22 óra Pannónia Ház - Jazz udvar
Jazzre hangolva - Rafael Mário
feat. Fehér Lili
22 óra Zenepavilon színpad
Underdog zenekar
Kb. 23 óra
Tűzijáték

JÚLIUS 22. VASÁRNAP
10 óra Pannónia Ház - Jazz udvar
Kézműves foglalkozás
11 óra Ferences templom
Dr. Bednarik Anasztázia
orgonaművész hangversenye
11.30 óra Görög templom udvara
Vízipark (21 óráig)
14 óra Március 15. tér
Rózsa - ukrán táncegyüttes
15 óra Március 15. tér
V. Kistérségi Hagyományőrző
Gálaműsor
15 óra Zeneiskola
Händeltől Schumannig
avagy duótól kvintettig
15 óra Zenepavilon színpad
Tánccipőbe bújt álom és Fehér Lili

15:30 óra Zenepavilon színpad
Zita Hastánccsoport
16 óra Pannónia Ház - Jazz udvar
Jazzre hangolva
- Rák Béla Combo
16 óra Zenepavilon színpad
A Silverstar Művészképző
Iskola csoportjai
16 óra Evangélikus templom
Hortus M. Singers
17 óra Zeneiskola
A Váci Harmónia Kórus
17 óra Március 15. tér
A Parlando Színház
társulatának előadása
17 óra Zenepavilon színpad
Black Time tánciskola

Váci Világi Vigalom

MEMENTO MORI & ARS
MEMORANDI kiállítóhely
Vác, Március 15. tér 19., nyitva:
kedd - vasárnap 10 - 18 óráig
PANNÓNIA HÁZ kiállítóhely
Vác, Köztársaság út 19., nyitva:
kedd - vasárnap 10 - 18 óráig
Az ezerarcú művész - válogatás
a Hincz Gyula hagyatékból;
Gádor István keramikus művész életmű-kiállítása;
Öntöttvas gyűjtemények.
Vertel Andrea: Tündérkert
A Memento Mori & Ars Memorandi kiállítóhely és a Pannónia
Ház kiállítóhely 2018. július 2122-én (szombat - vasárnap) meghosszabbított nyitva tartással,
10:00 - 22:00 óra között várja
látogatóit.
Székesegyházi Kincstári és
Egyházmegyei Gyűjtemény
Vác, Március 15. tér 4.
Tel.: 27/319-494, nyitva tartás:
péntek: 14 - 18 óra, szombat vasárnap: 10 - 18 óra
Modern Művészeti Gyűjtemény
Vác, Káptalan u. 16.
Nemzetközi Mobil MADI
Múzeum
Városháza, Vác, Március 15.
tér 11.
Hajótörténeti Gyűjtemény
Vác, Március 15. tér 18.
Magyarország legjelentősebb
hajókonstruktőre, hajótervező mérnöke, Szabadi Kálmán
életmű kiállítása.
Váci Mosolyalbum
Vác, Március 15. tér 20.
Sajdik Ferenc Kossuth- és
Munkácsy-díjas érdemes művész állandó életmű-kiállítása
Haraszti Cukor-sziget
(állandó kiállítás)
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KÍSÉRŐPROGRAMOK
Madách Imre Művelődési Központ, Emeleti Galéria
IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK
Görög Templom Kiállítóterem
- Tragor Ignác Múzeum
Vác, Március 15. tér 19., nyitva:
kedd - vasárnap 10 - 18 óráig
HARMINC ÉV KÉPEKBEN
II. – A Mimézis Gyűjtemény
váci alkotóinak kiállítása,
válogatás a múzeum kortárs
képzőművészeti gyűjteményének ﬁgurális-realista
festményeiből.
A kiállítás július 29-éig látható.
Torony Galéria - Lyra
Könyvesház
Vác, Piac utca 1.
„Zöld erdőben, zöld mezőben”
- csoportos kiállítás kötöttségek nélkül, témája: népdal és
szerelem. A tárlat augusztus
9-ig látható.
Margaréta Kávéház
Megnyitó: Július 17. kedd 17.30.
Az élet örömei a Forte Fotóklub Vác
csoportos kiállítása.
Arcus Galéria
Vác, Köztársaság út 7.
Orvosatelier 2018 - Orvos András festőművész kiállítása.
A július 18-án nyíló kiállítás
augusztus 30-ig látható.
MIMK, Emeleti Galéria
Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Váci Hangulatok XI. - A váci
kisebbségi önkormányzatok
által felkért képzőművészek
kiállítása.
Megnyitó: Július 18. 17 óra.
Városháza
Vác, Március 15. tér 11.
Donaueschingen, város a
Duna eredeténél - a Fotoclub
Donaueschingen kiállítása
Vác és Donaueschingen testvérvárosi kapcsolatának 25
éves jubileuma alkalmából.
Megnyitó: Július 19. 18 óra,
megnyitja:
René Oberhänsli
Szunyog Söröző
Vác, Dózsa György út 39.
Megnyitó: július 20. 17 óra
Kettős tárlat Juhász Gyula és
Bari Janó festőművész képeiből.
Főtér Galéria
Vác, Március 15. tér 15.
A „Színek, formák,
érzések” című tárlat,
augusztus 19-ig látható.

