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Háttér

Minden harmadik bérlő tartozik

Mint a konyhaasztalon

Elképesztő állapotok az önkormányzati lakásoknál

Új költségvetés a lepukkant örökségből

Már több mint 75 millió forint tartozást halmoztak
fel a váci önkormányzati lakások bérlői és a jogcím
nélküli lakáshasználók Ez csak a tőkeösszeg, erre
jönnek még a kamatok és az egyéb járulékok. Ha
nem sikerül behajtani az adósoktól, akkor a kintlévőség a város számláját terheli, ahogy a tartozások
miatt indított eljárások költsége is. Pedig a lakbér
lassan hét éve nem emelkedett; a szociális alapú
bérlakások bérlőinek legfeljebb 15 ezer forintot
kell fizetniük, de a piaci alapú bérleményekért is
25-50 ezer forintot kérnek a régóta nem módosult
rendelet alapján.
Átlagosan több mint 400 ezer
forinttal tartozik annak a 124
önkormányzati bérlakásnak a
bérlője és jogcím nélküli lakáshasználója, akik nem ﬁzetnek a
meglehetősen kedvező áron használt ingatlanok és az ott igénybe
vett közműszolgáltatások után. A
tartozásállomány jelentős terhet
ró a váci költségvetésre, hiszen
ezt a pénzt a városnak kell állnia,
hacsak nem tudják behajtani az
elmaradást. Január végén több
mint 60 olyan önkormányzati
ingatlanbérlő volt, aki élő szerződéssel rendelkezett, de nem
ﬁzetett. Szociális alapon lakáshoz jutók közül 49-en összesen
2,5 millió, míg a piaci alapú bérlők
közül 13-an 1,2 millió forinttal
tartoznak.
Azok, akik jelenleg is önkor-

Súlyos örökség az elmúlt évek eredménytelensége. Elhanyagolt és rendezetlen volt a város, az elmaradt felújítások miatt sokan érezték úgy, hogy itt
megállt az idő. Az új városvezetés arra vállalkozott, hogy erről a holtpontról
kimozdítja települést, végre érezhető fejlődési pályára állítja a várost, azzal
együtt, hogy az elődöktől nagyon nehéz anyagi helyzetet örököltünk.

mányzati ingatlanban laknak,
összesen 51 millió forint tőketartozást halmoztak fel. 26,6 milliót az időközben elhunyt, illetve
elköltözött bérlők hoztak össze.

A bírósági döntés után
azonnal „tudott fizetni”
A legnagyobb problémát a
jogcím nélküli lakáshasználók
jelentik a városnak. A jogcím jellemzően azután szűnik meg, hogy
az érintett többszöri felszólítás
ellenére sem mutat semmilyen
hajlandóságot a tartozás rendezésére, azonban továbbra sem
költözik ki az ingatlanból. Két
piaci alapon kiadott önkormányzati lakás jogcím nélküli lakói
összesen 663 ezer forint elmaradásban vannak, azaz átlagosan
331,5 ezer forintot kellene Vác-

Bezárták a kiskapukat
A képviselő-testület február 19-i ülésén szigorította a vis
maior helyzetekre fenntartott lakások bérbeadását. Korábban
nem volt kijelölve, hogy milyen esetekben lehet az ilyen kategóriába sorolt ingatlanokat odaítélni. A döntés értelmében
vis maior lakás iránti igény benyújtására ezentúl csak az
lesz jogosult, akinél az alábbi feltételek egyszerre fennállnak:
- Vis maior” eseménnyel érintett és lakhatatlanná vált ingatlan a tulajdonát képezi, vagy annak tárgyában használati
joga van;
- Vác Város közigazgatási határán belül, állandó bejelentett
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik;
- más olyan ingatlan vonatkozásában használati joga nem
áll fenn, amelyben lakhatása biztosítható lenne;
- külön bérleti szerződésben vállalja megﬁzetni a vonatkozó
rendelet 1. számú mellékletben meghatározott összegű bérleti
díjat, továbbá a közüzemi költségeket és vállalja a közjegyzői
okiratba foglalt kiköltözési nyilatkozat bemutatását, és annak
költségeit.
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nak átvállalni, ha nem ﬁzetnek.
A legnagyobb tartozást a szociális
alapú bérlemények jogcím nélküli lakáshasználói halmozták fel:
57-en 46 millió forinttal terhelték
meg a város vagyonát.

helyezni olyan váciakat az erre
a célra fenntartott lakásokban,
akiknek leégett az otthonuk. A
vis maior ingatlanokra vonatkozó
szabályozást a képviselő-testület
a legutóbbi ülésén módosította.

A két legnagyobb elmaradás 3 millió forintnál
is magasabb, a legrégebbi adós pedig 2007 óta
nem fizet a lakhatásért.

Mennyi az annyi?

A lakásállomány több mint
harmada érintett. A vagyonhasznosítási részleg kezelésében 419
lakás áll, ebből 124 lakója tartozik
51 millió forinttal, ide nem értve
az elhunytakat és azokat, akik
elköltöztek. 41 lakáskiürítési eljárás van folyamatban jelenleg,
amelynek egy részét az előző
városvezetés kezdeményezte. Az
önkényes lakásfoglalókat leszámítva kilakoltatási moratórium
áll fenn esetükben április 30-ig.
Volt olyan adós, aki a kilakoltatásról szóló jogerős bírósági döntésig halmozta a tartozást, majd
azután beﬁzette több száz ezer
forintos tartozását.
Az is problémát jelent, hogy
a vis maior esetekre, azaz a természeti katasztrófák, balesetek
érintettjei számára fenntartott
lakások is „használhatatlanok”,
mert oda is beköltöztek. Emiatt
fordulhatott elő, hogy nemrég
az önkormányzat nem tudott el-

Egy piaci alapú önkormányzati lakás havi bérlése jelenleg 25-50
ezer forintba kerül, miközben az
egyik legnépszerűbb hirdetési felületen csak egy szobát hirdetnek
65 ezer forintért, egy átlagos panellakás bérleti díja pedig 90-110
ezer forint között mozog a városban. Jól látszik, hogy az önkormányzati díjszabás már évek óta
nem követi a piaci folyamatokat.
Hasonló ﬁgyelhető meg a szociális
alapon kiadott lakásoknál is, ahol
a legalacsonyabb bérleti díj kétezer, a legmagasabb pedig 15 ezer
forint. Az önkormányzat utoljára
hét éve, egy 2013-as rendelettel
emelt lakbért. Másfél éve az addig
átvállalt közös költséget is ﬁzetni
kell a bérlőnek, de ez még így is
elmarad attól a mértéktől, ami
gazdaságilag és piacilag indokolt
lenne. A tartozás nagyságrendjét jól szemlélteti, hogy a Zöldfa
utca tervezett újraaszfaltozása
15 millió forintba kerülne az elfogadott költségvetés alapján, de
a teljes tartozásból több, az idei
évre tervezett fejlesztést is ki lehetne ﬁzetni.

Eszes Ádám

Amikor átvettük Vác irányítását üres volt a város kasszája.
Az asztalon tornyosult több
mint kétszáz millió forintnyi kifizetetlen számla. Az is
kérdéses volt, hogy lesz-e elég
pénz az év végig a munkabérekre. Kényszerpályán mozogtunk. Azonnali cselekvést
kívánt meg a helyzet. Be kellett
pótolnunk a korábbi években
elmaradt adókorrekciókat. Fel
kellett mondanunk a város
számára előnytelen felesleges,
pazarló szerződéseket. Ezek
a lépések teremtették meg a
biztos alapot a 2020-as költségvetéshez.
Az önkormányzatok költségvetése hasonlóan működik
a legtöbb háztartás költségvetéséhez, mármint azokéhoz,
ahol megtervezik a bevételeket
és a kiadásokat, beosztva az
előttünk álló év szükséges javításait, vásárlásait, felújításait.
Vagyis a bevételeknél kezdtük
a Városházán is, mert abból
derült ki, hogy mire futhatja
a tervekből.

 Büntetés
a jól teljesítőknek
Az állam a központi költségvetéséből csaknem másfél
milliárd forintot (1,448.685.000
Ft-ot) biztosít az önkormányzati és kicsit több mint kétszázmillió forintot, (212.972.000
Ft-ot) a közfeladatok ellátására. Adókból és más közhatalmi bevételekből még ehhez
adódik csaknem négymilliárd (3.906.200.000 Ft). Ezek
a források kiegészülnek még
csaknem másfél milliárddal.
(1.085.314.000 Ft egyéb működési és 473.527.000 Ft külön
keretből számolható összeggel.
Az úgynevezett egyéb finan-

szírozási műveleteket együtt
a 2020-as keret: hét és fél milliárd (7.526.698.000) Ft.
Itt kell megjegyeznem, az
állam a jól teljesítő városokat egy, véleményem szerint hibás
szabályozással - az általános
működési támogatásukon keresztüli elvonással sújtja. Vác
esetében több mint félmilliárd
ez a jól teljesítésre kiszabott
büntetés (525.206.410 Ft) Fél
milliárd forint rengeteg pénz,
és rendkívüli módon hiányzik a város költségvetéséből.
Ezen felül az önkormányzatnak az oktatási intézmények
mű ködtetése k apcsán meg
kell fizetnie a frissen bevezetett, úgynevezett szolidaritási
hozzájárulást is, ami a tavalyi
61.438.581 Ft-ot, az idén közel
90 millió forinttal haladja
meg, és pontosan 151.032.245
Ft-al apasztja a forrásokat.

