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Kapcsolatépítés a Szentföldön
A közeljövőben testvérvárosi kapcsolatot köthet
Vác és az izraeli Taybeh, a közel-keleti keresztények egyik fontos befogadó települése.

Vác Város Önkormányzata áldott, békés karácsonyt kíván a város minden polgárának!
Mokánszky Zoltán
alpolgármester

Fördős Attila
polgármester

Pető Tibor
alpolgármester

A kapcsolatépítés kapcsán
tartott sajtótájékoztatón Fördős
At t i la, Vác polgá r mester e
elöljáróban emlékeztetett, hogy
a határokon, kontinenseken
átívelő települési összefogásokat
a par t nerség, barátság
fogalmakkal is lehet jellemezni,
de szavai szerint ezeknél még
szorosabb kapocs a testvérség.

Rét vár i Bence, a tér ség
országgyűlési képviselője, az
EMMI miniszterhelyettese a
testvérséggel összefüggésben
elmondta, hogy ennek ebben
az esetben a kereszténység az
alapja, hiszen Taybeh egy olyan
helyén van a világnak, ahol
létükben fenyegetve üldözik a
keresztényeket.
7. oldal

Új évad a megújult színházban

Molnár Ferenc: Az ördög című
vígjátékának premier előadásával november 4-én kezdetét vette
a kívül-belül megújult Váci Dunakanyar Színház 2018/2019-es
évada.
A premier előadást látványelemekkel tarkított megnyitó előzte
meg: az épületre kifüggesztett hatalmas mozivásznon megelevenedett a színházépület történetének
és a rekordidő, kevesebb mint fél
év alatt megvalósított rekonstrukció folyamatának néhány
érdekes pillanata.

Rétvári Bence, a választókerület egyéni országgyűlési képviselője, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának parlamenti
államtitkára emlékeztetett, hogy
a jelentős városi önrész mellett a
teátrum felújítását teljes egészében a magyar állam ﬁnanszírozta.
A politikus azt is kiemelte,
hogy Vácott megszületett egy
színházi álom, az önkormányzat vezetése pedig támogatta a
törekvést, noha bizony voltak,
akik nem hittek a tervekben, sőt
egyenesen ellendrukkerként fo-

gadták az elképzelést.
- Bár más szelek is fújnak,
ugyanakkor az is lehetséges, hogy
a nemzeti kultúrák reneszánszának korszaka következik Európában, bízzunk benne, hogy így
lesz - hangsúlyozta Rétvári Bence,
hozzátéve, hogy a kormány célja
minden olyan intézmény, műhely
kellő támogatása, amelyek ápolják és erősítik a magyar kultúrát,
a hagyományokat.
Kis Domonkos Márk, a Váci
Dunakanyar Színház igazgatója
elmondta: „A felújítással a szín-

ház megalakulása óta dédelgetett
álmom vált valóra és büszke vagyok arra, hogy a munkálatokat
rekordidő alatt sikerült befejezni.
Az elmúlt öt évben számos apróbb
felújításon átesett az intézmény,
melyek biztosították a működés
minimális feltételeit, a folyamatos növekedéssel azonban egyre
sürgetőbbé vált az épület mindenre kiterjedő felújítása. Mindez megalapozza a színház által
kitűzött cél, a kiemelt státusz
elérését is”.
5. oldal

Közérdekű
Polgármesteri fogadóóra

Rétvári Bence

Fördős Attila

országgyűlési képviselő
Email: retvari.bence@ﬁdesz.hu
Telefonszám: 20/274-8777

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

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

Önkormányzati képviselői
fogadóórák
Kriksz István
Vác 1. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/913-2607
E-mail: krikszistvan@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda , Vác, Március 15. tér 16.

Kovács Ágnes
Vác 2. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/949-9270, 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.

Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/844-3212
E-mail: manningerpeter@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda , Vác, Március 15. tér 16.

Steidl Levente
Vác 5. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Minden hónap első szerdáján 17.00-18.00 óra
Helye: Földváry Károly Általános Iskola
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor,
Fidesz Iroda Vác Március 15. tér 16.
Telefonszám: 30/478-3324
E-mail: steidllevente@ﬁdesz.hu

Kiss Zsolt
Vác 6. számú választókerületének képviselője
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor
Telefonszám: 20/263-9865
E-mail: kisszsoltjanos@gmail.com

Vácy Károly
Vác 8. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/237-4787
E-mail: vacykaroly@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda, Vác, Március 15. tér 16.

(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.

Ferjancsics László
(Vácért Lokálpatrióta Egyesület)
Ideje: december 6. (csütörtök) 17 óra
Helye: Madách Imre Művelődési Központ
E-mail: ferja@freemail.hu

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

Jegyzői fogadóóra

Vác 9. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 20/466-8011
Helye: MSZP-iroda (Vác, Zrínyi u. 9.)

Deákné Dr. Szarka Anita

Balkovics Péter

Fazekas József

Vác Város Jegyzője
Ideje: minden héten hétfőn
14.00-18.00 óráig
Helye: Városháza, fsz. 33. iroda
Telefonszám: 06-27/513-409
E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu

Országgyűlési képviselői
elérhetőségek

Vác 10. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/952-0098
E-mail: balkovicspeter@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.

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

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

Dr. Bóth János

Impresszum

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

VÁCI HÍRNÖK
KIADÓ:
Váci Városimázs Nonproﬁt Kft.

FŐSZERKESZTŐ:
Ribáry Zoltán
+36-30/698-9507

A LAPOT KÉSZÍTETTE:
Erdőháti-Nagy Anikó
Kegyes Zoltán

FOTÓK:
Sándor Lajos

SZERKESZTŐSÉG:

A helyi krónika igen fontos fejezete a Csányi körút 58. alatt i épület
története, ami most újabb nagyon jelentős bekezdéssel folytatódik,
miután mintegy háromszázötven millió forintos beruházással kívülbelül megújultak a falak, a belső terek.
Az egykor a Váci Reménység Egyesület székházához tartozó
tetszetős épületrész kezdetben egyesület i műkedvelő előadások,
ünnepségek színtere volt. A múlt század jelentős részében aztán mozi
működött itt. Ezt követően hosszú Csipkerózsika álom következett, a
ház funkcióját vesztve kiürült, kívül-belül megkopott.
Aztán mintegy fél évt izeddel ezelőtt újra élet költözött a pat inás falak közé, kezdetét
vette a Váci Dunakanyar Színház története. Ebben pedig kiemelkedő jelentőségű előrelépés
az épület nagyjából fél év alatt megvalósított felújítása, amibe a külső renoválás ugyanúgy
beletartozik, mint a belső felújítás - a nézőtér komfortosabbá tételétől kezdve a színpad
korszerűsítésén át a fogadótér szebbé tételéig. Mindez pedig azért is lényeges, mert ezzel
jobbára megteremtődtek a ﬁzikai feltételei a teátrum kiemelt státuszú, azaz államilag
támogatott intézménnyé válásának.
Amikor a gazdaság jól teljesít, s így a pénzügyi feltételek is javulnak, értelemszerűen az
élet minden területére több forrást tud biztosítani az állam. Ez pedig a kultúra támogatása
szempontjából különösen lényeges. Hiszen szűkösebb időkben többnyire épp itt apad
leginkább a kassza, maradnak el fontos beruházások, halnak el programok, szűnnek meg
különböző műhelyek, intézmények.
Most jó látni, hogy országszerte igen sok kulturális célú beruházás valósul meg - no meg,
hogy a források elosztásából Vác sem marad ki, sőt igen jelentős összegek jutottak és jutnak
ide különböző fejlesztésekre.
A Váci Dunakanyar Színház épületének felújítására juttatott, illetve a tervezett múzeumi
negyed kialakítására megpántlikázott állami források mellett persze az is nagyon fontos
lenne, hogy a szintén kiemelt jelentőségű Madách Imre Művelődési Központnak a felújítására
is sikerüljön támogatást elnyerni, az utóbbi évek eredményei alapján talán bízhatunk benne,
hogy ehhez ugyancsak lesz kellő lobbierő.

