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Az 1848-1849-es forradalom 
és szabadságharc dicsőséges 
tavaszi hadjárata váci csatájá-
nak momentumait felidéző ha-
gyományőrző esemény főtéri 
gyülekezőjén és seregszemléjén 
ezúttal Steidl Levente, az önkor-
mányzat művelődési - oktatási 
és i� úsági - sport bizottságának 
elnöke, a Madách Imre Gimná-
zium igazgatója köszöntötte a 
főszereplő hagyományőrzőket 
és az érdeklődőket.

- Az emlékhadjárat és ezen be-
lül a váci csata bemutatásának 
célja, hogy méltóképpen emlé-
kezzünk az újkori magyar had-
történelem legdicsőbb napjaira. 
A Görgei Artúr tábornok vezeté-
sével meginduló tavaszi hadjárat 
egy stratégiai csoda volt, hiszen a 
létszámában és tüzérségében ki-
sebb honvédsereg négy hét alatt, 
egyetlen csatát sem veszítve, ki-
űzte az ország területének nagy 
részéről a minden tekintetben 
túlerőben lévő császári és kirá-
lyi hadsereget. Bebizonyosodott, 

hogy az alig egy éve létező ma-
gyar honvédsereg képes reguláris, 
szabályos haderőként működni, 
s komoly ellenfélként felvenni a 
harcot a császári alakulatokkal. 
Az pedig ugyancsak nagyon fon-
tos eredmény, hogy a rövid időn 

belül kivívott sokadik győzelem 
lelki hatásának köszönhetően 
a magyar honvédek morálja, s 
így további teljesítménye is jelen-
tősen erősödött. Ez azért is fontos, 
mert még a hadjárat megindulá-
sakor, az 1849. április 2-i támadás 

előtt az osztrák tábornok, Franz 
von Schlik - saját szavaival élve - 

„egy kis nyúlvadászatra” invitálta 
tisztjeit a magyar táborba, ám 
ezen a napon a nyúl alaposan 
megkergette a vadászt - kezdte 
beszédét a szónok. 7. oldal

Ismét felidézték a váci csatát

Társulási ülés a városházán
Április 17-én a váci város-

házán tanácskoztak az Észak- 
Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdál-
kodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulást 
alkotó településeket képvi-
selő polgármesterek, hivatali 
vezetők, kilencvenegy hely-
hatóság képviseltette magát 
az ülésen, így a grémium 
határozatképes volt.

A települések vezetői dön-
téseikkel megteremtették a 
jogszerű működés törvényes-
ségi feltételeit, rendezték a 
pénzügyi és gazdasági mű-
ködés alapjait és személyi 

változásokról is szavaztak. 
Megválasztották a társulás 

alelnökének Medvácz Lajost, 
Balassagyarmat polgármeste-
rét, mint a legnagyobb lélek-
számú Nógrád megyei társte-
lepülés vezetőjét. 5. oldal

Kormányablak nyílt a Csányi körút 45. alatt - Befejeződött a 
Csányi László krt. 45. alatt i irodaépület felújítása, április 23-án meg-
nyílt itt egy új Kormányablak hivatal, ahol t izenhat munkaállomáson 
fogadják az ügyfeleket az ügyintézők.

Az avatóünnepségen Fördős Att ila polgármester, Rétvári Bence, a 
választókerület országgyűlési képviselője, Tuzson Bence, a Miniszter-
elnökség közszolgálatért felelős államtitkára és Tarnai Richárd, Pest 
megye kormánymegbízottja vágták át a nemzet i színű szalagot, s a 
Váci Járási Hivatal vezetője, Maruszki Gábor  is köszöntőt mondott.

Ezzel Vác kivételes helyzetbe került, hiszen nagyon kevés hasonló 
lélekszámú kisváros van, ahol három Kormányablak hivatalban 
intézhet ik ügyeiket az állampolgárok.
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Cservenák Péter gyűjteményéből

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 Körmendi Rezső, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez 
időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon.

A múlt havi képrejtvényként egy, a Karolina kápolnát láttató archív fotó szerepelt.
Mostani feladványunk megfejtését május 15-éig várjuk.

Bár még alig több mint az év negyede telt el, bízvást 
kijelenthetjük, hogy a 2019-es esztendő újabb fontos 
évszámként íródhat be a váci sporttörténelembe.

Mindenképp az élre kívánkozik, hogy megalakult egy 
új klub, a Váci Karakán Kajak - kenu Sportegyesület, 
élén - elnökként és t iszteletbeli elnökként - két velünk 
élő legendával, az egyaránt egyéni olimpiai bajnok 
Gyulay Zsolttal és Hesz Mihállyal. Hívó szavukra rögtön 

csatlakozott a Csernák Károly alapította Váci Vasutas SE tagsága és az "öreg", 
Babella László mesteredző, több nagy bajnok nevelőedzője. A cél első körben a 
liget határába tervezett, turiszt ikai-, tömeg- és versenysport célokat is szolgáló 
vízi-sport bázis megvalósítása, hosszabb távon pedig az, hogy városunk újra a 
kajak - kenu sportág kiemelkedő jelentőségű fellegvára legyen.

Aztán elkönyvelhetjük, hogy a Váci KSE férfi  kézilabda klub csapata 
az NB II-es bajnokság győzteseként, csaknem makulátlan teljesítménnyel 
sokadjára is kivívta az élvonali tagságot. Vagyis ismétlődik a sporttörténelem, 
amennyiben a következő idényben ismét mind a nők-, mind a férfi ak között 
első osztályú csapattal képviseltethet i magát a város a bajnokságokban. Ez 
példa nélküli fegyvertény a kisebb vidéki városok összehasonlításában.

A labdarúgásban pedig elérkeztünk két fontos évfordulóhoz, hiszen 
százhúsz évvel ezelőtt alakult meg az első váci sportegyesület, amelynek 
letéteményeseként a Vác FC - Samsung csapata - több dobogós helyezést, 
kupadöntős szereplést megkoronázva - negyed századdal ezelőtt megnyerte az 
NB I-es bajnokságot, harmadik vidéki klubként.

Mindezek alapján is egyértelmű, hogy településünk folyamatosan méltó a 
"Nemzet Sportvárosa" kitüntető címre, a folytatásra nézvést meg csak annyit 
zárszóként, hogy Hajrá, Vác!
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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

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@fi desz.hu
Helye: Városháza, 133. szoba, 

alpolgármesteri iroda

Mokánszky Zoltán
Vác város alpolgármestere

Vác 7. sz. választókerületének képviselője 
Ideje: minden hónap első 

hétfőjén 14:00-18:00 
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor

Telefonszám: 27/315-534
E-mail: 

mokanszky.alpolgarmester@varoshaza.vac.hu
Helye: Városháza, 133. szoba, 

alpolgármesteri iroda

Jegyzői fogadóóra
Deákné Dr. Szarka Anita

Vác Város Jegyzője 
Ideje: minden héten hétfőn 

14.00-18.00 óráig
Helye: Városháza, fsz. 33. iroda

Telefonszám: 06-27/513-409
E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu

Országgyűlési képviselői 
elérhetőségek

Rétvári Bence
országgyűlési képviselő

Email: retvari.bence@fi desz.hu
Telefonszám: 20/274-8777

Önkormányzati képviselői 
fogadóórák
Kriksz István

Vác 1. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés 

alapján bármikor.
Telefonszám: 30/913-2607

E-mail: krikszistvan@fi desz.hu
Helye: Fidesz Iroda , Vác, Március 15. tér 16.

Kovács Ágnes
Vác 2. sz. választókerületének képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@fi desz.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@fi desz.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@fi desz.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@fi desz.hu

Helye: Fidesz Iroda, Vác, Március 15. tér 16.

Dr. Bóth János
Vác 9. sz. választókerületének képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 20/466-8011
Helye: MSZP-iroda (Vác, Zrínyi u. 9.)

Balkovics Péter
Vác 10. sz. választókerületének képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 20/418-0115 
E-mail: peter.balkovics@gmail.com

Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.

Kászonyi Károly
(Jobbik)

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

Krauze István 
(Demokratikus 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.

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 alatti
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 
TESCO KMB irodában. 

Telefon: 70/400-7188
E-mail: BocsN@pest.police.hu

Tóth Ferenc 
rendőr zászlós

Vác, III. számú KMB körzet
(Deákvár: Gombási út, MÁV vasútvonala, 

külső Rádi út által határolt terület.) 
Fogadóórája: minden hónap első szerdáján 

9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Újhegyi u. 37/a. szám alatti 

KMB irodában. 
Telefon: 70/492-0796

E-mail: TothFer@pest.police.hu

Fazekas József
rendőr főtörzsőrmester

Vác, IV. számú KMB körzet
(Kisvác: Eszterházy, Széchenyi utca, Naszály út, 

Gombási út, illetve a Duna által határolt városrész.) 
Fogadóórája: minden hónap első szerdáján 

9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: 

Vác, Dózsa Gy. u. 53. szám alatti 
KMB irodában. 

Telefon: 70/492-0790
E-mail: FazekasI@pest.police.hu
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Az áprilisi testületi ülésekről 
jelentjük

Hirdetmény

Döntött a testület Krónika

Turisztikai fejlesztés: elkészültek az előzetes megvalósíthatósági tanulmányok
Április 11-ére rendkívüli kép-

viselő-testületi ülést hívott ösz-
sze Fördős Attila polgármester 
az állami támogatást elnyert, a 
múzeumnegyed és a barokk bel-
város fejlesztését célzó kiemelt 
beruházásokkal kapcsolatos ha-
táridős feladat miatt.

A rendkívüliség indoka: A Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 
2019. március 12.-én kibocsátotta a 

turisztikai fejlesztésekkel (barokk 
belváros, illetve múzeumnegyed) 
kapcsolatos támogató okiratokat. 
Ezekben szerepel, hogy 30 napon 
belül be kell adni az előzetes meg-
valósíthatósági tanulmányokat. 
E dokumentumok határidőben 
elkészültek, ám benyújtásuk felté-
teleként szerepelt a képviselő-tes-
tületi elfogadásuk.

A rendkívüli ülésen a döntés-

hozók megismerhették a megva-
lósíthatósági tanulmányok főbb 
pontjait, s ezt követően egyhangú 
döntés született, miszerint az ön-
kormányzat támogatja a vázolt 
elképzeléseket.

A megvalósíthatósági tanul-
mányok alapján a tervezett nagy 
volumenű beruházások a 2019 

- 2022 közötti időszakban, több lép-
csőben valósulnak meg, a felújí-

tott és az új létesítmények átadási 
határidejeként 2023. január 1-jét 
határozták meg a szakemberek.

Alapítványi tervek
a rászorulókért

Társulási ülés a városházán

Hámor Szabolcs személyében új elnök irányítja 
a fő küldetéseként a Tabán utcai Fogyatékosok 
Napközi Otthona munkáját támogató Sorstárs '94 
Közhasznú Alapítványt.

-  M á r t i z e nöt 
é ve sz or os k ap -
csolatban vagyok 
az alapítvánnyal 
támogatóként, és 

nagy megtiszteltetés, hogy én 
vehetem át a stafétát Szarka 
Győzőné, Erzsikétől, aki csak-
nem két évtizeden át vezette 
elnökként a szervezetet. Inspi-
ráló kihívás nekem ez a feladat, 
hiszen sok a tennivaló a rászo-
rulók segítésében - nyilatkozta 
lapunknak Hámor Szabolcs.

- Mi indította a még hangsú-
lyosabb szerepvállalásra?

