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FEJLESZTÉSEK A 
KAPITÁNYSÁGON
Latorovszky Gábor 
alezredes, városi 
rendőrkapitány 
kihívásokról és tervekről.

ÓRIÁSI SIKER
A FESZTIVÁL
Bogányi Gergely és 
a Váci Szimfonikus 
Zenekar koncertjével 
kezdődött a program.

NEMZETKÖZI 
RANGÚ MÚZEUM
Dárdai Zsuzsa és Saxon-
Szász János gyűjteményének 
kiállításával Vác felkerült a 
képzőművészet világtérképére.
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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 helyes 
választ, írja meg nekünk e-mailben az 
estv@estv.hu címre! Köszönettel: Váci 
Városimázs Kft.
Előző számunk játékának győztese: 
Bóta Hajnalka, akinek gratulálunk a helyes 
megfejtéshez és a nyereményhez!
Mostani feladványunk megfejtéseit április 
15-éig várjuk.
Előző lapszámunk archív fotóján egy 
máriaudvari udvarház épületét láthatták.

A 
helyszín természetesen Vác, pontosabban - kis gondolati 
időutazás révén - talpalatnyi hely egy-egy „Vác” feliratú 
tábla közelében, a mára történelmi korszaknak számító 
rendszerváltó félmúltban.

Huszonöt évvel ezelőtt forrongó hangulatban ünnepeltük ország-
szerte március 15-ét. Hiszen alig egy hónappal korábban eldőlt, hogy 
júniusban formálisan igazságtételt kaphatnak ’56-os forradalmunk 
hősei és mártírjai. Igaz, még a diktatúrához illően kordában tartott 
tömegdemonstráció keretében.

Az idén értelemszerűen szinte sehol nem kerülték meg a szónokok 
a negyed évszázaddal ezelőtti történéseket, hiszen ezek jelentették 
rendszerváltásunk hajnalát - Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 
újratemetésétől kezdve a köztársasági államforma kikiáltásán át a sza-
bad parlamenti választások kiírásáig, a következő évre vonatkozóan.

De én most visszakanyarodnék még pár évvel korábbra, egészen 
pontosan 1983 augusztus 18-ára, amikor a városligeti szánkódombon 
bemutatták az István a király című rock-operát (azóta Királydomb a 
helyszín neve). Szerintem ugyanis - ’56 után - valójában ez a katarti-
kus esemény kezdte újra kikezdeni a (gulyáskommunizmusnak becé-
zett) szocialista rendszer eresztékeit, egyre többeket ráébresztve, hogy 
a regnáló hatalom hazug, agymosó, elnyomó, talpnyaló, ráadásul 
tömeggyilkos is. Ott, akkor a színtéren és a hömpölygő közönség sorai-
ban - végre nem a vörös, sarló-kalapácsos lobogók árnyékában - nem-
zeti színű zászlók lengtek a szélben százával, helységneveket feltüntető 
táblák jelezték, hogy mindenfelől sokan érkeztek az eseményre, igaz 
szóra várva, dalokba öntve.

1989 június 16-án, már szegedi főiskolásként hajnalok hajnalán 
vonatra kaptam néhány csoporttársammal, hogy ne szoruljunk ki 
túlságosan a Hősök teréről a Nagy Imre és mártírtársai újratemetése 
tiszteletére szervezett tömegdemonstráción. Aztán - miután szem elől 
tévesztettük egymást - jómagam egy magasra emelt, „Vác” feliratú 
tábla körül csoportosuló társasághoz csapódtam. Együtt tapsoltunk-él-
jeneztünk a szónokoknak, énekeltük a Himnuszt és a Szózatot, talál-
gattuk, mit hozhat a jövő...

A jövő aztán egyre szabadabb levegőt hozott. Most már épp a 
hetedik szabad országgyűlési választásokra készülhetünk. És bár 
sokan úgy vélekednek, hogy még mindig nem fejeződött be teljesen a 
rendszerváltozás, talán egyre inkább bízhatunk benne, hogy nem vetül 
ránk újra a múlt század baljós árnya, semmilyen értelemben.
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Otrokovice az újabb testvérvárosunk
Vác újabb testvérvárosi 
kapcsolatot kötött, ezúttal a 
csehországi Otrokovicével.

A partnerséget előbb Otrokovi-
cében szentesítették a városvezetők 
még február 21-én, majd március 6-án 
Vácott is aláírták a dokumentumot, 
ünnepi testületi ülés keretében.

A váci esemény bevezetéseként 
előbb Fazekas László ütőhangszeres 
művész és a Vox Humana kis műso-
rát hallgathatták meg az érdeklődők, 
az igazán színvonalas előadást méltán 
jutalmazták vastapssal a jelenlévők.

Fördős Attila polgármester beszé-
dében - amelyet dr. Alt Gyula, a Váci 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke tolmácsolt - emlékeztetett az 
1991. február 15-én aláírt Visegrádi 
Nyilatkozatra, amelyben Václav Havel 
csehszlovák-, Lech Wałęsa lengyel 
köztársasági elnök és Antall József, a 
Magyar Köztársaság miniszterelnöke 
szentesítették, hogy a három ország 
szoros együttműködést alakít ki.

Aztán ez a szövetség Csehszlovákia 
szétválásával Visegrádi Négyek néven 
is megmaradt, sőt egyre markánsabb 
erőt képvisel, immár az Európai Unió 
kereteiben.

H I R D E T M É N Y
AZ ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK ÓVODAI BEIRATKOZÁSÁRA

A BEIRATÁS IDŐPONTJA:
 2014. május 05-én (hétfőn): 8-12 óráig –
 2014. május 06-án (kedden): 8-12 óráig 14-17 óráig
 2014. május 07-én (szerdán):  – 14-17 óráig

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA VÁRJUK AZOKAT A 
SZÜLŐKET, AKIKNEK A GYERMEKE:
- 2014. december 31-ig betölti 3. életévét,
- aki már betöltötte 3. életévét, de még nem jár óvodába
- továbbá azokat, akiknek gyermeke 2015. január 01-je és 2015. augusztus 31-e kö-

zött tölti be 3. életévét (ezen gyermekeket előjegyzésbe veszik az óvodában.)

FELHÍVJUK A SZÜLŐK FIGYELMÉT, HOGY AZ A GYERMEK, AKI 
5. ÉLETÉVÉT 2014. ÉVBEN TÖLTI BE, A NEVELÉSI ÉV KEZDŐ NAP-
JÁTÓL (2014. SZEPTEMBER 1.) NAPI NÉGY ÓRÁT KÖTELES ÓVODAI 
NEVELÉSBEN RÉSZT VENNI.
(Az óvodai beiratkozásra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
49. §-a vonatkozik.)

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES: 
- beiratkozáshoz szükséges a nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakor-

lására (kivéve abban az esetben, ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői 
felügyeleti jogot) Ehhez szükséges nyomtatvány átvehető az óvodákban, 
illetve letölthető a www.vac.hu oldalról.

- gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosító (a születési anyakönyvi kivonat alapján kiállított lak-
címkártya hátoldalán található a személyi azonosító)

- gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- továbbá orvosi igazolás arról, hogy a gyermek felvehető az óvodába.

(A gyermek beíratása a körzet szerinti óvodában történik.)

ÓVODAKÖRZETEK:

ALSÓVÁROSI ÓVODA KÖRZETE
Tagóvodái: VÁM UTCAI ÓVODA (beiratkozás helyszíne), KERTÉSZ 
UTCAI ÓVODA, KÖLCSEY UTCAI ÓVODA

DEÁKVÁRI ÓVODA KÖRZETE
Tagóvodái: DEÁKVÁRI FŐÚTI ÓVODA (beiratkozás helyszíne), DIÓFA 
UTCAI ÓVODA, SIRÁLY UTCAI ÓVODA, ÚJHEGYI ÚTI ÓVODA

KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KÖRZETE
Tagóvodái: NYÁR UTCAI ÓVODA (beiratkozás helyszíne), CSÁNYI KÖR-
ÚTI ÓVODA, EÖTVÖS UTCAI ÓVODA, HÁRSFA UTCAI ÓVODA

Az óvodai felvételekkel kapcsolatban az óvodavezetők nyújtanak felvilágosítást.

Deákné dr. Szarka Anita sk.
Vác Város Jegyzője

Fotó: Cseledy András

- A NATO- és az Európai Uniós 
csatlakozás után az együttműködés új 
alapokra helyeződött, a szoros regio-
nális kapcsolatokból adódó kölcsönös 
előnyök révén. Úgy gondolom, hogy ez 
a szövetség egyre kiemeltebb fontos-
sággal bírhat a jövőben, többek között 
azért is, mert országaink fontos vé-

dőbástyái a keresztény értékrendnek, 
ugyanakkor gazdasági téren szintén 
erősödünk. És ahhoz, hogy a Viseg-
rádi Négyek mindinkább számottevő 
tényezők legyenek, mi is hozzájárul-
hatunk, tehát lényeges, hogy testvér-
városi kapcsolatainkkal ugyancsak se-
gítsük a közös célok elérését - mondta 

a polgármester. - Nekünk váciaknak 
Dubnicával és Ipolysággal már az élet 
szinte minden színterére kiterjedő 
kapcsolataink vannak, bízunk benne, 
hogy Otrokovicével ugyancsak hamar 
eljutunk erre a szintre, és már dolgo-
zunk azon, hogy Lengyelországra is 
kiterjesszük a testvérvárosi kapcsolati 
hálónkat, a visegrádi együttműködés 
szellemében. 

Jaroslav Budek otrokovicei pol-
gármester történelmi jelentőségű-
nek nevezte a testvérvárosi kapcsolat 
megkötését, és kifejezte reményét, 
hogy elsősorban gazdasági-, kultu-
rális-, sport színtéren, de minden 
más területen is gyümölcsöző együtt-
működés alakul ki a jövőben a két 
város között.

- A testvérvárosi szerződés aláírá-
sát egyben munkatalálkozókként is 
értékelhetjük, hiszen közösen számos 
kezdeményezést körvonalaztunk eze-
ken az ünnepi eseményeken - mondta 
Jaroslav Budek.

Az eseményen Dubnica is képvi-
seltette magát, hiszen a szlovákiai 
partnertelepülés fontos közvetítő sze-
repet játszott Vác újabb testvérvárosi 
kapcsolatának létrejöttében. 

R. Z.
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Dr. Bánhidi Péter tolmácsol-
ta azt a kérést, hogy táblázzák 
ki több helyen a nyilvános 
illemhely helyét, illetve az to-
vább tartson nyitva. Indítvá-
nyozta továbbá, hogy a városi 
honlap aktuális közérdekű 
információi folyamatosan lát-
hatók legyenek a főoldalon.

Dr. Bóth János az uszodai 
sátortető helyzetéről, a színház 
épületének művelődési központ 
általi átadásáról, valamint a Váci 
Szimfonikus Zenekar fi nanszíro-
zásának elmaradásáról kérdezett.

Utóbbira válaszolva Fördős 
Attila részletesen sorolta azokat 
a előírások szerinti dokumentu-
mokat, elszámolásokat, igazo-
lásokat, melyeket elmulasztott 
benyújtani a zenekar vezetése. 
Így nem volt mód a városi támo-
gatások folyósítására, ám ezek 
pótlása esetén a polgármester 
engedélyezi az átutalást.

Kovács Ágnes a március 
15-i ünnepségek színvonalát 
dicsérte, köszönetet mondva a 
közreműködőknek, majd egy 
zászlótervezési pályázat ered-
ményhirdetéséről szólt. 

Dr. Schmuczer Istvánné 
néhány ügyrendi jelzésű fel-
szólalás megalapozatlanságát 
említette. Majd nehezményez-
te, hogy a MADI-kiállítás té-
mája egyszer sem került az 
általa vezetett szakbizottság 
elé. Továbbá felvetette annak 
lehetőségét, hogy a nyilvános 
WC pénzbedobós rendszerben 
működjön.

Kiss Zsolt nehezményezte 
azt, hogy sok helyen nincs 
utcanévtábla, illetve hogy a 
Zöldfa utcában egyetlen zeb-
rafelfestés sem látható jól és 
a városban sok más helyen is 
hiányoznak a közlekedést se-
gítő útburkolati jelek.

Kriksz István az általa ve-
zetett szakbizottság megtár-
gyalandó tervezett témáiról 
adott tájékoztatást.

Rendeletek, 
módosítások

A képviselő-testület ren-
deletet alkotott a fás szárú 
növények védelméről.

Az Espár Péter megbízott 
osztályvezető előterjesztésé-
ben megvitatott és elfogadott 
rendelet azt a célt szolgálja, 
hogy minél inkább megóvha-
tó legyen a város faállománya 
és ne csökkenjen a fák száma. 
A természeti értékek védel-
me érdekében a szabályozás 
tartalmazza továbbá a közte-
rületi fakivágás előírásait, a 
pótlás mikéntjét is. Bevezet-
ték a közigazgatási bírságot, 
amelynek alkalmazásával 

szankcionálják az engedély 
nélküli fakivágásokat, illetve 
a pótlás elmulasztását.

A Vác város közigazgatási 
területére érvényes rende-
letet a testü let egyhangú 
szavazással fogadta el.

