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I N G Y E N E S  K I A D V Á N Y

IVÓKÚT CSOBOG
A FŐUTCÁN
Új köztéri dísszel 
gazdagodott a város, 
felavatták a Széchenyi 
utcában a térplasztika 
ivókutat.

CSALÁDBARÁT 
MUNKAHELY
Deákné dr. Szarka Anita 
jegyző: „Csapatmunka 
eredménye az önkormányzat 
és a polgármesteri hivatal 
újabb elismerése.” 

HARMADSZOR IS 
V4 FESZTIVÁL
Június 21-étől színi 
előadások és rangos 
koncertek sora várja a 
közönséget a V4 Fesztivál 
és Színházi találkozón.

8. oldal 9. oldal 10. oldal



Váci Hírnök | 2015. MÁJUS | XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM | 3

HOL
járunk?

Hosszú évtizedekig tartó hányattatás-száműzetés 
után, az elhelyezés kérdését érintő sok-sok vitát 
lezárva - és talán nyugvópontra helyezve - végre 
ismét áll Vác újraegyesített-felújított I. világhábo-

rús emlékműve. Újbóli felavatása egyrészt kiemelkedő jelentőségű 
fejezete lesz a városi krónikának, másrészt, nagyobb léptékben 
gondolkozva az ünnepség hazánk történelmében is megérhet egy 
kicsinyke bekezdést, amennyiben a huszonöt éve kezdődött rend-
szerváltás beteljesülésének egyik szimbolikus eseményeként érté-
kelhetjük. Mindezen túlmenően pedig a mementó „rehabilitálása” 
kegyeletteljes igazságtételnek nevezhető.

Cser Károly alkotása 1933-ban foglalta el helyét a főtéren, 
közvetlenül a városháza előtt. Később, a szocializmus évtizede-
iben szétdarabolták, száműzték, csak a szoborkompozíció egyik 
oroszlánja és az emberalakos főcsoport egy tagja árválkodhatott 
közterületen. A félelem légkörében élő lakosság köreiben pedig 
csupán suttogó párbeszédekben került szóba, micsoda gyalázat 
az emlékmű lerombolása, sőt sokan úgy nőttek fel, hogy nem is 
hallottak a létezéséről. Magától értetődött, hogy a rendszerváltás 
hajnalán rögtön felvetődött az újraállítás gondolata. De lám, 
még egy negyed századnak el kellett telnie, hogy a terv valósággá 
váljon.

Az emlékmű újraállításának gondolata a kezdetektől többségi 
támogatásra talált, bízvást kijelenthető, hogy az idő múlásával 
e tekintetben szinte teljes közmegegyezés született, ám arról már 
hosszan tartó vita alakult ki, hova kerüljön a szoborkompozíció. 
A Damjanich tér, Rákóczi tér, Ady Endre sétány is szóba került 
az eredeti helyszín mellett, ám sokat nyomott a latban, hogy több 
ezren aláírásukkal is kiálltak a pontos visszaállítás terve mellett. 
Végül kompromisszumos megoldásként a főtér lett ugyan a kijelölt 
helyszín, de nem a térség közvetlen fókuszában, hanem néhány 
méterrel távolabb, az Irgalmas-rendi kórház előtt.

A főtér arculatában így is meghatározó régi-új emlékműhöz 
tartozó hosszú veszteséglista jól érzékelteti, hogy nagyon sok helyi 
család érintett közvetlenül, hiszen a világháború frontjain több 
száz Vácról besorozott katona áldozta életét. Nagy adóssága, sőt, 
ismerjük el végre, bűne volt velük szemben az utókornak, hogy - 
legalábbis a külsőségek tekintetében - hosszú évtizedekig mintha 
megtagadtuk volna őket - parancsszóra. Mostantól viszont újra 
elmondhatunk értük egy-egy imát a tiszteletükre emelt mementó-
nál is.

RIBÁRY ZOLTÁN | fôszerkesztô | ribary.zoltan@gmail.com   TARTALOM
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VÁ RO S I  K I T Ü N T E T É S E K R E
VÁ R N A K  J AVA S L AT O K AT

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2013. (XII.13.) számú rendelete szól a városi 
kitüntetések alapításáról és adományozásáról.