- Amikor a gondozottak kö-
rében lehetek egy-egy ünnepi 
eseményen, amilyen szeretettel 
ott körülvesznek, azt nem lehet 
igazán szavakkal ecsetelni, ezt 
meg kell élni, ebből adódik a 
lelkesedés. Fontos, hogy ne csak 
jeles ünnepekkor forduljunk 
a rászorulókhoz, hanem hét-
köznapi, természetes életforma 
legyen a segítés.   

- Az alapítvány fő feladata a 
Tabán utcai intézmény munká-
jának támogatása, működési 
feltételeik, komfortjuk javítása. 
Milyen célokat emelne ki ezzel 
kapcsolatban?

- Szeretnénk tovább szépíteni 
az otthon udvarát, amihez bárki 
csatlakozhat akár virágpalán-
ták, növénycsemeték adomá-
nyozásával. Aztán fontos, hogy 
gyógytornász is csatlakozhas-
son az intézmény szakember-

csapatához. A táborozások még 
tartalmasabbá tétele, még több 
vidám találkozó, ünnepi ese-
mény szervezése ugyancsak a 
célok között szerepel, természe-
tesen a családtagok bevonásával. 
És hát van egy hosszabb távú 
nagy álom is: az élethosszig tar-
tó segítés jegyében szeretnénk 
megteremteni a támogatott 
lakhatás biztosításának anya-
gi hátterét, de leginkább vala-
milyen otthonszerű intézmény 
létrehozása lenne az ideális.

- Hogyan szeretnének még töb-
beket megnyerni támogatónak?

- Azt gondolom, hogy a leg-
fontosabb szerepe a személyes 
kapcsolatoknak van ebben, te-
hát igyekszünk megszólítani 
a kisebb-nagyobb cégeket, a 
vállalkozótársakat. Jótékony-
sági rendezvények, például ár-
verések szervezése is a tervek 
között szerepel.

- Bár az adományozás kapcsán 
kulcsfogalom az önzetlenség, 
azért jó ha a társadalom meg-
ismerheti a példát adó segítőket.

- Ez tényleg így van, és ezt 
csinnadratta nélkül, a magunk 
visszafogott módján igyekszünk 
is lehetővé tenni, így például 
szeretnénk létrehozni egy ön-
álló honlapot, ahol beszámolha-
tunk eseményeinkről, eredmé-
nyeinkről, bízva benne, hogy a 
jó példákat látva mind többen a 
rászorulók segítői lesznek. 

R. Z

allas@elektrosziget .eu

Intézze ügyeit
mostantól online!

Egy új vállalkozás elindítása, 
vagy egy meglévő adminisztrációs 
feladatainak teljesítése mellett nehéz 
a rohanó hétköznapok során még az 
önkormányzati hivatalt is útba ejte-
ni. Szerencsére manapság erre már 
nincs feltétlenül szükség, hiszen van 
olyan digitális tér, amelyre belépve 
egyre több helyi hivatali ügy elintéz-
hető. Az Önkormányzati Hivatali 
Portálon keresztül lakossági, ipari, 
kereskedelmi, szociális ügyek sora 
indítható és egyszerűen nyomon 
követhető. 

A portál segítségével adóigazolás 
kérhető, túlfi zetés esetén átvezetés és 
visszatérítés kezdeményezhető, gép-
jármű-, illetve termőföld adó jelenthe-
tő be, valamint helyi/önkormányzati 
adó- és értékbizonyítvány igénylésre 
is van mód. A helyi iparűzési adó 
bevallása a portál segítségével szintén 
könnyűszerrel megoldható, függetle-

nül attól, hogy általános vagy ideig-
lenes tevékenységről van szó.

 Az online rendszerbe való belépést 
és személyes azonosítást követően 
ismét időt takarít meg a rendszer a 
felhasználónak, ugyanis a közhite-
les nyilvántartásokban meglévő sze-
mélyes adatok már automatikusan 
kitöltve jelennek meg az űrlapokon. 

Az online ügyintézési felületen 
közel félszáz különféle ügy indítható, 
többek között ipari és kereskedelmi, 
hagyatéki, birtokvédelmi, valamint 
szociális, sőt az Önkormányzati 
Hivatali Portálról is közvetlen lin-
ken elérhető az úgynevezett e-Papír 
szolgáltatás (epapir.gov.hu), melynek 
segítségével szinte bármilyen egyéb 
ügy is benyújtható elektronikus úton. 

Az Önkormányzati Hivatali Por-
tál a https://e-onkormanyzat.gov.hu 
weboldalon érhető el, melyet telepü-
lésünk weboldalán is megtalálnak.

Vác Város Önkormány-
zatának Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló 
9/2012. (III. 22.) sz. rende-
letének 40. § /1/ bekezdése 
alapján az alábbi tájékozta-
tást adom:

Vác Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete 2019. 
április 18.-i ülésén az alábbi 
rendeleteket alkotta:

- 7/2019. (IV.23.) sz. rendele-
talkotás – a 2018. évi költség-
vetés végrehajtásáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott 
eredet i jogalkotói hatásköré-
ben, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés f.) pontjában meg-
határozott feladatkörében el-
járva az Önkormányzat 2018. 
évi zárszámadásáról rendele-
tet alkot.

- 8/2019. (IV.23.) sz. rende-
letmódosítás – a költségve-
tésről szóló 2/2019.(II.15.) sz. 
rendeletről

A rendeletmódosítást 
elsősorban központi költ-
ségvetésből származó forrá-
sok, valamint a maradvány 
költségvetési rendeletbe 
történő beépítése indokolja. 
Rendeletmódosítást követő-
en az önkormányzati szin-
tű költségvetés főösszege 
11.411.780 eFt.

A rendeletek a Váci Pol-
gármesteri Hivatal Jogi 
Osztály 129. sz. irodájában 
megtekinthetők.

Vác, 2019. április 18.
Deákné Dr. Szarka 

Anita jegyző

Több mint harminc téma szerepelt a képviselő-
testület áprilisi ülésének napirendjén.

A testület felszabadított a költ-
ségvetésből 11 millió forintot az 
Alsó utca Lehár utca és Katona 
utca közötti szakaszának felújí-
tására, 7,5 milliót parkoló kiala-
kítására a Váci Árpád fejedelem 
Általános Iskolánál, 5 milliót a 
térfigyelő hálózat bővítésére, s 
forrást biztosítottak a hivatal, pon-
tosabban a közterület-felügyelet 
szoftverfejlesztésére, menetrögzí-
tő kamera, multifunkciós nyom-
tató és Meglite led elemlámpák 
beszerzésére. 

Fördős Attila polgármester, tár-
sulási elnök előterjesztése alapján 
a grémium hozzájárult ahhoz, 
hogy a jövőben a váci városháza 
legyen a székhelye az Észak-Kelet 
Pest és Nógrád Megyei Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Önkormányzati 
Társulásnak és a hozzá tartozó 
munkaszervezetnek.

Elfogadták a döntéshozók a 
hivatal gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak 2018. 
évi ellátásáról és a Váci Kábítószer 
Egyeztető Fórum múlt évi tevé-
kenységéről szóló beszámolókat.

Hozzájárult a testület a Váci 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
létszámbővítéséhez egy esetmene-
dzser szakemberrel. 

A megnövekedett gyógypeda-
gógiai óraszámokat fi gyelembe 
véve ugyancsak jóváhagyták, 
hogy újabb munkatárs csatlakoz-
zon a feladatot ellátó szakember-
gárdához.

Határozat született arról, hogy 
az önkormányzat tulajdonosi hoz-

zájáruló nyilatkozat ad ki annak 
érdekében, hogy a Vác Városi 
Evezős Club az Lf5-ös pályázat 
keretében jelentős fejlesztéseket 
valósíthasson meg Horváth Mi-
hály utcai bázisán.

A grémium döntött a "Vác Vá-
ros Kiváló Diákja" kitüntető cím 
odaítéléséről is, az idei díjazottak: 
Arany-Tóth Áron, Bauer Kriszti-
na, Burkódi Mikes, Dolnay Ádám, 
Erős Angéla Edit, Gál Benedek, 
Horváth Ábel, Hugyecz Adrienn, 
Királyhegyi Luca, Kmetty Klaudia, 
Komjáti Kincső, Néveri Szilvia, 
Rostás Eszter, Szekeres Ádám 
György, Virág Lili.

* Tárgyalt a testület a váci sport, 
közelebbről a labdarúgás törté-
netének jeles évfordulói kapcsán 
szerveződő ünnepi esemény támo-
gatásáról is. A döntés értelmében 
az önkormányzat 200 ezer forint 
hozzájárulást biztosít. Ugyanak-
kor a testület több tagja - Fördős 
Attila polgármester, Pető Tibor és 
Mokánszky Zoltán alpolgármeste-
rek, Ferjancsics László, Krauze Ist-
ván, Manninger Péter, Matkovich 

Ilona képviselők - különböző ösz-
szegű egyéni felajánlásokat tettek 
az esemény méltó megrendezése 
érdekében.   

***
Százhúsz évvel ezelőtt alakult az 
első városi sportegyesület és hu-

szonöt éve annak, hogy a Vác FC 
- Samsung bajnok lett a labdarúgó 

élvonalban.
Az évfordulók alkalmából május 

12-én "sátoros ünnepnek" ad helyet 
a stadion, az esemény főszervezője 
Belák Gyula és Lebán Tibor.

Az a terv, hogy az NB II-ben ját-
szó Vác FC idénybéli utolsó hazai 
meccsének szünetében kerülne sor 
egy köszöntő ünnepségre, amit egy 
nagyobb program követne, amelynek 
egy, a stadionban felállított rendez-
vénysátor adna helyet.

Az eseményre a szervezők várják 
a huszonöt évvel ezelőtti bajnokcsa-
pat játékosait, szakvezetőit, illetve 
meghívót küldenek az MLSZ veze-
tésének is.

A május 12-i meccsre várhatóan 
ingyenes lesz a belépés.

A társulás döntéshozó grémi-
uma a minősített többség szabá-
lyainak megfelelően kinevezte a 
Zöld Híd B. I. G. G. ügyvezető igaz-
gatójának Hajnal Zsolt Andrást. 
Az új cégvezető az elmúlt évtize-
dekben vezetőként több fővárosi 
nagyberuházásban, köztisztasági 
rendszerek üzemeltetésében, hul-
ladékhasznosító mű létrehozásá-
ban is részt vett. A Nemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő Zrt-nél szakmai 
vezetőként és vezérigazgató-he-
lyettesként is dolgozott. 

Bag vezetője kiválási szándé-
kukról nyilatkozott az ülésen, 
amelyet a tagok elfogadtak, így 
a település december 31-éig gya-
korolhatja jogait a társulásban. 

A korábbi elnök, Gémesi 
György kifogásolta a 2018-as és a 
2019-es költségvetéssel kapcsola-
tos beszámolót. A gödöllői polgár-
mester szerint elnöksége idején 
nem kapta meg azt a támogatást, 
ami a megfelelő fi nanszírozáshoz 
szükséges.

A 116 települést (113 önkor-
mányzatot) ellátó társulás elnöke, 
Fördős Attila elmondta: a korábbi 
elnök összehasonlításában egy 

teljes körű gazdasági évet hason-
lított össze egy háromnegyed évi 
következő évvel, szavai szerint a 
fi nanszírozás különbsége döntően 
ebből adódott.