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

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

NYOMDAI MUNKÁK:
Pátria Nyomda Zrt.
Orgován Katalin vezérigazgató

hol jÁrunk?
 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 játékunk nyertese Hevesi Lászlóné, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez
időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon.
A múlt havi képrejtvényként a deákvári Kálvária volt látható egy régi képeslapi felvételen.
Mostani feladványunk megfejtését december 15-éig várjuk.

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
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Döntött a testület / Krónika

Krónika
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A novemberi testületi ülésről jelentjük

Megújult színház fogadja a nézőket

A novemberi képviselő-testületi ülésen többek között eldőlt, hogy a város - több
részletben térítve a vételárat - megvásárolja a Sajdik gyűjtemény részét képező,
a „Váci Mosolyalbum” kiállítás alapját adó 151 Sajdik Ferenc képet, továbbá az
önkormányzat köszönettel elfogadja a jeles karikaturista adományát, ami további ötvenegy alkotással gyarapítja az egyedülálló kollekciót.

Rekordidő alatt valósult meg a kiemelt beruházás

A z ü lés e lőt t a test ü let
köszöntötte Bobruska Viktória
k á r pát a lja i d i á k l á ny t , a z
ön k or m á ny z at a l apít ot t a
„Magyar Nyelvért Emlékdíj” idei
kitüntetettjét.
A testület többségi szavazással
úgy döntött, hogy Vác - letéti
szerződés alapján - teret ad
Nagy Sándor szobrászművész
tizenkét alkotásának a város egy
frekventált közterületén.
A grémium - méltányolva
Vácy Károly klubelnök kérését támogatást szavazott meg a Vác
Városi Evezős Club hagyományos
decemberi edzőtáborozására, a
hozzájárulás összege 250 ezer
forint.
Döntés szü letet t a „Vác
Város Sportjáért” kitüntetés
odaítéléséről, a díjat Kácsor Gréta,
Kiss Ádám, László Csaba és Szabó
Miklós veheti át.
A képviselők elfogadták az
önkormányzat feladatvállalását
tartalmazó, következő öt évre
szóló Helyi Esélyegyenlőségi
Programot.
Fördős Attila polgármester
előterjesztésében a testület
tárgyalt a jövő évi költségvetés
alapját adó koncepcióról, ami
szerint a - hozzávetőleg 581

millió forintos összköltséggel
kalkulált - beruházási- és felújítási
feladatok elvégzésére 2019-ben is
az ingatlan értékesítések illetve a
pályázatok útján elnyert források
nyújthatnak fedezetet.
Pető Tibor alpolgármester
előterjesztése alapján a testület
többségi szavazással hozzájárult
a Törökhegyi út - Mező utca
t a l á l k o z á s á n á l l é v ő v o lt
Tungsram sporttelep területén
társasház építését ter vező

beruházónak a településrendezési
szerződés módosítására
vonatkozó kérelméhez, így az
ingatlanfejlesztés során a korábbi
elképzeléssel szemben műfüves
labdarúgó pálya helyett - közcélú,
nyitott - játszótér megvalósítása
teheti teljessé a beruházást.
Határozat született arról,
hogy a közterület használati- és
a behajtási engedélyek díjtételei
2019 -r e von at kozóa n nem
változnak.

Elismerések szociális munkáért
Az idén három szakember nyerte el a „Vác Város Szociális Munkáért” kitüntető
címet, hét munkatárs pedig oklevélben részesült, a díjak átadására a hagyományokhoz híven a művelődési központban tartott ünnepi esemény adott alkalmat.
A „Szociális Munka Napja”
városi ünnepségén Mokánszky Zoltán alpolgármester köszöntötte az ezen a területen
dolgozó helyi szakembereket
és segítő munkatársakat.
- Társadalmi érdek, lelkiismereti kötelesség a szociális
munka méltó megbecsülése.
A területen dolgozók áldozatvállalása példát adhat mindannyiunknak. A bulvármédia
közvetítette álságos kiemelé-

sekkel, sztárolással szemben
itt vannak az igazi hősök, akiknek az elesettek felkarolása a
hivatásuk - fogalmazott a városvezető.
Szavaira nagyszerűen rímelt az esemény műsora: a
Fónay-Humánia Társulat Karánsebessy Balázsnak az alkalomra írt, „A Bárczy-díj” című
kis darabját adta elő, a Ruzicska
László rendezte előadás mondandója röviden úgy foglalható

össze, hogy a magamutogató
önérvényesítés nem pálya, az
ilyen sztárolt figurák valójában szót sem érdemelnek, ezzel
szemben a másokat segítő önzetlen emberek érdemlik meg
a megbecsülést.
Az idei díjazottak: Arnold
Sándor né, Bá lint Gábor né,
Farkas Lívia, Fischer Kornél,
Homovics Emese, Pető Csilla,
Rab Katalin, Szabó Erzsébet,
Váci Mónika, Viczencz Tiborné.

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. november
22-i ülésén az alábbi rendeleteket
alkotta:
- 40/2018.(XI.23.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló
4/2018.(II.23.) sz rendeletről;
A rendeletmódosítást elsősorban
központ i költségvetésből származó források, valamint a saját
bevételek költségvetési rendeletbe
történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés
főösszege 11.524.095 eFt.
- 41/2018.(XI.23.) sz. rendeletalkotás – az élelmezési nyersanya
gköltség meghatározása;
Az önkormányzat költségvetési
szerveinek egy része élelmezési
feladatokat is ellát. A képviselő-testület jogosult az intézményeiben
alkalmazandó nyersanyagnorma
meghatározására.
- 42/2018.(XI.23.) sz. rendeletmódosítás – a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 34/2015.
(XI.20.) sz. rendeletről;
A magánszemély kommunális
adójáról szóló rendelet szabályainak pontosítása szükségessé vált.
- 43/2018.(XI.23.) sz. rendeletmódosítás – a közterületek használatáról és rendjéről szóló 34/2013.
(XI.14.) sz. rendeletről;
A Váci Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatában módosításra kerültek a
feladatkörök, melynek átvezetése
szükséges a rendeletben is, valamint a díjﬁzetés alóli felmentés
engedélyezése a kérelmek elbírálásával egy időben esedékes.
- 44/2018.(XI.23.) sz. rendeletalkotás – a váci 4210/1 hrsz-ú kivett,
gyermekjátszótérből 1 m2 területrész törzsvagyonból történő
kivezetéséről
A földmérő által készített végleges
műszaki munkarészek 78 m2 változást tartalmaznak, így a korábbi döntést módosítani szükséges.
A rendeletek a Váci Polgármesteri
Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthetők.
Vác, 2018. november 23.
Deákné Dr. Szarka Anita jegyző

A kormány 325 millió forint támogatást szavazott meg a Váci Dunakanyar Színház teljes megújítására – jelentette be Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára
még március végén. A felújítási munkálatokat júliusban kezdték a kivitelezők, mára pedig az épület
kívül-belül megszépült és korszerűbbé vált.

Fotó: Cservenák Péter
November 4-én elérkezett az
ideje az ünnepélyes átadásnak,
a jeles a l k a lom ra pedig
Molnár Ferenc: Az ördög című
vígjátékának bemutatójával
(rendező: Bakos-Kiss Gábor)
készült a teátrum.
A támogatásból kibővült
a színpad (süllyesztő és forgó
színpad is bővít i immár
a k ü lönböző pr odu kciók
bemutatásának lehetőségét),
korszerűbbé vált a hang- és
fé ny r e nd s z e r. Me g úju lt a
nézőtér, k ia la k ítot t a k két

díszpáholyt, illetve a közönség
kérésére légtechnikai rendszert
alakítottak ki annak érdekében,
hogy a szín házteremben
mindig megfelelő hőmérséklet
és friss levegőellátás legyen. A
foyer-ban kellemes kávéházi
hangulat várja a vendégeket,
a hol kényelmesen el lehet
tölteni az előadás előtti és a
szünetek alatti időt. Az épület
kü lső megjelenése szintén
megváltozott, az eredeti, 1927-es
külsőt kapta vissza a két ovális
ablak helyreállításával.