A grémium módosította a 
személyes gondoskodást nyúj-
tó szociális- és gyermekjóléti 
ellátások igénybevételéről és a 
fi zetendő térítési díjakról szóló 
5/2008.(II.22.) sz. rendeletet.

A tárgykörre érvényben 
lévő törvény előírásai alapján 
minden esztendőben április 
1-jéig a tárgyévre tervezett 
adatok alapján meg kell ha-
tározni a címben szereplő 
szolgáltatások önköltségét. 
A térítési díjat a fenntartó 
állapítja meg. Ez a szolgálta-
tási önköltség és a normatív 
hozzájárulás különbözete.

A rendeletmódosítást – 
amelynek előterjesztője De-
ákné dr. Szarka Anita jegyző 
volt – a képviselők vita, majd 
tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül fogadták el.

Dr. Grmela Judit aljegy-
ző előterjesztésében került 
napirendre a közterületek 
használatáról szóló rendelet 
módosítása, amelynek célja a 
hatályos jogszabályokkal való 
harmonizáció, továbbá a köz-
területek rendjének fenntar-
tása érdekében alkalmazandó 
szankciók meghatározása.

A módosítást egyhangúlag 
támogatták a képviselők.

(A rendelet, illetve a két 
módosítás pontos tartalma a 
www.vac.hu címen elérhető 
hivatalos városi weboldal 
Dokumentum tárában meg-
található.)

Közérdekű 
információk

A váci önkormányzat már-
ciusi ülésének napirendi sorá-
ban több jelentés és tájékoztató 
is elhangzott. Többek között 
az alábbi fontosabb döntések 
születtek, illetve információk 
kerültek nyilvánosságra:

Zárt ülésen megválasz-
tották a Deákvári Óvoda 
intézményvezetőjét: öt évre 
szólóan Varga Ágnest nevez-
ték ki a posztra.

Júniusban készül el Vác-
Alsóváros vasúti megállóhely 
környezetében az új P+R és 
B+R parkoló. 

M ivel  az egyh áz nem 
kíván forrást biztosítani a 
célra, a város eláll a Migazzi 
püspököt ábrázoló szobor fel-
állításától, az erre biztosított 
pénzt a polgármester javasol-
ja átcsoportosítani az orvosi 
praxisok minimál standard 
felszerelésére. 

A likviditási jelentés sze-
rint az önkormányzat bank-
számláinak egyenlege március 
20-án 640 millió forint volt, 
az éves tervezett adóbevételek 
38,28 %-a folyt be. 

Várhatóan még a nyár fo-
lyamán helyükre kerülnek a 
Diadal téren a gördeszkázást 
és az egyéb extrém sportokat 
szolgáló felszerelések. 

A grémium – megköszönve 
a leköszönő doktor munkás-
ságát – elfogadta azt a szán-
déknyilatkozatot, amely Dr. 
Ujhelyi László gyermekorvos 
praxisának átruházásáról szólt 
Dr. Ruzsa Mária szakorvos 
számára, aki bemutatkozott 
a testületnek. 

A képviselők javasolták 
az éjjeli menedékhely létre-
hozását, ennek önkormány-
zatot terhelő hozzájárulását 
biztosították. 

Kétszázezer forinttal támo-
gattak egy, a Gyimes-völgyben 
létrehozott felekezeti iskola 
tornaterem építésre vonatkozó 
pénzbeli kérelmet. 

Később meghatározott 
időpontban a Flórián utcai 
rendelőből a gyermek-házi-
orvosi praxis is időlegesen el 
fog költözni. 

Nem nyert az illetékes ha-
tóságoknál támogatást a Dam-
janich téri gyalogos átkelőnél 
tervezett zászlós megoldás. 

A testület egyetértett azzal, 
hogy a stadionban elhelyezett 
reklámfelületek használati 
joga, azok saját költségen 
történő rendbetétele után a 
Vác Városi Labdarúgó Egye-
sület rendelkezésére álljon és 
öt évvel meghosszabbodhat a 
stadiont használó gazdasági 
társaság ezen térítésmentes 
lehetősége, amennyiben az 
utánpótlás neveléssel foglal-
kozó egyesület egy eurós áron 
5 százalékos tulajdonhoz jut 
a kft-ben. Engedélyezték azt 
is, hogy a felnőtt labdarúgó 
együttes versenyeztetésére 
létrejött, eddig angol elneve-
zéssel működő cég felvegye a 
Vác FC Kft. nevet.

A teljes létszámban je-
lenlévő grémium egyperces 
tiszteletadással emlékezett a 
közelmúltban elhunyt Horváth 
Szabolcsnéra, az Egészséges 
Ifjúságért Alapítvány elnö-
kére, a Váci Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum társelnökére, 
Belányi Lászlóra, városunk 
Pro Urbe-díjas középiskolai 
tanárára, bőrdíszműves mes-
terre és Mata Mihályra, a Váci 
Szlovák Önkormányzat volt 
elnökére.

A lejárt határidejű határo-
zatok végrehajtásáról, valamint 
a képviselők, bizottsági tagok 
ülésről való távolmaradásáról 
szóló jelentés után tájékoztatók 
következtek a bizottságok át-
ruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről, a Nemzetgazda-

sági Minisztérium válaszáról 
egy, a közétkeztetési Áfa-
csökkentésre vonatkozó városi 
megkeresésre, Migazzi püspök 
szobrának elhelyezéséről, a 
jelentősebb beruházások ak-
tualitásairól és az Ipe’L-Ipoly 
Eurorégió Határon Átnyúló 
Együttműködésről.

Az elfogadott napirend sze-
rint ezúttal a zárt ülés témakö-
reivel indult a tanácskozás.

Ezt követően nyílt ülésen 
folytatódott a testületi munka. 
Elsőként a likviditási jelentés 
került napirendre. Ezután a 
fás szárú növények védelméről 
szóló rendeleti előterjesztésről 
tárgyalt a grémium. A követ-
kező napirendben módosítot-
ták a térítési díjakról, illetve a 
közterület használatról szóló 

rendeletet. Majd elfogadták 
az idei közbeszerzési tervet, 
továbbá tárgyaltak a tavalyi 
pályázati érdekeltségi rend-
szer összegzéséről szóló elő-
terjesztésről. A folytatásban 
a testület egy házi-gyermek-
orvosi szerződés szándéknyi-
latkozatáról tárgyalt. Újabb 
témaként az éjjeli menedék-
hely létrehozásáról beterjesz-
tett elképzelésről vitáztak-

egyeztettek a döntéshozók. 
A következő határozat alapján 
városunk csatlakozott a Föld 
órája elnevezésű programhoz. 
Természetesen nem maradt el 
a holding előző időszakban 
végzett tevékenységéről szóló 
beszámoló sem.

Végül napirend utáni hoz-
zászólásokkal és képviselői 
kérdésfelvetésekkel ért véget 
a grémium munkája. 
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Hozzászólások
és kérdések

A napirend utáni képvise-
lői hozzászólások lehetőségé-
vel elsőként dr. Bánhidi Péter 
élt, aki elmondta: április 7-től 
a városi orvosi ügyelet a dr. 
Csányi László krt. 47. alá köl-
tözik, majd az ezt követő hé-
ten a Flórián utcai két felnőtt 
háziorvosi rendelés átmeneti-
leg ugyanoda költözik, egyben 
változik a két orvos rendelési 
ideje is. A továbbiakban fel-
hívta a fi gyelmet arra, hogy 
a Vízmű melletti vasúti átjáró 
lezárásával megnövekedik a 
forgalom a két, városrészeket 
összekötő aluljáróban.

Kászonyi Károly adomá-
nyok felajánlásával kezdemé-
nyezte az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc ligeti 
emlékművének felújítását. 
Majd felháborodásának adott 
hangot, hogy pártja választá-
si plakátjait a városban meg-
rongálták, és jelezte, hogy 
a megfelelő feljelentéseket 
megtette.

Dr. Bóth János azt vetette 
fel, hogy a város kommuniká-
ciós referense tagja az egyik 
párt helyi elnökségének, ennek 
ellenére munkaköri feladata a 
városi weboldal szerkesztése. 
A továbbiakban megosztotta 
azt az információját, hogy a 
buszjáratokon jegyet váltók 
ezzel egyben biztosítással is 
rendelkeznek.

Kiss Zsolt - dr. Bóth Já-
noshoz, Kriksz Istvánhoz 
és Dr. Bánhidi Péterhez - 
hasonlóan elhatárolódott a 
plakátrongálásoktól, ezt kö-
vetően a kampány kulturált 
végigvitelére szól ított fel 
minden érintettet.

Kriksz István az egyszerű-
sített körforgalmak kapcsán 
a szabályok fokozott betartá-
sára hívta fel a fi gyelmet, és 
kérte az illetékeseket, hogy 
minden eszközzel segítsék a 
közlekedőket.

Balkovics Péter nehezmé-
nyezte a „kormányváltó erők” 
kifejezést. Majd egy leendő 
postagalamb világverseny 
váci vonatkozásaira hívta 
fel a fi gyelmet.

Csereklye Károly többek kö-
zött néhány főtéri és külterületi 
problémát említett meg.

***
A kérdések sorát Katonáné 

Doman Erika nyitotta, aki 
megköszönte a résztvevőknek 
a március 15-i ünnepségeken 
való részvételt. Továbbá arról 
érdeklődött, hogy megvan-
nak-e a feltételei annak, hogy 
a Városháza folyosói kiállító 
teremként is funkcionáljanak, 
illetve, hogy a kiállított tár-
gyak illeszkednek-e a barokk 
épület stílusához.

Balkovics Péter szorgalmaz-
ta a Csányi körút - Széchenyi 
utca kereszteződésben újonnan 
bevezetett balra kanyarodási 
lehetőség átgondolását.

Dr. Váradi Iván Attila is a 
körforgalmakról szólt elsőként. 
Majd a Holokauszt Emléknap 
tervezett hivatalos városi ese-
ményeire kérdezett rá. A foly-
tatásban a MÁV-beruházásról 
szóló bővebb információkat 
kért. Továbbá azt, hogy a 
művelődést érintő projektek 
kerüljenek előzetesen az ille-
tékes szakbizottság elé.

A márciusi önkormányzati 
ülés összefoglalója
A március 10-i rendkívüli ülés után ezúttal 
is szerteágazó témák szerepeltek Vác Vá-
ros Önkormányzat képviselő-testületének 
munkaterv szerinti havi ülésén.

Mivel a februárban elfo-
gadott 2014-es városi költ-
ségvetés nem tartalmazott 
külső forrásbevonást, ezért 
a mélygarázs hitelből törté-
nő esetleges megvásárlása 
kapcsán évenkénti bontás-
ban meg kellett határozni a 
következő három esztendőt 
érintően a saját bevételek, 
illetve az adósságot kelet-
keztető ügyletekből eredő 
fizetési kötelezettségek 
alakulását.

Miután az előző két ha-
tározati javaslatot elfogadta 
a testület, ezek következ-
ményeként módosították 
az idei költségvetési ren-
deletet is.

A rendkívüli testületi 
ülés további részében előbb 
a „Közigazgatási partner-
ségi kapcsolatok erősítése 
Vácott” nevet viselő, majd a 
„Vác város közvilágításának 
energiatakarékos átalakítá-
sa” elnevezésű projekt me-
nedzsmentjét választotta 
meg a grémium.

Városi szándék
a mélygarázs
megvásárlására

Hat napirendi ponttal 
rendkívüli képviselő-testületi 
ülést hívott össze március 
10-ére Fördős Attila polgár-
mester. A tanácskozáson a 15 
fős grémium teljes létszám-
ban jelen volt.

A napirendi sor elfoga-
dása után az országgyűlési 
választás egyik váci szava-
zatszámláló bizottságába 
választottak egy tagot.

A következő három té-
makör a mélygarázs körül 
kialakult helyzet megoldását 
célozta. Ezek lényege, hogy 
az eredetileg megkötött szer-
ződéssel ellentétben a léte-
sítmény ne húszéves városi 
bérlemény után - konkrétan 
nem tisztázott megoldással 
- kerüljön Vác tulajdonába, 
hanem banki hitelből a város 
vásárolja azt meg.

Mint azt Fördős Attila 
elmondta: február 24-én az 
illetékes minisztérium le-
vélben felhívta az előzetes 
regisztráció benyújtására 
az önkormányzatot, illetve 
bekérte az ezzel kapcsolatos 
adatokat. A vitát követően a 
képviselő-testület egyhangú 
szavazással úgy döntött, hogy 
a mélygarázs befejezetlen be-
ruházását a parkolási felada-
tok ellátására maximum 1,6 
milliárd Ft + 432 millió Ft 
Áfa vételárért bankhitelből 
meg kívánja vásárolni. Fel-
kérték a polgármestert, hogy 
az ehhez szükséges kormány-
engedély beszerzése ügyében 
járjon el, illetve a szükséges 
adatszolgáltatást teljesítse, 
ugyanakkor felhatalmaz-
ták, hogy a kölcsön finan-
szírozhatóságánál az állami 
szerepvállalásról folytasson 
tárgyalásokat az illetékes 
állami szervekkel.
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Piaristák: 300 éve a 
város szolgálatában

� A Piarista Gimnázium és Kol-
légium az idén ünnepli alapításá-
nak 300 éves jubileumát, amiről 
számos jeles eseményen emlé-
keznek meg. A nyitányt szülő-
nevelő-öregdiák bál jelentette feb-
ruár 22-én, a gazdag programú 
vidám találkozóra természetesen 
zsúfolásig megtelt a díszterem.