- Az adatszolgáltatás elégtelen 
volt. A rendszer nem ismerte az 
önköltségi számítást és a kont-
rollingot. Ezeknek a hiányossá-
goknak volt köszönhető, hogy 
az NHKV 881 millió forint túlfi -
nanszírozást mutatott ki a szol-
gáltatást végző társulás cégénél. 
Később fény derült arra, hogy az 
adatszolgáltatás nem teljes körű 
volt a Zöld Híd B.I. G.G. részéről. A 
tevékenység költségeinek nem a 
valós értékei kerültek a felügyeleti 
szerv felé – mondta Fördős Attila.

A váci polgármester hozzátette: 
a következő társulási ülés témája 
lesz a rövid-, közép- és hosszútávú 
tervek megbeszélése is, a cél az, 
hogy a megtakarítási lehetőségek 
feltárása után a minőségi szolgál-
tatás a társulás cégének irányítá-
sával mielőbb helyreálljon. 
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A Magyar Kézilabda Szövetség 
még 2015-ben írt ki először pályá-
zatot önkormányzatok vagy intéz-
ményfenntartók részére, Országos 
Tornaterem Felújítási Program 
címmel. 

A Váci Tankerületi Központ 
több intézményével is részt vett 
a fejlesztési lehetőségben. A tan-
kerület szakreferensei - az iskolák 
igényei alapján - készítették el va-
lamennyi intézményre vonatko-
zóan a teljes pályázati anyagokat.

A pályázat negyedik ütemében 
három iskola – a Szentendrei Iz-
bégi Általános Iskola, a Pomázi 

Mátyás Király Általános Iskola és 
a Sződi Hunyadi János Általános 
Iskola – termei már megújultak.

Jelenleg is zajlik még a mun-
ka a Váci Petőfi  Sándor Általános 
Iskolában (képünkön) és a Szobi 
Fekete István Általános Iskolában, 
ahol a sportszerek mellett a gépé-
szeti és az elektronikai felújítás is 
megvalósul, valamint a nyílászá-
rók cseréje is megtörténik.

A Váci Tankerületi Központ fel-
vállalta a fejlesztéshez szükséges 
önrészek biztosítását, amelyek az 
elnyert összegek harminc száza-
lékát teszik ki.

A Váci Petőfi  Sándor Általános 
Iskola tornatermének felújítása 
több mint 57 millió forintos be-
ruházással valósult meg.

Városunkban hamarosan 
megújul a Váci Árpád Fejedelem 
Általános Iskola sportterme is, hi-
szen a közelmúltban eredményt 
hirdettek a pályázat következő 
ütemében.

Krónika Krónika / Kultúra

Ismét felidézték 
a váci csatát

Rablást is meghiúsítottak
a közterület-felügyelők

Köszönet az ápolóknak Felejthetetlen pillanatok a 
birkózó világbajnokságról
A sport, közelebbről a küzdősport, még közelebbről 
a birkózás és a képzőművészet találkozása igazán 
ünnepi eseményének adott helyet április 5-én Buda-
pesten a Bródy Sándor utcában található Ari Kupsus 
Galéria. A Vácott élő és alkotó Adorján Attila fes-
tőművésznek a tavalyi világbajnokság momentumai, 
érzései ihlette vásznai kerültek a falakra, tizenkét 
nagyszerű műalkotás. A festmények végül majd a 
Kozma István Birkózó Akadémia Alapítvány csarno-
kában kapnak állandó helyet.

Elfogták a közterület-
felügyelők Vác egyik 
régóta keresett 
tolvaját, egyúttal - 
járókelők segítségével 
- megakadályozták egy 
kisfi ú bántalmazását és 
kirablását.

A Magyar Ápolók Napjának a Jávorszky Ödön 
Városi Kórházban rendezett helyi ünnepségén 
Urbán Edina főigazgató és dr. Rétvári Bence 
országgyűlési képviselő is köszönetet mondott 
a betegágyak mellett tevékenykedők elhivatott 
munkájáért.

A megnyitón jelen volt Nenad 
Lalovic, a Nemzetközi Birkózó 
Szövetség elnöke is, aki megismé-
telte a közvetlenül a tavaly októbe-
ri budapesti világbajnokság után 
hangoztatott értékelését.

- Le a kalappal a szervezők előtt, 
a lebonyolítás semmi kívánniva-
lót nem hagyott maga után. Ennek 
a világbajnokságnak köszönhető-
en a sportág új dimenzióba lépett, 
a Papp László Budapest Sportaré-
nában megszületett a modern bir-
kózás. Ez a kiállítás is nagyszerű 
újító kezdeményezés, sportágunk 
és a képzőművészet összekapcso-
lásával - mondta köszöntőjében a 
sportdiplomata.

Németh Szilárd országgyűlé-
si képviselő, a Magyar Birkózó 
Szövetség elnöke kiemelte: a vi-
lágbajnokság megrendezésével 
három célt kívántak elérni.

- Egyrészt bizonyítani akartuk, 
hogy hazánk kiemelkedő nívón 
meg tud rendezni egy ilyen nagy-
szabású sporteseményt, és a visz-
szajelzések alapján ez sikerült is, 
az az általános vélemény, hogy 
magasra tettük a mércét. Aztán 
bíztunk benne, hogy hazai kör-
nyezetben kiváló birkózóink sok 
örömet szereznek sikereikkel a 
közönségnek, örömmel mondhat-
juk, hogy ez is teljesült. Végül, de 
nem utolsó sorban arra töreked-
tünk, hogy az esemény vonzóvá 
tegye a sportágat a fiatalok kö-
zött, és ez a várakozásunk szintén 
valóra vált, a világbajnokság óta 
csaknem háromszáz újonnan 
csatlakozóval gyarapodott az 
egyesületek taglétszáma - mondta 
Németh Szilárd, majd köszönetet 
mondott Adorján Attilának a ti-
zenkét festményért.

A festőművész válaszában 
először is köszönetet mondott a 

felkérésért, no meg azért, hogy 
kivételes lehetőségként a kulisz-
szák mögé is betekinthetett a 
világbajnokságon.

- A festmények alapját ugyan 
saját felvételeim és profi  riporte-
rektől kapott fotók adták, de az, 
hogy testközelből fi gyelhettem a 
sportolókat közvetlenül mérkőzé-
seik előtt, vagy azokat követően, 
nagyon sok plusz élményt adott, 
segített, hogy minél jobban köz-
vetíteni tudjam az érzelmeket - 
mondta az alkotó.

Szentandrási Zsuzsanna mű-
vészettörténész a képeket ajánl-
va megfogalmazta: a festmények 
szuverén történetekből erednek, 
amiknek a megfestett kép jelenti 
a csúcspontját.

- A fotórealisztikus előadásmód 
lényegi eleme, hogy a téri élmény 
visszaadását a háttér elnagyol-
tabb, foltszerű megjelenítésével 
lehet elérni. Ez a látvány érdekes 
módon a valósággal megegyező, 
hiszen ha valamire nézünk, a 
szem a fi gyelmünk középpontjá-
ban lévő dologra fókuszál, minden 
további kissé életlen marad. Ez 
a kidolgozási módszer elveti an-
nak lehetőségét, hogy a lényegtől 
elvonódjon a fi gyelmünk, hiszen 
ha minden precízen kidolgozott 
lenne, elvesznénk a tökéletesen 
éles motívumok rengetegében - 
emelte ki Szentandrási Zsuzsanna.

Ribáry Zoltán

A főtéri gyülekezőn Steidl Le-
vente a dicsőséges tavaszi hadjárat 
negyedik csatájával, a váci ütkö-
zettel kapcsolatban elmondta: 

"A haditerv szerint a Damjanich 
János vezette III. hadtestnek kel-
lett elfoglalnia Vácot az I. had-
test támogatásával. Az I. hadtest 
gyalogosai azonban eltévedtek a 
ködben, és Pencen kötöttek ki, így 
a bekerítés nem sikerült. Az esős 
idő és a felázott talaj miatt Damja-
nich hadosztályainak a Pest – Vác 
úton, a Gombás-patak kőhídján át 
kellett bejutniuk a városba, ám a 
hidat Christian Götz vezérőrnagy 
hadosztálya megszállta. A két fél 
tüzérsége órákon át lőtte egymást, 
Damjanich pedig hiába várta az 
ellenség hátában megjelenő hon-
véd csapatokat. Az ütközetet végül 
Földváry Károly alezredes vitézsé-
ge döntötte el, és a csatában maga 
Götz is halálos sebet kapott. A váci 
ütközet így fényes győzelemmel 

végződött, és megnyílt az út a ma-
gyar csapatok előtt a Garam folyó 
felé. A csatában a magyarok 150, 
az osztrákok pedig körülbelül 400 
embert veszítettek."

Steidl Levente költői kérdés-
ként felvetette, vajon mire tanít 
minket a váci csata, milyen eré-
nyekkel voltak felvértezve azok a 
magyar honvédek, akik végigküz-
dötték a hadjáratot, s szavai sze-
rint ezek a hősiesség, a bátorság, 
a hit és a tisztesség.

- A tavaszi hadjárat sikere által 
egész Európának megmutattuk, 
hogy mire képes a nemzeti ösz-
szefogás, és példát szolgáltattunk 
hősiességből, bátorságból, hitből 
és tisztességből - zárta szavait a 
szónok.

A gyülekező programjában 
énekkel, szavalattal közremű-
ködött Izsák Kata, Horváth Éva 
Sára és Smál-Szilaj Gábor, s nagy 
sikert aratott a Váci I� úsági Fúvó-
szenekar is.

A hagyományőrző esemény 
az ütközet momentumainak 
felidézése után a ligeti honvéd 
emlékmű előtti tiszteletadással 
zárult.                                        R. Z.

A munkájukat végezték a köz-
terület-felügyelők fényes nappal, 
amikor egyikük észrevette, hogy 
a "Márvány téren" egy kamasz 
korú kapucnis fi ú egy nála jóval 
fi atalabb, 9-10 éves kisfi úval du-
lakodik és rángatja. A kisiskolás 
tehetetlen volt.  A járókelők közül 
többen is felfi gyeltek az esetre és 
kiabálni kezdtek, sőt egyikük a 
kisfi ú segítségére sietett, de már 
nem tudott közbeavatkozni.

Egy másodpercig sem haboz-
tak a közterület-felügyelők. Miu-
tán a támadó menekülni próbált, 
egyikük utánaeredt, míg a társa 
a rendőrséggel érkezett a hely-
színre. Körülbelül 8 perc alatt 
intézkedtek a hatóságok. 

Vácott legalább egy éve ke-
reste a rendőrség a kamasz fi út, 

több esetben is gyanúsított volt. 
A régóta keresett tolvaj így végre 
a hatóság kezére került. 

Vác jegyzője személyesen kö-
szönte meg a kollégák, Szűcs Ist-
ván és Horváth Zoltán munkáját. 

- Tévhit tehát, hogy a közte-
rület-felügyelők csak büntetnek. 
Amit a járókelők nem mindig 
láthatnak, segítenek a bajba ju-
tottakon, a város nyugalmáért és 
biztonságáért tesznek nap, mint 
nap. A hatóságok pedig hatéko-
nyan segítik egymást - nyilat-
kozta Deákné dr. Szarka Anita 
jegyző, aki személyesen köszönte 
meg a kollégák munkáját, rend-
kívüli jutalommal, oklevéllel 
megpecsételve az elismerést, s 
egyúttal tolmácsolta köszönetét 
a lakosságnak is.

N e g y e d i k  a l k a l o m m a l 
köszöntötték a betegágyak 
mellett legtöbb időt eltöltő 
egészségügyi dolgozókat a váci 
kórházban. Az ápolók napja 
alkalmából az intézmény a 
Magyar Ápolási Egyesülettel és 
a Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozói Kamarával együtt ün-
nepelte a szakma elhivatott 
képviselőt, akiknek műsorral 
és fogadással is kedveskedtek. 