Kézműves bemutató
Július 21. szombat 10 órától 19
óráig, július 22. vasárnap 10
órától 19 óráig. Vezeti: Tábori
Katalin fazekas. Helyszín: Duna-part, Petróczy utca.
Kézművesek utcája
Helyi és az ország egész területéről érkező népi iparművészek, a népművészet mesterei,
kézművesei kínálják portékáikat, és engednek bepillantást
mesterségük titkaiba: kovács,
népi fajáték-készítő, fazekas,
botfaragó, kopjafakészítő,
díszítőfaragó, gyöngyfűző,
bőrös, szalma- és csuhé-bábkészítő, mézeskalácsos, gyapjúkészítő, látványkaptár,
drótos-tót, üvegfúvó
és bocskorkészítő.
Testvérvárosok, civil
szervezetek
Vác városa tízenegy testvérvárossal büszkélkedhet.
Az idei vigalomba ezúttal is
több külföldi delegáció
érkezik.
A civil szervezetek a Petróczy
utcában mutathatják be tevékenységüket, a Zenepavilontól a Székesegyház irányában,
szombat reggeltől vasárnap
estig.
Csapra verés
Sörsátor, pecsenyék és egyéb
ínyencségek a Duna-parti és
a főtéri vendéglátóhelyeken.
„Gyermekudvar, népi játszótér”
Július 21. szombat 14 órától 20
óráig. Népi fakörhinta, népi
játékpark, Játékok Palotája
sátor játékokkal, szőnyegekkel, kis légvár, vetélkedők,
kézműves foglalkozás, óriásbuborék-fújás. Helyszín:
Görög templom udvara
- Március 15. tér
Vízipark
Július 22. vasárnap 11:30 - 21
óráig. Egyedülálló szabadtéri játék vízen, mely minden
eddigi kültéri játéktól eltérő

újdonság a gyerekek számára. Maximálisan biztonságos
körülmények között garantált
élmény és kikapcsolódás a
kicsiknek. Helyszín: Görög
templom udvara.
Huszártábor
Július 21. szombat 14 - 20 óráig. Lovas- és huszárbemutató,
sorgyalogsági, alaki mozgás,
ágyúkezelés, három fegyvernem (lovasság, gyalogság, tüzérség) összehangolt mozgása
a csatatéren,
16 órától csatabemutató.
Helyszín: Duna-part
Hogyan harcoltak a
gladiátorok?
Július 22. vasárnap 15 óra.
A Familia Gladiatoria bemutatója. Vezető: Weixelbaum
János
Helyszín: Duna-part
Kutyaduma Központ kutyás
bemutatója, szaktanácsadás
Július 21. szombat 13 órától,
Július 22. vasárnap 16 órától.
Helyszín: Duna-part
Váci Híradás Centrum
Zrínyi u. 39/a
Július 20. péntek 18 óra.
„Zene határok nélkül” - Piano
Art’s Duo négykezes koncertje
Váci Híradás Centrum Music Garden
Július 20. péntek 20 óra.
„Klassz on the Rock”
A Danubia Talents zenés
irodalmi műsora, a III.
Danubia Talents zenei
tábor résztvevőinek
gálakoncertje, majd
Szajkó Géza - Junior Príma
díjas hegedűművész, a
II. Danubia Talents zenei
Verseny győztesének koncertje
Váci Híradás Centrum
Július 21. szombat 14 - 20 óra.
Zait ian Chen - a VII. Youth
Academy Award verseny győztesének koncertje

Főtámogató: Vác Város Önkormányzata. Fővédnök: Fördős Attila, Vác város polgármestere. Támogatóink: Príma Tízes Csemege Áruház. A rendezvény
szervezői: Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11., www.vac.hu), Madách Imre Művelődési Központ (2600 Vác, dr. Csányi krt. 63., tel: (27)
518-200). A Váci Világi Vigalom programjai díjtalanul látogathatóak. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A rendezvény honlapja: www.vacivigalom.hu

Kultúra / Programok
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Következik a hatodik VéNégy
Fesztivál és Színházi Találkozó

A Váci Dunakanyar Színház - a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával - a budapesti Várkert Bazárban tartott sajtótájékoztatón ismertette az immár hatodik éve megrendezésre kerülő VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó legfontosabb információit.
A sajtótájékoztatón bemutatták
a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó elmúlt öt évéről szóló kiadványt és kisﬁlmet, mely szintén
a Magyar Turisztikai Ügynökség
támogatásával jött létre.
A kiadvány és a kisfilm ismerteti a V4 régió egyetlen olyan
kulturális fesztiváljának múltját, amely mind a négy visegrádi
országot bevonja az együttműködésbe. Nyomon követhetjük,
hogy honnan hova fejlődött a rendezvény, bemutatva azt is, hogy
kiknek köszönhető a rendezvény
dinamikus fejlődése.
A sajtótájékoztatón jelen volt
Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára, a rendezvény
fővédnöke, Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, Varju
Krisztina Dóra, Magyarország V4
elnökségének lebonyolításáért felelős miniszteri biztosa, valamint
Kis Domonkos Márk, a VéNégy
Fesztivál és Színházi Találkozó
igazgatója, aki az idei programokat is ismertette.