Futó Béla igazgató köszöntőjé-
ben emlékeztetett, hogy az alapító 
Kollonich Zsigmond püspök annak 
idején azért hívta Vácra a rendet, hogy 
hitre, jámborságra neveljék a fi atalo-
kat, miközben a tudományok terén is 
kiemelkedő nívón pallérozzák őket.

- A múltbéli felhívásnak nekünk is 
meg kell felelnünk a jelenben - fogal-
mazott az igazgató.

Dr. Rosta Zoltán, a szülői szervezet 
elnöke - kiemelve, hogy kevés hason-
lóan patinás, több évszázados múlttal 
büszkélkedő iskola van az országban 
- örömét fejezte ki, amiért ilyen sokan 
egybegyűltek a bálra, hiszen szavai 
szerint ez ékesen bizonyítja, hogy az 
elvetett mag jó földbe jutva szárba 
szökkent, és a jövő is biztató.

- Buona sera! - köszöntötte az egy-
begyűlteket dr. Beer Miklós megyés 
püspök. - Lassan egy éve, hogy Ferenc 
pápát egyházfővé választották Rómában, 
azóta barátkozhatunk a latinos csengésű 
köszöntésekkel, amelyekkel a szentatya 
minden adandó alkalommal örömteli 
közvetlenséggel üdvözli az embereket. 
De a krisztusi örömhírből eredő derűje 
mélységes felelősséggel párosul, és ez 
mindannyiunknak példa lehet.

A püspök említést tett még Ferenc 
pápa első enciklikájáról, amelyben a szent-
atya a katolikus iskolák felelősségéről is 
említést tesz, amennyiben leszögezi: az 
egyház oktatási intézményeinek küldetése 
az örömteli hitben és hitre nevelés.

- Hívlak benneteket erre az egyszerre 
derűs, ugyanakkor felelősségteljes útra 
- zárta köszöntőjét dr. Beer Miklós.

Labancz Zsolt, a piarista rend ma-
gyarországi tartományfőnöke „Az én 
örömöm bennetek legyen, és örömötök 
teljes legyen!”-jézusi gondolattal kezdte 
mondanivalóját, hozzátéve: fontos, hogy 
ehhez az örömhöz hála is párosuljon.

A tartományfőnök kis történelmi 
kitekintést is adott. Mint elmondta, 
a szatmári béke (1711) után következő 
nyugalmasabb korszak a rend magyar-
országi elterjedését is meggyorsította, 

és ez az építkezési időszak 1721-ben 
az önálló magyarországi tartomány 
megalakulásával csúcsosodott ki.

- Ezért ez a mostani évtized fontos 
jubileumi időszak az életünkben, ben-
ne váci gimnáziumunk alapításának 
háromszázadik évfordulójával. Hálásak 
lehetünk a gazdag múltért, és persze 
azért is, hogy több évtizednyi üldöz-
tetés után huszonegy évvel ezelőtt újra 
megalakult a városban a rendi közösség 
és párhuzamosan újjászerveződött az 
iskola. Aminek alapját három pillér adja: 
a tanári kar, a diákok serege valamint a 
tanulók családi háttere, és itt köszönetet 
is mondok mindazon szülőknek, akik 
ránk bízták és bízzák gyermekeik közép-
iskolai nevelését-oktatását - fogalmazott 
Labancz Zsolt. R. Z.

Égre kiált a kommunizmus 
áldozatainak sorsa

� Koszorúzással, néma főhajtással, a 
Himnusz és a Szózat közös eléneklésével, 
Czakó Ádám színművész két sodró lendü-
letű szavalatát meghallgatva emlékeztek 
a résztvevők a kommunizmus áldozataira 
a rabtemetőben február 25-én tartott 
önkormányzati kegyeleti eseményen.

- A huszadik század a vér évszázada 
volt, egyrészt a világháborúk pokla mi-
att, de ugyanúgy a kommunista dikta-
túra miatt is, amelynek vezetői minden 
országban saját népük ellen fordultak, 
százezrek, milliók életét megnyomorítva. 
Tehát ők sem voltak kevésbé bűnösök, 
mint a náci rendszer főszereplői, egy 
lapon kell említenünk Hitlert, Gőringet, 
Szálasit és Lenint, Sztálint, Kádárt. Ne-
künk pedig kötelességünk, hogy nem 
csak hogy ne tagadjuk meg az áldozato-
kat, hanem fi gyelmeztessük az utánunk 
jövőket az elnyomó eszmék veszélyére 
- mondta az esemény egyik szónoka, 
Jakus László középiskolai tanár.

Megemlítette azt is, hogy - noha a 
rabtemető mentén húzódó utca ma már 
Hóman Bálint nevét viseli - mind a mai 
napig adósság, hogy hivatalosan nem re-
habilitálták a történész-kultuszminisztert, 
aki a váci börtönben halt meg 1951-ben, 
és DNS-minták alapján egyértelmű, hogy 
az itteni rabtemetőben földelték el.

- Annak idején antiszemitának titu-
lálták őt, de beszédes, hogy az azonnali 
kivégzéstől épp zsidó emberek mentet-
ték meg - hangoztatta a szónok.

Borsik Attila református lelkész töb-
bek között elmondta: az emlékezés célja 
egyben az emlékeztetés és a fi gyelmez-

tetés, hogy nemet kell mondani minden 
olyan szándékra, ami totális formában 
nyilvánul meg más emberek élete fölött.

Jelentős fejlesztések a 
vízszolgáltatás területén

� Öt, az Új Széchenyi Terv keretében, 
uniós társfi nanszírozással megvalósult 
beruházásról tartottak tájékoztatót a 
közelmúltban a Duna-menti Regionális 
Vízmű Zrt. váci székházában a társaság 
vezetői és az egyes projektekért felelős 
illetékes szakemberek.

A fejlesztések között szerepel a váci 
szennyvíztisztító telep elektromos beren-
dezéseinek rekonstrukciója, ami magá-
ban foglalta a létesítmény energiaellátó 
rendszerének korszerűsítését, a mecha-
nikai tisztítás hatásfokának emelését, 
az előülepítő gépészeti modernizálását, 
az üzemviteli épületeknek a kor követel-
ményeinek megfelelő szintre fejlesztését, 
továbbá két kritikus belvárosi ponton (a 
Március 15-e térnél és a Zichy Hippolyt 
utcában) a csatornahálózat érintett szaka-
szának felújítását. A beruházás összértéke 
csaknem 159 millió forint.

Ugyancsak a városi szennyvíztisztító 
telepen jelentősen fejlesztették az iszap-
kezelő- és biogáz hasznosító rendszert. 
A projekt részelemei: új iszapvíztelenítő 
telepítése, a konténerek cseréjét, mozga-
tását segítő forgózsámolyos sínpályák és 
modern konténerkocsik üzembe helyezé-
se, az első előrothasztó keveréséhez ke-
verési irányonként független szivattyúk 
rendszerbe állítása illetve az iszapfeladást 
és fűtést biztosító csővezetékek cseréje, a 
kazánház berendezéseinek, csővezetékei-
nek megújítása, a telepi fűtés távvezeték 
rekonstrukciója, a biogáz mérők és a 
biogáz vezeték cseppleválasztóinak ki-
cserélése. Mindezek kivitelezési költsége 
csaknem 171 millió forint.

Középpontban a 
korszerű táplálkozás

� A korszerű táplálkozás jegyében 
készült fi nomságokból csemegézhettek 
a gyerekek, nevelőik és a meghívott 
vendégek a Deákvári Óvodák Deákvári 
főúti tagintézményében március 5-én 
tartott ünnepi eseményen.

Már harmadik éve tart a különbö-
ző közoktatási intézményeknek szóló 
„Egészséges Életmód Program a Duna-
kanyarban” című, uniós társfi nanszíro-
zású TÁMOP-projekt, amit a kezdetektől 
résztvevő Deákvári Óvodák megbízott 
vezetője, Pomaháziné Springárt Katalin 
nagyon fontos lehetőségnek tart.

- Pedagógiai programunk eleve 
tartalmazza az egészséges életmódra 
nevelést, így értelemszerű volt, hogy 
kapcsolódjunk ehhez a kezdeménye-
zéshez. A tapasztalataink nagyon biz-
tatóak, és ebben a legfontosabb, hogy 
a gyerekek mennyire lelkesek a közös 
sütés-főzésekkor, miközben apránként 
megismerik, hogy melyek az igazán 
egészséges hozzávalók. Minden ilyen 
jellegű foglalkozásunk ünnepi jelleget ölt, 
így élményt is jelent egyúttal - mondta 
az intézményvezető.

Az intézményvezető mellett a program 
koordinálásában kulcsszerepet játszó Vác 
Város Környezetvédelméért Alapítványt 
képviselő Bíró György is méltatta a pro-
jekt jelentőségét, felhívva a fi gyelmet az 
intézmények, családok, segítő szervezetek 
közös felelősségére a tudatformálásban az 
egészséges életmódra nevelés terén.

A március elején tartott eseményt 
megtisztelte jelenlétével Harrach Péter 
országgyűlési képviselő, Mokánszky 
Zoltán alpolgármester és Latorovszky 
Gábor rendőrkapitány is.

- Városunknak március elsejétől 
semmiféle adósságállománya nincs 
- jelentette be a városvezetés március 
4-én tartott sajtótájékoztatóján Fördős 
Attila polgármester. - A számlavezető 
bankkal folytatott tárgyalások eredmé-
nyeképpen immár nem terheli jelzálog 
a korábban ily módon zárolt ingatlanja-
inkat, így a városi tulajdonban lévő tel-
jes ingatlanvagyon tehermentes, ennek 
hozzávetőleges nettó értéke 21,4 mil-
liárd forint. Az adósságkonszolidáció 
első ütemében 857 millió forintot vállalt 
át az állam, február 28-ával pedig - a 
második ütemben - az átvállalt összeg 
694 millió forint volt. Közel hatszáz 
millióra rúgott a számlavezető bank 
követelésállománya, százmillió pedig 
kötvénykibocsátásból származó adós-
ságból adódott, de immár megszaba-
dultunk ezektől a terhektől .

A város első embere ezután kitért 
a tetemes adósság keletkezésének fo-
lyamatára is. Mint hangsúlyozta: 2010 
után - az előző időszak örökségeként 
- Vác adóbevételei a felére csökkentek, 
miközben az önkormányzati ciklus 
első két évében a korábbival meg-
egyező intézményrendszert kellett 
működtetni. Hozzátette: mindezek 
ellenére az elmúlt években a két ütem-
ben konszolidált, mintegy másfél mil-
liárd forintnyi adóssággal szemben - a 
működés fennakadás nélküli fi nanszí-
rozásán túl - 3,5 milliárd forintos fej-
lesztés, felújítás történt, 2010-ben 759 
millió, 2011-ben 686 millió, 2012-ben 
1 milliárd 893 forint, 2013-ban 174 
millió forint értékben.

Fördős Attila ismertette azt is, hogy 
az idei évre tervezett fejlesztés, felújítás 
összege mintegy 350 millió forint.

A polgármester a fejlesztések részle-
teiről szólva elmondta, hogy az említett 
összeg mellett a tervek tartalmaznak 
olyan - elsősorban TAO-s - beruházáso-
kat, amelyek a sport infrastruktúráját 
javítják (pályaépítés, sportcsarnok fej-
lesztés), valamint három nagy projekt 
esetében egyrészt folytatódik az előké-
szítés, illetve van, amelyik immár a 

megvalósítás szakaszába ér. Ezek révén 
teljes egészében megújulhat a város 
közvilágítási rendszere (összköltsége 
600 millió forint), elindulhat egy nagy 
volumenű közlekedésfejlesztés, illetve 
(1,5 milliárdos ráfordítással) jelentősen 
javulhat az árvízi védekezés - ez utóbbi 
tényleges kivitelezése feltételezhetően 
szeptemberben indulhat.

Az elfogadott idei városi költségve-
tésről elhangzott, hogy az problémamen-
tes, a működési bevételek a működési 
kiadásokat biztosítani fogják, fi nanszí-
rozási gond nem fordulhat elő.

Fördős Attila elmondta még: a fej-
lesztések forrását ingatlanhasznosítás-
ból kívánja fedezni a város, és ebből a 
szempontból fontos, hogy török befek-
tetők keresték meg az önkormányzatot 
jelentős vételi szándékkal, míg az egyéb 
ingatlanértékesítésből már most 150 
milliós bevétel felhasználása tervezhe-
tő, a volt laktanya hasznosítására vo-
natkozó elképzelések pedig évi 80-100 
milliós bevételt biztosíthatnak.

