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Berecz András varázsolt
a szép magyar szavakkal

A Magyar Kultúra Napja városi ünnepségén ezúttal Sölch
Gellért, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának stratégiai
ügyekért felelős helyettes államtitkára mondott köszöntőt, az
esemény műsorának főszereplői
pedig Berecz András mesemondó,
Berecz István néptáncos illetve
Mihó Attila és muzsikus társai
voltak.
- A magyar kultúrára nem te-

kinthetünk csak úgy, mint egy
fontos, megőrzendő értékre, ügyre, hiszen ez a kultúra bennünk és
velünk él, elkísér minket akár a
világ legtávolabbi pontjára, bárhova is sodorjon az élet - fogalmazott
Sölch Gellért.
Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy manapság az uniós,
brüsszeli bürokrácia igyekszik
zárójelbe tenni, elhanyagolni a
nemzeti kultúrák sajátosságait,

tehát nagy felelősség ezeknek az
értékeknek a képviselete.
A köszöntőt követően az volt
ám az igazán nem akármi, amikor az idősb Berecz két kacifántos, gyönyörűséges szavakból
összetett mondatfolyondár közben egyszer csak kikacsintott a
mikrofon mögül a másik főszereplőre, iabb Bereczre, aki épp
belevágott - Mihó Attila zenekara
kíséretében - egy sodró néptáncos

csapásolásba.
Berecz András rávilágított a
magyar nyelv sokszínűségére,
játékosságára is, de ezúttal elsősorban inkább énekesként mutatkozott be, és műsoruk végén
a művelődési központ
szinte teljes közönségét dalra
késztette: nagyon szépen zengett
több mint száz torokból az „Erdő,
erdő, erdő, marosszéki kerek
erdő...” R.Z.
7. oldal

Kiemelt státuszt kapott a színház Korszerűsödhet a katolikus iskola
Kiemelt színházművészeti
szervezet státuszt kapott a Váci
Dunakanyar Színház, így 2019ben mintegy 50 millió forint
állami támogatáshoz juthat.
A bejelentésre a Magyar Kultúra napja másnapján, január
23-án tartott sajtótájékoztató
adott alkalmat.

Az eseményen Fekete Péter
kultúráért felelős államtitkár
hangsúlyozta: ma Magyarországon minden előadóművészeit
szervezet kiemelt státuszra
vágyik, ami az állandó állami
támogatás révén biztonságot,
kiszámíthatóságot, biztos jövőt
jelent.
7. oldal

A Váci Karolina Katolikus
Általános Iskola 206 millió forint kormányzati támogatásban
részesül az épület tervezett felújításának, korszerűsítésének
előkészítésére - jelentették be
január 24-én, az intézményben
tartott sajtótájékoztatón.
Beer Miklós megyés püspök

elöljáróban méltatta az iskolát
alapító elődje, Csáky Károly
püspök érdemét, aztán kijelentette: a több mint száz éves
múltra visszatekintő intézmény
történetében új fejezet kezdődhet a tervezett nagyszabású
fejlesztés és bővítés megvalósításával.
7. oldal

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

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

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

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

Alpolgármesteri fogadóóra
Pető Tibor
Vác város alpolgármestere
Vác 3. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor
Telefonszám: 30/954-6997, 27/315-534
E-mail: petotibor@ﬁdesz.hu
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda

Mokánszky Zoltán
Vác város alpolgármestere
Vác 7. sz. választókerületének képviselője
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor
Telefonszám: 27/315-534
E-mail:
mokanszky.alpolgarmester@varoshaza.vac.hu
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda

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

Országgyűlési képviselői
elérhetőségek
Rétvári Bence
országgyűlési képviselő
Email: retvari.bence@ﬁdesz.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@ﬁdesz.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@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.

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

Balkovics Péter
Vác 10. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/952-0098
E-mail: balkovicspeter@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
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Kászonyi Károly
(Jobbik)
Ideje: minden hónap első csütörtökjén 16:30
Helye: Madách Imre Művelődési Közpon

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

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

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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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

Alig néhány hónapja az egyik kiemelkedő helyi hírként
említhettük a Váci Dunakanyar Színház átfogó felújításának
befejezését, azt, hogy kívül-belül megújult, szebbé és korszerűbbé
vált a teátrum pat inás épülete.
Az akkori ünnepélyes szalagátvágáskor is megfogalmazódott:
a beruházás megvalósítása fontos feltétele azon cél elérésének,
hogy a kulturális műhely normatív állami támogatásban
részesülhessen a jövőben.
Nos, nem telt el negyed év, és január közepén az illetékesek bejelentették: a
váci színház minden követelménynek megfelel annak érdekében, hogy kiemelt
színházművészet i szervezetként folytassa tovább kulturális küldetését.
A kiemelés elismerés a színházcsinálóknak, a fenntartó önkormányzatnak és
persze a közönségnek is, mivel a státusz odaítélésekor sokat nyomott a latba, hogy a
nézők évek óta bizonyítják a színház iránt i odaadásukat.
És hogy miben áll az új rang elnyerésének lényege?
Nos, az egyik legfontosabb hozadék természetesen az, hogy a jövőben
teljes mértékben stabilizálódhat a színház ﬁnanszírozása, úgymond
állami garanciavállalással. Nyilván a repertoár kialakításában is lehetnek
hangsúlyeltolódások, várhatóan az eddiginél jóval több saját produkciót vihet
színpadra a teátrum. Aztán velejáró lehet, hogy kialakuljon egy állandó kis társulat
már befutott, illetve pályájuk elején tartó színészekkel, más színházi szakemberekkel.
Zárszóként - a szakma szereplőinek szokásához igazodva, átvitt értelemben
- leginkább talán kéz- és lábtörést kívánhatunk a Váci Dunakanyar Színház
csapatának az eddigiekhez hasonlóan sikeres folytatáshoz.

SZERKESZTŐSÉG:
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

NYOMDAI MUNKÁK:

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 Velki István, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez
időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon.
A múlt havi képrejtvényként a kisváci református paplak szerepelt egy archív felvételen.
Mostani feladványunk megfejtését február 15-éig várjuk.

Pátria Nyomda Zrt.
Orgován Katalin vezérigazgató

TERJESZTÉS:
Magyar Posta Zrt.

MEGJELENIK:
Vácon 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014

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

Cservenák Péter gyűjteményéből

Döntött a testület
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A januári testületi ülésről jelentjük
Csaknem húsz napirendi témáról tárgyalt az év első ülésén az önkormányzati képviselő-testület.

Az ülés elején a képviselők
egyperces néma felállással
tisztelegtek a nemrég elhunyt
dr. Chikán Csaba közjegyző és
Seregi György ötvös-kovács iparművész emléke előtt.
Delegáltat küldött az ülésre
a MÁV Zrt., így a képviselők
közvetlenül is elmondhatták a
vasúti közlekedéssel, a helyi állomások infrastrukturális problémáival kapcsolatos panaszokat,
észrevételeket.
Felmerült többek között a kisebb helyi állomások elhanyagoltsága, a főállomás kapcsán a
P+R parkoló férőhelykapacitásának szűkössége, a vízelvezeztés
problémája, az évek óta kidőlt
forgalomszabályozó süllyedő
oszlop helyreállítása, továbbá a
csúcsidei túlzsúfoltság is a különböző járatokon.
A vendég, Horváth Szabolcs
területi szakági vezető ígéretet tett, hogy a városvezetéssel
egyeztetve minden kérdésben
igyekeznek segíteni.
Az ellenzéki képviselők határozatot kívántak elfogadtatni arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzat a többségi tulajdonában álló társaságok vezetőinek tiltsa meg a január 1-jén
hatályba lépett 2018. évi CXVI.
törvény adta lehetőségek alkal-

mazását a túlóraszám és a munkaidőkeret emelése tekintetében.
A grémium külön voksolt a téma
napirendre vételéről. A szavazás
alapján végül nem tárgyaltak a
kérdésről, bár az a hozzászólások
során azért szóba került.
A testület támogatta, hogy a
VI. számú, Földváry tér 15. alatti
központú háziorvosi körzet praxisjogát Dr. Tóth Mária átadja Dr.
Ferenczi Nórának.
Határozat született arra
vonatkozóan, hogy a családok
átmeneti otthona szolgáltatás
működtetésére szóló kötelező
önkormányzati feladat teljesí-

tésének felelőse a jövőben a Magyar Protenstás Segélyszervezet
legyen.
Ugyancsak döntés született
arról, hogy a Cházár András
EGYMI Simon Antal Tagintézmény iskola-egészségügyi
ellátása bekerüljön a Szociális
Szolgáltatások Háza feladatainak körébe.
Jóváhagyták a képviselők a
Váci Városfejlesztő Kft. és a társasággal egységes szabályrendszer alapján működő gazdasági
társaságok aktuális beszámolóit.
Támogatást kapott Pető Tibor alpolgármesternek a Helyi