Akciók, programok a rászoruló családokért
A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ az alapfeladatokon
túlmenően is nagyon sok küldetést betölt.
- Az idén is egy nagyon sikeres
évet tudhatunk lassan magunk
mögött, sok munkánk, energiánk
van benne - nyilatkozta lapunknak Pető Csilla, az intézmény
igazgatója.
Több pályázatuk fut jelenleg
is illetve futott párhuzamosan.
Így például a Magyar Élelmiszerbank jóvoltából, élelmiszermentő akciójuk révén záros határidejű termékeket hozhat el a
rászorulóknak a központ az egyik
nagy élelmiszer áruházlánc váci
üzleteiből.

Alapítványi támogatás révén
élménydús nyári napközis tábort
tudtak szervezni a gondozott gyermekeiknek.
Szintén pályázati forrásból,
az idősebb korosztály számára,
az intézmény keretében működő
„Ráérősek Klubja” időseinek egy
egész évet átölelő, kirándulásokkal, előadásokkal színesített programsorozatot indíthattak.
Ismét megszólították a váci vállalkozókat, hogy csatlakozzanak
tanszergyűjtő akciójukhoz, saját
szerkesztésű, a táboros gyermekek
által kidíszített-színezett plakátokat helyezhettek el több papír-írószer üzletben azzal a céllal, hogy
érzékenyítsék az ott tanszemeket

vásárlókat a hátrányosabb helyzetű családok tanévkezdést érintő
problémájára, ráadásul az idén
ezen akciójukhoz csatlakozott az
Ökumenikus Segélyszervezet is,
több tanszercsomag eljuttatásával.
A Széchenyi utcában lévő
egyik vállalkozás támogatása
is kiemelendő, ami abban áll,
hogy napi szinten három-négy
rászoruló családnak van módja
és lehetősége náluk egy-egy ebéd
elfogyasztására a helyszínen, illetve ételhordóban való elszállításra.
- Minden támogatónknak,
adományozónknak szeretném
megköszönni azt az önzetlenséget,
amivel segítik munkánkat - zárta
évértékelését Pető Csilla igazgató.

Fontos említést tenni az intézmény külföldi kitekintésű
kapcsolatépítéséről is, aminek
jó példája, hogy egy egykori váci
illetőségű, jelenleg Münchenben
élő tanárnőnek köszönhetően
immár két éve német szociális
munkás hallgatók is bekapcsolódnak a váci családsegítő
központ munkájába, többek között az adománygyűjtő akciók
segítésével.
A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ az idén ismét
elnyerte a „Családbarát munkahely” címet, amire az igazgató
különösen büszke, mivel vallja,
hogy a munka és a családi magánélet igenis összeegyeztethető,
szépen megférnek egymással.

Krónika
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Díjazták a Virágos Vác verseny
kitüntetettjeit

Kapcsolatépítés a Szentföldön

Október 29-én elérkezett az ideje a „Virágos Vác” környezetszépítő verseny díjkiosztó ünnepségének,
amit a hagyományokhoz híven ezúttal is a városháza dísztermében rendeztek a szervezők.
Az eseményen Fördős Attila
polgármester köszöntötte a
megjelenteket.
- Csak a magunk kedvére is
jó lehet versenyezni, de akkor
különösen szép a kihívás, ha a
versengés egyben közösségi célt
szolgál. A „Virágos Vác” mozgalom erről szól, az egymásra és
egyben a környezetünkre való
odaﬁgyelésről. Köszönet jár hát
mind a szervezőknek, mind a
résztvevőknek - mondta a városvezető.
A díjakat a polgármester és
Kasnya Sándor korábbi főkertész
adta át a kitüntetetteknek.
A mozgalom sikerét
bizonyítja, hogy a négy díjazás
után járó „Virágos Vác, virágos
ház” tábladíjat már elnyert
résztvevők közül igen sokan
e ze n e l i sme r é sü k ut á n i s
töretlen lelkesedéssel részt
vesznek a versenyben - ők már

Mokánszky Zoltán
alpolgármester
válaszolt

bronz-, ezüst-, arany-, illetve
gyémánt okleveleket vehetnek
át az évenkénti díjkiosztókon.
Mezei Helga főkertész, a
verseny főszervezője külön
köszöntötte Vojt kó Pálnét,
Surina Istvánnét és Révuti
Károlynét, akik már évek óta
lelkesen mozgósítják társasházi
közösségüket a környezetszépítő

versenyben.
Kü löndíjat , eg y m íves
vasrózsát kapott Baharev Ali
nyugdíjas pedagógus, aki példa
értékű felajánlást tett.
- Mivel nagyon szeretem a
virágokat, különösen a rózsákat,
íg y aztán ar ra gondoltam,
hogy úgymond örökbefogadok
néhány virágágyást, igyekszem

Diákok takarítottak a közparkokban
Ha sokan összefognak, kéthárom óra alatt gyönyörűen
ki lehet takarítani, rendezetté
lehet tenni egy-egy közparkot,
jó példa volt erre az őszi szünet
előtti utolsó tanítási napra
szervezett akció.
Csakúgy mint a tavaszi- és
őszi ligettakarítás, a játszóterek
tél utáni karbantartása, úgy
már ez a parkgondozó akció
is hagyománnyá vált.
- Nagy segítség az iskolák
bekapcsolódása a közparkok
takarításába, de ez csak az
eg y i k vet ü lete eze k ne k a z
akcióknak. A másik, talán még
lényegesebb szempont, hogy
a diákok megtapasztalhatják,
milyen lényeges a közösségi
összefogás, a közös munka
eg y- eg y jó cé l é r de kébe n .
Köszönet te l ta r tozun k a
szervezőknek és természetesen

a közreműködő iskoláknak
i s - ny i l at k o z t a a z e g y i k
helyszínen, a deákvári
KRESZ-parkban tar tott
sajtótájékoztatón Mokánszky

Zoltán alpolgármester.
A másik kiemelt helyszín
ezúttal is a Rózsakert volt,
mindkét helyen számos iskolai
csoport tüsténkedett.

gondosan ápolni az ide
ültetett töveket - nyilatkozta a
kitüntetett.
Az eseményen kis műsort
adtak a Kertész utcai tagóvoda
apróságai, majd zárásként
Banda Pál cimbalomművész
örvendeztette meg a közönséget
virtuóz játékkal.
Ribáry Z.

Több zónázó
Dunakeszin is
megáll ezután
A december 9-étől életbe
l é p ő 2 0 1 8 / 2 0 19 - e s v a s ú t i
menetrend már elérhető és
le t ölt h e t ő a M ÁV- c s op or t
w e b ol d a l á n , v a l a m i nt a z
utasok előre tájékozódhatnak
a belföldi és a nemzet közi
vonatok indulási és érkezési
idejéről az online menetrendi
keresőben is.
A jelentősebb újdonságok,
i l le t v e v á lt o z á s ok k ö z öt t
szerepel többek között,
hogy a Budapest–Vác–Szob
fővonalon több gyorsított vonat
a jövőben megáll Dunakeszi
á l lom á son i s – a z ut a zá si
igények jobb kiszolgálása és
a kapacitások egyenletesebb
biztosítása érdekében.
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Négy baloldali ellenzéki polit ikus
a napokban egy sajtótájékoztatón
számonkérő kérdéseket fogalmazott meg Mokánszky Zoltán alpolgármester nyári japán kiutazásával kapcsolatban. A városvezető
szintén sajtótájékoztatón válaszolt, elöljáróban leszögezve, hogy
a jelek szerint több ellenlábas már
kampány üzemmódba kapcsolt,
noha még csaknem egy év múlva
következnek a helyhatósági választások.
Mokánszky Zoltán sajtótájékoztatóján a következő nyilatkozatot
tette:
„Diszkrét bája van annak, hogy
egy utazást azok kérnek számon
rajtam, akiknek egy része volt
városvezető Vácon és az akkori
utazások haszonélvezői voltak,
amellyel
kapcsolatban sok kérdés felmerül,
de válaszok a mai napig nincsenek.
Ezen képviselő Uraknak sem erkölcsi, sem morális alapjuk nincs
ahhoz, hogy számon kérjenek.
Szegénységi bizonyítvány az
Uraktól, hogy utánam kutakodnak, ahelyett, hogy érdemi munkát végeznének.
Nincs mondanivalójuk, a városért
úgy látszik nem akarnak dolgozni, így próbálnak lejáratni.
A japán kulturális találkozóra
nem saját kérésre utaztam, mint
városvezető Vácot képviseltem.
Az utazást egészségügyi okok
miatt csak úgy vállaltam, ha azzal egészségemet a továbbiakban
nem veszélyeztetem.
Az utazás különbözet i költségét,
természetesen én vállaltam, melyet be is ﬁzettem.
Bezzeg Ferjancsics úr, Bóth úr,
Krauze úr és Juhász úr gyalog
járt mindenhova.
Az igazság utat tör magának.”

