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Megemlékezés a nemzeti ünnepen
Az ön kormányzat és
a Madách Imre Művelődési
Központ szer vezésében az
idén is a megszokott forgatókönyv szerint emlékezhettek
m e g a r é s z t v e v ő k Vác o t t
az 1848/1849-es forradalom és
szabadságharc eseményeiről,
tiszteletet adva a hősöknek.
A forradalom kirobbanásának 171. évfordulója alkalmából szervezett eseménysorozat
ezúttal is a Báthori utcai Petőfiemléktáblánál kezdődött, ahol
a Váci Juhász Gyula Általános
Iskola diákjai adtak műsort.
A folytatásban a helyi sajtó
képviselői ismét koszorúzásra
várták a résztvevőket Deákváron, a Landerer-emléktáblánál.
Nem maradt el a szokásos
tör téne lm i ját szóház sem :
a művelődési központ rendezvényén csákókat, kokárdákat és más, az ünnephez illő
jelkép értékű emlékeket készíthettek a gyerekek.
A városi ünnepség délután
a Kossut h tér i tobor zóva l,
majd lovas huszáros felvezetésű menettel, végül a ligeti
emlékhelyen tartott ünnepséggel zárult. 7. oldal

Bővül a mentőállomás járműparkja
Két mentőmotorral és egy
mentőtiszti kocsival bővül a
váci mentőállomás járműparkja.
Az autó már két hete dolgozik, a kétkerekűek pedig
május 1-től állnak szolgálatba
– jelentették be március 20-án
Budapesten, sajtótájékoztató
keretében.
A lehetőséget a Magyar Mentőmotor Alapítvány teremtette
meg azzal, hogy az elmúlt két
évben az egy százalékos adó-

felajánlásokból befolyt pénzből megvásárolta a korszerű
eszközöket.
A mentőtiszti jármű egész
évben szolgálatban van, felszerelése gyakorlatilag teljes, kivéve, hogy nem tudnak beteget
szállítani. A kocsiban minden
alkalommal egy mentőápoló és
egy mentőtiszt, vagy mentőorvos indul bevetésre.
Az alapítvány személyzettel
is segíti az új eszközök haszná-

latát, a szolgálat során keletkező
költségeket pedig az Országos
Mentőszolgálat ﬁzeti.

Hulladékszállítás
változásokkal
A Zöld Híd B.I.G.G. Nonproﬁt
Kft 2019-től Vácon is bevezeti
a házhoz menő rendszer ű
lomtalanítást.
Április 1-jétől kezdődően
megváltozik a házhoz menő
szelektív- és a zöld hulladék
gyűjtés rendje: páros heteken
a zöld hulladékot, páratlan
heteken a szelektíven gyűjtött
hulladékot viszi el a portáktól
a szolgáltató társaság.
6., 12. 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: 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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A márciusi képviselő-testület i ülés egyik legfontosabb
döntése értelmében az önkormányzat átveszi a Honvéd
utca, a Kosdi út és a Deákvári fasor tulajdon- és kezelői
jogát - elsősorban annak érdekében, hogy helyi közúttá
minősülhessenek át ezek a szakaszok, és ezzel lehetőség
nyíljon a régóta tervezett körforgalom műszaki terveinek
elkészítésére, engedélyeztetésére és a kivitelezésre.
Már több mint egy évt izede annak, hogy
megfogalmazódott a Kosdi út i körforgalom szükségessége, történtek is
bizonyos előkészítő lépések az ügyben, de volt, hogy pénzhiány miatt nem
sikerült a megvalósítás, máskor az útszakaszok jelenlegi tulajdonosaival,
az engedélyező hatóságokkal való egyeztetések vontatottsága hátráltatta a
folyamatot.
Nos, az utóbbi évt izedben csak tovább nőtt a gépjárművek száma nagy
általánosságban és a városban egyaránt, rendkívüli mértékben fokozódott
a forgalom, a szóban forgó részen pedig számos baleset, koccanás történik,
annál inkább, mivel csúcsidőben hosszú járműsorok torlódnak össze a
kereszteződésben.
Az új helyzetben, vagyis abban az esetben, ha a szakaszok vonatkozásában
úgymond birtokon belülre kerül a város, akkor értelemszerűen a karbantartás,
útt isztítás feladata is az önkormányzat hatásköre lesz. Ez természetesen plusz
teher, növeli majd a városüzemeltetés költségeit. Ám a jelek szerint vállalni
kell, mert a közlekedésbiztonság javítása minden szempontnál fontosabb,
ezzel nyilvánvalóan a lakosság túlnyomó többsége is egyetért.
A tervezett körforgalom műszaki paraméterei most még nem kerülhettek
napirendre, de a tulajdon- és kezelői jog átvételét követően a szakemberek
megkezdhet ik a tervező munkát - mindenesetre a jelek szerint végre esély van
arra, hogy megkezdődjön a beruházás közvetlen előkészítése.

Hol Járunk?
  Annyi biztos, hogy Vácott, de a
helyszín pontos meghatározását Önöktől
vá r ju k , kedves olva sói n k . A he lyes
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 játé k un k nyer tese Csurgay
Jánosné, akinek gratulálunk! A nyeremény
átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a
30/583-6767-es telefonszámon.
A múlt havi képrejtvényként egy, a
kispréposti palotáról a múlt század elején
készült graﬁ ka részlete szerepelt.
Mostani feladványunk megfejtését
április 15-éig várjuk.

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.

Döntött a testület
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A márciusi testületi ülésről jelentjük
Csaknem félszáz napirendi témáról tárgyalt márciusi ülésén az önkormányzati képviselő-testület.
Az ülés elején a jelenlévők
egyperces néma felállással
tisztelegtek két nemrégiben
elhunyt, köztiszteletnek örvendő személyiség, Pálos Frigyes
kanonok, prépost és Dr. Szentgyörgyi Ervin urológus főorvos
emléke előtt.
Az egyik legfontosabb döntés
értelmében az önkormányzat
átveszi a Honvéd utca, Kosdi
út, Deákvári fasor tulajdon- és
kezelői jogát - elsősorban annak
érdekében, hogy helyi közúttá
minősülhessenek át, és ezzel
lehetőség nyíljon a régóta tervezett körforgalom műszaki
terveinek elkészítésére, engedélyeztetésére és a kivitelezésre.
A képviselők - köszönetnyilvánítással - elfogadták a Katona
Lajos Városi Könyvtár, Vác Város Levéltára és a Tragor Ignác
Múzeum múlt évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolókat.
Többségi szavazással ugyancsak elfogadta a grémium a "Vác
város környezeti állapot jelentése 2018. évre" című tájékoztatót.
Jóváhagyták a döntéshozók a
2018. évi adóigazgatási feladatok
ellátásáról szóló beszámolót.
Támogatta a testület a Váci
Városfejlesztő K f t ., a Váci
Hulladékgazdálkodási Kft. és
a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit
Kft. városi tulajdonú ingatlanok térítésmentes használatára
vonatkozó kérelmeit különböző
közfeladatok ellátásához.
Áldását adta a testület Váci
Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr
Egyesület kérelmére, így a
szervezet térítésmentesen használhat egy Zrínyi utca 9. alatti
irodahelyiséget.
Ahhoz is hozzájárultak a
képviselők, hogy a Váci Dunakanyar Színház a volt laktanya területén lévő egykori
tiszti étkezdét térítésmentesen
használatba vehesse díszletek
tárolására.
Napirendre került a Széchenyi utca vasútállomás és Galcsek utca közötti szakaszán
sorakozó Japán díszcseresznye

fasor állapotáról készült felmérés eredménye, amiből kiderül,
hogy az egyedek egy része közepes egészségi állapotú, az
idősebbek viszont már a száraz
ágak visszametszésének hatására sem hoztak életképességet
jelző hajtásokat - ezek alapján
időszerűvé vált a pótlás, s az a
határozat született, hogy rövid
határidőn belül gondoskodni
kell az iításról.
Döntés született arról, hogy
az önkormányzat az idén is
pályázatot nyújt be rendkívüli állami támogatás elnyerése
érdekében, egyúttal a testület
felhatalmazta a polgármestert
és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges valamenynyi intézkedés megtételére (az
esetleges hiánypótlásokhoz
kapcsolódóan is), a megállapodás aláírására.
Fördős Attila polgármester
előterjesztése alapján a testület
elfogadta az önkormányzat 2019.
évi közbeszerzési tervét.
Jóváhagyták a döntéshozók
az önkormányzat és a Váci Civitas Művészeti Egyesület közötti közszolgáltatási szerződés
módosítását, a változtatás a támogatási összegre vonatkozik a
februári ülésen elfogadott költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően, a hozzájárulás
7.500.000 forint.
Június hónapban lejár a Vác
Város Önkormányzat Bölcsődék
és Fogyatékosok intézménye
igazgatójának öt évre szóló megbízatása, tehát az önkormány-