Építési Szabályzat módosítására
vonatkozó előterjesztése is.
A módosítási javaslat alapján
a város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről szóló
52/2018 (XII. 14.) önkormányzati
rendelet 2. számú mellékletében lehatárolt belvárosi területre vonatkozóan megindítja az
önkormányzat a gépi eszközök
parkolási tiltásának törléséhez
szükséges eljárást, továbbá kötelezettséget vállal a dokumentáció elkészítési költségeinek a
költségvetési rendeletbe iktatására. Mindez azt is jelenti, hogy
a terület kiemelt fejlesztési övezetté válhat.
Elfogadta a grémium a helyi
nemzetiségi önkormányzatok
együttműködési megállapodásainak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, a döntés értelmében
nem módosulnak a szerződések.
Jóváhagyta a testület a Váci
Dunakanyar Színház 2018. évre
vonatkozó szakmai beszámolóját, amiből többek között kiderül, hogy mind a gazdálkodás,
mind a műsortervezés szempontjából dominálnak a bérleti
sorozatok, melyeket a korábbi
évek tapasztalatai alapján, tehát
alapvetően a közönség visszajelzéseinek megfelelően alakítottak
ki, és ez a zsinórmérce a jövőre
vonatkozóan is.

Krónika

| VÁCI HÍRNÖK | 5

Virágos Vác: február 8-áig
lehet nevezni a versenyre

Február 8-áig le kell adniuk a jelentkezési lapot a „Virágos Vác” környezetszépítő verseny résztvevőinek.
A már hagyományos verse ny úg y mond k la ssz i k u s
kategór iáiban a szer vező k
keresik a legszebb portákat a
családi házak, társasházak,
intézmények és cégek körében, de újra díjazzák majd a
legszebb balkonokat gondozó
nevezőket is.
Mint azt Mezei Helga főkertész, a verseny főszervezője
elmondta, az idén, újdonságként keresik a legszebb tavaszi virágoskertet is, ebben a
kategóriában a jelentkezési
határidő május 31. Nevezni
a posa.csilla@vacholding.hu
e-mail címen lehet a név, cím,
telefonszám megadásával, és
természetesen fotómelléklettel. A bíráló bizottság a tavaszi
virágos kert kialakítását, sokszínűségét, gondozottságát díjazza. Magától értetődik, hogy
ebben a kategóriában a jelentkezés nem jár együtt tavaszi
virágok előzetes osztásával.
A verseny fő kategóriáiban

nevezők május 11-én 7 - 15, illetve május 12-én és 13-án 7
– 12 óra között vehetik majd
át a palántákat a Váci Városfejlesztő Kft. Park u. 3. alatti
telephelyén (volt Remondis
Duna Kft. telephely).

azok jelentkezését nem fogadhatják el az idei kiírásban.
Az idei évben is kiemelten
odafigyelnek a szer vezők a
virágos utcaképre a családi
házas övezetekben, valamint
a társasházaknál a háztöm-

Fontos tudnivalók:
Akiknél a bíráló bizottság
2018-ban a jelentkezés feltételeitő l eltérően nem látta
az utcáról a kiosztott, várost
szépítendő virágokat kiültetve,

bökre. A legvirágosabb utcák,
társasházas utcarészek külön
díjazásban részesülnek.
A z eg ységcsomagot az
igénylő (jelentkező) vagy annak meghatalmazottja veheti

át írásos meghatalmazással.
A versenyre virág egységcsomagot nem igénylő k i s
jelentkezhetnek mindegyik
kategóriában, akiknek virágdíszítését a bíráló bizottság
megtekinti, és oklevél díjazásban részesíti.
Aki az elmúlt évek során
már három alkalommal díjazásban részesült és az idén is
díjra érdemes a virágosítása,
az megkapja a „Virágos Vác
- Virágos Ház” feliratú dísztáblát, melyet az ingatlanánál
kihelyezhet. Akik ezen táblát
már megkapták, azok jelentkezésére ugyancsak feltétlenül
számítanak a szervezők, mert
a várost díszítő szép virágosításért bronz-, ezüst-, arany- és
gyémánt okleveleket kaphatnak, akik már 5., 6., 7. és 8 éve
díjazásra érdemesek. Továbbá
új díjat vehetnek majd át azok
a nevezők, akiket a bírálók
már 9. alkalommal is kiemelnek.
Ribáry Z.

Támogatások civil szervezeteknek
Január 17-én partnerségi információs fórumra várta az érdeklődőket a művelődési központban a Pest
Megyei Civil Információs Centrum, természetesen az idei állami pályázati lehetőségek voltak a fókuszban.
Rétvári Bence, a választókerület országgyűlési képviselője,
az EMMI parlamenti államtitkára kiemelte: mintegy hatvanezer
civil szervezet működik Magyarországon, s támogatásukra az
idén csaknem 6 milliárd forint
állami forrás áll rendelkezésre.
- Bár vannak olyan szereplői
is a szférának, amelyek valójában politikai célokat, érdekeket
szolgálnak, tehát nyilvánvalóan álcivil szervezetek, ám a
meghatározó többség valóban
klasszikus értelemben vett civil
célokért tevékenykedik, akár
intézményfenntartó feladatot is
vállalva, az államnak pedig meg
kell becsülnie az áldozatvállalásukat - fogalmazott a politikus.
Bóna Zoltán, a Pest Megyei

Civil Információs Centrum
szakmai vezetője hangsúlyozta, hogy a rendszerváltás előtt
jóformán nem létezett civil szféra, mivel a hatalom elnyomta
az ilyen törekvéseket, az utóbbi
harminc évben mégis sikerült
megélénkíteni a kisebb-nagyobb
közösségek szolgálatát a rendkívül szerteágazó küldetéseket
vállaló egyesületek, klubok,

alapítványok, szövetségek közreműködésével.
- A versenyszféra és az állam mellett a civil szférának is
a társadalmi élet kiemelkedő
pillérévé kell válnia, amihez
természetesen elengedhetetlen
a közpénzből történő támogatás, de minden szereplőnek törekednie kell arra, hogy a cégek,
kisebb vállalkozások körében

szintén mecénásokat találjanak
- emelte ki az előadó.
A legfontosabb tudnivaló,
hogy a civil szervezetek egyszerűsített-, összevont- vagy normatív alapú pályázatot nyújthatnak
be, az első körben február 21-e
a pályázatok leadási határideje,
ezután, február 22-én kezdődik
a következő pályázási időszak.
- Az állami forrás elnyerése
szempontjából az előttünk álló
nagyjából két hónap a legintenzívebb időszak a civil szervezeteknek, és a tapasztalatok alapján
leszögezhetjük, hogy a pályázati
anyag elkészítését, leadását nem
érdemes a végső határidőig halogatni - hívta fel a ﬁgyelmet Nagyné dr. Csobolyó Eszter szakmai
tanácsadó.
R. Z.

Krónika
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Ha fázol, vigyél Magaddal!
Január 3-án ismét sálakat és
más meleg holmikat helyezett ki
a belvárosban a Vác-Alsóvárosi
Plébánia Szent Anna Karitász
csoportja, a darabokon lévő címke felirata („Ha fázol, vigyél Magaddal!”) elárulja: természetesen
jótékonysági akcióról van szó.
- Az idei már a harmadik év,
amikor megrendezzük ezt a téli
akciót. Az év közben a Migazzi téri
központunkba juttatott sálakat,
sapkákat tudjuk így felkínálni a
rászorulóknak, de ezúttal jó néhány kabátot is kihelyezhettünk.
Ugyanakkor mivel még sokáig

tarthat a tél, és jöhetnek nagyon
hideg napok, továbbra is várjuk a
felajánlásokat - nyilatkozta Székely Sándor, a csoport vezetője.
Hozzátette: azt tapasztalják,
hogy mind az adományozók,
mind a rászorulók jó szívvel fogadják a jótékonykodásnak és
az elfogadásnak ezt a névtelen,
mondhatni rejtőzködő formáját.
A Szent Anna Karitász
csoport a Caritas Hungarica,
ezen belül a Váci Egyházmegyei Karitász plébániai közössége.