Azbej Tristan, a
Miniszterelnökség üldözött
keresztények megsegítéséért
és a Hungary Helps Program
meg va lósításáér t felelős
á l la mt it k á ra er re r í me lve
megemlítette, hogy a magyar
kormány a külkapcsolatok
terén a határokon túli nemzeti
közössége k t á mogat á sá n
túlmenően a világban üldözött
keresztények felkarolását is

küldetésének tekinti.
- H a z á n k p é ld át mut at
a z z a l , h o g y k or m á ny z at i
szintre emelte az üldözött
keresztények szülőhelyükön
való megsegítését, ugyanakkor
nagyon fontos, hogy ebben a
küldetésben civil közösségek,
települések is részt vállaljanak,
Vác ön kor mányzata pedig
élen jár ebben - fogalmazott a
kormánytisztviselő.

Zárszóként Fördős Attila
polgármester - kiemelve a váci
zsidó hitközség vezetésének
támogató hozzáállását
- köszönetet mondott
mindazoknak, akik megértik
és támogatják a nemzeti és
keresztény célú kapcsolatépítő
törekvéseket, szavai szerint ez a
gyökerekhez, hagyományokhoz
való ragaszkodás egyre fontosabb
globalizálódó világunkban. R.Z.

Kultúra
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A varázsló felemeli ceruzáját

Reprezentatív képzőművészeti album Sajdik Ferenc életművéből
A Szülőföld Kiadó gondozásában, „A varázsló felemeli ceruzáját” címmel a közelmúltban megjelent
egy Sajdik Ferenc életművéből ízelítőt adó reprezentatív képzőművészeti album, melyben a szerkesztők igen komoly fejezetet szenteltek a Kossuth-díjas karikaturista váci témájú művek hosszú sorát
eredményező, mindmáig tartó legújabb korszakának.
A Káptalan utcai Modern
Művészeti Gyűjtemény központi
k i á l l ítóte r é b e n r e nde z e t t
ünnepélyes könyvbemutatón
közreműködött Farkas László
cimbalomművész és Smál-Szilaj
Gáror színész, mindketten nagy
sikert arattak az alkalomhoz
kiválóan illő előadásukkal.
- A csillagok szerencsés együttállásának tulajdoníthatjuk,
hogy Sajdik Ferenc munkásságában fontos korszakká vált illetve
válik a váci témájú táblaképek
festése, de nem feledkezhetünk
meg ebben a történetben Papp
László műgyűjtő, művészettörténész szerepéről sem. Öröm, hogy
a mester összetéveszthetetlenül
sajátos stílusában, humorával
mesevárost teremt lakóhelyünkből. Feltett szándékunk, hogy
minél teljesebb formájában itt
tarthassuk ezt a kollekciót az
önkormányzat tulajdonaként,
eg y i k büszkeségün k ként mondta köszöntőjében Fördős
Attila polgármester.
A városvezető idézte a klaszszikus mondást, miszerint: „Akinek van humora, mindent tud.
Akinek nincs, mindenre képes.”
- Sajdik Ferencnek pedig
nagyon jó humora van, no
meg kellő életbölcsessége, és
mivel a rajz, a festészet terén
i s m i nde nt t ud, a l kot á sa i
nagyon kifejezőek, érezhetjük,

ahogy minden művéből szinte
kikacsint ránk - emelte ki Fördős
Attila.
Papp László felidézte,
h o g y a S a j d i k Fe r e n c c e l
szövődött barátságuk véletlen
találkozásnak köszön hető:
a mester és felesége egy váci
v á r os né z é s ü k a l k a l m áv a l
fe l ker esté k az Eszterház y
utcai galériát, ahol hosszan
elbeszélgettek a tulajdonos
műg y űjtőve l , m i közb e n a
táblaképfestés lehetősége is
felmerült.
- Legelőször arra kértem a
mestert, hogy fessen néhány
táblaképet, amitől kezdetben
tartózkodott, de az első három

mű elkészülte után azt mondta,
kifejezetten élvezi ezt a fajta
munkát. A következő kérésem
az volt, hogy fesse meg sajátos
stílusában Vác kultúrtörténetét,
és örömmel állt elébe ennek a
kihívásnak is. Fontos mérföldkő
volt a Sajdik-gyűjtemény, a Váci
Mosolyalbum megnyitása, és
elmondhatom, sokan itt kezdik
váci városnézésüket, ráadásul
a v isszaje lzése k a lapjá n a
humoros képek megtekintése
igazán jó kedvcsináló bevezetés
az utcák-terek, épített értékeink
alaposabb felfedezéséhez mondta Papp László.
Hozzátet te még, hog y a
mester idős kora e l lenér e

ma is nagyon aktív, amikor
ereje engedi, sokat dolgozik,
e z é lt e t i -le l k e s ít i i ga z á n ,
tehát zárszóként - nagy taps
kíséretében - jó egészséget
kívánt Sajdik Ferencnek és
kedves feleségének.
A Szülőföld Köny vkiadó
- többek között az
önkormányzattal kialakított
g y ümölcsöző kapcsolat
révén - már hét, részben vagy
egészében váci vonatkozású
kötetet jelentetett meg, s mint
azt Farkas Csaba ügyvezető
érdeklődésünkre elmondta,
további terveik is vannak ezen
a téren.
Ribáry Zoltán

Kultúra
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A Forte Fotóklub Vác
ismét csoportos
kiállítással zárja az évet
December 10-éig látható a Madách Imre Művelődési Központ emeleti galériájában a Forte
Fotóklub Vác már hagyományos évzáró csoportos kiállítása.
A „Fotó ünnepe” című tárlat
megnyitóján Cservenák Péter
k lubelnök megköszönte az
önkormányzat és a művelődési
központ támogatását, külön
kiemelve az intézmény két
munkatársának, Koltai-Dietrich
Gábornak és Tábori Katalinnak
a tárlat berendezéséhez nyújtott
segítségét.
A kiállítást Lencsó László
mu z e o l ó g u s ajá n l o t t a a z
érdek lődő k fig yelmébe,
mindenekelőtt kiemelve a klub
hagyomány tiszteletét, ami
szavai szerint már az egykor itt
működő Forte-gyárra emlékeztető
névválasztásukban megnyilvánul,
továbbá abban, hogy a tagok a
nagynevű elődök nyomdokaiban
járva igyekeznek felmutatni a
fotózás értékeit.

Fotó: Porszász Kriszt ián
- A képzőművészet és a hiteles
dokumentáció értékei egyaránt
jelen vannak a fotózásban, amit ez
a tárlat is bizonyít. A digitalizáció
világa viszont nehézzé teszi mind
az alkotók, mind a befogadók
helyzetét, hiszen úgymond
képzabálók lettünk. Naponta
millió számra készülnek fotók, és
szinte válogatás nélkül kerülnek
a nagyközönség elé az internet,
a közösségi média közvetítésével,

ami nem feltétlenül jó, mert így
nem könnyű kiszűrni, észrevenni
az igazán igényes felvételeket mondta Lencsó László, hozzátéve,
hogy a váci fotóklub ebben,
az érzékeny szem lélésben,
értékelésben is igyekszik segíteni.
A megnyitón közreműködött
Siket Anna zeneiskolai növendék,
aki nagy sikert aratott hegedű
előadásával.
R.Z.

