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A nehéz gazdasági helyzetben is sok Egy hónap,
beruházás valósult meg és indult el három fesztivál
Szeptemberben lezárul az első nem négy, hanem öt éven át tartó önkormányzati
ciklus, októberben újra az urnákhoz járulhatnak a választópolgárok, hogy megválasszák a településeket a jövőben irányító döntéshozókat. Arra kértük Fördős Attila
polgármestert, hogy foglalja össze városunk pénzügyi-gazdasági helyzetét, emelje
ki a legfontosabb megvalósult vagy rövidebb-hosszabb távon megvalósuló elhatározott beruházásokat, de az interjúban kitértünk a közéleti vitakultúra jellemzésére,
a város újabb díjainak értékelésére is.
- Kérem, kezdjük a város pénzügyi-gazdasági helyzetének jellemzésével, hiszen minden más, így a beruházások, fejlesztések megvalósítására
fordítható saját forrás mértéke is ennek
a függvénye.
- A legfontosabb megállapítás az,
hogy komoly törvényi, közigazgatási
változások következtek be 2013-at követően és ez alapvetően meghatározta
a város pénzügyi és gazdasági helyzetét.
Tehát a korábban jellemző normatív
támogatást fölváltotta a feladat alapú
finanszírozás, ami feladatelvonással
és forráselvonással párosult. Feladataink közül gyakorlatilag közoktatási, a
kórházi és részben szociális igazgatási
ágazatban nagyon komoly átrendeződés
történt, feladatokat vontak el. Ennek
folyamodványaként a kórház közel négy
milliárdos költségvetéssel, támogatási
összeggel átkerült az államhoz, a közoktatási intézmények átkerülése pedig
mintegy egy milliárd forinttal csökkentette a költségvetési főösszeget. De
a jogszabályváltozások következtében
ugyancsak 2013-tól a gépjárműadónak
már csak a 40 százaléka marad a városban és a személyi jövedelemadónak a
helyben maradó része a korábbi közel
500 millióhoz képest nullára csökkent.
Ezen kívül jelentősen befolyásolja a
pénzügyi helyzetet az adóerő képesség,
ami a mi estünkben, Vác vonatkozásában 47 ezer forint lakosonként, és
36 ezer forint fejenkénti összeg fölött a
legrosszabbul ﬁnanszírozott egységbe
kerül egy-egy település, ez az idei évre
vonatkozóan azt jelenti, hogy 530 millió
forint nem jelent meg az önkormányzatunk rendelkezésére álló központi
keretben. Azután tovább nehezítette a
forrásaink alakulását, hogy ebben az
évben már 61 millió forint szolidaritási
hozzájárulást is kell ﬁzetni, ami kettős
összegben azt jelenti, hogy közel 600
millió forint az, ami állami szintről nem
kerül az önkormányzathoz, túl az előzőekben említett kieséseken. Mindez alapvetően meghatározza az irányításunkat
is, hiszen van egy sor kötelező feladat,
amit el kell látnunk, ezzel kapcsolatban
elsőként a finanszírozási összegeket
mondom: 2012-ben a működési bevételeink összege 10 milliárd 800 millió

forint volt, 2014-ben 4,6 milliárd forint,
jelen pillanatban ez a tétel 6,1 milliárd.
A központi finanszírozási összeg
nem elegendő a feladatok ellátására:
2014-ben 1 milliárd 89 millió forintot tett
ki ez a tétel, mint mondtam ez korábban
6 milliárd forintot meghaladó összeg
volt, jelen pillanatban ez 1,3 milliárd
forint, ezt biztosítja nekünk a központi költségvetés, ami csak töredékében
nyújt fedezetet a működési kiadásainkra, vagyis a saját bevételeink jelentős
részét is erre kell fordítani.

- Ebben az igen nehéz pénzügyi-gazdasági helyzetben minden fejlesztés,
felújítás, minden új beruházás megvalósulása komoly fegyvertény. Kérem,
emelje ki a legfontosabb eredményeket!

- Nagyon komoly eredmény volt az
I. világháborús emlékmű visszaállítása,
itt azért megjegyezném, hogy az akkori
költségvetése ennek 120 millió forint
volt, ami valorizált értéken a beruházás
végére 200 millióra rúgott volna, mi ezt
25 millió forintból oldottuk meg. Mindez
rendkívül sok tárgyalásba, egyeztetésbe
került, hiszen a főtér átépítésének tervezője korábban hallani sem akart arról,
hogy erre a központi területre vissza
lehessen állítani a mementót, a húsz
évvel ezelőtt benyújtott egyéni képviselői indítványomnak volt a befejezése
tizenöt év után a monumentális szoborcsoport újraavatása, most már ennek is
az ötéves évfordulójához érkezünk, és a
visszajelzések alapján méltó helyre került az emlékmű. Még egyszer mondom,
a telekalakítási problémáktól kezdve a
tervezői jogosultságok tisztázásán át a
felújítást végző szobrászművésszel folytatott hosszas tárgyalásokig bezárólag

végül is eljutottunk oda, hogy ezt az
álmot, ezt a kegyeleti szempontból is
fontos szoborrehabilitációt meg tudtuk
valósítani.
A következő, amit kiemelek, az a
Piac utcai mélygarázs átadása, ami egy
nagyon érdekes történet volt, én magam nem láttam a szükségét, így nem
támogattam ezt a beruházást, és hát
a mutatószámok alapján még mindig
azt mondom, hogy egy túlméretezett
építkezés volt. Ugyanakkor a kocka el
volt vetve, hiszen a korábbi városvezetés olyan mélységű szintre hozta a
munkálatokat, hogy az érdemi megoldás csakis a munka végigvitele volt. Az
eredeti beruházási összeg meghaladta
a 3 milliárdot, majd 2,5, még később
2 milliárd 120 millió forint szerepelt
nettó összegként, gyakorlatilag az áfa
megtérülés miatt maradhattunk ennél
a tételnél. Rendkívül nehéz tárgyalások
eredményeként sikerült elérnünk ezt
a költségcsökkenést, és ha az eredeti,
2006-os beárazott költségvetést nézzük,
akkor az körülbelül egy 3 milliárdos
jelen értékű ráfordítást eredményezett
volna, mire az önkormányzat visszaﬁzette volna húsz éves futamidővel, akkor
pedig nominális értéken ez a beruházás
nem áll meg 4,5 milliárd forint ráfordítás alatt. Nagyon komoly lobbierőt
latba vetve, nagyon sok tárgyalással a
Belügyminisztériumon keresztül önkormányzatunk kiemelt állami támogatásként meg tudta kapni ennek a nettó
összegét és 1,7 milliárd körüli összegben
megvettük a létesítményt nagyjából
85 - 90 százalékos készültségi fokkal,
majd befejeztük és hát gyakorlatilag egy
nagyjából 2 milliárd forintos összegben
ez a beruházás lezárult.
Aztán megvalósult a közvilágítás
fejlesztése, amit egyes politikusok rengeteget támadtak, feljelentéssel is éltek,
eredménytelenül, továbbá elvitatták,
hogy ebből megtakarítást realizálhat
a város, pedig ez tény, több tíz millió
forint értékben energetikai szinten
évente. Ugyanakkor a leszerelt régi, de
még jó állapotú lámpatestek másutt
való felszerelésével bővíteni lehetett a
közvilágítási hálózatot. Ezen beruházás
esetében 80 millió forint önrészt vállalt
az önkormányzat. 8-9-10. oldal

Fotó: Kisbai Árpád

Fotó: Bölönyi Gabriella

Júliusban egyaránt nagyon
sok érdeklődőt vonzottak Vác
már hagyományos nyári fesztiváljai: az eseménysorozat - jobbára párhuzamosan - a 35. Régi
Zenei Napokkal és a Vénégy Fesztivál és Színházi Találkozóval
kezdődött, majd a hónap utolsó
előtti hétvégéjén a XXVII. Váci
Viliági Vigalom rendkívül gazdag
programkínálata csábította az
érdeklődőket. 6-7. 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 a
Kormányablakokban
Kormányablak 1.: Dr. Csányi László krt. 16.;
Kormányablak 2.: Széchenyi utca 42. (vasútállomás);
Kormányablak 3.: Dr. Csányi László krt. 45.
Ügyfélfogadási rend egységesen:
Hétfő: 7.00 - 17.00
Kedd: 9.00 - 17.00
Szerda: 10.00 - 20.00
Csütörtök: 9.00 - 17.00
Péntek: 9.00 - 13.00

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@gmail.com
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: vuk-adotan@vnet.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: uzemorvos@t-email.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: st.levente@gmail.com

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: vacy.karoly@gmail.com
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.
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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

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:
Pátria Nyomda Zrt.
Simon László vezérigazgató

Csaknem egy teljes hónapon át váci hírektől is hangos volt
a média: országos rádió- és tévécsatornák szinte folyamatosan
ajánlották a hallgatóknak, nézőknek a helyi programokat. Nem
csoda ez, miután három, már igen népszerűvé vált, nemzetközi
rangú eseménysorozat rendezvényeibő l szemezgethettek
kedvcsinálóként. A sort a Régi Zenei Napok, majd - részben
párhuzamosan - a Vénégy Fesztivál és Színházi Találkozó nyitotta,
végül elérkezett a Váci Világi Vigalom hosszú hétvégéje.
A Régi Zenei Napok az idén azért is különösen "testhez álló" rendezvény volt
városunkban, mivel a szervezők úgy temat izálták a nívós programot, hogy a barokk
kor hétköznapi és ünnepi kultúráját állították a középpontba, és hát Vác ezeréves
történelmi múltjában épp ez a néhány évszázad az egyik legmeghatározóbb időszak
- mindenekelőtt az épített örökség szempontjából.
A már említett eseménysorozat, a Vénégy Feszt ivál és Színházi Találkozó és a Váci
Világi Vigalom egyaránt rendkívül jó alkalom a külföldi vendégek ide csábítására, a
nemzetközi idegenforgalmi vonzerő növelésére, jól érzékelhető volt, hogy ez a törekvés
az idén is sikerrel járt.
A három kiemelkedő nyári rendezvénysorozat összességében százötvennél is több
programot kínált nekünk váciaknak és a hozzánk látogató vendégeknek - a komolyzenei
hangversenyektől kezdve a könnyűzenei koncerteken, színházi produkciókon,
alkotóművészet i attrakciókon át a családi eseményekig.
Az elmúlt hónapban bárki alaposan feltöltődhetett kulturális élményekkel, köszönet jár
ezért a vigalmat díjtalan eseményként ajándékba adó önkormányzatnak, a különböző
rendezvénysorozatok szervezőinek és természetesen a fellépőknek, főszereplőknek
egyaránt.

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 Kf t.

Előző játékunk nyertese Veres Stella, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez
időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon.
A múlt havi képrejtvényként a Karolina-iskola udvara szerepelt egy archív felvételen.
Mostani feladványunk megfejtését szeptember 15-éig várjuk.

TERJESZTÉS:
Magyar Posta Zrt.

