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Kis Domonkos Márk
igazgató szerint a
siker továbblépésre
kötelez.

Az országgyűlési
képviselő köszönetet
mondott a választók
bizalmáért.

Turai János hitközségi
elnök elmondta: emléktáblákat is avatnak az
évfordulón.

Döbrentey Ildikó, az
Égből pottyant mesék
szerzője is eljön az
eseményre.

11. oldal

9. oldal

6. oldal

14. oldal

Az április 6-án tartott országgyűlési választásokon Vácon, a városházi
szavazókörben adta le szavazatát a Felvidéken élő 102 éves nyugdíjas tanítónő,
Tamás Ilona, akit korábban azért fosztottak meg szlovák állampolgárságától,
mert amint lehetősége nyílt rá, felvette a magyar állampolgárságot. A voksolásra
Lomniczi Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke is elkísérte.
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Jól halad a vasútállomás felújítása

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában tavaly
nyá ron m egkezdett fejle szté s a
kedvező téli időjárásnak köszönh etően ütemter v szerint h al ad .
A beruházás keretében eredeti
szépségében állítják helyre illetve
korszerűsítik a kivitelezők a felvételi
épületet, mely szerkezetkész állapotban
van, jelenleg belsőépítészeti munkákat
(burkolás, vakolás, nyílászáró csere)
végez a KŐKAPU-2012 Konzorcium.
A modernizálás egyrészt új szociális

helyiség kialakítását jelenti, illetve
a kor igényeinek megfelelő vizuális
utastájékoztató rendszer létrehozását.
A vasúti pálya felújítása folyamatos,
az állomás jobb oldalán, a Verőce irányába tartó, jobb oldali és a szokolyai
vágányokat elbontották. Az állomás kezdőpontjától három vágányt átépítettek
600 méter hosszan. Az új „D” peront,
valamint több új vágányt, például az
V., VI., VII. számút, a verőcei jobb és a
Szokolya felé haladó sínpárt várhatóan
a nyár elején forgalomba helyezik.

A MÁV Telep utca felőli oldalon
a támfal teljes egészében megépült.
Közel 7000 m 2 zajvédő falat emeltek, amiből 2800 m 2 már biztosítja
a hangszigetelést.
Az állomással szemben az üzemi
épületek szerkezetkész állapotban
vannak, itt kap helyet többek között
a modern biztosító berendezés is,
ehhez kapcsolódóan már az összes
felsővezeték tartóoszlopot felállította
a kivitelező.
A megújult magas peronokat - a
szintbeli átjárás helyett - tágas, korszerű peronaluljárón keresztül lehet majd
megközelíteni, ami az állomás mindkét
oldalát összeköti, jobb oldali szerkezete
elkészült, a bal oldali rész kialakítása
júliusban kezdődik. Az akadálymentesítés jegyében 4 lift segítségével is
eljuthatnak majd az utasok a magas
peronokra. A peronok térvilágítást
kapnak, illetve a perontetőket már
építi a kivitelező.
Az állomás megközelíthetőségének
javítása érdekében a deákvári és a dunai
oldalon összesen 350 P+R parkolóhelyet
alakítanak ki, valamint 66 kerékpártá-

rolót. Az üzemi épület mellett a P+R
parkolók létesítése márciusban megkezdődött, az állomás előtt a P+R parkolók
kialakításához szükséges bontási munkálatok folyamatban vannak.
A jelenleg egysávos Naszály úti aluljáróból a járdát elbontják, és az utat 2x1
sávosra szélesítik, a közúti aluljáró mellett pedig biztonságosabb gyalogos- és
kerékpáros aluljárót létesítenek. Ennek
a jobb oldala szerkezetkész állapotban
van, a baloldal építése júliusban kezdődhet. (A létesítmény teljes felújításának befejezéséhez várhatóan 2015
tavaszán kell lezárásra készülni).
A Kosdi úti aluljáró teljes felújítása ősszel kezdődik, de a tervek
szerint még az idén újra megnyitják
a forgalom előtt.
A beruházásban a környezetvédelmi szempontok is elsődlegesek, a
munkálatok zárásaként csaknem 300
facsemetét, 3300 cserjét ültetnek el, illetve 8200 m2 területen füvesítenek.
A 14,8 milliárd forint értékű beruházás az Új Széchenyi Terv Közlekedési
Operatív Program keretében, uniós
forrás felhasználásával valósul meg.

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Intézet, a PTE Babits Mihály
Gyakorló Gimnázium és Szakközépisko-

la, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Kar, valamint a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi
Kar az idén is megszervezte a Kreatív
Történelem című országos középiskolai
történelem tanulmányi versenyt.
Több mint száz csapat indult a megmérettetésen. Vácról a VM KASzK- Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző
Iskola Ferenc Ferdinánd unokái nevű
csapata bekerült az országos döntőbe,
melyet 2014. április 11-13. között rendeztek Pécsen. Végül a 8. helyen végeztek
olyan csapatok mögött, amelyek tagjai
hetente 4 és 6 órában tanulják a történelmet, míg szakképző iskolában heti 2 óra
történelem van a tantervben. A kvartettben Kárai Tamás, Sziráki Péter, Török
Attila, Hliniczky Dominik szerepelt,
felkészítő tanáruk: Menczler Ágnes.
Az idén az első világháború volt a
kijelölt téma.
A feladatok és a verseny különlegessége, hogy a történelem ismerete, az
információk rendszerezése és pontossága mellett nagy hangsúlyt fektetnek a
szervezők a kreativitásra, ami alapján a
pontok 40 %-át lehet megszerezni.
Az értékelés ideje alatt a versenyzők
megismerkedtek Pécs történelmi belvárosával és a Zsolnay-negyeddel.
A Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont földszintjén kiállításon mutatják be az érdeklődőknek
a verseny legjobb alkotásait.
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20:00
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Hétfő
Híradó – benne Vác és térsége
legfontosabb történései.
Sporthírek
Spiritusz – sport, életmód és
szabadidő magazinműsor
Konyha TV
Sportközvetítés/ﬁlm
Híradó ismétlés
Kedd
Híradó – benne Vác és térsége
legfontosabb történései
Sporthírek
Katolikus tv – vallási magazin
Spiritusz – sport, életmód és
szabadidő magazin
Konyha TV
Sportközvetítés/ﬁlm
Híradó ismétlés

Szerda
18:00 Hetedhét Magazin – összefoglaló
Fót térségéből
19:00 Hetedhét Magazin ism.
20:00 Híradó – benne a térség
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 – hírháttér-műsor
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés
Péntek
20:00 Híradó – benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kulturális programajánló
magazinműsor
20:40 Térségi magazin
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés
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Váci sikerek, sikeres váciak
A Boronkay lett a HVG által felállított objektív szempontrendszer szerint
az ország legjobb szakközépiskolája.
***
Kiemelkedően jól teljesítettek a
Boronkay diákjai a 2013-as kompetenciamérés eredményei szerint mind
Vácon, mind a szakközépiskolai kategóriában, hiszen országosan is dobogós helyen áll az iskola.
***
Az OKTV-k összesített rangsoraiban is számos tantárgyból a Boronkay
kiemelkedő helyen szerepel. Például
matematikából négy év összesített
adatai alapján az intézmény lett – a
budapesti Fazekas után – az ország
2. legeredményesebb iskolája.
***
Az iskola az országos diákolimpiai
eredményességi ranglistán az előkelő
második helyezést érte el, amiért február 27-én az MTA Liszt-termében elismerést vehetett át az iskola igazgatója,
Fábián Gábor és két testnevelő kollégája, Pajor Ferencné és Nagy Péter.
***
A M agyar Olimpiai Bizottság
Héraklész-gáláján, amelyen a legjobb
utánpótláskorú sportolókat díjazták, a
Boronkayba járó Noé Zsombor kajakos
társával első helyezett lett.

TARTALOM

HOL
járunk?
 Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín
pontosabb meghatározását Önöktől várjuk,
kedves Olvasóink. A helyes megfejtéssel
előrukkolók között ajándékokat sorsolunk
ki. Aki tudja, vagy legalább sejti a választ,
írja meg nekünk e-mailben az estv@estv.hu
címre! Köszönettel: Váci Városimázs Kft.
Előző számunk játékának győztese:
Deák József, akinek gratulálunk a helyes
megfejtéshez és a nyereményhez!
Mostani feladványunk megfejtését május
15-éig várjuk.
Előző lapszámunk archív fotóján a Cházáriskola épületét láthatták.

A

helyszín természetesen Vác - ezúttal a művelődési központ
nagytermében, a moziban, és immár az utóbbi épületében alig
egy éve létrehozott színházban átélt élményekre gondolva...
A Csányi körúton magasodó patinás épület eredetileg
színháznak emeltetett, de eddigi történetének nagy hányadában korábban
főként moziként funkcionált. Népszerű is volt, a legtöbb előadásra teljesen
megteltek a széksorok. Tehát nagyon sokan számtalan vetítést őrizhetnek
szép emlékként a múlt századból – magyar klasszikusok, akkoriban öt-tíz
év késéssel ide érkező hollywoodi szuperprodukciók, időnként a műsorba
válogatott rétegművek kapcsán.
Jómagam Charles Bronson bosszúvágyára, ET megmentésére, a Ben
Húrra, a Jézus Krisztus Szupersztárra, a Csillagok háborúja széria akkor
még csak trilógiának ismert részeire emlékszem a legélesebben - no meg a
légszomjra (bár ez egyéni probléma), ami azóta is el-elkap mindenféle mozielőadásokon, még ha ﬁlmvígjátékról van is szó adott esetben.
Legutóbb, a színházi világnapon Farkas Péter és zenésztársai Cseh Tamás emlékestjén szaporítottam a nézőszámot a kívül-belül igényesen átalakított épületben, ahol - hogy a legendás dalnok József Attiláról szóló szerzeményére rímeljek - immár talán végérvényesen megnyerte hazáját Thália.
A tényszerűség kedvéért ugyanakkor meg kell említeni, hogy vannak, akik
megkérdőjelezik (vagy csak megkérdőjelezték?) a Váci Dunakanyar Színház
létjogosultságát. Sőt még internetes szavazás is indult egy facebook-proﬁlon,
jó-e, hogy a város ennyit áldoz az intézményre, ahelyett hogy mondjuk
inkább újabb térﬁgyelő kamerákat szereltetne fel itt-ott, esetleg növelné az
útfelújítások költségvetési támogatását, netán más egyéb célra fordítaná az
ide szánt összeg egy részét. Persze az efféle közvélemény-kutatások semmilyen
kérdésben nem nevezhetők meggyőzőnek, ugyanakkor beszédes, hogy esetünkben a (ki tudja meddig tartó, vagy talán már le is zárt?) kattintgató voksolás
(vég)eredménye még sehol nem merült fel hivatkozási alapként, ebből pedig
arra következtethetünk: nyilván nem jött be az irányított fanyalgás...
De a lényeg: a színház él, egyre többeket vonz, így aztán a színházcsinálók is köszönik, jól, sőt egyre jobban vannak, és az első születésnap méltó
ünneplése után már a továbblépés lehetőségein gondolkoznak.
A Kultúra Magyar Városa címmel is büszkélkedő Vácnak szerintem
nagyon „jól áll” ez a színház, ráadásul nem csupán a helyiek élvezhetik az
előnyeit, hanem a tágabb régió lakosai is, Dunakeszitől Nagymaroson át
Szobig, sőt a határhoz közeli felvidéki településekig.
És még valami: az elmúlt egy évben az is bebizonyosodott, hogy a kultúra
új szentélye és a művelődési központ igenis együtt tudnak élni, mindez szinte
csupán szervezés-elfogadás-megszokás kérdése.
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2600 Vác, Kossuth u. 21.
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Cservenák Péter gyűjteményéből
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Maratoni testületi ülést tartottak
Az önkormányzati képviselő-testület teljes létszámban jelen volt az április 24-én
megtartott munkaterv szerinti havi ülésen. A tanácskozás a szünetekkel együtt
csaknem kilenc órán át tartott.

A zárt ülés
döntései
Az ülés zárt részében meghozott döntésekről Fördős
Attila polgármester adott
tájékoztatást.
Mint elmondta, elsőként
a Váci Jávorszky Ödön Kórház főigazgatói és gazdasági igazgatói pályázatára
benyújtott jelentkezéseket
véleményezték - a döntés az
intézmény felügyeleti szervének (GYEMSZI) jogköre.
Mindkét főigazgató jelöltet
(dr. Jakab Zoltánt 11 igennel, Sámoly Györgyöt – 10
igennel) ajánlással javasolják a felügyeleti szervnek.
Szintén két pályázó van a
gazdasági igazgató posztra,
közülük Kliszek Ildikó jelent
meg, őt 13 vokssal ajánlja a
GYEMSZI ﬁ gyelmébe a testület. (A másik jelölt nem volt
jelen, őt nem támogatja a váci
önkormányzat.)

A „Fogyatékossággal Élő
Váci Emberekért” kitüntető
díj adományozásáról szóló
döntés során az egyéni kategóriában Gyurcsán Csabáné
dr. Arnótfalvi Judit, a Váci
Egyházmegyei Karitász igazgatója kapta meg a címet. A
közösségi jelölteknél az Országos Mentőszolgálat Váci
Mentőállomásának munkatársai, illetve a hat éven aluli
sérült gyermekeket ellátó Vác
Város Önkormányzat Bölcsőde és Speciális Csoportja
között nem született döntés
(mindkettő vonatkozásában
megvolt a minősített többség), ezt a májusi ülésre napolták el.