Eddig a váci választókerület
képviselője volt
a legaktívabb a Parlamentben
Az áprilisi választások óta
Rétvári Bence volt a legaktívabb
képviselő a Parlamentben, aki
209 alkalommal szólalt fel.
Rétvári Bence Pest megye
4. számú választókerületének
képviselőjeként Vác lakosait,
é s É s z a k Pe s t-me g ye 3 4
települését, államtitkárként
pedig az Emberi Erőforrások
Minisztériumát képviseli az
országgyűlésben.
Az áprilisi választásokat
követően 2018-ban ötvenegy
n apot ü lése zet t a m ag ya r
országg y ű lés, eza lat t a
megválasztott 199 képviselő
138 törvényt fogadott el.
Rétvári Bencét a felszólalások
száma tekintetében Z. Kárpát
Dániel (Jobbik) követte a maga
156 felszólalásával, a DK-s Arató
Gergely 113 alkalommal kért szót
május óta, a negyedik Tordai
Bence (PM) 94 felszólalással,
őt a kormányoldalról Völner
Pál fideszes honatya követte,
aki 91 alkalommal emelkedett
szólásra.

Kitüntetés az életmentő
váci tűzoltóknak
Pest Megye Közgyűlése 1999-ben
határozott úgy, hogy december 4.
napját Megyenappá nyilvánítja,
annak emlékére, hogy Pest-PilisSolt vármegyét 1659. december 4-én
alapították.
Az ünnepség rangját emeli, hogy
ekkor adják át a megyei kitüntető
díjakat – elismerve a közművelődés,
a tudomány, a kultúra, az építészet,
a környezetvédelem, valamint a
közbiztonság és a társadalmi összetartozás érdekében tett erőfeszítéseket; s ekkor köszöntik a Pest Megye
Díszpolgára cím kitüntetettjét is.
Pest Megye Közgyűlése a múlt
év végi ünnepségen az „Év Tűzoltója” díjjal ismerte el a váci tűzoltóság
két munkatársát, Fehér Attilát és
Sinka Zsoltot az emberek életét és
vagyoni biztonságát fenyegető helyzetekben mutatott helytállásukért.

2017. decemberében Sződliget
egyik lakóháza kigyulladt. A szolgálatparancsnok felderítés közben
kapta az információt Sinka Zsolt
főtörzsőrmestertől, hogy lát egy
személyt a lángoló épületben,
akinek a mentését Fehér Attila
törzsőrmester segítségével megkezdték. Az égő épületbe behatolva a veszélyben lévő embert
kimentették. Mentés közben az
idős úr tájékoztatta őket, hogy
mozgássérült felesége is az épületben tartózkodik. Miután az idős
férfit biztonságos helyre kísérték, haladéktalanul megkezdték
a mozgássérült hölgy felkutatását,
akit a kezükben hoztak ki a lángoló épületből.
Így a kimentett két személy
ellátását a mentőszolgálat szakemberei megkezdhették.

Krónika / Kultúra

A Váci Dunakanyar Színház
kiemelt státuszt kapott
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Kitüntetések a Magyar
Kultúra Napján
A hagyományokhoz híven a Magyar Kultúra Napjának ünnepsége adott alkalmat a város kulturális
kitüntetéseinek átadására, a díjazottaknak Sölch
Gellért helyettes államtitkár, Mokánszky Zoltán
alpolgármester és Steidl Levente, a művelődési-oktatási és ifjúsági-sport bizottság elnöke adták át az elismeréseket.

A sajtótájékoztatón Rétvári
Bence, a választókerület országygyűlési képviselője, az EMMI
parlamenti államtitkára hangsúlyozta: a 2013-ban megnyílt Váci
Dunakanyar Színház Pest megye
második kiemelt színházművészeti szervezete a budaörsi teátrum után, küldetését már eddig
is segítette az állam, elég csak az
épület felújításának csaknem 350
milliós kormányzati támogatására gondolni.
- A színház valódi sikertörténet, működése első három évében
mintegy hat-nyolcezer látogatója
volt, míg tavaly már több mint
harmincezer nézőt vonzott - emelte ki Rétvári Bence.
Felidézte azt is, hogy a színház épülete kilencvenegy évvel
ezelőtt nyitotta meg kapuit, a
Váci Reménység Egyesület székházaként közösségi és színjátszó
programoknak adott otthont, a
második világháború után folya-

matosan romlott az épület állaga,
a múlt század második felében
moziként működött, aztán 2007ben bezárták.
- Aztán egy lekes csapat és az
ügyet támogató városvezetés közös erőfeszítéseinek köszönhetően
újra élet költözött a falak közé,
megszületett a Váci Dunakanyar
Színház, amelynek immár a kiemelt színházművészeti státusz
elnyeréséhez gratulálhatunk mondta az államtitkár.
Kis Domonkos Márk, a színház
ügyvezető-igazgatója elmondta: az
induláskor három célt tűztek ki
maguk elé, az épület felújítását,
a kiemelt státusz megszerzését és
egy kis létszámú állandó társulat
megszervezését, ebből az első két
cél már megvalósult.
Februártól a színház művészeti
vezető posztját Bakos-Kiss Gábor,
a Nemzeti Színház énekes színművésze tölti be.
R. Z.

A „Vác Város Közművelődését
Segítő Munkáért” díjat a művelődési központ műszaki csoportja
érdemelte ki.
A művelődési központ műszaki szakembercsapata évről évre
meghatározó szerepet tölt be Vác
kulturális és közösségi életében. A
színpadi produkciók és a művészeti csoportok igényeinek teljesítése
és koordinálása mellett a külső
helyszíneken megrendezett programok lebonyolításában is fontos
szerepet játszanak.
A csoport tagjai: Terman László, Veres János, Fábián Zoltán, Gogola Márk, Bonifert László, Horváth Imre, Macska Viktor.
A „Vác Város Művészeti Díja”
kitüntetés díjazottja a Váci
Jeszenszky Balett.
A Csermely György alapító
igazgató vezette táncművészeti
közösség hazai és nemzetközi si-

Sok érdeklődőt vonzott
a díszgalamb kiállítás
allas@elektrosziget.eu

A Váci Reménység Egyesület
galambász szakosztálya
tagságának - huszonhárom fajtát
képviselő - csaknem százhatvan
bü sz ke sége tol l á sz ko dot t ,
turbékolt, tipegett-topogott
a ketrecekben a művelődési
köz p ontba n ja nu á r 18 -20.
között rendezett hagyományos
díszgalamb kiállításon, afféle
VIP vendégként pedig néhány
különleges tyúk is színesítette
a díszes társaságot.

A z esemény h ivata los
megnyitóján Moys Csaba, a
VRE elnöke az egyesület egyik
bü s z k e s é gé ne k ne ve z t e a
galambász szakosztályt, méltatta
a tagok odaadó tenyésztői
tevékenységét, illetve kifejezte
reményét, hogy a jövőben a
fiatalabb korosztályokból is
többen kedvet kapnak ehhez a
szép hobbihoz.
Mokánszky Zoltán
alpolgármester is köszönetet

mondott a galambászoknak,
mint megjeg yezte, ez a
hagyományos, a város
programkínálatát színesítő év
eleji kiállításuk párját ritkítja
az országban.
A három nap alatt több mint
ezer érdeklődő tekintette meg a
díszgalambokat, annál is inkább,
mivel az első napon számos
oktatási-nevelési intézményből
igen sok gyerekcsoport látogatott
el a rendezvényre.
R. Z.

kereivel 25 éve öregbíti Vác hírnevét. A mozgás és a tánc megszerettetése mellett, a mozgáskultúra
fejlesztésén túl a társulatnál a
ﬁatalok lelki-, szellemi fejlődése
is középpontban van.
A „Vác Város Művelődéséért”
kitüntetést Forró Katalin, a Tragor
Ignác Múzeum igazgatója kapta.
A díjazott csaknem harminc
éve dolgozik a múzeumban. Számos kiállítás rendezője, nevéhez
több tanulmány fűződik. Igazgatóként, a város támogatásával
sikerült erős területi múzeumot
kiépítenie, új honlappal, kiállításokkal, arculattal, pályázatokkal,
kiadványokkal. Vezetői munkája
mellett kiveszi részét a mindennapi múzeumi munkából. 2018-ban
újabb megbízást kapott a múzeum vezetésére, egyik legfontosabb
feladata az új múzeumi negyed
létrehozásának előkészítése.