MEGJELENIK:
Vácon 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014

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

Cservenák Péter gyűjteményéből
Tisztelt Olvasóink! Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy a nyári szünetet követően a Váci Hírnök
következő lapszáma október első napjaiban jut el a háztartásokba.

Döntött a testület
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A júliusi testületi ülésről jelentjük
A júliusi képviselő-testületi ülésen a napirendi témák tárgyalását követően Fördős Attila polgármester bejelentette: Vác Város Önkormányzata - sorrendben már ötödik alkalommal - ismét elnyerte a
"Családbarát Munkahely" kitüntető címet, a városvezető egyúttal köszönetet mondott a polgármesteri
hivatal vezetőinek és dolgozóinak, szavai szerint a sorozatos díjazás az ő áldozatos munkájuk elismerése is egyben.
A testület többségi döntéssel
elfogadta a Váci Városfejlesztő
Kft. és a társasággal egységes
szabályrendszer alapján működő további önkormányzati
cégek aktuális beszámolóját
- ezen napirendi pont tárgyalásakor Fördős Attila polgármester külön felhívta a ﬁgyelmet,
hogy az illegális hulladéklerakás visszaszorítása érdekében
a lakosság segítségét is kérik,
mint mondta, a 112-es számot
tárcsázva bárki bejelentést tehet, ha visszaélést tapasztal.
Hozzájár ulta k a döntéshozók ahhoz, hogy az önkormányzat nevében a Váci Városfejlesztő Kft., mint használatba
adó, illetve a Váci Kajak-Kenu
Sportegyesület és a Váci Karakán Kajak-Kenu Sportegyesület, mint használatba vevők
megá l lapodást kössene k a
Liszt Ferenc sétány 12. alatti,
csónakházként funkcionáló
ingatlan közös használatára
vonatkozóan.
A grémium határozatot hozott arról, hogy az önkormányzat a Zöld Híd B.I.G.G. Nonproﬁt
Kft. kérelmét méltányolva térítésmentesen a cég használatába ad egy irodahelyiséget a
Zrínyi utca 9. szám alatti városi
tulajdonú ingatlan területén.
A helyi személyszállítási
közszolgáltatás vonatkozásában a képviselők határozata
értelmében az önkormányzat
nyilatkozatot ad ki arról, hogy
a közszolgáltatást 2019. január
1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja, illetve hogy a
helyi közlekedés működtetéséhez, fejlesztéséhez a tárgyévet
megelőző évre (2018.) vonatkozóan a pályázat benyújtásáig
a Volánbusz Zrt., mint a helyi
közösségi közlekedés szolgáltatója részére nettó 96 millió
forint összegű, saját forrásból
származó, vissza nem téríten-

dő önkormányzati támogatást
nyújtott.
Eldőlt, hogy az önkormányzat pályázatot ír ki a Váci Deákvári Óvoda intézményvezetői
álláshelyére.
Kriksz István, a városfejlesztési és környezetvédelmi
bizottsági elnökének előterjesztését támogatva a testület úgy
döntött, hogy a kiemelt állami
támogatást elnyert múzeumnegyed-fejlesztési projekt koncepciójába kerüljön bele az egykori
középvárosi temető megmaradt
sírköveinek, történetének, az
oda temetettek névsorának, a
sírkertről készült fotóknak a
bemutatása egy kegyeleti park
keretében. Az elfogadott határozat záró részében ez áll: "A
következő tervezési ütemben,
a részletes megvalósíthatósági
tanulmányban szerepeltetni
kell a középvárosi temető emlékezete koncepciót és a megvalósításhoz szükséges feladatok
költségeit."
A testület forrást szabadított fel a költségvetésből a Kőhíd utca 5771, 5774 és esetleg
az 5775 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú földrészletek előtti zöldterületen
megépítendő szennyvíz gerincscsatorna - az érintett ingatlanokon tulajdonjoggal bírókkal
közösen ﬁ nanszírozandó - ter-

vezéséhez, engedélyeztetéséhez
és kivitelezéséhez.
A testület határozata értelmében a "Vác Város Díszpolgára" kitüntető címet az idén
Dr. Licht Anna proktológus,
sebész, a "Pro Urbe" egyéni
elismerést Góczán Zsolt, a
Fónay HUM Á NIA Társulat
vezetője, Jeszenszky István
korábbi sikeres labdarúgó és
edző és Menczer Sándorné, a
Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat vezetőségi tagja
érdemelte ki, míg ugyanezen
díjat közösségi kategóriában a
Silverstar Művészképző Iskola
és Társulatnak ítélték oda a
döntéshozók - a kitüntetések
átadására a hagyományokhoz
híven az augusztus 20-ai nemzeti ünnep városi megemlékezése ad alkalmat.
***
Ahogy az már szokásos a
munkater v szerint, a júliusi testületi ülés délutánján
közmeghallgatásra várta az
érdeklődő polgárokat az önkormányzat.
A hozzászólók elsősorban
a köztisztasággal, a hulladékszállítással, az útjavításokkal,
a csapadékvíz elvezetésével, a
közterületek rendtartásával
kapcsolatban fogalmaztak meg
kérdéseket, észrevételeket és
javaslatokat.

Hirdetmény
Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást
adom:
Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2019. július
11.-i ülésén az alábbi rendeletet
alkotta:
- 13/2019.(VII.12.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 2/2019.(II.15.) sz.
rendeletről
A rendeletmódosítást elsősorban központi költségvetésből származó források,
valamint a saját bevételek
költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást követően az
önkormányzati szintű költségvetés főösszege 11.500.074 eFt.
A rendelet a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály
129. sz. irodájában megtekinthető.
Vác, 2019. július 12.
Deákné Dr. Szarka Anita
jegyző
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Marton Zsoltot nevezte ki
a pápa váci megyéspüspökké

Nyári karbantartási
munkák a váci iskolákban

Marton Zsoltot, a Központi Papnevelő Intézet rektorát nevezte ki Ferenc pápa váci megyés püspökké – közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkársága.

Az oktatási intézményekben javában zajlanak a
nyári karbantartási, felújítási munkálatok.

Az új püspök Beer Miklóst
váltja, aki 2018. június 1-jén
töltötte be 75. életévét és nyújtotta be nyugdíjazási kérelmét
a pápának.
Marton Zsolt 1966. március
26-án született Budapesten. A
kecskeméti Piarista Gimnáziumban érettségizett, majd
1988-ban szerzett tanítói diplomát a Zsámbéki Tanítóképző
Főiskolán. Teológiai tanulmányait Veszprémben, Győrben
és Budapesten végezte, 1998ban szerzett teológus diplomát
a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem hittudományi karán.
1998. június 20-án Vácott
szentelték pappá – olvasható
az MKPK közleményében.
1998-99-ben püspöki titkár
és bírósági jegyző volt, 1990-

től Nagykátán, majd Dányban
szolgált. 2002-2003-ban a Váci
Hittudományi Főiskola levelező tagozatának tanára, 2003
és 2008 között a Központi Papnevelő Intézet prefektusa volt.
2008-tól 2015-ig Felső- és Alsógöd plébánosa, valamint váci
kerületi esperes volt.
2015-től a Központi Papnevelő Intézet rektora.

A nyári karbantartásra, bútorbeszerzésekre, eszközökre a
Váci Tankerületi Központ több
mint 300 millió forint összeget
fordít ebben az évben.
Vácon a következő munkák
zajlanak: A Váci Madách Imre
Gimnáziumban hat terembe
telepítenek klímát az iskola
alapítványával közösen. A Váci
Juhász Gyula Általános Iskolában a szennyvízakna javítására, az "A" épület ablakcseréire
és a padlóburkolat cseréjére
kerül sor. A Váci Árpád Fejedelem Általános Iskolában festés,
kerítés építés, tetőjavítás, valamint az udvari vízelvezetés
felújítása történik meg. A Váci

Földváry Károly Általános Iskolában festés, egy tanterem
felújítása, a tornaterem lány
öltöző falának hangszigetelése,
elektromos kapcsolószekrény
felújítása, biztonsági kamerarendszer kiépítése, esőcsatorna javítása, illetve egy szakasz
cseréje, az új épület vízvezeték
szakaszolásának előkészítése
fog lezajlani. A Váci Petőfi Sándor Általános Iskolában festés-mázolás, parketta javítás,
az aszfaltos pálya felfestése
és lambéria javítási munkák
lesznek. A Váci Radnóti Miklós
Általános Iskolában felújítják
a tornaterem világítását cserékkel, de festés-mázolás is
lesz az épületben. A Bartók-Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskolában fűtés
javítás és tetőfelújítás lesz a
nyáron.

"Szabadság díj" Beer Miklósnak Fekvőtámaszozás, lépcsőzés
Magyar Szabadság Díjjal jük és megvalljuk. A püspök
a deákvári sportparkban
tüntette ki Beer Miklós váci me- ennek tudatában rendszeresen
gyéspüspököt a gödöllői Magyar
Szabadság Napja Alapítvány.
Benedek Kriszta előadóművész laudációjában kiemelte:
Beer Miklós soha nem szűnik
hangsúlyozni, hogy a hitünk arra
kötelez minket, hogy azt ne csak
a templomban, de mindig megél-

megnyilatkozik a világról és az
egyházról, annak erényeiről és
hibáiról egyaránt. Saját életével,
szolgálatával is arra tanít, hogy
keresztényként elől kell járnunk,
nem várhatjuk másoktól a megoldást a szegények és szenvedők
gondjaira.

Elkészült az első Stadler-KISS
emeletes motorvonat
Július 16-án kigördült a Dunakeszi Járműjavító szerelőcsarnokából az első emeletes Stadler-KISS motorvonat.
A MÁV-Start közbeszerzési eljárás keretében kötött keretszerződést a Stadler Bussnang AG vasúti
járműjavítóval 2017 áprilisában 40
darab KISS motorvonat szállítására. A MÁV-Start az első ütemben
2018-ban először 11 darabot, majd
2018 végén további 8 darabot hívott
le, a fennmaradó 21 lehívásának
előkészítése folyamatban van.

Az első körben lehívott 11 KISS
motorvonat 2020 februárjától
állhat forgalomba a váci és a ceglédi elővárosi vasútvonalon, majd
további 8 érkezik 2021 elején.

Július elejére elkészült Deákváron, a Fürj utcában
a város újabb, egyben legnagyobb fitnesz parkja.
Balkovics Péter, a választókörzet önkormányzati képviselője helyszíni sajtótájékoztatóján kiemelte: bízik benne,
hogy egészségük, kondíciójuk
megőrzése érdekében mind
többen rendszeres használói
lesznek a ﬁtnesz parknak.
- A létesítmény létrehozását
pályázati forrás tette lehetővé,
a mintegy 20 millió forint
értékű beruházás tehát nem
terhe lte a z ön kor má nyzat
költségvetését - emelte ki a
képviselő.