zat pályázatot ír ki a vezetői
pozícióra.
A döntéshozók forrást szabadítottak fel a költségvetésből a
polgármesteri hivatal gépparkjának korszerűsítésére, a város
gépjármű-elhelyezési koncepciójának elkészítésére, a Helyi
Építési Szabályzat módosítási
dokumentációjának elkészítésére (a gépi parkolás tiltásának kivétele vonatkozásában
a közvetlen belváros területén),
a Duna-partra tervezett szoborpark kialakítására, a hajléktalanszállás kapacitásnövelésére
(konténerház felújítására), a Felső Törökhegyi út közvilágítási
fejlesztése engedélyeztetésének
és kivitelezésének második ütemére, a Halász közi egyesített
csatorna szétválasztására, csapadékcsatorna, víznyelők átkötésére a szennyvíz hálózatáról.
Több kérelemről is tárgyalt
a testület, így többek között a
Váci Roma Nemzetiségi Önkormányzat tervezett nyári
táborának támogatásáról, és
bár erre a városi költségvetésből nem tudtak hozzájárulást
biztosítani, ám tizenhárom döntéshozó egyéni felajánlásokat
tett: Fördős Attila polgármester,
Pető Tibor és Mokánszky Zoltán
alpolgármesterek, Balkovics Péter, Kászonyi Károly, Kiss Zsolt,
Kovács Ágnes, Krauze István,
Kriksz István, Manninger Péter,
Matkovich Ilona, Steidl Levente,
Vácy Károly képviselők ajánlottak fel különböző összegeket
a célra.

Hirdetmény
Vác Város Önkormányzatának Szervezet i és Működési Szabályzatáról szóló
9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése
alapján az alábbi tájékoztatást adom:
Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete 2019.
március 21.-i ülésén az alábbi
rendeleteket alkotta:
- 5 / 2 0 19 . ( I I I . 2 2 . ) s z .
rendeletmódosítás – a városi
kitüntetések alapításáról
és adományozásáról szóló
63/2013.(XII.13.) sz. rendeletről
A „Váci Katedra” kitüntető
cím, a „Vác város oktatását
segítő munkáért” kitüntető
cím tekintetében a Vác Város
Önkormányzat fenntartása
alá tartozó óvodák vezetői is
javaslattal élhetnek a jelölt
személyére vonatkozóan.
- 6 / 2 0 19 . ( I I I . 2 2 . ) s z .
rendelet módosítá s – a
személye s gondoskodá st
nyújtó szociális és
gye r mek jólé t i ellátá s ok
igénybevételéről és a ﬁzetendő
térítési díjakról szóló 14/2016
(III.18.) sz. rendeletről
Módosítás szükséges a
jogszabályi rendelkezéseknek
történő megfelelés érdekében,
valamint az intézményi
térítési díjat a fenntartó
tárgyév április 1-jéig állapítja
meg.
A r e n d e l e t e k a Vá c i
Polgármesteri Hivatal Jogi
Osztály 129. sz. irodájában
megtekinthetők.
Vác, 2018. március 21.
Deákné Dr. Szarka Anita
jegyző

www.vac.hu
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Fröccsöntő üzemet kíván létesíteni
egy gazdasági társaság
Március 11-ére rendkívüli képviselő-testületi ülést hívott össze Fördős Attila polgármester.
A rendkívüliség indoka: a
Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
tv. 2019. március 15.-ei hatályba
lépésével sokkal szigorúbb feltételekhez köti az új beépítésre
szánt területek kijelölését, mint
az eddig hatályos Országos Területrendezési Törvény.
A testület elsőként a Hekk
terasz fennmaradási engedélyezésével összefüggően a

településrendezési eszközök
módosítási eljárásának megindítására vonatkozó előterjesztésről tárgyalt.
Az elfogadott határozat értelmében a polgármester a beruházóval folytatott egyeztetés
alapján kötendő településrendezési szerződés és a szerződés ingatlan-nyilvántartásba, a 20038
hrsz.-ú ingatlanra történt bejegyzését követően nyújthatja
be a rendezési terv módosítá-

si tervezetét a megyei állami
főépítész elé véleményezésre
vagy a tárgyalásos eljárás lefolytatására.
A Roth Műanyagfeldolgozó
Kft. fröccsöntő üzemet kíván
létesíteni a város északi határterületén a tulajdonában
lévő 20049/43 helyrajzi számú
telken, az ezzel a beruházási
tervvel összefüggő feladatok
meghatározása volt a második
napirendi téma.

Történelmi fotókiállítás a városházán

Márciusban Vácra érkezett a
"Bölcs Jaroszláv: a diplomácia
dinasztikus házasságokon keresztül" című vándor történelmi
fotókiállítás, a tárlat a városháza emeleti folyosóján kapott igazán méltó helyet.
A március 14-én tartott ünnepélyes
megnyitón Fördős Attila polgármester
köszöntőjében kiemelte: sok hasonlóság
van az ukrán és a magyar történelemben.
- Sokat szenvedett az ukrán nép is,
többször változtak az ország határai és
hosszú-hosszú ideig nem volt önálló az
állam - említette a városvezető.
Hangsúlyozta továbbá, hogy a két népet az értékválasztás, az emberi mentalitás hasonlósága is összeköti.
- Mivel kontinensünk jövőjének elgondolásában is hasonló a szemléletünk,
bízvást mondhatjuk, hogy Ukrajnának
ug ya ncsa k fontos szer epe le het Kö zép-Kelet Európa remélt reneszánszában
- emelte még ki Fördős Attila.
Természetesen említést tett Vác és a

kárpátaljai Técső testvérvárosi kapcsolatának jelentőségéről is.
Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi
rendkívüli és meghatalmazott nagykövete ugyancsak kiemelte, hogy történelmi
és lelki szálak is összekötik az ukrán és
a magyar nemzetet.
- Biztos vagyok abban, hogy a jövőben szintén sikeresek lehetünk közösen,
összefogva, ennek fontos záloga a folyamatos, őszinte párbeszéd - hangsúlyozta
a diplomata.
Az uk rán nag ykövetség, az ön kormányzat és a Váci Ukrán Kisebbségi
Ön kor má nyzat eg y üt t mű ködéséne k
köszönhetően a városba érkezett tárlat
megnyitóján tárogatón és szaxofonon
előadott szerzeményekkel közreműködött Olekszandr Scsur ukrán zeneművész.
R. Z.

Az elfogadott határozat értelmében a polgármester a beruházóval folytatott egyeztetés
alapján kötendő településrendezési szerződés és a szerződés ingatlan-nyilvántartásba,
a 20049/43 hrsz.-ú ingatlanra
történt bejegyzését követően
nyújthatja be a rendezési terv
módosítási tervezetét a megyei
állami főépítész elé véleményezésre vagy a tárgyalásos eljárás
lefolytatására.

VÁROSHÁZI
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megtévesztő és tisztességtelen magatartásra utalnak azok a megjegyzések, amelyek
közösségi oldalakon képviselői érdemként
igyekeznek tálalni a városi cég munkáját.
Az elvégzett és tervezett feladatokról a vacholding.hu honlapon lehet tájékozódni. Az
utak javításán, a fák szépítésén folyamatosan,
teljes létszámban dolgoznak a munkatársak a
pénzügyi lehetőségek függvényében.
A legutóbbi időszakban jelentősebb javításokat végzett a város cége a Konstantin téren,
az Újhegyi úton, a Radnóti úton, a Deákvári
főúton, a Jávorszky sétányon és elkészült a
Zöldfa utca egy része is.
Természetesen folyamatosan sorra kerülnek a nagyobb, forgalmasabb útszakaszok is.
A városszépítés része a kertészeti karbantartás is. A kiszáradt, korhadt fák kivágása,
Zöld juharok, Gyalogakácok irtása, a Gömb
juharok iítása, koronaalakítása és a balesetveszélyes fák csonkolása is a Váci Városfejlesztő Kft. részben befejezett és tervezett munkái
között szerepel.
A felsorolt munkálatok folyamatosak és
rendszeresek, amelyeket szakemberek felülvizsgálnak.
A város a lakossági bejelentések, azok felmérése, illetve az előre tervezett, rendszeres
karbantartási feladatok megtervezése alapján
újul, szépül.
Az önkormányzat honlapján a „Polgármester válaszol” rovat és a képviselői fogadóórák
továbbra is lehetőséget jelenthetnek a lakosság észrevételeinek, kéréseinek jelzésére és
megbeszélésére.
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Házhoz menő
lomtalanítás
lesz Vácon is
A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft 2019-től bevezeti
a házhoz menő rendszerű lomtalanítást.
A korábbi g ya korlat na k
megfelelően a lakosságnak
továbbra is lehetősége van
évente eg y a l k a lom ma l té rítésmentesen, maximum 2
köbméter hulladék mennyiség lomtalanítási szolgáltatás
igénybevételére.
A közterületek rendjének
és tisztaságának megőrzése
érdekében, lakossági igénybejelentés alapján előre egyeztetett, tehát nem előre meghirdetett napokon végzi a cég a
lomtalanítást.
A beérkező igények feldolgozása és azok sikeres teljesítése érdekében négy ütemben
végzi a társaság az ellátási területébe tartozó települések
lomtalanítását.
Igénybejelentést kizárólag
a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a
szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátraléktól
mentes ingat lan haszná lók
nyújthatnak be.