A tárgyalási sor megkezdése előtt a jelenlévők egyperces
főhajtással emlékeztek Zavetz
József atyára, a Felsővárosi
Római Katolikus Plébániahivatal vezetőjére.

A tanácskozás napirendi
sora előtt bemutatkozott az
előző napon megválasztott
diákpolgármester, Kovács
Szabolcs Cselgő, aki vázolta
a diákság egyeztetett elképzeléseit, terveit is.
Az ülésen jelen volt és
felszólalt a Vácot is magában foglaló Pest Megye 04.
számú Országgyűlési Egyéni
Választókerület közelmúltban
megválasztott országgyűlési
képviselője, Harrach Péter
is. A honatya megköszönte a
választáson résztvevőknek a
szavazást, majd röviden bemutatkozott és vázolta képviselői

Mivel a Váci Rendőrkapitányság az önkormányzat
által felajánlott lakás műszaki állapota miatt nem kívánt
élni bérlőkijelölési jogával –
nem tudta ﬁ nanszírozni az
ingatlan felújítását –, az önkormányzat az erre vonatkozó határozatát visszavonta.
Végül egy ingatlanértékesítés esetleges szabálytalan
módja miatti feljelentésről
szóló tájékoztató hangzott el
a zárt ülésen. Ennek lényege,
hogy a Váci Rendőrkapitányság bűncselekmény hiánya
miatt a nyomozást megszüntette. Tehát a szakbizottság
és a képviselő-testület jogszerűen járt el az eladásnál.

feladatait. Ezek sorában egyenrangúnak nevezte az országos
ügyek döntéseiben való közreműködést és a választókerület
érdekképviseletét. Mint fogalmazott, kiemelten fontosnak
tartja a körzetében való jelenlétet, a közösségi és egyéni
problémák megismerését, az
azok megoldásában nyújtott
segítséget. Végül hangsúlyozta, hogy a választókerületében
élő minden polgár képviseletét
szeretné ellátni - politikai nézettől függetlenül.
Ezt követően Fördős Attila
polgármester köszönetet mondott a választásokat lebonyolító váci apparátusnak a magas
színvonalú munkáért.
A napirendi témák bevezetéseként elsőként a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, illetve a képvi-

Hozzászólások
és kérdések
Az áprilisi önkormányzati
testületi ülés nyílt napirendi
sorát zárva reagálhattak a
képviselők az előző tanácskozásukon feltett kérdéseikre
kapott válaszokra. Ezt követően napirend utáni hozzászólások és új kérdések felvetése
következett.
A hozzászólók közül elsőként dr. Váradi Iván Attila
elismerését fejezte ki a A művelődési központban tartott
váci Holokauszt Emléknap
szervezéséért, majd a MADI
Gyűjtemény szélesebb körű és
idejű láthatóságát és propagálását szorgalmazta.

selők, bizottsági tagok ülésről
való távolmaradásáról szóló
jelentés került terítékre. Aztán tájékoztatók következtek,
amelyek sorában a bizottságok
átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről, a jelentősebb beruházások aktualitásairól (itt
sok felszólaló megemlítette az
egyszerűsített körforgalmak
problémáját), majd a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott” című
pályázatról volt szó. Ezután
a választási eredményről, a
térﬁgyelő kamerarendszer-pályázat benyújtásáról és egy, a
Miniszterelnökségtől érkezett
válaszlevélről szóló előterjesztés megvitatása következett.
A napirendi sor ezúttal a
zárt ülés témaköreivel indult.
A folytatásban - már nyílt
ülésen - nekifutottak a képviselők a Madách Imre Művelődési Központ többedszer
meghirdetett vezetői pályázata
elbírálásának, meghallgatták
elképzeléseiről az egyedüli jelentkezőt, aztán titkos urnás
voksolás következett, mely során nyolc szavazólap érkezett,
melyből hét támogatta a jelöltet. Így a pályázat érvényes, de
eredménytelen lett. A testület

megegyező tartalommal ismét
kiírta a pályázatot, egyben a
polgármester felkérte a szakbizottságokat, vizsgálják meg
egy esetleges szervezeti struktúra változás – akár intézményi
összevonás útján – lehetőségét.
A folytatásban gazdasági
témájú előterjesztések következtek. Ezek fő eleme az elmúlt évi
költségvetés végrehajtásáról szóló anyag volt. Ezen kívül három
másik rendeletet is módosítottak
a képviselők.
Különböző alapítóokiratmódosítások is napirendre
kerültek.
Nem támogatta a grémium a
Tudásváros a Dunakanyarban nevet viselő fejlesztési elképzelést.
Majd a helyi autóbusz menetrend módosítása, valamint
a Vác állomás vasúti pálya és
kapcsolódó létesítmények korszerűsítése projektre vonatkozó
üzemeltetői lehatárolások tárgyköre váltott ki vitát, ám utóbbi
kettőt elfogadta a testület.
Több sportjellegű kérelem
elbírálása után terítéken volt
a holding februári munkájáról szóló beszámoló, majd az
áprilisi ülés napirend utáni
hozzászólásokkal és képviselői
kérdésekkel fejeződött be.

Dr. Bóth János a váci kulturális élet problémáit sorolta, majd
a Váci Szimfonikus Zenekarral
szembeni – általa tapasztalt –
támadásokat említette meg.
Dr. Schmuczer Istvánné tájékoztatta képviselőtársait a Vám
utcai óvoda családi egészségnapi
rendezvényéről.
Dr. Bánhidi Péter visszatért
a művelődési központ többszörösen sikertelen igazgatói pályázatára.
Balkovics Péter a városban
megrendezendő galamb világversenyre hívta fel a ﬁgyelmet,
amely szavai szerint Vác hírnevét messzire viszi majd.
Csereklye Károly egy levelet továbbított Pető Tibornak,
mint a Vác Városi LSE elnö-

kének, amelyben az aláírók
a klub edzőtáborozásairól
érdeklődnek.
Kászonyi Károly a választásokról és az azt megelőző
kampány visszáságairól, valamint a Honvédemlékmű
felújításáról szólt.
A kérdéseket Balkovics Péter
nyitotta, aki a Sejcei út felújításának részleteiről érdeklődött,
majd a jelöletlen épületek korábbi szokás szerinti megkülönböztetését kérte.
Dr. Bóth János a MADI
Gyűjtemény jogállásáról és
szerződéseiről érdeklődött. Ezt
követően egy, a polgármester által adott tévéinterjú Váci Szimfonikus Zenekarral kapcsolatos
megállapításaira kérdezett rá.

Fördős Attila ismét elmondta, hogy ha az illetékesek megállapítják a zenekar
működésének szabályosságát,
a városi támogatások folyósításának nem lesz akadálya.
Katonáné Doman Erika a
szelektív hulladékgyűjtés problémáit sorolta, majd a deákvári KRESZ-parkban tapasztalt
gondokat említette meg.
Dr. Bánhidi Péter többek
között a belvárosi parkolás
néhány konkrét problémájára
kért megoldást.
Csereklye Károly visszautalt
Balkovics Péter épületjelölésre
vonatkozó javaslatára, felidézve
az ottani terület múltját.
Kovács Ágnes egy újonnan felújított élelmiszer üzlet hang- és szaghatásainak
gondjára kért megoldást.

Közérdekű
információk
A közlekedési hatóságok
kérésére hamarosan „fekvőrendőrökkel” lassítják a deákvári egyszerűsített körforgalomhoz érkező forgalmat.
A tervek szerint a felfestett
körök pár centis kiemelése is
megtörténik majd.
A Telep utca-Kosd i út
kereszteződésébe tervezett
körforgalom tervezett 160
millió forintos költségéből a
városnak 80 milliót kellene
biztosítania.
A z éjjel i menedék h ely
létesítéséhez szükséges okmányok beszerzése folyamatban van, mint ahogyan a
mélygarázs megközelítéséhez
szükséges Piac utcai ingatlan
kisajátítási eljárása is.
A Széchenyi utcában elhelyezendő ivókút támogatási
szerződése aláírási fázisban
van, a kút tervét pozitívan
bírálta el a szakmai zsűri.
Vác benyújtotta jelentkezését arra a teljes támogatású pályázatra, amely segítségével 14
helyszínen összesen 32 darab
tárﬁgyelő kamera felszerelése
válna lehetővé.
A rezsicsökkentés miatt a
Váci Hulladékgazdálkodási
Kft-nél jelentkező bevételkiesés kapcsán – testületi döntés értelmében – Fördős Attila
polgármester levéllel fordult a
Miniszterelnökséghez. Lázár
János válaszában tájékoztatást

adott arról, hogy a problémával kapcsolatban a kormány
országos szintű, átfogó megoldáson dolgozik.
A város nem adta támogatását a Tudásváros a Dunakanyarban nevet viselő – a „Vác
Plaza” épületét felhasználva,
az Oktatási Centrumba tervezett – egyetemi központot
tartalmazó elképzelésre.
Mivel a város nem tudja
a Migazzi-szoborhoz elnyert
pályázati támogatáshoz szükséges teljes önerős forrást biztosítani, így az önkormányzat
lemond a 3,5 millió forintos
támogatásról, vagyis a szoborállítás elmarad.
Június elsejétől alapjaiban
megváltozik a helyi közösségi
autóbusz közlekedés struktúrája. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak
februárban bemutatott és ott
elfogadott új hálózatot és menetrendet – amelyet a jelenlegi
szolgáltató Volánbusz dolgozott ki – a testület is elfogadta.
Ennek lényege, hogy Vácott
– az egyéb kisebb, periférikus
járatokon túl – lényegében kétirányú, óránkénti ütemezésben
állandó körjárat jön létre. A
változásról részletes tájékoztató segítségével informálják
az utasokat.
Sokrétű egyeztetés után a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által az illetékesekkel együtt kimunkált
tízpontos előterjesztés minden
részletét egyhangú szavazással
fogadta el a testület, amellyel
meghatározták, hogy a város
számára melyek lesznek azok a
feladatok, amelyeket el kell lát-

nia a Vác állomás vasúti pálya
és kapcsolódó létesítmények
korszerűsítése projekt megvalósulása után.

A költségvetés
végrehajtása
A törvényeknek megfelelően Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete az áprilisi
tanácskozásán rendeletet alkotott az előző esztendő költségvetésének végrehajtásáról. A
több mint hatvanoldalas előterjesztéshez Kökény Szabolcs, a
Pénzügyi és Adóosztály vezetője szóbeli kiegészítést fűzött.
Önkormányzati szinten a
bevételek 6 131 991 000 forinttal, a kiadások 5 897 736
000 forinttal teljesültek. A
költségvetés főösszege a kiindulóhoz képest az esztendő
során 8,4 százalékkal nőtt. A
tervezett bevételek 94,6 százaléka folyt be, míg a tervezett kiadások 91 százalékát
használta fel a város.
Az elszámolás után az önkormányzatot közel 21 millió
forint támogatás illeti meg,
ezzel a pénzmaradvány öszszege mintegy 255 és fél millió
forint. (206,3 millió önkormányzati szintű és 49,1 millió önkormányzati intézményi
maradvány.) Az érvényben lévő
jogszabályok alapján azonban a
helyiadó túlﬁ zetéssel csökkenteni kell a pénzmaradványt,
amely után az önkormányzati szintű összeg lenullázódik.
Ezért pénzmaradványként egyelőre csak a 49,1 millió forintos
összeget lehetett elfogadni.

A zárszámadással összefüggésben elkészült a város
ingatlanvagyonának felmérése, mely szerint ennek értéke meghaladja a 21 milliárd
forintot.
Az önkormányzat a tavalyi
év végén a különböző gazdasági
társaságokban 4 890 000 forint
részesedéssel rendelkezett. (E
társaságok közül a Váci Városfejlesztő Kft-ben, a Váci Dunakanyar Színház Nonprofit
Kft-ben és a Váci Hulladékgazdálkodási Kft-ben 100 %-os a
tulajdoni hányada.)
A rendeletet a testület egyhangú szavazással fogadta el.

Módosítások
1. A közterületi vendéglátó sávok létesítéséről szóló
8/2014.(II.21.) sz. rendelet
módosítása:
Lévai Dávid főépítész előterjesztésére néhány tekintetben megváltoztatta a testület
a februárban elfogadott rendeletét. Így az üzemeltetők
kérésére több előírásában
egyszerűsítették, könnyebben
betarthatóvá tették a korábbi
előírásokat. A változtatást a
képviselők ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el.
2. A közterület használatáról szóló 22/1994.(VI.13.) sz.
rendelet módosítása:
A növekvő lakossági bejelentések miatt Espár Péter
megbízott osztályvezető készített javaslatot az 1994-es –
azóta többször módosított –
rendelet egyik mellékletének
módosítására. Ez az egyes
létesítményekhez szükséges

zárt várakozóhelyek igénybevételének összegeit tartalmazó
táblázatban rendelt el változtatásokat. Ezt a korrekciót is
egyhangú voksolással támogatta a testület.
3. A korlátozott forgalmú
övezetek behajtási rendjének
szabályozásáról szóló 3/2012.
(I.20.) sz. rendelet módosítása:
A két éve januárban elfogadott rendelet mostani módosítása meghatározta azt a
négy közterületet, ahol csak
engedéllyel lehet parkolni.
Ezek: Eszterházy utca, Rév
köz, Görgey utca és Március
15. tér. A változás lényege,
hogy korábban a Március 15.
téren nem jelöltek ki várakozóhelyeket, ezért szükségessé
vált, hogy a Városháza környezetében az ideérkező vendégek
és küldöttek részére hivatalosan is biztosítsanak ilyeneket. Espár Péter megbízott
osztályvezető előterjesztését
9 támogató vokssal elfogadta
a testület. Ugyanakkor Fördős
Attila javaslatára átvizsgálják
a főtérre kiadott behajtási engedélyek indokoltságát.