Az ápolókat elsőként a fő-
igazgató köszöntötte, kiemelve, 
hogy a jobb munkahelyi felté-
telek és hatékony betegellátás 
érdekében több változást is 
bevezetnek a közeljövőben, 
amely a kórház eddigi , jól 
működő alapmódszereire épül.

- Azt tudom mondani egy 
év elteltével, hogy amíg Önök, 
vagy ti a betegágy mellett nem 
csökkent fizikai és pszichés 
terhelés mellett végeztétek a 
napi feladatokat, azalatt nem 
tét lenkedett a vezetés és a 
fenntartó érintett képviselői 
szerv sem, hiszen, orvosi ki-
fejezéssel élve, megtörtént a 
szervezet-diagnosztika, így el 
tudjuk indítani azokat a vál-
tozásokat, amelyeknek már 
látható eredményei lesznek 

- mondta Dr. Urbán Edina fő-
igazgató.

A térség országgyűlési kép-
viselője a lakosság nevében 
is köszönetét és elismerését 
fejezte ki mindazon dolgozók-
nak, akik naponta nagyon sok 
betegnek adnak reményt és 
segítséget a kiszolgáltatott 
helyzetükben.

-  A z e l i sme r é sne k ne m 
csak egy napon kell megnyil-
vánulnia, és nem csak szép 
szavakban kell megnyilvá-
nulnia, hanem a pálya anya-
gi elismertségében is. Ezért 
volt fontos az, hogy az előző 
négy esztendőben is egy több 
mint 60%-os béremelést igye-
keztünk átlagosan mindenki 

számára biztosítani és a ta-
valyi bérekhez képest 2022-ig 
egy 72%-os béremelési prog-
ramban vagyunk - emelte ki 
Rétvári Bence.

Köszöntötte az ápolókat Dr. 
Király Edit, a váci kórház meg-
bízott ápolási igazgatója is: „A 
legszebb emberi hivatás azért 
tenni, hogy egy gyermeket a 
világra segítsünk, valakinek 
az életét, az életbe vetett hitét, 
az egészségét visszaadjuk, vagy 
az elmúlás méltóságát biztosít-
suk. Az Ápolók Napján gondol-
junk azokra a szakdolgozókra, 
akik hivatásuknak élve, em-
berségből, szeretetből, nagy 
türelemmel és odafigyeléssel 
segítik beteg embertársainkat.”

A Magyar Ápolási Egyesület 
megyei ezüstkitűzőjét Sárosi-
né Győri Piroska kapta, Kol-
lárné Barna Rita és Blaskó 
Enikő pedig elismerő okle-
vélben részesült. A szakdol-
gozói kamarától a „A kórház 
elhivatott dolgozója” díjban 
részesült: Farkas Norbertné, 
Juhász Annamária, Lőrincy 
Rita, Melicher Mária, Bálik Ka-
talin, Hénapné Dankó Szilvia 
és Vigyinszky Nóra.

Az ünnepség részeként a 
meghívott szervezeti vezetők 
koszorút és virágokat helyez-
tek el az aulában Kossut h 
Zsuzsanna, és Molnár Gab-
riella, intézetvezető főnővér 
emléktábláinál, majd a miskol-
ci Ferenczi Sándor Egészség-
ügyi Szakgimnázium diákjai 
bemutatták „Empátia” című 
előadásukat.

Tornatermek újulnak meg
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Ünnepi eseményen vehettek 
részt az érdeklődők április 12-én 
a Pannónia Házban abból az al-
kalomból, hogy - "Nyitány, nyolc 
hangra" címmel - megjelent a 
váci költők baráti társaságának 
antológiája.

Elöljáróban Iványi Irén kö-
szöntötte a szerzőket és a ven-
dégeket, emlékeztetve, hogy 
közel húsz év szünet után, 2017 
óta újra van egy közössége az 
irodalmi élet váci szereplőinek.

- A váci költők baráti társasá-
ga az együttműködés jegyében 
jött létre, azzal a céllal, hogy 
egymást ismerve, támogatva 
képviseljék és népszerűsítsék 
a költészetet, s rendszeres mű-
helytalálkozóik mellett idő-
ről-időre közös programokkal, 
műsorokkal lépjenek a nyilvá-
nosság elé. A nyolc alapító tag, 
Bardócz L. Csaba, Ketykó István, 
Makáry Sebestyén, Molnár Jó-
zsef, Pápay Eszter, Péter Péter, 
Szikora Balázs és Rusvay Balázs 

különböző egyéniséget, stílust 
képvisel, ami egyértelműen sok-
színűvé teszi a társaság alkotói 
megnyilvánulásait. Életkort te-
kintve is széles a skála, a csapat 
legi� abb tagja huszonéves, míg 
a rangidőse nyolcvan fölött jár. 
A közös hang megtalálását azon-
ban a tagok egyedisége semmi-
ben sem hátráltatta, hiszen az 
értékek iránti elkötelezettség, 
az irodalom és a versek szere-
tete alapvető módon összefűzi 
őket - mondta Iványi Irén.

Aztán idézte még a társaság 
megálmodója, elindítója, egyben 
egyetlen hölgy tagja, Pápay Esz-
ter közös ars poeticának beillő 
gondolatát, miszerint tisztelet-
ben tartják egymás egyediségét, 
ami önmagukra is természe-
tes módon visszahat, inspirálja 
mindannyiukat, ugyanakkor 
tudatosan hangsúlyt helyeznek 
a "mi" fogalmára is, hogy a tár-
saság nevében szereplő baráti 
jelző valódi tartalmat takarjon, 
és ne csupán egy hangzatos töl-
telékszó legyen.

Az est további részében ter-
mészetesen a költőtársaság 
minden tagja előadta egy-két 
művét, egyaránt nagy sikert 
aratva. Ribáry Z.

Kultúra Kultúra

A szemét útja Hajszter Donát

MÚLTUNK VENDÉGTOLL

Tavaszodik                                                        Cserepkai Tamás felvétele

Nem! A mi generációnk már nem akarja tudni, hogy a háztartási 
output merre folytatja útját! Nem a mi dolgunk, meg különben 
is, már nem pakoljuk az ilyesmit szekérre, hiszen ez ma már egy 
komoly tudomány! Az a lényeg, hogy otthonról tűnjön el, ami 
elvégezte a dolgát. A ház elé kihúzzuk a kukát, meg a szelektívet, 
aztán jön a nagy autó és elviszi. Szükség szerint ráülünk a fehér, 

„megdomestolt” porcelánra és a föld alá küldjük a KFT együttes 
által megénekelt, „megannyi hétköznapi küszködés nyomát”. 

Onnantól nem a mi dolgunk! Jön a sárga csekk, elszaladunk a 
postára és az áldozat bemutatásával, megfi zetjük a szolgáltatás 
ellenértékét.

Ma Magyarországon csak a települési szilárd hulladékból évente 
21 millió köbmétert gyártunk. Képzeljék, ez akkora mennyiség, hogy 
ha 18 év magyar háztartási hulladék képzeletbeli köbméterkockáit 
egymásra pakolnánk, az elérne a Holdig. Ehhez még hozzá kell 
adnunk a szennyvizet is, ebből itthon fejenként, naponta 100 
litert termelünk. Ehhez jön még az ipari szennyvíz, ezzel évente 
500-600 millió köbméter „szürke vizet” termel az ország. Ha ezt 
közvetlenül a Balaton üresnek gondolt medrébe engednénk, 3-4 
év alatt feltölthetnénk vele a teljes tavat.

Az emberiség története során a városokban okozott először 
gondot a szennyvíz és a hulladék. Magyarországon faluhelyen még 
40-50 éve nem is járt kukásautó. Nem volt rá szükség! Hulladék 
egyszerűen alig keletkezett vidéken, az ételmaradékot megették az 
állatok, a budi tartalmát pedig, ha megtelt, kihordták a földekre. 
Ez még szinte csak tegnap volt, a mai negyvenesek-ötvenesek 
gyermekkorának időszakáról beszélünk!

Vácon - akárcsak a többi középkori városkákban - a szennyvizet 
és az éjjeli edények tartalmát, ha nem volt árnyékszék, az útközepi 
kövezett, vagy útszéli árokba öntötték, aztán ha jött az eső (végre), 
lemosta azt a Duna irányába. 

Mint általában, itt is a Duna volt a nagy hulladékszállító, oda 
folyt a város „végterméke”. A török kort követően – ahogy korábban 
írtam – a Duna és az épített város elhatárolását először 1715-ben 
Kollonits Zsigmond püspök kezdte meg, aki kövezéssel választotta 
el a házakat az ártértől. A munkát a városépítő Migazzi folytatta, 
aki 1760-ban védfallal és új házak építésével alakította sétánnyá a 
partszakaszt. Gondolom, a meghívására a városba érkező Mária 
Teréziát és a királyi családot nem szerette volna megbotránkoztatni, 
így hát számos reformintézkedés mellett azt is elrendelte, hogy a 
szemetet és a szennyvizet szekereken szállítsák a Dunához és ott 
öntsék a vízbe.

Vácon a földalatti csatornák kiépítése az 1800-as évektől kezdett 
megvalósulni. Ekkor mészhabarcsból és téglából építettek járatokat, 
amik a házak alól a Duna irányába lejtve szállították a „szmötyit”. 

Amikor 2006-ban a főteret felújították, akkor tárták fel ezeket a 
kis kanálisokat is, amik még akkor is jónéhány házat szabadítottak 
meg „feketén” a feleslegtől. Később az eternitcsövek vették át ezt a 
funkciót, és vezették közvetlenül a folyóba a fekáliát, majd 1928-
ban végre megépült a Váci Vízmű, ami vezetéken szállította az 
ivóvizet a házakhoz, és ez a telep már képes volt fogadni a város 
szennyvizének egy részét is. 

Innentől még hosszú út vezetett a teljes szennyvízhálózat 
kiépítéséig, és a házi kukák hadrendbe állításáig. 

Kegyes Zoltán

A Váci Hírnököt lapozgatva találtam rá a diákújságíróknak 
szóló felhívásra, és mivel most először publikálok ebben az újságban, 
így rövid bemutatkozással kezdem. A Boronkay György Műszaki 
Szakgimnáziumában vagyok végzős. Itt legfőképp informat ikát, 
programozást és IT-val kapcsolatos dolgokat tanultam/tanulok. Ilyen 
irányban tervezem a továbbtanulást, diplomaszerzést. Váci lakos vagyok, 
Deákvaron élek családommal. Az egyik legkedvesebb hobbim a fi lmek nézése, 
elemzése, így ezzel a témával kapcsolatban szeretnék írni az újságba is.

A fi lm számomra nem csak szórakoztató időtöltés, hanem egyenesen 
művészet, méghozzá az egyik legkomplexebb fajta. A fi lm egyszerre dráma, 
zene és fotó, ebből a sokszínűségből adódóan ez a lehető legerősebb eszköz 
egy történet elmeséléséhez, egy gondolatmenet kifejtéséhez, vagy akár 
érzelmek keltéséhez.

Egy fi lm többféleképpen lehet jó:
Lehet csavaros története nagy csattanóval a végén, amit nézve az 

ember csak úgy kapkodja a fejét, hogy ki kivel van, és azon gondolkozik 
utólag, hogy ez a csavar végig a szeme előtt volt, de nem állt össze a fejében. 
Bevallom, ezt a típusú fi lmet többnyire öncélúnak érzem, de vitathatatlanul 
szórakoztatók az ilyen alkotások (pl. Tégla, Más világ, Kapj el, ha tudsz!...).