 A rendrakás ára
Ezek után kezdhettük el a
kiadások tervezését. Ott sem
teljesen szabad a város vezetőinek keze, mert vannak
állandó, kötelező és szabadon
tervezhető ráfordítások. Az
önkormányzatnak a legnagyobb kiadása bérköltség. A
csaknem 700 alkalmazott bére
és a járulékok költsége, amenynyire ez most tervezhető volt:
3.103.449.000 Ft. A működési
kiadásoknak ez csaknem a
fele. Ez sok vagy kevés? Jogos
a kérdés.
Sok, mert évtizedes elmaradásaink vannak a városfejlesztésben, és minden forintot
jó lenne megtakarítani azokra
a célokra. Ugyanakkor kevés,
mert a munkavállalóink jelentős része minimálbéren, vagy
garantált bérminimumon van

foglalkoztatva, és tudjuk, ez a
fizetés a számukra mindennapi megélhetési gondokat
okoz. Azon leszünk, hogy a
béreket fejlesszük, viszont az
álláshelyeket a feladatokhoz
igazítsuk.
Megígér tük a vá lasztási
kampányban, ezért nem volt
kérdéses a számunkra, hogy a
városüzemeltetési feladatokra
nagyobb hangsúlyt kívánunk
fektetni, ezért a tavalyi öszszeget 150.000.000 Ft-tal megemeltük, így összességében
1.200.000.000 Ft-ot költünk
Vác, mint üzem gördülékeny
működtetésére.
Nemcsak a keretet növeltük meg. A hatékonyságot és
az ellenőrzést is javítani fogjuk. Joggal várjuk tehát azt,
hogy érezhető lesz a javulás
a városunkban ezen a téren.
Rendet csinálunk, miközben
gazdaságosan működtetjük a
rendszereinket.
Té te le s e n át né z t ü n k é s
ellenőriztünk minden tervezett kiadást, melynek eredményeként közel 50 millió Ft-tal
csökkenjük az induló költségvetésünk dologi kiadásait.

 A kis ügyek
a nagy ügyek
Feladatokat is örököltünk,
melyek megvalósítása ránk
vár. Ezért a beruházásokra
946.407.000 Ft-ot terveztünk
a 2020-as évre. Itt szerepeltetjük a Duna-partra tervezett
turisztikai megállóhely (csónakház) 233 millió Ft-os, és a
Bauer Mihály utcába tervezett
bölcsőde 318 millió Ft-os kiadásait, valamint Fördős-éra
hagyatékaként megépítendő
Attila lovas szobor 74 millió
Ft-os költségét.

A nagy beruházások mellett elmaradtak az apró, de
a lakosság számára sokszor
nélkülözhetetlen fejlesztések,
ezért a már sokat hangoztatott
mottómat képviselőtársaim
is átvették, amely szerint a
kis ügyek a nagy ügyek, azaz
legalább olyan fontos egy balesetveszélyes járdalap helyrerakása, vagy egy hiányzó
közvilágítási lámpatest felszerelése, mint egy új városrész
építése. Ezért sok apró fejlesztés lesz városunkban.
Közvilágítás 12 millió Ft,
közműfejlesztés 14 millió Ft,
járda, parkoló és útfejlesztés 98
millió Ft értékben szerepel a
tervek között. Szeretnénk minden évben önerőből néhány
utcát nem kátyúzni, hanem
új aszfaltréteggel felújítani.
Külön soron szerepeltetjük a
Zöldfa utca útfelújítását.
Nagyon nagy elmaradásaink vannak az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanok
karbantartásában, javításában, ezért ezekre a feladatokra
120 millió Ft-ot terveztünk.
Elődeink hagyatéka több
sportfejlesztéshez kapott hitel
önrészeinek törlesztése. Hoszszú éveken keresztül évente
több mint 50 millió Ft-tal
terhelik ezek a törlesztések
a költségvetésünket. Szeretnén k a lehető legrövidebb
időn belül érezhető életminőség javulást elérni a mindennapokban, ezért kitakarítjuk a várost, koncentrálunk
az apró, de fontos problémák
megoldására, és lehető leghatékonyabb módon használjuk
fel a közösségünk anyagi és
emberi forrásait.

Kiss Zsolt János
alpolgármester

Városháza
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Az első száz nap mérlege
Az első száz nap eredményeiről kérdezte a
Váci Hírnök az október 13-án kétharmados többséget szerző
új városvezetést. A válaszban leszögezték: az
átvételkor szembesültek azzal, hogy a város
adóssága több száz millió forint. Ennek ellenére az önkormányzat
sikeresen gazdálkodott,
kifizette az előző városvezetés alatt keletkezett 200 milliónyi lejárt számlát.
Első intézkedéseik a spórolásról szóltak: csökkentették
a képviselők és bizottsági tagok
éves költségkeretét 5 millió forinttal, ahogy az alpolgármesterek és a bizottsági tagok dí-

jazását is. Felesleges megbízási
szerződések megszüntetésével
milliókat takarítottak meg a
városnak. Vác kilépett három,
a város számára eddig hasznot nem jelentő egyesületből,
ez évente közel 2 millió forint
spórolást jelent.
Egy olyan városi céget is megszüntettek, amelynek semmilyen érdemi funkciója nem volt,
csak a pénzt vitte. Elhárították a
veszélyt, hogy adósságcsapdába
sodorja a várost a teljesen előkészítetlen sportcsarnok-beruházás. A képviselők pártállástól
függetlenül egységesen szavaztak arról, hogy a kormánytól
az új sportcsarnokra kapott,
immár felszabadult források
maradjanak a városnál, annak
érdekében, hogy az elmaradt

A Váci Városfejlesztő Kft.
értékesítésre hirdet- nyílt pályáztatással
Vác belterület 1971 hrsz-ú, Vác,
Árok sor 3./Verőcei utca 1. szám
alatti, 149 m2 nagyságú, „kivett
beépítetlen terület” megnevezésű
ingatlant
Az Ingatlan jellemzői:
Az Ingatlant a HÉSZ Lk-5b övezetbe sorolja. Az Lk jelű övezetek kisvárosias lakóövezetek a jellemzően
zártsorú és sűrűbb beépítésű kertvárosias lakóövezetek, jellemzően
szabadon álló, illetve oldalhatáron
álló beépítésű és laza beépítésű
lakóterületeket szabályozzák, a
HÉSZ előírásának betartásával.
A kisvárosias lakóterületen nem
helyezhető el termelő kertészeti
építmény, és gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület.
Az Építéshatóság állásfoglalása
szerint:
„A HÉSZ 32.§ (2) f) pontja szerint:
„Meglévő épület bontása esetén a beépíthető minimális telekméret 110
m2.” Az Ingatlan Lk-5b jelű övezetben van, beépítés módja zártsorú,
max. beépíthetőség 60%, épületmagasság 3,0 – 4,5 m. Továbbá nagyvízi mederrendezési terület, tehát
az árvízzel is számolni kell.”
A város rendezési terve - Helyi Építési Szabályzat - Szabályozási Terv
- a www.vac.hu honlapon megtekinthető
Az ingatlan induló vételára:
13.500.000,-Ft (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
tv. 86.§ (1) k pontja szerint ezen ingatlanértékesítés áfa mentes)
Pályázati
biztosíték
összege:
675.000,-Ft
Több pályázó estén a licitlépcső:
500.000,-Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 23. nap 1800

óra.
A pályázatok bontása: 2020. március 24. nap 900 óra.
A licitálás időpontját a pályázat
kiírója határozza meg, melyről a
pályázókat írásban értesíti ajánlatok bontását követő 3 (három) munkanapon belül.
A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot zárt borítékban, a kiírásban meghatározott módon kell
benyújtani, és fel kell tüntetni rajta
az adott ingatlan címét. A pályázat
akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a kiírásban megadott
címre beérkezik.
Jelige: Vác belterület 1971 hrsz-ú ingatlan értékesítése - Pályázat
A pályázat benyújtásának helye
postai úton: Váci Városfejlesztő
Kft.-nek címezve – 2600 Vác, Köztársaság u. 34. személyesen: Váci
Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg – 2600 Vác Köztársaság u. 34. (ügyfélfogadási időben)
Hiánypótlásra a pályázat kiírója
nem biztosít lehetőséget.

vagy félbemaradt fejlesztéseket ezekből végre befejezhesse.
Ilyen félbemaradt fejlesztés a
deákvári bölcsőde is, amelyet
tovább vitt az új városvezetés.
A korábban gyanakvásra bőven
okot adó meghívásos pályázatok helyett nyílt pályázatokat
írnak ki több jelentős áru- és
szolgáltatás beszerzésre, amely
a korábbinál kedvezőbb árakat
eredményezhet.
Az évek óta elhanyagolt önkormányzati bérlakások ügyét
is elkezdték rendezni: döntés
született arról, hogy jövőben
nem lehet önkormányzati lakásbérlő, akinek ingatlana vagy
nyaralója van. Az ígéreteknek
megfelelően megszűnt a kiváltságosok főtéri parkolása, fellépnek a főutcában és a főtéren a

szabálytalanul behajtókkal és
parkolókkal szemben. Ismét dolgozik a közlekedésmérnökök
fóruma, tagjai díjazás nélkül
adnak tanácsokat a forgalomszervezéshez.
Az önkormányzat visszaszorította az őstermelők díjmentes árusítási lehetőségével
visszaélőket, a tisztességes
gazdálkodóknak viszont két új
deákvári helyszínt is kijelölt.
Megkezdődött az utak mellett
lerakódott több éves hordalék
feltakarítása. Jelentős erőket
csoportosítottak át az illegális
szemétlerakások megszüntetésére. Döntöttek arról, hogy a
nem közösségi érdekű beruházások esetén csak kötelmekkel
engedik az építési szabályzat
módosítását.