A vagyonvesztésre vonatkozó tá-
madásokra refl ektálva a polgármester 
természetesnek és objektív ténynek 
mondta, hogy a kórház és a tűzol-
tólaktanya állami kézbe kerülésével 
mintegy ötmilliárd forinttal csökkent 
a városi tulajdonban lévő vagyonele-
mek összértéke. Ugyanakkor hangsú-
lyozta, ez és az egyéb ingatlanértéke-
sítések nem vagyonfelélést jelentenek, 
hiszen az így befolyt összegek nem 
működési kiadások fedezetéül szolgál-
tak és szolgálnak, hanem az amortizá-
ció, illetve a fejlesztések, beruházások 
forrását adták és adják.

- Tehát kijelenthetjük, hogy a mos-
tani önkormányzati ciklusban nem 
volt vagyonfelélés - emelte ki végül 
Fördős Attila.

A közlekedési fejlesztésről Pető 
Tibor il letékes alpolgármester el-
mondta: kétszakaszos pályázatról van 
szó, amelyben korábban az első részt 
jelentő tervezésre nyert el forrást a 
város, és az erre kiírt közbeszerzé-
si pályázat sikeresen lezárult, így a 

szakbizottság és a képviselő-testület 
által elfogadott elképzelések mentén 
a tervezés elindult.

- Ennek végével a tervek alapján 
lehet pályázni a megvalósítási projektre 
- mondta Pető Tibor.

Turisztikai információk
kiállításon és új honlapon

� Óriási érdeklődés övezte a bu-
dapesti vásárközpontban az Utazás 
kiál lítást, amelyhez kísérő sereg-
szemleként szervesen kapcsolódott 
a Karaván Szalon kemping és ka-
raván kiállítás és a BringaExpo is.

A szakkiállításon - a korábbi évek-
hez hasonlóan - a Vác és Környéke 
TDM Nonprofi t Kft.-Tourinform Vác 
is részt vett a Magyar Turizmus Zrt. 
Budapest-Közép-Dunavidék Regi-
onális Marketing Igazgatóságának 
társkiállítójaként.

A társaság standját nagyon sokan 
felkeresték prospektusokért, infor-
mációkért.

A kiállítás jó propagandája volt Vác 
új, folyamatosan frissülő turisztikai 
honlapjának is (www.turizmusvac.hu), 
amely több nyelven, jól átlátható rend-
szerben mutatja be az érdeklődőknek 
városunkat és környékét, és egyaránt 
bőséges információt ad a szállás- és 
vendéglátóhelyekről, a látnivalókról, 
a múzeumok kínálatáról, a természe-
ti vonzerőkről, sport- és szabadidős 
programlehetőségekről.

Köszöntjük a szépkorú
Tarnai Jánosnét

� Tarnai Jánosné Ica néni az elmúlt 
napokban ünnepelte 90. születésnap-
ját. Szépkorú honfitársunkat Fördős 
Attila polgármester és Mohácsiné 
Dim Rita, az Intézményfelügyeleti 
és Humán Osztály osztályvezetője 
köszöntötte virágcsokorral és az 
Orbán Viktor miniszterelnök által 
aláírt oklevéllel.

KRÓNIKAKRÓNIKA

Nincs adóssága a városnak

Dr. Bóth János, az önkormány-
zati MSZP-frakció vezetője sze-
rint nem igaz, hogy Vácnak nincs 
adóssága. Állítását március 12-ei 
sajtótájékoztatóján az ezévi 260 
milliós városi kötelezettségválla-
lással indokolta, melynek jelentős 
részét, közlése alapján mintegy 
220 millió forintot szavai szerint 
a visszafizetendő iparűzési adó 
előleg teszi ki. 

- Ez ráadásul szabálytalan is le-
het, mert nem jelenik meg a költség-
vetésben kiadásként. Ennek, már-
mint a szabálytalanságnak akár jogi 
következményei is lehetnek - állítot-
ta a frakcióvezető, kiemelve, hogy 
a költségvetés elfogadásánál már 
felhívta a fi gyelmet a hibákra.

A politikus úgy folytatta: az 
állam másfél milliárdos adósságát-
vállalása elkerülhető lett volna.

- Ugyanis nem volt kötelező fenn-
tartani két évig az akkor meglévő 
intézményrendszert a város bevéte-
leinek radikális csökkenése mellett 
- hangoztatta dr. Bóth János.

A szocialista politikus sajtótájé-
koztatóján annak a véleményének 
adott hangot, hogy szerinte az utób-
bi időben visszafejlődött a város, 
ennek kapcsán az útépítést, a panel-
programot említette elsősorban.

Szerinte a megvalósult fejlesz-
tések mind problémásak, a város 
vagyoni helyzetével kapcsolatos 
városvezetői magyarázat pedig 
nem állja meg a helyét.

KÜLÖNVÉLEMÉNYT 
FOGALMAZOTT MEG 
A FRAKCIÓVEZETŐ

Belányi 
László
emlékére

Nyolcvanhá-
rom esztendős 
korában elhunyt 

Belányi László, városunk Pro 
Urbe-díjas középiskolai tanára, 
bőrdíszműves mester.

Belányi László villanyszere-
lőként több váci gyár villamos-
energia rendszerének kiépítésén 
dolgozott, majd 1965-től nyugdíj-
ba vonulásáig középiskolai tanár-
ként nevelte emberségre, oktatta a 
szakma alapjaira tanítványait.

Tanári pályája első nagy alko-
tásaként a gépipari technikumban 
elektromos laboratóriumot hozott 
létre szeretett diákjai bevonásá-
val, ezért a fejlesztésért Miniszteri 
Dicséret elismerést kapott. Az in-
tézmény sok tanítványa későbbi 
tanulmányai során nagyban élhe-
tett abból a tudásból, amit a la-
boratóriumi mérések bemutatása 
során az órákon elsajátíthatott.

A tanár úr emellett bőrképek 
készítésével, az elfelejtett közép-
kori bőrdomborító technika újbóli 
felfedezésével vált igazán közis-
mertté. Sok kiállításon szerepelt 
hazánkban és külföldön egyaránt. 
Művei Finnországba, Japánba és 
Németországba is eljutottak.

Életművéért 2001-bn Vác 
városa Pro Urbe kitüntetésben 
részesítette.

Emlékét megőrizzük.
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- Tizennyolc éve, 1996-ban csatla-
koztam a kapitányság állományához, 
és járőrként kezdtem a szolgálatot az 
őrbottyáni rendőrőrsön, ahol aztán 
később körzeti megbízott voltam - 
kezdte eddigi pályafutása felidézését 
Latorovszky Gábor. - Három év eltel-
tével kerültem ide Vácra, a Bűnügyi 
Osztályra, és előbb nyomozóként 
dolgoztam, majd készenléti csoport-
parancsnokká neveztek ki. Ezen idő-
szak alatt elvégeztem a Rendőrtiszti 
Főiskolát, aminek köszönhetően a 
továbbiakban főnyomozóként, majd 
kiemelt főnyomozóként folytattam 
a hivatást. 2005-ben kis kitérőt téve 
fél évig a Nemzeti Nyomozó Irodánál 
tevékenykedtem. Aztán visszatérve 
bűnügyi osztályvezetői és kapitány-
ságvezető-helyettesi megbízatást 
kaptam, összességében nyolc éven 
át vettem részt ebben a tisztségben a 

kapitányság munkájában, majd tavaly 
nyártól előbb megbízott-, az idei év 
elejétől pedig kinevezett kapitány let-
tem, miután az érintett önkormány-
zatoktól is megkaptam a szükséges 
támogatást. Tehát összességében azt 
mondhatom, hogy az elmúlt tizen-
nyolc évben kellő rálátást szereztem 
a különböző szakterületekre.

- Mit emelne ki a kapitányság 
szolgálati területének fő sajátos-
ságaiként?

- Kezdjük azzal, hogy igen kiter-
jedt a kapitányságunk területe, hi-
szen harmincöt településen látunk 
el szolgálatot, négy helyen, Szobon, 
Őrbottyánban, Verőcén, Acsán rend-
őrőrssel, illetve a többi helységben 
körzeti megbízottakkal, akik közül 
néhány kollégához nem egy, hanem 

Február 25-éig várták a jelentkezé-
seket az általános iskolásoknak szóló 
„Lobogjon” című zászlótervezési rajz-
pályázatra, amelyet az Art Lavina Kép-
zőművészeti Stúdió hirdetett meg - Ko-
vács Ágnes önkormányzati képviselő, 
a Forrás Egyesület és a Vörösházban 
lévő Rubra étterem támogatásával. A 

gyerekek Vác különböző városrészeinek 
szimbolizálására készítettek zászlóter-
veket. A kiírásra 180 alkotás érkezett, 
ebből 98 látható a tárlaton. 

A legszebbnek ítélt zászlótervek meg-
álmodói a támogatók, védnökök és az 
önkormányzat ajándékaként kapitányi 
oklevelet és a rajzaikból készített város-
részi zászlót vehettek át, míg a kapitányi 
zászlók egy példányát a tervező gyerekek 
átadták Fördős Attila polgármesternek.

Harrach Péter képviselő, az esemény 
fővédnöke a díjátadó ünnepségen elmond-
ta: a zászló közösségi szimbólum, amely 
közösség lehet egyesület, ország, hadse-
reg, de városrész is, és szavai szerint ezek 
a közösségek a társadalmi élet fontos 
alapját jelentik.

A tíz kapitány: Csutoros Réka, Kenéz 
Róza, Illyés Emese, Schwartz Anna, Nagy 
Benedek, Lesták Erzsébet, Pálinkás Luca, 
Pajor Petra, Kriaszter Adél, Vas Vivien.

A március 15-ei nemzeti ünnep városi 
megemlékezése a Báthory utcai Petőfi -
emléktáblánál kezdődött a Juhász Gyula 
Általános Iskola diákjainak igazán gaz-
dag, kiválóan dramatizált műsorával, 
amelyben a közreműködő fi atalok fel-
idézték a forradalmi nap legfontosabb 
momentumait - majd az önkormányzat 
vezetői, civil- és politikai szervezetek 
képviselői, oktatási intézmények delegált-
jai koszorút helyeztek el a mementónál.

Lévén, hogy a forradalmi nap a 
szabad magyar sajtó születésnapja is 
egyben, a folytatásban Deákváron, 
a Nemzeti dalt és a Tizenkét pontot 
egykoron kinyomtató Landerer Lajos 
emléktáblájánál szintén sokan egybe-
gyűltek koszorúzni. 

Délután a Kossuth téren már eső-
ben, viharos szélben gyülekeztek a 
résztvevők a városi megemlékezés 
következő, úgymond toborzó prog-
ramjára, ahol közreműködtek a Váci 
Huszár és Nemzetőr Bandérium tag-
jai is, de a főszereplő Kiss Dávid, a 
Boronkay-iskola diákja volt, aki - a Váci 
Reménység Egyesület hagyományos 

március 15-ei versmondó versenyének 
győzteseként - elszavalta Petőfi  halha-
tatlan remekét, a Nemzeti dalt. 

Ezután az önkormányzat, a pártok és 
civil szervezetek képviselői megkoszorúz-
ták a Ligetben a Honvéd emlékművet.

A fő ünnepi eseménynek - amely-
nek műsorát ezúttal a Boronkay-iskola 
állította össze Jakus László tanár úr 
vezetésével - végül a Madách Imre Mű-
velődési Központ aulája adott helyet, de 
a nagyszerűen koreografált, néptánccal, 
szavalatokkal, közös énekléssel teljes 
előadás a zárt térben is felemelő élményt 
jelenthetett minden jelenlévőnek.

A szónok, Fábián Gábor, a Boronkay-
iskola igazgatója mondanivalója elején 
- szinte a Himnusz gondolatritmusá-
ban - sorra vette hazánk, nemzetünk 
történelmének legnagyobb tragédiáit a 
törökdúlástól a világháborúkig, s ref-
rénszerűen rendre hozzátette, hogy 
mégsem szűntünk meg létezni, nem 
tűntünk el a népek tengerében.

- Több mint másfél évszázaddal ez-
előtt, az 1800-as évek első felében hazánk 
rohamléptekkel fejlődött. Ezen az alapon 

akár feltehetjük a kérdést, miért volt 
szükség 1848-ra, március 15-e forradalmi 
vulkánkitörésére. Nos azért, mert a ma-
gyarságnak nem volt elég a fejlődés, sza-
badságra, függetlenségre is vágyott. Ma 
szabadok vagyunk, de mindannyiunknak 
nyilvánvaló lehet, hogy nekünk sem 
kevesebb a dolgunk, mint eleinknek: 
meg kell védenünk amink van. Sok mást 
is említhetnék, amit körömszakadtáig 
óvnunk szükséges, de mindenekelőtt az 
anyanyelvünkre, a földre, a lakosságra 
és a megélhetésünkre gondolok - mondta 
Fábián Gábor.