A váci Duna-parti helyszínt július 5. és 8. között nyüzsgő forgatag
lepi el. Minden nap kora délutántól
egészen hajnalig válogatott kulturális programok várják a résztvevőket. A Nyárfák alatti színpadon
a közéleti szereplőket megszólaltató pódiumbeszélgetéseket kortárs tánc
performance-ok
követik. A
színházi
sátorban
a négy
ország
világhírű
színházi
társulatai
mutatkoznak be egy-egy előadással. Az estére hangolódást magyar
és V4 országokból érkező zenekarok segítik, majd a fő fellépők váltják egymást a két zenei színpadon.
A koncertek között minden
este az ukrán, lembergi utcaszínházi társulat ejti ámulatba a
közönséget látványos műsorával:

előadják a Vonat Lembergből, a
Találkozás Prosperoval, a Cseresznyéskert, illetve az Álmok c.
színdarabokat.
Július 5-én csütörtökön 17
órai kezdettel a prágai Svandovo
Színház mutatja be Sabina Krátká:
Sírj bébi, sírj! című előadását. Az
e lő ad á s
után a
Sonya, a
Punnany
Massif, a
s z lo v á k
Bad Karm a Boy
zenekar,
a B e lga
koncertjein kapcsolódhat ki a közönség.
Július 6-án pénteken a lengyel,
Łódź-i székhelyű CHOREA Színház és a Varsói Színházi Akadémia Hamlet esettanulmányával
folytatódik a szakmai program,
az este további részében újabb utcaszínházi csemege, majd a Red
Swamp, a cseh I Love You Honey

A hónap műtárgya
Júniusban Molnár Ferenc
fotóművész Imádkozók című
fényképe került a reflektorfénybe
a MIMK A hónap műtárgya
sorozatában.
A kép több mint negyven
országban szerepelt kiállításokon,
és számos díjat nyert el: Szlovénia:
FIAP ezüst érem, Fiap HM, Skócia:
FIAP HM, Belgium: WWFD
arany érem, India: PSA HM,
Magyarország: FIAP bronz érem,
FIAP Honorable Mention.

A HÓNAP FOTÓJA

Bunny formáció, az Ivan and the
Parazol és a Tankcsapda koncertje
szórakoztatja a fesztiválozókat.
A pozsonyi Colorato Színház
Shakespeare: Szeget szeggel című
vígjátékával képviseli Szlovákiát
a fesztivál szombati napján, az
előadás után a Minimyst, a Péterfy Bori és Love Band, majd a
Vad Fruttik viszik bele a nézőket
a váci éjszakába.
A június 25-től a fesztivál végéig, július 8-ig zajló nemzetközi
workshopon Jaroslav Fedoryshyn
ukrán rendező irányítása alatt a
négy ország színészei és színész
hallgatói által megalkotott előadás
bemutatója jelenti a fesztivál színházi programjának ünnepélyes
lezárását, majd az Azur, a lengyel
Lily Hates Roses együttes, a Kiscsillag és a Quimby zenekarok
adják a pörgős ritmust a táncolni
vágyóknak.
Teljes program és jegyek:
http://v4fest.eu/ Facebook: https://
www.facebook.com/venegyfesztival/ Youtube: V4 Fesztivál Ofﬁcial

KATONA
KATON
NA LAJOS
VÁROSII KÖNYVTÁR
VÁC
VÁC
„Valaki jár a kertemben”
képzőművészet i tárlat

Megnyitó: július 5-én 17
órakor, a tárlat július 21-ig látható.

A megnyitón köszöntőt mond Steidl Levente
képviselő, a kulturális bizottság elnöke, a
műveket Maczkay Zsaklin művészeti író
ajánlja az érdeklődők ﬁgyelmébe.

SZÉKESEGYHÁZ
Székesegyház

Július 7. 19.00

Régi Zenei Napok fesztivál zárókoncertje
Műsor: Bach: h-moll mise
Előadók: Capella Savaria, Purcell kórus,
vezényel: Alois Glaßner
Jegyár: 4 500 Ft
(Váci lakosok 50%-os kedvezményt
kaphatnak a jegyárból)

Augusztus 10. 19.00
A Liget gyermekei

Mészáros Istvánné felvétele

Az OrgonaPont sorozat koncertje
Szamosi Szabolcs orgonaművész és
Sebestyén Márta közreműködésével