Váci hírek

Összefogás
a tiszta Naszályért

Elkezdte rendbe rakni
a vasútállomás parkolóját
a Váci Városfejlesztő Kft.

Megtisztították Vác északi
részét az illegálisan lerakott
hulladéktól. Több mint száz,
rendre, tisztaságra vágyó váci
polgár a volt deákvári laktanya
Gombási úti bejáratánál és a
Naszály dűlőin találkozott, hogy
aztán kisebb-nagyobb csoportokban gyűjtse és elszállításra
előkészítse az otthagyott szemetet.
Az akciót a környék önkormányzati képviselői - Rozma-

Megkezdték a mostoha állapotok felszámolását a Váci Városfejlesztő Kft. munkatársai
a MÁV-parkoló területén. Az
inváziós fafajokat nem csak
azért vágják ki, hogy megóvják az ott parkoló autókat az
esetleges sérülésektől, hanem
azért is, mert a lakossági kéréseknek megfelelően a későbbiekben szeretnék rendezni azokat a területeket, ahol jelenleg

ring Sándor, Tótváradi-Nagy
Bence – és Papp János kezdeményezték. A munkához szükséges
eszközöket a szervezők biztosították, így több tonna szeméttől
szabadították meg a laktanya
melletti területet, a Sejcei út
mellett húzódó vizes árkokat
és a hegyi dűlőket. Rozmaring
Sándor főszervező megköszönte
a résztvevők munkáját és azt
ígérte, hogy folytatódnak a hasonló akciók.

- Az ingatlan címe: Vác belterület 1971
hrsz-ú, Vác, Ároksor 3./Verőcei utca 1. szám
alatti, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 149 m2 nagyságú ingatlan

Nem lakás célú helyiségek
bérbeadásra:

- Az ingatlan címe: Vác, dr. Csányi László krt. 34. fsz. 2. szám alatt található,
3299/A/2 hrsz-ú, 24,41 m2 alapterületű,
nem lakás céljára szolgáló helyiség – kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Park utca 3. fsz. 14.
szám alatt található, 402/53 hrsz-ú. 216 m2
nagyságú műhelycsarnok
- 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, 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, 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, Naszály út és Telep
utca sarkán, közterületen található, Vác
belterület 999 hrsz-ú, 17 m2 alapterületű
„faház” kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Március 15. tér
16-18. fsz. 9. szám alatt található, Vác belterület 3192/A/9 hrsz-ú, 37 m2 alapterületű,
nem lakás céljára szolgáló helyiség – kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre

Lakás piaci alapon bérbeadásra:

- Az ingatlan címe: 2600 Vác, dr. Csányi
László krt. 26. 4 em. 1. (2 szoba, 51 m2 alapterületű, összkomfortos)
- Az ingatlan címe: 2600 Vác, Rádi út 14.
3. em. 2. (1 szoba, 36 m2 alapterületű, komfortos)

Elhunyt dr. Csécs Ilona főorvos

A Jávorszky Ödön Kórház
mély megrendüléssel értesít
mindenkit, aki ismerte, szerette

és tisztelte, hogy dr. Csécs Ilona
onkológus főorvos életének 66.
évében február 13-án elhunyt.
Az elmúlt 28 esztendőben a
térség klinikai onkológusaként
dolgozó főorvost a hivatásgyakorláson túlmutató önzetlen
segítő munkájáért Vác városa
2013-ban egyéni Pro Urbe-díjjal
tüntette ki.

szabálytalanul parkoltatják a
gépjárműveket az autótulajdonosok. A hétköznapokon
hatalmas kihasználtsággal
üzemelő P+R parkolókat jelképes összegért bérli csaknem
egy éve a MÁV-tól Vác önkormányzata, ugyanis ez ad jogi
lehetőséget arra, hogy a város
takarítani és rendezni tudja a
vasúttársaság tulajdonában
lévő területet.

Jobb levegőt eredményezhet
az útpadkatisztítás
Folyamatosan tisztítják az
útpadkákat a városban, még
azokon a területeken is, amik
nem az önkormányzat kezelésébe tartoznak. A Vácon sokszor
tapasztalható rossz levegő oka a
szállópor, kevésbé ismert nevén a
PM10. Ez a környezetszennyező
anyagok elégetésével és a gépjárművek által az utakról felvert
apró részecskékkel kerül a le-

A Váci Városfejlesztő Kft. vagyonhasznosítási
részleg 2020. március havi hirdetései
Beépítetlen terület értékesítésre:
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Gazdaságosabb, olcsóbb
működést eredményezhet
a nyílt pályáztatás
Olcsóbbak lehetnek a Vác
működését biztosító szolgáltatások, ugyanis az új városvezetés jóval több nyílt beszerzést
írna ki az átláthatóság és a
gazdaságosság jegyében. Kiss
Zsolt alpolgármester a Váci
Hírnök kérdésére azt mondta,
több ok is szól amellett, hogy
a korábban jellemző meghívásos pályáztatást sok esetben felváltsa a széles körben
meghirdetett, nyílt pályázati
forma. A kiírás így lényegesen
több piaci szereplőhöz juthat
el, tiszta verseny alakulhat ki,
ennek hatására csökkenhetnek az árak. Ez azt is jelenti,

hogy több helyi vállalkozás
juthat pályázati lehetőséghez.
Nyílt pályáztatással zajlott le a
közelmúltban például a mélygarázs-felügyelet és -takarítás
ellátására, a hulladékgyűjtő
edényzetek beszerzésére, valamint a Váci Hírnök nyomdai
előállítására kiírt tender is.
Emlékezetes, hogy az utóbbi
években Vácott többek között
az ELIOS-ügyben, vagy éppen
a színház százmilliós nagyságrendű felújításánál is meghívásos pályáztatás zajlott. De így
kapott kormánypárti képviselő jelentős megbízást a város
egyik cégétől is.

vegőbe. Az önkormányzat most
egy program keretében igyekszik
fellazítani az útszéleken több év
alatt összegyűlt lerakódásokat
annak érdekében, hogy a szegélyseprűvel ellátott tisztítókocsi is
fel tudja szívni a padkáknál lerakódott port. Az intézkedéstől
azt várják, hogy a város levegője
a szmogosabb hónapokban is tisztább lehet a korábban mértnél.

Több helyen is változik
a közlekedés rendje
A város több pontján is új
KRESZ-táblák kerülnek ki egy
többlépcsős szakmai folyamat
eredményeképp. Az érintett lakók, valamint az adott választókerület képviselője által javasolt
változtatások alapján kidolgozott
előterjesztéseket előbb a közlekedési szakemberekből álló
munkacsoport véleményezte,
majd ajánlásokat tett a hivatali
szakbizottságnak. A Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság február
10-i ülésén az alábbiakról döntött
a biztonságosabb közlekedés érdekében:
- a Hattyú utca elején lévő kijelölt gyalogátkelőhely után megállni
tilos tábla és „5 m” kiegészítő tábla;
- a Szent Flórián utca és a Ta-

vasz utca kereszteződésében, a
Hattyú utca felé vonatkozó várakozni tilos jelzőtábla;
- a Magyar utca és a Fonó utca
kereszteződésébe, a Fonó utcára
vonatkozóan várakozni tilos jelzőtábla;
- a Kertész utca-Mező utca
kereszteződésébe, a Pálffy utca
irányára vonatkoztatva megállni
tilos jelzőtábla kerül kihelyezésre.
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Döntött a testület

Indulhatnak a beruházások és felújítások
Kétharmados többséggel fogadták el a költségvetést

Döntött a testület

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓK: KERESZTURI GYULA
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Vác város költségvetése - 2020

Fejlesztésekre és felújításokra is jut az eladósodás megállítása mellett
Február 19-én a képviselők kétharmados többséggel elfogadták Vác idei költségvetését. A rendelet olvasható a hivatalos városi weboldalon (vac.hu), itt csak néhány fontosabb sarokszámot emelünk ki a
döntésből.