Aztán elsőként megjegyezte: kevés 
olyan nemzet van, amelynek ma élő 
tagjai 1000 évvel korábban élt őseiket is 
megértenék, ez pedig ékes bizonyítéka 
anyanyelvünk megtartó erejének. A 
termőföld kapcsán felhívta a fi gyelmet, 
hogy az nem kimeríthetetlen kincs, így 
saját kézben kell tudnunk tartani, mert 
csak mi tudjuk igazán megbecsülni. 
A lakosság kérdéskörében kiemelte, 
hogy az életképes nemzet alapegysége a 
család, amelyben több generáció tagjai 
egymást megbecsülve segítik úgy az 
időseket, mint a középkorosztályhoz 
tartozókat és a legfiatalabbakat. A 
megélhetésünkről szólva pedig egy-
részt megemlítette, hogy fontosak a 
külföldi befektetők, tulajdonosok, ha 
nem kizsákmányolóként jönnek, és pro-
fi tjuk egy részét nálunk hagyják, más-
részt arra biztatott: lehetőség szerint 
magyar, de legalább itthon előállított 
termékeket vásároljunk elsősorban, 
mert ez is záloga a gazdasági gyar-
matosításunk elkerülésének.

Folyamatosan fejleszt a kapitányság
Bemutatkozó beszélgetés Latorovszky Gábor rendőr alezredessel, városi parancsnokkal
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Találkozás helyi egyházi vezetőkkel - Március 11-én ismét találkoztak a 
városházán a település vezetői és a helyi egyházi közösségek elöljárói, hogy egyez-
tessenek a legidőszerűbb közös feladatokról, illetve szót ejtsenek felújítási, fejlesztési 
elképzelésekről is, amelyekben az önkormányzat szintén segítséget nyújthat.

Fotó: Cseledy András

KRÓNIKA
Méltóságteljes főhajtás a hősök előtt
Március 15-ei megemlékezés koszorúzással, diákok nagyszerű műsorával

Zászlótervezési 
rajzverseny

A ranglétrát végigjárva, vagyis ahogy ő fogalma-
zott, úgymond alulról jőve lett a Váci Rendőrkapi-
tányság - január 1-jétől immár kinevezett - vezetője 
Latorovszky Gábor alezredes.

két egymáshoz közeli kisközség tarto-
zik. Aztán a megyén belül egyedülálló 
a helyzetünk abból a szempontból, 
hogy határszakasz ugyancsak tartozik 
hozzánk, ezért határrendészeti alosz-
tályunk is van, letkési székhellyel. Ki-
emelendő sajátosságunk, hogy - főképp 
a Dunakanyarban - kiterjedt hétvégi 
házas térségek vannak, szám szerint 
több mint tizenháromezer ilyen, az év 
bizonyos részeiben zömmel lakatlan 
és így védtelen ingatlan található a te-
rületünkön, ami igen komoly kihívást 
jelent a betöréses lopások gyakorisága 
miatt. És megemlíthetem még az egy-
re erősödő idegenforgalomból adódó 
feladatokat, főképp a nagyon népszerű 
Váci Világi Vigalom kapcsán, hiszen 
a megyében ez a legjelentősebb évente 
ismétlődő szórakoztató fesztivál, ami-
nek kapcsán mi rendőrök is büszkék 
lehetünk, hiszen rendre megoldjuk a 
rendezvény megfelelő biztosítását.

- Milyen fejlesztéseket tart elen-
gedhetetlenül szükségesnek?

- Erősítést jelenthet, hogy már-
cius elsejétől hozzánk vezényeltek 
tizenkét próbaidős rendőrt. Ami az 
eszközeinket illeti, a gépjárművek-
től a traffi paxokig, azt mondhatom, 

hogy nincs okunk panaszra, sőt épp 
most van napirenden a számítógépes 
rendszerünk fejlesztése, remélhetőleg 
záros határidőn belül új, korszerű 
beléptető rendszert alakíthatunk ki 
itt a kapitányság portarészén, illetve 
igyekszünk abban is előrelépni, hogy 
minden téren ügyfélbarát környezetet 
teremtsünk. És ami talán a legfonto-
sabb, hogy továbbképzések révén is 
hozzájáruljunk szakmai munkánk 
hatékonyságának növeléséhez.

- Végül szóljon kérem néhány 
szót arról, hogyan jellemezhető Vác 
és közvetlen környéke a bűnügyi 
fertőzöttség szempontjából?!

- A kapitányság területén - a lakos-
ságszámból és a helység nagyságából 
adódóan - értelemszerűen Vácon törté-
nik az ismertté vált bűncselekmények 
többsége, mégis, rendőri szempontból 
Vác mind a mai napig viszonylag nyu-
godt, csendes kisvárosnak tekinthető. 
Hosszú évekre visszatekintve nem 
gyakoriak a kiemelten súlyos ügyek, 
gondolok itt elsősorban az életelle-
nes cselekményekre, rablótámadás-
okra. Persze azért így is bőven van 
munkánk, amit igyekszünk a lehető 
legjobb színvonalon ellátni.

Húsvéti szertartások
a dómban

Nagycsütörtökön, április 21-én 
10 órakor Beer Miklós püspök 
atya olajszentelési szentmisét 

mutat be a váci székesegyházban. 
18 órakor szintén a váci 

székesegyházban az utolsó 
vacsorára emlékezik a főpásztor.

Nagypénteken, április 
22-én 18 órakor kezdődik a 
nagypénteki szertartás a váci 
székesegyházban Beer Miklós 

püspök atya vezetésével.

Nagyszombaton, április 
23-án a váci székesegyházban 

20:30 órakor kezdődik a húsvét 
vigíliájának szertartása, amelyet a 

megyéspüspök vezet.

Húsvétvasárnap, április 24-én 
10 órakor mutat be ünnepi 

szentmisét Beer Miklós püspök a 
váci székesegyházban.
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VÁRJÁK A 
VISSZAJELZÉSEKET

Bogányi Gergely Kossuth-díjas 
zongoraművész és a Váci Szimfonikus 
Zenekar frenetikus sikerű koncertjével 
kezdődött március 16-án a XII. Váci 
Tavaszi Fesztivál programja, amely 
zenés- és színházi előadások, gyerek-
programok sorát kínálta és kínálja még 
április első hetében is a közönségnek.

A fesztiválnyitány bevezetése-
ként dr. Schmuczer Istvánné, az ön-
kormányzat Művelődési-Oktatási és 
Ifjúsági-Sport Bizottságának elnöke 
köszöntőjében először is megköszönte 
a Madách Imre Művelődési Központ 
munkatársainak, hogy igazán igényes 
programot állítottak össze a XII. Váci 
Tavaszi Fesztiválra, ráadásul úgy, hogy 
kedvező árú belépőkkel vehetnek részt 
az érdeklődők a különböző eseménye-
ken, illetve több rendezvény díjtalan.

- Ez a fesztivál igazán családbarát, 
tehát minden korosztály találhat kedvé-
re való programot. Biztatok mindenkit, 
hogy minél többfajta eseményen vegye-
nek részt. Legyünk nyitottak a nekünk 
kínált kulturális értékekre! - mondta 
dr. Schmuczer Istvánné.

Nagy siker volt a fesztivál prog-
ramjában a már hagyományos Bach-
emlékkoncert is, amelynek a zeneiskola 
adott helyett.

Gazdag programot kínál a XII. Váci Tavaszi Fesztivál

Szabóné Laczi Sarolta, a 
MIMK igazgató-helyettese a fesz-
tiválprogram kapcsán kiemelte, 
hogy a kínálatban főszerepet 
játszanak a zenei események, de 
a színház és a képzőművészet is 
fontos része a sorozatnak, a gye-
rekprogramokról nem is szólva.

- Az, hogy ilyen gazdag prog-
ramot állíthattunk össze, nagyban 
köszönhető a Nemzeti Kulturális 
Alaptól nyert pályázati támogatás-
nak. Bízunk benne, hogy minél 
többen minél több eseményen részt 
vesznek, és természetesen várjuk 
a közönség visszajelzését, amire 
kérdőíves formában is lehetőséget 
adunk. És ne feledkezzünk meg 
arról sem, hogy nyereményjáték 
szintén kapcsolódik a fesztiválhoz 
- mondta az igazgató-helyettes.

Fotó: Cservenák Péter

A szervező Madách Imre Művelődési 
Központ büszke lehet rá, hogy a legtöbb 
fesztiválprogram telt házat vonzott, és 
a még hátralévő események zömére is 
szinte minden jegy elkelt már.

A folytatásban többek között különle-
ges élményt jelenthet a Triász együttes 
koncertje, amiről Sipos Péter („civilben” 
az Irigy Hónaljmirigy egyik frontembe-
re) elmondta: kevésbé játszott régi slá-
gereket értelmeznek újra és adnak elő 
zenésztársaival unplugged jelleggel, gitár 
és szintetizátor kísérettel, de leginkább 
az énekre kihegyezve a produkciót.

- Valamelyest elfelejtett régi nagy 
kedvenceket citálunk koncertjeinken 
sok humorral, zenei játékossággal fű-
szerezve - mondta Sipos Péter.

A helyi Nagyon Ütősök fellépése 
szintén igazi kulturális csemegét ígér, 
hiszen mint a csapat vezetője, Ko-
vács Péter beharangozta, a klasszikus 
ütős hangszerek mellett vödrökön és 
mindenféle háztartási eszközökön is 
zenélnek majd.

- Minden profi vagy műkedvelő 
háztartásbelinek jó szívvel ajánlom 
az előadást, mert abban megmutat-

juk, hogy a különféle eszközök nem 
csak sütés-főzésre vagy épp takarí-
tásra szolgálhatnak - emelte ki az 
együttes vezetője. 

R. Z.

KULTÚRAKULTÚRA

A HÓNAP 
FOTÓI

A békéscsabai Lencsési Közösségi Ház és a Márvány Fo-
tóműhely tavaly már tizenkettedik alkalommal hirdette meg 
„Csak tiszta forrásból...” című pályázatát a Kárpát-medencében 
élő és alkotó magyar fotósok számára. A hagyományos illetve 
digitális technikával készült fekete-fehér képek témája bármi lehetett, így 
készültek portrék, táj- és természetfotók, hangulatképek. Az egyre rangosabb 
seregszemlére ezúttal 95 szerző nevezett nem kevesebb mint 430 felvétellel.

A pályázat az alig egy éve alakult Forte Fotóklub Vác 
szemszögéből is kiemelkedő sikert hozott, hiszen a zsűri 
Molnár Ferencnek ítélte az első díjat Bari Janó festőművészről 
készített portréfotójáért.

Az alkotó ugyanezzel a munkájával a Budapesti Kézmű-
vesipari Szakképző Iskola tizedik nemzetközi fotópályázatán 
ugyancsak első díjat érdemelt ki, ugyanakkor a zsűri a „szám-
adó” tárlatra beválogatta Gerengay Gusztáv: Vágyakozás, illetve 
Ódor Enikő: Az apokalipszis lovasai... című felvételét is.

A klubtagok legutóbbi összejövetelükön a Váci Hírnök ro-
vatába további képeket is kiválasztottak.

Bari Janó festőművész - Molnár Ferenc

Lámpagyújtogató - Gerengay G.

Esernyő alatt - Brezanóczy F. András Vágyakozás - Gerengay Gusztáv 

Közkincseink XXI.
MENTETT-E A HUSZÁRMENTE?

Állj be Berci katonának!/
Jobb dolgod lesz, mint 
apádnak! Nem kell 
kaszálni, kapálni,/Csak a 
lányok után járni. 

� Ugye, ismerik a nótát!? Valamikor akkor 
énekelhették, amikor Kossuth toborzott az 
Alföldön a parasztok között. De nem csak 
jobb életet ígértek akkoriban a földmíves 
fi ának, hanem fényes kardot és természe-
tesen puccos huszárkabátot is. Az „egyin-
ges agrárproletárnak” pedig nagy csali volt 
a fényes zsinórmente. Valóban hihette, hogy 
a dalban beígért: „más dolgod sem lesz, 
mint csajozni” életmód még hatékonyabban 
lesz kivitelezhető a díszes viseletben. 

� Persze a szabadságharc idején is már 
jócskán tudomány volt a háborúskodás, 
tehát míg a nemesi származású ifjú 
gyerekkorától gyakorolta a vívást és a csa-
pások kivédését, addig a fényes ruházattal 
és a párválasztás kereteinek kitágításával 
hadba csalogatott egyszerű „népfi ”, a 
beígért jobb sors helyett, gyakorta inkább 
jobb létre szenderült a csata forgatagában. 

� De komolyra fordítva a szót, 1848 áprili-
sában a hadügyminisztérium tíz zászlóalj 
toborzását rendelte el. Szegeden például 
olyan hatékony volt a zeneszóval kezdődő 
toborzás, hogy délre már megvolt az ezer 
új katona. Ezután jött a kiképzés: a szúr, 
vág, meg a hasalj! Ez utóbbit biztos nem 
a fényes mentében gyakorolták. 

Mentett-e a mente?
� A mente viszont már ott volt a csatában 

is és sokszor életet is mentett. A sok 
zsinór ugyanis nem véletlenül szaladt 
szépen sorban a mellkas tájékán, volt 
ennek az esztétikain kívül funkcionális 
szerepe is. A kabát amúgy is vastag, ha 
viselt már valaki ilyet, tapasztalhatta, 
hogy levegőt is nehéz benne venni, 
olyan mintha egy fűzőt húznának az 
emberre. Gyakran látni a filmeken, 
hogy a huszár kigombolja a zsinórzat 
nyak felé eső pár sorát, hogy léleg-
zethez jusson. Persze a film színésze 
ezt könnyedén megtehette, nem kellet 
félnie attól, hogy kardcsapás éri. A 
csatában viszont egész más volt a 
helyzet, ott a mente, régies kifejezés-
sel, sokszor „életet mente”. 