Cecília hangverseny
ősbemutatókkal
Rendkívül tartalmas műsorral
készült szokásos évzáró hangversenyére a váci székesegyház Szent
Cecília Kórusa.
Az egyházi évet záró Krisztus
király ünnepe vasárnapján a hagyományokhoz híven Dr. Beer
Miklós megyéspüspök celebrálta
az este 6 órai szentmisét a dómban,
a szertartás ünnepélyes keretében
pedig két ősbemutatónak is részesei lehettek a jelenlévők: ekkor
hangzott el először nagyközönség
előtt az eucharisztikus kongreszszus zeneszerzői pályázatának első
díjat nyert kompozíciói közül Varga László: Magyar Mise valamint
Pange lingua című műve.
A szentmisén és a hangversenyen, halálának negyvenedik
évfordulója kapcsán megemlékezett a kórus Werner Alajos
pap, karnagy, zeneszerzőről, az
Országos Magyar Cecília Egyesület egykori központi igazgatójáról.
A hangversenyen a Szent Cecília
Kórussal együtt közreműködtek:
a komáromi katolikus kórus, a
Váci Székesegyházi Kórusiskola,
a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, Verbay Zsuzsa karvezető, Tóth
Rita, Verbay Zsolt és Bednarik
Anasztázia orgonaművészek, szólót énekelt Garamvölgyi Krisztina
szoprán- és Kómár István bariton
énekművész.
R. Z.

A novemberben már hagyományos Rózsa Endre emléknapon a néhai poéta özvegye és ﬁa, az eseményt évről-évre megszervező Németh Péter Mikola, illetve a Bernáth Kálmán- és a Pikéthy-iskola kis diákcsoportjainak társaságában - az önkormányzat nevében ezúttal Kovács Ágnes képviselő koszorúzott a Vám u. 14. számú ház falán lévő emléktáblánál. Ezt követően
ismét több iskolában tartottak rendhagyó irodalomórákat, ezeken az egyik előadó
az idén Mezey Katalin költő volt.

A HÓNAP FOTÓJA

Peukert Károly több fontos grafikája nem rejtőzködött tovább
„Rejtőzködő grafikák” címmel Peukert Károly festőművész,
graﬁ kus gazdag hagyatékából
láthattak egy válogatást az érdeklődők egy hónapon át az
Arcus Galéria Könyvesboltban.
A megnyitón Dömény Csaba, a galéria könyvesbolt tulajdonos-vezetője köszöntőjében
megjegyezte, hogy bár jobbára
kortárs alkotók műveiből ren-

deznek bemutatókat, természetesen megtiszteltetésnek vették
Peukert Károly korábban még ki
nem állított műveinek kiállítási
lehetőségét.
A kiállításnak apropót adhatott Peukert Károly születésének száztizenötödik, halálának
negyvenötödik, emléktáblája
avatásának huszonötödik évfordulója is, de életműve ismert

vagy eddig még be nem mutatott
darabjainak bemutatásához valójában nem kellenek jubileumok, hiszen - ahogy Zomborka
Márta művészettörténész is
megfogalmazta a megnyitón egy
korabeli újságcikkre hivatkozva - „az utcáról utcára vándorló
festő bácsi”, a Vác szerelmesévé
vált alkotó tisztelete erősen élő
hagyomány.

Hol a víz?

Lanczkor Att ila felvétele

Kultúra
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Hazatérni, ide!

A Város beeszi magát az ember
bőre alá. És amikor az ember
otthagyja,
akarva-akaratlanul magával visz belőle egy
darabot: a Város hangjait. És
már soha nem lesz olyan, mint
előtte volt. Sem a Város, sem az
ember, aki megjárta a Várost.
Ha ebben a három mondatban
a város szót Afrikával helyettesítem, egy ﬁlmkrit ika részletét
kapom.
Így viszont – parafrázis. Hogy
miért használok vendégszöveget, ráadásul miért kotorászok
bele – mea culpa… – Galgóczi
Móni remek írásába? Mert ennél pontosabban azóta, hogy
t izenegynéhány éve olvastam,
nem tudtam jobban megfogalmazni a Városhoz kötődésem.
A Távol Afrikától a visszavágyódás jelképe lett, Karen Blixen érzelmes-szép regénye az
alap, de Sydney Pollack ﬁlmje
megemeli a történetet, s az
írónak a szegénység földjén
eltöltött t izenhét évéből csinál
egy eposzt hűségről és kötelességről, kitartásról. Meg persze
szerelmi vívódásról és csalódásról.
Az „én Afrikám”, a Város nekem nem kínál ilyen lehetőséget, különben is, t izenhét évet
én oly rég töltöttem el egyhuzamban itt, hogy sok minden kihull a felejtésrostán, és
amúgy se érzek elég elhivatottságot, hogy eposzt költsek élményeimből. Maradnak a tárcákba foglalt emlékcserepek,
ebből is összeáll talán valami
kép, amit felül lehet bélyegezni
ezzel: ragaszkodás.
Itt születtem, itt gyerekeskedtem, aztán félig-felnőttként

hűtlen lettem.
Hűtlen? Dehogy! A tanulás
szólított el, később a munka,
de amint tehettem, egy időre
mindig vissza-visszatértem. S
mintegy hűségjelként, régóta
– bárhol éltem is – igazolványomban a lakcím mindvégig
váci maradt. Kicsi, aprócska,
mégis:
manifesztumértékű
gesztus ez, tudom. Valamit
jelez. A kötődést. Az érzelmi
kapcsot.
Jöhettem tavaszban, nyárban,
őszben, mindig ugyanazzal
a megrendültséggel jártam
az utcákat. De a csodára télig
kellett várnom. A behavazott
utak, a fehér háztetők hozhatták
el, és még valami: az „Öreg ﬁú”
érkezése. A szépséges Tamási
Áron-novella, az Öreg ﬁú, December az esztendő t izenkét
hónap-gyerekét, a legutolsónak
eljövőt szólaltatja meg, s ő bemutatkozik: „Hideg a természetem, de a becsületből nem
engedek, s a szívem forrón dobog a karácsonyi örömben.”
Igen, az advent, s annak koronája, a karácsony az, ami a
gyerekkorból, az eltűnt időből
az emlékek legszebbjét visszahozza. Amikor a mise után a
templom csöndje, aztán a fa
alatt a gyertyaillat, és a kis
ajándékdobozra hulló könnycsepp ugyanazt a történetet
idézi, sokadszorra, de megunhatatlanul.
Mindig tudtam, hogy egyszer
hazajövök. Végleg. A fejemben
ott dobolt a kiűzhetetlen mondat, egyre erősebben: Hazatérni! Ide! A nekünk mindig is
örök Városba.
Várkonyi Balázs

Programok / Hirdetés
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KATONA
KATON
NA LAJOS

KÖZKINCSEINK

A Reménység Kultúrház
Elképzelni is nehéz azt a megrázkódtatást, amikor 1920. június
4-ét követően azzal kellet szembesülnie a magyar társadalomnak,
hogy a továbbiakban megszűnik
létezni a történelmi Magyarország.
Míg a tömegeket a letargia és a
gyász uralta, addig voltak olyanok
is, akik élet igenléssel válaszoltak
az apátiára.
Ennek az energiának a gyönyörű lenyomatát láthatjuk a Csányi
körút egyik emblematikus épületegyüttesében, aminek előadótermét
az elmúlt hónapokban igazították
vissza az eredeti elképzelések szerint.
  Nem adjuk fel fiúk, reménykedünk! Volt egy bizonyos
Vanyek Béla nevű budapest i
gimnazista, aki úgy döntött, Istent szolgálja és pap lesz. Mint
kispap, 1922-ben Vácon teljesített
szolgálatot, ekkor történt, hogy a
város szélén a Vörösház mellett
sétálgatott paptárásával, amikor
gyerekzsivajra lettek ﬁgyelmesek. A
grundon a srácok rongyba csavart
disznószőrlabdával fociztak, ami
aztán valahogy a kispap lába elé
gurult. A visszaemlékezések szerint ő visszarúgta a suhancoknak
a maguk gyártotta szegényes kis
játékeszközt, a disznószőrlabdát,
és ezzel elkezdődött egy egyesületi
történet...
Egy nagyon rövid kronoló-