Lehet tézisdráma. Ezek fognak egy gondolatot, és részletesen kidolgozzák, 
körülírják azt. Az ilyen művek sokszor didaktikusak, de ez is integráns 
része lehet a történetmesélésnek, ha jól adagolják a mondanivalót (pl. 
Hitetlen, Krisztus utolsó megkísértése, Rekviem egy álomért...).

Egy nagyon erősen karakter alapú fi lm is lehet kiváló alkotás. Ehhez 
viszont nagyon jó párbeszédek, monológok és színészek kellenek (pl. 
Kutyaszorítóban, Isten hozta, őrnagy úr!...).

Ezeken kívül még sokféleképpen fel lehet osztani a filmeket, de 
bemutatkozásnak egyelőre ennyi elég lesz. Legközelebb már egy konkrét 
fi lmajánlóval fogok jelentkezni. Addig is, a fent említett fi lmeket ajánlom 
megtekintésre.

Régi Zenei Napok
Az idén is Vác lesz a központi 

helyszíne a Filharmónia Magyar-
ország szervezte Régi Zenei Napok 
rendezvénysorozatnak.

A június 29. és július 6. között 
tartandó fesztivál páratlan kur-
zus- és koncertkínálattal várja 
a historikus régizenei tanulmá-
nyaikat mesterszinten folytatni 
kívánó hallgatókat, valamint a 
régizenét kedvelő közönséget. 

Ezúttal Lax Éva, Bernahrd 
Forck, Nicholas Parle, valamint 

Vashegyi György tart mesterkur-
zust, a képzésekre május 13-a a 
jelentkezési határidő.

További 
informáci-
ók a Régi 
Zenei Na-
pok hivata-
los webolda-
lán (www.
regizenei-
napok.hu) 
találhatók.

A HÓNAP FOTÓJA PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Albumsorozat a Völgyi -Skonda 
Gyűjteményről

Mesterek, Kor-Képek I . , 
Kor-Képek II., Naivok, Égi jel 
a kötetcímei a Völgyi- Skonda 
Kortárs Gyűjteményt bemutató 
albumsorozatnak, amely a jövő-
ben még egy darabbal bővül majd.

A Vácott született és a városhoz 
ezer szállal kötődő Völgyi Miklós 
és felesége, Skonda Mária idestova 
harminc éve tették le a gyűjte-
mény alapjait, s az elmúlt három 
évtizedben több mint ezerkétszáz 
alkotás került be az egyedülálló 
kollekcióba. 

- Édesanyám indíttatására, aki 
pedagógusként tevékenykedett 
hosszú ideig Vácott és jó kap-
csolatban volt Szőnyi mesterrel, 
gyűjtésünket Szőnyi grafi kákkal 
kezdtük, majd festményekkel, 
és később tanítványaival, akik 
szintén mesterek lettek. Aztán 
kibővült a tematika. Az eltelt 
harminc év alatt felépített gyűj-
teményünk bemutatását öt kötet-
be foglaltuk, így létrehozva papír 
alapú múzeumunkat. Szeretnénk 
még egy albumban feldolgozni 
a kisplasztika, szobor, kerámia 
kollekciót, és tematikus albumok 
kiadásában is gondolkodunk. Ma 
már csak kisebb léptékben gyara-

pítjuk gyűjteményünket, hogy - a 
teljességre törekedvén - annak 
színvonala tovább növekedjen - 
mondta Völgyi Miklós.

Az elkészült öt albumból - ame-
lyeket egy, az óbudai Esernyős 
Galériában rendezett kiállítás 
megnyitóján mutattak be - jut-
tattak több mint hetven közin-
tézmény, köztük a váci Tragor 
Ignác Múzeum könyvtárának, 
így a gyűjtemény széles körben 
kutathatóvá vált.

A kötetek tükrözik egyben a 
gyűjtemény szerkezetét is:

Mesterek címszó alatt a XX. 
század első fele iskolateremtő mű-
vészeinek alkotásait mutatják be, 
kiemelve Szőnyi Istvánt és körét.

Az Égi jel című album a gyűjte-
mény szakrális témájú alkotásait 
foglalja kötetbe.

A Naivok című kötet a naiv 
és cigány festészet kollekcióban 
szereplő alkotásait - köztük Bari 
Janó több művét - mutatja be. 

A Kor-Képek I. és Kor-Képek II. 
címet viselő albumokat a hazai 
kortárs festők alkotásaiból gyűjtött 
művek bemutatásának szentelték, 
ez a szegmens teszi ki kollekció 
mintegy kétharmadát.            R. Z.

Nyitány, nyolc hangra

A Területi Összefogással a 
Megelőzésért Alapítvány, a Váci 
Baleset-megelőzési Bizottság és a 
Vác Város Környezetvédelméért 
Alapítvány, „Egészségtábor 2019” 
címmel környezetvédelmi, addik-
tológiai (drog, alkohol, játék, inter-
net) és baleset-megelőzési témájú 
képzőművészeti pályázatot hirdet.

A pályázat célja: Az általános 
iskolák tanulói készségeinek, is-
mereteinek fejlesztése, növelése 
a fenti témákban.

A pályázók köre: Vác, és a váci 
járás általános iskoláinak 6-7. osz-
tályos tanulói.

A pályamunkák beadásának 
határideje: május 20. hétfő 12 óra. 
A pályázat leadásának helye: Pol-

gármesteri Hivatal (Március 15. tér 
11. sz.), természetvédelmi iroda. A 
pályamunkákat Mokánszky Éva 
veszi át.

Kérjük a pályázatok hátoldalá-
ra írják rá az iskola, és a pályázó 
nevét, címét és az osztályát. Az 
értékelést szakmai zsűri végzi. 
A témához való viszonyulás és 
a kivitelezés szempontjából ki-
emelkedő alkotásokból kiállítást 
szervezünk a Madách Imre Mű-
velődési Házban. A tárlat megnyi-
tója és a pályázati eredmények 
kihirdetésének időpontja május 
22. 17 óra.

Bővebb infó a 06-30-921-3924-es 
telefonszámon és a birogyorgy@
yahoo.com e-mail címen kérhető.

Fotó: Cservenák Péter
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KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁC

KATONNA LAJOS
VÁROSII KÖNYVTÁR

ÁC       VVÁC

KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁCV

Május 10. 19.00
Carlo Goldoni: 
A hazug
(Vígjáték, a Váci Dunakanyar Színház 
és az Esztergomi Várszínház előadása)
Jegyár: 2900 Ft

Május 12. 11.00
Bednai Natália – Nagy Péter Sebastian: 
Az aranyhajú leány
(Zenés mesejáték, a Pódium Színház előadása)
A Grimm-testvérek meséje nyomán színpadra 
alkalmazta és rendezte: Bednai Natália.
Jegyár: 1400 Ft

Május 14. 16.00
A. P. Csehov: 
Ványa bácsi
(Dráma, a Váci Dunakanyar Színház 
és a Bartók Kamaraszínház előadása)
Jegyár: 3200 Ft

Május 24. 19.00
Lehár Ferenc – Bodanzky – Gábor Andor: 
Luxemburg gró� a
(Nagyoperett, a Pest i Művész Színház előadása)
Átdolgozta: Pozsgai Zsolt
Jegyár: 3500 Ft

Május 25. 19.00
Mihály Tamás – Horváth Péter: 
Canterbury mesék
(Slam poetry élőzenével, a Váci Dunakanyar Színház 
és a Gózon Gyula Kamaraszínház előadása)
A pikáns jelenetekben is bővelkedő előadás 
14 éven felüli nézőknek ajánlott!
Jegyár: 2900 Ft

Május 26. 15.00
Forgách András: 
Legyetek jók, ha tudtok!
(Musical két felvonásban, a Budaörsi Lat inovits Színház 
és a Múzsák Társulat koprodukciója)
Volt egyszer egy pap, évszázadokkal ezelőtt. 
Nem érdekelte a pompa és a csillogás, karrier – 
csak az árva gyerekek nevelése és a jó keresése. 
Ám amióta világ a világ, az ilyen embernek meggyűlik 
a baja az Ördöggel...
Volt egyszer egy olasz fi lm, évt izedekkel ezelőtt, 
amely közismertté tette ennek a papnak a történetét. 
Nagy sikert aratott Magyarországon is.
És most született egy előadás Budaörsön, amely elmeséli 
ennek a kalandos sorsú papnak, Néri Szent Fülöpnek 
az életét – zenével és sok-sok gyerekszereplővel.
Jegyár: 3200 Ft

Május 7. 17.30
Ezoterikus egészségklub
Petróczy Gábor előadása "Tudatos cselekvés, 
tudatos teremtés avagy hogyan szolgálja az önismeret 
a vágyak beteljesedését?" címmel
Az előadás ingyenes!

Május 11. 10.00
Családi nap
Kézműves foglalkozás gyermekeknek
A foglalkozás ingyenes!

Május 14. 17.00
Irodalomterápiás klub
Klubvezető: Pápay Eszter
A belépés díjtalan, szeretettel várnak 
minden irodalom iránt érdeklődőt!

Május 27. 9.00
Babafoglalkoztató
Zenés foglalkozás mondókákkal és csoportos játékokkal 
a legkisebbek részére

Május 31. 17.00 - 20.00
Kerti Parti
Programok:
17.00 - 18 óra:
„Nevetni kell”
a Madách Imre Gimnázium Drámakörének előadása
18.00 - 18.15 óra:
„Faavatás”
a Bagolybükk Környezet- és Természetvédelmi Egyesület 
támogatásával
18.15 - 19 óra: Népzenei és jazzműsor
a Bartók - Pikéthy Zeneiskola növendékeinek 
közreműködésével
További folyamatos programok: 
halacska horgászat, buborék fújás, arcfestés, krikett.
Büfé: zsíros kenyér, tea
A belépés díjtalan, szeretettel várnak 
minden érdeklődőt!

Madarak és fák napja
Május hónap során, 
9.00 - 16.00 óra között
ismeretterjesztő foglalkozásokra várnak 
óvodai- és iskolai csoportokat.
A foglalkozás ingyenes, 
de előzetes regisztrációhoz kötött!

Kiállítás
Faragó Kriszt ina "Glass Painting By Christ"
című kiállítása
Megnyitó: május 9-én.
A kiállítás június 4-ig látható.