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 Kép- Szabályzatát, többek között még
viselő-testülete február 19-i ülésén inkább kiemelve a szakbizottsági
több, szintén fontos döntés mellett munka fontosságát. A lakásrendekétharmados többséggel elfogad- let módosításának célja, hogy a jöta a város idei költségvetését. A vőben valóban az arra rászorulók
hónap végén közös megegyezés- kaphassanak, és csak meghatárosel távozik a színházigazgató és zott időszakra önkormányzati vis
elindították a Pető Tibort érintő maior lakást, így a váci embereket
irritáló visszaélések ezen a téren
méltatlansági eljárást.
A tanácskozás megkezdése előtt is megszűnjenek. Ezt követően a
a jelenlévők néma főhajtással emlé- jegyző beszámolt a Polgármestekeztek a közelmúltban elhunyt on- ri Hivatal 2019-es munkájáról és
kológus főorvosra, a Pro Urbe-díjas elfogadták a polgármester idei
szabadságolási ütemezését is. Az
dr. Csécs Ilonára.
A benyújtott tájékoztatók után utóbbi betartása megelőzheti az
néhány, eredetileg februárra ter- olyan eseteket, melynek eredmévezett témát elhalasztottak. Nem nyeként például az októberben
vették napirendre azon ellenzéki leváltott városvezetők összesen
indítványokat, melyeknél a hatá- tízmilliót meghaladó szabadságrozati javaslat január (!) végét jelöl- megváltást kaptak.
Településrendezési témájú előte meg végrehajtási határidőnek.
A jövőben városunk nem terjesztések elfogadása után több
egyedüli vásárlóként, hanem a – kérelemről is döntöttek. Például a
kedvezőbb ár elérése érdekében női kézilabda egyesület sportcsar– települési összefogás alapján nokbérléssel kapcsolatos kérelmét
fogja megrendelni a szükséges is támogatták. Egyetértésre leltek
villamosenergiát és földgázt. Az a primer prevenciós pályázatokra
aktuális likviditási jelentés és az elnyert támogatások felhasználáelőző évi városi költségvetés utol- sának beszámolói is.
A nyílt ülés zárásaként előbb
só módosításának megtárgyalása
után következett a 2020-as büdzsé az előző ülésen kérdést feltevők remegtárgyalása és elfogadása. (A agáltak a kapott válaszokra, majd
költségvetés fontosabb jellemzőit, a napirend utáni hozzászólások
így a felújítások és beruházások között Manninger Péter revidiálta
sorát külön cikkben foglaljuk azon korábbi nyilatkozatát, mely
szerint a jelenlegi városvezetés
össze.)
A folytatásban rendeletmódosí- „komoly leépítéseket írt elő a cégek
tások következtek. Néhány pont- vezetőinek”. Mokánszky Zoltán a
ban megváltoztatták az önkor- többmilliós szabadságmegváltása
mányzat Szervezeti és Működési kapcsán bírálta a városi honlapot.

Rozmaring Sándor a hétvégi naszályi városrész takarítási akció
résztvevőinek mondott köszönetet.
Az új képviselői kérdések között Ferjancsics László az egyik
jelenleg is képviselő személy
esetleges – felügyelő bizottsági
tagságért felvett - törvénysértő
javadalmazására kért vizsgálatát
vetette fel, Csereklye Károly pedig
az uszoda sátortető bérlésére fogalmazott meg kérést.
Ezt követően – az önkormányzati törvény előírásának megfelelően – zárt ajtók mögött méltatlansági eljárás alá vonásról döntöttek.
Az elfogadott határozat szerint
felkérték a Pénzügyi-Ügyrendi
Bizottságot Pető Tibor méltatlansági eljárásának lefolytatására,
valamint arra, hogy a március
18-i testületi ülésre tegye meg az
ezzel kapcsolatos javaslatait.
A Váci Dunakanyar Színházzal kapcsolatban közös megegyezéssel február 29. nappal, - nem
polgármesteri és nem is önkormányzati kezdeményezésre - megszüntetik Kis Domonkos Márk
ügyvezetői jogviszonyát. Titkos
urnás szavazással július 31-ig megválasztották dr. Varga Katalint
az intézmény ügyvezetőjének,
kinek az előző vezetőnél kisebb
lesz a javadalma. Egy újabb döntés
értelmében a polgármester beterjeszti a Kormányhoz a színház
közös működtetésére vonatkozó
kérelmét.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020.
február 19.-i ülésén az alábbi
rendeleteket alkotta:
- 4/2020.(II.20.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló
2/2019.(II.12.) sz. rendeletről;

A költségvetés főösszege
meghaladja a 7 milliárd forintot. Ezen belül a működési
kiadások összege 6,2 milliárd,
ami csaknem 160 millió forinttal
haladja meg a tavalyi keretet. A
felújítási feladatokra 66 milliót,
beruházási kiadásokra pedig a
928 millió forintot biztosítottak
a képviselők.
A tervezett jelentősebb felújítások : az óvodák tetőinek
helyrehozatala, a játszóterek
rendbetétele, az Althann utca,
a Sejcei út, a Gombási út, a Zöldfa
utca egyes szakaszainak karbantartása és több járdarész (Zichy
u., Hattyú u., Flórián u., Szélső
sor) rendbetétele. A közműfej-

lesztéseknél tervbe vették több
csapadékvíz elvezető felújítását
és 10 milliót szánnak az új közvilágítási hálózat kiépítésére.
A járda-, út- és parkoló hálózat
fejlesztésre több, mint 100 millió
forintos forrás szerepel a büdzsében. Ebben 23 millióval még
benne van a választási kampány
hajrájában sebtében átadott, de
ki nem ﬁzetett Damjanich téri
lámpás gyalogátkelő költsége is.
A zöldterületek közül a Kőhíd
útira, Deákváron pedig a Munkácsy- és a KRESZ-parkra jut
felújítási forrás. Kisvácon parkolók épülnek az Árpád iskolánál,
Alsóvároson játszótér felújítás
valósulhat meg, Deákváron a

közvilágítás fejlesztése indul el
több helyen. A Belvárosban több
új szemetes edényt helyeznek ki,
a Kálváriához kutyaürülék-gyűjtőedény elhelyezésére teremtették meg a fedezetet .
A költségvetésben szereplő
felújításokat és beruházásokat nem szavazták meg a kormánypárti képviselők (köztük
Mokánszky Zoltán és Pető Tibor,
korábbi alpolgármesterek), mint
ahogy a város költségvetésére
sem nyomtak igent.
Az idei költségvetést is terheli
a sportlétesítmény beruházásokra korábban felvett fejlesztési hitel 53 milliós részlete. A
forrás-átadások legnagyobb té-

Bizottsági ülések: főszerepben a költségvetés

- 5/2020.(II.20.) sz. rendeletalkotás – Vác Város Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről;
- 6/2020.(II.20.) sz. rendeletmódosítás – a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 9/2012.(III.22.)
sz. rendeletről;
- 7/2020.(II.20.) sz. rendeletmódosítás – az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről
szóló 21/2014.(VI.20.) sz. rendeletről;
- 8/2020.(II.20.) sz. rendeletmódosítás – a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek
meghatározásáról szóló 962018.
(III.23.) sz. rendeletről

A rendeletek a Váci Polgá r meste r i H ivat a l Jog i
Osztály 129. sz. irodájában
megtekinthetők.
Vác, 2020. február 19.
dr. Zsidel Szilvia s.k.
jegyző

A februári szakbizottsági tanácskozások meghatározó témája volt a városi költségvetési
tervének áttekintése. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságon
(GVB) Kökény Szabolcs osztályvezető ismertette a büdzséterv fő
számait és válaszolt a kérdésekre.
Kiemelte, hogy a városüzemeltetésre a korábbiaknál több forrást
biztosít a terv. Az előterjesztés
ellenszavazat nélkül ment át,
ahogy a további anyagok többsé-

ge is. A Helyi Építési Szabályzatot
több megvitatott előterjesztés
érintette, például változtatási
tilalmat tartanak indokoltnak
a HÉSZ átdolgozásáig a volt Vágóhíd területére.
A GVB több közlekedésszervezésre vonatkozó módosítást
saját döntési jogkörében fogadott
el. Ellenszavazat nélkül értett
egyet azzal is a grémium, hogy
az önkormányzati lakások és
a nem lakások céljára szolgáló

helyiségek bérletéről, valamint
ezek elidegenítéséről szóló hatályos rendeletet módosítani
szükséges. Ennek indoka az,
hogy a jelenlegi szabályozás
nem tartalmazza megfelelően
a vis maior lakások kiutalásának
kritériumait, illetve azt, hogy az
önkormányzati tulajdonú nem
lakásként használt helyiségek
bérlő általi felújítása, fejlesztése
milyen módon számítható be a
ﬁzetendő bérbe.

tele ezúttal is a Volánbusznak
ﬁzetendő 96 millió forint, ami
a helyi buszjáratok fenntartási
költségére megy. A köznevelési, közművelődési feladatok támogatásának több, mint felét a
Váci Dunakanyar Színház városi
közpénzből biztosított jelentős
támogatása teszi ki.
Mint Matkovich Ilona polgármester elmondta, sokan dolgoztak azon, hogy az örökölt és
igen rossz pénzügyi helyzet ellenére megalapozott, és fontos
fejlesztéseket és felújításokat is
tartalmazó költségvetése legyen
a városnak úgy, hogy közben a
korábbinál több pénz jusson például a köztisztaságra.

A Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság ülésén a likviditási helyzet
áttekintésén túl foglalkoztak a
Váci Városfejlesztő Kft. és a vele
együttműködő gazdasági társaságok által végzett decemberi
munkákkal. Ezután átvizsgálásra került pénzügyi szempontok
alapján a 2020-as költségvetési
tervezet is, melyet egyhangúlag
javasoltak a képviselő-testületnek elfogadásra.
Az Emberi Kapcsolatok Bizottsága szintén megvitatta büdzsé
tervezett tartalmát, majd az alsóvárosi óvodai programot és a
Szociális Szolgáltatások Háza
Szervezeti és Működési Szabályzatát is áttekintették. Módosították a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek
meghatározását. A lakásrendelet
előző bizottságnál említett változtatásának javaslata után – személyiségi jogok miatt – már zárt
ajtók mögött születtek döntések
szolgáltatási díjkedvezményekről és lakásügyi előterjesztésekről. A határozatok azonban
nyilvánosak, melyek olvashatók
a vac.hu oldalon.

Események / Programok
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Tűzifaosztás a rászorulóknak

Idén már több alkalommal szervezett akciót a Václiget és Márialiget Civil
Egyesület annak érdekében, hogy a rászoruló helyi lakosság ingyen tűzifához jusson.

Az összegyűjtött famennyiséget azok a fatörzsek és gallyak
tették ki, melyek még tavaly tavasszal, a Máriaramete mellett
található kavicsbánya területének előkészítése alatt lettek eltávolítva. Ezeket a Szabó Lovasudvar tulajdonosa, Szabó István és
a bányát üzemeltető Lasselsberger Hungária Kft. ajánlotta fel.
Az egyesület koordinálásával
jut el majd a tűzifának való
azokhoz, akik számára gondot
okoz a téli fűtőanyag beszerzése. A jótékonysági akcióban
a fa szállítható méretre való
darabolását ismételten a Váci
Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr
Egyesület tagjai végezték, ők
biztosították az eszközöket és

az üzemeltetéshez szükséges
szakembereket.
A szervezésben és a begyűjtésben közreműködött a terület önkormányzati képviselője,
Kiss Zsolt is. Az alpolgármester
érdeklődésünkre elmondta: a
kavicsbánya környezetvédelmi
engedélye egyértelműen rendel-

kezik arról, miszerint a bányatelek területén, a tájrendezés
következtében növénytelepítés, fásítás szükséges őshonos
és termőhelyhonos fajokkal. A
Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya javaslatokat
is tett a telepítendő fajokra.

Tizenegy csapat mérettette meg magát
a Wallenberg-vetélkedő váci elődöntőjén
Február 5-én rendezték meg a „Wallenberg nyomán” című vetélkedő egyik
elődöntőjét a Madách Imre Művelődési Központban. A 11. alkalommal megtartott versenyre magyarországi és határon túli iskolások nevezhettek. Vác
három csapattal képviseltette magát az elődöntő 11 fős mezőnyében.
Az eseményt a Raoul Wallenberg Egyesület és Alapítvány és
a Semmelweis Egyetem Raoul
Wallenberg Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája rendezte
a magyarországi zsidók ezreit megmentő svéd diplomata
tiszteletére. A háromfős csapatok számára kiírt esemény
legfőbb célja a magyarországi zsidó-nem zsidó együttélés
és a holokauszthoz vezető út
bemutatása, az ártatlanul üldözött és meggyilkolt magyar
állampolgárok helyi életének
és szenvedéseinek megismertetése.
A vetélkedő egyik szakaszának immár hagyományosan
Vác adott otthont. A rendezvényen az önkormányzat részéről
Inotay Gergely alpolgármester
köszöntötte a résztvevőket. Üdvözlőjében kitért Raoul Wallenberg hősiességére és reményét
fejezte ki, hogy soha többé nem

lesz szüksége a világnak arra,
hogy hasonló módon kelljen
embertársainkat megvédeni
életeket támadó faji, vallási,
rasszista eszméktől.
A versenyt Orosz Ferenc, a
Raoul Wallenberg Egyesület
elnöke nyitotta meg, aki köszönetét fejezte a váci önkormányzatnak az évenkénti támogatásért, külön kiemelve, hogy Vác
az egyetlen Wallenberg-díjas
város Magyarországon. Ezt
követően kezdődött meg a 11
csapatot felsorakoztató több-

lépcsős vetélkedő, melynek
eredményhirdetésére már a
délután folyamán került sor.
A váci elődöntő dobogósai:
1-2. a dunaszerdahelyi „Judit”
és az ipolysági „PAZSIMA” nevű
csapat, a két holtversenyes
győztes egyaránt bejutott a
márciusi kétnapos országos
döntőbe
3. a ceglédi közgazdasági
szakgimnázium csapata.
A legjobb váci résztvevő a 4.
helyen végző boronkays trió
lett.

Ismét
látogatható
a Váci
Mosolyalbum
2020. február 5-től ismét
látogatható a Váci Mosolyalbum, a kiemelkedő graﬁkus,
karikaturista, Sajdik Ferenc
alkotásaiból álló kiállítás.
Mint ismert, Vác Város
Önkormányzata nemrég
megvásárolta a Március
15. téren található, addig
magántulajdonban lévő
alkotásokat.
A város tavaly decemberben kiﬁzette az utolsó vételi
részletet is, ami után 2020.
január 1-jével köztulajdonba
került Sajdik Ferenc Munkácsy-díjas érdemes művész
állandó életmű-kiállítása,
azonban az átadás-átvétel
miatt csak februártól lett
látogatható a kiállítás.
Belépőjegy:
• felnőtteknek: 600 Ft
• felnőtteknek csoportjegy
(10 fő felett): 400 Ft
• diákoknak,
nyugdíjasoknak: 400 Ft
Csoportos látogatás esetén
tárlatvezetésre is van mód.
Nyitva tartás:
szerdától vasárnapig
10-18 óráig
Kedden kizárólag csoportos bejelentkezés esetén!
Bejelentkezni a +36-30/2118277-es telefonszámon lehet!

Események / Programok
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„Nagykorú” lett a Váci Tavaszi Fesztivál
Tizennyolcadik alkalommal rendezi meg a váci Madách Imre Művelődési Központ (MIMK) városunk
egyik legnagyobb kulturális eseménysorozatát, a Váci Tavaszi Fesztivált. A 2020. március 11-én kezdődő rendezvénysorozat a kísérő programokkal együtt közel harminc eseménnyel várja az érdeklődőket, a helyi művészek mellett ebben az esztendőben is számos országosan ismert előadót vonultat fel.
A fesztivált beharangozó
sajtótájékoztatón Matkovich
Ilona köszöntöt te a megje lenteket. Vác polgármestere
hangsúlyozta, hogy a Kultúra Magyar Városában milyen
fontos szerepe van az eg yegy évszakhoz köthető rendezvénysorozatoknak, így a
Váci Tavaszi Fesztiválnak is.
Mint mondta, azt tapasztalja
a városban, hogy a széleskörű
érdeklődést kielégítő programkínálat előadásait nagy várakozás előzi meg.
Az idei program fontosabb
jellemzőit sorolta és a szervezés részleteiről is említést
tet t ezt követően a MIM K
igazgatója, Laczi Sarolta. Több
programra már hetekkel korábban minden jegy elkelt, és
a 7,5 milliós keretből érzése
szerint nívós produkciókat láthat nem csupán a váci, hanem
a környező településekről is

2020.03.05. csütörtök 17:00
William Shakespeare: Rómeó és Júlia
Színházi nevelési előadás
A Gózon Gyula Kamaraszínház előadása
Mi a legfontosabb érték az életünkben és mit gondolunk önmagunk életének alakításáról? Kik vagyunk mi?
Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket jár
körbe a Gózon Gyula Kamaraszínház
társulata Shakespeare egyik legismertebb művén keresztül.
Szereplők: Benkő-Kovács Gergő, Sipos
Viktória, Hajdú László, Ivaskovics
Viktor, Széll Attila, Varga Ádám,
Pintér Bálint
Rendező: Gyevi-Bíró Eszter
Játékidő: 120 perc
Jegyár: 1 900 Ft