Kultúra
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In memoriam Seregi György
Életének 66. évében elhunyt
Seregi György kovács iparművész.
A váci Kálvária felújítása során
ismertem meg a jeles alkotót. Az
ezredforduló évében már a végéhez közeledtek a munkák, de
a Szent Sír kápolna kapuja még
nem készült el. Ekkor kerestem
meg. Közös cikkünkben így írt
erről:
„Miután áttanulmányoztam a
tervdokumentációt és a Kálvária
történelmi múltját, hosszú, álmatlan éjszakák után egy javaslattal
Seregi György 1953-ban született Budapesten. Az általános
iskola után tanulmányait az
Eötvös Lóránd Acélszerkezet i
Technikumban és a Képző-és
Iparművészet i Szakközépiskola ötvös szakán, illetve Bécsben
végezte. Mesterei Lehoczky János kovács iparművész, majd a
Bécsi Iparművészet i Akadémián
Walfrid Huber, a kovács tanszék
professzora voltak.
1978-ban alapította műhelyét
Nagymaroson, innentől kezdve

álltam elő: A kapu helyére egy
merőben új gondolatvitelű, új
konstrukciójú, „tiszta” kovácsoltvas hagyományokra támaszkodó, ugyanakkor az ezredforduló
formavilágát tükröző, funkcióját
ellátó, plasztikusan áttört kaput
képzeltem. A régi stílusok másolását nem tartottam helyesnek. A
tervezésnél szem előtt tartottam
a tiszta szerkezeti kialakítással
párhuzamosan, a konstrukció
által sugallt mondanivalót, az
erővonalak rendezését, a megfeszámos köztéri alkotás kivitelezésére kérték fel országszerte.
1982-ben a Képző-és Iparművészet i lektorátus ítélt meg
számára nívódíjat, ‚95-ben pedig
a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének különdíját kapta. Kétszer kapta meg a
„Pest Megye Művészetéért” díjat,
Nagymaros városa Pro Urbe díjjal ismerte el művészetét.
Vácon több kovácsoltvas
alkotás, mint például a városi
könyvtár cégére, vagy a főtéri

Jubileumi évet
ünnepel
a zeneiskola
Harminc éves a váci Pikéthy
„konzi”, ahová nem csak a muzsikusi pálya elkötelezettjeit, hanem azokat is várják, akik még
bizonytalanok a zenei hivatást
illetően.
Az 1988/89-es tanévben indult
el a Váci Zeneművészeti Szakközépiskola első évfolyama. Az
iskola 2004-ben vette föl a váci
zeneszerző-orgonista, Pikéthy
Tibor nevét, majd az intézmény
2014-ben egyesült a Bartók Béla
Zeneiskolával.
Az iskola mindkét névadója
márciusban született, ezért ebben a hónapban minden évben
ünnepi hangversenyt rendeznek
a növendékek közreműködésével.
A jubileumi tanévet ezen túlmenően is számos programmal
ünneplik meg, elsőként a XII. Ars
Sacra Fesztivál keretében, szeptember 19-én, a piarista templomban tartandó hangversennyel.

szítés hangsúlyozását.”
Kevés volt az idő, a plakát is
elkészült már a 2001. márciusi
átadásra, amikor felkerestük
Keszthelyi Ferenc megyéspüspököt, hogy megmutassuk, milyen
kaput szeretnénk készíteni. Az
első reakció elutasító volt: kevés
az idő. Kértük, nézze meg a rajzokat. Néhány perccel később már
a nyitási irányról és a szerkezeti
részletekről beszélgettek. Keszthelyi püspök utolsó kérdése az
volt, hogy elkészül-e az átadásig

a Szent Sír kápolna kapuja? Seregi György igennel válaszolt és
az átadásra elkészült a megfeszítés fájdalmát sugárzó, keresztet
formázó, gyönyörű kovácsoltvas
kapu.
Hagyománytisztelet és korszerűség, egyedi gondolatok és
tökéletes konstrukció, maximális igényesség és megbízhatóság,
ezek jellemezték Seregi György
művészetét.
Isten Veled, őrizzük emléked!
Szalay Ákos

elefántos cégér felújítása őrzi
keze munkáját. Ő készítette el
a Kálvária Szent Sír kápolnájának keresztet formázó kovácsoltvas kapuját, restaurálta a
Fehérek templomának barokk
kapuját.
Az ismert váci köztéri alkotások közül a fegyház előtt található 56-os emlékmű született
Seregi György műhelyében, de
ő készítette a Duna-part i sétányon látható Árpádházi Szent
Erzsébet szobrot is.

A HÓNAP FOTÓJA

Gerengay Gusztáv felvétele

Esős vasárnap
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Elvadult tubicák
Több százans őt tö bb e z re n
vannak a városban, kolóniákban
élnek, generációról
generációra örökítik tovább a túléléshez szükséges tudást. Valaha mi
telepítettük őket az otthonainkba,
gondoztuk, ápoltuk őket, ők pedig
szolgáltak minket évszázadokon át.
A szimbiózis során mi voltunk a tartók, ők pedig az eltartottak.
A legdrágábbat, a szabadságukat
és a húsukat adták, mígnem egyszer
csak megfeledkeztünk róluk. Egy
darabig vártak minket a padláson,
aztán úgy döntöttek, túlélők lesznek.
A z ó t a „ n é l k ü lün k é ln e k
velünk” és sértődötten pillognak a
tetőkről ránk, az egykori gazdák
leszármazottjaira.
A napokban rendezte meg
éves kiállítását a Váci Reménység
Egyesület galambász szakosztálya.
Ha nem voltak ott, vagy nem
láttak ilyesmit, nem is gondolnák
mennyire sokféle és szép lehet a
galamb! A kereszténység nem hiába
fehér galamb képében ábrázolja a
szentlelket, némelyik valóban olyan,
mintha nem is evilági lenne, hanem
valami angyali hírnök: szép, kecses,
imádni való, a béke, a szeretet
jelképe.
Bezzeg a háztetőkön vadon élő
rokonaik. Nem sokan szeretik őket.
Csapzottak, koszosak és ha kell, a
kukát is kirámolják az orrod előtt!
Ők a szegény kivert rokonok, akiket
a köznyelv csak úgy emleget, hogy
a „városi galambok”.
Pontosabb definíció szerint
a parlagi galamb (ezt a csúf
nevet kapta) sokak szerint a
házigalambból elvadult jószág, ma
viccesen azt mondanánk , hogy
a madár az eredet i 1.0-ás verzió
lebutított kamraváltozata. Az 1.0ás verzió felmenője pedig a szirti
galamb, jelenlegi tudásunk szerint
Ő volt minden házigalamb Ősatyja.
Nevéből eredően a szirteken éldegélt,
mikor is, a mindent birtokolni vágyó
öregapánk úgy 4-6 ezer éve fel nem
pillantott a szirtre és úgy döntött,
hogy neki kell egy olyan otthonra is.
A legkorábbi feljegyzés a
galambról Kr. e 3000 ből származik,
az egyik fáraó étlapján szerepelt,

de Kr. e 600 ban már az arabok
tömegesen tenyésztették őket, Kr.e
előtt 100 tájékán pedig a görögök
már szelídített szirti galambokkal
üzengettek egymásnak. A
szakirodalom úgy véli, valahol
Közép-Ázsiában lehettek őshonosak,
de maguk is keresték az ember
nagyobb építményeinek zegzugait
a könnyebb fészkelés reményében.
Háziasított verziójuk Európában
történő elterjedéséért a rómaiak
felelősek, majd a sötét középkort
követően a holland kereskedők
hozták arábiából ismét be őket az
öreg kontinensre. Mára a háziasított
verzióból 10 fajtacsoportot tartanak
nyilván, de ezen belül vagy 400 féle
létezik.
A sokak által legismertebb
postagalamb hasonlít leginkább
a szirt i galambra, de az elvadult
városi, avagy parlagi galamb
legtöbbje is az eredeti szürkés-kékesszivárványos gallérú verziót idézi,
bár formájukban és színükben is
elég nagy a szórás.
Még annyit érdemes a városi
tubicákról tudni, hogy monogámok, egy egész életre választanak
párt és egy egész életen keresztül
ragaszkodnak a születési helyükhöz. Próbálták például már őket
több száz kilométerre kitelepíteni
a városból, de néhány nap múlva
ugyanazokon a tetökön landoltak
ismét. Döbbenetes alkalmazkodó és
szaporodó képességük révén, mint
például a begytej, akár télen is képesek költeni és megtízszerezni néhány
éven belül a populációt. Valójában
nincs igazi hatékony program a
visszaszorításukra, a szakértők
szerint túlszaporodásukért maga
az ember a felelős, aki egykor elhanyagolta a házi kolóniát, manapság
pedig akarva vagy akaratlanul a
városi hulladékkal akár a hideg hónapokban is bőséges ételt biztosít a
számukra.
Kegyes Zoltán