� A fémszálakkal sűrűn átszőtt zsinórzatot 
ugyanis a szablya, amely inkább vágó, 
mint szúró fegyver volt, gyakorlatilag 
nem tudta átmetszeni. Érdemes volt hát 
nyakig gombolni a mentét a csata előtt.

A ló ami farkasszemet nézett
� Persze más volt a helyzet a puskago-

lyóval, mert az simán átszakította az 
uniformist. Ha viszont már elfáradt a 
golyó, akkor is megakaszthatta a sűrű 
fémszálakkal átszőtt díszes zsinór a 
gyilkos lövedéket. A golyó ellen egyéb-
ként volt még egy hatékony megoldás. A 
huszár a rohamban szorosan bebújt a ló 
nyaka mögé. A „biojármű” önvezető volt, 
így hát attól sem kellet félnie a „sofőr-
nek”, hogy míg a nyak mögött kuksol, 
a négylábú járgány nekiszalad például 
egy fának. Persze, így morbid módon, a 
szerencsétlen ló nézett farkasszemet a 
puskagolyóval. 

� Összegezve tehát: a túlélési esélyt 
növelte egy fedezékként szolgáló önjáró 
harciló, aztán egy huszármente, ami véd 
a szablya csapásától - igaz, levegőzni 
nehéz volt benne, a víváshoz viszont 
mégis csak kellett némi oxigén. 

� Az ellentmondásos helyzetre egy nyereghez 
szokott ismerősöm adta meg a választ. Azt 
mondta: nem a huszár, hanem a ló szaladt, 
annak meg az isten jó, nagy nyílásokat 
teremtett a fejére, hogy levegőzzön. 

A bátrak bátra, meg a mázli
� A „lófedezék” hatékonyságára egyébként jó 

példa Földváry Károly honvéd alezredes ismert 
esete, akinek 1849 április 10-én, miközben 
a Gombás-pataki hidat kellet elfoglalnia, két 
lovát is ellőtték. Ráadásul az egyik a kedvenc 
lova volt. Az alacsony termetű, ám hihetetlenül 
bátor katonai vezető ekkor úgy döntött, a 
továbbiakban nem pazarol több lóéletet és 
gyalog vezeti seregét az osztrákok össztűzével 
védett Kőszentes híd elfoglalására. 

� A nyertes csata végeztével Földváry Károly 
ruháján és az általa tartott zászlón 25 (!) golyó 
ütötte lyukat számoltak össze, ennek ellenére 
sértetlen maradt! Nem tudom, hogy a ruha-
zsinórjában akadtak-e el golyók, egy biztos, 
ahhoz, hogy azt a viaskodást így megúszta, a 
mázli mellé kellet még valami más is...

KEGYES ZOLTÁN

Nemzetközi rangú múzeum a városházán
Ahogyan Vác a Dunakanyar szíve, úgy a Nemzetközi Mobil *MADI Múzemot joggal nevezhetjük a Dunaka-
nyar új színének, hozzátéve, hogy ez az állandó tárlat jelentős turisztikai vonzerőt jelenthet - fogalmazódott 
meg a a patinás városházán helyet kapott rendkívül rangos kép- és installációtár nemzeti ünnepünk estéjén 
rendezett megnyitóján, amelyre zsúfolásig megtelt a díszterem.

RIBÁRY ZOLTÁN | fôszerkesztô | ribary.zoltan@gmail.com

A nagyszabású eseményen hazánkba 
akkreditált diplomáciai vezetőket, számos 
magyar és külföldi képzőművészt is kö-
szönthetett Fördős Attila polgármester.

- A múzeum alapításának története 
azzal kezdődött, hogy Gyurcsik Mihály 
szokolyai polgármester révén megis-
merkedhettem a festői településen élő 
Dárdai Zsuzsával és Saxon-Szász János-
sal, akik idestova több mint huszonöt 
éve gondozzák és gazdagítják a Mobil 

MADI-gyűjteményt. Aztán közösen gon-
dolkozva, Papp László műgyűjtő, több 
helyi kiállítási anyag kurátora, a Váci 
Értéktár megálmodója ötletére elhatároz-
tuk, hogy ez a páratlan képzőművészeti 
kollekció méltó állandó helyet kaphatna 
itt a városházán. Bár kezdetben többen 
kételkedtek, szabad-e felhelyezni a barokk 
miliőjű folyosók hófehér falaira ezeket a 
formabontó műalkotásokat, azt gondolom, 
hogy a végeredmény igazolja az elképzelés * A MADI mozaikszó jelentése: Mozgás-Absztrakció-Dimenzió-Invenció

Fotó: Cservenák Péter
létjogosultságát, annál is inkább, mert ez-
zel Vác, a Kultúra Magyar Városa immár 
a a világ kulturális térképére is felkerült 
- mondta köszöntőjében Fördős Attila.

A MADI képzőművészeti mozgalom 
dél-amerikai gyökerű törekvés, elindí-
tását 1946-ban Buenos Airesben jelen-
tették be az alapító művész szellemi 
atyák, Camelo Arden Quinn, Martin 
és Ignacio Blaszko, Rhod Rothfuss, 
Esteban Eitler és Gyula Kosice.

A múzeumnyitó városházi esemé-
nyen Claudio Giacomino, Argentína 
megbízott magyarországi nagykövete 
köszönetet mondott, hogy Vác méltó kör-
nyezetben befogadta a gyűjteményt. 

Gina Gianotti, a Budapesti Olasz 
Kultúrintézet vezetője elöljáróban gra-
tulált a város vezetőinek, mondván, hogy 
bátran álltak a kihívás elébe azzal, hogy 
kinyitották az épületet a tárlat befogadá-
sára, mint mondta, ezzel a városháza egy-
ben fontos kulturális színtérré alakult.

Dárdai Zsuzsa művészetkriti-
kus elmondta: ez a műegyüttes a 
világ legnagyobb MADI múzeuma, 

amely minden bizonnyal jelentősen 
tovább növeli a város idegenforgalmi 
vonzerejét.

Az ünnepség fényét tovább emel-
te Illényi Katica Liszt-díjas hegedű-
művész előadása, már csak azért is, 
mert egy olyan különleges hangszerrel 
szólaltatott meg klasszikus zeneműve-
ket, amelynek segítségével úgymond 
a levegőből lehet előhívni a dallamo-
kat, vagyis az instrumentum érintése 
nélkül. Illetve ugyancsak vastapsot 
kapott Lachegyi Imre és családja, akik 
az idén „Vác Város Művészeti Díja” 
elismerésben részesített művésztanár 
két saját szerzeményét adták elő.

- Ma, amikor a világ tele van gond-
dal, sokan leszegik a tekintetüket. Hi-
szek benne, hogy abban, hogy mind 
többen újra nyitottabbá, érdeklődőbbé, 
bizakodóbbá váljanak, a kultúrának 
kiemelt szerepe lehet. Ezért is örülök, 
hogy a magunk módján mi is hozzá-
járulhatunk ehhez ezzel a nemzetközi 
rangú új múzeummal - mondta pohár-
köszöntő zárszavában Fördős Attila.
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A városi strand és uszoda a főmedencét fedő 
új, merev falú sátorborítás révén immár télvíz 
idején ugyancsak alkalmassá vált különleges 
sportesemények megrendezésére is. Ezt felis-
merve a tavaly alakult Váci Kajak-Kenu Baráti 

Kör február 22-ére - hagyományteremtő szándékkal - isko-
lai csapatoknak szóló sárkányhajó versenyt hirdetett ide.

Amerikai futball
� Ötcsapatos tornán vett részt Gö-
döllőn a Vác Pandas. A legénység az 
Aréna Kupán egy győzelem és négy 
vereség után a negyedik helyen zárt. 
A váciak remekül kezdték a sorozatot, 
hiszen a szekszárdiakkal szemben 
magabiztos, 22-12-es győzelmet arattak. 
Sajnos a folytatásban már vereségek 
következtek: előbb a hazaiak csapata, 
majd a kaposvári Goldenfox bizonyult 
jobbnak a mieinknél, akik a Salgótarján 
elleni két vereséggel zárták a viadalt (a 
körmérkőzéses csaták során 12-0-ra, 
míg a helyosztók bronzmeccsén 19-0-ra 
bizonyult jobbnak az ismerős rivális).

Asztalitenisz
� Előző lapszámunk óta két fordulón 
jutott túl a Váci Reménység NB I-es csa-
pata – sajnos, mindkettőn vereséggel. A 
mieink előbb hazai környezetben 13:5-re 
kaptak ki a Homvéd Szondi SE gárdájától, 
majd idegenben 18-0-s vereséget szen-
vedtek a Pénzügyőr második csapatától.

Atlétika
� A fővárosban rendezték meg a 2014. 
évi Ifjúsági és Junior Téli Dobó Bajnoksá-
got és a Téli Gerelyhajító Bajnokságot. A 
viadalokon a Váci Reménység SE több 
dobóatlétája is rajthoz állt és szép eredmé-
nyeket ért el. A gerelyhajítók közül a férfi  
felnőtteknél Magyari Zoltán, a férfi  juniorok-
nál Kurdi Máté ezüstérmes lett. A hölgyek 
felnőtt és junior mezőnyében eredményé-
vel Moravcsik Angéla egyéni rekorddal 
egyaránt a harmadik helyezést érte el.

Evezés
� A győri egyetemi csarnokban ren-
dezték meg az evezősök hagyományos 
teremfelmérőjét, az ergométeres or-
szágos bajnokságot. A közel hétszáz 
nevezővel megtartott viadalra a koráb-
biaknál szerényebb létszámmal utaztak 
a Vác Városi Evezős Club sportolói, de 
így is több érmes helyezést gyűjtöttek 
be. A nőknél Bácskai Dominika (képün-
kön) megismételve tavalyi eredményét, 
ezüstérmes lett. Nem sikerült idén érmet 
szereznie Galambos Péternek, aki a 
férfi  felnőtt könnyűsúlyúak versenyében 
negyedik lett. A korosztályos indulók 
közül viszont két váci is diadalmaskodott: 
Nógrádi Tivadar és Hász Márton egy-
aránt megnyerte kategóriáját.

Futsal
� Bár a Dunakeszi II szerezte meg az 
NB II-es Közép csoport alapszakaszá-
ban a legtöbb pontot, ők a feljutásért 
vívandó sorozattól visszaléptek, így a 
Dunatours Vác FSE csoportgyőztes-
ként kezdhette a hatcsapatos rájátszást. 
A mieink kétfordulós, körmérkőzéses 
rendszerben lépnek pályára a másik két 

csoport első két helyezettje ellen, ami 
után az első két pozícióban záró gárda 
feljut az élvonalba, míg a 3-4. helyezett 
osztályozót vívhat. 

Sárkányhajózás
� Első alkalommal rendezték meg a sár-
kányhajósok medencés országos bajnok-
ságát. A százhalombattai viadalon a Dunai 
Sárkányok Vác több egységgel is harcba 
szállt az érmekért. A hatfős csapatoknál 
két második helyezést értek el a mieink, 
míg a húszfős csapategységekben egy-
egy első és második hely volt a termés. 

Vízilabda 
� Két súlyos vereséggel kezdte a 
naptári év bajnoki mérkőzéseit a Váci 
Vízilabda SE. Az OB II-es sorozatban 
szereplő férfi  csapat a ceglédi dupla 
fordulóban előbb a Kertészeti Egye-
temtől 32-6-ra kapott ki, majd a hazaiak 
19-5-re verték együttesünket.

Csendesen indult a reggel, aztán min-
den megváltozott. Csoportosan érkeztek 
az iskolák és középiskolák képviselői az I. 
Váci Medencés Sulisárkány Bajnokságra. 
A sátor alatt több mint háromszáz diák, 
tanár, edző és látogató gyűlt össze. 

Harrach Péter országgyűlési képvise-
lő megnyitó beszédében köszönetet mon-
dott a diákoknak és a tanároknak, hogy 
szabadidejükben eljöttek a kajak-kenu és 
a sárkányhajó sportágat népszerűsítő 
rendezvényre, megköszönte a szervezők 
áldozatos munkáját, továbbá hangsúlyoz-
ta, milyen fontos a gyermekek életében a 
sport, valamint kiemelte a Dunakanyar-
régió fontosságát, a vízi-sportok területén 
elért eredmények alapján. 

A megnyitó gondolatok után Kamme-
rer Zoltán háromszoros olimpiai bajnok 
kajakos, a Váci Kajak-Kenu Baráti Kör 
Egyesület elnöke adta meg a startjelet.

Első hallásra sokakban felmerülhet(ett) 
a kérdés, hogyan lehet medencében 
sárkányhajó versenyt rendezni. Nos, a 
magyarázat egyszerű: a hajóban 8-8 ver-
senyző egymással szemben helyezkedik 
el, jelzéskor mindenki elkezd lapátolni, és 
az a csapat nyer, amelyik a sárkányhajót 
el tudja juttatni a megadott jelzésig. 