A város érdekében kifejtett kiemelkedő munka elismerésére:
- VÁC VÁROS DÍSZPOLGÁRA;

- PRO URBE: - SZEMÉLYI;
- PRO URBE: - KÖZÖSSÉGI

díj adható.

VÁC VÁROS DÍSZPOLGÁRA;
A 63/2013. (XII.13.) számú rendelet 5. §-ának (1) bekezdése értelmében „A díszpolgári cím és díszoklevél 

adományozását a javasolt személy megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes 
indokolásával, a Képviselő-testület tagja, továbbá Vác Város polgára kezdeményezheti, valamint Vác 

Város Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei. 
A javaslatokat minden év június 15-ig lehet benyújtani a polgármesternek címezve.”

- PRO URBE: - SZEMÉLYI;
- PRO URBE: - KÖZÖSSÉGI

A 63/2013. (XII.13.) számú rendelet 6.§-ának (3) bekezdése értelmében „kitüntetésre javaslatot tehet 
a Képviselő-testület tagja, a város szakmai, érdekvédelmi és politikai szervezete, egyházi szervezet, 
valamint Vác Város polgára, Vác Város Nemzetiségi Önkormányzatainak elnökei, továbbá civil szervezet 
is döntéshozó szervének többségi döntéssel meghozott javaslatával. A javaslatot a javasolt személy vagy 
közösség megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával minden év 

június 15-ig lehet benyújtani a polgármesternek címezve”.

Amennyiben javaslatot kíván tenni, úgy a javasolt személy nevét, címét, a javaslat indokait 2015. 
június 15-e (hétfő) 12 óráig Deákné dr. Szarka Anita Vác Város Jegyzője részére 

személyesen: a Polgármesteri Hivatal fsz. 33. sz. irodájába, 
postacímen: a 2600, Vác Március 15. tér 11. sz. levélcímre, 

elektronikus úton: a sajto@varoshaza.vac.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni.

A kitüntetések átadása 2015. augusztus 20-án, a Szent István napi ünnepségen, a város lakosságának 
nyilvánossága előtt, ünnepélyes keretek között történik.

Vác, 2015. május 11.
Deákné dr. Szarka Anita s.k. 

Vác város jegyzője

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í VÁ S

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középfokú köznevelési 
intézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású 

fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri 
pálya választásának ösztönzésére a 2015/2016. tanévre 

Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik 
középfokú köznevelési intézmények nappali tagozatán első, második 
vagy harmadik évfolyamon tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgy-
ból nem kötelezettek, és a pályázat benyújtásának évében elért, év végi 

tanulmányi átlageredményük legalább 3,00.

A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják 
saját költségvetésük terhére, a középfokú köznevelési intézményben folytatott 

tanulmányok hátralévő idejére.

A pályázatot 2015. július 31-ig kell a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének 
megküldeni.

A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a 
pályázat elbírálására kötelezett szerv egészségügyi szolgálata a rendészeti oktatási 
intézménybe jelentkezők alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések 
alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség 
kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alka-

lommal, amennyiben a pályázóval kapcsolatos körülmények ezt indokolttá teszik, 
a Rendőrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság vezetője dönt. A pályázat elbírálásának határideje 2015. augusztus 31. A pályá-
zatot nyert tanulókkal a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Humán-igazgatási Szolgálat Kiképzési Alosztály kiemelt főreferensétől, 

Szép Lászlóné r. alezredestől (tel.: 06/1/443-5800/30-533) lehet kérni.

Vác Város Önkormányzata
 lakást hirdet bérbeadásra

 SZOCIÁLIS alapon- pályázat útján - 5 év határozott időre

Vác, Külső-Rádi út 23. D/3. fsz. 1. 
2,5 szoba (70 m2, komfortos)

Alaplakbér: 25.064,-Ft/hó (358,05,-Ft/m2/hó)

Külön szolgáltatás:
- parkolás biztosítás: + az alapbér 5 %-a

- kaputelefon: 50,-Ft/hó
- udvartakarítási díj: 500,-Ft/hó 

Műszaki állapot: megtekintett, rendeltetésszerű, 
később sem kifogásolható állapotban kerül átadásra 