gia. 1922 őszén 30 alapítóval megalakul a Váci Reménység Egyesület
(iparosok sportegyesülete), ekkor
még búzakalász leng a leendő (ma
Kosdi utcai) sportpálya helyén.
Vanyek Béla elnök elkéri a területet
a püspöktől, majd 1923-ra jelentős
társadalmi összefogással megépül a
futballpálya. A sportszakosztályok
felállítása mellett színjátszókör is
alakul. Kezdet i előadásaikat a
csizmadiák székházában, majd a
kegyesrendiek épületében, később
a siketek intézetének dísztermében mutatják be. A „sportkanonok”
kijelenti: székház és színház kell a

már 150 főt is meghaladó tagságnak. 1926-ban a volt kultuszminiszternél lobbizik, pénzt szerez
az építkezés elkezdésére. Hübschl
Kálmán elkészít i a terveket, 1927
tavaszán pedig ünnepélyes keretek
között megtörténik az alapkőletétel.
Nyár végére tető alatt a székház
és a kultúrház. Ám nem kap több
pénzt, egyszerűsíteni kell a terveket,
ennek ellenére 1928. január 6-án
teljes pompájában, Dickens: Karácsony c. darabjával felavatják
az új épületet. Az év tavaszán ki
kéne ﬁzetni a számlákat, de a takarékszövetkezet és a hitelintézetek
nem adnak kölcsönt, Vanyek Béla
az amerikai Speyer kölcsönből vesz
fel 10 ezer dollárt! A hitelidő egy
év, de a határidőre nem tudja az
egyesület visszaﬁzetni az összeget,
úgy néz ki, hogy elárverezik a székházat! A helyzetet a váci püspök 40
ezer pengős kölcsöne ment i meg,
illetve Vanyek Bélának a szüleitől
kapott öröksége, amivel a tartozás
egy részét kiegyenlít i. Kezdetben
a fűtéssel is spórolni kell, de aztán
talpra áll az egyesület és az alapító
elnök az éves beszámolón ezekkel
a mondatokkal összegezi az elmúlt
hat év erőfeszítéseit.
„… A Reménység jó családapaként akarja vezetni a város fejlődő,
iú generációját, hogy megmentse,
megőrizze a szebb magyar jövőnek.
Az Isten áldását adta az elmúlt évre
is, ezt bizonyítja kultúrházunk.
Amit ma egy éve félve reméltünk,
az ma itt áll. Ez az építő munka
még csak egy töredéke annak a
nagy munkának, amit a jövőre
kitűztünk. Most már nem kőből,
fából, vasból, hanem iaink lelkéből
akarjuk felépíteni azt a nagy épületet, amely a társadalmi egyesülést,
együtt élő, érző, dolgozó iúságot
jelenti. Ez nehezebb munka, de nagyobb emlékmű.”
Kegyes Zoltán
A cikk Mirkó Ferenc és Pápa
Lajos visszaemlékezései
alapján készült.

VÁROSII KÖNYVTÁR
VÁC
VÁC
December 1. 19.00

Vaszary G., Fényes Sz., Szenes I.: Az ördög nem alszik
(Zenés vígjáték két részben, a nyugdíjas bérlet
első előadása)
Jegyár: 3500 Ft

December 7. 19.00

Giulio Scarnacci-Renzo Tarabusi: Kaviár és lencse
(Vígjáték két részben, a Pest i Művész Színház előadása)
A Pest i Művész Színház legújabb szórakoztató vígjátéka
a gyors meggazdagodás lehetőségéről, a szegénység
helyzeteiről és a páratlan emberi leleményességről.
Jegyár: 3500 Ft

December 8. 19.00

Bengt Ahlfors: Színházkomédia
(Vígjáték két részben)
Jegyár: 3200 Ft

December 9. 11.00

Holle anyó segít
(Népzenés téli mesejáték, a Pódum Színház előadása)
Jegyár: 1400 Ft

December 12. 19.00

Hedry Mária: Zrínyi Ilona
(A Klebelsberg Kultúrkúria előadása: A monodráma
hitelesen mutatja be Zrínyi Ilona sokarcú, izgalmas
alakján, drámai sorsán keresztül a magyar történelem
egyik legbonyolultabb s egyben legvitatottabb korszakát.
Az előadás létrehozását a Nemzet i Kulturális Alap
és a Zrínyi Emlékbizottság támogatta.)
Az előadás ingyenes, regisztrációhoz kötött.

December 15. 17.00

Tolcsvay László – Müller Péter – Müller Péter Sziámi:
Isten pénze
(Musical Charles Dickens „Karácsonyi ének” című műve
nyomán, a Magyarock Dalszínház előadása)
Jegyár: 2900 Ft

December 29. 19.00

Előszilveszter a Váci Dunakanyar Színházban!
(Közreműködik Oszvald Marika, Benkóczy Zoltán, Pohly
Boglárka, Jenei Gábor, a European Operett tánckara,
valamint a European Operett zenekara Neumark Zoltán
vezetésével)
Jegyár: 6900 Ft, a belépő ára a pezsgős koccintást
és az állófogadáson való részvételt is tartalmazza.

December 4. 19.00

Magyarországon turnézik az orosz Beriozka – vagy
ahogyan hazánkban ismeretes, „Nyírfácska” –
Állami Akadémiai Táncművészet i Együttes: 2018.
november 17. és december 5. között t izenhét városban
mutatják be az orosz táncművészet csodáját. Különleges
tánclépéseikkel, fantaszt ikus koreográﬁáikkal ismét
ámulatba ejt ik a magyar közönséget.

December 8. 20.00

Rock & roll party a Panoráma zenekarral
Jegyár: 1000 Ft

December 10. 19.00

Pál Feri atya: Stressz és kommunikáció
Pál Ferenc papi pályafutásának kezdetétől tart het i
rendszerességgel hittanórákat, előadásokat ﬁataloknak
pszichológia, teológia, mentálhigiéné témakörében.
Az előadások temat ikája meglehetősen tág, érint i
a spiritualitást és a társadalomtudományokat.
A ﬁatalok számára érzékeny témaválasztás és a sajátos
előadásmód következtében a kezdetben többnyire csak
katolikus ﬁatalokat vonzó előadások rövid idő alatt
igen népszerűek lettek.
Az előadásra minden jegy elkelt!

December 13. 19.00

Michael Cooney: Nicsak, ki lakik itt?
(Bohózat két felvonásban
a Bánfalvy Stúdió előadásában)
Jegyárak: 2800 Ft és 3300 Ft

December 28. 19.00

80 nap alatt a Föld körül
– Fábry Sándor önálló estje
Jegyárak: 2200 Ft (elővételben),
2500 Ft (az előadás napján)

PANNÓNIA
HÁZ
December 7. 17:30

December 4. 18.00

Könyvbemutató
Babucs Zoltán hadtörténész „Győzött az igazság”; A
Felvidék hazatérésének képes albuma című kötetének
bemutatója.
A kötetben sok eddig nem publikált, családi albumokban
őrzött fotó is látható. Többek között a váci „Damjanich
János” honvéd kerékpáros zászlóalj katonáiról is
láthatunk fotókat a könyvben.

December 4. 17.30

Ezoterikus egészségklub - kérdezze gyógyszerészét!
Könyvbemutató beszélgetés
Kocsisné Dr. Balogh Annamária gyógyszerésszel
A részvétel ingyenes!

December 8. 10.00

Családi nap – kézműves foglalkozás gyermekeknek
A foglalkozás ingyenes!

December 11. 10.00

Papírszínház
Tasi Katalin előadása,
kézműves foglalkozások gyerekeknek
A foglalkozás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz
kötött!

December 13. 18.00

A hágó
Ősi János író új könyvének bemutatója
Beszélgetőtárs: Szilágyi Erzsébet történelemtanár
A belépés díjtalan, szeretettel várnak minden
irodalom iránt érdeklődőt!

Kiállítás

Üdvözlet Vác(z)ról
December 5-ég látható a könyvtár galériájában a Vácot
bemutató képeslapok tárlata

Felfedezés

Mészáros Istvánné (Ildikó) fotókiállítása
A december 6-án 18 órakor tartandó megnyitón ajánlót
mond Cservenák Péter, a Forte Fotóklub Vác elnöke,
közreműködnek a Váci Árpád Fejedelem Általános
Iskola tanulói, Dérné Laczhegyi Zsuzsanna vezetésével.
A kiállítás január 18-ig látogatható,
a könyvtár nyitva tartási ideje alatt.