Arcok a múltból
Fekete-fehér ﬁlmkockák peregnek
a szemem előtt. Hajnali szürkület,
a derengő fényben emberek vonulnak egy pusztán, olyan, mint egy
látomás. A férﬁak fején csuklya,
ruhájuk ezüstszínű, hosszú csöveket vonszolnak. Ahogy lépkednek,
mind jobban megvilágítja őket valami távoli fény. Messziről hang
jön, mint a szélzúgás, egyre erősebb, majd őrjítő süvöltéssé lesz. A
kamera pásztáz, jobbról előtűnik
egy lángoszlop, egy hatalmas fáklya. A dübörgés elviselhetetlenné
fokozódik.
1979 januárjában vagyunk. Azt
a negyven évvel ezelőtti napot
a környéken élők sosem felejtik:
hajnalban hatalmas robajra riadnak, mintha égiháború lenne. De
nem az. Csak az addig alig ismert
falu, Zsana határában megnyílott
a föld. Gázkitörés! Az ország több
pontjáról azonnal olajmérnökök,
bányamentők,
kitöréselhárítók
indulnak, s a közeli városokból
tűzoltó- és mentőkocsik. Megkezdődik egy küzdelem, amelyről a
szakértők se tudják, mennyi ideig
tart, csak azt, hogy sokáig.
Azokban a napokban – nem túlzás – Zsanára irányult az ország
ﬁgyelme. A legnagyobb hazai kitörés volt, s az első alkalom, hogy
minden a nagyközönség előtt
zajlott: a rádió és a tévé óráról órára végigkövette a mentést. A baj
éjszakai műszakban, magfúrás
közben következett be. Ezernyolcszáz méter mélyen járt a fúrócső.
A kút hirtelen elgázosodott, s „beindult”. A hatalmas mélységből
kétszáz atmoszférás nyomással
tört föl a gáz, egymás után lökte
ki és röpítette messzire a húszméteres csődarabokat. Emberi számítás szerint ilyenkor már nem
sokat lehet tenni, csak egy valami
foghatja meg ezt a roppant erőt,
az acél kitörésgátló. Egy munkás a
bőrét vitte a vásárra: a még lehetséges legutolsó pillanatban lezárta
a szerkezetet. Nem tudhatta, hogy
ez már nem segít, mert a kútfej a

csövek kilökődésekor végzetesen
megsérült, a gáz utat talált. És akkor elég volt egy parányi szikra…
hatalmas robbanás, óriási lángcsóva, s negyvenméteres fáklya
világította meg a téli pusztát. A
fúrótorony összeroskadt.
Huszonhárom nap, végtelennek
tűnő küzdelem – erről szól a ﬁlm,
amelynek két társammal a készítője lehettem. Életre szóló élményt
adott. Nézem a képsort, az ijesztő
jeleneteket, ahogy az ezüstruhások a tűzbe mennek. Napok
múlva, amikor a lángot már eloltották, a még rémisztőbb fázis következett: fülsiketítő dübörgésben,
gázfelhőben, állandó életveszélyben bontották a sérült kútfejet,
szikrát nem adó bronz szerszámokkal, hogy újabb robbanás
ne legyen, mert akkor a túlélésre
esélyük sincs. Minden nap egy
arasznyival közelebb jutottak a
megoldáshoz. Aztán végre helyére
kerülhetett az új kitörésgátló. De
a veszély még nem múlt el. Négy
ágon lefúvócsöveket építettek, s
órák alatt, óvatosan, milliméterről
milliméterre zárták el a gáz útját.
Majd’ három hét dübörgés után
néma csönd lett.
A ﬁlm záró képsorain fúrómesterek, tűzoltók, mérnökök egymást
ölelik: győztek. Halálosan fáradtak, de mosolyognak. Akikkel huszonhárom napig együtt voltam,
azok vonásai, elgyötört arcuk
örökre az agyamba égett. Sosem
feledem.
Várkonyi Balázs

KERESEM

Azokat a váciakat, akik bármilyen információt, adatot
tudnak nyújtani a Vác, Horváth Mihály u. 9. alatt az 1950-es
évekig működő Balogh szerszámkészítő üzemről.
VÁROM AZOK JELENTKEZÉSÉT IS, AKIK ISMERTÉK
BALOGH ZOLTÁNT VAGY GÉZÁT.
Köszönettel: Recska Endre , Tel: 30/551-48-85, e-mail: recskae@pr.hu

Programok

10 | VÁCI HÍRNÖK |

Hasznos / Fórum

| VÁCI HÍRNÖK | 11

Lakossági tájékoztató
Február 2. 19.00

Georges Feydeau: Bolha a fülbe
Vígjáték 2 részben, a Pest i Művész Színház előadása
a nyugdíjas bérlet i sorozatban
Jegyár: 3500 Ft

Február 3. 16.00

Tánccipőbe bújt álom
Félévi gálaműsor
Táncdalfeszt ivál hangulat és jobbnál jobb koreográﬁák
Jegyár: 900 Ft

Február 9. 19:00

Február 5., 6., 7. 10.00

Február 12. 14.00

Február 9. 20:00

Carlo Goldoni: A hazug
A Váci Dunakanyar Színház
produkciójának premier előadása
Jegyár: 3500 Ft, mely tartalmazza az előadás utáni
állófogadáson való részvételt is
Makrancos Kata
A Vaskakas Bábszínház előadása
Jegyár: 1400 Ft

Február 14. 17.00

Szülinap Aprajafalván
Zenés mesejáték az óvodás bérlet sorozatában,
a Pódium Színház előadása
A bérlet ára: 2.300 Ft,
a belépőjegy ára előadásonként: 800 Ft

Február 15. 19.00

Február 14. 9.30 és 11.00

A kiskakas gyémánt félkrajcárja
Zenés mesejáték egy részben
A Görbe Tükör Színház és a Zenthe Ferenc Színház
közös produkciója
Jegyár: 1400 Ft

Február 23. 19.00

Rob Becker: Caveman – Az ősember
Stand up comedy két felvonásban
Manna Produkció
Szabadszájú, szókimondó, szórakoztató. Igazi stand-upcomedy színházi fűszerezéssel – Kálloy Molnár Péter
módra. Egy férﬁ , akit épp kihajított a felesége, elmeséli,
hogy mi a jó párkapcsolat t itka, hogy mi a különbség
a pasik és a csajok között. Hogy mennyi minden
változott az őskor óta – ha változott egyáltalán.
Az Ősember a Broadway legtöbbet játszott egyszemélyes
darabja – a Caveman főhősének sorsában sok férﬁ
magára ismerhet – és jó eséllyel kezdhet új életet,
de a nők is jobban megérthet ik párjukat
és saját magukat is…
Jegyár: 2500 Ft

Február 24. 15:00

Erich Kästner: A két Lott i
A Budaörsi Lat inovits Színház és a Múzsák Társulat
közös előadása a családi bérlet sorozatában
Erich Kästner örököseinek az engedélyét a Verlag
für Kindertheater Weitendorf GmbH (Hamburg)
és a Hofra Kf t. (www.hofra.hu) közvetítette.
Jegyár: 3200 Ft

a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2020. december
31-ig fennmaradási engedélyt kér.
A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, majd
üzemeltetési engedélyt kell kérni.
A települési önkormányzat
jegyzőjének engedélye szükséges
az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához
és megszüntetéséhez, amely a
következő feltételeket együttesen teljesíti: - a kormányrendelet

szerinti védőterület, valamint
karszt- vagy rétegvízkészlet
igénybevétele, érintése nélkül,
és 500m3/év vízigénybevételt
meg nem haladóan kizárólag
talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával
üzemel,
- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel
rendelkező ingatlanon van, és
magánszemélyek részéről a
házi ivóvízigény és a háztartási

igények kielégítését szolgálja, és
- nem gazdasági célú vízigény.
Minden egyéb vízilétesítmény
esetében a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság dönt az engedélyről.
A nyomtatványok elérhetőek a www.vac.hu közéleti hírek
futórészében, valamint letölthetők a www.vac.hu honlapon a
Hivatal fül alatt, a Nyomtatványok, rendeletek banner alatt,
a nyomtatványok mappában a
Műszaki Osztály Főmérnökség
nyomtatványai alatt.