2020.03.08. vasárnap 19 óra
Miss Julie
Táncjáték August Strindberg azonos
című drámája nyomán
A Bozsik Yvette Társulat előadása
Strindberg drámájában a gróf kisaszszony és az inas tragikus kimenetelű
viszonya mögött megmutatkozik a
társadalmi háttér, Bozsik színpadán
a szexus kortól, helytől független,
tág ontológiai értelmezést nyer. A ko-

idelátogató közönség.
Lesz könnyű- és komolyzenei koncert, humor, színházi
előadás, gyermekeknek szóló
program és kiállításokat is
szerveznek. Az igényesség, a
megszokott jó színvonal, a
változatos kínálat, valamint a
széles spektrumú célközönség
reográﬁ ában a teátrális nagyjelenetek mellett hangsúlyosan alkalmazza
az érzékeny, metakommunikatív
gesztusnyelvet.
Szereplők: Samantha Kettle, Krausz
Alíz, Hasznos Dóra, Gombai Szabolcs,
Vati Tamás
Koreográfus: Bozsik Yvette
Az előadás időtartama: 60 perc szünet
nélkül
Jegyár: 1900 Ft
Az előadást az NKA Táncművészet
Kollégiuma támogatta

igényeinek kiszolgálására való
törekvés mellett az elérhető
jegyárak is fontos szempontot
jelentettek a szervezőmunkában.
A sajtótájékoztató további
részében három előadásról
kaphattunk részletes ismertetést: Venyige Sándor igazgató, a

A belépés díjtalan

Internet Fieszta 2020

2600 Vác, Március 15. tér 17.
Nyitvatartás:
hétfőtől vasárnapig, 9-17 óráig
Telefon: +36-27/316-160
Jegyek kaphatók az InterTicket országos jegyirodai hálózatában, valamint
a www.jegy.hu oldalon.

2020.03.28. szombat 15:00
Thuróczy Katalin - Arany Tamás: Alice
Csodaországban
Musical 2 felvonásban
A Váci Dunakanyar Színház és a
Múzsák Társulat előadása
A Családi Bérlet második előadása
Lewis Carroll örökérvényű Alice
Csodaországban című műve alapján
készült családi és iúsági színház kategóriájú előadást a Váci Dunakanyar
Színház és a Múzsák Társulat koprodukciójában láthatja a közönség.
Főbb szerepekben:
Bánﬁ Kata, Berényi Dávid
Rendező: Tövispataki Beáta
Jegyár: 3200 Ft

2020.03.28. szombat 19:00
Thuróczy Katalin - Arany Tamás: Alice
Csodaországban
Jegyár: 3500 Ft, mely tartalmazza
az előadás utáni állófogadáson való
részvételt is!

Veres1 Színház Örkény István:
Tóték című előadását, Sándor
Bence karnagy, a Vác Civitas
Szimfonikus Zenekar Bogányi
Gergellyel közös Mozart-estjét,
Újvári Zoltán Szilveszter pedig
a New Level Empire együttes
lemezbemutató koncertét ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

KATONA
KATON
NA LAJOS
VÁROSII KÖNYVTÁR
VÁC
VÁC

A Katona Lajos Városi
Könyvtár kiállítása a kollázspályázat rajzaiból

Okos város - Okos könyvtár
2020. március 19. - 2020. március 26.
Iskolai csoportok számára szervezett program. Témakör: Digitális
hálózatok, Digitális tudásfejlesztés
A belépés díjtalan

Mozaikcsaládok napjainkban
Juhász-Pintér Csilla
mozaikcsalád blogger előadása
2020. március 27. péntek 16.30-18.00
Minden hónap utolsó péntekén
A belépés díjtalan

Gyermekkönyvtári
programok:
Játszó-társak: Társasjáték foglalkozás
2020. március 6. péntek 16.30

A kiállítás megtekinthető a könyvtár nyitva tartási ideje alatt
2020.03. 05-től

Diavetítés

Irodalomterápiás klub

Zenés foglalkozás mondókákkal és
csoportos játékokkal 1-3 éves gyermekek részére.
2020. március 16. hétfő. 9.00 - 9. 30

A történetét hordozó nő
- Pápay Eszter előadása
2020. március 10. kedd 17:00
A belépés díjtalan

A Himalája legszebb túrája dr. Mészáros László vetítéssel egybekötött előadása
2020. március 13. csütörtök 17.30

2020. március 13. péntek 16.30

Babafoglalkoztató

Kézműves foglalkozás
2020. március 20. péntek 16.30

Papírszínház foglalkozás
2020. március 27. péntek 16.30
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A váci virtus és a sárkányhajó
Szabó Miklós portré

A váci virtus megfejtése érdekelt a beszélgetés harmadik percétől; Szabó Miklós használta ezt a fordulatot, ebből fejtette fel a mesterei motivációit, az
elődök sikereit, és a saját belső parancsait. Fanatikus volt mindig, az se zavarta, amikor szembesítettem ezzel. Vonzották a megszállottak, azt pedig
csak reméli, a saját kérlelhetetlensége nem ártott másoknak. Bizonyára nem
lennének a csodás váci sárkányhajó eredmények, ha nincs a váci virtus, ha
nincsenek a 100 éves váci evezős hagyományok, a váci lapátosok világra szóló eredményei, valamint néhány véletlen, és Szabó Miklós.
Évek teltek el úgy a gyerekkorában, hogy Váccal szemben,
a szigeten a Rákóczi indulóra
ébredt, futva érte el a kompot,
hogy hatra már az edzésen
kezdhessen. Csereklye József
keze alatt nőtt fel több olimpikon, generációk hittek ebben az
egyesületben, hittek a mesterben és abban, hogy a rengeteg
munka végén felállhatnak majd
a dobogó legmagasabb fokára,
és esetleg eljátsszák nekik a
himnuszt. Az is a váci virtushoz tartozott, hogy a nyitott
medencében, decemberben ki
bírta legtovább. A hónap közepén már csak négyen voltak,
akik leúszták az edző által
megszabott hosszakat. Gyulay
Zsolt, Tóth Mária, Oroszi Zoli,
Szabó Miklós. A többiek akkor már otthon melegedtek. A
váci virtushoz tartozott, hogy
amikor gondolt egyet Csereklye
József, és azt mondta, OK, akkor
ma irány Csepel. És vissza! 120
kilométer – vita nélkül. A váci
sikerek titka azonban nem csak
az edző maximalizmusa volt.
Úgy kavarog a víz a Vác előtti
kanyarokban, olyan örvények,
sodrások, hullámok billentik
könnyedén a hajót, hogy aki itt
nem borul fel, az már sehol sem
lesz veszélyben. Amit kevesen
tudnak, hogy a kenus az egész
testével lapátol, mert úgy lendít
a hajón, hogy a felső testével
szerzi vissza az egyensúlyt,
amikor kormányoz, amikor
helyrebillenti a hajót.

 Kutyákkal
a Dunában
Aztán egy szerencsét len
csuklótörés miatt Szabó Mik-

lós, lényegében még gyerekként 1982-ben kihagyott egy
nyarat, és amikor visszatért
az egyesületbe, azt érezte, már
le is mondtak róla. Illetve már
nem is ment olyan jól a hajója,
mint korábban. Sok évődés után
egy új ismeretség elcsábította
az ebtenyésztésbe. Második,
sehányadik talán nem akart
lenni a vízen, ott, ahol évekig
volt a reményteli első. Utólag
a távozás magyarázatai között
felbukkan, hogy számára már
akkor is elképzelhetetlen volt,
amit a siker érdekében sokan
bevállalnak az élsportban –
utalt Szabó sejtelmesen a külső
rásegítős kompromisszumokra.
Minden együtt ma már úgy hat,
mintha egy csöpp hiányérzete
se lenne azért, hogy annak idején kiszállt.

úgy látja, a negyedszázados ebtenyésztés, a rengeteg munka és
küzdelem, az önkizsákmányolás
elemészti a legjobb kapcsolatot is.
Le-lejárt a Dunára, azt hitte az ebtenyésztés és a sárkányhajózás elfér egymás mellett, de nem így lett.
Elváltak. Ma már úgy fogalmaz:
remélem, a kutyák se sínylették
meg, hogy leléptem.

 Hivatása lett
a tömegsport
Ekkor indult Szabó életében az
új fejezet. Párjával azóta is közösen csinálják. Visszaevezett (bocs)
a vízre. 2005-ben talán fél tucat
sárkányhajó volt Magyarországon.
Ma nagyjából háromszáz lehet.
Az általa említett példa szerint
a világversenyekre a kanadaiak
400 fős csapattal érkeztek. A magyarok talán százan, ha vannak
egy-egy versenyen. Mert ebben a
szakágban egyszerre több generáció versenyez, és összeadódnak a
pontjaik. Vác így lett 2018-ban 140
csapat közül a 3. a szegedi világbajnokságon. Juniorok, iúságiak,
felnőttek együtt.