A rendezvényre a Dunakanyarból 
16 általános iskola, 8 középiskola, és a 
Cházár András speciális iskola 5 csa-
pata nevezett be, továbbá - már elsőre 
nemzetközivé téve az eseményt - egy 
határon túli gárda a révkomáromi Selye-
gimnázium színeiben. 

A vízfelület egyik felén zajlott a 
bajnokság, közben a medence másik 
részén bárki kipróbálhatta a kajakozást 
és kenuzást. 

A rendezvényt végig a kiváló han-
gulat és a fair-play játék jellemezte. 
Az adrenalinszint sokszor az egekbe 
szökött, hiszen volt, amikor percekig 
is egy helyben állt a hajó, mert annyira 
kiegyenlített volt a két csapat küzdel-
me. A verseny azonban végül is csak 
részben volt verseny, mert mindenki 
inkább szórakozásnak és bulinak fogta 
fel - a szervezők nagy örömére. 

A nem mindennapi program végére 
mindenki kellemesen elfáradhatott, 
rengeteg élménnyel gazdagodva és 
felvillanyozva térhetett haza.

A kiválóan sikerült hagyomány-
teremtő bajnokság eredménye: az 
általános iskolás kategóriában az Ár-
pád-fejedelem-, a Juhász Gyula- és a 
Karolina katolikus általános iskola 
csapata végzett az első három helyen, 
míg a középiskolások mezőnyéből 
a Boronkay-középiskola, a Selye-
gimnázium (Észak-Komárom, Szlo-
vákia) illetve a Király Endre-szakkö-
zépiskola legénysége-leánysága. 

- Örömmel töltött el a rengeteg gyer-
mek sugárzó tekintete, akik ezen a pél-
daértékű rendezvényen kedvet kaptak a 
vízi sportokhoz. Remélem, sokukkal ta-
lálkozunk a Dunán.- mondta Wichmann 
Tamás, a Váci Kajak Kenu Baráti Kör 
Egyesület szakmai alelnöke.

Sárkányhajókban 
versengtek az új 
uszodai sátor alatt

HAJRÁ VÁC!HAJRÁ VÁC!

SPORT

Sporthírek 
röviden

Virágpompába
öltözhet az
egész város

Hegyi időverseny
kerékpáros 
versenyzőknek

Az előző évek tapasztalatai alap-
ján bizonyára az idén is nagyon sok 
magánszemély, lakóközösség, intéz-
mény, cég nevezésére lehet számítani 
a Virágos Vácért elnevezésű telepü-
lési szintű közösségi városszépítő 
akcióban.

A hivatalos jelentkezési lapokat 
a városházán lehet átvenni és kitölt-
ve ugyanitt, a porta előtt található 
ládába kell bedobni, a jelentkezési 
határidő április 4-e.

Tehát még egyszer: az elmúlt évek-
hez hasonlóan ugyanazon kategóri-
ákban lehet indulni, vagyis családi 
házak, társasházak, intézmények, 
cégek egyaránt nevezhetnek.

Az önkormányzat támogatásaként 
biztosított virágpalántákat a részt-
vevők május 16-18-áig vehetik át a 
Váci Városfejlesztő Kft. Park utcai 
telephelyén.

Április 13-án rendezik meg a XI. 
Mészkőember - Légrádi Béla Em-
lékversenyt, amely egyéni indítású 
hegyi időfutam.

A táv 4,9 km. Rajt: Külső Gombási 
út, cél: „Nagycsille”

Kategóriák: férfi , női. Korosztály-
ok: 10-14, 14-18, 18-40 éves, 40-50 éves 
illetve ötven év fölötti.

Somoghy Attila főszervezőtől 
megtudtuk: 10 év alattiaknak lesz 
gyerekfutam is 300 méteres, egy-
fordítós oda-vissza pályán, il letve 
külön érdekesség a „Vénkerék” ka-
tegória, amelyen 25 évnél öregebb 
drótszamarakkal lehet elindulni.

Nevezés: előzetesen április 7-éig, 
illetve a helyszínen 9-10:30-ig. Neve-
zési díj nincs!

BARTOS KRISZTIÁN | bartos.krisztian@gmail.com

További információ: www.vacholding.hu 

HOLDING

Az I. Váci Medencés Sulisárkány 
Bajnokságon a Cházár András 
Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény, Kollégium és 
Gyermekotthon öt csapattal kép-
viseltette magát, az ő tiszteletükre 
néhány nappal a játékos versengés 
után bensőséges ünnepséget ren-
deztek a díszteremben, összekötve 
a versenyt szervező baráti kör - 
fotókból, relikviákból összeállított 
- kiállításának megnyitásával.

- Ti is olyanok vagytok mint 
bárki más, ezért örömmel fogadták 
a szervezők a jelentkezésünket erre 
az izgalmas eseményre - mondta a 
kisebb- és nagyobb iskolásoknak 
Mikesy György igazgató, aztán 
átadta a szót Mokánszky Zoltán 
alpolgármesternek.

- Nagyszerű ötlet a medencés 
sárkányhajó bajnokság a tömeg-
sport támogatása és elterjesztése 
jegyében. Ilyen alkalmatosságokban 
lapátolni minden résztvevőnek ki-
váló örömteli testedzési lehetőség, 
ráadásul a csapatszellemet is erősít-
heti. És kiemelem még a baráti kör 
kiállításának jelentőségét is, hiszen 
ez az innen vándorútra induló tárlat 
ugyancsak hozzájárulhat, hogy a 
Dunakanyar régióban mind töb-
beknek kedvet csináljon a hajós vízi-
sportokhoz - emelte ki a sportért és 
kultúráért felelős városvezető. 

- Örömünkre szolgált, hogy 
eljöttetek erre a vidám sportese-
ményre. A legnagyobb szívvel ti 
küzdöttetek, ezért is dukált nek-
tek ez a külön díjátadó ünnepség 
- mondta Kammerer Zoltán.

KÜLÖN DÍJÁTADÓ 
KIÁLLÍTÁSI MEGNYITÓVAL

Fotó: Cseledy András

EREDMÉNYEK
Női kézilabda NB I, alapszakasz
IPC Vác – Békéscsaba _______ 27 – 27

Férfi  kézilabda NB I, alapszakasz
Váci KSE – Győr ___________ 35 – 26
Balatonfüred – Váci KSE____ 30 – 20

Férfi  kézilabda NB I, rájátszás
Győr – Váci KSE ___________ 25 – 29

Futsal NB II, rájátszás
Dunatours Vác – Vasas _______ 3 – 3

Labdarúgó megyei I. o.
Vecsés – Vác FC _____________ 1 – 3
Vác FC – Hévízgyörk ________ 9 – 0
Kisnémedi – Vác FC _________ 1 – 3
Örkény – Vác FC ____________ 2 – 2

SPORTELŐZETES
(váci mérkőzések)
Női kézilabda NB I, rájátszás
04.12. szo. 18.00 IPC-Vác – Békéscsaba
04.19. szo. 18.00 IPC-Vác – Siófok

Férfi  kézilabda NB I, rájátszás
03.28. p. 18.00 VKSE – Mezőkövesd
04.23. sze. 18.00 VKSE – Orosháza
04.26. szo. 18.00 VKSE – PLER

Futsal NB II, rájátszás
04.07. h. 20.00 Dunatours Vác – FTC

Labdarúgó megyei I. o.
03.29. szo. 15.00 Vác FC – Tápiószecső
04.12. szo. 16.00 Vác FC – Törökbálint
04.26. szo. 16.30 Vác FC – Üllő

Öt váci gáladíjazottÖt váci gáladíjazott

A kézilabda 
rájátszásról

Tizedik alkalommal osztottak díja-
kat a Héraklész Díjátadó Gálán, ame-
lyen váci sportolókat is jutalmaztak.

Az elmúlt esztendő korosztályos 
Európa- és világbajnokságain legjob-
ban szerepelt magyar sportolók és 
csapatok eredményei alapján díjazták 
a fi atal sportolókat, edzőiket illetve 
a szövetségi kapitányokat.

A különböző kategóriákban tör-
tént eredményhirdetés alapján ösz-
szesen öt Vácott sportoló versenyző 
érdemelte ki az elismerést.

A nagycsapatok kategóriájában 
a junior női kézilabda kontinens-
bajnokságon ezüstérmes váloga-
tott nyert. Hajdu János szövetségi 
kapitány csapatában négy váci já-

tékos kapott helyet: Bíró Blanka, 
Ivanics Dóra, Szondi Zsófia é s 
Virág Noémi. 

A 2-4 fős kiscsapatok férfi  kategó-
riájában a kajak-kenu ifjúsági Európa-
bajnok és világbajnoki aranyérmes Noé 
Zsombor (Váci Hajó SE, edzője Babella 
László) a dunafüredi Vass Péterrel 
párban vehette át a kitüntetést.

Örvendetes, hogy a világszínvona-
lat képviselő magyar kézilabdázásban 
azon három vidéki város egyike Vác, 
amelynek mindkét szakágban van 
elsőosztályú csapata. Igaz, sajnos a 
terveknél valamivel szerényebb ered-
ményekkel…

Az Ipress Center-Vác női, illetve 
a Váci KSE férfi  gárdája egyaránt a 
felsőházi rájátszást célozta meg az idei 
pontvadászat indulásakor. Az előbbiek 
végül az 5-8. helyért, az erősebb nem 
reprezentánsai pedig a 7-12. helyért 
lépnek pályára a folytatásban.

A nők középházas rájátszásában 3 
bónuszponttal rajtol csapatunk és két-
szer találkozik a Siófokkal (4 pont), a 
Fehérvárral (2 pont) és a Békéscsabával 
(1 pont). A sorozat április elején indul 
– a mieink teljes menetrendje megta-
lálható a www.vac.hu weboldalon.

A férfi ak az alsóházi rájátszásba 
magukkal viszik a riválisokkal szem-
ben eddig gyűjtött pontjaikat, szám 
szerint tízet. Itt is kétfordulós, kör-
mérkőzéses rendszerben folyik majd 
a küzdelem, tehát a váciakra még tíz 
bajnoki vár. (Az induló táblázat, illet-
ve a teljes program szintén a városi 
weboldalon található.)
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 Gyógyszertárak ügyeleti rendje
03.27. Cs Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
03.28. P Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
03.29. Szo Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997
03.30. V Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343
03.31. H Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2 | 27-501-415
04.01. K Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár|2600 Vác, Papp Béla u.10.|27-306-190
04.02. Sze Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27-301-367
04.03. Cs Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrinyi utca 9. | 27-501-385
04.04. P Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338
04.05. Szo Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157
04.06. V Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
04.07. H Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
04.08. K Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997
04.09. Sze Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343
04.10. Cs Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27-501-415
04.11. P Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár|2600 Vác, Papp Béla u.10.|27-306-190
04.12. Szo Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27-301-367
04.13. V Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrinyi utca 9. | 27-501-385
04.14. H Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338
04.15. K Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157
04.16. Sze Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
04.17. Cs Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
04.18. P Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997
04.19. Szo Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343
04.20. V Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27-501-415
04.21. H Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár|2600 Vác, Papp Béla u.10.|27-306-190
04.22. K Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27-301-367
04.23. Sze Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrinyi utca 9. | 27-501-385
04.24. Cs Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338
04.25. P Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157
04.26. Szo Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
04.27. V Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630

HASZNOS
Polgármesteri 

fogadóóra
Fördős Attila

Vác város polgármestere 

Ideje: minden hónap első 
hétfőjén 14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
polgármesteri iroda

Előzetes időpont egyeztetés 
szükséges, az okmányirodánál!

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

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, az okmányirodánál!

Országgyűlési 
képviselői 

elérhetőségek
Bábiné Szottfried Gabriella 

országgyűlési képviselőasszony

Telefon: 20/444-9298
Email: babi.gabriella@parlament.hu

Ügyfélfogadás az 
okmányirodában

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

Születések:
Hugyecz Péter és Cserny Dorottya 
gyermeke: Barnabás, Nagy Zsolt és 
Andrékovics Nikoletta gyermeke: Emma 
Irénke, Zsiga Tamás és Török Orsolya 
gyermeke: Zsombor, Együd László és 
Tóth Eszter gyermeke: László, Babella 
Tamás és Majer Melinda gyermeke: 
Mátyás, Dr. Palla Gergely és Guta 
Andrea gyermeke: Mirabella, Lőrincz 
Máté és Vincze Lilla gyermeke: Máté 
Nándor, Styevkó Norbert és Molnár 
Beáta gyermeke: Erik, Rózsahegyi 
László és Krausz Katalin gyermeke: 
Boglárka, László Gábor és Udvardi 
Csilla gyermeke: Mátyás, László Gergely 
és Oláh Rita gyermeke: Gréta Szófi a, 
Meszlényi Gábor és Makrai Melinda 
gyermeke: Barnabás, Herczeg Gábor és 
Kosdi Nikoletta gyermeke: Gábor, Pitz 
Róbert és Rudnyánszky Rita gyermeke: 
Dorina, Gémes Pál és Timár Nóra 
gyermeke: Norina Lia, Eckhardt Ádám 
és Bacskai Éva gyermeke: Nimród 
Ádám, Csizek Árpád és Jójárt Krisztina 
gyermeke: Bálint, Kantár János és 
Péntek Andrea gyermeke: Bendegúz, 
Kósa-Fehér László és Oroszki Hajnalka 
gyermeke: Áron.