Sportos
döntések
A grémium úgy döntött,
hogy a Hársfa utcai intézmény
vonatkozásában benyújtja jelentkezését az OVI-FOCI,
OVI-SPORT Program keretében meghirdetett sportpálya
építési pályázatra. Az önrészt
(2,5-2,8 millió forint) a Vác Város Labdarúgó SE biztosítja.
Támogatták, hogy egy
touchtennis torna a város nevét és címerét használja, illetve,
hogy a Váci Hajó SE induljon
egy ingatlanfelújítási pályázaton, bár ehhez a város anyagilag nem tud hozzájárulni.
Anyagi forrás hiánya miatt
nem tudták támogatni a Váci
Buki Sporthorgász Egyesület
kérelmét.
Egy másik döntés értelmében anyagi fedezetet biztosítottak arra, hogy június végén Vác
adhasson otthont a Speciális
Olimpia nemzetközi, egyesített
labdarúgótornájának.
Egyhangúan úgy határoztak, hogy felújítása után a Vác
Városi Strand és Uszoda az
egy évvel ezelőtt elhunyt vízilabdaedző, Kolossa István
nevét vegye fel.
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Búcsú
Zavetz József
kanonoktól
M árcius 23 - án
vasárnap, 76 éves korában, papságának
53. évében elhunyt Zavetz József
kanonok, a Felsővárosi Római Katolikus Plébániahivatal vezetője.
Zavetz József 1937. április 19-én született Felsőszölnökön. 1961. június 18-án
Vácott szentelték pappá. Ezt követően
Kartalon káplán és hitoktató volt. Vácra
1966-ban került, először karkáplánként
szolgált városunkban, majd 1969-től
központi szolgálatot teljesített, a felsővárosi plébániát 1991-től vezette.
Április 2-án, a székesegyházban
bemutatott engesztelő szentmisét követően, az altemplomban helyezték
örök nyugalomra Zavetz Józsefet, akit
a szertartáson Bábel Balázs kalocsai
érsek a „legvácibb váci atyának” nevezett, miután több mint negyven évig
szolgált a püspöki székhelyen.

Megnyílt
a Kis-Vácz Csemege
 Április 3-án ünnepélyes keretek között megnyitották a Kis-Vácz Csemege
CBA Príma áruházat.

Az eseményen Rasman Miklós tulajdonos arról beszélt, hogy az eddig
Vácon átadott üzleteikben naponta több
mint 5 ezren vásárolnak, ez a családok
egyharmadát jelenti, és bíznak benne,
hogy az utolsó bolt megnyitása után ez
a szám akár 8-9 ezerre is nőhet.
A köszöntőt követően dr. Borsi Attila
református lelkipásztor és Péntek Zsolt katolikus plébános megszentelték az üzletet.
A szalagátvágás kapcsán Fördős
Attila polgármester és Harrach Péter
országgyűlési képviselő is azt kívánta, hogy a helyiek leljék örömüket az
új boltban.

elmondta, további megemlékezés, intézményavatás, mementóállítás teszi
teljessé az évfordulós eseményeket.
- Először is visszakanyarodnék az
előkészületekre, ugyanis fontos hangsúlyozni, hogy a méltó megemlékezés
érdekében szorosan együttműködünk
a polgármesteri hivatallal illetve
Ipolyság önkormányzatával is, közösen pályáztunk forrásokra, sikerrel
is jártunk, most már csak azt várjuk,
hogy feloldják az elnyert összegek átmeneti zárolását - mondta Turai János.
A hitközségi elnök kiemelte, hogy a
zsidó temető területén álló épületben regionális holokauszt dokumentációs, -kutatási és -oktatási központot alakítanak
ki, ahol egyrészt történelemtanároknak
szóló továbbképzéseket szerveznek majd
a Holokauszt Dokumentációs Központ
és Emlékhely közreműködésével, másrészt diákcsoportokat is fogadhatnak
rendhagyó történelemórákra.
- Ugyanitt négy emléktáblát is elhelyezünk a bejárati résznél, a számos zsidó
ember életét megmentő idősebb Antall József és Henryk Slawik, az egykor Vácott
munkatáborban dolgozó Tom Lantos, illetve a váci vasútállomásról a bori munkatáborba vitt Radnóti Miklós tiszteletére.

A résztvevőket a szervezők a munka
után bográcsos ebédre invitálták.

Elkészül a gyalogút
a Szélső soron

Tavaszi ligettakarítás
 A Váci Környezeti Nevelési Program
keretében az idén is megrendezték az „Adj
egy napot a Ligetnek” takarítási akciót.
Április 4-én előbb iskolai csoportok
szedték a szemetet, másnap önkéntes
segítők, civil szervezetek tagjai folytatták a takarítást.

 Aszfaltburkolatot kap a Szélső sor négy
éve kiépített járdája. A Deákvár felső
részén található utcában régi hiányt pótol
az önkormányzat ezzel a beruházással,
hiszen az autóbusz forgalommal is terhelt
szakaszon korábban egyáltalán nem volt
a gyalogosok számára elkülönített rész.
Még az előző önkormányzati ciklusban
kezdődött meg a Szélső soron a járda
kialakítása. Nem volt egyszerű dolguk a
szakembereknek, hiszen az ott lakók többsége sajátjaként kezelte és gondozta a háza
előtt található közterületet, növényeket,
fákat ültettek, garázsfeljárókat építettek.
A viszonylag nagy forgalmú útszakaszon

Az avatásra várhatóan eljön az Amerikába
emigrált és ott elhunyt néhai demokratapárti politikus özvegye és lánya, illetve
az egykori magyar újjáépítési miniszter
leszármazottait is várjuk. A váci zsidóság legnagyobb csoportja elhurcolásának évfordulójához közeli napon, június
26-án tartjuk majd a kegyeleti eseményt,
amelyen a társegyházak vezetői szintén jelen lesznek - mondta Turai János.
Az elnök elmondta még, hogy a sírkertben afféle tanösvényt alakítanak ki,
amelynek végén egy szomorú füzet is
elültetnek, mivel ez a fa több sírkövön
is megjelenik jelképként.
Hanula Ferenc műszaki felelős
mindehhez hozzátette, hogy a pályázati
forráson, az önkormányzat támogatásán kívül a DDC váci gyára is jelentős
segítséget nyújt alapanyaggal, illetve
számos kisebb cég, vállalkozás szintén
felajánlotta közreműködését.
Ribáry Z.

azonban még busz is közlekedik, ezért a
biztonságos megoldást csak a járda kiépítése jelenthette, amit végül sikerült a
legkisebb érdeksérelemmel megoldani.
Az előző ciklusban választókörzeti
keretből a betonozásig jutott a beruházás,
majd közel négy év szünet következett.
Ez idő alatt két helyen is beszakadt a
járda a vízelvezetők meghibásodása miatt. Most viszont úgy tűnik, végre pont
kerülhet a Szélső sori járdaszakasz-építés
történetének végére.
Balkovits Péter körzeti képviselő örömét fejezte ki, hogy a 400 ezer forint
összegű aszfaltozással végre megvalósul
ez a nyolc éve húzódó fejlesztés.
A beruházás kiegészítéseként a
kátyúzógép segítségével az úttesten
az utóbbi időkben keletkezett hibákat
is kijavítják a Váci Városfejlesztő Kft.
szakemberei.

Felvételi zenei
képzésre
 A Váci Bartók Béla Zenei AMI felvételt hirdet zenei előképzőbe és hangszeres képzésre.
A felvételi meghallgatás ideje: 2014.
május 17. (szombat) 9-13 óra. Helye: Váci
Bartók Béla Zenei AMI, Konstantin tér 8.
Kérik a kedves szülőket, hogy
gyermekük diákigazolványát vigyék
magukkal!

Köszöntjük
Dobis Pált!
 Dobis Pál március 21-én ünnepelte
90. születésnapját. Szépkorú honﬁtársunkat Fördős Attila polgármester,
Mokánszky Zoltán alpolgármester és
Mohácsiné Dim Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője

köszöntötte az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt oklevéllel és ajándékcsomaggal.

Fotó: Cseledy A.

hogy mindannyiunk felelőssége, nehogy
újra előfordulhasson a világháborúk
tragédiája - mondta a verseny bevezetéseként Fördős Attila polgármester.
Sipos András, a Raoul Wallenberg
Egyesület elnöke úgy fogalmazott,
köszönet illeti a diákokat, amiért
elkezdtek foglalkozni ezzel a súlyos
lelkiismereti kérdéseket is felvető témával, hiszen a felkészülés rengeteg
plusz időt és energiát követelt tőlük,
miután a közoktatásban ilyen mélyrehatóan nem tananyag a világháború
és a holokauszt.
A ﬁ atalok ezután meghallgathatták még Turai János elnök előadását
a Váci Zsidó Hitközség történetéről,
amely összefoglaló aztán villámkérdések formájában a vetélkedő
feladatai között is szerepet kapott.
Végül - holtversenyben az egyik fővárosi csapattal - a váci Táncsics Mihály
szakközépiskola Valkűr elnevezésű csapata is bejutott az országos döntőbe.
Április 16-án ugyancsak a művelődési központ adott helyet a holokauszt
emléknap városi megemlékezésének.
A Holokauszt Emlékév helyi vonatkozású folytatásáról szólva Turai
János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke

Fotó: Cseledy András

Március 24-én Vácott, a Madách
Imre Művelődési Központban rendezték meg - az önkormányzat és a kiíró
Raoul Wallenberg Egyesület közös
szervezésében - a „Régen volt. Hogy
is volt?” című, középiskolásoknak szóló,
már hagyományos történelmi verseny
egyik középdöntőjét. Hét fővárosi csapat mellett a helyi Táncsics Mihály
szakközépiskola gárdája vett részt a
megméretésen. A végeredmény az előzetesen elkészített prezentációk alapján
(a résztvevők egyike-másika holokauszt
túlélők leszármazottaival készített interjúval, míg a többség zsidó emlékhelyek bemutatásával rukkolt elő), illetve
a diákok tudását „élőben” összevető
vetélkedőn mutatott teljesítmények
ﬁgyelembe vételével alakult ki.
- Nagyon fontos, hogy ne felejtsük
el, mi történt a vészkorszakban. Ugyanakkor az is lényeges, hogy a kutatások
folytatásával mind többet megtudjunk
arról, kik, hogyan mentettek meg másokat, akár a saját életüket kockáztatva.
Ez a verseny tehát többek között arra
szolgál, hogy mindannyian újra és újra,
generációról generációra megfogalmazzuk magunknak, melyek a legfontosabb
emberi értékek, és erősítsük a tudatot,

 Az 1849-es győztes váci csatára emlékezve április 8-án koszorúzási ünnepséget tartottak a Jozef Wysocki honvéd
tábornok és a lengyel légió tiszteletére a
Diadal téren elhelyezett emléktáblánál.
Az önkormányzat és az Esze Tamás
Honvéd Nyugdíjas Egyesület szervezte
eseményen a lengyel és a magyar Himnusz eléneklése után Mokánszky Zoltán
alpolgármester köszöntőjében méltatta
a 165 éve zajlott dicsőséges ütközet jelentőségét, kiemelve a magyar szabadságharcban nyújtott lengyel segítséget,
illetve a váci csata során Jozef Wysocki
tábornok és légiójának bátorságát.
Az emlékezést koszorúzás zárta:
lerótták kegyeletüket a mementónál
Roman Kowalski, Lengyelország magyarországi nagykövete, Mokánszky
Zoltán alpolgármester, Ian Kurdzsálem
ezredes, katonai attasé és Nagy Ká-

roly nyugállományú alezredes, az Esze
Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesület
elnöke, továbbá a pártok, intézmények,
civil szervezetek - élükön a Váci Huszár
és Nemzetőr Bandérium - képviselői.
Délután a hagyományokhoz híven
újra megelevenedtek - a Váci Huszár- és
Nemzetőr Bandérium és a Váci Fúvószenekar közreműködésével - az 1848/49-es
forradalomhoz és szabadságharchoz
kötődő, történelmünk tankönyvi lapjain dicsőséges jelzővel illetett Tavaszi
Hadjárat sorába tartozó váci csata történései. A főtérről induló díszes felvonulás után a ligetben újra dörögtek az
ágyúk, ropogtak a puskák, pengtek a
kardok, tiszteletadásul az egykori hősöknek, emlékeztetve, hogy a hazáért
és szabadságért vérükkel áldozó eleink
értünk, mai utódaikért is küzdöttek.
Az esemény a Honvédemlékmű és az
osztrák Götz tábornok sírjának megkoszorúzásával ért véget.