Hangsúlyozta, hogy a szabadidős sportbázis telepítésekor természetesen alapvető
szempont volt a biztonságos
használat biztosítása, ezért az
egész terület korszerű gumitégla alapburkolatot kapott.
- Ez a ﬁtnesz park kiválóan
alkalmas arra, hogy bárki itt
végezze el az egészsége, kondíciója megőrzéséhez szükségesnek
tartott rendszeres testedzését,
de iskolaidőben testnevelési
órákat is lehet ide szervezni fogalmazott a képviselő.
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Egy hónap,
három kiemelkedő fesztivál
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Fotó: Pomaházi Roland

Júliusban ismét nagy sikert arattak a már hagyományos váci fesztiválok: időrendi sorrendben a Régi
Zenei Napok, a Vénégy Fesztivál és Színházi Találkozó, majd a Váci Világi Vigalom.
A 35. Régi Zenei Napokon minden közönségprogramot nagy
érdeklődés övezett, így a Fehérek
templomában tartott nyitó- és
a dómban rendezett zárókoncerten is telt ház volt, ráadásul
ezek az események a Bartók Rádió élő közvetítése révén sokkal
többeknek nagyszerű élményt
jelenthettek.
A hét során további népszerű programok is voltak: barokk
táncház a főtéren, zenés irodalmi
szurkapiszka az Adullám Kávézóban, kamarakoncert a püspöki
palota kertjében, orgonakalauz
a székesegyházban, jelmezes felvonulással, játszóházas gyermekprogramokkal színesített családi

nap a Duna-parton.
A Vénégy Fesztivál és Színházi
Találkozó megnyitóján Kis Domonkos Márk fesztiváligazgató kiemelte annak jelentőségét,
hogy a rendezvénnyel kiterjesztették az együttműködést a visegrádi országok mindegyikére,
és az elmúlt hét év alatt a V4
régió legnagyobb közös kulturális rendezvényévé vált ez az
eseménysorozat.
Rétvári Bence országgyűlési
képviselő, az EMMI parlamenti
államtitkára kiemelte: a váci fesztiválnak és színházi találkozónak
a nemzeti kultúra megjelenítésén
túl speciﬁkuma a V4-es jelleg, szavai szerint ez azért is lényeges,

mert fontos hogy ez a regionális
kohézió kulturális alapon is egyre jobban megerősödjön.
Már hagyomány, hogy a színházi találkozóra a V4-es tagállamokat képviselő teátrumokon kívül egy másik, a régióhoz közeli
országból is meghívnak egy-egy
színházi műhelyt, az idén ez a
Szatmárnémeti Északi Színház
Harag György Társulat volt, ők
szerepeltek a megnyitón Székely
Csaba: Semmit se bánok című
művének előadásával.
A programsorozat keretében
tizenöt koncert, hat színházi előadás, dj-k, újcirkuszi produkciók,
közösségi programok várták az
érdeklődőket, akiknek a száma

ezúttal már bőven meghaladta
a tízezret.
A fesztivál zárónapján mutatták be a négy országot képviselő
színészek közös előadását, amit
Blaskó Borbála irányításával egy
kéthetes workshop keretében
készítettek Vácon: a produkció,
amelyben a mozgásszínház és a
zene is kiemelt szerepet kapott,
a rendszerváltás harmincadik
évfordulóját dolgozta fel egyedi,
progresszív módon.
Már most érdemes beírni a
naptárba: jövőre július 2. és 5.
között rendezik meg a VéNégy
Fesztivál és Színházi Találkozót
a Dunakanyar egyik legszebb
pontján, a váci Duna-parton.

Fotó: Bölönyi Gabriella

Fotó: Kisbai Árpád

Fotók: Gerengay Gusztáv

Július harmadik hétvégéjén
ismét rendkívül gazdag programmal várta az érdeklődőket
a már hagyományos Váci Világi
Vigalom.
Az esemény úgymond nulladik napján ünnepi eseménynek
adott helyet a városháza díszterme, ahol Hana Večerková és
Fördős Attila polgármesterek közös nyilatkozat aláírásával megerősítették a Vác és Otrokovice
közötti, öt éve hivatalossá vált
testvérvárosi kapcsolatot.
A diplomáciai találkozón városunk vezetője emlékeztetett: a
mostani városvezetés a külkapcsolatok építése terén változtatott
a korábbi irányvonalon, amenynyiben elsősorban a közép-kelet
európai térségben törekszenek
minél szerteágazóbb kapcsolatrendszert kiépíteni és ápolni, a
közös kulturális gyökerekből
kiindulva, egymás kölcsönös
tiszteletét erősítendő.

- Ebben a kapcsolatépítésben
nagyon sok segítséget kaptunk és
kapunk a Váci Szlovák Kisebbségi Önkormányzattól, amit
ezúton is köszönök - mondta
Fördős Attila.
A vigalom - már hagyományosan a székesegyházban
tartott - hivatalos megnyitóján
a polgármester köszöntőjében
kiemelte: ennek a nagy múltú
rendezvénynek lényeges eleme,
hogy a programok révén a nagyközönség ízelítőt kapjon a már
több mint ezeréves város jelenét
is meghatározó egyházi-világi
kulturális hagyományból, értékekből.
- Épített belvárosunk, környezetünk a középkorban alakult
ki öt nagy városépítő püspöknek az irányításával, tisztelettel és hálával tartozunk ezért az
egyedülálló örökségért Althann
Mihály Frigyesnek, Althann
Mihály Károlynak, Forgách

Pálnak, Eszterházy Károlynak
és Migazzi Kristófnak. A nekik
köszönhető hagyaték az, amit
megtekintésre ajánlunk minden
ide érkező kedves vendégnek. És
a város turisztikai kínálatába
beletartoznak azok a programok,
amelyek egész évben nagyon sok
kulturális élményt tartogatnak a
közönségnek, ezek között is a legjelentősebb a Váci Világi Vigalom,
amely összművészeti fesztiválként három plusz egy napja alatt
száznál több eseménnyel csábítja
az érdeklődőket - fogalmazott
Fördős Attila, majd zárszóként
jó egészséget kívánva köszönetet
mondott a társházigazda Beer
Miklós megyéspüspöknek a Váci
Egyházmegye irányításáért, a
beruházásokért, az értékteremtő
szolgálatért.
A megyéspüspök válaszában,
köszöntőjében mindenekelőtt a
közép-kelet európai testvérországok összefogásának jelentőségét

hangsúlyozta, szavai szerint ezt
a történelmi hagyományt híven
folytatni kell a jövőben is a barátság, a kölcsönös tisztelet jegyében.
- Legyen ez a vigalom a reménységnek a bizonyítéka és
egyben a jövő ígérete - fogalmazott jókívánságként Beer Miklós.
A rendezvénysorozat az idén
különösen sok érdeklődőt vonzott, minden nap rengetegen
vettek részt a különböző programokon, vegyültek el a vásári
forgatagban.
(A Váci Világi Vigalom jövőjével,
további színesítésével kapcsolatos
elképzelésekről az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a szervezők a külföldi
zenei sztárok meghívása mellett a
művészet más ágazataiból, így a
ﬁlmművészet, az irodalom terepéről is szeretnének Vácra csábítani
népszerű művészeket egy-egy közönségtalálkozó erejéig.)
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A nehéz gazdasági helyzetben is sok beruházás valósult meg és indult el a záruló ciklusban
Az első nem négy, hanem öt éven át tartó önkormányzati ciklus végéhez közeledve arra kértük Fördős Attila polgármestert, hogy foglalja
elhatározott beruházásokat, de az interjúban kitértünk a közéleti vitakultúra jellemzésére, a város újabb díjainak értékelésére is.
- A korábban említett tényeken
túlmenően számos más összetevő is
befolyásolja a pénzügyi-gazdasági
helyzet alakulását, kérem folytassuk
ezek felsorolásával!
- A jogszabályi változások nyomán
kötelező feladat volt a Váci Család- és
Gyermekjóléti Központ létrehozása,
csaknem negyven fős dolgozói létszámmal kellett megszervezni ezt az
új intézményt, amelynek a támogatási összege a központi költségvetésből
99 millió forint volt, a működésére
pedig nekünk több mint 61 milliót
kell pluszban bekalkulálnunk a mindenkori költségvetésben.
Tehát egyrészről van egy folyamatosan csökkenő bevételi oldal, másrészről az elvárt, kötelezően előírt
többletfeladatok miatt egy növekvő
működési kötelezettség. Vagyis az intézmények teljes működéséhez az 1,3
milliárdos központi forrás mellett 1,8
milliárdot kell a saját bevételeinkből
biztosítani.
Ez azt is jelenti, hogy felértékelődnek az adóbevételek, ugyanakkor
a lakosság újabb adónemekkel terhelése ebben a tekintetben nem tekinthető járható útnak, ilyet nem
terveztünk, és nem is tervezünk, bár
vannak települések, amelyek például
ingatlanadót is kivetnek, de mi ezt
nem szeretnénk bevezetni.
A dolgozói létszám ugyan 2208
főről 2019-re 752 főre apadt, ugyanakkor az elmúlt közel négy évben
megemelkedett a minibálbér és
a garantált bérminimum összege,
ehhez a központi költségvetés jelen
pillanatban minimális hozzájárulást biztosít, ugyanakkor a mi városi
költségvetésünk kiadási oldalát közel
400 millió forinttal terheli, ez azért
jelent nekünk különös nehézséget,
mivel az említett 752 közalkalmazotti és köztisztviselői létszámból a
döntő többséget folyamatosan érinti
ez a kérdés. És itt egy kicsit vonatkoztassunk el a ﬁskális szempontoktól,
hiszen a közszolgák megbecsülése
közérdek, különös tekintettel arra,
hogy a versenyszféra vonzóbb ﬁzetési feltételeket tud kínálni a jól képzett
szakembereknek. Önkormányzati
szinten minden lehetséges eszközzel
igyekszünk megbecsülni a közszolgálatot ellátó munkavállalókat, így
nagy részük számára bevezettük a
cafetéria rendszert is és sport-, kulturális-, közművelődési-, turisztikai
téren ugyancsak igyekszünk kedvez-