A több mint két évtizedes ebtenyésztés mintha egy másik bolygóra repítette volna. Orosz kutyafajták tenyésztése lett a hivatása.
Bejárta a világot, Moszkvától
szinte minden jelentős európai
nagyvárosig. Abban a hivatásban
is jelentős nemzetközi sikereket
aratva, világversenyeket nyerA hivatása a Dunai Sárkányok
ve. A kérlelhetetlenség ehhez is Vác egyesület és a tömegsport lett.
kellett. Rendszeresen átúszta a „Abban hiszek, hogy ha valaki ﬁDunát az ebekkel, mert edzés- atalon elkezd sportolni, akkor
ben kellett őket tartania. Aztán már egész életében igénye lesz a
valakinek felrémlett, mintha va- mozgásra. A sport a személyiség
laha kenus lett volna, elhívta egy kiteljesítéséhez az egyik legjobb
sárkányhajó versenyre. Utólag eszköz.” Kevesek bölcsességével

tette hozzá: „Gondoltam, versenyző már nem leszek, de még megajándékozhatok sokakat azzal,
hogy olyan élményekhez segítem
őket, amilyeneket én is kaptam
gyermekkoromban. Tartozom
ezzel Vácnak.” Először négyes
kenuban gondolkodott. Vett egyet,
ellopták. Vett még egyet, azt is
ellopták. Akkor levitték egy sárkányhajó versenyre, talán, 2003ban, és rádöbbent, ezt nem tudják
ellopni, olyan nehéz, és feltűnő
is lenne.
Beszéltünk a tervekről is. A
negyven és az ötven feletti korosztály a nagyon erős most az
egyesületben, ők azok, akik már
egzisztenciálisan rendbe vannak,
korábban sportoltak, jól beilleszkednek a csapatba – mondta Szabó. Az idén Franciaországban
lesz a világbajnokság, és ahogy
fogalmazott: „Ott erősen tudjuk
majd lengetni a váci zászlót. Ez
az egyik cél, a másik az egészen
kis gyerekkortól a sárkányhajózás, a sportág tömegbázisának a
megteremtése. A beszélgetés vége
felé elkezdtük tervezni a váci
sárkányhajó turizmust. Persze,
messzire kalandoztunk. A lehetőségek határtalanok. Pláne, hogy
az Unió is komolyan támogatja
a vízi turizmust. Érdemes résen
lenni, hogy az uniós források jó
irányba, valóban a közjavára
csordogáljanak.

Vicsek Ferenc

Impresszum
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Polgármesteri fogadóóra
(előzetes egyeztetés alapján)

Matkovich Ilona

KIADÓ:

Váci Városimázs Nonproﬁt Kft.

FŐSZERKESZTŐ:
Vicsek Ferenc

Helye: Városháza, 133. szoba, polgármesteri iroda
Telefonszám: 06-27/315-534
E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Alpolgármesteri fogadóóra
(előzetes egyeztetés alapján)

FOTÓK:

Fekete István
Sándor Lajos
Kereszturi Gyula

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:
Mediaworks Hungary Zrt.
Liszkay Gábor vezérigazgató

TERJESZTÉS:
Altvater Anett e.v.

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.

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 - 12.500 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 Kf t.
Vác, Kossuth utca 21.
Tel.: 06 27/510-900
0630/698-9507
E-mail: estv@estv.hu

www.estv.hu

Kiss Zsolt János

(Összefogás Vácért)
6. sz. választókerületének képviselője
Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda
Telefonszám: 06-27/315-534
E-mail: alpolgarmester1@varoshaza.vac.hu

Inotay Gergely

(Összefogás Vácért)
3. sz. választókerületének képviselője
Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda
Telefonszám: 06-27/315-534
E-mail: alpolgarmester2@varoshaza.vac.hu

Ferjancsics László

(Összefogás Vácért)
Alsóváros, 4. sz. választókerületének képviselője
Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda
Telefonszám: 06-27/315-534

Jegyzői elérhetőség
dr. Zsidel Szilvia

Jegyző
Telefonszám: 06-27/513-409

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

Országgyűlési képviselői
elérhetőségek
Rétvári Bence

országgyűlési képviselő
Email: vac@retvari.hu
Telefonszám: 06-20/287-3531

Ügyfélfogadási rend
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: 8.00 - 16.00
Szerda: 12.00 - 20.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 14.00

Önkormányzati képviselők
Kászonyi Károly

(Összefogás Vácért)
1. sz. választókerület
Telefonszám: 06-30/294-2645

Jess Kinga

(Összefogás Vácért)
2. sz. választókerület
Telefonszám: 06-30/198-3878

Fehér Zsolt

(Összefogás Vácért)
5. sz. választókerület
Telefonszám: 06-70/392-0009

Hirdetés

| VÁCI HÍRNÖK | 13

Mokánszky Zoltán

A Környezet Védelméért Díj-at kapott a DDC

Tótváradi-Nagy Bence

A „Környezet Védelméért” Díjjal évek óta elismerik azoknak a munkásságát, akik részt vesznek
Magyarország környezeti állapotának javításában, fejlesztésében.

(Fidesz-KDNP)
7. sz. választókerület
Telefonszám: 06-30/360-6303
(Összefogás Vácért)
8. sz. választókerület
Telefonszám: 06-70/445-1162

Molnár Nándor

(Összefogás Vácért)
9. sz. választókerület
Telefonszám: 06-30/240-8328

Rozmaring Sándor

(Összefogás Vácért)
10. sz. választókerület
Telefonszám: 06-30/773-9910

Csereklye Károly

(Vác Városért Választási Egyesület)
Telefonszám: 06-30/648-1162

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 2000-ben megalapította „A
Környezet Védelméért" Díjat,
amellyel méltányolja azon vállalkozásokat, magánszemélyeket vagy éppen diákokat, akik
hozzájár ulnak a környezetszennyezés csökkentéséhez és a

társadalom környezettudatosságának növeléséhez, valamint
a fenntarthatóság irányába tett
törekvéseikkel példát mutatnak
a magyar lakosság számára.
Idén három kategóriában –
vállalkozás, magánszemély és
iúság - fogadták a jelöléseket.
A DDC számára újabb meg-

határozó és kiemelkedő siker,
hogy vállalkozás kategóriában
az első helyezettnek járó díjat érdemelte ki. Az elismerést február
1-jén a 20. Országos Környezetvédelmi Találkozó keretében Dr.
Szabó László, a DDC műszaki
vezérigazgató-helyettese és Bocskay Balázs, a vállalat alternatív

Manninger Péter

(Fidesz-KDNP)
Telefonszám: 06-30/844-3212

Pető Csilla

(Fidesz-KDNP)
Telefonszám: 06-30/827-8879

Pető Tibor

(Fidesz-KDNP)
Telefonszám: 06-30/363-0840

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: 06-70/492-0791
E-mail: IvanSn@pest.police.hu

Bőcs Norbert

rendőr főtörzsőrmester
Vác, II. számú KMB körzet
(Alsóváros : dr. Csányi körút, Naszály,
MÁV vasútvonala, illetve a külső 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: 06-70/400-7188
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: 06-70/492-0796
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: 06-70/492-0790
E-mail: FazekasI@pest.police.hu

5¥MUIFUâ
fejlámpCBaO
.SDJVTI¢OBQ

'U

energia menedzsere vehették át.
A vállalat legújabb fenntarthatósági jelentésében bemutatja,
miként teremtette meg az összhangot működése és környezete
között, valamint a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás területén tett törekvéseit
is részletezi.
(X)

Hasznos / Hirdetés
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Április

Március

H.

K.

Sz.

Cs.

P.

Szo.

V.
01.

E

02.

F

03.

G

04.

H

05.

I

06.

A

07.

B

08.

C

09.

D

10.

E

11.

F

12.

G

13.

H

14.

I

15.

A

16.

B

17.

C

18.

D

19.

E

20.

F

21.

G

22.

H

23.

I

24.

A

25.

B

26.

C

27.

D

28.

E

29.

F

01.

G

02.

H

03.

I

04.

A

05.

B

06.

C

07.

D

A

Deákvári Gyógyszertár

Vác, Deákvári főtér 30.

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

B

Központi Gyógyszertár

Vác, dr. Csányi L. krt. 46.

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

C

Vácz Remete Gyógyszertár

Vác, Magyar u. 3.

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

D

Gyöngyvirág Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 3.

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

E

Kisváci Szent Gellért Gy.

Vác, Papp Béla u. 10.

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

F

Váci Levendula Gyógyszertár

Vác, Sas u. 1/a.

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

G

Benu Gyógyszertár Vác

Vác, Zrinyi u. 9.

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

H

Fekete Kígyó Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 37.

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

I

Alsóvárosi Gyógyszertár

Vác, Zöldfa u. 25.