Húsvéti ünneplés
újdonsággal
 A nagyhét előtti szombaton ismét
nagyon sokan vettek részt a főtéri Irgalmas-rendi Kórháztól a Hétkápolna
kegytemplomáig tartó keresztúti ájtatosságon, imádságosan felidézve Jézus
szenvedéstörténetének stációit.
Aztán a nagyhéten - a templomi
szertartások mellett - ugyancsak több
száz hívő emlékezett Krisztus megváltó művére a Kálváriánál tartott
passió keretében.
A húsvét vasárnapi nagymisén Beer
Miklós megyés püspök homíliájában Ferenc pápa szegények felé fordulását
példaként állítva - a Krisztus megváltó
áldozatának és feltámadásának hitében
gyökerező örömből és békességből fakadó szeretet közvetítésére buzdította a
dómot zsúfolásig megtöltő híveket.

- Észre kell vennünk, mennyien nélkülöznek saját környezetünkben is, és azzal a
tudattal kell megélnünk kereszténységünket, hogy felelősséggel tartozunk egymás
iránt - fogalmazott a főpap.
A szentmise ünnepélyességét még
teljesebbé tette a Karolina-iskola gyerekkórusa, a Szent Cecília Kórus és
több nagyszerű zenész énekes-hangszeres szolgálata.
Végül nem körmenet zárta a húsvét
vasárnapi szertartást, hanem a mise
után Beer Miklós meginvitálta a híveket, főképp a kisgyerekes családokat a
püspöki palota kertjébe, barátkozni az
ott igen jól tartott állatsereglettel.

Forrás: vaciegyhazmegye.hu

- Gyertek, nézzétek meg a bárányaimat! Gyertek csak, gyertek... - invitálta
a híveket derűs közvetlenséggel a főpap, ahogy a padsorok között paptársai
és a ministránsok gyűrűjében elindult
a kapuszárnyak kinyitásával szabaddá
tett főbejárat felé.

Ezernél is több aláírás az emlékmű helyreállításáért
Ezernél is több nevet tartalmaznak azok az aláírásgyűjtő ívek, amelyeket március
24-én adtak át a kezdeményezők - élükön Moys Csaba egykori alpolgármesterrel
- a város első számú vezetőjének, Fördős Attilának - nyomatékosítva a követelést,
hogy mielőbb kerüljön vissza a Március 15-e térre az első világháborús emlékmű.
- Az első világháború kitörésének
századik évfordulója adta az apropót
az aláírásgyűjtésre, amivel támogatni
szeretnénk a már évek óta hangoztatott
törekvést, hogy az emlékmű újra itt álljon a főtéren - mondta a városháza előtt
tartott találkozón Moys Csaba. - Három
fő szempontot emelnék ki, amelyek alátámasztják ezt a követelést. Ezek közül
az első és legfontosabb a kegyelet, hiszen
az alkotás tábláján hatszáznál több áldozat neve szerepel, tehát rengeteg család
közvetlenül érintett. Aztán a közvélemény
erejét kell kiemelnem, hiszen az ezerötvenöt aláírás jól mutatja a törekvés széleskörű támogatottságát, ráadásul a Honvédelmi Minisztérium szintén pártolja az
ügyünket. Végül, de nem utolsó sorban
a szakmai szempontok kapcsán hangsúlyozom: mivel nem egy új dísztárgyról
beszélünk, nem állja meg a helyét, hogy
az eredetileg itt álló mementó nem illeszkedik a megújult főtér arculatához.
Moys Csaba végezetül megemlítette, hogy míg szerte az országban, sőt
a határon túl is számtalan városban

visszaállították a rendszerváltozás
óta a szocializmusban „száműzött”
világháborús emlékműveket, addig
Vác még adós ezzel.
Szót kért Szedlacsek Kálmán, az
egyik aláíró, egyben aktív aláírásgyűjtő, és elmondta, hogy talán ő
az utolsók egyike, aki megérhetné,
hogy az áldozatok között szereplő
nagyapja előtt végre újra itt is fejet
hajthasson.
Fördős Attila polgármester az eseményen elöljáróban felidézte, hogy
épp tizenöt éve egyéni képviselői
indítványt nyújtott be az emlékmű
visszaállítása érdekében.

Fotó: Cservenák P.

Holokauszt megemlékezések

Koszorúzás után
váci csata

- Aztán az előző önkormányzati ciklusokban valóságos ötletbörze alakult ki a
mementó elhelyezése kapcsán, és tényleg
méltánytalan, hogy még mindig nem
került vissza ide, az eredeti helyére. De
immár biztos szándék van a mű itteni
újbóli felállítására, ráadásul pályázati
forrást is elnyertünk erre. Viszont anynyiban kényszerpályán mozgunk, hogy
a főtér megújításának a tervezője birtokában van a változtatási jog, ő pedig
ragaszkodik ahhoz, hogy csakis az eredeti helyétől néhány méterrel távolabb,
az Irgalmas-rendi Kórház előtti részen
engedélyezné az emlékművet - mondta
Fördős Attila.
Ennek kapcsán a civil kezdeményezés
szószólói méltatlanságuknak adtak hangot, mondván, hogy ezzel a megoldással
az emlékmű mégis periférikusabb helyre
kerülne, mint ahol annak idején felállították, ráadásul a kórház előtti Mária-szobor
áthelyezése és a mementó elhelyezéséhez
szükséges masszívabb alap kialakítása
vélhetően többe kerülne, mint megtalálni
az eredeti fundamentumot.

A Cser Károly alkotta emlékmű
tíz méter magas, obeliszk szerű
széles posztamensén egy zászlót
magasba emelő nőalak mellett két
elszánt arcvonású katonaszoborral,
a talapzat mellett pedig két bronzoroszlánnal, illetve az alapzaton
elhelyezett táblán csaknem hatszáz
áldozat nevével.
Fördős Attila ígéretet tett, hogy intézkednek az eredeti alap feltárására.
- És még annyit, ha tényleg használható az egykori fundamentum, a magam részéről minden erőmmel azon leszek, hogy
arra kerüljön az emlékmű, de bárhol is kap
végül helyet, októberre nagyrészt a helyén
kell lennie - hangoztatta a polgármester.
Bóth János, az MSZP-frakció vezetője sajtótájékoztatón kritizálta
az I. világháborús emlékmű elhelyezéséről elhangzottakat, szerinte
nem kellene szétbombázni a főteret.
Ribáry Z.
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5 ok, amely miatt érdemes

HALLÁSVIZSGÁLATRA ELMENNI
3.
Az Amplifon Hallásközpontok ingyenes hallásvizsgálat kampányának apropóján lapunk összeválogatta azokat a legfontosabb
szempontokat, amelyek miatt érdemes és fontos hallásvizsgálatra elmenni. Nem mindegy ugyanis, hogy hova jelentkezünk
be szűrésre!

1.

A hallásproblémák
mindannyiunkat érintenek

A megnövekedett környezeti zajok, a módosult zenehallgatási
szokások (iPod-ok, mp3 lejátszók), a zajos munkahelyeken a hallásvédelem gyakorta előforduló teljes hiánya mellett a hallószervek
természetes úton történő elöregedése sem kímél bennünket.
Előbb-utóbb valamilyen mértékben mindannyian érintettek leszünk,
vagy már érintettek is vagyunk. A kérdés inkább az, hogy kinél
mikor jön el az a pillanat, amikor bejelentkezik hallásvizsgálatra
egy Amplifon Hallásközpontba.

2.

Hallásvizsgálatot hallásközpontban
érdemes elvégeztetni

Sokszor előfordul, hogy háziorvosi rendelőkben mobil műszerekkel hallásszűrést végeznek különböző hallókészülék forgalmazók.
Ez hasonlóan elfogadhatatlan és szakmai képtelenség, mintha
félhomályban vagy sötétben akarnánk látásvizsgálatot csinálni. A
hallásvizsgálathoz ugyanis csend kell, ami a hallásközpontokban
a speciálisan, kifejezetten erre a célra kialakított hangszigetelt
vizsgálókabin biztosít. Az utcazaj, a padló kopogása vagy más
zavaró tényezők teljesen elferdíthetik a mérések eredményét. Így
pedig nem lehet pontos képet kapni, legjobb esetben is csak
tájékoztató jellegűek a kapott adatok, ami akár téves terápiához
is vezethet. Ne hagyja magát becsapni!

A hallásvizsgálat teljes
mértékben ingyenes

Ez azt jelenti, hogy a hallásvizsgálatÖnnek valóban nem kerül egyetlen
forintjába sem, azaz Önnek nem kella helyszínen ﬁzetnieérte, valamint a
vizsgálatot végző Amplifon Hallásközpontoksem számolnak el pontokat
a Társadalombiztosítási Pénztár felé.

4.

A hallásvizsgálat
fájdalommentes

A vizsgálatok teljesen fájdalommentesek. Az anamnézis felvétele után a hallójárat ellenőrzése, majd maga a hallásvizsgálat
következik, aminek célja, hogy a hallásspecialisták segítségével
megtalálják azt a legkisebb intenzitású hangot, amelyet Ön
már éppen meghall. A következő lépésekben pedig jelezni kell,
hogy melyek azok a legerősebb hangok, amiket Ön még tolerál,
mennyire hallja meg a beszédet, és mennyire sikerül megértenie
azt. A hallásvizsgálat tehát teljeskörű, és csupán 25-30 percet
vesz igénybe.

5.

A hallásvizsgálatra nem kell
órákat várni

Az úgynevezett előjegyzési rendszernek köszönhetően minden
hallásvizsgálat előre megbeszélt időpontban történik. Önnek
csupán fel kell hívnia a 06-27/620-573-as telefonszámot, és
a Vác, Köztársaság utca 10-12.szám alatt találhatóAmplifon
Hallásközpont munkatársaival közösen egyeztetnek egy Önnek
megfelelő időpontot. A más egészségügyi intézményekben
általános, sokszor órákig tartó, bosszantó várakozás így teljesen kiküszöbölhető.

KÖZELKÉP

VÁLASZTÁS 2014

Harrach Péter győzött a választásokon
Az egyéni jelölti és a pártlistás szavazáson is
Fidesz-KDNP, Kormányváltók, Jobbik a sorrend
- Hogy értékeli a választásokat, mit
olvas ki az eredményekből? - kérdeztük
a Pest megyei 4. választókerület egyéni
országgyűlési képviselőjévé választott
Harrach Pétert.
- Számítottunk arra, hogy nyerünk, de
azt kell mondjam, hogy a várakozásainknál
is jobb az eredmény. Megtisztelő számunkra a szavazók ilyen mértékű bizalma. Ezért
mindenekelőtt köszönettel tartozunk a
választóknak, akik a jelek szerint értékelték az elmúlt négy év teljesítményét mind
országos, mind helyi szinten. Ki kell emelnem a kampányunkat segítő önkéntesek
szerepét, hiszen nélkülük nem tudtuk volna
hatékonyan közvetíteni az üzenetünket,
ami lényegében ez volt: folytatjuk, amit
négy éve elkezdtünk.
- Politológusi megfogalmazás szerint a balliberális oldal kihagyta a
ziccert, hogy megalapozott kritikai- és
programhirdető kampányt folytasson,
ehelyett a gyűlöletkeltésre alapoztak.
Erről mi a véleménye?
- Ha a Gyurcsány Ferenc vezette szerveződés is azt mondja: ezt tettük, ezt folytatjuk, akkor vége a kampánynak, hiszen
józan ember nem szavazott volna rájuk.
Ezért választottak egy általuk hatékonyabbnak vélt eszközt, a másik oldal lejáratását és a miniszterelnök démonizálását.
A magas hőfokú gyűlölet viszont, amit a
kampány végén tapasztaltunk, minden jó
érzésű emberben megdöbbenést váltott ki.
A kisstílű személyeskedés országszerte
része volt a baloldali kampánynak, nálunk
is előfordult, de ezekre nem volt érdemes
válaszolni, most meg már jobb elfelejteni.
Aggódom, hogy az új parlament légkörét is
meg fogja fertőzni a kampányban begyakorolt gyűlölet. Pedig minden lehetőség
adott egy konszolidált korszakhoz.

- Most a korábbi 386 helyett csak
199-en vesznek majd részt a törvényalkotói munkában, ami bizonyára
jóval nagyobb felelősséget és terhet
ró minden képviselőre. Mit vár ettől
az új parlamenti felállástól?
- A kisebb létszám és az új Házszabály
a hatékonyabb munka lehetőségét kínálja, persze minden az emberen múlik, a
fegyelmezettségén, felelősségérzetén,
együttműködési készségén.
- Mik a fő tételei a programjának az
egész választókerület vonatkozásában?
- Ha egy mondatban kell válaszolnom,
azt mondom: a települések és az ott élő
polgárok érdekét fogom továbbra is képviselni, illetve jelen leszek a helyi közösségek
életében. Nem én fogom kitalálni, hogy
mit kell tenniük, hanem ők, hogy mit kell
képviselnem. Megmondják, mire van szükségük, és én megpróbálok közbenjárni.
Mondok néhány sikeres példát az elmúlt
hónapokból. Az acsaiak új tanuszodája
évek óta használaton kívül állt (a váci

MSZP: Tovább folytatjuk az építkezést
Kiss Zsolt köszönetet mondott
mindazoknak, akik
őt és a Kormányváltók néven indult öt
baloldali-liberális
párt és egyéb politikai tömörülés szövetségét támogatták
szavazataikkal. Ugyanakkor gratulált az
összes többi jelöltnek, politikai erőnek,
akinek üzenete volt a kampányban. Hozzátette: az eredményeket tudomásul véve
most ők ígérik, hogy folytatják a megkezdett munkát, határozattan képviselni fogják
az általuk vallott értékeket, nem engednek
a diktatórikus intézményépítésre vonatkozó törekvéseknek, minden erejükkel azon
lesznek, hogy a kormányzó erőket rávegyék
arra: ne söpörjenek le erőből minden ellenzéki javaslatot, hanem nyissanak a közös
gondolkozás vonatkozásában.