ben, erre nem volt lehetőségünk külményeket biztosítani.
Jelentős tétel az önkormányzat
ső támogatás elnyerésére. Egyetlen
költségvetésének kiadási oldalán az
ilyen jellegű pályázat volt, a már emadósságszolgálat is. Itt ki kell emelni, lített közvilágítás-korszerűsítés és
hogy a TAO-rendszerben megvaló- -bővítés, ezt viszont az ellenlábasok, a
sult és megvalósuló fejlesztések ese- közhangulatot rombolva hihetetlen
tében 500 millió forint önkormány- mértékben átpolitizálták, de talán
zati önrészt kellett vállalni, ez csak
így sem tudták teljesen elterelni a
hitelfelvétellel volt lehetséges, és a
figyelmet a lényegről, arról, hogy
törlesztőrészletek visszaﬁzetése is
minden ellenkező híreszteléssel
folyamatosan megjelenik a kiadási
ellentétben jelentősen csökkent a
oldalon.
közvilágítás költsége, ráadásul a
Mint már említettem, a kiadási té- belterületeken leszerelt, de még
telek egyik fő fedezete az adóbevétel, használható lámpatestekkel olyan
ennek összege a 2013-as évig mintegy
területeken is sikerült kiépíteni a
24 százalékát ﬁnanszírozta a költség- közvilágítást, amelyek eddig kimavetésnek, ma 55 százalékát, tehát a
radtak ebből a körből.
saját bevételeink száz százalékát a
Még meg kell említeni, hogy
működési kiadásokra kell fordíta- a gazdasági válság idején három
ni, a kettő között ugyebár nagyon
multinacionális társaság is távozott,
nagy a különbség, tehát ha a korábbi
részben az IBM, teljes egészében a
szintű lenne a központi ﬁnanszíro- General Electric és a Henkel, ezek
zás, akkor a fennmaradó hányadot
együttes helyi-adó befizetése megkülönböző beruházásokra lehetne
haladta a 2 milliárd forintot, tehát a
fordítani. Egy módunk van a fejlesz- bevételi oldalunk, önhibánkon kívül
tések forrásának biztosítására, ez
ilyen mértékben csökkent. A gazdapedig az ingatlanértékesítés, ennek
ság élénkülésével, minden évben van
bevételéből tudunk megvalósítani
ugyan növekmény az adóbevételekkisebb ingatlanfejlesztéseket, kisebb
ben, de nem olyan mértékű, ami a
beruházásokat, ez gyakorlatilag biz- jogszabályi változásokból adódó kitosítja, hogy a vagyonkataszterünk
adásnövekedést kompenzálni tudná.
most is a korábbi nagyjából 20 milÖsszegezve, a kérdéskör zárásaliárd forint körüli összeget mutatja. ként tehát újra hangsúlyozom, hogy
Ugyanakkor a nagyberuházások
a magas adóerő képesség okán a hozesetén tudunk csak pályázati úton
závetőlegesen 6 milliárdos működési
olyan forrást találni, amik elegendő- kiadási oldalról mintegy 600 millió
ek ehhez, itt persze megint hátrányos
forint nem áll rendelkezésünkre közhelyzetben vagyunk, miután Pest
ponti forrásból, ha ez rendelkezésmegye a központi statisztikai régióba
re állna, akkor nekünk nem lenne
tartozik és Budapest közelsége és
szükségünk évről évre semmilyen
fejlettsége okán a legminimálisabb
pótlólagos forrásokra. Nekem poluniós és központi pályázati forrás
gármesterként, a város pénzügyeiért
áll rendelkezésre, infrastrukturális
első számú felelősséggel bíró vezetőberuházásokra nem volt pályázat, ként elsődleges feladatom a lehető
vagyis az, ami kellett volna nekünk
legjobb kondíciók biztosítása. Ezért
közútépítésben, csatornafejlesztés- pályázunk minden évben pótlóla-

gos forrásért rendkívüli működési
támogatás címen, ennek révén az
elmúlt években jelentős összegeket,
összességében milliárdos nagyságrendű forrást tudtunk elnyerni, ezek
részben pótolták az elvont forrásokat,
és hangsúlyozom, mindenki higgye
el, ha nem lettünk volna jogosultak,
nem is kaptuk volna meg ezeket a
tételeket. És még egy megjegyzés:
nagyjából mi a megyei jogú városi
feladatellátási struktúrában vagyunk, ugyanakkor messze nem
rendelkezünk ilyen anyagi kondíciókkal.
- Mire lehet számítani ezen a téren
a következő időszakban?
- Úgy látom, hogy az elkövetkező időszakban is csak akkor lehet
teljesíteni a mindenkori tervezett
költségvetést, ha a szigorú gazdálkodást megtartjuk, ezt ugye mi
bevezettük, ami azt jelenti, hogy az
összes intézményi kötelezettségvállalást napi szinten kell elbírálni a
polgármesternek, de ugyanígy a gazdasági társaságok aktuális pénzügyi
mutatóit is rendszeresen, esetükben
heti szinten vissza kell ellenőrizni, a
költségkereteken belül maradva, a
működést mégis biztosítva kell egy
nagyon-nagyon vékony kis ösvényen előre haladnunk. Ez nem fog
változni, nem az látszik, hogy erre
vonatkozóan módosulna a jogszabályi környezet.
- Kérem, folytassuk a nehéz, kevés
lehetőséget hagyó pénzügyi-gazdasági
helyzetben is megvalósított jelentősebb
fejlesztések, beruházások kiemelését!
- Fontos, hogy szociális bérlakásokat építettünk a Galcsek utcában 42
millió forint ráfordítással, ez is egy
nagyon komoly fegyvertény volt, hiszen a Honvédelmi Minisztériummal
kellett tárgyalnunk, és az épület, a
volt kommendánsi hivatal korábbi,
100 milliót meghaladó vételár összegét 50 millióra lehetett mérsékelni,
amit részletekben tudtunk beﬁzetni,
így az önkormányzatot jóval kevésbé
terhelte ez a jelentős tulajdonszerzés.
Itt egy elköteleződésünk van, hogy az
épület további felújítása, korszerűsítése révén is további önkormányzati
szociális bérlakásokat alakítunk ki.
Miután a fejlesztéshez pályázati forráshoz nem jutottunk, így egyelőre az
első szinten megakadt ez a beruházás,
a már ott lakók mindazonáltal már
használják a nekik kiutalt ingatlanokat, nyilván a további cél az emeleti

össze városunk pénzügyi-gazdasági helyzetét, emelje ki a legfontosabb megvalósult vagy rövidebb-hosszabb távon megvalósuló
szinteknek is a beépítése.
Süllyedő hengerekkel szabályoztuk a főtér gépjármű forgalmát, ez
a helyzetet konszolidáltabbá tevő
fejlesztés mintegy 20 millió forintos
beruházással valósult meg.
Megújult a színház épülete egy
rendkívül korszerű műszaki megoldással kiegészítve. Itt azért megjegyzem: önmagában azért, hogy
színházunk lehessen, az első perctől
kérlelhetetlen módon kellett kiállni
az ügy mellett, hiszen nagyon sok
ellenállással szembesültünk. Az
alapelv az volt, hogy ha a Budapesten lévő összes színházat a lakosság
számával összevetjük, akkor 30 ezer
lakos jut egy teátrumra, Vác esetében
ez a szám a városban és a 17 környező
településen élők ﬁgyelembe vételével
mintegy 70 ezres közönségbázist jelent. Az elmúlt évek bebizonyították,
hogy ez az új intézmény életképes,
amely immár megújult épületben,
igazán méltó körülmények között
fogadhatja előadásain a nézőket.
Előkészítés alatt vannak további
beruházások, az egyik legfontosabb
ugye az idegenforgalmi, turisztikai
fejlesztés, mint kiemelt állami támogatású projekt mintegy 3 milliárd
forint értékben, ennek részeként
mintegy 1 milliárd forint értékben
a múzeumnegyed megvalósítása.
Aztán elindult egy 3000 fő befogadására alkalmas új városi sportcsarnok megépítésének az előkészítése.
De megemlíthetjük még a jövőben
megvalósítandó kiemelt, állami támogatású beruházások sorában a
Bauer Mihály utcában felépítendő
új bölcsőde építési projektjét is, ezt
eredetileg mintegy 340 millió forint
ráfordítással tervezték, ám ez az öszszeg mára csaknem a duplájára nőtt,
most az is nagy feladatunk, hogy
ennek forrását is meg tudjuk szerezni
pályázati úton valamilyen alapból,
nagyon nagy szükség lenne erre az
új intézményre.
Egy nagy szomorúságunk van
ezen a téren, ez pedig az, hogy a
mobilgát beruházás támogatását
a kormány visszavonta, tehát az a
beruházás egyelőre elmarad. Ennek
elsődlegesen az az oka, hogy még az
előző városvezetés alatt, a tervezés
időszakában nem végeztek talajmechanikai vizsgálatot, és a költségvetés akkori főösszegét is egy 0,7-es
szorzóval tovább csökkentették, arra
hivatkozva, hogy az önkormány-

zat az esetleges többletköltségeket
pótlólagosan majd hozzáadja a beruházáshoz. Ugyanakkor kiderült,
hogy nem 1,7 milliárd, hanem 2,2
milliárd az eredeti tervek szerinti
kívánt összeg, és amikor elvégezték a
talajmechanikai vizsgálatokat, akkor
kiderült, hogy a börtönnél 4 méter,
lent, a ligeti részen, tekintettel arra,
hogy az egy töltött rész, ott pedig 24
méter az a mélység, amire a védmű
alapjait le kellene rakni. Ez a költségvetést 5 milliárd forint fölé növelte,
amit forrás hiányában egyelőre nem
tudtak átcsoportosítani máshonnan.
Megterveztük a művelődési központnak is a felújító beruházását, ez
mintegy 2 milliárd forintot igényel,
bízunk benne, hogy a kormány ezt a
célt is beemeli a kiemelt állami beruházások közé, erre van ígérvényünk.
Ez is egy nagyon fontos fejlesztés
lenne, hiszen ez a közművelődési
intézmény hihetetlenül sokrétű feladatot lát el, ebből kifolyólag egyáltalán nem mindegy, hogy ott milyen
komfortérzetet lehet biztosítani.
Korábban már említettük a
TAO-forrásból már megvalósult, elkezdett, vagy hamarosan elinduló
beruházásokat, amelyek sorában
fontos elem a Váci Reménység Egyesület sporttelepének felújítása is, ami
egy igen komoly színvonalú atlétikai
centrummá válhat a tervek szerint.
Egyházi relációban elkészült a
püspöki és káptalani levéltár, megújul a volt váci könyvtár és a volt
ferences rendház hatalmas épületegyüttese, ami új képzési funkciót
kaphat a jövőben.
Természetesen a karbantartási
munkálatok során megpróbáljuk
minél jobb állapotba hozni a saját
közútszakaszainkat, ezért van saját
kátyúzó gépünk, ezzel kapcsolatban
értelemszerűen évről évre rengeteg meghibásodás keletkezik a téli
időszakokban, sok a jogos kifogás,
azon vagyunk, hogy a városfejlesztő cégünk ütemezve mindinkább
utolérje magát a javítások terén. Az
kétségtelen, hogy nekünk a legforgalmasabb utakat már újra kellene
szőnyegezni, erre azonban nincsen
megfelelő forrás.
- Ez nyilván a következő időszak prioritásait is meghatározza, kérem, most
erről is foglalja össze az elképzeléseket!
- A legfontosabb a költségvetés
egyensúlyban tartása, ennek kell
alárendelni mindent, a célok meg-

határozását is, csak addig szabad
nyújtózkodni, ameddig a takaró ér.
Amint a pénzügyi helyzetünk lehetővé teszi, mindenekelőtt a városüzemeltetésre fordított kiadásokat kell
megfelelőbb szintre emelni, és igen,
a következő időszak legfontosabb
feladatának a közutak állapotának
helyreállítását kell tekinteni. Azután
a már megkezdett, vagy hamarosan
elkezdődő kiemelt állami, illetve a
TAO-pályázati forrásból megvalósuló beruházások zökkenőmentes
megvalósítása, további menedzselése
ugyancsak kiemelt cél. Ahogy a jövőben megnyíló új pályázati források
elnyeréséhez esélyt adó tervezések
elvégzése is.
A gát ügyét ugyancsak továbbra
is napirenden kell tartani, nekünk
kész terveink vannak, erre fordítottunk forrásokat a központból
utalt összegekből, és ezeket ugyan
részletekben vissza kell utalnunk,
de a ráfordítás mégsem hiábavaló,
hiszen megvannak a tervek, és az
a cél, hogy ezt a dokumentációt az
első adandó alkalommal, amikor
lehetséges, újra benyújtsuk, ehhez
kell egy megerősítés, egy új kiírás,
és egy olyan bátorítás, hogy erre a
szükséges 5 milliárdot meghaladó
összeget Vác városának biztosítja az
állam. A kérdéskörhöz ugyanakkor
hozzá tartozik, hogy a tapasztalatok
alapján tíz évente lehet számítani
olyan szintű árvízre, ami rendkívüli
védekezést tesz szükségessé, vagyis
ez a gátberuházás ha úgy vesszük egy
100 - 150 év alatt megtérülő fejlesztés lenne, ami tehát gazdaságossági
szempontból nem igazolható, de a
lakosság, az élet, az értékek védelmét
szem előtt tartva mégis törekedni
kell a megvalósításra.
- Több újabb rangos elismerést is
elnyert a város az elmúlt évek során,
miben látja ezek lényegét?