Kultúra

Prakker és Zöldszemű
Ne rosszalkodjatok, mert mindjárt jön a Zöldszemű! – mondta
Ilonka néni, és a gyereksereg összerezzent. El se tudták képzelni, miféle
szerzet ez a Zöldszemű, de hogy félelmetes, az biztos. Ej, Ilon, korholta
a jólelkű mozdonyvezető feleségét Mamó, ne rémisztgesd már őket.
Van amúgy is elég bajuk.
Az igazság az, hogy a legtöbbünket egyáltalán nem ijesztett meg a
titokzatos Zöldszemű. Vagyis hát az első néhány intés után megszoktuk,
aztán csak az illendőség miatt tettünk úgy, mintha nagyon félnénk.
Különben is, szeretetre méltó asszony volt Ilonka néni. Úgy voltunk
vele, járjunk azzal is a kedvébe, hogy komolyan vesszük az intelmet.
Amúgy viszont valóban volt elég bajunk, küzdöttünk megannyi
ismeretlen rémséggel, esténként a Mikszáth utcai grund sötét árnyaival,
és erre még az Ilonka néni fegyelmező eszköze, ez a Zöldszemű… – de
akárhogy is, varázsszó volt ez, még ha nem is hittünk a létezésében,
már az emlegetése rendet vágott köztünk mindig.
Mamó, az öregek közt is a legidősebb sosem idézett meg szellemeket,
nála a varázsszó a prakker volt. Néha, amikor kellett, fölemelte a
hangját, így: „Az anyja kiskésit!” Erősebb szitok nem jött a szájára,
egyetlen egyszer csúszott ki egy „basszorkányos Varga János”.
Kérdeztük mi, kenyérlesők, ki az az emlegetett János, és a
boszorkányos miért basszorkányos, de nem kaptunk igazi választ,
csak azt, hogy „Hallgassatok, vagy mindjárt előveszem a prakkert!”.
Erre elhallgattunk. Akár félhettünk volna a nádalkalmatosságtól, mert
tudtuk, ha suhintanak vele, nagyot csíp, de sose suhintott senki, csak
szőnyegporoláskor. Békeidőben ott lapult a nagy barna szekrény tetején.
Igaz, már önmagában is félelmetes volt az ottléte, fönt, gyerekszemmel
be nem fogható magasságban, titok övezte hát, mint minden nem
láthatót. De fegyelmező eszközként sose került elő, emlegetése nem
volt több, mint a „vigyázzatok”metaforája.
Vigyáztunk. És szerettük Mamót, a nagymamát. Meg Ilonka nénit,
aki, ha szüleinknek dolga volt, sokszor vigyázott ránk. Édesanyánkkal
jó barátságban volt. Édesapánk is Ilonka néni férjével, Miska bácsival.
Ő régen elment. Itt maradt a felesége, meg a kislányuk, Ági, aki aztán
messzire került egyetemre. Később a munka is máshová vezényelte.
Ilonka néni pedig maradt, volt az, aki mindig: az állandóság, a
segítőkészség. Őrizte a régi barátságot. Ment, amikor anyám beteg
volt. És ha nem, ment akkor is. Amikor csak jó szóra volt szükség. Vagy
egyszerűen csak – szóra… Segített sok másnak is. Számon tartotta
mindenki gondját. És hány apró gesztusa volt! Még akkor is süteményt
küldött nekem a testvéremmel, amikor már én is igen messze éltem.
Jó lenne visszapörgetni az időt. Bemenni hozzá az „öreg” kórházba,
ahol szeretet vette körül – abból a szeretetből kapott vissza a nővérektől,
amit másoknak osztott az életében. Egészen mostanáig.
A minap kilencvennégy évesen elszenderült. Mennyi jóság ment
el vele, Istenem!
Várkonyi Balázs
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Múltunk, közkincseink
Püspök Vác,
Káptalan Vác. Volt
Vác történelmében
egy olyan időszak,
amikor a város
falain belül két település létezett
egymás mellett. Több mint 100
éven keresztül külön tulajdonosa és
közigazgatása volt a két területnek,
mindegyikhez tartoztak utcák és
terek, határozottan elkülönültek
egymástól, ám valójában semmilyen
ﬁzikai határ nem választotta el őket.
Az egyiket Püspökvácnak hívták,
míg a másikat Káptalanvácnak.
Püspök, Székesegyház,
Káptalan. Szent István - ahogy
tanultuk- 10 egyházmegyére
(kezdetleges for májában
közigazgatási területre) osztotta a
magyarok által elfoglalt Kárpátmedencét.
Később a Váci Egyházmegye
földesura, legalább is Vác és
környéke tekintetében maga a
püspök volt, tehát az uradalom
gazdájaként ő adta hűbérbe,
illetve művelésre a területet, vagy
ingatlant, vagy jogot - adóért,
terményért cserébe. A püspök
ügyintézői szervezete a káptalan
volt, amit tulajdonképpen amolyan
tanácsadói test ületként kell
elképzelni, mely a püspök dolgait,
illetve az egyházi életet bonyolította.
A váci püspök, ha fizikailag
nem is mindig, de intézményét
tekintve a városban tartózkodott,
akinek rezidenciájához tartozott
a nagytemplom, ismert nevén a
székesegyház. A káptalan tehát az
egyházi életet, az ahhoz tartozó
gazdasági feladatokat (intézmények,
iskolák, kórus mecenatúráját) látta
el, tagjai a váci székesegyház papjai
közül szerveződtek, élén a prépost
állt, de a „főnök” mégiscsak maga
a püspök volt.
A per. Persze ezt a fajta
együttműködést némileg
megnehezítette néhány „apróbb
probléma”, mint például a 150 éves
török uralom, de miután elvonulnak
a turbánosok, Kollonich Zsigmond
püspök megegyezett a káptalannal
a költségek tekintetében. A szerződés
szerint a káptalan a feladatok
fedezetére Vácon kívüli falvakban
kapott vagyoni részt, de a valójában