- A számok azért valamelyest minket
igazolnak, hiszen 2010-hez képest számszerűen mi növelni tudtuk a támogatottságunkat Vácon, míg a Fidesz-KDNP
támogatottsága csökkent. És bár ez nem
hozta meg számunkra a remélt sikert,
mégis okot ad a reménykedésre a jövőre
nézve. Most az eredmények mélyreható
elemzésének van itt az ideje, a sebek
nyalogatásának semmiképp, hiszen máris
készülni kell a következő megmérettetésekre.
A kampány hangulatáról, stílusáról
szólva kiemelte, hogy a körzetben nem
volt jellemző a mocskolódás.
- Viszont az utolsó estén a Fidesz
aktivistái megrongálták számos plakátunkat. Még üldözés is kialakult, igaz,
nem sikerült tetten érni az elkövetőket.
Viszont kampánycsapatuk vezetői tartoznak annyival, hogy számot adjanak
az igazságról - mondta Kiss Zsolt.

RIBÁRY ZOLTÁN
ribary.zoltan@gmail.com

mélygarázshoz hasonló az ő problémájuk
is), rövidesen működni kezd. A szobi rendelőintézetet pénzügyi csőd fenyegette,
kaptak mentőövet. A Nagybörzsöny-Szob
kisvasutat végig kellene építeni, megszületett a nagy összegű támogatásról szóló
kormányhatározat. Csörögnek új iskolára
van szüksége, Sződön és Vácdukán a régit
kell bővíteni, reményeink szerint őszre
mindegyik kész lesz. Egyszóval az a program, amit a helyiek kérnek.
- És végül kérem, szűkítse le néhány
mondatban a törekvéseit kifejezetten Vácra!
- Legfontosabb számomra, hogy a váci
közéletben nyugalom és alkotó légkör
legyen. Ezen túl, mint a többi településen, a városvezetés terveit igyekszem
támogatni. Ez a munka már elkezdődött,
példaként had említsem a közvilágítás
felújítását. Bizonyára a jövőben is lesznek
egyszerű ügyek és néhány nagy ügy, aminek mindenképpen neki kell látni. Egyet
biztosan ígérhetek, dolgozni fogok rajtuk, a siker a lehetőségek alakulásától is
függ. Gondolok az M2-es út négysávossá
tételére, a mélygarázs ügy megoldására,
a régen várt híd megépítésére.

Jobbik: Nőtt az
elfogadottságunk
A h arm ad ik
helyezett Jobbik
részéről Fehér Zsolt
képviselő-jelölt elsőként azt emelte ki,
hogy a parlamenti
pártok közül egyedül nekik sikerült
igazán jelentős számban növelniük a támogatottságukat 2010-hez képest. Szavai szerint négy évvel ezelőtt tehát nem egyszeri
fellángolásról volt szó, sőt növekedett a párt
társadalmi beágyazottsága. Hozzátette:
mindezt úgy érték el, hogy nekik nincs
országos csatornájuk.
- Ami a kampány stílusát illeti, kijelenthetjük, hogy mi küzdöttünk a
legtisztább eszközökkel, szemben sokan
másokkal, bár egyik óriásplakátunk
szövegének Főzzön Jobbik!-ra átírását,
saját plakátarcom némely karikírozását
kifejezetten mulatságosnak találtam.
Kászonyi Károly
helyi önkormányzati képviselő sokkal
keményebben fogalmazott, az MSZP-t
felszólította a helyi
el n ök s é g e g y ik
tagjának lemondatására, szerinte az
illetőnek nincs helye
a közéletben, miután az egyik közösségi portálon alpári módon minősítette a Vácott szavazó 102 éves felvidéki nyugdíjas tanárnőt.

Fidesz-KDNP:
Biztos felhatalmazást
kapott a szövetség
A FideszKDNP választási
eredményeket értékelő sajtótájékoztatóján Pető Tibor
k a m p á n y fő n ö k
kiemelte, hogy Vácon a harminc szavazókör mindegyikében a pártszövetség nyerte a pártlistás
szavazást, és az egyéni jelöltek esetében
is csak egy helyen vitte el a szavazatok
többségét Kiss Zsolt.
- Köszönetet mondunk a választóknak ezért az elsöprő, megtisztelő támogatásért, és hangsúlyozottan kiemelem
a kampányunkat segítő önkéntesek
munkáját - mondta Pető Tibor.
Fördős Attila
polgármester
gratulált Harrach
Péternek a megg yőző sikeré r t ,
h i s z e n l e g fő b b
riválisát is csaknem 20 százalékkal előzte meg.
- Akik kevésbé örülnek a választások
kimenetelének, az eredmény alapján megfontolhatják, hogy a nemzeti érdekek képviselete mindennél fontosabb a szavazók
többségének - emelte ki Fördős Attila.
Az eredmények értékelése mellett
Pető Tibor nem ment el szó nélkül Bóth
János azon felszólítása mellett sem, miszerint neki, mint kampányfőnöknek le
kellene mondania politikai tisztségeiről,
miután plakátrongálás nyomán tett feljelentés alapján a rendőrség meghallgatta
őt, és a gépkocsiját is átvizsgálta.
- A hatóságtól kapott tájékoztatást
úgy tolmácsolhatom, hogy az autóm
átvizsgál ása során nem kerü lt elő
semmiféle bűnjel, ezzel ezt az ügyet
lezártnak tekinthetjük. Sajnálom hogy
a feljelentéssel, illetve egy, a választókat
megtévesztő, Harrach Péter bejutást
szavatoló pártlistás helyére hivatkozó
szórólap terjesztésével Kiss Zsolt is
csatlakozott a félrevezetés- és a gyűlöletkeltés politikáját gyakorlókhoz. A
lemondásomra való felszólítás kapcsán
pedig inkább Bóth Jánosnak ajánlom
a figyelmébe ezt a lehetőséget, bár
nem szólítom fel, mert nekünk talán
jobb is, ha ő marad a baloldal helyi
vezetője, hiszen a választók tisztában
vannak polgármesteri örökségével és
politikai stílusát is kiismerhették.
Harrach Péter örömét fejezte ki,
hogy ötödször is sikerült nyernie egyéniben, ezúttal megváltozott határú, a
korábbinál nagyobb választókerületben,
amelybe immár Vác is beletartozik.
- Köszönöm, köszönjük a támogatást
a választóknak, egyértelmű felhatalmazásuk alapján készen állunk a munka
folytatására - mondta a megválasztott
képviselő.
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Ünnepelt a Váci Dunakanyar Színház

Realista remekek
a Görög Templomban
Négyen a Gyulai Művésztelepről
a címe a Görög Templom kiállítóhelyen április 3 -án megnyitott és
május 25-éig látható időszaki kiállításnak. A négyek: Balogh Gyula,
Bodor Zoltán, M arosvári György
és Szakáll Ágnes.
„A mai is aktívan működő Gyulai Művésztelep 1969. augusztusban
nyitotta meg kapuit. A művésztelep
legkarakteresebb alkotói közül a Görög Templomban most négy művész
munkáit mutatjuk be. Balogh Gyula,
Marosvári György és Szakáll Ágnes
még az 1970-80-as évek fordulóján
remek realista képek alkotásával tűnt
fel a gyulaiak között, Bodor Zoltán
festő pedig később csatlakozott a
társasághoz.
Balogh Gyula, Marosvári György
és Szakáll Ágnes közös érdeme, hogy
az 1970-80-as évek fordulóján nem az
újdonság bűvöletében kezdtek alkotni, hanem felfedezték, hogy a valóságot és annak művészi lenyomatát,
a realista festészetet nem eltörölni
kell, hanem épp ellenkezőleg, feltámasztani és megőrizni. Rájöttek,
hogy a valóságot meg kell örökíteni,
mert a valóság nem csak mulandó,

Születésnapi beszélgetés Kis Domonkos Márk igazgatóval

hanem szép is, mi több, ez a valóság köt össze minket szüleink és a
nagyszülők világával. Tehát többről
van szó, mint stílusról, ez többlet, a
realizmus által kifejezhető identitás,
a kik vagyunk kérdés megválaszolása” - írja a tárlat ajánlójában Bárdosi
József művészettörténész.
(A kiállítás támogatója a Nemzeti Kulturális Alap és Vác Város
Önkormányzata.)

Közkincseink XXII.
AZ ARC, AMELY LÁTTA HÚSVÉTKOR VÁC PUSZTULÁSÁT
KEGYES ZOLTÁN

Egy kulturális célra emelt épület - megannyi korosztály tagjainak a törzshelyeként - sok-sok generációt kiszolgálhat, ha
az illetékes döntéshozók mindig megtalálják a megfelelő funkcióját. Fájó évtizedes intermezzóval ilyen hely a Csányi
körúton magasodó patinás „palota”. Ami eredetileg színháznak készült, aztán évtizedekig mozi volt, és bár később
évekig elhanyagolódott, egy évvel ezelőtt - sokak álmának megvalósulásaként - végre tényleg Thália szentélyévé vált.
„Apa, mi ez? Kicsim, ez egy színház.
De az mi? Tudod, ahol János vitéz végül
összejön Iluskával, vagy Lúdas Matyi
háromszorosan visszaadja Döbröginek
a verést, vagy Süsü, a sárkány ott segít, ahol tud, láttunk ilyen előadásokat
Pesten. Ja, akkor tudom. Bemenjünk
megnézni a plakátokat? Igen, menjünk!”kaptam el egy tízen inneni cserfes fruska és apukája párbeszédét a Teátrum
Kávézó egyik asztalánál ülve, miközben
Kis Domonkos Márk direktor is betoppant a megbeszélt interjúra.
- Ugye hallotta a beszélgetés
foszlányait?

Fotó: Ribáry Z.

építésébe kezdett. A Boldogságos Szűz tiszfekete lepellel takarták le a hívek a drágaköteletére emelt fogadalmi templom vélhetőleg
vekkel kirakott aranyozott feszületet, hogy
az első tekintélyesebb méretű kőépület volt
Jézus szenvedésére készülve jelképesen is
A mi kőarcunk. Rengeteg
a környéken, amely mellé égetett téglából és
elhatárolják magukat a világi gazdagságtól.
faragott kőarc létezik a
további faragott kövekből az egyházi szemé-  A „mi kőarcunk” látta ezt is, mint ahogy
világon, vannak egészen
lyek: a püspök, a káptalan, a papok szállása
kidolgozottak, mint Micheazt is, ahogyan a lakosságon egy ideje
és Géza király alkalmi lakhelye is felépült.
langelo fenséges Dávidnyugtalanság vesz erőt és lehetőségeik
jának az arca, vagy kevésbé kidolgozottak,  A „mi arcunkat”, amiről a cikk szól, ekkor
szerint a falak erősítésébe kezdenek. A „mi
mint a Húsvét-sziget uborka fejű óriásai. Az
kőarcunk” hallhatta, amint a kor hírvivői
faragták ki a kőmívesek, vélhetőleg ektalán a Duna túloldalára menekült szem„elrontott” márványtömbnek a reneszánsz
egy keleti népről beszélnek, akik megölnek
kor került fel a román kori székesegyház
tanúk elbeszélése alapján a kor krónikása,
géniusza Dávid tekintetét adta, amely látta
mindenkit, majd felégetve hagynak mindent
egyik falára, talán egy boltív gyámköve
Rogerius mester leírta az utókor számára:
felvirágozni az európai kultúrát, míg a vele
maguk után. Aki tehette, bejött a környékről
lett. Kőszeme láthatta a fejlődő várost, a
 „Batunak a... serege Vác városához
nagyrészt közel egy időben faragott Húsa városba újdonságot hallani és az újság arkereskedők és iparosok emelkedő épületeit,
érkezett... Miután elfoglalták és legyőzvét-szigeti óriások alkotóik civilizációjának
ról szólt, hogy a Tisza felől közeledik a tatár.
a hajdani piacteret, amint szorgos kezek
ték a várost és nagy vitézül megadásra
pusztulását hordozzák néma tekintetükben.
1241 március 17-e volt, a Feketevasárnap.
lekövezik, egyszóval látta a korai Vácnak a
kényszerítették azokat, akik az egyházban,
Aki hitte az újságot, az átevezett a Duna
gyarapodását. A „mi kőarcunk” megélte a
 Van a Váci Tragor Ignác múzeumban is egy
vagy az egyház kőépületeiben kerestek
túloldalára, aki kevésbé hitte, az a város170 évnyi békeidőt, látta a halandók ﬁait
kőfej, pontosabban több is, de az, amelyikről
menedéket, mind a városból, mind a körül
kában, főként a vastag románkori falakkal
felnőni és meghalni, és láthatta azt is, hogy
most írni szeretnék, az látta a városnak és a
fekvő falvakból a nép megszámlálhatatlan
védett Boldogságos Szűz Székesegyházban
a városka lakói nem tartanak az ellenségtől,
lakosainak iszonyatos pusztulását húsvétkor.
tömegét, és miután az egyház kincseit a
kereste a menedéket. A „mi arcunk” tehát
hiszen a település határait főként facölöpök A vár, amely nem is volt annyira vár. Több
birtokukba vették, a kanonokokat, és más
látta, amint öregek, nők és gyerekek zsúfokel és földsánccal vert fallal vették körül.
történész foglalkozott Vác alapításával, hitelt
személyeket, úriasszonyokat és leányokat,
lódnak a háromhajós csarnokba, érezhette
érdemlő írások azonban a vár építéséről,
 A Feketevasárnap. 1241 tavasza volt. Adakiket nem akartak karddal elpusztítani,
a félelmet, és talán hallhatta is, amint az
illetve arról, hogy pontosan mit is értettek a
digra már jócskán a vert falakon túl érhetett
tűzben elégettek. Így a kínhalálról elnevezett
istenhez fohászkodnak.
krónikások váci vár alatt, alig maradtak ránk.
a város, a városon túl, a papi birtokokon
vasárnapon kínhalált szenvedtek a váciak,
E néhány sor, illetve a régészek által végzett
parasztok éltek apró házaikban, és művel-  Rogerius krónikája. A „mi arcunk” nem
hogy kiérdemeljék osztályrészüket az Úr
feltárások alapján elfogadott azonban, hogy
ték a földet. Vác és a környék a húsvétra
tudja elmondani, ami ezután történt. ElgyöJézus Krisztussal.
I. Géza király - miután Vác környékén legyőzkészült, pontosabban a húsvét előtti Feketetört ábrázatára a 70-es évek derekán, a
te a szintén Árpád-házi Salamont (1072) és
vasárnapra. Ekkor katolikus szokás szerint
föld mélyén, a ferencesek szenespincéjében
A képen látható kőfejet a városi
ezzel elnyerte a koronát - egy székesegyház
a Boldogságos Szűz Székesegyházban is
találtak rá a régészek. A borzalmat azonban,
Tragor Ignác Múzeum őrzi.