- A különböző elismeréseknek
különösen azért örülök, mert ezek
elnyerésében nagyban közrejátszik, hogy igyekeztünk a hivatalon
belüli munkastíluson, morálon is
változtatni, hiszen a köztisztviselő,
az ügyintéző azért van, hogy a város lakosságának a hivatalos dolgait
rendezze, és egyáltalán nem mindegy,
hogy ez milyen színvonalon történik, hiszen egy város közhangulatát
nagyban javítja, ha a helyi hivatal a
lehető legjobb minőségű szolgáltatást
nyújtja. A díjak értékét sokszor nem
az elnyert összegek nagyságrendje
adja, hanem az az erkölcsi elismerés,
hogy független bíráló szervezetek
elismerik Vácnak az állampolgárokért, és a saját munkatársakért tett
erőfeszítéseit annak ellenére, hogy
a közszféra nem tudja a versenyt
felvenni a multicégek anyagi juttatásaival, így számos területen arra
törekedtünk, hogy az emberek mindennapjait tegyük komfortosabbá,
vagy élhetőbbé.
Hogy néhány kiemelkedő jelentőségű elismerést nevesítsünk is, fontos
rang, hogy elnyertük az "Idősbarát
Önkormányzat" titulust 2013-ban.
Hild János díjat kaptunk 2014-ben,
ez a településfejlesztésben, településrendezésben kiemelkedő eredményt
mutató települések munkáját ismeri
el. "Kerékpárosbarát település" díjat
kaptunk 2014-ben, 2015-ben, 2016ban, itt részben a kerékpárút-hálózat
fejlesztésében, a kerékpáros közlekedés segítéséért tett intézkedésekben,
a kerékpározás népszerűsítésében
jártunk elöl, ezt a szerepünket ismerték el. Megkaptuk az önkormányzatok esetében egyetlen díjazottként a
Raoul Wallenberg-díjat, itt a nemzeti-, kulturális-, nyelvi- és vallási
kisebbségek együttműködéséért és a
közös gondolkodás, az elfogadás és a
párbeszéd kultúrájának erősítéséért
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tett erőfeszítéseket ismerik el. Vác
városában ugye a roma-, szlovák-,
ruszin-, ukrán-, görög kisebbségi
önkormányzat, a zsidó hitközség
a fő partnereink és hát a határon
túli magyarsággal való kapcsolatok
ápolása is fontos szempont, hiszen
nekünk a Kárpát-medencében mind
a Felvidéken, mind Kárpátalján,
mind Erdélyben testvérvárosaink
vannak, az ezzel kialakított példa
értékű kapcsolatrendszer is nyomott
a latban. Aztán 2015-ben megkaptuk
a "Holnap Városa" díjat, a művészet, a
kultúra pártolásáért, az épített örökség megőrzéséért tett erőfeszítések
elismeréseként. "Befogadó Magyar
Település": ez a cím ugyebár azt ismeri el, hogy önkormányzatunk sokat
tesz a fogyatékkal élő emberekért,
életminőségük javításáért, fontos
szempont volt a fogyatékosügyi tanács működtetése, az érintett egyesület javaslatainak ﬁgyelembe vétele
az akadálymentesítések terén. "Családbarát munkahely" lettünk 2105-től
minden évben, így az idén is, ennek
ugye az a lényege, hogy a hivatalban
dolgozók anyagi megbecsülésében
ugyan nem mindig tudunk teljesen
arányos díjazást biztosítani, ám
a munkaidő-kedvezményekben,
részmunkaidős lehetőségben, családanyák esetében a munkarend
igényekhez igazításában, különböző
közösségi rendezvények, kulturális-,
sportolási lehetőségek biztosításával
igyekszünk valami pluszt adni. Nagyon fontos azt képviselni, hogy a
család, mint a társadalom legkisebb
egysége, amely ugye egy férﬁből, egy
nőből és a gyermekekből áll, ennek
az elismerése jelenjen meg ezen a

munkahelyen is.
- A Kultúra Magyar Városa címet
ugyan még 2010-ben nyerte el Vác, de
igazából a kulturális fejlesztések ezt
követően lettek rendkívül látványosak,
ezért ezekről külön is érdemes beszélni.
- Ez tényleg így van, és hosszan
sorolhatjuk az eredményeket. Kiemelhetjük az idegen tulajdonban
lévő gyűjtemények közcélra fordítását, a köz javára átadását: ilyen a
Sajdik gyűjtemény, a Pannónia Házban kialakított több átfogó bemutató,
a K16-ban lévő Modern Művészeti
Gyűjtemény, de megemlíthetjük a
MADI Múzeumot is, amiért ugyancsak kaptam, kaptunk hideget-meleget, hogy a városháza fehér falaira
színes modern művészeti alkotások
kerültek, de mára a bemutatóhely
nagy elismertségnek örvend. És hát a
múzeumnak a kínálata az szinte verhetetlen, a Memento Mori, a múmiák
bemutatása párját ritkító attrakció,
eljutottunk oda, hogy az illetékes
minisztérium, illetőleg a Természettudományi Múzeum embertani tára
további múmiákat is visszaadna,
ebben további tárgyalásokat kell
folytatni, annak érdekében, hogy a
múzeumi negyed projekt keretében
ez a kiállítás még nagyobb vonzerőt
jelentsen az idegenforgalomban. Aztán megemlíthetjük azt is, hogy a
záruló ciklusban sikerült bővíteni
a turistákat csábító szolgáltatások
körét a gumikerekű kisvonattal. És
ne feledkezzünk el arról sem, hogy
a hasonló lélekszámú településekkel
összehasonlítva Vác párját ritkítóan
gazdag és változatos kulturális programkínálattal szolgál a helyieknek
és az ide látogató vendégeknek, a

két nagy nyári eseménysorozat, a
vigalom és a Vénégy Fesztivál és Színházi Találkozó mellett egész évben
sok színvonalas program várja az
érdeklődőket.
- Miként értékeli a városi közéletet,
a vitakultúrát, a közügyekhez való
hozzáállást?
- Bizonyos értelemben rendkívül
kiábrándító a helyzet, leginkább
azért, mert a városvezetéssel szemben álló politikai erők voltaképp
botránypolitizálást folytatnak.
Már 2014-et megelőzően is ez volt a
jellemző, de a destruktivitás mára
csúcsra járatódott. Erre a legutóbbi példa az, hogy a Duna-parti vízi
turisztikai megállóhely létesítése
mellett lettek volna vállalkozók,
akik további beruházásokat foganatosítottak volna, egy komoly
hajókikötővel, egy vendéglátóipari
szolgáltató egységgel, de olyan durva
támadást kapott az ügy élére álló
világhírű olimpiai bajnokunk, hogy
végül elálltak a plusz fejlesztésektől,
azt mondta, hogy ő még ilyet nem
tapasztalt, hogy egyesek annyira
felkorbácsolták a közvéleményt,
hogy gyakorlatilag ellehetetlenült
a Duna-part átfogóbb komfortosítása,
világszínvonalú pihenőhellyé alakítása. Tényleg azt látom, hogy egyeseknek az a jó, ami rossz, már csak
annak okán, hogy akkor lehet szidni
a mindenkori városvezetést, lehet
hangulatot, feszültséget kelteni és
elvonni a ﬁgyelmet pontosan azokról
a dolgokról, amikről az előzőekben
szóltunk, hogy a rendkívül nehéz
gazdasági helyzet ellenére mennyi
minden beruházás, fejlesztés valósult
meg és hogy a pénzügyi stabilitás

fenntartása mellett nem volt szükségünk semmilyen további vis major
támogatásra, állami mentőövre. Azt
gondolom, hogy a destruktivitás a
jóhiszemű emberek bizalmával való
visszaélés, egyértelműen csakis a
közhangulat rombolása a cél. De
ezzel kapcsolatban mindenki számoljon el maga a lelkiismeretével, a
lakosság majd a voksoláskor úgyis
kimondja a döntő szót.
- Gondolom, a mérleg másik serpenyője sem üres, azaz emberi oldalról is bőven van inspirációja a kilenc
éve elkezdett városvezetői munkája
folytatásához.
- Az önkormányzat tekintetében
köszönetet mondok a konstruktívan
tevékenykedő képviselőtársaknak,
bizottsági tagoknak. Természetesen
hálával tartozom az áldozatos feladatellátásért a hivatal, az önkormányzati intézmények és cégek munkatársainak is. Ahogyan természetesen a
lakosságnak úgyszintén köszönöm
a jó szándékot, támogatást, biztatást,
a jó tanácsokat és nagyszerű kezdeményezéseket. Mindez valóban
rendkívül felemelő és inspiráló. És a
folytatásra sarkall a rengeteg elkezdett feladat, a város kulturális életének, idegenforgalmának, környezeti
állapotának gazdagítása, javítása
érdekében vállalt munkához tartozó megannyi program, elképzelés
megvalósításának célja is. Köszönöm tehát az eddigi támogatást, és
bízom benne, hogy a választók továbbra is megtisztelnek bizalmukkal,
amennyiben így lesz, kész vagyok
arra, hogy vezető szerepet vállaljak
a további kihívások teljesítésében,
megoldásában is.
R.Z.