Fontos tudnivaló, hogy lomtalanítási igényt kizárólag az
igénylő településére vonatkozó időpontban lehet leadni, ez
az intervallum Vác esetében
az április 1 - 30. közötti időszak.
Az igények alapján a Zöld
Híd B.I.G .G . Nonpr of it K f t
városunkban a ter v szerint
április 15-e és június 30. között
teljesíti a házhoz menő lomtalanítási szolgáltatást.
Lomtalanításkor átadható
hulladékok: bútorok - szétszerelt, mozgatható állapotban;
egyéb, fából készült tárgyak,
amelyek méretük miatt nem
férnek el a hagyományos gyűjtőedényben; szőnyeg, matrac,
ágynemű, textil, ruhanemű;
műanyag pad lók , ker t i bútorok, műanyag medencék,
műanyag játékok; kizárólag
személygépkocsi, kerékpár,
motorkerékpár gumiabroncsok (háztartásonként maximum négy darab).

Tehetségnap gazdag programmal
Az Új Nemzedék Központ szervezésében március
24-én tehetségnapnak adott helyet a Piarista Gimnázium.
Az eseményen Rétvári Bence, a
választókerület országgyűlési képviselője, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának parlamenti államtitkára köszöntőjében elöljáróban leszögezte: minden gyermek
tehetséges valamiben, és a család
illetve az oktatási-nevelési intézmények közös felelőssége, hogy
segítsenek nekik felismerni, mi
az útjuk, így kibontakoztathassák
képességeiket.
- A tehetséggondozás mellett
ugyanakkor a felzárkóztatás szintén kiemelt feladata, küldetése a
pedagógusoknak, a szülőkkel, nevelőkkel összefogva - tette hozzá

a politikus.
Rétvári Bence arról is beszélt,
hogy Európának egyre nagyobb
szüksége lesz azokra a tehetséggondozókra, akik egyre jobban,
egyre több tehetséget tudnak
kibontakoztatni, mivel a nyugat-európai oktatást ma leginkább
a társadalmi integráció elősegítése köti le.
Deákné dr. Szarka Anita, a
város jegyzője kiemelte: Vác iskolaváros, 12 óvoda, 8 általános
iskola, 9 középiskola gondoskodik
a gyermekek, ﬁatalok oktatásáról-neveléséről.
Hozzátette, hogy bár az önkor-

Szivattyút, áramfejlesztőt
kaptak a váci önkéntesek
Az Európai Unió támogatása
nyomán 35 áramfejlesztőt, illetve 35 zagyszivattyút vehetett át
az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságtól (OKF) 15 Pest
megyei – köztük a váci – és egy
budapesti önkéntes mentőszervezet nemrég a fővárosban.
Az átadás annak a fejlesztésnek az egyik állomása, amelynek során az Európai Unió az
Energiahatékonysági Operatív
Program keretében az idén 1,5
milliárd forinttal támogatja a
magyarországi önkéntes mentőszervezetek, önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét.
A támogatás nyomán 260
áramfejlesztőt, 260 zagyszivatytyút, 20 kárhely megvilágító
ref lektort, 20 sátorkészletet,

240 tábori ágyat és hálózsákot, 45 kisteherautót, 45 quadot, 200 utánfutót, 2 targoncát,
illetve 962 egyéni és speciális
védőfelszerelést vehetnek át az
önkéntesek. A teljes új eszközparkot a nyár közepéig osztja
ki az OKF.
Országszerte mintegy 1500
megyei és helyi mentőszervezetben 26 ezer önkéntes végez
mentési és kárelhárítási feladatokat, kiegészítve a katasztrófavédelem tevékenységét. A
többi között olyan speciális
mentési feladatokban vesznek
részt, mint eltűnt személyek
felkutatása, vízből mentés, viharkárok felszámolása vagy
éppen árvíz elleni védekezés.
MTI

mányzat 2013 óta nem fenntartója
az iskoláknak, de több módon is
megtalálják a lehetőséget, hogy
kapcsolatban maradjanak az
intézményekkel és támogassák
a gyerekek tehetséggondozását.
- Kiemelhetjük a közösen rendezett ünnepségeket, megemlékezéseket, a különböző sportklubok és
kulturális-, művészeti közösségek
programjainak támogatását, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó
diákok és a tehetséggondozásban
példát mutató pedagógusok elismerését szolgáló városi kitünteté-

seket - fűzte hozzá a város jegyzője.
Megemlítette még, hogy mivel
Vácnak számos testvérvárosa van
határon túli magyar lakta régiókban, az önkormányzat az ott élő
tehetséges ﬁatalok elismerésére
is díjat alapított, ez a "Magyar
Nyelvért" kitüntetés.
A tehetségnapon interaktív
koncertet adott a Makám zenekar,
előadások, kísérlet-bemutatók is
várták az érdeklődőket, illetve az
esemény kiváló alkalmat kínált
több művészeti közösség ﬁataljainak színpadi előadására is.
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Tiszteletadás a forradalom hőseinek
A nemzeti ünnep váci
esemény s or oz at án a k
hagyományosan a kora
délutáni Kossuth téri
toborzó az egyik kiemelkedő állomása.
Ahogy már hosszú évek
óta, úgy ezúttal is a
Váci Reménység Egyesület alkalmi szavalóversenyének tehetséges
győztese szavalhatta el
itt a "Nemzeti dalt", ezúttal Ősi Péter kapta a
megtisztelő feladatot.

A folytatásban, a ligeti emlékhelyen tartott ünnepségen
Steidl Levente, a Váci Madách
Imre Gimnázium igazgatója
mondott köszöntőt.
A szónok így kezdte beszédét:
"1848 fénylő évszám, a negyvenynyolcasság fénylő hagyomány.
Fénye azóta sem halványul, tündöklése máig változatlanul erős".
Steidl Levente feltette a költői kérdést, hogy vajon mi lehet
ennek az oka, aztán válaszként
megfogalmazta: bátor eleink
azon a tavaszon olyan célt tűztek
ki maguk elé, amire mindenki

Fotó: Bartha Ádám

vágyott, a szabadságot.
"A szabadság, nemzet, haza
fogalmi szentháromsága ekkor
fonódott össze és vált szimbólummá. A piros-fehér-zöld, ami
az erőt, a hűséget és a reményt
jelképezi, törvény által is nemzeti trikolór lett" - folytatta Steidl
Levente, majd a forradalom és
szabadságharc néhány kiemelkedő váci vonatkozására emlékeztetett.
Megemlítette például, hogy
az ország első vasútvonala biztosította összekapcsolódásnak
köszönhetően március 15-e pesti
eseményeinek híre még aznap
eljutott Vácra lelkes utasok
híradásával, egyikük magával
hozta Petőﬁ: Nemzeti dalának
egy kinyomtatott példányát. Továbbá említést tett arról, hogy a
legnehezebb helyzetben a város
felajánlotta a templomok harangjait, hogy azokból ágyúkat
önthessenek, amiért maga Kossuth Lajos is köszönetet mondott
a Honvédelmi Bizottmány elnökeként. Természetesen kiemelte
ezen túlmenően a dicsőséges ta-

vaszi hadjárat egyik meghatározó ütközeteként számon tartott
április 10-ei váci csatát, illetve
a harcban magát különösen kitüntető Földváry Károly hősies
vitézségét is. Megemlítette még:
Vác azért is fontos helyszíne a
forradalomnak és szabadságharcnak, mert itt állították fel
az első honvéd emlékművet a
magyar szabadságért áldozatot
vállaló hősök tiszteletére.
- Emlékezzünk a forradalom
és szabadságharc eseményeire

és hőseire! Legyünk büszkék a
városunkban történtekre, amely
események, tettek örökre összeforrasztották Vác nevét a honvédő küzdelemmel. Tisztelet a
forradalmároknak, vértanúinknak! - zárta szavait Steidl Levente.
A beszédet követően - Lakatos Ádám rendezésében - a Madách-gimnázium diákjai adtak
dramatizált zenés irodalmi műsort, illetve nagy sikert arattak
a Váczi Néptáncegyüttes ﬁataljai
is.
R. Z.
Több váci illetőségű díjazottat is köszöntöttek az állami vezetők, kormánytisztviselők a nemzeti ünnephez
kapcsolódó díjátadókon.
Blattner Géza-díjat kapott
Dr. Galántai Csaba bábművész.
Jászai Mari-díjat kapott
Kis Domonkos Márk színművész, a Váci Dunakanyar
Színház ügyvezető igazgatója.
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át
Bacskai Sándor galambtenyésztő.
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Debütált a Váci Gyermekkar
a Duna menti kórustalálkozón
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Húsvétváróban,
emlékeimmel

Ezúttal négy váci kórus szerepelt a már hagyományos Duna menti kórustalálkozón, ráadásul az egyik
most először mutatkozott be a nagyközönségnek.