RIBÁRY ZOLTÁN
ribary.zoltan@gmail.com

- Igen, hallottam, mivel igyekszem
ﬁgyelni minden rezdülésre a közönség
részéről. Ez a kis csevegés is nagyon
megmelengette most a szívemet, de
nagyobb általánosságban szintén biztatóak a visszajelzések. Ami abból
adódhat, hogy az egyik fő szempontunk, hogy nálunk minden korosztály
otthon érezze magát, a kisgyerekes
családok, az általános- és középiskolások ugyanúgy mint a húszon alig
túliak, a középkorosztály tagjai, no és
az idősebbek egyaránt. És úgy tűnik,
sikerült megtalálni ehhez a kulcsot a
műsorpolitikánkkal. Első évünk nekünk magunknak is szinte hihetetlen
sikertörténet - mondta egy szuszra a
direktor, miközben helyet foglalt, hogy
belevágjunk a színház születésnapja
kapcsán egyeztetett beszélgetésbe.
- Bár sokan fanyalogtak-kételkedtek a színház indulásakor az
intézmény létjogosultságát illetően,
mostanára mintha elcsendesültek
volna az ilyen hangok.
- Én inkább előre tekintek. Az alapokat
leraktuk, büszkén kijelenthetjük, hogy
Vácnak és a járásnak, vagy ha úgy jobban tetszik, a kistérségnek immár önálló
színháza van, a helyieknek és a környékben élőknek nem kell messzebb menniük egy-egy igazán színvonalas előadás
kedvéért. Házhoz szállítjuk a legnépszerűbb produkciókat, de ezeken túlmenően
úgymond rétegdarabokat is bemutatunk.
- Hogyan lehet - ha kell egyáltalán
- előrébb lépni erről a szintről?
- Miért ne kellene előrébb lépni, meg
is vannak erre a több lépcsős elképzeléseink. Például az idei egy saját előadás

után a következő évadban már
legalább négyet
tervezünk. Hoszszabb távon pedig nagy álmunk
egy önálló kis
társulat kialakítása proﬁ színészekkel, mindeközben a Fónay Humánia
társulat tehetséges ﬁataljaira is építve.
- Egyelőre értelemszerűen alapvetően befogadó színház az intézmény,
így a legtöbb darabra egy, legfeljebb
két előadáson várják a közönséget.
De azért már van tapasztalatuk arról is, hogy amúgy mekkora szériát
érhet meg egy-egy produkció. Nos,
mit látnak reálisnak ezen a téren?
- Saját előadásunkat, Az emberke
tragédiáját vehetjük alapul, amelyet
már háromszor játszottunk, egyaránt
telt ház előtt, noha ez egy rétegdarab.
Tehát a szélesebb közönséget vonzó
művek esetében öt-hat alkalom is elképzelhető. Az a célunk, hogy hamarosan
ilyenekkel is előrukkolhassunk.
- A kőszínházi évad hamarosan
lezárul, ezért kérdezem, milyen tervük van a nyári időszakra?
- A tavalyi első alkalom után az idén is
megrendezzük a V4 Fesztivál és Színházi
Találkozót. A június 24-28-áig tartó rendezvényen a debreceni, a tesini, a zsolnai
és a radomi színház képviselteti magát,
kiegészítő programként fellép a Csík zenekar, a Quimby, Dolhai Attila és zenekara,
illetve Hobo, aki itt ünnepli a harminc évvel ezelőtt megjelent Vadászat című album
jubileumát. És ha már a Visegrádi Négyek
összefogásnál tartunk, színházi értelemben a kapcsolat fő bázisa kívánunk lenni.
Ezért a következő évadban a saját előadásokhoz egy-egy magyar, cseh, lengyel és
szlovák szerző színművét választjuk, és
hosszabb távon is erre törekszünk majd.

GÁLA ÉS KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
DÍSZVENDÉGEKKEL
Napra pontos születésnapja alkalmából a színház - az alapítás
óta eltelt időszakról számot adó
kiállítás megnyitásával, gálaműsorral - április 5-én nagyszabású
ünnepségre várta a közönséget.
Az eseményen Halász János államtitkár kiemelte, hogy a kultúra
az egyik legfontosabb erőforrásunk, ezért fontos, hogy minél több
teret kapjanak, akik ilyen téren
értékeket közvetítenek.
- A váci önkormányzat ezt a
nehéz gazdasági körülmények között is szem előtt tartotta, amikor
a színházat megalapították. És ehhez szívből gratulálok a város egész
közösségének, annál is inkább, mert
az elmúlt egy évben azt is bebizonyították, hogy tényleg életképes
az új kulturális színhely. Azt kell
mondjam, hogy ahogy szinte berobbantak a színházi világba, az alapján
nagy sikerre hivatottak a jövőben
is - mondta Halász János.
Harrach Péter országgyűlési
képviselő kiemelte, hogy a kiállítás a színház életképességének
ékes bizonyítéka.

- Már az épület külső és belső
megjelenése alapján is látni, hogy a
helyet sikerült felébreszteni Csipkerózsika álmából, magyarán népszerű
a színház. Nyilvánvaló, hogy további
fejlődés előtt állnak. Ehhez pedig
meg kell adni a támogatást mind
az állam, mind az önkormányzat
részéről - fogalmazott a politikus.
Fördős Attila polgármester
elöljáróban arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábban hosszú
évekig elhanyagolt épület milyen
szépen megújult, amióta újra gondos gazdái vannak.
- Amikor négy évvel ezelőtt munkához láttunk, már akkor is tudtuk,
hogy Vácnak és a kistérségnek szüksége van egy önálló színházra. Nem
csalódtunk, az elmúlt egy év ékes bizonyíték. Az önkormányzat részéről a
továbblépéshez ugyancsak megadtuk
az alapot azzal, hogy az idei költségvetésünkben több mint duplájára
emeltük az intézmény támogatását,
de legalább ilyen fontos a közönség
szerepe, az, hogy folyamatosan nagy
számban beüljenek az előadásokra tekintett előre a polgármester.

- Ön színművész, így adódik a
kérdés, hogy nem hiányzik a sűrűbb
színpadi jelenlét?
- Nagyon sokrétű munkát jelent a
direktori szerep, egész embert kíván,
így nincs is rá időm, hogy hiányozzon
a több fellépés, de most ez a feladatom,
amit nagyszerű, megtisztelő lehetőségként élek meg.

Fotó: Cservenák Péter
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FÓRUM

HAJRÁ VÁC!

A Siófokkal bekeretezett nyeretlenség

A H Ó N A P FOTÓ I
Az utóbbi néhány hetet tekintve
a Forte Fotóklub Vác rendkívüli
kiállításszériával büszkélkedhet
tagjainak köszönhetően, így ezúttal az ezeken az egyéni- és páros
bemutatókon, pályázati tárlaton a
nagyközönség elé tárt alkotásokból
válogattunk rovatunkba.
A Budapesti Kézművesipari
Szakképző Iskola tizedik nemzetközi fotópályázata számadó tárlatára beválogatták
Ódor Enikő „Az apokalipszis lovasai” sorozatából
a Fekete Lovas című képet.
Ódor Enikő - Fekete lovas
A művelődési központban két
apa-ﬁú duó munkáiból is páros tárlat
nyílt: előbb idősebb és ifjabb Sáray
Tibor állítottak ki, aztán Cseledy
Andás Sándor és Cseledy Attila
András művei kerültek fókuszba.
A Margaréta Kávéházban pedig önálló
kiállításon mutatkozott be Dudás József.
Összeállításunk tehát ezúttal tárDudás József - Erdei makro lat a fentiekben felsorolt bemutatók
képeiből.

ifj. Sáray Tibor - Ligeti tó

Sáray T. - Hegyestorony 3D

Cseledy A. - Dóm és a Mennyország

Cseledy A. A. - Emberi szökökút

- Ennek a korszerű pályának a
kialakítása bizonyítja, hogy céljainkat összefogással a legnehezebb körülmények között is megvalósíthatjuk - kezdte köszöntőjét Pető Tibor
fejlesztésekért felelős alpolgármester,
egyben a VLSE elnöke. - Az összefogás
kapcsán elsőként kiemelem a labdarúgó
egyesületünkben sportoló több mint
300 utánpótláskorú focista és szüleik
szerepét. Aztán megemlítem a kormány segítségét a TAO-s támogatási
rendszer révén. Harmadrészt hozzáteszem, hogy önkormányzatunk és az

MLSZ Pest Megyei Igazgatóságának
támogatása is fontos volt. Méltatom
továbbá a sikeres pályázatot elkészítő
fociklubot, élén John Marshall tulajdonossal. Végül, de távolról sem utolsó
sorban a szponzorok hozzájárulásáról
se feledkezhetünk meg.
Harrach Péter országgyűlési képviselő azt emelte ki, hogy a váci labdarúgó központ a választókerület egésze
szempontjából is kiemelkedően fontos
bázis, mind a proﬁ élsport terén, mind
a ﬁ atalok sportolása, egészséges életmódra nevelése szempontjából.

Az új műfüves edzőpálya - a
Vác FC sikeres pályázata alapján,
ezen túlmenően pedig önkormányzati és szponzori támogatással 70 milliós beruházással készült el,
és alapvetően az utánpótláscsapatok felkészülését segíti.

Fotó: Cseledy A.

KÖZÉPPONTBAN
AZ UTÁNPÓTLÁS

Benkő Tamás, az MLSZ Pest Megyei
Igazgatóságának vezetője emlékeztetett
arra, hogy éppen húsz évvel ezelőtt a
Vác FC Samsung nyerte az elsőosztályú
bajnokságot, és most - igaz, sokkal alsóbb
szinten - újra bajnokesélyes a klub.
- Az elmúlt időszakban sok pályát
avathattunk szerte a megyében a TAOpályázati rendszernek köszönhetően,
Vácon viszont ez az első, tehát ez a nap
nagy ünnep. A helyi egyesület taglétszáma alapján egyértelmű a beruházás
létjogosultsága. A jövőről pedig legyen
elég annyi: bízzunk benne, hogy Pest
megyének újra lehet elitligás csapata, ami
leginkább innen a Dunakanyarból képzelhető el, erre az egyre fejlődő bázisra
alapozva - mondta Benkő Tamás.

Amikor 2013. szeptember 28-án este
fél nyolc körül a Siófok 26-24-es legyőzése
után a váci szurkolókkal való pacsizásra
vonultak fel az Ipress Center-Vác NB I-es
kézilabdázónői, aligha gondolta valaki,
hogy több mint kétszáz napot és a Balatonpartiak újabb váci vizitjét kell megvárni
ahhoz, hogy ismét hazai bajnoki győzelemnek örülhessünk (IPC-Vác – Siófok
21-16). Konkoly Csaba vezetőedző tanítványai ugyanis az alapszakasz további
hét, és a rájátszás egy itthoni mérkőzése
közül négyet elvesztettek és ugyanennyin
osztoztak meg a pontokon. Volt ugyan egy
kupagyőzelem a váci sportcsarnokban, de
a Fehérvár KC elleni minimális siker csupán szépségtapasz volt a kupabúcsún.

Sporthírek
röviden
Asztalitenisz

Új műfüves edzőpálya
a ligeti labdarúgó sportközpontban
A labdarúgó sportközpontban március utolsó szombatján új műfüves edzőpályát avattak a létesítményegyüttes liget felőli oldalán.