a váci uradalomból, tehát a püspök
bevételeiből származó nyolcad
biztosította számára a költőpénzt. A
püspök évente ﬁzette be a káptalan
kasszájába a különböző földesúri
haszonélvezetekbő l - például:
kocsmáltatás, vágóhidak, sör-,
vagy pálinkafőzés értékesítéséből származó készpénzt! 1731-ben aztán
beütött a krach! A nagy tűzvész
során gyakorlatilag megsemmisült
a város é s az újjáépíté shez
erőforrások kellettek. Az „adóerős”
lakosságnak odalett a vagyona, a
püspöknek meg a bevételi forrása,
így egy lokális pénzügyi válság
alakult ki, aminek következtében
nem tudta a káptalan működési
költségeinek a fedezetét biztosítani.
A püspök nem csak az adókat
volt kénytelen elengedni, hanem
még építőanyagot is adott a
lakosságnak, hogy egyáltalán
legyen újból város, cserébe viszont
olyan házakat kellett építeni, amik
már tűzbiztonsági szempontból
megfeleltek az előírtnak.
A k áp talann ak a z onb an
továbbra is megmaradtak a
kiadások, ezért 1742-ben a prépost
beperelte a püspököt a királyi
kamaránál a hátralék miatt. 1742
december 28-án, tehát karácsonyt
követően döntött a kamara,
miszerint a püspöknek a bevételek
1/8-os tartozása fejében át kellett
engednie Vác területének 1/8-a
felett a földesúri jogot. Ettől kezdve,
bár egy városon belül, de mégis
két tulajdonos és közigazgatási
rész: Püspökvác és Káptalanvác
működött egymás mellett.
A fura együttélés (mert hiszen
mindkét szer vezet stát uszát
tekintve a katolikus egyházhoz
tartozott, mint mezőváros) rengeteg
vitával járt. Sokszor nem lehetett
tisztázni, hogy bizonyos jövedelem
a püspököt, vagy a káptalant illeti
meg, de például a lakosnak az
egyik városrészből a másikba való
költözködése is csak engedélyek
útján volt lehetséges.
A furcsa felállás több mint
110 évig tartotta magát, mígnem
a polgárosodásak köszönhetően
1859 május 1-jén Püspökvác
kérelmére a megyei határozó szerv
végleg összevonta a két várost.

Hasznos
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Augusztus

Július
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H
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I
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A

22.

B

23.

C

24.

D
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E

26.

F

27.

G

28.

H

29.

I

30.

A

31.

B

01.

C

02.

D

03.

E

04.

F

05.
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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

I

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

Alsóvárosi Gyógyszertár

Vác, Zöldfa u. 25.

0 6 -27/ 3 1 1 -15 7

Fogorvosi ügyelet
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
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

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

Hirdessen nálunk Ön is!

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Születtek:
Mészáros Dániel és Parti
Georgina Tímea gyermeke:
Dán iel, Oravecz László és
Csámpai Andrea gyermeke:
Milán Doma, Daróczi János és
Litiu Claudia Simona gyermeke:
Lilien, Barta Ferenc és Hermesz
Már ia g yer meke: Levente,
Janecskó Gábor és Hertai Tímea
gyermeke: Lili, Mihajlik György és
Ronkay Margit Eszter gyermeke:
Beáta Klára, Kun Norbert és
Ótott Barbara gyermeke: Gréta,
Bőgér Zoltán és Fitos Marianna
gyermeke: Zsóﬁa Erzsébet, Tóth
Ákos és Bertók Erika gyermeke:
Lilla, Guzsik Gyula és Zadránszki
Neáta gyermeke: Bíborka, Smelkó
István és Ár va Anasztázia
gyermeke: Gréti, Soltész Gergely
és Pásztor Brigitta gyermeke:
Laura, Lakatos András és Sztojka
Mónika gyermeke: Valentínó,
Nyíri Norbert és Kristóf Szandra
Bettina gyermeke: Fanni, Pásztor
Attila és Friesz Katinka Döníz
gyermeke: Réka

Péter és Müller Ildikó, Német
István Zoltán és Turi Rita,
Kiss-Simon Csaba és Gál Rita,
Juhász Mihály és Schneff-Vécsei
Veronika, Tyukodi János és
Kovács Barbara, Szécsényi Károly
és Boros Szilvia, Bakaity Attila és
Kurdi Laura

Házasságot kötöttek:
Fekete Kálmán Károly és
Novák Szilvia, Tar József és
Magyari Eszter, Varró Gábor és
Pintér Marietta, Madár Tamás
Attila és Dvorák Kitti, Németh

Elhunytak:
Fábián László /1947/, Boncz
Ferencné sz: Danai Ágnes /1939/,
Uracs Györgyné sz: Való Emma
Gizella /1928/, Hevér Róbert
Tibor /1936/, Vreca Istvánné sz:
Czeglédi Amália Mária /1939/,
Német Ilona /1949/, Lakatosné
Hatházi Rozália /1933/, László
Jelizaveta Georgijevna sz: Jovbak
Jelizaveta Georgijevna /1947/,
Novák Györgyné sz: Kiss Katalin
/1956/, Kovács Ferencné sz: Péter
Anna /1936/, Majorné Németh
Erzsébet /1935/, Tóth Istvánné
sz: Kis Mária /1937/, Molnár
Zsuzsanna Edit /1948/, Kovács
Mihályné sz: Demény Mária /1931/,
Tánczos László /1937/, Borók Gyula
/1954/, Árva Józsefné sz: Molnár
Ágnes /1935/, Dobis Pál /1924/,
Tóth Ferencné sz: Sleng Erzsébet
/1957/, Kolozsvári Miklós /1938/,
Kalácska Istvánné sz: Diószeghy
Margit /1931/, Molnár Mihályné
sz: Pereg Ilona /1924/

Ügyfélfogadási
szünet

Tisztelt
Felhasználók!