Lakás megtekintésének időpontja: 
2015. június 9-én (kedd) 9.00-9.30-óráig

A pályázatok benyújtásának módja: Formanyomtatványon 
(a Polgármesteri Hivatal 111-es sz. irodájában átvehető)

Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. június 24. (szerda) 16.00 óráig

A pályázatokat a Gazdasági-Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság a 
határidőt követő bizottsági ülésén bírálja el, amelyről a lakásra bérleti jogot elnyerő 

pályázó kap értesítést.
Amennyiben a pályázatot elnyerő a felhívástól számított 15 napon belül a bérleti 
szerződést saját hibájából nem köti meg, úgy a másodikként megjelölt pályázó 

lesz jogosult a bérleti szerződés megkötésére.

További információ a Polgármesteri Hivatal 111. sz. irodájában, vagy 
a (27) 513-452-es telefonszámon kérhető.

Köszöntjük Bányász Károlyné 
Margit nénit!

Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos 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 lapszámunk játékának győztese: 
Gombik Lászlóné, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es 
telefonszámon. (A múlt havi rejtvényként az egykori Magyar Királyi Honvéd és Huszárlaktanya - később Tungsram - 
épülete szerepelt.) Mostani feladványunk megfejtését június 20-áig várjuk!

Május 26-ai születésnapja harmad-
napján a városvezetés nevében Fördős 
Attila polgármester, Mokánszky Zoltán 
alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita, 
az Intézményfelügyeleti és Humán Osz-
tály vezetője otthonában köszöntette a 
105. életévét betöltött Bányász Károlynét. 
Margit néninek a vendégek átad-

ták a város ajándékát és az Or-
bán Viktor miniszterelnök kéz-
jegyével  e l l átott d íszok levelet .

A szépkorú ünnepelt a talá l -
kozás alkalmával elárulta, hosz-
szú életét mindenekelőtt örökölt 
nyugodtságának és az őt körülvevő 
családja szeretetének köszönheti.

Múlt havi számunkban sajná-
latos névelírás szerepelt a kerek 
évfordulós szépkorúakat köszöntő 

összeállításban. Elnézést kérünk 
a 90. életévét áprilisban betöltött 
Saskó Istvántól és minden érintettől!
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úttal is Ferjancsics László 
javasolt változtatásokat, ám 
ezek most sem kaptak támo-
gatást. Végül az előterjesztést 
ezúttal többségi voksolással 
(9 igen, 1 nem és 3 tartóz-
kodás) elfogadta a testület.

2 .  M ásodik napirendi 
pontként Mokánszky Zoltán 
alpolgármester és dr. Man-
ninger Péter egyéni képvi-
selői indítványaként a Telep 
utca forgalmi rendjének újabb 
módosításáról határoztak - 
a képviselői javaslatot vita 

után, de egyhangú voksolás-
sal elfogadták. (A határozat 
tartalmáról előző számunk-
ban már beszámoltunk.)

3. A folytatásban Kászo-
nyi Károly egyéni képviselői 
indítványa szerepelt a napi-
renden - ez a Mező utcai 
gépjármű parkolás módját 
indítványozta megváltoztat-
ni, oly módon, hogy a jár-
dát folytonos fehér vonallal 
kettéosztva, annak az úttest 
felé eső részén engedélyezzék 
a megállást, két kerékkel a 

padkára hajtva. Ez a javas-
lat is vitát váltott ki, mely 
végén olyan kompromisz-
szum született, mely alapján 
a beterjesztett megoldás dr. 
Manninger Péter indítványá-
ra - a Ferjancsics László által 
ismertetett módosító elkép-
zelésekkel - lakossági fórum 
elé kerül, majd annak tapasz-
talatai alapján ismét meg-
tárgyalja azt a szakbizott-
ság és a képviselő-testület.

4. A rendkívüli testületi 
ülés végén a grémium vita 
nélkül, egyhangú szavazással 
egyetértett azzal, hogy az ön-
kormányzat nyújtsa be anya-
gát az idei nyári gyermekét-
keztetést segítő pályázatra.