Kultúra
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Orvos András LXXX:

VENDÉGTOLL

album a festőművész munkásságáról
Az Arcus Kiadó gondozásában
napvilágot látott egy reprezentatív
album Orvos András festőművész
munkásságáról, a Dömény Csaba
tervezte kiadvány megjelenését
a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta.
A keménytáblás album a művész minden alkotói korszakából
bemutat festményeket, illetve az
életpálya megismerését nagyszerűen segítik a különböző sajtóorgánumokban megjelent, megnyitókon elhangzott méltatások,

A HÓNAP FOTÓJA

Hajszter Donát:
Született gyilkosok

ezeket Bárdosi József, Bojár Iván,
Frank János, Maczkay Zsaklin,
Mezei Ottó jegyzik.
A Neufeld Anna-díjas, Vác Város Művészeti Díjával és a Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetéssel
is elismert alkotó már több mint
fél évszázad óta aktív részese a
magyar képzőművészeti életnek,
az egyéni kiállításait és csoportos
bemutatókon való részvételeit is
felsoroló kiadvány ezen részében
már kétszázötvennél is jóval több
eseményt lehetett feljegyezni.

Képes üdvözlet a magasból

Cservenák Péter felvétele

Tantermi dráma a pincében
A nagy fesztiválok "árnyékában" és a kisváci Suti Brothers Pub pincéjének kellemes hűvösében június utolsó hétvégéjén két estén háromszor is előadta a Madách-gimnázium drámaköre a "Tantermi dráma" című előadást, amelynek bemutatását hosszú hónapokon át, mondhatni, hogy az egész tanévben cizellálták a
szereplők, Lakatos Ádám tanár úr vezetésével.
A siker nem is maradt el, akik
részesei lehettek ennek a különösen, nagyon fiatalosan hangolt
Bánk bán előadásnak, nagyszerű
színházi élménnyel gazdagodhattak a ﬁataloknak köszönhetően.
- Az előadás az Emberi Erőforrások Minisztériuma "Nemzet i
Tehetség Programja" művészet i
pályázatának révén valósult meg,
természetesen a Váci Madách Imre
Gimnázium hathatós támogatásával.
Tavaly ugyanezen pályázat kereté-

ben a Liliom című Molnár Ferenc tatókon a nagyközönség is láthatott
R. Z.
darabot állította színpadra a drá- - mondta Lakatos Ádám.
makörünk. Az idei munka egész
Stáblista:
Bánk: Tóth Máté Benedek/Molnár Botanévben folyt, és megtisztelő, hogy
tond, Trudi: Horváth Sára / Homoki-Nagy
Eszter, Timi: Kormos Anni Zsóﬁa /Tóth
kezdésként hivatalos előadáson az
Virág, Bibe: Hostyinszki Máté, Ottó: ErIpolysági Szondy György Gimnázidélyi Bence
Melinda: Ősi Anna /Völgyi Vanda, Izi:
umban is bemutathattuk a darabot
Balogh Dóra / Erős Eszter, Csilla: Letkó
Karolina /Kiss Panna Sára, Barbi: Horjúnius végén, egy darabismertető
váth Zsóﬁa, Balázs: Tóth Máté Benedek/
Molnár Botond
workshoppal egybekötve. A követRendezte:
Lakatos Ádám, a rendező munkatársa:
kező tanévben egy órásra bővítjük a
Dudás Demeter
darabot, illetve környékbeli iskolák(A drámaköri csoport július végén Nagymaroson dolgozott egy újabb előadás előkészíban is előadjuk a 40 perces tantermi
téseként, ez a produkció Jane Teller: Semmi
című regényén alapul.)
variációt belőle, amit a kisváci bemu-

Az e havi ﬁlm nem más, mint a
Született gyilkosok. Ez az alkotás
valószínűleg az egyik legpolgárpukkasztóbb, legerőszakosabb
és legmocskosszájúbb valaha,
így igencsak megosztó. Ennek
ellenére nem öncélú, sőt inkább
progresszívnek mondanám, viszont a megtekintését nem tudom
olyanoknak ajánlani, akik nem
fogékonyak az ilyesmire.
A ﬁlmet Oliver Stone rendezte,
aki a polit ikai témájú alkotásairól híres (pl.: JFK-Nyitott dosszié,
Nixon, George W. Bush élete), de
rendezett ő ﬁlmet a Doors-ról és
készített dokumentumﬁlmeket is.
A Született gyilkosok nagyon
kilóg a rendező többi alkotása közül, egyedül az a vonás teszi autentikus Oliver Stone ﬁlmmé, hogy
egy határozott kiállás valamilyen
társadalmi kérdés mellett/ellen.
Az egész ﬁlm egy nagy médiakritika, minden eszközével a média
romlottságára ref lektál. Mindkét főszereplő szociopata gyilkos,
de a média sztárrá teszi őket a
hétköznapi emberek számára.
Ezeket a hétköznapi embereket
mélységesen lenézi a háttérben
munkálkodó stáb, szerkesztőség.
A ﬁlm minden egyes ki nem mondott médiaszabályt felrúg, amit
csak lehet, tele van kendőzetlen
erőszakkal, káromkodással és tabu
döntéssel. Az egyik legjobb példa
erre az a jelenet, amikor Malory
múltját mutatják be úgy, hogy
miközben az apa bántalmazza a
családot ﬁzikailag és verbálisan
egyaránt, nevetőgéppel nevetés
hangokat vágnak a képsorok
alá, utalva ezzel az amerikai
szitkomok hitványságára és humortalanságára. Igazán pozitív
karakterek egyáltalán nincsenek
a ﬁlmben, csak neutrális és negatív szereplők vannak. A ﬁlm vége
egyfajta kifordított happy end.
Minden más esetben egy olyan
befejezés, amiben a szerelmes pár
elsétál kettesben egy új jövő reményében nyálas lenne, de ebben az
esetben inkább groteszk.

Programok / Hasznos

Augusztus 31.
és szeptember 21. 10 órától

MOZGÓMOZI
A legújabb premierﬁlmek a művelődési központban.
Jegyár: 1300 Ft
Jegyfoglalás: a www.mozgomozi.hu oldalon.

Szeptember 3. 17.30

Ezoterikus egészségklub
Kovács Endre - Kum Nye tibeti jóga és meditációoktató
előadása
"Az örömteli tudat felfedezése a tibeti hagyományban" címmel
Az előadás ingyenes.

Szeptember 10. 17.00

Szeptember 15. 9.00 - 15.00 óráig

Babaholmi Börze
Használt, jó állapotú bébi, gyermek és kiskamasz ruhák,
cipők, játékok és kiegészítők vásárolhatók meg.
Információ és jelentkezés: hétköznap 8-15 óra között:
kozonsegszervezes@mimk.vac.hu, tel.: 30/757-6592

Szeptember 28. 11.00

Micimackó
Mesemusical a Hadart Színház előadásában
Jegyár: 2000 forint

Szeptember 29. 18.00

Máté Péter est László Att ilával
– az Idősek Világnapja alkalmából
Közreműködnek: Beszkid József és Toldi Tamás
Jegyár: 1500 forint

Irodalomterápiás klub
Klubvezető: Pápay Eszter
Minden hónap második kedd délutánján várja
a klub az érdeklődőket
A belépés díjtalan.

Szeptember 14. 10.00- 13.00
Családi nap
Kézműves foglalkozás gyermekeknek
A foglalkozás ingyenes.

Szeptember 16. 9.00 - 9.30

Babafoglalkoztató
Zenés foglalkozás mondókákkal és csoportos játékokkal
a legkisebbek részére

Szeptember 26. 18.00

"Pénzügyi tudatosság a banki innovációban" címmel
Pereczes János, az MKB Bank
vezetőmunkatársának előadása
A belépés díjtalan.

Kiállítás

FEHÉREK
TEMPLOMA
Szeptember 28. 19.00

Vác Civitas hangversenybérlet i sorozat
évadnyitó koncertje
Közreműködik: Vox Humana Énekkar
Bérletértékesítés a Madách Imre Művelődési
Központban és a Tourinform Irodában.
A hangversenybérlet ára: 7600 forint

KONSTANTIN
TÉR
Augusztus 20. 18 óra

Az államalapítás nemzet i ünnepének
városi megemlékezése

Óvári János festőművész "Vászon és festék" című
kiállítása a könyvtár galériájában

Megnyitó: szeptember 5. 17 óra,

a kiállítást megnyitja: Krasznai Gyula, közreműködik:
Fazekas László vibrafonművész
A kiállítás október 1-ig látogatható, a könyvtár nyitva
tartási ideje alatt

TÉGLAHÁZ
DŰLŐI FCI
TESZTTELEP
Nemzetközi postagalamb verseny

Szeptember 14-én

ismét rangos nemzetközi postagalamb verseny bázisa
lesz a már világhírűnek mondható
Téglaház dűlői FCI teszttelep.
Az elmúlt években kimagasló színvonalra fejlesztett
bázison már több mint ezer idei kelésű galamb várja
a Grand Prix sorozat záróeseményét, amelyre minden
érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők,
élükön Bacskai Sándorral,
a teszttelep vezetőjével, tulajdonosával.

Beépítetlen terület értékesítésre:
- Az ingatlan címe: Vác belterület 4762/36 hrsz-ú, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, 1423 m2 nagyságú
ingatlan - Papvölgy
- Az ingatlan címe: Vác belterület 4762/37 hrsz-ú, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, 1348 m2 nagyságú
ingatlan - Papvölgy
- Az ingatlan címe: Vác belterület 4762/38 hrsz-ú, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, 1277 m2 nagyságú
ingatlan - Papvölgy
- Az ingatlan címe: Vác belterület 4762/39 hrsz-ú, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, 1000 m2 nagyságú
ingatlan - Papvölgy
- Az ingatlan címe: Vác belterület 4747/13 hrsz-ú, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, 144 m2 nagyságú
ingatlan - Papvölgy
- Az ingatlan címe: Vác belterület 4747/1 hrsz-ú, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, 815 m2 nagyságú
ingatlan - Papvölgy
- Az ingatlan címe: Vác, belterület 5189/10 hrsz-ú,
Domboldal köz alatti, kivett beépítetlen terület
megnevezésű, 1486 m2 nagyságú ingatlan
- Az ingatlan címe: Vác, belterület 2888 hrsz-ú, Vác Tabán
utca 46. szám alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű,
331 m2 nagyságú ingatlan

Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra:
- Az ingatlan címe: 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
- Az ingatlan címe: Vác, Káptalan utca 3. szám alatt,
a Központi Piac főépületében található 18+18+8 m2
alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiségek egyben
- kereskedelemszolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Március 15. tér 27. szám alatti,
22 m2 alapterületű, nem lakás nem lakás céljára
szóló helyiség – kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás
tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: 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
Pályázatok feltétele, teljes szövege letölthető:
www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról.
Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási
részleg Tel.: 27/510-104
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G

Széplasz Zoltá n és K iss
Julianna Éva gyermeke: Zalán,
Berczeli Béla és Hrubovcsák
Éva gyermeke: Lelle, Tardy
Zsolt István és Rózsa Adrienn
gyermeke: Linett, Helembai
Z olt á n é s Na g y M a r i e t t a
Renáta gyermeke: Dávid Balázs,
Némedi Attila Zoltán és Hanák
Mária Anita gyermeke: Fanni,
Steinmetz István és Bogdán
Barbara gyermeke: Emília,
Weinhardt László és Daróczi
Rebeka Borbála g yermeke:
László, Beck Ottó és Seres Rózsa
Mónika gyermeke: Richárd,
Csatári Endre és Bossányi Zsóﬁa
gyermeke: Nimród
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Vác, Deákvári főtér 30.