A művelődési központban
rendezett eseményen Fördős
Attila polgármester köszöntötte
a kórusok tagjait és szép számú
közönséget.
- Az ember életét végigkíséri
az ének, a dalolás. Kisgyermek
korban nagyon fontos szerepe
van az érzelmi fejlődésben az

édesanyától hallott altatóknak,
népdaloknak. Később az értelmi
fejlődésben ugyancsak meghatározó az ének-zene oktatás.
Felnőttként pedig különösen
tartalmas életet élhetnek, akik
csatlakoznak egy-egy kórushoz,
ezek a csoportok nagyszerű közösségeket alkotnak, művészi
élménnyel megajándékozva
mind a tagokat, mind a közönséget - fogalmazott a polgármester.
Hozzátette: Vácott hagyományosan nagyon élénk a kórusélet, ezért pedig köszönet illeti az
énekkarok alapítóit, korábbi és
mai vezetőit és persze a tagokat
egyaránt.
A március 9-én tartott talál-

Nagy érdeklődés övezi
a Váci Tavaszi Fesztivált

kozón felléptek: Vox Humana
Ének kar (vezényelt Sándor
Bence), az először közönség elé
lépő Váci Gyermekkar (vezényelt Pallagi Etelka kórusalapító, zongorán közreműködött
Pallagi Tamás), a Váci Harmónia
Kórus (vezényelt Prugli Andrea,
zongorán közreműködött Há-

mori Eszter), a Serenus Kórus
(vezényelt Hornyák Tamás).
Mind a négy kórus hangos
sikert aratott, s különösen
megörvendeztette a közönséget, amikor a ﬁnáléban közösen
előadták Bárdos Lajos: Istené az
áldás című művét.
Ribáry Z.

A HÓNAP FOTÓJA

Március közepén elkezdődött a 17. Váci Tavaszi
Fesztivál, mely április végéig rengeteg nagyszerű
programot kínál a közönségnek.
Az április végéig tartó rendezvénysorozat igazi meglepetéseket tartogat a környéken
élők számára: könnyű és komolyzenei koncertek, színházi
előadások, standup comedy is
gazdagítják a repertoárt.
A fesztiválprogram összeállítása során a szervezők arra
koncentráltak, hogy minden
korosztály tagjai találjanak
kedvükre való programot, s
szempont volt a műfaji sokszínűség is.
A mintegy másfél hónapon
át tartó kulturális eseménysorozat programjait Retzler Péter, a szervező Madách Imre
Művelődési Központ igazgatója
úgy jellemezte: valódi összművészeti eseménysorozatról van
szó, ahol a legszélesebb rétegekhez akarják eljuttatni a legkülönfélébb műsorszámokat.
- Mivel ez egy összművészeti

fesztivál, itt helyet kap természetesen a színház, a tánc, a
standup, az irodalom, a képzőművészet, valamint számos
családi és gyerekprogram is.
Neves hazai előadók produkciói mellett világhírű együttest
is fogadunk és megjelennek
itt a helyi kulturális értékek
is, szorosan együttműködve a
váci és környékbeli művészeti csoportokkal, előadókkal,
képzőművészekkel, iskolákkal
- emelte ki az igazgató.
A fesztivál részletes programját a dátumokkal együtt a
művelődési központ honlapján,
vagy a facebook oldalán is el
lehet érni.
A szervezők azt javasolják:
a jegyek beszerzéséről érdemes minél előbb gondoskodni, mert a rendezvények iránt
igen nagy érdeklődés mutatkozik.

Megnyílt az ég...

Ocskay Márton felvétele

Ha tavaszi ünnepidő, akkor
országjárás. Régi beidegződés ez,
csábít a felfedezés izgalma, s a kérdés, hogy másutt milyen hangulat
fogad.
Isaszeg. Néhány éve nagypénteken érkeztem oda. Nem véletlenül
épp akkor: 1849 húsvétjára, a szabadságharc tavaszi hadjáratának
sorsdöntő csatájára emlékeztem
ott. A Szoborhegyen csönd volt,
egy lélek se járt arra.
A leszakadó domboldalon túl, a
Királyerdőtől Szentgyörgy-pusztáig állt egykor a három félelmetes hírű hadtest. De szemközt is
roppant sereg: Windischgrätz
összevont főerői. Április hatodika
volt, nagypéntek. És azon a megszentelt napon, pontban délben
megindultak Klapka és Damjanich ﬁai. A faluig nyomták az ellent.
Az osztrák utóvéd felgyújtotta
Királyerdőt, fáklyafény világította meg az esti harcmezőt. Aulich
csapatai, majd Wisocky lengyel légiója is megérkezett Damjanichék
segítségére. A véres ütközet estére
eldőlt. A császári seregek az éjszaka sötétjében, megverten vonultak
vissza.
Másik év, másik út. A végcél Pilis. Esti szürkület. Zászlók nyitják
a menetet, ütemes dobszó kíséri
az embereket a Csillagösvényen.
Megállnak a vezérek szobrainál,
aztán tovább a Boldogasszony kápolnához. Ott várja őket a két hatalmas kőalak, a kápolna tornyai
– épp olyanok, mint a csuklyás
szerzetesek. Tűzgyújtás. Az éjszakát ott, a hegyen, a máglya lobogó
lángjainál töltik, virrasztanak a
roppant sziklafal tövében, mígnem beérnek húsvét vigíliájába,
s rájuk köszönt a nagyszombat,
Krisztus keresztje alatt. Életre szóló élmény az idegennek…

Újabb esztendő. Eleged van az
urbánus hétköznapokból, el tehát,
szakadj ki végre a városból! Elindulsz. Katalinpusztánál füstfalba rohansz, valakinek épp ekkor
jutott eszébe falevelet égetni. Tovább, Szendehely, aztán Rétság,
megállsz a templomnál, s mit
nem látsz! A járda aszfaltján egy
rés, egy kis virág igyekszik fölfelé, a növényke tör magának utat.
Életjel a gyász napján! Tovább.
Szécsény. A passióra érsz Rákóczi
városába. Az ősi ferences templom
zsúfolásig tele. Méltó szertartás.
Utána elcsendesül a városközpont.
Nincs diszkózene, mint máskor.
Szombaton városjárás. Diákcsapat hátizsákokkal, a buszra várnak. Út pora rajtuk: Varsány, Rimóc, a környék dombjai, és három
szép nap után hazafelé tartanak.
Én is. Hol másutt lenne méltóbb
a húsvét, mint a szülővárosban.
Este épp jókor érkezem Vácra. A
monumentális székesegyház előtt
tűz lobog, borzongatóan szép fényeket táncoltat a szél. Tűzszentelés a templom előtt. Aztán a
helybéli hívők s a vándor lelkek
betérnek. Mély csöndben indul
a szertartás. Azon az éjszakán…
– mondja vissza-visszatérő fordulattal Miklós püspök, szentbeszéde
drámai építkezésben idézi meg
a régmúltat és teszi átélhetővé a
misztériumot. Felemelő pillanat: a
főpásztor felnőtteket keresztel.
Fogadalommegújítás. És jön a
katarzis: Rómából megtérnek a
harangok. Ég a földdel egybeér;
mintha leszakadna a boltozat! A
hatalmas orgonahang olyan, akár
az égiháború, a harsonák és kürtök mint a végtelent megkísértők.
És odakünn méltósággal zúg a
harang.
Várkonyi Balázs

Váci diák a dudás fesztiválon
Dobos Levente váci diák képviselte hazánkat a szlovákiai
Kisülésen (Malá Lehota) a 32.
Nemzetközi Farsangi Dudás
Fesztiválon.
Az iú népzenész a duda mellett furulyán, hegedűn, tekerőlanton, citerán és klarinéton is
játszik.
Dobos Levente elmondta:
azért is szereti ezeket a hangszereket, amelyeket egykor pásztorok, falusi koldusok használtak,
mert nagyobb szabadságot ad-

nak, mint klasszikus társaik,
főleg a duda, amelyen öt éve
játszik.
– A dudáláskor levezethetem
azt a nyomást ami bennem van,
de ez a többi hangszeremre is
igaz - mondta az iú muzsikus.
Levente jelenleg a Váci Karolina Katolikus Általános Iskola,
Székesegyházi Kórusiskola és az
AMI tanulója, ezen túlmenően a
Váci Naszály Néptáncegyüttes
tagjaként már több fellépésen
nagy sikert aratott játékával.