Közérdekű 
információk

A plenáris ülésen, illetve 
az azt előkészítő bizottsági 
tanácskozásokon több je-
lentés és tájékoztató is el-
hangzott. Mások mellett az 
alábbi fontosabb döntések 
születtek, illetve informáci-
ók kerültek nyilvánosságra: 

- Az árvízvédelmi projekt 
aktualitásairól szóló tájé -
koztatóban szerepelt, hogy 

az első szakasz - a börtön 
és a kompkikötő közötti 
rész - kivitelezése várhatóan 
szeptember elsején indul és 
november végére készül el. 

- Mint beszámoltunk róla, 
a város fellebbezett a régé-
szeti feltárások folytatását 
célzó pályázat elutasítása 
miatt. Az il letékesek vá-
laszként tájékoztatást adtak 
arról, hogy a döntés el len 
nincs fellebbezési lehetőség.

- Folyamatban van a köz-
világítás korszerűsítését célzó 
projekt kivitelezési terveinek 
pontosítása. A leszerelendő 
világítótestek ügyében több 
irányban is  tá rgya l ások 
folynak a tulajdonos céggel. 

- A vasút-korszerűsítési 
projekt elkészültének határide-
jét 2015. harmadik negyedévé-
re módosították az illetékesek.

- A városi tulajdonú gaz-
dasági társaságok előző évi 
mérlegbeszámolóit é s az 
idei üzleti terveit kivétel 
nélkül elfogadta a testület. 

- Vác a települési önkor-
mányzatok rendkívüli költség-
vetési támogatására 200 millió 
forintos pályázatot nyújt be. 

- Elfogadták a tavalyi évre 
vonatkozó közbeszerzési be-

számolót, nem kapott azonban 
többségi támogatást a Közbe-
szerzési Szabályzatot érintő, 
Ferjancsics László által be-
nyújtott változtatási elkép-
zelés. Utóbbihoz Pető Tibor 
alpolgármester javasolt mó-
dosítást, amelyet elfogadott 
a grémium - így a Közbeszer-
zési Munkacsoport legalább 
3 gazdasági szereplőt köteles 
ajánlattételre felkérni, melyek 
közül legalább 2 váci telephely-
lyel kell, hogy rendelkezzen.

-Támogatták a Váci Hul-
ladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. és a Váci Távhőszolgál-
tató Kft. egybeolvadását, az 
utóbbi jelenlegi telephelyén 
és Jászai Péter irányításával.
Rakonczai Róbert megbíza-
tása a Váci Távhő Kft. élén 
június végén megszűnik, nem 
kívánja azt meghosszabbítani. 

- Dr. Bóth János előterjesz-
tésében vitatták meg a fel-
ügyelő bizottságok tagjainak 
díjazását és azt az indítványt, 
hogy az önkormányzat által 
a klubba delegált Pető Tibor 
számoljon be a Vác Városi 
Labdarúgó SE elnökségében 
végzett tevékenységéről. Az 
elsőnél az előterjesztő alterna-
tívái közül egyik sem kapott 
támogatást, míg az alpolgár-
mester részletesen válaszolt a 
tevékenységéről, a beszámolót 
11 igen szavazattal elfogadták. 

- A testület nem járult hoz-
zá, hogy a Horváth Mihály ut-
cában a zöld terület kárára par-
kolókat építsen a kérelmező. 

-  Az Egészségügyi é s 
Szociális Bizottság ülésén 
Sámoly György, a Jávorszky 
Ödön Kórház megbízott fő-
igazgatója adott tájékoztatást 
az intézmény helyzetéről és 
az egészségügy átszervezé-
sét érintő elképzelések eset-
leges váci vonatkozásairól.

- Az Alsóvárosi Óvoda 
vezetői posztjára – a tör-
vény adta feltételek meglé-
te alapján - pályázat nélkül 
újabb öt évre az eddigi in-
tézményvezetőt, Lambekné 
Gál Gabriellát nevezték ki. 

- Egyetértettek azzal, hogy 
az idei Váci Világi Vigalom 
szervezésére az eddigi 22,5 
millió forintos keret egészüljön 
ki 2 millió 540 ezer forinttal.

- Felhatalmazták a pol-
gármestert, hogy a Kiváló 
Európai Desztinációk elne-
vezésű pályázathoz történő 

csatlakozáshoz írja alá a 
partnerségi nyilatkozatot. 