Február 12. 10.00 és 14.00

Koldus és királyﬁ
Árnyjáték a kisiskolás bérlet sorozatában
A bérlet ára: 2.300 Ft,
a belépőjegy ára előadásonként: 900 Ft

Február 17. 11.00

Könyvbemutató, író-olvasó találkozó
Ezen az esten Novák Valent in író-költő lesz a vendég, a
beszélgetés tárgya pedig elsősorban legutóbbi,
A szomszéd dinoszaurusza (Maj Om Ce mester
és barátja, Pro Lí taoista sporthorgász kalandjai)
című kötete

Rock & roll party a Pedrofon zenekarral
Jegyár: 1.000 Ft

Szakonyi Károly: Adáshiba
Komédia, a Váci Dunakanyar Színház előadása
Jegyár: 990 Ft
Jantyik Zsolt - Jantyik Csaba: Ezüstbojtár
Zenés játék
A Debreceni Csokonai Színház, a Nagyerdei Szabadtéri
Játékok és a Híd Média közös produkciója
Jegyár: 990 Ft

Február 15. 18:00

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített
kutakra (vízilétesítményekre) az
építtetőnek vízjogi fennmaradási
engedélyt kell kérni.
Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság
ﬁzetése alól abban az esetben, ha

Körözés unokázós csalás miatt
A Váci Rendőrkapitányság a
13100/5/2019. bűnügyi számon
folytat eljárást csalás bűntett
elkövetésének gyanúja miatt
ismeretlen tettes ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint az ismeretlen férﬁ
2018. november 16-án az esti

Vidám fúvószene kicsiknek és nagyoknak
A Váci Iúsági Fúvószenekar koncertje
Bővebb információ:
www.facebook.com/vaciiusagifuvoszenekar;
vaciiusagifuvoszenekar@gmail.com;
tel.: 06-70-224-6928

Február 16. 11.00

Jegesmaci barátai
Zenés bábjáték, az Amet ist Bábszínház előadása
Az előadása után az aulában: Folk Part i táncház
(A táncházat vezet i: Dr. Ónodi Béla
és a Kóborzengő Zenekar)
A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő,
Csoóri Sándor Alap támogatásával valósul meg.
A belépés díjtalan!

KATONA
KATON
NA LAJOS
VÁROSII KÖNYVTÁR
VÁC
VÁC

Február 17. 9.00 - 15.00

Babaholmi börze
Használt, jó állapotú bébi, gyermek és kiskamasz ruhák,
cipők, játékok, kiegészítők vásárolhatók meg

Február 19. és 20. 8.00 - 17.00

Mesél az ég! Karnyújtásnyira az univerzum!
Az Utazó planetárium című program keretében a
csillagászat alapjaiba, a csillagképek és a bolygók
világába kaphatnak betekintést az érdeklődők
A csoportos belépő ára: 600 Ft/gyermek,
egyénileg: 700 Ft/gyermek,
a felnőtt belépő ára: 800 Ft
A programot a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

Február 21. 10.00

Tükrös Zenekar koncertje
Az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló
népzenei bérlet programja
A bérlet ára: 1.900 Ft, a belépőjegy ára: 800 Ft
A program a Nemzet i Kulturális Alap, Halmos Béla
Program Ideiglenes Kollégiuma
támogatásával valósul meg.

Február 22. 20.00

Zaporozsec együttes koncertje
A belépőjegy ára: 1.000 Ft (elővételben),
1.300 Ft (a koncert napján)
A koncertet az Nemzet i Kulturális Alap Hangfoglaló
Könnyűzenei Támogató Program támogatja.

Február 23. 20.00

Rock & roll party a Panoráma zenekarral
Jegyár: 1.000 Ft/fő

Március 5., 6., 7.

Makk tündér csodái
Zenés bábjáték, az Amet iszt Bábszínház előadása az
óvodás mesebérlet programjában
A bérlet ára: 2.300 Ft,
a belépőjegy ára előadásonként: 800 Ft

Február 5. 17.30

Ezoterikus egészségklub
Meditáció
Mátyás Margaréta előadása

Február 9. 10.00

Családi nap
Kézműves foglalkozás gyermekeknek
A foglalkozás ingyenes!

Február 12. 17.00

Irodalomterápiás klub
„Irodalommal a lélek ragyogásáért”
Klubvezető: Pápay Eszter
A belépés díjtalan!

Február 14. 17.30

Régészet i kutatások Vácon 2018-ban
Vendég: Mag Hella régész
A belépés díjtalan!

Kiállítás

Guerrilla art
Kolodkó Mihály miniszobrainak kiállítása

Megnyitó: február 7-én, a kiállítás
március 2-ig látható

órákban, vezetékes telefonon
felhívta a 79 éves asszonyt,
magát az unokájának kiadva
és azt mondta neki, hogy közlekedési balesetet szenvedett,
emiatt pénzre van szüksége. A
telefonáló az idős nő házánál
megjelent, majd miután meg-

kapta a pénzt, a helyszínről
távozott.
Ezután a férﬁ 2018. november 19-én ismét megjelent a
sértettnél, aki ismét készpénzt
adott át neki.
Az ismeretlen férﬁ 25-30 év
körüli, körülbelül 175 centimé-

ter magas, vékony testalkatú,
kerek arcú, barna szemű, haja
göndör, világosbarna színű.
Az elkövetőről a mellékelt grafika
áll rendelkezésre.

Köszöntjük a szépkorú ünnepelteket
Bulejsza Józsefné (született:
Karaba Magdolna) december 30án betöltötte 95., Torda Sándor
január 12-én a 90., Pálos Frigyes
pedig január 23-án a 95. életévét.
A szépkorú ünnepelteket - az
önkormányzat nevében - Fördős
Attila polgármester, Mokánszky
Zoltán alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály
vezetője is felköszöntötték,
átadva nekik az Orbán Viktor
miniszterelnök kézjegyével ellátott díszoklevelet és a város
ajándékát.
Magdi néni a Burgundia utcai idősek otthonában él, ahol
január 8-án köszöntő ünnepséget rendeztek a jeles születésnap
alkalmából.
Természetesen az idősek otthona vezetői sem maradtak ki az
ajéndékozók sorából, s a köszöntéskor Szmolár Attila, az intézményegyüttes igazgatója köszönetet mondott Magdi néninek,
hiszen mint fogalmazott, kedves
lakójuk nagyon sok szeretettel

ajándékozza meg mind a többi
gondozottat, mind a gondozókat.
Magdi néni aktív éveiben a
parasztasszonyok hétköznapi
életét élte, miközben egy idő
után a váci Tungsram gyár dolgozója lett, onnan ment nyugdíjba.
Ami a családot illeti, két gyermeke született, három unokája
van és már három dédunokával
is büszkélkedhet.
Torda Sándor elképesztően
nagy családban nevelkedett,
huszonnégyen voltak testvérek.
A szépkorú ünnepelt általános iskolai tanulmányai után
villanyszerelő szakmát szerzett,
aktív éveiben egy ideig katonatisztként szolgált, karbantartó
vállalatnál is dolgozott, majd a
kötöttárugyár munkatársa volt,
onnan ment nyugdíjba.
Ami legszűkebb családját
illeti, két gyermeke született,
három unokával és már három
dédunokával is büszkélkedhet.
Sándor bácsi igen friss testileg-szellemileg egyaránt, nagyon
szívesen sétál, szeret autózni a

családtagjaival, szívesen olvas,
rádiózik és tévézik - leginkább
a sportközvetítéseket kedveli,
de a híradókat is figyelemmel
kíséri, mert szeret naprakésznek lenni a fontos történésekkel
kapcsolatban.
Pálos Frigyes a papságot választotta hivatásául, 1947-ben
szentelték fel a szolgálatra a váci
székesegyházban.
Papi jelmondata: „Zelus domus tue comedit me” azaz „A
házadért való buzgóság emészt
engem.” (Zsolt 68,10.)
Első szolgálati helye Pestújhely volt. 1949-ben a pártállam
évtizedekre felfüggesztette hitoktatási engedélyét. Későbbi
szolgálati helyei: Kecskeméti
Főplébánia, Hatvan-Belváros,
Vác, Cegléd, Tereske. 1972-ben
művészettörténeti diplomát
szerzett. Tevékenyen vett részt
egyházmegyéjében Tereske és
Hévízgyörk Árpád-kori templomainak helyreállításában,
valamint Csörögön új templom
építésében. 1979-ben préposti

kinevezést kapott. 1994-től a
váci Székesegyházi Kincstár
és Egyházmegyei Gyűjtemény
igazgatója.
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Márc.

Február

H.

K.

A

05.

11.

H

18.
25.

04.

Sz.

B

06.

12.

I

F

19.

D

26.

Cs.

P.

Szo.

V.

01.

G

02.