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

Központi Gyógyszertár

Vác,Dr. Csányi L. krt. 46.

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

C

Vácz Remete Gyógyszertár

Vác, Magyar u. 3.

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

D

Gyöngyvirág Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 3.

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

E

Kisváci Szent Gellért Gy.

Vác, Papp Béla u. 10.

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

F

Váci Levendula Gyógyszertár

Vác, Sas u. 1/a.

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

G

Benu Gyógyszertár Vác

Vác, Zrinyi u. 9.

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

H

Fekete Kígyó Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 37.

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

I

Alsóvárosi Gyógyszertár

Vác, Zöldfa u. 25.

0 6 -27/ 3 1 1 -15 7

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

ANYAKÖNYVI
HÍREK

H

15.Cs.

14.Sz.

V.

01.

C

12. H.

Szo.

Központi orvosi
ügyelet

Házasságot kötöttek:
Ábrahám Viktor és Imre Beáta,
Vincze Benjámin és Eg yed
Zsuzsánna, Bléga Botond és
Gyulai Alexandra, Schummer
Gergely és Font Adrienn, Pintér
Márk Reginald és Nyeste Éva,
Kemenczei Tamás és Rácz Anna,

VÉRVÉTEL, KÖTÖZÉS
OTTHONÁBAN!

Tel: 06-30-320-0461 ,
www.vervetelhazhozjon.hu

Telkesi Miklósné, született
Aradi Teréz nemrég betöltötte 95. születésnapját, Himmer
Pálné, született Bolgár Erzsébet és Rózsa Imréné, született
Galovics Rozália pedig néhány
napja volt 90 éves. A szépkorú
ünnepelteket Mokánszky Zoltán alpolgármester, Mohácsiné
Dim Rita osztályvezető, illetve
Nagy-Gödéné Draxler Anna, az
intézményfelügyeleti és humán
osztály munkatársa is felkereste,
hogy átadják nekik Orbán Viktor
miniszterelnök írásos jókívánságát, valamint a városvezetés
virágcsokrát.
Rózsa Imréné, Rózsika néni

Teasdale Róbert Ottó és Kovács
Mónika, Szunyog József és Vigh
Anita, Homoki Ákos és Kucsera
Andrea, Czaudt Richárd János és
Csiri Zsuzsanna, Rózsa Balázs és
Molnár Alexandra Kitti, Schrick
László és Kovács Alexandra

Elhunytak:
B or s i Jó z s e f I s t v á n n é s z :
G y a r m a t i M a r g i t / 19 47/,
Blényesi Miklósné sz: Markó
Gabr ie l l a /19 37/, H a nc z i k
Istvánné sz: Makai Irén /1953/,
Tari Nándorné sz: Poden Irén
Piroska /1931/, Álmos Lászlóné
sz: Kupusz Veronika, Hevesi
Tibor /1950/, Tóbiás Béla /1935/,
Simon József /1957/, Tájmel
Ferenc /1932/, Kiss Dezső /1924/,
Kovács István /1953/, Martikán
István /1958/, Balázs Sándorné
sz: Tar Rozália /1928/, Ruzsik
Miklós /1934/, Kovács Tibor
Józsefné sz: Mikes Katalin
Erzsébet /1949/, Vighné Nagy
Klára /1956/, Bulejsza Józsefné
sz: Karaba Magdolna /1923/

(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

www.vac.hu

Köszöntjük a szépkorú ünnepelteket!

Feszültségmentes,
rohanás nélküli
egészségügyi
szolgáltatások
már Vácon is!

a l l a s @ e l e k t r o s z i g e t .e
eu

H.

Augusztus

VÁROSII KÖNYVTÁR
VÁC
VÁC
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Szeptember

KATONA
KATON
NA LAJOS

Az önkormányzat nevében
és képviseletében a
Váci Városfejlesztő Kft.
vagyonhasznosítási részleg
(Vác, Köztársaság út 34.) 2019.
augusztus havi hirdetései

Fórum / Hasznos

Okt.
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aktív évei nagy részében a Naszály áruházban dolgozott pénztárosként, onnan ment nyugdíjba. Szűk családjával - ﬁáékkal,
unokájáékkal - együtt él többgenerációs családi házukban, így
nagy örömére naponta láthatja
két dédunokáját is. Ami a kedvelt
időtöltéseit illeti, mivel a mozgás
már nehezére esik, így a beszélgetés, a család aprajának pátyolgatása vidámítja elsősorban a
mindennapjait, illetve szívesen
nézi a televízió műsorait.
Telkesi Miklósné Deákváron
él a Kakukk utcában egy társasházi lakásban. Habár már olykor
nehezére esik a járás, kis segéd-

eszközével még ma is hosszabb
sétákat tesz a környéken. Korábban a vendéglátónál és a mozinál
dolgozott Szobon, ám néhány éve
Vácra költözött, hogy közelebb
legyen családjához. Az unokák és
a dédunokák is megünnepelték
nemrég a születésnapját.
Himmer Pálné a Mályva utcában lakik, mindössze néhány
háznyira a családtagoktól. Nyugdíjba vonulásáig a Dunakanyar
Áruház cipőosztályán dolgozott.
Mostanság kertészkedéssel, közös kirándulásokkal tölti az időt.
Három unoka, két dédunoka és
egy ükunoka is köszöntötte a
születésnapján.

Fórum / Hirdetés
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Szabadtéri fejlesztésekkel
a fenntarthatóságért
A környezetvédelem és a fenntarthatóság a lakosság egyre
nagyobb százalékát foglalkoztatja, csakúgy, mint a Duna-Dráva
Cement Kft.-t. A vállalat 2011-ben
azzal a céllal indította útjára a Zöld
Megoldás-pályázatot, hogy forrást
teremtsen környezettudatos fejlesztések és a fenntarthatóságot elősegítő
kezdeményezések támogatására.
A 2018/2019-es Zöld Megoldás-pályázat keretében összesen
7,5 millió forintot biztosít a DDC 7
környezettudatosságot elősegítő projekt megvalósításához a Beremendi
és a Váci Cementgyár környezetében,
valamint a Pécsen és környékén élők
számára. A tavalyi nyertesek jelenleg aktívan dolgoznak zöld ötleteik
megvalósításán, a projektek között
szerepelnek olyan beruházások is,
amelyek lehetőséget adnak a természeti környezet, a fenntarthatóbb
életvitel megismerésére, valamint
segítik az infrastruktúra hatékony
hasznosítását és környezettudatos
működtetését.
Szabadtéri fejlesztések a Duna

mentén. Vácott az Árpád Alapít- A közösségi kertet 2019. június 7-én
vány által megálmodott Szabadtéri ünnepélyes keretek között Némethné
Ökoterem valósul meg, amely lehe- Pintér Csilla, Szokolya polgármestetőséget biztosít az Árpád Fejedelem re, Nagy István agrárminiszter, RétÁltalános Iskola tanulóinak a sza- vári Bence országgyűlési képviselő,
badban történő tanulásra, ezáltal valamint a DDC részéről Szilágyi
a természeti jelenségek testközelből Zsolt, gyárigazgató adták át.
történő megﬁgyelésére. A szabadA dunántúli zöldek. A váci térban eltöltött tanórák maradandó ség mellett 2019-ben a baranyai
élményekkel gazdagítják majd az régióban is több környezettudatos
iskolások mindennapjait. A kültéri projekthez biztosít forrást a DDC. A
terem kiválóan használható például drávaszabolcsi Dráva Kincse Óvoda
technika órákra, énekkari próbákra, aktívháza mellett olyan projektek
vagy egyéb szabadidős tevékenysé- valósulnak meg, mint a siklósi
gekhez is. A projekt megvalósítása Tanliget elnevezésű közösségi tér,
jelenleg is tart. A dolgozók a szü- vagy a Siklósi Várszínház Rózsakert
lőkkel együtt az Ökoterem alapjain fantázianevű kezdeményezése.
dolgoznak a növénytelepítés mellett.
Pécsett, a megyeszékhelyen pedig
A Szokolyai Cseh Péter Általános „A Bártfa utcai tagóvoda gyermekeiIskola és Szokolya Község Önkor- ért” Alapítvány Mesekert elnevezésű
mányzata egy ökológiai szemléletű, projektje és a Meszesért Alapítvány
madárbarát tan- és élménykertet „Élő, Élhető udvar” pályázata valósul
hozott létre. A - Szokolya Zöld meg. A projektek célja egy fenntartSzíve - projekt keretein belül meg- ható, egészséges környezet megteálmodott iskolakert időszakosan remtése a ﬁatal generáció számára.
megnyitja a kapuit az érdeklődők
A DDC cementgyárainak körelőtt, bemutatókertként és szabadté- nyezetében élő lakosság számára
ri olvasóteremként is funkcionálva. hatalmas lehetőséget jelent a pályá-

zat, amelyet mi sem bizonyít jobban,
mint a 2018-as Zöld Megoldás-pályázatra beérkező 32 pályamunka.
A vállalat szeptember elején ismét
kiírja a pályázatot, amelyre az oktatási intézmények mellett civil szervezetek, önkormányzatok és non-proﬁt
szervezetek jelentkezését is várják.
A Zöld Megoldás-pályázatról bővebben a vállalat honlapján olvashat:
www.duna-drava.hu/zold-megoldas

Hajrá Vác!
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Letették a Vanyek Béla
Sportcentrum alapkövét
Július 7-én ünnepélyes keretek között letették a Váci Reménység Egyesület
sporttelepén létrehozandó, 6 sávos rekortán borítású futópályát is magába
foglaló edzőközpont alapkövét.
Az alapkőletételkor Rétvári
Bence, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának parlamenti
államtitkára, a térség országgyűlési képviselője elmondta: a
közel százéves egyesület legnagyobb beruházása kezdődik el
a kormány 774 millió forintos
támogatásával.
Beer Miklós váci megyéspüspök arra emlékeztetett, hogy
amikor az egyesület a Reménység nevet választotta, arról a hitről tettek bizonyságot, hogy van
jövője a városnak, az iúságának
és sportolóinak, a főpap az egyesületet életre hívó Vanyek Béla
kanonok hitvallásával buzdított
mindenkit arra, hogy sportoljon,
éljen egészségesen.
A Váci Reménység Egyesület
által használt és fenntartott, de
a Váci Egyházmegye tulajdonában álló atlétikai pálya korsze-

rűsítésének alapvető célja egy
1200 négyzetméteres, korszerű,
minden igényt kielégítő edzőközpont, valamint egy hat sávos atlétikapálya kialakítása.
Pályaszinten létrehoznak egy
atlétikai edzőtermet, futófolyosót, bemelegítő termet, továbbá
négy mosdót, két öltözőt, két
zuhanyzót, előtereket és közlekedőket. A pályaszintet és az
utcaszintet akadálymentes lift is

összeköti majd. Az utcaszinten
kialakítanak öt előteret, portát,
előcsarnokot, továbbá egy vívótermet három öltözővel és két
zuhanyzóval, akadálymentes
mosdókkal, illetve szertárral és
gépészeti helyiséggel.
A beruházás várhatóan 2020
májusában fejeződik be.
Az edzőközpont Vanyek Béla
(1893-1966) kanonok nevét viseli
majd.