HAJRÁ VÁC!

Fördős Attila polgármester mindenkinek köszönetet mondott, aki szerepet
vállalt és vállal a váci labdarúgás vérátömlesztésében, stílszerű zárszóként
pedig hozzátette: Hajrá, Vác!
R.Z.

BRIT DÍSZVENDÉG
A Vác FC tulajdonosa John
Marshall brit üzletember, így nem
csoda, hogy a pályaavatón Jonathan
Knott, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete szintén
részt vett, ráadásul nem csak a partvonalon álldogált, hanem labdába is
rúgott az eseményt megkoronázó
támogatói focitornán.

 A Pénzügyőr második csapatától
elszenvedett csúnya vereség után javítottak NB I-es pingpongosaink. A Váci
Reménység a pécsieket verte hazai
környezetben 10:8-ra és május közepén szintén itthon, a Győr ellen vívja a
következő csapatbajnokiját.

Atlétika
 Budapesten rendezték meg a senior
atléták világbajnokságát. A hetven
ország négyezer versenyzőjét felvonultató viadalon 320 magyar sportoló állt
rajthoz, köztük a Váci Ifjúsági SE atlétája,
Sági József is. Ő a negyven év felettiek
kategóriájában a nyolc kilométeres mezei
futásban és a félmaratoni versenyben
indult és korosztályában a magyar indulók
közül mindkét alkalommal a legjobb
eredményt elérve, a negyedik helyen zárt.
A két szám csapatversenyében a mieink
egy-egy arany- és ezüstérmet vehettek át.

És ismét Karcsika
Bár Szathmáry Károly már a harmincas
éveit tapossa, ám városunk sport iránt
érdeklődő polgárai szeme láttára érte el
sikereit már siheder korától, így a becézés
szinte természetes mindenki számára. Pedig Karcsika többszörös világ-, kontinensés magyar bajnok!
Sportágát nevezték gombfocinak, volt,
hogy asztali labdarúgásként ismertük, mostanában szektorlabdaként emlegetik.
Az elnevezés változhatott, ám hogy az
egyik legjobb művelője a váci születésű és
a város klubjainak sok dicsőséget szerző
Szathmáry Károly, az bizony kőbe vésett
igazság. Nemrég például a Budafokon

Korábban volt, hogy szinte kibérelte
a váci hölgykoszorú a bajnokság 9. helyét. Volt, hogy az éremért szoríthattak

a váci kézilabdabarátok. Jelenleg az 5-8.
helyért lépnek pályára a váciak – sajnos
nem mindig a Siófok ellen…

SPORT
EREDMÉNYEK
Női kézilabda NB I, rájátszás
Fehérvár KC – IPC Vác _____ 28 – 21
IPC Vác – Békéscsaba _______ 24 – 24
IPC Vác – Siófok ____________21 – 16
Férﬁ kézilabda NB I, rájátszás
Váci KSE – Mezőkövesd ____ 24 – 24
Cegléd – Váci KSE _________ 26 – 24
Váci KSE – Orosháza _______ 22 – 25

Fotó: Fehér Viktor

Evezés
 Április 18-19-én a Velencei-tavi
pályán rendezték a kishajós- és csapat
evezős válogatót, ahol a Vác Városi
Evezős Club számos versenyzője jogot
szerzett arra, hogy nemzeti színekben is
versenyezzen az idei versenyévadban.
Férﬁ felnőtt könnyűsúlyú kétpárevezős:
1. Galambos Péter (VVEC) és Csepregi
Gábor (DNHE); Férﬁ U23 könnyűsúlyú
kétpárevezős: Csiszár Péter (VVEC) és
Tamás Bence (MEC); Női felnőtt normál
súlyú kétpárevezős: Bácskai Dominika
(VVEC) és Bertus Kitti (Csongrád);
Férﬁ ifjúsági kétpárevezős: Ács Kristóf
és Bácskai Máté (VVEC) illetve Lázár
Dániel (Kalocsa) és Kovács Kornél
(VVEC). A ﬁú serdülő kategóriában a
válogatott négypárevezős összeállítása:
Majkó Bence (VVEC), Schopf Barnabás
(Mosonmagyaróvár), Molnár Balázs
(Mohács), Kerekes Krisztián (Mohács).

Futsal
 Túl van az élvonalba való feljutásért
vívott rájátszás felén a Dunatours Vác
FSE együttese. Herédi Attila vezetőedző tanítványai egy-egy győzelem
és vereség mellett három alkalommal
megrendezett szektorlabda Európabajnokságon láttuk
ennek bizonyítékát.
Itt a magyar válogatott tagjaként
csapataranyat szerzett - ezzel egyébként
társaival folytatták a mieink világversenyeken „megszokott”, húsz éve tartó győzelmi
sorozatát. Aztán az egyéniben is remekelt,
hiszen az egyenes kieséses szakaszban szoros
mérkőzéseken sorra búcsúztatta a sportág
legjobbjait, végül a döntőben gól nélküli
végeredmény után balszerencsés módon a
szétlövésben vesztett, így a marosvásárhelyi
Pákai György mögött ezüstérmet szerzett.

játszottak döntetlent és jelenleg a 4.
helyet foglalják el a táblázaton. A hatcsapatos csoport első két helyezettje
vehet részt ősztől az élvonalban, míg a
3-4. helyezett osztályozót vívhat az NB I
9-10. helyén záró gárdával.

Labdarúgás
 A megyei másodosztályban szereplő
Verőce ellen, idegenben játszotta a Pest
Megyei Kupa nyolcaddöntőjét a Vác FC.
Csank János vezetőedző legénysége
könnyed, 7-0 arányú győzelemmel jutott
tovább. A legjobb négy közé jutásért
május 7-én, szerdán a megyei élvonal
pontvadászatában is rivális Gödöllő
látogat Vácra, a meccs 17 órakor kezdődik. A győztes ott lehet az ősszel induló
Magyar Kupa országos főtábláján is.

Vízilabda
 Már csak egy forduló van hátra a férﬁ
vízilabdázók harmadosztályú pontvadászatának alapszakaszából. Legutóbbi két
mérkőzéséből a Váci Vízilabda SE egy alkalommal nyert (Vác – Gyöngyös 15-13),
egyszer pedig kikapott (Vác – Eger
9-20). Csapatunk a hatcsapatos csoport
ötödik helyén végezhet.

Futsal NB II, rájátszás
Békéscsaba – Dunatours Vác ___ 5
MAFC – Dunatours Vác _____ 5
Dunatours Vác – FTC _______ 8
Dunaújváros – Dunatours Vác __ 2

–
–
–
–

3
5
6
2

Labdarúgó megyei I. o.
Vác FC – Tápiószecső ________ 6
Érd – Vác FC _______________ 1
Vác FC – Törökbálint ________ 5
Gödöllő – Vác FC____________ 0

–
–
–
–

0
2
0
5

SPORTELŐZETES
(váci mérkőzések)
Női kézilabda NB I, rájátszás
05.10. szo. 18:00 IPC-Vác–Fehérvár KC
Férﬁ kézilabda NB I, rájátszás
05.03. szo. 18:00 VKSE – SZESE Győr
05.14. sze. 18:00 VKSE – Cegléd
Futsal NB II, rájátszás
05.05. h. 20:00 Dunatours Vác –
Békéscsaba
05.12. h. 20:00 Dunatours Vác–MAFC
05.26. h. 20:00 Dunatours Vác –
Dunaújváros
Labdarúgó megyei I. o.
05.10. szo. 17:00 Vác FC –
Százhalombatta
05.24. szo. 17:00 Vác FC – Csomád
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PROGRAMOK

HASZNOS
Május 15. csütörtök 20.00 óra
TEAtrum Café

Bardócz L. Csaba:
„Nevet, búg, szeret”
előadása, dalfestő vendéghangok
Császár Róbert és Farkas Péter
A műsor ingyenes!

MÁJUS HAVI
PROGRAMJAI
KIEMELT PROGRAMOK

Május 4. vasárnap 11:00-17:00

Hangtechnikai kiállítás
(ingyenes)
Május 4. vasárnap 19.00 óra

május 5. hétfő 9.00 nagyterem

Ovis csalogató 1. előadás

Takács Tamás Dirty Blues
Band koncert

10.30 nagyterem

Jegyár: 1200 Ft

Ovis csalogató 2. előadás
Május 11. vasárnap 19.00
május 7. szerda 15.00 – 17.00

Nyílt nap
május 9-10.

Kortárs zenei napok
május 17. szombat 9.00 – 13.00

Renee Taylor- Joseph Bologna:
A Bermuda háromszög botrány
vígjáték két felvonásban a Fregoli Színház
előadásában (Szereplők: Voith Ági,
Esztergályos Cecília, Magyar Attila, Szakács
Tibor, Timkó Eszter, Vertig Tímea)
Jegyár: 2500 Ft

Május 17. szombat 19.00

„Kávé, kuglóf, szerelem!”
zenés
szerelembeesés
a Spirit Színház
előadásában
(Szép Ernő műveit
használva írta:
Jantyik Csaba,
szereplők:
Gergely Róbert,
Nagy Enikő, Peller
Károly, Katz Zsóﬁ)
Jegyár: 1900 Ft
Május 20. kedd 18.00

Könyvbemutató Szekeres-Varsa Vera: Szalamandra

Felvételi meghallgatások

(Egy élet a Gestapóval és az ÁVÓ-val szemben)
A rendezvény ingyenes!

TOVÁBBI PROGRAMOK

Egyik sincs a másik nélkül

Május 24. szombat 15.00
A GYEREKNAP alklamából

„Az aranyszőrű bárány”
interaktív mesejáték a Magyar Népmese
Színház produkciójában. Az előadás után
kézműves foglalkozással várjuk a gyerekeket!
Jegyár: 900 Ft
Május 30. péntek 18:00
A Humor és Karikatúra Fesztivál keretében

Váci Dumaszínház:
Kiss Ádám és Mogács Dániel
Jegyár: 2500 Ft
Május 31. szombat 19.00

Szirmai Albert: Mágnás Miska
operett két felvonásban a Fogi Színház
előadásában (Szereplők: Fogarassy Bernadett,
Pankotay Péter/Kovács Etele, Teremi Trixi/
Wertig Tímea, Fogarassy András, Faragó
András/Benkóczy Zoltán, Gyurity István/Maros
Gábor, Borbáth Ottília/Zalay Lídia, Bodrogi
Attila; Kísér: Bíró Attila és kis zenekara)
Jegyár: 2500 Ft

Május 22. csütörtök 19.00
a Fónay-HUMÁNIA Társulat előadása
(Szereplők: Fehérvári Fruzsina és Smál Gábor)
Jegyár: 900 Ft

május 8. csüt. 17.00 nagyterem

Szalárdyné Kliczkó
Erika zongora
növendékhangversenye
május 9. péntek 17.00 Váchartyán

Filóné Nagy Eszter és Papp Szilvia
hegedű – zongora
növendékhangversenye
május 12. hétfő 17.30 kamaraterem

Szojka Sarolta furulya – oboa
növendékhangversenye

Szilágyi Orsolya klarinét
növendékhangversenye

Ezúton tudatjuk a 2014. április 28-ára
meghirdetett koncert szervezőjének, a Gag
Produkciónak közleményét: „Sajnálattal közöljük,
hogy az április 28-ára, Vácra meghirdetett „A
30 éves Kossuth-díjas Amadinda Ütőegyüttes,
Presser Gábor és Karácsony János jubileumi
koncertje” a Madách Imre Művelődési Központtól
független vis major okok miatt elmarad!
Gag Produkció”
Az okozott kellemetlenségekért szíves
elnézésüket kérjük! A Madách Imre
Művelődési Központ jegypénztárában
vásárolt belépőjegyeket visszaválthatják,
nyitva tartási időben, május 9-ig!
Madách Imre Művelődési Központ

május 14. szerda 17.00 Őrbottyán

Gála a Tánc Világnapja alkalmából

Filóné Nagy Eszter hegedű
növendékhangversenye

(Fellépnek: Bolero Táncsport Egyesület, Dancer
Shadows, Dínamic Táncstúdió, No Comment HipHop Tánciskola, Miami Tánciskola, Rajkó Talentum
Alapfokú Művészeti Iskola, Silverstar Művészképző
Iskola, Sipeki Anita Modern Tánc- és Balettiskola,
TiniDance Team, Váczi Néptáncegyüttes)
A belépőjegy ára: 500 Ft

május 13. kedd 17.30 kamaraterem

Kutor Noémi hárfa
növendékhangversenye
május 14. szerda 7.00 nagyterem

Zvolenszki Zoltánné fuvola
tanszaki kamarahangversenye
május 14. szerda 17.00 kamaraterem

Május 2. péntek 17.00 színházterem

május 15. csüt. 17.00 kamaraterem

Asztalos Enikő hegedű
növendékhangversenye
május 16. péntek 17.00 kamaraterem

Május 3. szombat

Buzási Diána és Seres Tamás
hegedű növendékhangversenye

Európa fesztivál

május 19. hétfő 18.00 nagyterem

Kovács Péter ütő tanszaki
hangversenye

a főtéren a MIMK és az önkormányzat
szervezésében. 16 órától táncbemutatók
szerepelnek a programban. 18 órai
kezdettel fellép a House of Grooves. 20
órától Varga Miklós és a Band ad koncertet.
Május 9. péntek 19.00 színházterem

május 20. kedd 17.00 nagyterem

Molnárné Vígh Zsuzsanna
zongora növendékhangversenye
május 24. szombat 10.00 kamaraterem