Házasságkötések:
Hajduk Ákos és Somogyi Éva, 
Füzik Csaba és Ujvári Nikoletta 
Barbara, Gyetvai Roland és Metzger 

Brigitta, Pintér Tamás és Silva 
Serpa Fernanda, Vágvölgyi Gábor 
és Szakszik Réka, Ercsei Hunor 
László és Vásárhelyi Katalin, Simák 
László és Csörögi Titanilla Katalin.

Halálesetek:
Benda Ferencné sz: Kiss Anna 
(1939), Soltész Lajosné sz: Szalai 
Klára (1935), Márton Lajosné sz: 
Biró Katalin (1943), Pitters Lajos 
János (1946), Mikrkó Gábor Alajos 
(1960), Zilay István sz: Nagy 
Margit Rózsa (1926), Belányi 
László (1930), Kozsdi István 
(1930), Galánthai-Fekete Attila 
Lajos (1924), Stefanik Andrásné 
sz: Herceg Mária (1932), Molnár 
Antalné sz: Sziebert Erzsébet (1914), 
Dobisz Dánielné sz: Gerhardt 
Magdolna (1938), Sluch Istvánné 
sz: Dobó Erzsébet (1939), Franyó 
Csaba Ferenc (1958), Kosdi Ferenc 
Györgyné (1932), Nagy Sándorné 
sz: Warecza Valéria Mária (1933), 
Simák Mártonné sz: Kaleczki Olga 
Mária (1928), Karsay Gáborné 
sz: Hevér Éva (1926), Szatmári 
Istvánné sz: Szatmári Piroska 
(1925), Oszlár Mária (1943), Bodnár 
László István (1951), Szúnyog 
Mihályné sz: Holicza Mária (1929), 
Bartha Gyula Ádámné sz: Ferenczi 
Mária Anna (1948).

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

 Központi 
orvosi ügyelet

Jávorszky Ödön Kórház
(tüdőgondozó épülete)

A városi ügyelet a 620-691-es tele-
fonszámon 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 megelő-
ző 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

Ünnepel a Váci Dunakanyar Színház
Egy éve nyitotta meg kapuit a közönség előtt a 

Váci Dunakanyar Színház. Az évforduló tisztele-
tére ünnepélyes gálaműsort rendeznek. Az április 
5-én, szombaton este hét órai kezdettel tartandó 
születésnapi esemény fővédnökei Halász János 
kultúráért felelős államtitkár és Harrach Péter 
országgyűlési képviselő.

A programban az elmúlt egy év alatt a színházban 
fellépő legkedveltebb művészek, Dolhai Attila, Gulyás 
Balázs, Molnár Gyöngyi, Bakos Kis Gábor, Pápai 
Erika, Fabók Mariann, Csengeri Attila, Eke Angéla 
és Bozó Andrea lépnek színpadra, no és természetesen 
az igazgató, Kis Domonkos Márk.

A műsorban ismert és közkedvelt musical dalok 
és prózai részek váltják egymást. A dalok élőze-
nei kísérettel csendülnek majd fel, a zenekar is a 
színpadon foglal helyet, igazi kávéházi hangulatot 
teremtve. A gálaest mottója: „Amit nem ad meg az 
Élet, megadhatja a Vers, a Zene és a Színház”.

A gálaest bevezetéseként a Színház Galériában 
a Váci Dunakanyar Színház megalakulását és ed-
digi produkcióit összefoglaló  fotókiállítás nyílik 

„Színház született” címmel. A kiállítás rendezője 
Lencsó László, megnyitja Fördős Attila polgár-
mester, valamint a rendezvény fővédnökei: Halász 
János és Harrach Péter.

A kiállítás megkísérli bemutatni és keretbe fog-
lalni az elmúlt egy év fontos állomásait, a fejlődés 
apró lépcsőfokait, a boldog, önfeledt pillanatokról 
sem feledkezve meg. A kiállításra ellátogatók be-
pillantást nyerhetnek abba, hogy az épület hogyan 
érte el jelenlegi, a nézők méltó fogadására alkalmas 
állapotát, hogyan jött létre mindaz, ami ma már 
természetesnek tűnik. Láthatják kronológiai sor-
rendben az alapítás dokumentumait, plakátokat, 
sajtóanyagokat, és természetesen az évad egy-egy 
előadásának fotóit is. Speciális multimédiás elem-
ként megtekinthető lesz a színház igazgatójának 
éves illusztrált beszámolója.

A tárlatnyitón ráadásként a résztvevők meg-
ismerkedhetnek azokkal, akik napra nap azért 
dolgoznak, hogy a színház működhessen és 
a betérő néző a lehető legjobban érezhesse 
magát estéről estére. 

H I R D E T M É N Y
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Vác Városában az alapellátás 

keretében működő KÖZPONTI VÁROSI ÜGYELET (felnőtt és gyermek) 
helyszíne 2014. április 07. napjától (Hétfő) megváltozik.

Az új helyszín: 2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47. ÁNTSZ épület 
földszinti helyisége. Elérhetőség: 06-27/306-090

ÁPRILISHAVI PROGRAMJAI
április 11-13.

XIV. ORSZÁGOS 
ÜTŐHANGSZERES 

KAMARAVERSENY
április 1. kedd 17.30 nagyterem 
Kiss Zsuzsanna fuvola 

növendékhangversenye

április 3. csütörtök 18.00 kamaraterem
Kápolnai Jenő trombita 
növendékhangversenye

április 4. péntek 17.00 Földváry Ált. I.
Asztalos Enikő és Patrik Judit 

hegedű - zongora növendékhangversenye

április 7. hétfő 17.00 kamaraterem

Vargáné Fitos Monika és Bénikné Dézsi 
Bernadett ének növendékhangversenye

április 7. hétfő 18.00 nagyterem
Szatmári Ferenc gitár 

növendékhangversenyre 

április 8. kedd 17.00 Radnóti Ált. I.
Jendrék Katalin zongora 
növendékhangversenye

április 9. szerda 17.00 kamaraterem
Dreiszker Ágnes zongora 
növendékhangversenye

április 10. csütörtök 17.00 kamaraterem
Dudásné Zsarnóczay Vivien zongora 

növendékhangversenye

április 14. hétfő 18.00 kamaraterem
Nagy Adrienn gitár 

növendékhangversenye

április 15. kedd 18.00 nagyterem
Válogatott vonós tanszaki hangverseny

április 16. szerda 16.30 Árpád F. Ált. I.
Strell Ildikó furulya – oboa 

növendékhangversenye

április 16. szerda 17.00 nagyterem
Tóth Tímea gitár növendékhangversenye

április16. szerda 17.00 kamaraterem
Horváthné Taracsák Mária, Jámborné 

Skripeczky Mariann és Horváth 
Gyula hegedű – zongora – kürt 

növendékhangversenye

április 28. hétfő 17.00 kamaraterem
Mészáros Tibor népzene 
növendékhangversenye

április 29. kedd 16.00 nagyterem
Zongora tanszaki hangverseny I.

18.00  nagyterem
Zongora tanszaki hangverseny II.

PROGRAMOK

Április 11. péntek 18 óra - kamara terem
Mária Sándor: Szindbád hazamegy

Pálfy Margit előadása a Költészet napja tiszteletére

Április 16. szerda 17:30 - színházterem
Szűcs József: Árnyak

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából. 
Szereplők: Bahor Boglárka és Molnár Marcell, rendező: Lakatos Ádám

Belépőjegy ára: 300 Ft

Április 25. péntek 18 óra - kamara terem
A Világ és működése ezoterikus szemmel

Előadók: Hamza Éva természetgyógyász, sp. tanító és 
Tordai Richárd szemléletfejlesztő

További alkalmak: május 23. 18-19.30-ig, június 20. 18-19.30-ig
Részvételi díj alkalmanként: 1.000 Ft

Április 25. és 27. péntek, vasárnap 19 óra - színházterem
Valahol Európában musical 

– Parlando Társulat előadása 
Radványi Géza és Balázs Béla azonos című fi lmje alapján.
Főszereplők: Ritzl Nikolett, Ármos Zoltán, rendező: Kovács 
Róbert-színművész, koreográfus, darab művészeti vezetője, 

zenei rendezője: Dónusz Katalin-énekművész, -tanár, 
zeneszerző: Dés László, dalszöveg: Nemes István, szövegkönyv: 

Böhm György – Korcsmáros György – Horváth Péter
Belépőjegy ára: 1000 Ft

Április 28. hétfő 19 óra - színházterem
A 30 éves Amadinda ütősegyüttes és 

Presser Gábor valamint Karácsony János 
közös jubileumi koncertje

Belépőjegy ára: 5900 Ft

Április 10. csütörtök 19 óra
TEAtrum Café koncert - G&V: Voice & Guitar

Szabó Enikő és Jakus Ábel jazz-pop zenei előadása 
akusztikus, ének-gitár felállásban.

A műsor ingyenes.

Április 12. szombat 19 óra
William Gibson: Libikóka

A Pinceszínház előadásának főszereplői: Szervét Tibor 
(Jerry), Dobó Kata (Gittel). 

Jegyár: 1900 Ft

Április 27. vasárnap 11 óra
A Halhatatlanság országa

Fabók Mancsi Bábszínháza népmesei előadása. 
Jegyár: 900 Ft

Április 27. vasárnap 19 óra
A. Long - R. Martin - A. Tichenor - Kálloy Molnár Péter: 

G.Ö.R.Cs. 
(Görögök összes regéi és cselekedetei)

Írták még: Kálloy Molnár Péter, Kálid Artúr, Gáspár András. 
Torzította és versek: Kálloy Molnár Péter. L’actor: Gáspár 
András. Aki először megbotránkozott rajta: Kálid Artúr. 

Jegyár: 2500 Ft

Április 28. hétfő 19 óra
David Greig – Gordon McIntyre: 

Szentivánéj 
A Katona József Színház és a MaNNa közös produkciója. 
Szereplők: Pelsőczy Réka (Helena), Kocsis Gergely (Bob). 

Jegyár: 1500 Ft



MUNKAVÁLLALÁSRA ALKALMAS 
itthon és az uniós országokban is 

Ára: 45.000 Ft (részletfizetési lehetőség)
Telefon: 06-30/30-21-487 

(nyilv.szám: 00777-2012)

Vácon április 05-től,
Budapesten március 29-től.

MASSZŐRKÉPZÉS
(svéd masszázs) 

LÁTJÁK ÉS OLVASSÁK. HIRDESSEN NÁLUNK!

 1/1: 100 000 Ft + ÁFA
 1/2: 50 000 Ft + ÁFA
 1/4: 25 000 Ft + ÁFA
 1/8: 12 000 Ft + ÁFA

H I R D E T É S F E L V É T E L :
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.

Tel.: +36 30/698-9507; +36 30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

 Hétfő
20:00 Híradó – benne Vác és 

térsége legfontosabb 
történései.

20:17 Sporthírek
20:20 Spiritusz – sport, életmód és 

szabadidő magazinműsor
20:30 Konyha TV
20:45 Sportközvetítés/fi lm
22:55 Híradó ismétlés

  Kedd
20:00 Híradó – benne Vác és 

térsége legfontosabb 
történései

20:17 Sporthírek
20:20 Katolikus tv – vallási magazin
21:00 Spiritusz – sport, életmód és 

szabadidő magazin 
21:15 Konyha TV
21:30 Sportközvetítés/fi lm
22:35 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

Megváltozott a közlekedési rend a 
2-es főút és a Széchenyi utca keresz-
teződésében. Az Árpád úton érkezők 
balra nagy ívben be tudnak kanyarod-
ni a vasútállomás felé, ugyanakkor  a 
főúton tovább haladni szándékozók 
az eddigi kettő helyett csak egy sávot 
használhatnak.

A változtatáshoz a sávfestés átala-
kítása mellett a lámpákat is át kellett 
programozni.

A forgalmi rend megváltoztatását 
mérések és számítások elvégzése előz-
te meg, tehát az igények összegzése 
alapján alakították át az „áteresztést” 
a város egyik legforgalmasabb csomó-
pontjában, de a tapasztalatok alapján 
szóba jöhet további fi nomhangolás is.

***

A váci vasútállomás és vonalszakasz 
felújítási munkálatainak újabb szaka-
szában március 17-től április 30-áig nem 
lehet használni a közúti forgalomban a 
Hóman Bálint úti szintbeli keresztező-
dést, amelynek korszerűsítése szintén 
fontos része az uniós társfinanszírozású 
állami projektnek. 

***
Március utolsó előtti hetében a kivi-

telezők új útburkolati jeleket festettek 
fel és közlekedési táblákat is kihelyez-
tek a Rádi út-Magyar utca, a Zöldfa ut-
ca-Kölcsey út, a Deákvári főút-Naszály 
út és a Dózsa György utca-Papp Béla 
utca találkozásánál, ezzel a kereszte-
ződésekben immár egyszerűsített kör-
forgalmi rend szerint közlekedhetnek 
az autósok, motorosok.

Fontos közlekedési információkFontos közlekedési információk