Programok
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SZÉKESEGYHÁZ
Április 6. 10.00 órától

MozgóMozi
Premierﬁlmek vetítése a színházteremben

Április 6. 20.00

Bagossy Brothers Company koncert
a Jeszenszky ® teremben
Jegyár: 1500 Ft (elővételben),
1800 Ft (a koncert napján)
A koncertet az Nemzet i Kulturális Alap Hangfoglaló
Könnyűzenei Támogató Program támogatja.

Április 7. vasárnap 17.00
és április 9. kedd 10.00 és 14.00

Nemes István-Dés László: Valahol Európában
Musical a Parlando Társulat előadásában
A darab a Proscenium Szerzői Ügynökség Kf t.-vel
kötött megállapodás alapján kerül színpadra.
Jegyár: 1400 Ft

Április 11. 19.00

Bacsó Péter: A tanú
Színpadra alkalmazta: Hamvai Kornél,
rendezte: Vándori László
A színpadi változat őrzi a ﬁlm szerkezetét, alapvető
szituációit, szállóigévé vált mondatait,
színházi rendbe szerkeszt i az 1949-es év történetét,
a valóságos történelmi szereplők „alteregóit” jelenít i
meg. Ugyanazok és mégis mások.
Nemcsak nevük más, néhány külső vagy épp belső
tulajdonsággal gazdagabbak és szegényebbek
az eredet ieknél.
Jegyár: 3000 Ft (elővételben),
3300 Ft (az előadás napján)

Április 7. 19.00

Mihály Tamás - Horváth Péter: Canterbury mesék
Slam poetry, zenével

Premier!

A Váci Dunakanyar Színház és a Gózon Gyula
Kamaraszínház előadása
Jegyár: 3500 Ft, mely tartalmazza az előadás utáni
állófogadáson való részvételt

Április 13. 19.00

Szakonyi Károly: Adáshiba
A Váci Dunakanyar Színház előadása
Szakonyi Károly legendás, elsöprő erejű komédiája,
az Adáshiba meghódította a magyar és az
európai színpadokat, s közel fél évszázada töretlen
népszerűségnek örvend.
Jegyár: 2900 Ft

Április 12. 17.00 - 18.00

Presser - Sztevanovity - Horváth: A padlás
Musical
A Magyarock Dalszínház előadása
Jegyár: 3200 Ft

KIÁLLÍTÁSOK
MIMK, emeleti galéria

Fejős László graﬁkusművész kiállítása
A bemutató április 8-ig látható

Április 3. 18.00

Spanyol est
(A Váci Tavaszi Feszt ivál keretében)
Közreműködnek: Huszár Anita (ének, mezzoszoprán) és
Cs. Nagy Ildikó (zongora)
Műsoron: M.de Falla: Hét spanyol népdal, Orbán
György: Spanyol dalok, F. Obradors, M. Ravel, P. V.
García és I. Albeniz művei
Jegyár: 1200 Ft (elővételben),
1500 Ft (az előadás napján)

Április 13. 19.00

Új világ
(A Váci Tavaszi Feszt ivál keretében)
Előadja a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar, vezényel:
Sándor Bence
Műsor C. M. von Weber: Oberon-nyitány, A. Dvorak:
Új világ szimfónia
Jegyár: 2900 Ft

Sári Antal festőművész retrospektív kiállítása
Megnyitó: április 12-én 18 órakor, a
kiállítás megtekinthető május 7-ig

MIMK, kávézó galéria

M. Garami Mária, a 2018-ban rendezett "Tavaszi szél
vizet áraszt..." című biennálé különdíjasának kiállítása
A kiállítás megtekinthető április 11-ig

„A magyar nemzetpolit ika előfutárai”
Előadó: Dr. Botlik József PhD ny. egyetemi docens
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK)
A rendezvényt megnyitja:
Cserkaszky Györgyi könyvtárigazgató
Téma: A magyar kormányok két hegyvidéki akciója
a ruszin nép felemelésére 1897–1918, 1939–1944,
Darányi Ignác, Egán Ede
és Kárpátalja kormányzói biztosai
A belépés díjtalan!
Családi nap
Kézműves foglalkozás gyermekeknek
A foglalkozás ingyenes!
Várják a kisgyermekes családokat!
Babafoglalkoztató
Zenés foglalkozás mondókákkal
és csoportos játékokkal a legkisebbek részére
Résztvevő korosztály:
1-3 éves kisgyermekes családokat várnak

Április 29. 10.00

Operanagykövet i előadássorozat
Vendég: Solt i Csaba balettművész
Téma: Gyermekek szerepe,
feladataik az Operaház előadásain
A foglalkozás ingyenes,
de előzetes regisztrációhoz kötött!
Óvodás, és iskolás csoportok jelentkezését várják.

Április hónapban 8-16 óráig

Katona Lajos Városi Könyvtár

Húsvét i foglalkozás
Előadás és kézműves foglalkozás gyerekeknek
A foglalkozás ingyenes,
de előzetes regisztrációhoz kötött!
Óvodás és kisiskolás csoportok jelentkezését várják.

Megnyitó: április 4-én 17 órakor

Április hónapban 8 - 16 óráig

Hétszínvilág
B. Láng Erneszt in akvarelljeinek
és Kőrös Márta diorámáinak kiállítása

(ajánlót mond Csató Tamás festőművész,
gitáron közreműködik: Vizsy Botond),
a kettős tárlat

április 30-ig látható

Kilencvenöt éves korában elhunyt Pálos Frigyes kanonok, prépost,
művészettörténész, a
Vác i Egyhá z megye i
Gyűjtemény igazgatója, a város
díszpolgára.
Pálos Frigyes 1924. január
23-án született. 1947-ben szentelték pappá Vácon. Jelmondata
„Zelus domus tue comedit me
– A házadért való buzgóság
emészt engem.” (Zsolt 68,10.)
Első szolgálat i helye Pestújhely volt. 1949-ben a pártállam
évt izedekre felfüggesztette hitoktatási engedélyét. Későbbi
állomáshelyei: Kecskemét i Főplébánia, Hatvan-Belváros, Vác,
Cegléd, Tereske.
1972-ben művészettörténészi
diplomát szerzett.
Tevékenyen vett részt egyhá zmegyé jé ben Tere ske é s
Hévízgyörk Árpád-kori templomainak helyreállításában, valamint Csörögön az új templom
építésében.
1979-ben prépost i kinevezést

Köszöntjük a szépkorú ünnepelteket!

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

Április 28. 15.00

ápoljuk, és mellettük vagyunk
a nehéz órákban.
Intézményünket a Társadalombiztosító finanszírozza, az
ellátás kapcsán napi hozzájárulási díjat kérünk.
Felvételi eljárás rendje: Az
ápolt vagy hozzátartozója kitölti a felvételi kérelem című
nyomtatványt, ezt eljuttatja
Intézményünkhöz. A kérelmet
várólistára tesszük és a szociális
munkás telefonon jelzi a családnak, hogy mikor tudjuk fogadni
az ápoltat. Ez egy-két hét alatt
lebonyolódik.
A felvételkor úgynevezett
ápolási szerződést kötünk, melynek időtartama 6 hónap, ez újabb
6 hónappal meghosszabbítható.
Amennyiben kérdése van,
szociális munkásunk a 0627/319-450/132 mellék telefonszámon ad felvilágosítást.
Betegápoló Irgalmasrend Váci
Irgalmasrendi Kórház vezetése:
Dr. Csiba Gábor mb igazgató,
Dr Győri Csilla vezető főorvos,
Marincsákné Csillag Etelka főnővér
Betegápoló Irgalmasrend
Váci Irgalmasrendi Kórház

Elhunyt Pálos Frigyes atya

Április 23. 9.00 - 9.30

Április 9. 1700 - 18.00

11 óra

„A kapunk tárva,
a szívünk még inkább”