A Pest Megyei Kormányhivatal
Váci Járási Hivatal
okmányirodai osztályán
(2600 Vác, Dr. Csányi L.krt.45.)
az ügyfélfogadás
- kormányablakká történő
átalakítás miatt - június 22-től
várhatóan 4-5 hónapon
keresztül szünetel.

Értesítjük Önöket, hogy
kollégáink 2018. 07. 02-től előreláthatólag - 2018. 08. 31-ig
Vác településen füstgenerátoros
csatornavizsgálatot fognak
végezni.

Hasznos
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Az önkormányzat nevében és
képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft.
vagyonhasznosítási részleg
(Vác, Köztársaság út 34.)

2018. július havi hirdetései

A Váci Városfejlesztő Kft.
álláslehetőséget kínál
jogász munkakör betöltésére
A jelentkezéshez kérjük küldje el
fényképes önéletrajzát
a hr@vacholding.hu email-címre!
Elvárások:
-kintlévőség kezelés
- jogi egyetemi végzettség
- pontosság, precizitás
- kiemelkedő írásbeli és szóbeli
kommunikációs képesség
- MS Word és Excel ismerete
Feladatok:
- vagyonhasznosítással
kapcsolatos jogi feladatok
ellátása
- hasznosítási és egyéb
szerződések készítése,
véleményezése

- előterjesztések készítése, jogi
szempontú véleményezése,
részvétel a döntéshozatali
eljárásban
- jogi állásfoglalások készítése,
jogszabálykutatás
- együttműködés a társaság
ügyvédjeivel
Előny:
- több éves szakmai tapasztalat
- szakma iránti elhivatottság
Amit nyújtunk:
- stabi l, csa ládias lég kör ű
munkahely
- teljes munkaidős, határozatlan
idejű munkaviszony
Bér:
- megegyezés szerint

Beépítetlen ingatlanok
értékesítésre:
- 2600 Vác, Papvölgy dűlő 4747/1
hrsz-ú, 815 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület
- 2600 Vác, Papvölgy dűlő 4747/13
hrsz-ú, 144 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület
- 2600 Vác, Csukatelep 5. szám alatti,
402/57 hrsz-ú, 4277 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület
Nem lakás célú helyiségek
bérbeadásra:
- 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.
- Vác, Március 15. tér 25. fsz. 4. szám
alatt található, 3100/A/4 hrsz-ú 179,86
m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség a hozzá tartozó 62,5 m2
pincerésszel – kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre.
- Vác, Földváry tér 16. szám alatt található, 4513/A/2 hrsz-ú, 87 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló

helyiség – kereskedelem-szolgáltatás
tevékenységi körre.
- Vác, Zöldfa utca 1. szám alatt található, 4520/A/1 hrsz-ú, 142 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség – kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre.
- 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.
- Vác, belterület 999 hrsz,-ú, Vác, Naszály út és a Telep utca sarkán található „faház” – kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre.
Nem lakás célú helyiségek
értékesítésre:
- Vác, Deákvári főtér 987/8/A hrsz-ú
autóbuszvárós pavilon
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

HIRDETÉSI ÁRAINK:
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

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)

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

Az átalakítási munkálatok
idején
2018. július 2-től az
okmányirodai osztály ideiglenes
helyszínen
(2600 Vác, Dr. Csányi L.krt. 52.
szám alatt, a Vörösházban)
fogadja majd az ügyfeleket.
Az ügyfeleket a további két váci
helyszínen (Kormányablak
I.: Dr. Csányi L. krt. 16. és
Kormányablak II.: Széchenyi
u. 42.)
változatlan ügyfélfogadási
időben fogadják.

allas @ elek t rosz ig et . eu

Kérjük Önöket, hogy a
lakásokban a bűzzárak
(szifonok) feltöltött állapotáról,
működőképességéről
gondoskodni szíveskedjenek!
Együttműködésüket köszönjük!
Duna Ment i
Regionális Vízmű Zrt.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek megfelelően a polgármesteri
hivatal jogi és magánszemélyek részére egyaránt lehetőséget biztosít,
hogy ügyeiket elektronikus úton is intézhessék.

www.vac.hu

Fórum / Hirdetés / Hajrá Vác!
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Árpádos diákok
DEKORATŐRT nyerték el
a vándorkupát
és
Dubnicában
LAK ATOS

SZERELŐ

POSTÁNKBÓL
A Vác és Környéke Tűzvédeleméért
Alapítvány 2017. évben is támogatta
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság / Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség / Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságot. A támogatott
eszközök bruttó értéke 2.655.583 forint. Ezek az eszközök nagy segítséget
nyújtanak a mindennapi feladatok
elvégzésében, a gépjárművek karbantartásában.Az eszközök mellett
az alapítvány jelentős mennyiségű
szóróanyagot biztosított a látogató
gyermekek részére, nem titkoltan az
utánpótlás toborzás reményében.