- Döntés született arról, 
hogy a Bölcsődék és Fogya-
tékosok Intézménye gyer-
mekétkeztetési feltételeit 
javító fejlesztések támoga-
tására pályázat készüljön.

- A Gazdasági-Városüze-
meltetési és Vagyongazdál-
kodási Bizottság saját hatás-
körben úgy határozott, hogy 
a Piac utcai nyilvános illem-
hely a jövőben 100 forintos 
használati díjjal működjön. 
A fizetőssé tétel akkor lép 
életbe, amikor az üzemelte-
tő Váci Városfejlesztő Kft. 
fel szerel i a pénzérmével 
működő automata ajtókat. 

- Nem támogatta a gré-
mium a Naszály-hegy Civil 
Összefogás kezdeménye-
zését a területi részönkor-
mányzat megalakítására.

- A képviselő-testület 200 
ezer forintos támogatást 
biztosított Técső (Kárpát-
alja) testvérváros számára.

Rendeletalkotás
és módosítások

A májusi soros ülésen egy 
rendeletalkotásra került sor 
és két rendelet tartalmában 
hajtottak végre változtatást.

Rendeletmódosítások

1. Vác Város Önkormány-
zat  2014 .  novemberében 
megalkotott, a közterületek 
használatát és rendjét szabá-
lyozó rendeletében lévőkhöz 
képest többek között új foga-
lommeghatározások kerültek 
a határozatba. A módosítást 
tíz képviselő szavazta meg.

2. Ismét módosították az 
idei büdzsét. A változtatást a 
központi költségvetésből szár-
mazó források költségvetési 
rendeletbe történő beépíté-
se, valamint az intézmények 
előirányzat módosítási kérelme 
indokolta. A változtatás után 
a városi költségvetés főösz-
szege kevéssel meghaladja az 

öt és fél milliárd forintot. A 
módosítással minden jelen-
lévő képviselő egyetértett.

Rendeletalkotás

A grémium rendeletet alkotott 
A magyar nyelvért emlékdíj 
alapításáról és adományo-
zásáról. A kárpátaljai Técső 
testvértelepülés magyar tan-
nyelvű általános iskolájának 
egy-egy végzős diákja minden 
esztendőben százezer forintos 
támogatásban részesül a váci 
önkormányzat anyagi hozzá-
járulása révén. A rendeletet 12 
támogató vokssal fogadták el.

Az új és a módosított 
rendelet(ek) egységes szer-
kezetben a városi honlap 
Dokumentum tárában teljes 
egészében megtalálható(k). 

A zárt ülés 
döntései 

A képviselő-testületi ülés 
zárt részében meghozott dön-
tésekről Fördős Attila polgár-
mester adott tájékoztatást. 

Eszerint A Fogyatékos-
sággal Élő Váci Emberekért 
kitüntető címet idén egyéni 
kategóriában Pintér Sándorné 
nyugdíjas gyógypedagógus ve-
heti át. A közösségek közül Vác 
Város Önkormányzat Bölcsődék 
és Fogyatékosok Intézménye 
Bölcsőde és Speciális csoportja 
részesül a díjban. Váci Kated-
ra Pedagógiai Díjat vehet át: 
Szikora Gyuláné - Árpád Fe-
jedelem Általános Iskola; Szi-
geti Ágota - Boronkay György 
Műszaki Szakközépiskola és 
Gimnázium; Duhonyi Tibor - 
Táncsics Mihály Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és Kollégium; 
Ladányi Károly - Bernáth Kál-
mán Református Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Szakképző 
Iskola. A döntés értelmében a 
Vác Város Egészségügyéért ki-
tüntetésben dr. Kampós Katalin 
részesül.

A zárt ülés folytatásában egy 
közszolgáltatási díjkedvezmény-
re, illetve két ápolási támoga-
tásra benyújtott fellebbezést 
egyaránt jogszabályi előírások 
miatt utasított el a testület. 

Majd az elkészült értékbecs-
lések alapján mezőgazdasági 
ingatlanok értékesítéséről szü-
letett határozat.

Végül a képviselők tudomá-
sul vették a Közbeszerzési Mun-
kacsoport elbírált pályázatairól 
benyújtott írásbeli tájékoztatót.