Április 13. 10.00 - 13.00

VÁROSII KÖNYVTÁR
VÁC
VÁC
Ezoterikus egészségklub
Szécsi András előadása
"Hamvas Béla: Spirituális életút" címmel

Húsvét i családi nap
Kézműves foglalkozás, játszóház, koncert
Csupa-csoda vándorjátszótér (óriás kaleidoszkóp,
illatozó, tapogató, óriás kirakók, csiki-csuki nyitogatós
játék, rajzológép, célbadobók, családi f lipperfoci
és sok más különlegesség)

„Az igazat mondd, ne csak a valódit”
Eperjes Károly, Kossuth-díjas színművész zenés,
rendhagyó irodalmi estje a XX. század istenkereső
költőiről (Ady, Babits, József Att ila, Pilinszky)
Jegyár: 1700 Ft (elővételben),
2000 Ft (az előadás napján)

KATONA
KATON
NA LAJOS

Április 2. 17.30-18.30

Április 13. 10-13 óra

Április 18. 19.00

A Váci Tavaszi Feszt ivál záróhangversenye
Műsor: Mozart: g-moll szimfónia No. 40 (k.550),
Josef Gabriel Rheinberger: orgona concerto op 137
Előadja: Vác Civitas Szimfonikus Zenekar,
Közreműködik: Bednarik Anasztázia orgonaművész,
Vezényel: Sándor Bence
Jegyár: 1500 Ft (elővételben),
1800 Ft (az előadás napján)
A programot a Nemzet i Kulturális Alap
Zeneművészet i Kollégiuma támogatja.

Április 28. 11.00

D.A.S. Trió koncert a Jeszenszky ® teremben
Jegyár: 1000 Ft
A koncertet az Nemzet i Kulturális Alap Hangfoglaló
Könnyűzenei Támogató Program támogatja.

Alma zenekar koncertje
Jegyár: 1700 Ft (elővételben),
2000 Ft (az előadás napján)
A koncertet az Nemzet i Kulturális Alap Hangfoglaló
Könnyűzenei Támogató Program támogatja.

Április 27. szombat 19.00

Carlo Goldoni: A hazug
A Váci Dunakanyar Színház és az Esztergomi
Várszínház előadása a Víg Vác bérlet keretében
Jegyár: 2900 Ft

Április 12. 20.00
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A Váci Irgalmasrendi Kórház
a Betegápoló Irgalmasrend évszázados tapasztalatán alapulva,
ennek lelkületében rehabilitációs szemléletű krónikus kórházi
feladatot végez.
A Rendalapító, Istenes Szent
János iránymutatása alapján végezzük szakmai munkánkat. Célunk a mai jogszabályok, gyógyítási módszerek felhasználásával
személyre szabott ellátási forma
kialakítása, mely a betegek életét
könnyebbé, szebbé, élhetőbbé
teszi, miközben fokozatosan
visszanyerik biztonságérzetüket.
Orvosi jelenlét, minőségi
gyógytorna lehetőségek, kiemelkedő ápolás és lelki-gondozói
segítség mellett betegeink nagy
részének állapota javul, vagy stabilizálódik. STROKE-os betegeinknél gyakran észlelünk lassú,
hónapok múlva történő javulást
is. Így otthonukba, vagy szociális
intézménybe bocsáthatjuk őket!
Az elhelyezésben segítséget nyújt
a szociális gondozó.
Sajnos vannak olyan betegek,
akiket meggyógyítani nem tudunk, de méltó módon elkísérjük
az örökkévalóságig. Számukra
hospice jellegű ellátást nyújtunk
- a családdal maximális együttműködésre törekedve. Jézus
szellemében, szem előtt tartva
az emberi méltóság tiszteletét,

Április 14. 19.00

Grimm - Pécsváradi - Vizeli: A halász meg a felesége
Mesemusical
A Magyarock Dalszínház előadása
Jegyár: 1400 Ft

Fórum

Föld napja: ismeretterjesztő foglalkozás
Előadás és kézműves foglalkozás gyerekeknek
A foglalkozás ingyenes,
de előzetes regisztrációhoz kötött!
Óvodás és kisiskolás csoportok jelentkezését várják.

H-2600 Vác
Március 15. tér 7-9.
Tel (36) 27 501 851
www.vaci.irgalmaskorhaz.hu

A váci sportcsarnokban rendezték
meg a Pest megyei "B" kategóriás
kézilabda diákolimpia megyei döntőjét. A lány és a ﬁú kategóriában is
a Váci Madách Imre Gimnázium
nyerte meg az aranyérmet, így ők
képviselik megyénket a miskolci
országos döntőben.

A közelmúltban három, 90. életévét betöltött szépkorút köszöntöttek családi körben, illetve
- az önkormányzat nevében - Mokánszky Zoltán alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita, az
Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője is felkereste őket, hogy átadják nekik az
Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott díszoklevelet és a város ajándékát.

Dr. Gyuris Károlyné március
8-án töltötte be 90. életévét.
A z ü n n e p e lt k o r á b b a n
hosszú évekig a Népbolt vállalat könyvelőjeként dolgozott.
Hatvan éves korában elment
nyugdíjba, azóta idejének nagy
részét a család segítésére fordítja. A jeles ünnepen ﬁa és két
unokája is köszöntötte őt.
Az ugyancsak 1929. március
8-án született Dénes Ferencné
a Naszály úti szociális otthon

lakója, így köszöntésére nem
csak a családtagok, hanem az
intézmény vezetői is készültek.
Panni néni Kisvácon járt
általános iskolába, majd aktív korában Újpesten, a Duna
Cipőgyárban dolgozott, végül
visszatért városunkba és nyugdíjazásáig a Sallai laktanyában
volt honvédségi alkalmazott.
Kedvenc időtöltése az olvasás, a
beszélgetés és a kézimunkázás.
Szűcs Jánosné március 10-én

töltötte be 90. életévét.
A n na nén i a Burgundia
utcai idősek otthonában él,
köszöntésére a lakótársak, az
intézmény munkatársai is készültek.
Az ünnepelt aktív éveiben
zömmel egy acsai üzemben dolgozott, onnan ment nyugdíjba.
Ami a családot illeti, két
gyermekük született, két unokája van, s szűkebb családja
négy dédunokával teljes.

kapott. 1994-tő l a váci
Székesegyházi Kincstár
és Egyházmegyei Gyűjtemény igazgatója volt.
1985-ben „Magyar Műemlékvédelemért” kitüntetést
kapott, 1995-ben „Pro Dioecesi
Vacensi” „Váci egyházmegyéért” emlékéremmel jutalmazták,
1996-ban Vác díszpolgára lett,
1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend t iszt ikeresztjét vehette át, 2008-ban Forster
Gyula emlékérmet kapott, 2011ben Hatvan, 2012-ben pedig Tereske díszpolgára lett.
A 95. születésnapja alkalmából tartott köszöntésekor így fogalmazott:
"Sokszor kérdezik tőlem, szerintem mi az élet értelme. Hát
mi mást mondhatnék erre, mint
hogy az öröklét elnyerésének
lehetősége. Sok mindenben keresik az emberek a boldogságot,
pénzben, karrierben, de mindez
hiúság, hiú ábrándozás. A hívő
ember legnagyobb ajándéka
maga a hit."

Április 1-jétől kezdődően megváltozik a házhoz menő szelektív- és
a zöld hulladék gyűjtés rendje: páros heteken a zöld hulladékot, páratlan heteken a szelektíven gyűjtött hulladékot viszi el a portáktól a szolgáltató társaság.
SZELEKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁS PÁRATLAN HÉTEN 2019.04.01-től
HÉTFŐ
Határok: Diadal tér-2es számú főút-Buki-Duna
határolt terület
KEDD
Határok: 2-es számú
főút-Sződliget Közigazgatási határ-Budapest-Vác
Vasútvonal-2. számú Főút
és Vác-Szob vasútvonal találkozásáig határolt terület

SZERDA
Határok: Kosdi út-Vasútvonal-Lehár Ferenc-Deákvári főút-Szent Mihály
dűlő által határolt szakasz

utca-Szivárvány utca-Papvölgy-Kőkereszt-Vág utca-Gombási út buszforduló-volt Honvéd laktanya
közötti terület

CSÜTÖRTÖK
Határok: Rádi út mindkét oldal-Vasúttól-Közigazgatási határig-Kosdi
út páratlan oldala-Lehár
Ferenc u.-Újhegyi út-Domb

PÉNTEK
Határok: Václiget-Mária liget-Törökhegy-Bácska
dűlő-Papvölgy-Altány dűlő

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS PÁROS HÉTEN 2019.04.01-től
HÉTFŐ
Határok: Diadal tér-2es számú főút-Buki-Duna
határolt terület
KEDD
Határok: 2-es számú
főút-Sződliget Közigazgatási határ-Budapest-Vác
Vasútvonal-2. számú Főút
és Vác-Szob vasútvonal találkozásáig határolt terület

SZERDA
Határok: Kosdi út-Vasútvonal-Lehár Ferenc-Deákvári főút-Szent Mihály
dűlő által határolt szakasz

utca-Szivárvány utca-Papvölgy-Kőkereszt-Vág utca-Gombási út buszforduló-volt Honvéd laktanya
közötti terület

CSÜTÖRTÖK
Határok: Rádi út mindkét oldal-Vasúttól-Közigazgatási határig-Kosdi
út páratlan oldala-Lehár
Ferenc u.-Újhegyi út-Domb

PÉNTEK
Határok: Václiget- Mária liget-Törökhegy-Bácska
dűlő-Papvölgy-Altány dűlő

A körzethatárokhoz tartozó utcák, terek felsorolása megtalálható
a www.vacholding.hu honlapon.