Május 3. 21.00
Stardust koncert
A koncertet az NKA Hangfoglaló 
Könnyűzenei Támogató Program támogatja.
Jegyár: 1.000 Ft (elővételben), 1.300 Ft (az előadás napján)

Május 5. 15.00 - 20.30
Lelki egészségnap
A Jótevők Háza Alapítvány Átjáró Mentálhigiénés Iroda 
szakembereinek közreműködésével
A program zárásaként, 
19 órai kezdettel a színházteremben: 
Müller Péter: Férfi élet Női sors című előadása
Jegyár: 1900 Ft (elővételben), 2.200 Ft (a program napján)

Május 12. 17.00
Nemes István - Dés László: Valahol Európában
Musical a Parlando Társulat előadásában
A musical a Proscenium Szerzői Ügynökség Kft.-vel 
kötött megállapodás alapján kerül színpadra.
Jegyár: 1400 Ft

Május 15. 18.00 és 20.30
Megyünk a levesbe
Hadházi László önálló stand-up comedy estje
Jegyár: 3600 Ft

Május 18. 16.00
Anyák napi nótaműsor 
a László Imre Nótakör előadásában
Jegyár: 600 Ft (elővételben), 
800 Ft (az előadás napján)

Május 19. 9.00 - 15.00
Babaholmi Börze

Május 19. 11.00
Micimackó
Mesemusical a Hadart Színház előadásában
Jegyár: 2000 Ft

Június 1. 17.00
“Értem gyúl ki a fény”
A Thália Művészet i Egyesület Gyémánt Musical Stúdió 
I� úsági Csoportjának 10 éves jubileumi gálaműsora
Közreműködnek: Grubits Blanka, Szreseny Dóra, 
Nábelek Sára. Koreográfi a: Mézes Judit. Rendezte: Smál- 
Szilaj Gábor. Művészet i Vezető: Brenner Judit
Jegyár: 1300 Ft

DUNA-PART, 
ZENEPAVILON

Virágba borult Vác 
egyik legnépszerűbb tere 
Hatalmas sikert aratott a Duna-Dráva Cement Kft. új, a fenntarthatóság jegyében indított kezdeménye-
zése. A DDC Zöld Város Programon a Zöld Alternatíva Vetélkedő versenyzői, váci diákok és a cementgyár 
dolgozói két napon keresztül, együttes erővel szépítették a deákvári KRESZ parkot és a vízfogó területét.

A Duna-Dráva Cement Kft. 
a helyi közösségek támogatá-
sának és egy tisztább, rende-
zettebb és élhetőbb környezet 
kialakításának érdekében 
hívta életre a DDC Zöld Vá-
ros Programot, beépítve azt a 
további három pillérből álló 
társadalmi felelősségvállalási 
programjába.

Vác számos iskolájából és 
óvodájából több mint 200 diák 
és óvodás érkezett az április 
5-i napon, hogy közös erővel 
és fiatalos lendülettel megsz-
építsék a deákvári KRESZ park 
területét.

Ekkor tartották a Zöld Al-
ternatíva Vetélkedő első for-
dulóját is, amelyen a jelentkező 
csapatok izgalmas, kreativitást 
és rátermettséget igénylő fel-
adatokkal találkoztak. Az első 
forduló során egy, a cement-
gyárral, környezetvédelemmel 
és Váccal kapcsolatos kérdőí-

vet töltöttek ki a vetélkedőre 
regisztrált csapatok, majd a 
KRESZ park területén növénye-
ket és fákat ültettek, végezetül 
pedig „Land art”-ot készítettek 
a helyszínen megtalálható galy-
lyakból és levelekből. Az ese-
mény sztárvendége Puskás Peti 
volt, aki maga is szívügyének 
tekinti a környezet védelmét, 
csakúgy, mint a DDC. Az éne-
kes minden feladatból kivette 
a részét, lelkesen támogatta 
a Zöld Alternatíva Vetélkedő 
versenyzőit. A jó hangulatot kö-
zös képekkel is megörökítették, 
amelyek felkerültek a vállalat 
közösségi oldalára.

A DDC-s munkavállalók is 
aktív szerepet vállaltak: a prog-
ramsorozat következő napján, 
április 6-án a vállalat dolgozói 
és a családtagjaik folytatták a 
munkát. A résztvevők elszánt-
ságának köszönhetően a víz-
fogó megszabadult az elbur-

jánzott növényzettől, helyükre 
több száz tő levendula került.

A Duna-Dráva Cement Kft. 
számára fontos, hogy az elül-
tetett fák és növények az idő 
előrehaladtával is gondozva 
legyenek, ebben megbízott 
szakemberek és DDC-s munka-
vállalók fognak segíteni, akik 
folyamatosan öntözik és gyom-
talanítják majd a területet.

A programsorozat létrejötté-
ben Bíró György, a Vác Város 
Környezetvédelméért Alapít-
vány elnöke segítette a DDC-t, 
valamint a helyszíni koordi-
nációban is kiemelt szerepet 
vállalt. 

A frissítőket a Vác-Deákvári 
SE elnöke, Vásárhelyi Tamás 
biztosította a résztvevőknek. 

A legjobban teljesítő 6 csapat 
megmérettette magát a döntő 
során április 26-án, a Váci Ce-
mentgyárban.

(X)

Május 26. 9.30 - 15.00
Városi gyereknap
Kültéri játszópark, kirakodóvásár, vidám előadások. 
Minden program ingyenesen látogatható!
9.30 óra
Kutyaduma Központ kutyás bemutatója
10 óra
Aszfaltrajzverseny
10 óra
Pódium Színház: Állati ki mit nem tud! 

– interaktív zenés játék a gyerekekkel, 
10-12 óra
Bütykölde – kézműves foglalkozás, 
10-12 óra
Lufi hajtogató bohóc,
10-12 óra
Itt a picik helye! – interaktív foglalkozó sarok 
a legkisebbeknek. Vezet i: Hertel Szilvia
11 óra
Iszkiri zenekar
12 óra 
Eredményhirdetés – aszfaltrajzverseny
14 óra
Táncház 
Zenél: Kóborzengő. 
Vezet i: Dr. Ónodi Béla
14-16 óra
Bütykölde – kézműves foglalkozás
15 óra
Zumba Kids Vác. Vezet i: Noja

Április 13-án és/vagy 
14-én igen sokan áldoztak 
néhány órát az idejükből 
a város népszerű közpark-
jainak, zöldterületeinek 
takarítására.

A  DD C  Z ö l d  Vár o s 
Programja keretében a 
deákvári Kresz-parkban 
és vízfogó környezetében 
tevékenykedtek az önkén-
tesek.

M o k án s z k y  Z o l t án 
alpolgár mester az ön-
kormányzat nevében kö-
szönetet mondott a cég 
kezdeményezéséért.

E lmondta :  ez  a  k é t 
egybefüggő zöld terület 
van Deákváron, melyek 
közül a vízfogó nem csak 
pihenőhely, hanem fontos 
műtárgy is egyben, hiszen 
ez akadályozza meg, hogy 
a Naszály felől levonuló 
nagyobb esővíz mennyi-
ség elöntse a várost.
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Születtek:
Mocsai Árpád és Poór Anita 
gyermeke: Máté, Rozsnyai András 
és Herczeg Liliána gyermeke: 
Levente Kristóf, Fuchs Róbert 
és Szigeti Gyöngyi gyermeke: 
Mátyás Vitus, Czeba László és 
Pintér Györgyi gyermeke: Róza 
Mária, Gaál Ferenc és Agócs Nóra 
gyermeke: Balázs Ferenc, Wass 
Péter és Matics Heléna gyermeke: 
Mirella, Dorogi Béla és Pethő 
Gabriella gyermeke: Maxim, 
Holecz László és Ihracska Gerda 
gyermeke: Panna, Smrcz Ádám és 
Hutvágner Éva gyermeke: András, 
Török Gellért Gábor és Bolla Tímea 
gyermeke: Botond János, Nemes 
Marcell Balázs és Szél Renáta 
gyermeke: Balázs Dániel, Szuchy 
Roland és Zsiros Emese gyermeke: 
Félix, Balogh László és Morvaiová 
Melánia gyermeke: András, Bús 
Péter János és Szabó Adrienn 
Bernadett gyermeke: Dániel 
Nimród, Soós János és Oborni Éva 
gyermeke: Bence

Házasságot kötöttek:
Klincsok János és Németh Katalin, 
Bartos Ferenc és Tuef Enikő 
Éva, Bognár Róbert és Darányi 
Regina, Horváth Tibor és Feiner 
Györgyi, Rusvai Bence András és 
Gyóni Krisztina, Dudás Krisztián 
és Simigh Judit Anita, Kovács 
Attila Levente és Székely Ágnes, 
Hvizsgyalka Gábor és Kolláth 
Mónika, Korhán Attila László és 
Demmel Diána, Balogh László és 
Margai Mónika Éva, Raczkowski 
Balázs és Hauzman Rebeka, 
Horváth István és Makker Csilla

Elhunytak:
Kalmár Gusztáv /1939/, Homonnai 
Lászlóné sz: Eishstadter Margit 

/1945/, Suolcsánszky Pál /1941/, 
Furák Gyula /1943/, Csernák 
Károlyné sz: Kettler Erzsébet 
/1935/, Arany Tóth László /1939/, 
Szabó Imréné sz: Debreczeni Mária 
/1924/, Földesi Ferenc /1947/, Danicz 
Sándorné sz: Kertész Éva /1943/, 
Göcző György László /1951/, Mató 
András /1944/, Ágoston Józsefné 
sz: Bíró Magdolna /1938/, Drözsböt 
Lászlóné sz: Laczó Vilma /1937/, 
Laluja Józsefné sz: Veress Erzsébet 
/1959/, Szűcs Kálmán /1927/, Fehér 
Gábor /1970/, Góts Károlyné sz: 
Varga Éva Erzsébet /1956/, Simon 
István /1937/, Sándor Eszter /1959/, 
Rádics Imre /1940/, Török Tiborné 
sz: Hevér Klára /1929/, Pálos Frigyes 
Leó /1924/, Steiner Józsefné sz: Kiss 
Márta /1927/, Antal Sándor Lászlóné 
sz: Katolin Margit /1938/, Gangl 
Imréné sz: Trampó Ilona /1940/, 
Zeller Istvánné sz: Seres Ildikó 
/1942/, Göőz Tiborné sz: Kapornai 
Erzsébet /1940/, Kiss László /1948/, 
Tóth Andor József /1935/, Haár 
Zoltán Nándor /1942/, Burján Károly 
István /1949/, Szűcs Lászlóné sz: 
Gecseg Mária Terézia /1945/, Bozsóki 
Józsefné sz: Pintér Anna /1937/, 
Soós Tibor /1957/, Mikulinszki 
Emil /1964/, Plank József /1929/, 
Tóth Pálné sz: Bahor Eszter /1933/, 
Toldi Lászlóné sz: Veres Ilona /1944/, 
Cserny Gáborné sz: Fazekas Szűcs 
Irén /1936/, Kapuszta Jenőné sz: Kis 
Lenke /1935/, Bertoletti Italo /1933/, 
Alföldi Árpád Sándor /1961/, Rácz 
Ferencné sz: Szabó Etel /1932/, Ács 
Tibor Gyula /1960/, Kozma Balázsné 
sz: Juhász Margit /1924/, Leszenszky 
Istvánné sz: Szabó Ilona /1937/, 
Zsigmond Sarolta sz: Bálint Sarolta 
/1933/, Völgyes Mihályné sz: Nagy 
Ilona Éva /1943/, Paulik Gáborné 
sz: Muka Erzsébet /1935/, Farkas 
Róbert /1950/

Tájékoztató bérlőknek
A Nemzeti Eszközkezelő már-

cius 31-ig levelet küldött bérlőinek, 
amelyben felajánlotta az arra 
jogosultak számára azt, hogy 
eddigi bérelt ingatlanukat ked-
vezményesen visszavásárolják. 
A megvásárlásra a bérlőknek egy 
összegben vagy részletekben van 
lehetőségük, de dönthetnek úgy 
is, hogy továbbra is bérlőként lak-
nak az ingatlanban változatlan 
feltételek mellett.  