Készülődés a
2019/2020-as
bajnoki idényre
A Váci NKSE csapata július
második hetében megkezdte
a felkészülést a 2019-2020-as
női kézilabda bajnokságra.
A lányok a szünetben is tréningeztek a pihenés mellett,
hiszen Szilágyi Zoltán vezetőedzőtől egyéni programot
kapott mindenki, amit a Polar
rendszer segítségével ellenőrzött a tréner.
A játé koske r et he z a ko rábban már bejelentett változásokhoz képest még két új
játékos csatlakozott a nyári
szünetben: a 18 éves Hadfi
Gréta (kapus), aki a Ferencváros csapatából kölcsönben
szerepel majd Vácott, valam i nt a Vasasból érkező 19
esztendős Szeberényi Flóra
is a Váci NKSE sportolója lesz
a jövőben.
A Váci NKSE beadta a nevezését az EHF Kupára, itt
h a m a r o s a n k ide r ü l , hog y
melyik fordulóban kell majd
bekapcsolódnia a csapatnak
az európai kupaküzdelmekbe.
***

Ismét családbarát munkahely lett Vác Város Önkormányzata
Ötödik alkalommal díjazták
a váci hivatalt családbarát címmel, amely idén több mint 2,8
millió forintos támogatással jár.
Ez az összeg jóval meghaladja
az elmúlt években a gyermekes dolgozókat segítő környezet
megteremtéséért kapott támogatást.
Az intézmény évek óta támogatja a családos dolgozókat. Az
iskoláztatás és munkaidő kedvezmény mellett az országban
egyedülálló kezdeményezés volt
a Pünkösd kedd, mint ﬁ zetett
szabadnap, majd később Húsvét
utáni keddel bővült a kedvezmények köre, így a családok négy
napot tölthettek együtt. Évente
három család wellness hétvégét kapott azok közül, akiknek
ugyan van gyermekük, de kiestek a kedvezményezettek köréből, mert már felnevelték őket.
A mostani pályázatnak is

része volt a korábbi, bevált és
kedvelt intézkedések többsége. Emellett például a rugalmas munkaszervezés (amely
a kisgyermekes szülő knek
jelent későbbi munkakezdést),
a tanszerek beszerzését segítő
támogatás, táboroztatás, színházbérlet, ösztöndíj támogatás,
karácsonyi ajándékcsomag,
drogprevenciós- és kibervédelmi előadás, illetve egy gyermekneveléssel kapcsolatos képzés is.
Az egyik egyedi és új eleme
az idei pályázatnak a családbarát gondolkodás népszerűsítése
az önkormányzatok körében,
amely a jó gyakorlatok megosztását, ötletelést is jelent a térségi
jegyzőkkel.
“A célok megvalósításánál azt
látom, hogy a családosok munkakörének ellátásában a nehezítő körülményeket ﬁgyelembe
véve, egy kicsit körültekintőbb,

toleránsabb közeg megteremtését kitűzve, gondolkodásmód
változás szükséges, nem csak
egy-egy újító gondolat. Miután
minden intézmény a sajátosságai alapján tud eljárni, nem
az egyedi ötletek átadása az
elsődleges célunk, hanem a
családbarát gondolkodás bemutatása, amelyet előadások
keretében fogunk megvalósítani. Természetesen, ha az eddigi
intézkedéseink bármelyikét átveszi más intézmény, az büszkeséggel töltheti majd el azokat a
kollégákat is, akik segítettek a
szervezésben, a családosoknak
szánt kedvezmények kialakításában, az intézkedések megvalósításában” – fogalmazott
Deákné dr. Szarka Anita jegyző.
A legújabb intézkedéseket
még idén bevezeti az önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy a
korábbi elemek megtartása mel-

lett egyre bővül a támogatások
köre a pályázat eredményétől
függetlenül. A fő cél, hogy a
munka és a család harmóniában egészítsék ki egymást.

Váci éremeső az utánpótlás, para és masters
evezős országos bajnokságon
Július első hétvégéjén, a Velencei-tavi pályán rendezték Magyarország 2019.
évi Utánpótlás, Para és Masters Evezős Országos Bajnokságát.
A Vác Városi Evezős Club bajnokai:
Leány serdülő négypárevezős: Harsányi Viktória, Harsányi Orsolya, Zöld Anna, Bóka
Sára, fiú tanuló egypárevezős:
Gyuricza Ádám, f iú tanuló
kétpárevezős: Pető Ágoston,
Szesztay Ábel, férfi if júsági
egypárevezős: Szklenka Bence,
leány serdülő egypárevezős:
Harsányi Viktória, fiú tanuló
egypárevezős: Szesztay Ábel,
Pető Ágoston és Polónyi Ádám,
fér f i if júsági kétpárevezős:
Szilágyi Konrád, Szklenka
Bence, férfi ifjúsági négypárevezős: Pálfai Csikó Bálint, Ujhelyi Mihály, Szilágyi Konrád,
Szklenka Bence, leány serdülő

kétpárevezős: Harsányi Viktória,
Harsányi Orsolya.
Masters kategóriában a különböző korosztályokban bajnoki címet szereztek:
Férfi kétpárevezős: Noé Gábor,
Nógrádi Tibor, női négypárevezős: Cseri Ágota, Bácskainé
Ekker Zsuzsa, Hadjantonion
Krisztina, Vácy Emese, fér f i
n é gyp ár e ve z ő s : C s e p e l EK V V EC (Muc si Lá s zló, Fenyő
András) versenyegyesülés, női
e g y p ár e v e z ő s : Vá c y Em e s e ,
mix négypárevezős: Csepel EK VVEC (Cseri Ágota, Noé Gábor,
Nógrádi Tivadar) versenyegyesülés, mix kétpárevezős: Csepel

EK - VVEC (Noé Gábor) versenyegyesülés, férfi nyolcevezős:
Csepel EK - VVEC (Mucsi László,
Cseh Zsolt, Nógrádi Tivadar,
Bácskai Zoltán, Fenyő András,
Ábrahám Gábor), férfi kétevezős: Noé Gábor, Nógrádi Tivadar, férfi négyevezős: Nógrádi
Tivadar, Ábrahám Gábor, Hász
Márton, Noé Gábor, férfi négypárevezős (Nógrádi Tivadar,
Ábrahám Gábor, Hász Márton,
Noé Gábor), férfi négyevezős:
Mucsi László, Bácskai Zoltán,
Fenyő András, Cseh Zsolt, női
nyolcevezős versenyszámban
a győztes csapat tagja volt a
VVEC színeiben Mészáros Judit.

Férfi kézilabda NB I.
A z e l s ő o s z t á l y b a új r a
feljutott váci csapat mindjárt
az elején a címvédő és Bajnokok
Ligája-ezüstérmes Telekom
Veszprém vendégeként kezdi
a 2019/2020 -a s bajnok ság
küzdelmeit.
A bajnokság lebonyolítása
az előző szezonokhoz képest
vá ltoz at l a n : a 14 c sapat
körmérkőzéses rendszerben
ját szi k 26 for du lót , a m i
a lapjá n e ldő l a sor r e nd a
harmadiktól a tizennegyedik
helyig, majd az alapszakasz
első és második helyezettje
vívja a döntőt 2020. május 21én és 24-én.

Hirdetés / Pályázat / Felhívás
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Csatlakozzon
csapatunkhoz!
Közép- és Kelet-Európa
legnagyobb nyomdája, az Ipress Center
folyamatos munkarendbe
ăEHWDQtWRWWPXQNiVRNDW UpV]PXQNDLGĞEHQLV 
ăRSHUiWRURNDW
ăWDUJRQFDYH]HWĞNHW

ăV]HUHOĞNHW PHFKDQLNXVYDJ\HOHNWURPRV 
ăURERWNH]HOĞNHW
· raklapzáró/csomagolókat keres

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

Jelentkezni
a recepción
9iF1iGDV
XWFD OHDGRWW
|QpOHWUDM]]DOYDJ\D
KU#LSUHVVFHQWHUKX
HPDLOFtPHQOHKHW

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

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A
+36 30 413 2120 TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ

Szerda
18:00 - Hetedhét Magazin
összefoglaló Fót térségéből

Árusító faházak kihelyezése a
József Attila sétányon
A 2019. július 15-étől október
15-ig tartó ideiglenes időszakra
árusító faházak telepíthetők a
Duna-parton!
A faházak elhelyezése pályázat
útján lehetséges, melyhez a pályázati űrlap kitöltése szükséges.
Pozitív elbírálás esetén közterület-foglalási engedély alapján lehet
a megadott időszakban kitelepíteni
az adott faházat, az elbírálás alapján kijelölt helyszínre.
Csak a pályázat i kiíráshoz
mellékelt típusú házakat lehet
kihelyezni, melynek beszerzése,
felületkezelése, telepítése a pályázó
feladata. Az Önkormányzat bizto-

sítja a területet és az áramellátást.
A pályázható tevékenységek:
kávé, üdítő (csak alkoholmentes),
kukorica, lángos, saláta, grillételek, sütemények-édességek, fagylalt
árusítása.
A pályázó a sétányúton tört
fehér színű napvitorlát, utcabútorokat is kihelyezhet, melyeket előzetesen a Főépítészi Osztályon kell
egyeztetni, fényképpel mellékelve.
A pályázatot a Polgármesteri
Hivatalban, a Főépítészi Osztályon
kell leadni (114 szoba) augusztus
16-ig.
További információ: Taskovics
Andrea mb. főépítész, 27/513-485.

Tisztelt
Partnereink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác
Város Önkormányzat képviselő-testülete a következő településrendezési
eszközök módosításával kapcsolatban lakossági fórumot tart:
1. A Váci Jávorszky Ödön Kórház
területének rendezési terv módosítása – előzetes egyeztetési dokumentáció
2. Hatályos HÉSZ módosítása
a belváros és közvetlen környezete
gépjármű-elhelyezési előírásaira
vonatkozóan – előzetes egyeztetési
dokumentáció
3. Települési parkolási koncepció
– előzetes egyeztetési dokumentáció
4. A településkép védelméről szóló
rendelet módosítása – előzetes egyeztetési dokumentáció
A lakossági fórumnak a Madách
Imre Művelődési Központ kamaraterme ad helyet szeptember 20-án
16.00 órai kezdettel.
A témákkal kapcsolatos előzetes
egyeztetési dokumentációk megtekinthetők a város honlapján a
„Hivatal” menüpont „Partnerségi
egyeztetések” cím alatt.
További információ nyújtására
ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Osztályán
(114/B) is van lehetőség.
Tisztelettel:
Fördős Attila polgármester

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

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

www.estv.hu