Hasznos / Hirdetés

Elhunyt
Dr. Szentgyörgyi Ervin
urológus főorvos

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

A Jávorszky
Ödön Kórház mély
megrendüléssel értesít mindenkit, aki
ismerte, tisztelte és
szerette, hogy Dr.
Szentgyörgyi Ervin
urológus főorvos
életének 71. évében,
2019. március 8-án,
elhunyt. Kollégái így emlékeznek rá:
Ervinnek! Róla, neki szeretnénk írni.
Mikor végezte iskoláit? Pontosan nem
is tudtuk.
Aktív volt, tettre kész, tele tervekkel.
Olvasott, tájékozott, újdonságokra, azok
megvalósítására fogékony volt. A ﬁatalság
ambíciója dolgozott benne. Ez határozta
meg a mindennapjait. A közös munkánk is
csak ennek tudatában volt elképzelhető. El
kellett fogadni, átvenni, együtt haladni vele.
Tanultunk tőle szakmát, precizitást, döntést.
A reggeleit a kórteremben kezdte, a
frissen felvett betegeket vizsgálta, vagy ellenőrizte az előző nap operáltakat. Ült az
ágyuk szélén és ﬁgyelt. Semmi, a legapróbb
részlet sem kerülte el a ﬁgyelmét. Precíz
alapossággal dolgozott. Maximalista volt
és ezt várta el tőlünk is.
A műtő második otthona volt. Biztos
kézzel operált. Sok szép, eredményes műtétet
végzett. Az urológus szakma minden műtéti
típusát magas színvonalon operálta amíg
lehetett kórházunkban.
Karrierjét úgy érezte félbevágta az urológia egynapos rendszerének kialakítása.
Utolsó pillanatig ezt nem tudta kiheverni.
Az endoszkópos beavatkozásokat ezután is
itt végezte, csak a “nyitott” műtéteket operálta másutt, például az Uzsoki kórházban.
Mi, a kollégái láttuk a mindennapjait,
ismertük a terveit, láttuk a sikereit, és a
kudarcait is.
Orvos volt. Gyógyított. Mindegy volt
nappal, vagy éjszaka, ott volt, ha szükség
volt rá.
El kell búcsúznunk tőle, mert Ő is Ember volt, akit fájdalmasan korán ért utol
az a betegség, amely az orvostudomány
egyik legnehezebb feladványa. Tudta Ő is,
és méltósággal vette tudomásul, hogy nem
fog sikerülni.
Pihenj Ervin! Nyugodj Békében!
A Kollégáid

H.

Április

Változik a házhoz menő
hulladékelszállítás rendje

Fórum
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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

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Születtek:
Fódi András és Fritsch Edina Éva
gyermeke: Vencel Benjámin; Tóth
István és Szabó Odett gyermeke:
Maja Rebeka; Ritzl Gergely József
és Gergely Kitti gyermeke: Léna
Mia; Bozi Ákos és Szabó Janka
gyermeke: Sebestyén; Pajor
Ferenc és Fuchs Márta gyermeke:
Mira; Kis Dávid Viktor és Pál
Kitty gyermeke: Endre; Matus
Gergő Dániel és Horváth Vivien
gyermeke: Lara; Kárpáti Károly
Zoltán és Gimpl Nóra gyermeke:
Kende Károly; Ihász Péter és
Frankó Anikó gyermeke: Kornél
Bálint

Házasságot kötöttek:
Rasman Ákos és Parti Eszter,
Sárközi Renátó és Vasi Alexandra,

Török Gellért Gábor és Bolla Tímea,
Mészáros Zsolt és Ambrus Kitti,
Szőke Ákos és Gerecze Zita Katalin

Elhunytak:
Blaskó Péter /1957/, Urbán Balázs
Dániel /1973/, Fazekas József
Tibor /1957/, Nagy Istvánné sz.
Somogyi Tóth Zsuzsanna /1932/,
Budavári Attiláné sz. Batics
Bernadett Teréz /1946/, Bossányi
Lajos /1936/, Ubeler Zsuzsa sz:
Koós Zsuzsa /1944/, Duszka
István /1953/, Patakfalvi Jánosné
sz: Vallent Ida /1928/, Kővári
László /1928/, Rajnai Ferencné
sz: Csuvardics Márta /1929/, Kiss
Lajosné sz: Szentes Mária Valéria
/1946/, Krebsz Ferenc Jánosné sz:
Horváth Éva /1938/

Újítás, könnyítés
az adóbefizetésben
Március 6-án megkezdte a Magyar Posta a Vác Város Önkormányzatához ﬁzetendő adókról
szóló, közel 21 ezer db egyenlegközlő és a hozzá tartozó csekkek
kézbesítését. Ebben az évben tekintettel arra, hogy március 15.
péntekre esett - március 18., hétfő
volt a csekkek beﬁzetésének a határideje. A rövid határidőre való
tekintettel, amennyiben a csekkek ﬁzetési határidőt követően
kerülnek beﬁzetésre, késedelmi
pótlék nem kerül felszámításra.
Ettől az évtől három adónem
- magánszemélyek kommunális

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

adója, gépjármű adó, iparűzési adó - esetében a kipostázott
csekkek már QR kódot is tartalmaznak, mely lehetőséget nyújt
arra, hogy az adózók átutalással,
ill. postai befizetéssel történő
teljesítésen kívül okostelefon
segítségével, sorban állás nélkül
tudják teljesíteni adóbefizetési
kötelezettségeiket.
Mivel az új csekkek előállítása miatt idén a megszokotthoz
képest később kezdődött meg a
küldemények kézbesítése, az ezzel okozott kellemetlenségekért
szíves megértésüket kérjük.

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!
allas @ elek t rosz ig et . eu

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

Fórum / Hasznos
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Statisztikai adatgyűjtéshez
kér segítséget a lakosságtól a KSH
Felhívjuk a ﬁgyelmet, hogy a
Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) Vácott - a hivatal elnöke
által 2019- re engedélyezett,
önkéntes adatszolgáltatáson
alapuló - lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi
évek gyakorlata szerint.
Az adatfelvétel tárgykörei:
Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei; a lakosság
utazási szokásai; háztartások
információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata; háztartási költségvetési
és életkörülmény adatfelvétel,
naplóvezetés; háztartási költségvetési és életkörülmény
adatfelvétel, éves kikérdezés.
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai

Elemző Központ Kft. (Statek
Kft.) fényképes igazolvánnyal
ellátott kérdezői végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások
kiválasztása a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált változatából véletlenszerű mintavétellel történik az
ország különböző településein.
Az adatfelvételekből származó
eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzőinek
feltérképezésében.
A kapott adatokat a Központi
Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016.
évi CLV. törvény, valamint az
Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet,
GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azo-

kat más szervek, személyek
részére nem szolgáltatja ki. Az
eredményeket név és egyedi
adatok nélkül, valamint öszszesített statisztikai táblázatokban közlik.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon
hétfőtől csütörtökig 8:00 és
16:00 óra között, pénteken
8:00 és 14:00 óra között a +36
80 200-766-os telefonszámon,
illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adnak további felvilágosítást.
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.
hu internetes oldalon található Adatgyűjtések/Lakossági
adatgyűjtések menüpont nyújt
tájékoztatást.

Ünnepeltek a galambászok
HIRDETÉSI ÁRAINK:

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

(Vác, Köztársaság út 34.)