BAPTISTA
IMAHÁZ
December 15. 19:00

Karácsonyi hangverseny
A Filharmónia Magyarország 2018/2019-es váci bérlet i
sorozatának harmadik programjában Händel, Busto,
Walters kompozíciói, valamint közismert magyar
karácsonyi dallamok csendülnek fel
a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar
és a Vox Humana Kórus előadásában.
További információ: www.ﬁ lharmonia.hu

Időtlenség
Advent i beszélgetés Popova Aleszja Kossuth–díjas
balettművésszel, beszélgetőpartner:
Balázs Zsuzsa, a Magyar Katolikus Rádió riportere

December 11. 18.00

Beer Miklós: Most már látom
Rét i József - Beer Miklós IV. interjúkönyvének
ősbemutatója, beszélgetőpartner: Bánhidy Vajk történész

December 4. 16.00

Apor Akadémia
Dr. Pilecky Marcel: Megszólaló faragott kövek
Virtuális barangolás a hajdani Felső-Magyarországon

December 11. 16.00

Apor Akadémia
Pázmány Ágnes: Kalandozások a művészettörténet
világában. Az Ige testté lett: a Betlehemi csoda

allas @ elek t rosz i g et . eu
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Lakossági
tájékoztató
ebösszeírásról

Lakossági felhívás
egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye;
ideggyógyászati vizsgálat
eredménye; szemészeti szakorvosi lelet; fül-orr-gégészeti
és audiológiai szakorvosi lelet; fogászati szűrővizsgálat
eredménye; teljes körű labor
vizsgálat; EKG lelet; a kérdőíven megjelölt korábbi betegségeire, gyógykezeléseire,
jelenlegi egészségi állapotára
vonatkozó szakorvosi, laboratóriumi eszközös vizsgálati
leletek, zárójelentések. Továbbá: hölgyeknél egy évnél
nem régebbi citológiai vizsgálat eredménye.
Az egészségi alkalmassági
vizsgálatot az intézet alapellátó orvosa végzi.

Tájékoztatjuk a tisztelt
lakosságot, hogy a büntetés-végrehajtási szer vezet
országos toborzó programot
indít.
Jelentkezzen, ha elmúlt 18
éves, középfokú végzettségű,
büntetlen előéletű magyar
állampolgár!
Amit kérünk: fényképes
önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget és
nyelvtudást igazoló okiratok
másolata
Amire a fizikai felmérőn
fel kell készülni: fekvőtámasz, hajlított karú függés,
fekve nyomás, 4x10 m-es ingafutás, helyből távolugrás,
hanyatt fekvésből felülés,
2000 m-es síkfutás.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat elvégzéséhez
szükséges dokumentumok:
egy évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye;

Házasságot kötöttek:

Pálinkás Gergely és Néder Bettina; Dinka
Csaba és Rocska Viktória, Baráth János
András és Bukros Szilvia

Elhunytak:

Sleng József /1959/, Nagy Ferenc /1953/,
Mészárosné Zaczhár Zsuzsanna /1954/,
Horányi József István /1926/, Török Sándor
/1930/, Kaldenecker Géza István /1942/,
Lovász-Szabó Lászlóné sz: Pásztor Valéria
/1930/, Kondér Jánosné sz: Kollár Ilona
/1933/, Lukács Rezsőné sz: Major Anna
/1931/, Szabó Gábor /1970/, Koppány
Lajosné sz: Vavrik Zsuzsanna Mária
/1948/, Hortobágyi Lászlóné sz: Miskei
Ilona /1931/ Varga Kornél Bertalanné
sz: Hauberl Márta /1937/, Pintér Miklós
/1964/, Tóth László András /1974/, Volentics
József /1952/, Baracsi Sándorné sz: Baksai
Piroska /1939/, Mókus János /1953/, Varga
András György /1943/, Leitner Géza /1936/,
Demeter János /1946/, Máté Imre /1941/,
Hanusz Imréné sz. Steidl Mária Lujza
/1942/, Selmeci Éva Anna /1943/, Vaskó
Zsolt Béla /1966/, Szabó Árpádné sz. Majzik
Anna Borbála /1934/, Tamás János /1931/,
Traupert János Dezsőné sz. Kulcsár
Amália /1937/, Traupert János Dezső /1936/,
Hörömpő Gergelyné sz. Csuka Ida Julianna
/1927/, Holba József /1939/

VÉRVÉTEL, KÖTÖZÉS OTTHONÁBAN!
Feszültségmentes, rohanás nélküli
egészségügyi szolgáltatások már Vácon is!
Tel: 06-30-320-0461 - www.vervetelhazhozjon.hu

Jan.

Születtek:

December

H.

Balogh Gyula Benjámin és Mihály Anett
gyermeke: Benjámin; Turcsik Imre és
Kiss Zsófia gyermeke: Benett; Szabó
István és Sebián Andrea gyermeke: Anna
Zsóﬁa; Tóth Márk János és Szirota Laura
gyermeke: Máté; Oláh Bálint és Kapusi
Enikő gyermeke: Péter; Maka Róbert Attila
és Boda Izabella gyermeke: Petra Zsóﬁa;
Varga Zoltán és Mizser Dóra gyermeke:
Luca; Dr. Szabó Dániel és Dr. Molnár
Bernadett gyermeke: Réka Anna; Tasi
Zoltán és Gáspár Zsanett gyermeke: Hunor;
Dobisz Tamás és Polgár Kitty gyermeke:
Natasa; Prantner Péter és Császár Ivett
gyermeke: Péter Vince, Becsjanszki János
Sándor és Kalocsai Tünde gyermeke: Lili
Anita, Pucz Dávid János és Mundi Henriett
gyermeke: Dorián, Berczeli Balázs és
Bodor Krisztina gyermeke: Zita

A váci főtéren, közvetlenül
a Fehérek temploma mellett!

STEAKEK | BARBECUE FINOMSÁGOK
HAMBURGEREK | ITALKÜLÖNLEGESSÉGEK
NYITVA TARTÁS H.- Cs.: 11.30 - 23.00
P.-Szo.: 11.30- 01.00 V.: 11.30 - 23.00
Asztalfoglalás : 06 30 / 305-8609
Éttermünk kártyaelfogadó hely!

Elérhetőségek:
06-1-301-8396
toborzas@bv.gov.hu
www.bv.gov.hu/toborzas

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

www.vac.hu
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Köszöntjük a szépkorú Jónás Jánosnét!
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Jónás Jánosné a közelmúltban
betöltötte 90. életévét, s ebből az
alkalomból - az önkormányzat
nevében - Mokánszky Zoltán alpolgármester és Mohácsiné Dim
Rita, az Intézményfelügyeleti
és Humán Osztály vezetője is
felkeresték, hogy átadják neki
az Orbán Viktor miniszterelnök
kézjegyével ellátott díszoklevelet és a város ajándékát.
Jolika néni aktív éveiben
csaknem végig egy munkahe-

A

Deákvári Gyógyszertár

B

H

Vác, Deákvári főtér 30.

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

Központi Gyógyszertár

Vác,Dr. Csányi L. krt. 46.

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

C

Vácz Remete Gyógyszertár

Vác, Magyar u. 3.

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

D

Gyöngyvirág Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 3.

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

E

Kisváci Szent Gellért Gy.

Vác, Papp Béla u. 10.

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

F

Váci Levendula Gyógyszertár

Vác, Sas u. 1/a.

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

G

Benu Gyógyszertár Vác

Vác, Zrinyi u. 9.