Zsovár Judit gordonka
növendékhangversenye

XIII. Nemzetközi
Akusztikusgitár Fesztivál
(Fellépők: Edward Powell (Kanada); A Chillio
gitárduó (Antoni Arnold, Hórvölgyi Péter;
Szabó Sándor 16 húros és bariton gitárokkal;
Ad Libitum és Szerdahelyi Tamás)
A belépőjegy ára: elővételben 1700 Ft,
az előadás napján 2000 Ft

Május 11. 18.00 tükörterem

Május 25. 10.00-19.00

Solymos Mónika és gyermek-,
valamint felnőtt hastánc
csoportjainak tánc estje

Gyermeknap

Belépőjegy ára: elővételben 1000 Ft,
az előadás napján 1300 Ft
Május 16. 19.00 színházterem

Tabáni István koncert
(A televíziós tehetségkutatón a zenei világba
berobbant eőadó legutóbbi elismeréseként tavaly
májusban elnyerte a Transilvanian Music Awards
Zenei Díjkiosztó Gálán „Az év férﬁ hangja” díjat.
Jelenleg újabb lemezén dolgozik, de emellett
természetesen rendszeresen fellép, mert fontos
számára a közvetlen találkozás a közönséggel.)
A belépőjegy ára: elővételben 1800
Ft, az előadás napján 2100 Ft
Május 17. 17.00 aula

Az 50 éves Váci Harmónia
Kórus jubileumi hangversenye
(Az 1964-ben alapított nőikar Bogányi
Tibor vezetésével 1976-ban vegyes karrá
alakult. Az egykori KISZ kórus Európaszerte képviselte a magyar kóruskultúrát,
mind versenyeken, kórusfesztiválokon.
Az este alkalmával meghallgathatják a
jelenlegi kórus műsorát, emellett a jubileum
alkalmából nosztalgia nőikar és vegyes kar
is fellép, melyek a kórussal eddig dolgozó
karnagyok vezetésével éneklik a kórus
számára legkedvesebb műveket, ezzel egy
színes képet adva az elmúlt 50 évről.)
A belépés díjtalan!
Május 17. 15:30 kamaraterem

Kibővített anyák napi klub
délután
(A műsorban közreműködnek: Máté
Ottilia énekművész, Hegedűs Valér
zongoraművész, a Váci László Imre
Nótakör és szólistái, Schmidt Mátyástangóharmonikán)
A belépőjegy ára: 500 Ft

10 óra: Aszfaltrajzverseny (nevezés
9 órától); Luﬁhajtogató bohócok
(aula); Kézműves foglalkozások (aula);
„Bemelegítő” - a Rockin’Board Táncsport
Egyesület bemutatója (aula); Kezeslábas
- élőzenés, mondókás, bábozós kavalkád
kutyussal, cicussal és más állatokkal
(Maklári terem) Ingyenes belépőjegyek
igényelhetők a jegypénztárban; 10-17 óráig:
játszóház ugrálóvárral (tükörterem); 11 óra:
Az aranyhajú leány mesemusical a Pódium
Színház előadásában (színházterem, a
belépőjegy ára: 500 Ft); 11 óra: Váci Huszár
és Nemzetőr Bandérium bemutatója
(Rózsa-kert); 11-18 óráig: Elmés játékok
- Játékos tudomány – interaktív kiállítás
(zeneudvar); 13 óra: Csizmás Kandúr
- táncjáték a Silverstar Művészképző
Iskola néptánc csoportjának előadásában
(aula); 13 óra: A Familia Gladiatoria
bemutatója (büfé terasz); 14 óra: kézműves
foglalkozások (aula, büfé); A Kutyaduma
Központ bemutatója (büfé terasz); 14.30:
Játszó-tánc-ház 1-99 éves korig (Maklári
terem); 14.30-15.00: Ügyességi játékok,
népi játékok kicsiknek és nagyoknak;
15.00-15.30: Családi vetélkedők;
15.30-16.30: Interaktív, képességfejlesztő,
családi táncos játszótér és táncház; 15 óra:
Gólyalábas bohócműsor a Tűzfészek
Társulattal; 15 óra: Makettezés a Váci
Makettklub közreműködésével (47-48-as
terem); 16 óra: Kacsatánc! - interaktív
táncbemutató a Tini Dance Team-mel (aula);
17 óra: Döbrentey Ildikó - Gryllus Vilmos –
Levente Péter: VARÁZS-ÓRA - Móka Miki
zsebszínháza - KACAGÓ KONCERT
4-104 éveseknek (színházterem,
a belépőjegy ára: elővételben: 1.000 Ft,
az előadás napján: 1.300 Ft)
További programok: Szottfried Zsóﬁa
festményeinek kiállítása (Kávézó Galéria);
rendőr-, mentő- és tűzoltóautó-bemutató;
kirakodóvásár

Polgármesteri
fogadóóra

Ügyfélfogadás az
okmányirodában

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 titkárságán!

Hétfő: 8:00-20:00
Kedd: 8:00-20:00
Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-20:00
Péntek: 8:00-20:00
Ebédidő: 12:30-13:00
Tel.: 06-27/512-230,
Fax: 06-27/512-240

Ügyfélfogadás
a polgármesteri
hivatalban

Ügyfélfogadás az
okmányirodában

Hétfő: 14:00-18:00
Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
A polgármesteri hivatal zöld száma:
06-80/890-020

Alpolgármesteri
fogadóóra
Pető Tibor
Vác város alpolgármestere
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda
Előzetes időpont egyeztetés
szükséges, az okmányirodánál!
Mokánszky Zoltán
Vác város alpolgármestere
Ideje: minden hónap 1. és 3.
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda
Előzetes időpont egyeztetés szükséges,
a polgármesteri hivatal titkárságán!

Országgyűlési
képviselői
elérhetőségek
Bábiné Szottfried Gabriella
országgyűlési képviselőasszony
Telefon: 20/444-9298
Email: babi.gabriella@parlament.hu

Képviselői
fogadóórák
Kiss Zsolt
Vác 6. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap első keddjén
17:00-19:00
Helye: Madách Imre
Művelődési Központ
Kovács Ágnes
Vác 2. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden páros hónap első hétfőjén
14:00-15:00
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15 tér 16-18.
Mokánszky Zoltán
Vác 7. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap 2. hétfőjén
14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda
dr. Schmuczer Istvánné
Vác 4. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden páros hónap első
hétfőjén 18:00
Helye: Madách Imre
Művelődési Központ
Váradi Iván Attila
Vác 5. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap első hétfőjén
17:00-18:00
Helye: Földváry Károly
Általános Iskola

Hétfő: 8:00-20:00
Kedd: 8:00-20:00
Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-20:00
Péntek: 8:00-20:00
Ebédidő: 12:30-13:00
Tel.: 06-27/512-230,
Fax: 06-27/512-240

Központi
orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház
(tüdőgondozó épülete)
A városi ügyelet a 620-691-es telefonszámon vagy a 620-620/1465-ös
melléken érhető el.
Ügyeleti idő:
Hétfő, kedd, szerda, csüt.: 19:00-7:00,
Hétvégén: péntek 16:00-tól hétfő 7:00-ig
Ünnepnapon: az ünnepnapot megelőző nap 19:00-tól az utána következő
nap 7:00 óráig.

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
Vác Város Önkormányzata és az
érintett praxisok dolgozói értesítik
a lakosságot, hogy a Flórián u. 26. sz
alatti rendelő felújítási munkái alatt
dr. Bánhidi Péter
2014. április 17-től a Csányi krt. 47. sz.
alatt található rendelőben rendel.
a központi ügyelet helységében;
földszint jobbra.
(Okmányiroda mellett, ÁNTSZ épület)
Rendelési idő:
Hétfő: 09:00 - 12:00
Kedd: 13:00 - 16:00
szerda: 08:00 - 11:00
csütörtök: 14:00 - 17:00 (változás!)
péntek: 08:00 - 11:00 (változás!)
Dr. Hirling András
2014. április 17-től a Mikszáth u. 7/a sz.
alatt található rendelőben rendel.
(dr. Bea Mátyás volt rendelője)
Rendelési idő:
Hétfő: 11:00 - 15:00 (változás!)
Kedd: 08:00 - 12:00
Szerda: 15:00 - 19:00
Csütörtök: 08:00 - 12:00
Péntek: 09:00 - 13:00 (változás!)
dr.Kővári Zita
2014. április 14-től a Zrínyi u. 9. sz.
alatti rendelőben rendel.
Rendelési idő:
Hétfő: 15:00 - 18:00
Kedd: 14:00 - 16:00
Szerda: 08:00 - 11:00
Csütörtök: 08:00 - 11:00
Péntek: 08:00 - 11:00
Egészséges tanácsadás:
Hétfő: 9:30 - 12:30
V. sz. védőnői körzet; Ferenczy Réka
és a VI. sz. védőnői körzet;
Faltáné Kondér Bea
2014. április 14-től a Zrínyi u. 9. sz .
alatti rendelőben kereshető fel.

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
04.25
04.26
04.27
04.28
04.29
04.30
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
05.07
05.08
05.09
05.10
05.11
05.12
05.13
05.14
05.15
05.16
05.17
05.18
05.19
05.20
05.21
05.22
05.23
05.24
05.25
05.26
05.27
05.28
05.29

P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
H
K
Sze
Cs

Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157
Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997
Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343
Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27-501-415
Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27-306-190
Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27-301-367
Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrinyi utca 9. | 27-501-385
Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338
Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157
Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997
Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343
Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27-501-415
Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27-306-190
Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27-301-367
Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrinyi utca 9. | 27-501-385
Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338
Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157
Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997
Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343
Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27-501-415
Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27-306-190
Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27-301-367
Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrinyi utca 9. | 27-501-385
Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338
Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157
Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997
Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343

Születések:

Halálesetek:

Ladeczky Zsolt és Szabó Anita
gyermeke: Levente, Kántor Zoltán
és Kókai Tímea gyermeke: Zoltán
Benett, Gável András és Drexler
Gabriella gyermeke: Eszter, Füzik
Csaba és Ujvári Nikolett gyermeke:
Vivien Jázmin, Szőke Szilárd és Kiss
Erika gyermeke: Zsombor, Policsányi
János és Gál Edina gyermeke:
Samu Máté, Jakab Gábor és Básthy
Beáta gyermeke: Áron, Beck Ottó
és Seres Rózsa gyermeke: Roland,
Kovács Tamás és Kasnyóvszki-Kása
Bernadett gyermeke: Lili Bernadett,
Pusztai Máté és Falvay Katalin
gyermeke: Panka, Szabó Miklós és
Vas Tímea gyermeke: Miklós, Nagy
Zoltán és Király Tünde gyermeke:
Blanka, Ercsei Hunor és Vásárhelyi
Katalin gyermeke: Soma Hunor,
Pálinkás Péter és Pothánszky Beáta
gyermeke: Levente, Kovács Péter és
Karsai Szilvia gyermeke: Márton.

Molnár László István (1946), Still Éva
Terézia (1958), Ferencz Béla (1931),
Gábor Zoltánné sz: Kovács Julianna
Rozália (1924), Brusznyiczky Jánosné
sz: Matyóka Anna (1925), Tóth Zoltán
Árpád (1959), Ungor Istvánné sz:
Juhász Klára (1954), Mexikóf Lászlóné
sz: Borz Mária (1961), Dobrocsi
László (1964), Horváth Ferencné
sz: Schmidtka Erzsébet (1927), Tóth
Jánosné sz: Bion Juliánna (1936), Patay
Lászlóné sz: Kovács Katalin (1933),
Bankó Károly (1944), Zavetz József
(1937), Kollár Lászlóné sz: Leyer
Erzsébet (1932), Kovács Józsefné
sz : Takserer Mária (1926), Király
András (1959), Farkas József (1963),
Simonyi Mihályné sz: Hegedűs Ilona
(1923), Hák Istvánné sz: Görög Mária
(1950), Kis Béla Istvánné sz: Belányi
Zsuzsanna (1955), Major Lajos (1958),
Zachár Kálmánné sz: Gölitz Irén (1927),
Jánossy Szilvia (1944), Ember József
(1938), Sarkadi Béla (1942), Szuhánszki
Jánosné sz: Nemecz Zsuzsanna (1920),
Bertalan Lajosné sz: Tarsoly Piroska
(1920), Győrﬁ Lászlóné sz: Gulyás
Rozália (1949), Hugyecz Józsefné
sz: Povazsan Verona (1931), Pásztor
Józsefné sz: Kővári Margit (1925),
Ungár György Ferenc (1936), Czene
Jánosné sz: Györei Mária (1928),
Kelemen Ferenc (1941), Schenk Lajos
(1937), Vighné Lovászi Valéria (1935).

Házasságkötések:
Harmos Ferenc és Dalaczi Andrea
Gabriella, Buijs Franciscus Catharina
Maria és Seress Zsóﬁa, Lind András és
Vida Nikoletta Szilvia, Schulcz Tibor
Krisztián és Balázs Bernadett Ilona,
Volentics Roland és Farkas Katalin,
Csukárdi Róbert és Lakatos Barbara,
Szántó Péter Pál és Kovács Tamara,
Kopasz Gábor és Kindricz Ildikó.