2018. április havi
hirdetései
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-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Földváry tér 16.
szám alatt található, 4513/A/2 hrsz-ú, 87
m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség – kereskedelem-szolgáltatás
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
- Az ingatlan címe: Vác, Március 15. tér 20.
alatt található, 3189/2/A/2 hrsz-ú 76,43 m2
alapterületű, nem lakás céljára szóló helyiség – kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre
- 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
–kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás
tevékenységi körre

Lakás szociális alapon
bérbeadásra:
- Az ingatlan címe: Vác, Kölcsey Ferenc
utca 19. 5. emelet 2. szám (1,5 szoba, 42 m2
alapterületű összkomfortos)
- Az ingatlan címe: Vác, Kölcsey Ferenc
utca 17. fsz. 4. szám (2 szoba, 52 m2 alapterületű, összkomfortos)

Hirdessen nálunk Ön is!

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

Az önkormányzat
nevében és
képviseletében a
Váci Városfejlesztő Kft.
vagyonhasznosítási
részleg

A Váci Reménység Egyesület
galambász szakosztályánál hagyomány, hogy szárnyas büszkeségeik szokásos év eleji bemutatója
után ünnepi taggyűlésen vehetik
át a serlegeket és okleveleket a
népszerű díszgalamb seregszemlén díjat kiérdemlő tagtársak.
A március 14-én tartott ünnepi taggyűlésen Galba Tamás
szakosztályvezető kiemelkedően sikeresnek értékelte évnyitó
bemutatójukat.
- Minden korábbinál több érdeklődőt vonzott díszgalambjaink seregszemléje. Külön öröm,
hogy egyre több óvodai, iskolai
csoport jön el az eseményre. Az
idén például még Szendehelyről
is érkeztek gyerekek buszos kirándulás keretében - emelte ki
Galba Tamás.
Hozzátette: újra szívesen be-

mutatkoznának galambjaikkal a
Váci Világi Vigalom programjában.
Mokánszky Zoltán alpolgármester is köszöntötte a galambászokat az ünnepi taggyűlésen.
A városvezető kifejezte örömét,
hogy a "Nemzet Sportvárosa" címet is elnyert Vácon szép számban vannak, akik díszgalambok
tenyésztésével foglalkoznak.
- A galambászkodás felelős
kedvtelés, a tenyésztők példát
mutatnak állatszeretetből, kiállításaikkal pedig nagyon sokaknak
élményt adnak - fogalmazott az
alpolgármester.
Kifejezte reményét, hogy a
ﬁatalabb korosztályokból is többen kedvet kapnak a jövőben
a galambtenyésztéshez, mint
fogalmazott, ennek elősegítése
az egyik legnagyobb kihívás a
szakosztálynak.

A pályázatok feltétele,
teljes szövege letölthető a
www.vacholding.hu és a www.vac.hu
honlapról.
Információ: Váci Városfejlesztő Kf t.
vagyonhasznosítási részleg,
tel.: 27/510-104, 510- 103

Diákújságíróknak
A Váci Hírnök hasábjain szívesen teret adunk diákújságírók
cikkeinek is.
Elsősorban fontos iskolai eseményekről szóló beszámolókat
várunk a tehetséges ﬁataloktól,
de rövid ﬁlm-, koncert-, színházi
kritikáknak, egyéb témájú publicisztikáknak is igyekszünk
helyet adni.
Tehát várjuk a fiatalos irományokat.

Hajrá Vác! / Hirdetés
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Szezonnyitás zászlófelvonással
A Vác Városi Evezős Club március 16-án tartotta hagyományos - zászlófelvonással, a Duna megkoszorúzásával egybekötött - versenyszezont nyitó ünnepségét.
Az eseményen Vácy Károly
klubelnök újra gratulált a versenyzőknek és edzőiknek az
előző szezonban elért eredményekért, s legalább hasonlóan
sikeres új évadot kívánt az elkövetkező hónapokra.
- A klub vezetőjeként az elnökség nevében mondhatom,
hogy a magunk részéről mindent megteszünk azért, hogy az
elkövetkező időszakban tovább

javíthassuk vízitelepünkön a
sportolás feltételeit. Infrastrukturális szempontból a korábban
elnyert pályázati támogatásoknak köszönhetően 2020-ig három lépcsőben újabb fontos beruházások valósulhatnak meg
a csónakházban. Ezen túlmenően pedig eszközfejlesztésre,
új hajók és más felszerelések
beszerzésére is lehetőségünk
adódhat, elsősorban a Magyar

Evezős Szövetségnek köszönhetően - emelte ki a klubelnök.
A zászlófelvonást követően
Földesi Bence és Dávid Dominik
vitte vízre az egyesület koszorúját.
***
Február utolsó hétvégéjén
az evezősök megkezdték idei
versenyszezonjukat. A Győrben
megtartott Ergométer Országos

Bajnokságon 20 fős csapattal
vett részt a VVEC, végeredményben öt első helyezést könyvelhetett el az egyesület.
Váci ergométer bajnokok:
Galambos Péter (férﬁ könnyűsúlyú versenyszám), Ujhelyi
Mihály (férﬁ iúsági versenyszám), Vácy Emese (női masters),
Hász Márton és Noé Gábor (férﬁ
masters)
Ribáry Zoltán

Már elkezdődött az előnevezés a Fut a Vácra
Már március óta megnyílt az előnevezés lehetősége az idén június 2-án vasárnap tartandó Fut a Váca.
A szervezők immár 29. alkalommal rendezik meg a város
egyik legjelentősebb tömegsport
eseményének számító versenyt,
melyet ezúttal is támogat az
önkormányzat, így akik a 2,5
km-es bulifutás távra előneveznek, azok továbbra is ingyen
versenyezhetnek.

A hosszabb távokra, az 5, 10
és a félmaratoni, 21 km-es futamokra, valamint a 4 x 5 km-es
váltóra kedvezményesen már
márciustól lehet előnevezni.
A bulifutók között az idén
is pólókat sorsolnak ki a szervezők és a szerencsések már
a verseny pólójában futhatják

a távot.
A hosszabb távok futói a
chipes időmérés és az izotóniás
frissítés mellett pólót és emlékérmet is kapnak, ha előneveznek a versenyre.
Az idén sem feledkeztek meg
az óvodásokról, akik luﬁval futhatják le a korosztályuknak

(Sz)építsük együtt környezetünket!

A helyi közösségek támogatása és a fenntartható működés megteremtése mindig is
prioritást élvezett a Duna-Dráva Cement Kft. életében. Ezekre az elvekre alapozva
bővítik a társadalmi felelősségvállalási programjukat,

amely a DDC Zöld Város Program nevet kapta.
A régió kiemelkedő gazdasági szereplőjeként a Duna-Dráva Cement Kft. mindig
is fontosnak tartotta, hogy „jó
gazda” módjára kezelje a régió
természeti erőforrásait és támogassa a környezetében élő,
helyi közösségeket.
A kétnapos (április 5-6.)
DDC Zöld Város Programon
növénytelepítési, területrendezési és szépítési, illetve szemétszedési feladatok várják
az önkéntesen résztvevő váci

diákokat és a DDC-s dolgozókat a deákvári KRESZ park és
vízfogó területén.
A DDC Zöld Város Program
keretein belül rendezik meg
a Zöld Alternatíva Vetélkedő
első fordulóját is: április 5-én,
majd április 6-án a DDC-s dolgozók és családtagjaik gondozásba veszik a vízfogó területét,
hogy együtt megszépíthessék
a környéket. (X)

megfelelő 100, 200 vagy 300
méteres távot.
Az esemény eredményhirdetésekor - sorsolás alapján - gazdára talál egy Mountain Bike
kerékpár is.
A versenyről és a felkészülésről mindent megtudhatnak az
érdeklődők a www.futavac.hu

SPORTEREDMÉNYEK
Női kézilabda NB I.
Békéscsaba - GVM Europe-Vác:

28-31
Labdarúgó NB II.
Budaörs - Vác FC:

2-3

Vác FC - Cegléd:

1-0

Zalaegerszeg - Vác FC:

1-0

Vác FC - Monor:

1-2

Hirdetés
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Csatlakozzon
csapatunkhoz!
Közép- és Kelet-Európa
legnagyobb nyomdája, az Ipress Center
folyamatos munkarendbe
· betanított munkásokat (nyugdíjasokat is)
ăWDUJRQFDYH]HWĞW

ăV]HUHOĞW PHFKDQLNXVYDJ\HOHNWURPRV

keres
Jelentkezni
a recepción
9iF1iGDV
utca 8.) leadott
önéletrajzzal vagy a
KU#LSUHVVFHQWHUKX
HPDLOFtPHQOHKHW

k
l éri falikaro
Kült

2.990 Ft

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A
+36 30 413 2120 TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ

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

-tól

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

www.vac.hu