H

03.

I

D

08.

E

09.

F

10.

G

C

07.

13.

A

14.

B

15.

C

16.

D

17.

E

G

20.

H

21.

I

22.

A

23.

B

24.

C

E

27.

F

28.

G

01.

H

02.

I

03.

J

A

Deákvári Gyógyszertár

Vác, Deákvári főtér 30.

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

B

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:
SzájsebészetBudapest,
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

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

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Születtek:
Jánoskó Attila és Szaniszló Marietta
gyermeke: Hunor, Papp Gábor és
Cseri Réka Anna gyermeke: Dóra,
Pusztai Róbert és Vandrus Lili
gyermeke: Marcell, Tőkés Tamás
és Haffner Katalin gyermeke:
Emese Piroska, Keresztesi Károly
és Mizser Dorottya Petra gyermeke:
Zsombor, Szkolnikovics Tamás
és Simon Szilvia gyermeke:
Tamás, Káplár Kornél és Kátay
Zita Fruzsina gyermeke: Olívia,
Szántó-Komáromi Péter Pál
és Kovács Tamara gyermeke:
Gabriella Zsuzsanna, Lőrincz Imre
és Szilágyi Melinda gyermeke:
Gergő, Pálinkás Gergely és Néder
Bettina gyermekei: Franciska
Flóra és Gizella Róza, Babusa
Gábor János és Mészáros Renáta
gyermeke: Milán; Fuchs Tamás és
Vastag Alexandra gyermeke: Léna;
Nagy Balázs Tamás és Börzsönyi
Judit gyermeke: Boglárka Flóra;
Tompos Zoltán és Bellók Mónika
gyermeke: Zoltán; Gyüre László és
Kránitz Gréta Hajnalka gyermeke:
Dániel; Abelovszki János és Patai
Anett gyermeke: Bence; Lőrik
Attila László és Tóth Anita Katalin
gyermeke: Bence

Házasságot kötöttek:
Dr. Demény Ferenc és Varga Judit,
Farkas Tamás és Katona Krisztina,

Niedermüller Viktor és Farkas
Viktória

Elhunytak:
Ruzsenszki József /1959/, Gazdag
Szilveszter /1938/, Galambosi
Imre Gábor /1953/, Léczfalvi
Erzsébet sz: Szatmári Erzsébet
/1935/, Kolozsvári Lászlóné sz:
Rózsahegyi Etelka /1933/, Sóti
Józsefné sz: Bugyi Erzsébet /1929/,
Andruskó Andrásné sz: Fuferenda
Ildikó /1963/, Bartos Ferenc /1952/,
Miskolczi Tibor /1965/, Bágyon
Károly /1938/, Mikita József /1950/,
Bertalan Miklósné sz: Szalay Mária
/1944/, Oláh Ferencné sz: Kisztner
Ilona Margit /1937/, Néninger Anna
Irén /1945/, Seben János Péter /1938/,
Bodó Ilona /1947/, Rottek Ferencné
sz: Jenei Piroska /1951/, Gulyás Pálné
sz: Dudi-Tóth Mária /1937/, Nogula
László /1937/, Haár Lajos /1934/, Dr.
Chikán Csaba /1943/, Doman Elemér
/1929/, Kovács Mária Erzsébet /1955/,
Schenk Lajosné sz: Kókai Margit
/1935/, Bakos József Mihály /1937/,
Nagy Jánosné sz: Gyügyei Margit
/1929/, Gál Béla /1934/, Kettler
Sándor /1929/, Rateczki Sándorné sz:
Hegedűs Erzsébet /1942/, Mártonné
Gyenes Julia /1950/, Kónya Béláné
sz: Kis Rozália /1925/, Siskó Józsefné
sz: Kuris Erzsébet /1943/, Dr. Csákó
Mihály György /1941/, Antóni Éva
Ilona /1948/

Forgalmi rend változás az M2 úton
Tájékoztatjuk a t isztelt lakosságot, hogy az M2 út Sződliget
- Sződ csomópontjában forgalmi rend változás lépett életbe
január 21-től.
A korábban használt fel- és lehajtó ágakat lezárták, így
a le- és felhajtás az újonnan épített ágakon lehetséges.
A megváltozott forgalmi rendet sárga út irányjelző táblák
mutatják az autósoknak.
A le- és felhajtó ágak áthelyezésénél közvetlenül érintett
települések Sződliget és Sződ, de a terelés a két település
összeköttetését nem befolyásolja.
A kialakított forgalmi helyzet 4 hónapig lesz érvényben.
A javítási munka pontos megkezdésének, illetve
befejezésének időpontjáról a www.ut inform.hu elérhetőségen
tájékozódhatnak.
A Magyar Közút Nonproﬁt Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának
terület ileg illetékes váci mérnöksége részéről kapcsolattartó:
Nagy Tibor
forgalomtechnikai művezető
(tel.: +36-30-436-8553, nagy.t ibor@pest.kozut.hu)
A munka elvégzésének ideje alatt szíves türelmüket
és megértésüket kérjük!

A Jávorszky Ödön Kórházban 2019. január 1-jén, 10 óra 45 és
46 perckor látták meg a napvilágot az első újévi babák. A kórház
képviseletében Dombóvári Erzsébet, az újszülött részleg vezetője és
munkatársai köszöntötték a jó egészségnek örvendő harmincöt éves
édesanyát és babáit.
A Felsőgödön élő Benk család gyermekei császármetszéssel
születettek. Botond László 2840 grammal és 50 cent iméterrel, Nándor
András 2700 grammal és 48 cent iméterrel.
Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk az egész családnak!

Fórum / Hasznos
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Megjelent a Pest megyei mikro-, kis- és
középvállalkozások eszközberuházásait
támogató pályázat
A Kormány két éve 80 milliárd forintos keretet hozott
létre a Pest megyei fejlesztések
támogatására. Ennek keretében a Pénzügyminisztérium
2019. január 4-én meghirdette
a „Mikro-, kis-, és középvállalkozások eszközberuházásainak támogatása Pest megye területén”című pályázati
kiírást 4,5 milliárd forintos
keretösszeggel, melynek célja
a Pest megyei mikro-, kis- és
középvállalkozások termelőeszköz-beruházásának támogatása. A tervezett keretösszegből kisléptékű (10-60 millió
forint támogatási igényű) fejlesztésekre 2 milliárd forint,
nagyléptékű (60-300 millió
forint támogatási igényű) fejlesztésekre 2,5 milliárd forint
fordítható.
Pest megye hatalmas területe, rendkívül szerteágazó
gazdasága, és különböző fejlettségű részei, valamint az
uniós fejlesztési forrásokhoz
való korlátozott hozzáférési lehetőségek okán a Pest megyei
vállalkozások nagy örömmel
fogadnak minden olyan kormányzati forrást, amelyeket
fel tudnak használni mind az
innovációs és technológiai fejlesztésük, mind a munkahelyteremtési képességük fokozása
érdekében.
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 2002 óta
folyamatosan szorgalmazta
Pest megye önálló régióvá
válását, annak érdekében,
hogy Budapesttől külön, Pest
megye egésze a megye valós
fejlettségének megfelelő régió
kategóriába kerüljön besoro-

lásba az Európai Unió támogatáspolitikája szempontjából. A
sikeres önállósodás következtében 2021-től külön régióként
pályázhat Pest megye az uniós
fejlesztési forrásokra, így ez
jóval több pályázatot, azaz fejlesztési lehetőséget teremt a
megye vállalkozói számára is.
A Pest megyei kkv-k eszközbeszerzéseit támogató pályázati kiírás alapján a Pest megye
területén igazoltan 365 napot
meghaladó időtartam óta székhellyel rendelkező azon korlátolt felelősségű társaságok
vagy részvénytársaságok jogosultak pályázni, amelyek éves
átlagos statisztikai állományi
létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt,
teljes üzleti évben minimum
egy fő volt , továbbá rendelkeznek legalább egy lezárt
(beszámolóval alátámasztott),
teljes 365 napot jelentő üzleti
évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka
nem számít bele.
Kisléptékű fejlesztés esetén
legalább 1, de legfeljebb 10,
nagyléptékű fejlesztés esetén
legalább 1, de legfeljebb 5 új
eszköz beszerzése támogatható.
Feltétel, hogy az új eszköz
a vállalkozásnak a pályázati kiírás 1. számú melléklete
szerinti főtevékenységéhez,
vagy a főtevékenységétől eltérő, 1. számú melléklet szerinti
melléktevékenységéhez illeszkedjen, és a támogatási igény
alapjául szolgáló tevékenység
keretében létrehozott termék
vagy szolgáltatás előállításához ténylegesen szükséges,
valamint a pályázati kiírás 2.