A Magyar Táncművészeti Egyetem színháztermében, a Magyar
Táncpedagógusok Országos Szövetsége június 8-án tartott pedagógusnapi gáláján Török Jolán, a
Nemzeti Táncszínház alapító igazgatója és Csermely György, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével
kitüntetett, Nívó-díjas táncművész,
táncpedagógus, producer, a Váci
Jeszenszky®Balett alapító igazgatója adták át a Jeszenszky Endre
Díjat, amit az idén a díjalapító
döntésének megfelelően rendhagyó
módon ketten vehettek át.
A díjazottak: Szalay Tamás, Bánffy Miklós-,
Lyra- és Modern-kortárstánc Pedagógus Nívódíjas
táncművész, táncpedagógus, koreográfus, a Magyar Táncművészek Szövetsége ügyvezető titkára,
a Táncpedagógusok Országos Szövetsége alelnöke
valamint Frenák Pál, Harangozó-díjas, Érdemes
művész táncművész, táncpedagógus, koreográfus.
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Sikeres birkózók

Fotó: Pomaházi Roland

Ismét sokakat megmozgatott a Fut a Vác - Június utolsó előtt i vasárnapján újra minden kategóriában igen
sokan elindultak a város egyik legrangosabb tömegsport eseményen. A buzdításra sem lehetett panasz, szinte
minden szakaszon számosan biztatták a kánikulaira fordult időben is derekasan kitartó futókat. A Fut a Vác
eredményeiről részletes információk találhatók a www.futavac honlapon, ahol már a december 9-i Mikulásfutás rendezvényének alapinformációiról is tájékozódhatnak az érdeklődők.

részlegünkbe
munkatársat
keresünk!
www.frontgrafika.hu

Hajrá Vác!

Erős középcsapatként zárt a GVM Europe - Vác

A z i d é n , m áj u s u t o l s ó
hét végéjén a szlová k iai
test vér város, Dubnica nad
Vá hom ( Vágtölg yes) volt a
házigazdája az alapvetően Vác
és testvérvárosainak delegált
diáksportolóit megmozgató V4es sportjátékoknak.
Minden település harminc
fős csapattal képviseltethette
magát, városunkat a Váci Árpád
Fejedelem Általános Iskola
harminc diákja képviselte a
sportos találkozón, ami a nemes
ver sengése ken t ú lmenően
ér te lem szer űen a f iata lok
ismerkedésére, barátkozására
is kiváló alkalmat kínált.

Sikeres szereplés az
RSG diákolimpián
Először vett részt váci iskola
a ritmikus sportgimnasztika
diákolimpia országos döntőjén.
A június 8-án Kazincbarcikán
rendezett versenyen a Piarista
Gi m n á ziu m leá ny csapat a
csoportos szalag gyakorlatával
a negyedik helyen végzett.
A kvartett tagjai: Kriaszter
Adél, Herbály Bettina, Módli
Borók a, Sza lonta i Kata,
trénerük Stöckler Bernadett, a
Puente SE vezetőedzője.

A seregszemle keretében
foci tor nán, k idobóban és
atlétikában mérhették össze
felkészültségüket az 5-6. osztályos
magyar, lengyel, cseh és szlovák
tanulók.
A magyar csapat összesítésben
az 1. helyen végzett, tehát ezúttal
Vácra került a vándorkupa.
A váci csapat felkészítő
tanárai, Balogh-Baksza Anita,
Kareczkiné Csernák Dóra és
Selmeci György méltán büszkék
lehetnek tanít ványain k ra,
a k i k m agav i se let ü k ke l és
ügyességükkel is öregbítették
városunk és iskolájuk hírnevét.
R. Z.

A tizennégy csapatos női
kézilabda NB I-es bajnokságban
az előkelőnek mondható hatodik
helyen zárta a 2017/2018-as idényt
a GVM Europe - Vác csapata. A
trófeát a BL győzelmet is - újra megszerző Győri ETO hódította
el, kiesett a Kecskemét és a Vasas.
A Szilágyi Zoltán irányította
váci alakulat a 26 mérkőzést 15
győzelemmel, 1 döntetlennel, 10
vereséggel, ebből következően

31 ponttal zárta, az összesített
gólkülönbség 805:735 lett.
A bajnoki cím szempontjából
is sorsdöntő, a Ferencváros
csapatával vívott idényzáró
mérkőzés után Szilágyi Zoltán
így értékelt:
– Gratulálok a Fradi egész
éves teljesítményéhez és ehhez a
mérkőzéséhez is. Nekünk ezúttal
csak momentumaink voltak, a
védekezésünk nem működött,

de egészében is nagyon keveset
tudtunk megvalósítani abból,
amire készültünk. A bajnokságban
elért hatodik helyünk ettől a ﬁatal
csapattól szép teljesítmény.

Evezős győzelmek
a vidékbajnokságon

Köszönet Nagy Tibornak, köszöntés Zoran Spisljaknak
A labdarúgó NB II-es bajnokság
2017/2018-as idényében a Vác FC
a 38 forduló során az egyaránt
tizenhárom győzelemmel és
vereséggel záruló mérkőzés
mellett tizenkétszer döntetlent
játszott (42-38-as összesített
gólkülönbséggel), s 51 ponttal
végül - felezve a mezőnyt - a 10.
helyen zárt.
A bajnokságot az MTK nyerte,
a szintén feljutást jelentő második
helyen a Kisvárda végzett. Kiesett
a Szolnok, a Szeged és a Soproni
VSE.
John P. Marshall, a Vác FC
tulajdonosa köszönetet mondott
Nagy Tibornak az elmúlt két
és fél év munkájáért és az elért
sikerekért: „Tisztelettel szeretném
kifejezni hálámat, hogy Tibi 2015.
novemberében átvette a csapatot
és irányítása alatt nemcsak
bentmaradtunk az NB II-ben, de
tavaly hatodik, idén tizedik helyet