Kérik a bérlőket, hogy a tá-
jékoztató levelüket vegyék át és 
olvassák el fi gyelmesen. A levél 
a döntési lehetőségek szerint 
háromféle nyilatkozatmintát 
tartalmaz:

1. Nyilatkozat egyösszegű kedvez-
ményes visszavásárlásról,

2. Nyilatkozat részletfizetéssel 
történő visszavásárlásról,

3. Nyilatkozat bérleti szerződés 
változatlan feltételek melletti fenn-
tartásáról

Kérik, hogy döntése szerint 
mindenki válassza ki az egyik 
nyilatkozatot, és kitöltve küldje 
azt vissza a Nemzeti Eszközkez-
előnek a kézhezvételtől számított 
60 napon belül. Kérik a bérlőket, 
hogy mindenképpen válasszanak 
egyet a három lehetőség közül és 
nyilatkozatukat küldjék vissza 
60 napon belül, mivel ennek el-
mulasztása esetén a jogszabályok 
rendelkezése szerint az albérleti 
díj 2019. július 1-jétől a háromszo-
rosára emelkedik.

További információkért hívja 
a Nemzeti Eszközkezelőt a 06-1-
795-5100-as telefonszámon, vagy 
írjon az info@netzrt.hu e-mail 
címre, illetve látogassa meg a 
www.netzrt.hu. honlapot. 

Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

Mediátorokat képeztek
A Váci Tankerületi Központ 

még tavaly nyújtott be pályázatot 
a Klebelsberg Központ "Új vagy 
működő jó gyakorlat" című pá-
lyázatára Medi-TÁRS – alternatív 
konfliktuskezelés a köznevelés-
ben címmel, melyben a fő cél a 
kortárs mediátorok képzése. 

Az első program Szentendrén, 
a Barcsay Jenő Általános Iskolá-
ban zajlott le. A sikeres képzésen 
felbuzdulva úgy döntöttek, hogy 
a pályázati kereten kívül, saját 
költségre is folytatják a projektet 
és további két iskolát vontak be: 
a szintén szentendrei Izbégi Ál-
talános Iskolát és a Váci Földváry 
Károly Általános Iskolát. 

- Ma rengeteg konfliktus éri 
a diákokat, tanárokat, szülőket, 
ez egy elég összetett probléma. 
Tavaly indítottuk el a mediációs 
képzést Szentendrén, ennek már 
érezzük hatását. Úgy gondoltuk, 
hogy természetesen Vácra is el 
kell jönnie. Szándékunk, hogy 
a képzésről az egész tantestület 
tájékozódhasson – mondta Ve-
rebélyi Ákos, a Váci Tankerületi 
Központ igazgatója. Hozzátette: 
hosszútávú céljuk, hogy a tanke-
rület minden iskolájába eljusson 
az alapképzés.

Pallaginé Nagy Ágnes, a Föld-
váry iskola igazgatóhelyettese 
is részese volt a tanfolyamnak.

- Az iskola egy olyan színtér, 
ahol rengeteg konfliktus lehet, 
hiszen nagyon sokféleképpen 
alakulhat ki ilyen helyzet. Eddig 
voltak a hagyományos techni-
kák, de ez a mediáció egy olyan 
alternatív konf liktuskezelési 
módszer, ami kicsit talán köze-
lebb áll a gyerekekhez is. Ezért 
nagyon örültem, hogy mi peda-

gógusok a szülőkkel vehettünk 
részt rajta, hiszen így közelebb 
kerülhettünk egymáshoz, egy 
hidat képzett közöttünk. A gye-
rekek pedig talán sokkal jobban 
el tudják majd fogadni, ha ők se-
gítik egymást egy-egy konfliktus 
helyzetben.

A projekt azonban itt nem áll 
meg, hiszen már készül az az öt 
órás tananyag, melyben szeptem-
bertől az iskolások osztályfőnöki 
óra keretében sajátíthatnak el 
különböző módszereket. Illetve a 
folyamatszabályozási rendszerbe 
is bekerül az alternatív konflik-
tuskezelés módszere, hogy minél 
kevesebb esetben kelljen a fegyel-
mezés eszközeivel élni egy-egy 
intézményben.

Szünetel a levéltári 
kutatószolgálat

Vác Város Levéltára tájékoz-
tatja a kutatókat, hogy 2019. áp-
rilis 8. és 2019. június 30. között 
szünetel a kutatószolgálat az 
intézményben, ezért az érdek-
lődők szíves megértését és tü-
relmét kérik.

A fenti időszakban elszállítja a 
Váci Püspöki és Káptalani Levél-
tár a levéltárban letétként őrzött 
Váci Püspöki Gazdasági Levéltár 
240 folyóméternyi iratanyagát. 
Ezt követően állományrevízióra 
és raktárrendezésre kerül sor.

A fenti időszakban az ügyfél-
szolgálat zavartalanul üzemel, 
tehát bármilyen igazolási ügyben  

– építési engedély, tanulóidő-iga-
zolás stb. – felkereshető a levéltár 
a nyitva tartási idejében.

Érdeklődni a 06-27-305-444-
es telefonszámon és az info@
vacarchivum.hu email-címen 
lehet.

Úszótábor és 
úszásoktatás is lesz 
a nyári szünetben

A Váci Sport Nonprofit Kft. 
Sütő József úszásoktató vezetésé-
vel idén is megszervezi a minden 
évben nagy sikerrel zajló nyári 
úszótáborát gyermekek számára. 

A táborban a kezdő, haladó 
csemeték is egyforma fi gyelmet 
kapnak, teljes körű felügyelet és 
ellátás mellett, gyönyörű kör-
nyezetben töltik el az egy hetes 
turnusokat.

A programot színesebbé teszik 
a rövid kirándulások a város, a 
liget területén, kisvonatozás és a 
tűzoltóság meglátogatása. 

A felnőttebb korosztályra is 
gondolva, szintén heti turnusok-
ban lehetőség van fejleszteni a 
fiatalok úszáskészségét, kezdő 
és haladó szinten is.

A nyári úszótáborba 5-től 14 
éves korig várják a gyermeke-
ket. A napi kétszer egyórás úszás 
mellett háromszori étkezést is 
biztosítanak a nebulóknak.

Aki nem akar, vagy nem tud 
a táborban részt venni, azok szá-
mára intenzív úszásoktatást is 
szerveznek a nyári szünetben. 
A jelentkezők hétfőtől péntekig 
vehetnek részt az egyórás fog-
lalkozásokon, külön a kezdők 
és külön a haladók.

Bővebb információ Sütő József 
tanfolyamvezetőtől kérhető a 
06-30/978-5474-es telefonszámon.

Hasznos / Fórum / Hirdetés Fórum / Hirdetés

Lakás szociális alapon 
bérbeadásra:
- Vác, Kölcsey Ferenc utca 19. 5. emelet 2. 
szám alatti 42 m2 területű, 1,5 szobaás, 
összkomfortos lakás
- Vác, Kölcsey Ferenc utca 17. fsz. 4. szám alatti 
52 m2 alapterületű, 2 szobás, összkomfortos 
lakás

Beépítetlen terület értékesítésre:
- Vác belterület 402/46 hrsz-ú, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, Gksz-1 övezeti besorolású, 
4819 m2 nagyságú ingatlan.

- Vác belterület 402/47 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan
- Vác, Csukatelep utca 7. szám alatti, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, Gksz-
8 övezeti besorolású, 3516 m2 nagyságú 
ingatlan

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

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

01. E 02. F 03. G 04. H 05.  I
06.  A 07.  B 08. C 09.D 10. E 11. F 12.  G
13.  H 14.  I 15. A 16. B 17. C 18. D 19.  E
20.  F 21.  G 22. H 23. I 24. A 25. B 26.  C
27. D 28.  E 29.  F 30. G 31. H 01.. I 02. A
03. B 04.  C 05. D 06. E 07. F 08. G 09. H

M
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Mediátorokat képeztek
A Váci Tankerületi Központ 

még tavaly nyújtott be pályázatot
a Klebelsberg Központ "Új vagy
működő jó gyakorlat" című pá-
lyázatára Medi-TÁRS – alternatív 
konfliktuskezelés a köznevelés-
ben címmel, melyben a fő cél a 
kortárs mediátorok képzése. 

Az első program Szentendrén, 
a Barcsay Jenő Általános Iskolá-
ban zajlott le. A sikeres képzésen
felbuzdulva úgy döntöttek, hogy
a pályázati kereten kívül, saját 
költségre is folytatják a projektet 
és további két iskolát vontak be:
a szintén szentendrei Izbégi Ál-
talános Iskolát és a Váci Földváry
Károly Általános Iskolát.

- Ma rengeteg konfliktus éri
a diákokat, tanárokat, szülőket, 
ez egy elég összetett probléma.
Tavaly indítottuk el a mediációs
képzést Szentendrén, ennek már 
érezzük hatását. Úgy gondoltuk, 
hogy természetesen Vácra is el 
kell jönnie. Szándékunk, hogy
a képzésről az egész tantestület 
tájékozódhasson – mondta Ve-
rebélyi Ákos, a Váci Tankerületi
Központ igazgatója. Hozzátette:
hosszútávú céljuk, hogy a tanke-
rület minden iskolájába eljusson
az alapképzés.

Pallaginé Nagy Ágnes, a Föld-
váry iskola igazgatóhelyettese
is részese volt a tanfolyamnak.

- Az iskola egy olyan színtér, 
ahol rengeteg konfliktus lehet, 
hiszen nagyon sokféleképpen
alakulhat ki ilyen helyzet. Eddig 
voltak a hagyományos techni-
kák, de ez a mediáció egy olyan
alternatív konf liktuskezelési
módszer, ami kicsit talán köze-
lebb áll a gyerekekhez is. Ezért 
nagyon örültem, hogy mi peda-

gógusok a szülőkkel vehettünk 
részt rajta, hiszen így közelebb
kerülhettünk egymáshoz, egy
hidat képzett közöttünk. A gye-
rekek pedig talán sokkal jobban
el tudják majd fogadni, ha ők se-
gítik egymást egy-egy konfliktus
helyzetben.

A projekt azonban itt nem áll
meg, hiszen már készül az az öt
órás tananyag, melyben szeptem-
bertől az iskolások osztályfőnöki
óra keretében sajátíthatnak el
különböző módszereket. Illetve a 
folyamatszabályozási rendszerbe
is bekerül az alternatív konflik-
tuskezelés módszere, hogy minél
kevesebb esetben kelljen a fegyel-
mezés eszközeivel élni egy-egy
intézményben.

ANYAKÖNYVI 
HÍREK

VÉRVÉTEL, KÖTÖZÉS OTTHONÁBAN! 
Feszültségmentes, rohanás nélküli 

egészségügyi szolgáltatások már Vácon is! 
Tel: 06-30-320-0461 , www.vervetelhazhozjon.hu

Deákvári Gyógyszertár Vác, Deákvári főtér 30. 0 6 -2 7/ 5 10 - 8 0 5

Központi Gyógyszertár Vác,Dr. Csányi L. krt. 46. 0 6 -2 7/ 5 0 1 - 63 0

Vácz Remete Gyógyszertár Vác, Magyar u. 3. 0 6 -27/ 3 0 5 - 9 9 7

Gyöngyvirág Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 3. 0 6 -2 7/ 3 0 3 - 3 43

Kisváci Szent Gellért Gy. Vác, Papp Béla u. 10. 0 6 -27/ 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 - 2 7 / 3 1 1 - 1 5 7

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Központi orvosi 
ügyelet

(felnőtt és gyermek)
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
ÁNTSZ épület földszinti helyisége.

 Elérhetőség: 06-27/306-090
Ügyeleti idő:

Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig
Pénteken 16 órától  hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti 

hétvégi fogászati ügyeletek 
megszűntek! 
Legközelebbi 

ingyenes ügyelet:

Szájsebészet
Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 40.