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

H

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

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

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

lyen, a Forte-gyárban dolgozott,
harmincöt éven át volt a legendás cég munkatársa.
Ami a családot illeti, az bizony igen népes, az ünnepelt
tíz unokával és már tíz dédunokával is büszkélkedhet, a szép
famíliából többen külföldön
élnek, de ők is szinte teljes létszámban hazajöttek a „szűkkörű” születésnapi köszöntésre,
amin harmincheten vettek
részt.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján
a Váci Polgármesteri Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) ebrendészeti feladatai ellátása érdekében
Vác város közigazgatási területén
tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából 2018. október 15. napja
és 2019. február 28. napja között
ebösszeírást végez.
Az eb tartója, tulajdonosa az eböszszeíráskor köteles a törvényben
előírt adatokat a Hivatal rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás
önbevallásos módszerrel történik,
az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása bírságot vonhat
maga után.
Az Ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők: a Váci Polgármesteri Hivatal portáján (2600
Vác, Március 15. tér 11.), a Váci
Polgármesteri Hivatal Műszaki
Osztály – Környezet- és Természetvédelmi Csoportjánál (115. iroda),
a váci állatorvosi rendelőkben, letölthetők a www.vac.hu honlapról,
továbbá nyomtatással, fénymásolással sokszorosíthatók.
Az adatlap kézzel is kitölthető, de a
saját kezű aláírás minden esetben
elengedhetetlen feltétele a benyújtásnak!
Az ebösszeíró adatlapot ebenként
kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal
részére az alábbi módok valamelyikén:
Levélben, postai úton a 2600 Vác,
Március 15. tér 11. levélcímre. A
borítékra kérjük írják rá: „Eböszszeírás”!
Személyesen leadható a Hivatal
portáján található gyűjtőládába
helyezve.
Elektronikus úton, a termeszet@
varoshaza.vac.hu címre küldve.
Elektronikus úton feltölthető a
www.vac.hu honlapon található
E-ügyintézés/Nyomtatványok/
Településüzemeltetés menüponton
keresztül.
Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2019. február 28.
Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy amenynyiben 2019. február 28. napját
követően az Ebösszeíró adatlapon
szereplő adatokban változás állna
be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete
alá, azt be kell jelenteni a hivatal
részére, a változást követő 15 na-
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Az önkormányzat
nevében és
képviseletében a
Váci Városfejlesztő Kft.
vagyonhasznosítási
részleg (Vác, Köztársaság út 34.)
2018. december havi
hirdetései
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-szolgáltatásvendéglátás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 21. fsz. 2. alatti
található, 3102/1/A/2 hrsz-ú, 41 m2
alapterületű, nem lakás céljáró szolgáló
helyiség – kereskedelem-szolgáltatásvendéglátás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 17. fsz. 2. alatti
található, 3105/1/A/2 hrsz-ú, 119 m2
alapterületű, nem lakás céljáró szolgáló
helyiség – kereskedelem-szolgáltatásvendéglátás 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 – kereskedelemszolgáltatás 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

Lakás piaci alapon
bérbeadásra:
- Vác, Zöldfa utca 22. 3. emelet 11. szám (2
szoba, 55 m2 alapterületű összkomfortos)
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

pon belül.
Felhívjuk továbbá a tisztelt ebtulajdonosok ﬁgyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról
és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10)
bekezdése értelmében a 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus
transzponderrel (chippel) megjelölve tartható.
Amennyiben a jogszabályban
meghatározott kötelezettségének
még nem tett eleget, azt kérjük,
haladéktalanul pótolja!
Együttműködésüket köszönjük!
Deákné Dr. Szarka Anita jegyző

Hajrá Vác!
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SPORTEREDMÉNYEK
Labdarúgó NB II.
Győri ETO - Vác FC:

2-2

Vác FC - Békéscsaba:

1-1

Nyíregyháza Spartacus FC - Vác FC:

1-2

Vác FC - Kaposvár:

0-0

Duna Aszfalt - Vác FC:

0-2

Női kézilabda NB I.
Ferencváros - GVM Europe Vác:

39 - 18
GVM Europe Vác - Eszterházy:

36 - 18
MTK Budapest - GVM Europe Vác:

24 - 25

Végre újra itthon
fogadhatja a
soros vendégeket
a Vác FC csapata
Hosszan elhúzódó egyeztetés végére került pont október 30-án, amikor is
a Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága aktuális pályabejárása
nyomán úgy döntött, hogy a Vác FC a jövőben ismét a városi stadionban
játszhatja meccseit.
Mint korábban megírtuk, a
pálya füves részének feljavítása
után számos hatóság vizsgálódott
a helyszínen és írt elő még
további változtatásokat, ezeket
csaknem határidőre sikerült is
megvalósítani.
Tehát a lényeg: kényszerű
„albérletes” időszakot lezárva a

november 1. utáni mérkőzéseket
újr a a v á r o s i s t ad ion ba n
játszhatja a csapat.
Az első ismét tényleg hazai
vendéglátó mérkőzésre - melyre a
klub díjtalan belépést biztosított
a szurkolóknak - csaknem ezer
néző látogatott ki, hamisítatlan
futballhangulatot teremtve.

Birkózópalánták
sikerei
Az idei szabadfogású birkózó
diákolimpia országos döntőjében
a Budapest Honvéd váci
ﬁókcsapatát, valamint iskoláját,
a váci Radnóti Miklós Általános
Iskolát Végh Máté képviselte
és végül az előkelő harmadik
helyen végzett, mellyel a tavaszi
kötöttfogású országos bajnoki
címe, valamint a szabadfogású
országos magyar bajnokságon
elért ezüstérme mellé újabb
értékes érmet szerzett
iskolájának és klubjának.
A Cifferszki Ákos és Mrena
Gábor által irányított váci
f iók c s ap at a d i á k ol i mpi a
országos döntőjét követően,
a legfiatalabb versenyzőkkel
eleget tett a Ferencvárosi Torna
Klub meghívásának és részt
vettek a Kakucson november
11-én megrendezett meghívásos
versenyen.
Összesítésben a 4 arany-,
3 ezüst- és 2 bronzéremnek
k ö s z ön he t ő e n a c s ap at ok
versenyében a váci küldöttség
az 5. helyen végzett.

Visszavágott a 2017.
novemberi kupakudarcért
a Vidi a Vácnak: tavaly
városunk csapata 3 - 1-es
győzelmével kiejtette a
fehérváriakat, míg most
ug yanez az eredmény
született a Magyar Kupa
főtáblájána k másodi k
fordulójában, csak éppen
fordított előjellel – Marko
Nikolicsnak az Europa
Ligában is szereplő
együttese ör ülhetett a
továbbjutásnak.

Január 5-én lesz az újabb cyclocross futam

A 2018/2019-es cyclocross
magyar kupa szezon nyolcadik
futama lesz a hagyományosan
a l i g e t b e n t a r t a n dó v á c i
megmérettetés, melyre január

3-a éjfélig előnevezési tarifával
lehet regisztrálni, átutalással
r endez ve a díjat . A z ezt
követően beérkező nevezési
díjakat ﬁ zetett versenyzők az
előnevezési díj és a helyszíni
nevezési díj közötti különbözetet
a helyszínen rendezni kötelesek.
Ezen túlmenően már csak a
helyszínen, az adott futam
k e z de t e e l ő t t 1 ór á i g , de
legkésőbb 12:00-ig van lehetőség
nevezésre.
Pályabejárás: 9 órától 10:30ig. Utána minden futam első

célba érkezője mögött nyílik
a követ kező lehetőség, a
következő rajt előtt 10 percig!
Ha az utolsó, még pá lyán,
versenyben lévő versenyzőt
megelőzi a pályajáró versenyző,
akkor őt kizárják, tehát elveszíti
az adott versenyen az indulás
jogát.
Pályajárás során is kötelező
a bukósisak viselése.
Bővebb információ a 0670-394-6409-es telefonszámon
vagy a vaccrossinfo@gmail.com
drótposta címen kérhető.

Hirdetés
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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

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

DECEMBERBEN-JANUÁRBAN

Csatlakozz
folyamatosan
növekvő
közösségünkhöz!
Közép- és Kelet-Európa
legnagyobb nyomdája, az
Ipress Center folyamatos munkarendbe
· betanított munkásokat (nyugdíjasokat is)
· nyomdaipari szakmunkásokat,
SBLUªSPTPLBU 
UBSHPODBWF[FUìLFU
· elektromos karbantartókat

keres

Karácsonyi ár
világítás, m

770 Ft
-tól

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