számú mellékletében szereplő
tételes VTSZ kódok valamelyike alá besorolható legyen.
Fontos követelmény, hogy a
támogatás alapjául szolgáló
TEÁOR szerinti tevékenység
legkésőbb 2018. november 30tól cégkivonattal igazolhatóan
a vállalkozás bejegyzett tevékenysége legyen. A pályázati
kiírás keretében – kizárólag a
fenti tevékenységekkel együtt
– az új eszköz beszerzéséhez
kapcsolódó gyártási licenc,
gyártási know-how beszerzések, továbbá információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és a pályázati
kiírás 3. számú mellékletében
szereplő tételes TESZOR lista
valamelyik kódja alá tartozó
szoftverek beszerzése is támogatható a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb
10%-a erejéig.
A pályázat feltételeit részletesen tartalmazó, PM_KKVESZKOZ_2018 kóddal jelzett
Pályázati Kiírás megtalálható
a Pénzügyminisztérium (http://
www.kormany.hu) és a Magyar
Államkincstár (http://www.allamkincstar.gov.hu) honlapján.
A pályázati kiírásra a támogatási kérelmeket 2019.
február 20-án reggel 8 órától
nyújthatják be a pályázók a
www.allamkincstar.gov. hu
oldalon.
A várható nagy pályázói aktivitásra ﬁgyelemmel javasolt
a támogatási kérelmeknek a
fenti időpontot követő mielőbbi benyújtása, mivel a Pénzügyminisztérium a forráskeret
200%-át elérő beérkezett pályázat esetén automatikusan
felfüggeszti a pályázatot.

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

2019. február 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, 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) – kereskedelemszolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 25. fsz. 4. szám
alatt található, 3100/A/4 hrsz-ú, 179,86
m2 alapterületű, nem lakás céljára
szolgáló helyiség a hozzá tartozó 62,5 m2
pincerésszel – kereskedelem-szolgáltatásvendéglátás-turizmus tevékenységi körre

Lakás értékesítésre, nyílt
pályáztatással:
- Vác, Báthori Miklós u. 3. fsz. 1. szám
alatt található, 3447/A/1 hrsz-ú, lakás
megnevezésű ingatlan, 14 m2
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§
(1) j pontja szerint ezen ingatlanértékesítés mentes
az adó alól.
A pályázatok feltétele, teljes szövege letölthető a
www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról.
Információ: Váci Városfejlesztő Kft.
vagyonhasznosítási részleg,
tel.: 27/510-104, 510- 103

Hirdessen nálunk Ön is!
HIRDETÉSI ÁRAINK:
1/1 oldal - 100.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal - 50.000 Ft + ÁFA
1/4 oldal - 25.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal - 12.000 Ft + ÁFA
Apróhirdetés: 300 Ft + ÁFA /szó

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

HIRDETÉSFELVÉTEL:

www.vac.hu

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

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

Hajrá Vác!
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Cyclocross futamok a ligetben
Január 5-én ismét egy nagyon jó hangulatú, izgalmas cyclocross versenyt rendeztek a ligetben, a tó és
a Hétkápolna szépséges környezetében kijelölt pályán, a Magyar Kupa sorozat részeként.

Hoﬁ után szabadon: „Felkészültünk a versenyre, de hóra
nem számítottunk.” Ezen a télen másodszor esett a hó. És
mindkétszer egy-egy cyclocross
verseny előtt, így Várgesztes
után a VácCross lett a második
havas verseny a szezonban.
Pénteken még szikrázó napsütésben, igaz, metsző hideg
szélben kezdtük el a pálya kiszalagozását, melyet szombat
hajnalban folyamatos hóesésben véglegesítettünk.
Persze a crossosok nem
akadnak fenn ilyen időjárási
körülményen. Minél extrémebb, annál jobb!
Az első futam rajtjára a pályabejárást követően gyönyörűen kirajzolódott a frissen
hullott hóban a fák, karók,
tó körül tekergő nyomvonal.

Idén rövidebb és egy icipicit
izgalmasabb pálya fogadta a
versenyzőket. A havas körülmények csak rátettek erre még
egy lapáttal, mindenki számot
adhatott ügyességéről, technikai felkészültségéről.
Mivel ez a verseny volt a
nyolc fordulós Magyar Kupa
sorozat utolsó állomása, nagy
csatákra lehetett számítani
minden korosztályban az öszszetett helyezésekért, így a kilátogató gyér számú közönség
hatalmas küzdelmeket láthatott egész nap.
Sajnálatos, hogy egy országos szintű rendezvény menynyire nem érdekel senkit. A
hozzátartozókon kívül néhány
lelkes váci polgár jelenléte
biztosította a szurkolótábort
a versenyzőknek. Talán nincs

is mit csodálkozni ezen. Mai
világunkban lassan csodaszámba mennek az olyan emberek,
mint a VácCross versenyzői...
Úgy tűnik, amit nem mutat
be a tv, ami nem található meg
az interneten, az nincs is. Ha
el kell hagyni a komfortzónát
(akár jelentse ez azt, hogy hóesésben kell a helyszínen egy
sporteseményt megtekinteni),
már azonnal katasztrófa helyzetről beszélnek. Furcsa világot
élünk.
Mi, a VácCross szervezői,
rendezői igyekszünk megmutatni, hogy a komfortzónán
kívül is van élet. És nem is
akármilyen!
Szerencsére a crossosok
szeretik ezt a versenyt. Ehhez
nagyban hozzájárul, hogy nem
akármilyen környezetben ver-

senyezhetnek. Még egy ilyen
helyszín nincs a sorozatban,
ahol egy templom előtt-mögött-mellett kanyarog a nyomvonal és stációk mellett kell
fel-le tekeregni. Szeretik a versenyzők a váci versenyt, immár
ötödik alkalommal népesítették be a ligetet és a Hétkápolna
környékét. Ez annál is inkább
büszkeséggel tölt el bennünket,
mert pusztán a sportág iránti
szeretet vezérel egy-egy verseny megrendezésére és nem
egy hivatalos, versenyrendező
cég által életre hívott esemény
az, mely ilyen nagy tetszést arat
a résztvevők körében.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött, hogy részt vegyen egy újabb havas VácCross
versenyen!
Somoghy Att ila

A váci Magyar Kupa verseny kategóriagyőztesei:
Török Huba, Greman Szonja; Gohér Mihály, Benkó Barbara; Zsembery Boldizsár,
Mármarosi Alexa; Somoghy Tamás, Márián Krisztina; Búr Zsolt.

SPORTEREDMÉNYEK
Női kézilabda NB I.
Alba Fehérvár - GVM Europe Vác:

26 - 23

GVM Europe Vác - Budaörs:

27 - 22

DVSC-TVP - GVM Europe Vác:

33 - 21

A Vác FC a bajnokság őszi szezonja
végén, fél év közös munka után közös megegyezéssel szerződést bontott
Zoran Spisljak vezetőedzővel és Purguly Árpád asszisztens edzővel.
A csapat január harmadikán - Gulyás Gábor edző vezetésével - elkezdte a felkészülést a tavaszi idényre.
A klub vezetői idő közben folyamatosan tárgyalásokat folytattak a bajnokság hátralévő részében a csapatot vezető szakmai stáb kialakítása
érdekében, s végül Horváth Károlyt
kérték fel a vezetőedzői feladatra,
aki elfogadta az ajánlatot, szerződése fél évre, a bajnokság végéig szól.

Hirdetés
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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

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

5¥MUIFUâL[JMNQB
5¥MUI
[JMNQB

6.990
90 Ft
5¥MUIFUâGFKMNQB

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A
+36 30 413 2120 TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ

5.990 Ft

Erdélyi bál a sportcsarnokban
A XXII. erdélyi farsangi bálnak
ad otthont március 2-án 20 órai
kezdettel a városi sportcsarnok.
Az eseményen közreműködnek a
Duna Televízió „Hazajáró” című
műsorának stábtagjai, továbbá
Ónodi Béla és a Naszály Iúsági
Néptáncegyüttes.
Jelentkezési határidő: február 15.

Részvételi jegy ára: felnőtteknek
2000 ft, gyermekeknek 14 éves
korig 1000 ft, vacsora: 1900 ft.
A további részletekről érdeklődni, jelentkezni a következő
kapcsolattartóknál lehet:
Harkácsi Margit (20-977-6953),
Hegyi Ferenc (20-397-7705),
Papolczi István (20-911-4458)

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