Tel.: 06-1-317-6600

Az önkormányzat nevében és képviseletében a Váci 
Városfejlesztő Kft. vagyonhasznosítási részleg 
(Vác, Köztársaság út 34.) 2018. május havi hirdetései

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

- 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, 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, Március 15. tér 20. alatt található, 
3189/2/A/2 hrsz-ú 76,43 m2 alapterületű, nem 
lakás céljára szóló helyiség – kereskedelem-
szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre
- Vác, Káptalan utca 3. szám alatt, a 
Központi Piac főépületében található 
18+18+8 m2 alapterületű, nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek egyben – kereskedelem-
szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre

Vác, Március 15. 27. szám alatti, 22 m2 
alapterületű, nem lakás céljára szóló helyiség 
–kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás 
tevékenységi körre

Nem lakás célú helyiség - 
felújítással - bérbeadásra:
- Vác belterület 3097/1 hrsz-ú, természetben 
2600 Vác, Március 15. tér alatti 311,2 m2 
területű térfelszíni (terasz) ingatlan és 182,63 
m2 pinceszint

Bossányi Károlyné április 14-
én, Tamás Pál pedig április 16-
án betöltötte 90. életévét, s jeles 
születésnapjuk alkalmából - az 
önkormányzat nevében - Mo-
kánszky Zoltán alpolgármester 
és Mohácsiné Dim Rita, az intéz-
ményfelügyeleti és humán osztály 
vezetője is felköszöntötte őket, 
átadva nekik az Orbán Viktot mi-
niszterelnök kézjegyével ellátott 
oklevelet és a város ajándékát.

Köszöntjük a szépkorúakat!
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Az éjszakai eső ellenére kelle-
mes tavaszias időjárás, néha még 
a felhők mögül is kikandikáló 
napsütés fogadta a 16. Mészkőem-
ber-Légrádi Béla emlékverseny 
mezőnyét. 

A gombási versenyközpontba 
legnagyobb meglepetésünkre 
igen népes mezőny gyűlt össze a 

„felvezető” Mészkőemberke futam-
ra. Idén már két távon mérhették 
össze erejüket a gyerekek. A jól 
megszokott 300 méteres távon 
újdonságként csak 7 éves korig 
lehetett rajthoz állni. A 8-9 évesek 
már belekóstolhattak az emel-
kedőbe, a felnőtt pálya első 1,5 
kilométere erejéig.

A Mészkőember egyéni indítá-
sú hegyi időfutam. Ez azt jelenti, 
hogy a versenyzők egyesével, fél 
percenként rajtolnak. Ennek a 
versenyszámnak az egyik nehéz-
sége, hogy leginkább az óra ellen 
kell menni. A verseny időméré-
sét végző cég honlapján viszont 

Hajrá Vác! / Hirdetés Hajrá Vác!

Női kézilabda NB I.
GVM Europe-Vác - Győri ETO:

27 - 35
GVM Europe-Vác - Ferencvárosi TC: 

33 - 34
Eszterházy - GVM Europe-Vác:

21- 34
GVM Europe-Vác - MTK Budapest:

27- 27

Labdarúgó  NB II.
Vasas - Vác FC:

7 - 4
Vác FC - BFC Siófok: 

2 - 1
Vác FC - Csákvár:

1- 1 
Vác FC - Győri ETO:

3- 1

SPORTEREDMÉNYEK

Zászlót bontott a Váci Karakán 
Kajak - kenu Sportegyesület
A közelmúltban megalakult egy új klub, a Váci Karakán Kajak - kenu Sportegyesület, melynek életre 
hívói azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a város ismét kiemelkedően jelentős bázisa legyen az egyik 
legfontosabb magyar sikersportágnak.

A cél eléréséhez vezető lépések-
ről volt szó elsősorban azon a be-
szélgetésen, melynek Gyulay Zsolt 
kétszeres olimpiai bajnok kajakos, 
a Hungaroring Sport Zrt elnök-ve-
zérigazgatója, az új klub elnöke, 
Csernák Károly, a Karakánhoz 
teljes létszámban csatlakozó Váci 
Vasutas SE elnöke, vezetőedzője, 
Babella László mesteredző, több 
nagy bajnok nevelőedzője voltak 
a főszereplői (képünkön), illetve 
az önkormányzat képviseletében 
jelen volt Pető Tibor alpolgármes-
ter is.

- Mindent, amit a kajak sport-
ban elértem, alapvetően Vácnak 
köszönhetek, úgy éreztem, tar-
tozom azzal a városnak, hogy 
igyekszem segíteni a sportág 
újbóli fellendítésében itt hely-
ben - indokolta szerepvállalását 
Gyulay Zsolt.

Megemlítette: annak idején 
meglehetősen mostoha körül-
mények között készülhettek a 
versenyekre, mégis jöttek nagy 
sikerek. 

- A körülmények sajnos azóta 
sem változtak, ezért az első és 
legfontosabb feladat, hogy ezen 

változtassunk. Azaz mindennek 
a kulcsa a liget határába tervezett, 
a verseny- és tömegsport mellett 
a turizmust is szolgáló vízi sport-
telep mielőbbi megvalósítása. En-
nek a bázisnak olyan helynek kell 
lennie, hogy a fi ataloknak és a 
korábbi sportolóknak is vonzó 
legyen - mondta a kiváló spor-
tember.

Az új klub vezetőségében Gyu-
lay Zsolt mellett - tiszteletbeli el-
nökként - szerepet vállalt Hesz 
Mihály, Vác első olimpiai bajnoka 
(Mexikó, kajak egyes 1000 méter), 
a szintén olimpiai bajnoki címig 
jutó Dónusz Éva (Barcelona, kajak 
4-es 500 méter), illetve a világbaj-
nok Bártfai Krisztián is.

- Ez az illusztris névsor, az ön-
kormányzat támogató hozzáállá-
sa nekem és klubunknak garan-
ciát jelent arra, hogy a Karakán 
sikeres lehet, tehát egyértelmű 
volt, hogy csatlakozunk - mondta 
a Váci Vásutas SE részéről Cser-
nák Károly.

A legendás tréner, Babella 
László szintén természetesnek 
mondta, hogy Hesz Mihály és 
Gyulay Zsolt hívó szavára a jö-
vőben a Karakán sportolóinak 
felkészülését segíti.

- Nyolc évig voltam a Magyar 
Olimpiai Bizottság alelnöke, és 
láttam, hogy a sportágon belüli 
helyi torzsalkodás miatt Vácon 
nem sikerült előrelépni az inf-

rastruktúrában. De ennek most 
már remélhetőleg vége lesz, mivel 
a Bejárható Magyarország Prog-
ram (BMP) keretében a Magyar 
Kajak - kenu Szövetség és Vác 
Város Önkormányzata össze-
fogásának, illetve az unió 100 
millió forintos támogatásának 
köszönhetően úgynevezett EU-s 
megállóhely jön létre a vár alatti 
területen. Az említett program 
fő célja az egészséges életmódra 
nevelés, az igény megteremtése 
a szabadidő hasznos eltöltésére, 
valamint a turizmus fejlesztése, 
amihez illeszkedik az utánpót-
lás-nevelés feltételrendszerének 
javítása - nyilatkozta Gyulay Zsolt.

Hozzátette: az elnyert uniós 
támogatás lehetővé teszi, hogy 
hat évtized után legyen egy új 
csónakháza Vácnak, szavai sze-
rint az a cél, hogy 2020-ban már 
elkészüljön ez a bázis, ahol min-
den feltétel adott lesz a klubélet 
megélénkítéséhez. 

A sajtóbeszélgetésen az is kide-
rült: készül egy hiánypótló album 
a kajak-kenu sportág rendkívül 
gazdag váci történetéről. 

Ribáry Zoltán

Visszatérhet az élvonalba a férfi  kézilabda csapat
Egy évvel ezelőtt búcsúzott az 

első osztálytól a Váci KSE férfi  
kézilabda csapata. Ám miután 
április 6-án legyőzték a tatai 
együttest (Váci KSE – Tatai AC: 
29-24), ezzel biztossá vált, hogy a 
következő bajnoki idényben újra 
az élvonalban szerepelhet a klub. 

Az NB I/B-ben a váciak szin-
te végig kiegyensúlyozott telje-
sítményt nyújtottak: Skaliczki 

László vezetőedző csapata mind-
össze egy vereséget szenvedett 
és egyszer játszott döntetlent, 
összes többi mérkőzésüket meg-
nyerték. 

Az élvonalba való újbóli felju-
tással ismét Vác lehet az egyetlen 
olyan vidéki város, amely egy-
aránt képviselteti magát az NB 
I-es női és férfi  bajnokságban. 

(fotó: Facebook)

Váci sikerek 
a tavaszi hosszútávún

A Csepeli Duna-ágban ren-
dezett hosszútávú szezonnyitó 
versenyen a dobogós helyezések 
tekintetében négy arany és há-
rom bronzérmet nyertek a Vác 
Városi Evezős Club versenyzői.

Megnyerték versenyszámukat: 
Galambos Péter (férfi könnyű-
súlyú egypárevezős), Szklenka 
Bence (férfi  i� úsági egypárevezős), 
Csepel Zsófi a (női könnyűsúlyú 
egypárevezős), Harsányi Viktória 
(leány serdülő egypárevezős). 

A Vác FC berkeiben fontos 
személyi változás, hogy Orbán 
Levente, a klubot működtető 
gazdasági társaság ügyvezető 
igazgatója, a tulajdonos John 
Marshall jobbkeze március 31-
én megvált posztjától. 

"Tisztelettel fogok emlékezni 
mindenkire, akivel akár munka-, 
akár barát i kapcsolat révén 
is összehozott az élet Vácott" - 
nyilatkozta a távozó ügyvezető. 

Ismét nagy siker volt a Mészkőember verseny

Kategóriánkénti győztesek:
Kocsis Emma, Makrai Bálint; Erdős 
Gergely; Matuz Etelka, Burgermeis-
ter Balázs; Benczés Krisztina, Juhos 
Gergely; Polereczky Éva, Dr. György 
Zsolt; Horváth Imréné, Dr. Simonyi 
Ákos.

a célba érkezést követően azon-
nal megjelent a teljesített idő, így 
percről-percre nyomon lehetett 
követni az eseményeket.

A Mészkőember egyik sajátos-
sága, hogy az igen fontos összetett 
győzelem mellett talán még na-
gyobb verseny zajlik az 50 év fe-

letti kategóriában. Légrádi Béla 50 
éves volt, amikor eltávozott közü-
lünk. Ezért a család által felaján-
lott vándorserleg megszerzése az 
50 év feletti versenyzők számára 
igen nagy presztízzsel bír. Ebben 
az évben Dr. György Zsolt kapta a 
kupát. A verseny történetében ő 
az első versenyző, akinek sikerült 
háromszor megszerezni a serleget.              

Somoghy Attila
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Hirdessen nálunk Ön is!

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Váci Városimázs Kft.
Vác, Kossuth utca 21.

Tel.: 06 27/510-900
0630/698-9507

E-mail: estv@estv.hu

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)

www.estv.hu

Hirdetés

Csatlakozzon 
csapatunkhoz!

Közép- és Kelet-Európa 
legnagyobb nyomdája, az Ipress Center 

folyamatos munkarendbe  

· betanított munkásokat (nyugdíjasokat is)

Jelentkezni 
a recepción 

utca 8.) leadott 
önéletrajzzal vagy a

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A 
+36 30 413 2120 TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ

keres

www.vac.hu

Leszúrható kerti 
napelemes lámpák 

590 Ft
-tól