tudtunk elérni. Hatalmas erőről,
bátorságról és munkabírásról
tett tanúbizonyságot mindvégig.
Most viszont úgy érzem, üzleti
szempontból más irányba kell
elindulnunk.
Ettől eltérően azon vagyok,
hogy Tibi továbbra is a váci
labdarúgásban maradjon, és
velünk együtt dolgozzon, hisz
tapasztalata, tudása és akarata
révén még több dolgot el tudunk
érni közösen. Köszönöm a
munkáját és kitartását!”
Nagy Tibor helyét július
elsejétől a legutóbb Zalaegerszegen
dolgozó Zoran Spisljak veszi át.
Zoran Spisljak edzői karrierjét
a Cardiff City iúsági csapatánál
kezdte 1991-ben, mindössze 29
évesen. Magyarországra 2004ben került, ekkor Herczeg András
segítője lett a DVSC csapatánál. A
debreceni három év alatt magyar
bajnoki címet, illetve Bajnokok

Sikerekben gazdagon kezdődött a 2018-as esztendő a Budapest Honvéd Sportegyesület Vácon
működő kihelyezett utánpótlás
nevelő csapatának.
Varsányi László (85 kg) megnyerte a serdülő bajnokságot.
Végh Máté (35 kg) a diák 1.
korcsoportban kötöttfogásban
megnyerte a bajnokságot, míg szabadfogásban a 2. helyen végzett.
Fulai Bence (87 kg) a 3. helyen
végzett az U23-as kötöttfogású
országos bajnokságon.
Danics Márton (32 kg) a
gyermek korcsoport két rangos
versenyén is a dobogó 3. fokára
állhatott.
A BHSE Vácon működő,
Cifferszky Ákos és Mrena Gábor
edzők irányította ﬁókcsapata a
tavaszi szezon eredményei alapján
bizakodva várja az őszi folytatást.

Ligája és Európa Liga csoportkört
ünnepelhetett a vasutas csapattal.
A hajdúsági csapaton kívül
Magyarországon a legmagasabb
osztályban dolgozott még az
Újpest FC és a Békéscsaba Előre
1912 csapatainál is.

A június első hétvégéjén rendezett nyílt vidékbajnokságon
a VVEC nyolc versenyszámban
könyvelhetett el bajnoki címet.
A klub aranyérmesei: Csepel
Zsóﬁa (női felnőtt könnyűsúlyú
egypárevezős), Noé Gábor és
Nógrádi Tivadar, egy FEC-es és
egy győri versenyzővel összeülve
(férfi veterán négyevezős), Kiss
Lara, Szesztay Ajnácska, Ódor
Anna, Zöld Anna, korm: Szilágyi
Nóra (leány tanuló kormányos
négypárevezős), Bóka Sára, Imre
Veronika, Harsányi Orsolya, Harsányi Viktória, korm: Kiss Lara
(leány serdülő kormányos négypárevezős), Noé Gábor, Nógrádi
Tivadar (férﬁ veterán kétpárevezős), Kosztrub Tamás (férﬁ iúsági
könnyűsúlyú egypárevezős), Noé
Gábor, Nógrádi Tivadar, Ábrahám
Gábor, egy FEC-es versenyzővel
kiegészülve (férﬁ veterán négypárevezős), Ekker Zsuzsanna, három
Külker-es versenyző csapattársaként (női veterán négypárevezős),
Zsiros Janka, a válogatott egység
tagjaként (női iúsági négypárevezős), Harsányi Orsolya, Harsányi
Viktória (leány serdülő kétpárevezős).
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Ajánlatunk 2018. június 1. és augusztus 12. között
zött érvényes.
Az ajánlat részleteiről érdeklődjön üzletünkben!

Címünk: Köztársaság út 10- 12.

134 285 Ft

Nyitva: H - P.: 9 - 17.30; Szo: 9 - 12. 30; V: -Tel.: +36 30 789 4123

Váci partnerünk, a Con tech K . részére
keresünk munkavállalókat,
betaníto munkásokat 3 mƾszakos
munkarendben, kiemelt bérezéssel:
^ǌĞƌĞůƅ
sƵůŬĂŶŝǌĄůſͲŬĂǌĄŶŬĞǌĞůƅ
ǆƚƌƵĚĞƌŬĞǌĞůƅĠƐĞůůĞŶƅƌǌƅͲďĠůǇĞŐǌƅ
munkakörbe.
Ju atások: kafetéria, 13. havi Įzetés,
100%-os ú kƂůƚƐĠŐtérítés.
Jelentkezés:

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

Csatlakozz
folyamatosan
növekvő
közösségünkhöz!
Közép- és Kelet-Európa
legnagyobb nyomdája, az
Ipress Center folyamatos munkarendbe
· betanított munkásokat (nyugdíjasokat is)
· nyomdaipari szakmunkásokat, gépmestereket,
H±QLPDTJWF[FUìLFU
UFIFSBVUº CVT[

SBLUªSPTPLBU UBSHPODBWF[FUìLFU
FMFLUSPNPTLBSCBOUBSUºLBU

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

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A
+36 30 413 2120 TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ