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

0 6 -27/ 3 1 1 -15 7

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

ANYAKÖNYVI HÍREK
Vácott született váci lakosok
Orosz Tamás Károly és Placskó Emese gyermeke: Benedek,
Bogati István és Hirmann Gabriella gyermeke: Ferenc, Papp
Gábor és Cseri Réka Anna gyermeke: Júlia, Bodrogi Balázs Dániel és Bock Blanka gyermeke:
Bence, Kovács János Zoltán és
Tóth Réka gyermeke: Dorottya,
Csatári Dávid Gergő és Bach Veronika gyermeke: Panni, Pethő
István Patrik és Boldog Enikő
gyermeke: Zsóﬁa, Soós Sándor
Árpád és Mikó Dorottya gyermeke: Júlia Róza

Házasságot kötött váciak
Mészáros Péter és Dr. Illés
Judit, Galamb Dániel László és
Kurali Rita, Mirkó Zoltán és
Mangosz Barbara, Csámpai
Dezső és Rusznák Edina, Lengyel Tamás és Kiss Rita Réka,
Baksza András és Dervarics Viktória, Vigvári Tamás és Briglovics Imola Noémi, Gál Ferenc
és Bulyáki Katalin, Bóné Gábor
és Nagy Györgyi, Tuskó Tamás
és Csoma Andrea, Borók Gábor
és Dinka Anita

Elhunytak:
Jászberényi Zoltán Péter
/1942/ Vác, Hlugyik Józsefné sz:
Oroszi Ilona /1934/, Bodor László /1937/, Tyukodi Lajos /1939/,
Molnár Jánosné sz: Szomódi Erzsébet /1936/, Kovácsné Péteri
Erika /1955/, Kovács Attiláné sz:

Aufmuth Anna /1938/, Horváth
Aurélné sz: Kunya Mária /1938/,
Futó Lászlóné sz: Keszthelyi Ildikó Terézia /1937/, Kovács Gábor
/1928/, Gyetvan József /1940/,
Hártó Mária /1934/, Halász Pálné
sz: Dobrocsi Teréz /1932/, Békési
László /1960/, Nagy Gábor István
/1957/, Majer Valéria /1958/, Sővér Gábor /1953/, Csányi István
/1949/, Győri Lászlóné sz: Kubovics Anna /1934/, Gömöri Sándorné sz: Schenk Matild /1945/,
Leszák Ferencné sz: Rojkovics
Márta /1935/, Varga Jánosné sz:
Hajszter Veronika /1947/, Nagy
Mihály /1937/, Borzák Lászlóné sz: Polmüller Anna /1931/,
Kautzné Schneider Margit Erika
/1954/, Máthé Lajosné sz: Vigh
Erzsébet /1956/, Császár Lászlóné
sz: Jacsó Erzsébet /1931/, Zrinyi
Károly /1932/, Eck Attila /1966/,
Bakaja László /1931/, Mák István
/1938/, Szilveszter Gábor /1949/,
Dávid Kálmánné sz. Balog Teréz /1928/, Gulyás Sándorné sz.
Vincze Anna /1934/, Bagi László
/1955/, Németh Péter /1981/, Nagy
Istvánné sz. Pásztor Zsuzsanna
/1935/, Szabó Istvánné sz. Szegvári Ilona /1936/ , Szabó Mihályné
sz. Paulovits Irén /1925/ , Wenczler József /1932/, Mészáros Istvánné sz. Herda Emília Róza /1960/
, Fodor Miklós /1934/, Havassy
Lászlóné sz. Gáhlen Olga /1931/,
Szabó Sándorné sz. Bihari Terézia /1944/

Szeretettel köszöntjük
a szépkorú Pfliegel Györgynét

K i le nc ve ne d i k sz ü letésnapja alkalmából köszöntötte
otthonában Pf liegel György-

nét Kiss Zsolt alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita
osztályvezető, akik átadták
a miniszterelnöki üdvözlő dokumentumot, illetve városunk
ajándékát.
Az önkormányzat ezúton
is még sok, családja körében
egészségben és boldogságban
eltöltött esztendőt kíván: Pfliegel Györgyné, Éva néninek!

Hajrá Vác!
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Kézilabdás változások

SPORTEREDMÉNYEK

Az utóbbi időszakban több érdekes változás történt a két váci élvonalbeli
kézilabda egyesület háza táján. Ezeket foglaljuk össze az alábbiakban.
Váci NKSE
A két váci NB I-es klub csapatai közül – mind felnőtt, mind
utánpótlás szinten – egyértelműen a nők szerepelnek jobban.
A Szilágyi Zoltán vezetőedző által irányított együttes harcban
áll a nemzetközi kupaszereplés
jogáért. Mindeközben lépéseket
tesz a következő játékoskeret
kialakítása érdekében. Mint
előző lapszámunkban beszámoltunk róla, több – már ma is
meghatározó – ﬁatal játékossal
hosszabbítottak szerződést. A
nyáron távozó Barbara Arenhart helyett Trif fa Ágnes érkezik Vácra, a régóta hiányzó
balkezes átlövő posztra pedig

szerződtették a 24 éves szerb
átlövőt, Andjela Janjusevicset
(képünkön).

Váci KSE/VKSE FK KFT
Egy ideje már új néven szerepelnek a váci férﬁ elsőosztályú
csapatok az adott bajnokságban.
Az NB I-es felnőtt, iúsági és serdülő csapatok VKSE KFT Vác néven versenyeztető Váci Kézilabda
Sport Egyesület Férﬁ Kézilabda
Kft. ügyvezető igazgatója Schoffer
Attila. A legutóbbi időben igazolt
Vácról az addig házi gólkirályként
itt szereplő Holpert József, míg a
másodosztályú Vecséshez távozott
Rédai Krisztián. A már eddig is a
váci csapatban kézilabdázó japán
Keisuke Macura mellé még két
idegenlégiós érkezett: a 28 éves
horvát Bruno Kozina és a 31 esztendős ukrán Stanislav Petricsko.

Váci NKSE – Mosonmagyaróvár

30 - 25
DVSC – Váci NKSE

29 - 30
Váci NKSE - Győr

28 - 35
Férfi kézilabda NB I.
VKSE KFT Vác – Veszprém

23 - 39
FTC – VKSE KFT Vác

41 - 18
VKSE KFT Vác - Szeged

28 - 46
Labdarúgó NB II.
Vác FC – Budaörs

0-1
Dorog – Vác FC

0-0
Vác FC – Soroksár

0 -2
Békéscsaba – Vác FC

Sporthírek röviden

0-0

Kézilabda
34-30-as vereséget szenvedett.
Nem panaszkodhat a sorsolásLabdarúgás
ra női kézilabda csapatunk, hiszen
Továbbra sem javított helyzea Magyar Kupa négyes döntőbe tén, egyre inkább leszakadva a
jutásért vívandó egymeccses pár- többiektől foglalja el az NB II-es
harcot hazai pályán a középme- pontvadászat sereghajtó pozícióját
zőny alsó feléhez tartozó Alba FKC a Vác FC gárdája. Ráadásul a jelenellen vívhatja meg április 8-án a tősen elhúzódó váci stadionfelújíváci sportcsarnokban.
tás miatt immár a városunktól
Sajnos nem jutott a Liga kupa 230 km-re lévő balmazújvárosi
legjobb négy együttese közé a stadionban kénytelen rendezni
VKSE KFT Vác csapata, miután a „hazai” bajnoki mérkőzéseit csamásodosztályú Cegléd ellen hazai patunk. Az továbbra sem dőlt el,
pályán 35-24-es, míg a visszavágón hogy mikor lesz használható a

Váci evezős sikerek
A Magyar Evezős Szövetség
február 14-én tartotta meg szokásos díjátadó rendezvényét,
melyen az elmúlt évben kiemelkedő eredményeket elérőket
jutalmazták. A felnőtteknél a
kontinensbajnoki címet és világbajnoki ezüstöt begyűjtő Galambos Péter kimagaslott a sportág
tavalyi eredménysorában. Így a
Vác Városi Evezős Club sportolója révén az egyéni díj mellett
trénere, Rapcsák Károly kapta
az év legjobb edzőjének járó elismerést és a váci klub vehette át a
legjobb egyesületnek járó díjat is.
Székesfehérvár adott otthont

Női kézilabda NB I.

az ergométeres országos bajnokságnak. Galambos Péter itt is
bizonyította, hogy a magasan
a legjobb férfi könnyűsúlyú
evezős hazánkban, hiszen kereken 5 másodperces előnnyel
nyerte versenyszámát. Rajta kívül Burai Szabolcs a férﬁ para
utánpótlás kategóriában, Ujhelyi Mihály pedig a fiú ifiknél
bizonyult a legjobbnak. A Vác
Városi Evezős Club sportolói közül rajtuk kívül Bóka Sára, Kas
Natália és Bácskai Máté ezüst-,
Ádám Andrea és Fenyődi Tamás
bronzérmet szerzett versenyszámában.

Vác Városi Stadion másodosztályú meccsekre, viszont az egyre
valószínűbb, hogy csapatunk nem
tudja megőrizni másodvonalbeli
tagságát.
Ülőröplabda
Felemás sikerrel rajtolt az
ülőröplabda bajnokságban a két
váci csapat. A Mozdulj SE női és
férﬁ együttese a Vácott, a Boronkay iskolában megrendezett nyitófordulóban egyaránt egy-egy
győzelmet és vereséget könyvelhetett el.

Váci sportprogram
03. 06. p. 18.30
VKSE KFT Vác - Csurgó
03. 13. p. 18.30
VKSE KFT Vác - Tatabánya
03. 27. p. 18.30
VKSE KFT Vác – Orosháza

A Váci NKSE márciusban
nem szerepel hazai pályán, a
Vác FC hazai mérkőzéseit pedig
Balmazújvárosban rendezi.
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Programok