Hozzászólások 
és kérdések

A május 21-én megtartott 
képviselő-testületi ülés nyilvá-
nos részének zárásaként a kép-
viselők reagálhattak az előző 
ülésen feltett kérdéseikre érke-
ző válaszokra, majd új hozzá-
szólások, kérdések következtek.

Elsőként Ferjancsics László 
a Főtérre is érvényes dohányzá-
si és alkoholtilalom kapcsán ve-
tette fel, hogy ennek betartását 
szigorúbban ellenőrizzék. För-
dős Attila válaszában elmond-
ta, hogy vezetői intézkedésre 
a hivatali dolgozók nem dohá-
nyozhatnak ezentúl a Főtéren.

Dr. Bóth János többek kö-
zött a kivágott fák pótlására 
kérdezett rá, valamint érdek-
lődött, hogy az új kajak-kenu 
egyesülettel történt-e szerződés-

kötés a székház használatáról. 
Kriksz István elmondása 

szerint a Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 
egy korábbi rendkívüli ülése 
után Kiss Zsolt képviselőtár-
sa a folyosón trágár szavakkal 
illette a hivatal munkatársa-
it. Felszólította lemondásra 
a nevezett képviselőt. För-
dős Attila jelezte: az ügyben 
vizsgálatot kezdeményez.

Krauze István a Bajcsy-Zsi-
linszky utcai magasság-korlá-
tozó kapu kidöntése miatt 
annak visszaállítását szor-
galmazta. Dr. Tar György 
elmondta, hogy a holding 
gondoskodik az újraállításról.

Kovács Ágnes többek kö-
zött egy Karcsu Arzén utcai 
fa veszélyességére hívta fel a 
figyelmet, továbbá több hely-
re utcanévtábla elhelyezését 
kérte, végül egy zebránál a 
gyalogosátengedő lámpa át-
programozását indítványozta.

Ferjancsics László a ke-
rékpárúton tapasztalható út-
hibákra hívta fel a figyelmet. 

Kászonyi Károly a hunga-
rikumokról szóló törvény alap-
ján az értéktárak létrehozását 
idézve érdeklődött, hogy Vácott 
hogyan áll ez a tevékenység.

Balkovics Péter a Sas utcá-
ban utcanévtábla elhelyezését 
és az ottani növényzet vissza-
vágását szorgalmazta, a Szeg-
fű utcában a bölcsődénél lévő 
kátyú javítását kérte, valamint 
a deákvári buszmegálló épü-
letek sorsa után érdeklődött. 

Kriksz István egy la-
kossági levél alapján a volt 
DCM-munkásszálló mögötti 
út járhatatlanságát tette szóvá.  

Május 21-én tartotta meg 
soros havi ülését Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete. A több mint hatórás tár-
gyalás- és döntéssorozatban 
minden képviselő részt vett. 

A t an ác skozás  nyit á -
nya a lejárt határidejű ha-
tározatok áttekintése volt. 

A tájékoztatók sorában a 
bizottságok átruházott hatás-
körben hozott döntéseiről és a 
jelentősebb beruházások aktua-
litásairól szóló anyagot, továb-
bá a Családbarát munkahely és 
a Kerékpárosbarát Település 
2015 cím elnyerésével, illetve 
a képviselői munkához szük-
séges tájékoztatási jog terjedel-
mével kapcsolatos információt 
ismerték meg a képviselők. 

A napirendi sort a Váci 
Rendőrkapitányság vezetőjé-
nek a 2014-es tevékenységről 

szóló beszámolója nyitotta, 
amelyet a munkát megköszön-
ve, egyhangú szavazással foga-
dott el a grémium. A holding 
tagvállalatainak márciusra 
vonatkozó beszámolója után 
következett az önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társasá-
gok tavalyi mérlegbeszámo-
lójának, továbbá idei üzleti 
tervének megvitatása, elfo-
gadása. A likviditási jelentés 
elfogadása után döntés szüle-
tett rendkívüli önkormányzati 

költségvetési támogatási kére-
lem benyújtásáról is. A magyar 
nyelvért emlékdíj alapításáról 
és adományozásáról szóló ren-
delettervezet vitája mellett 
módosították az idei városi 
büdzsét, illetve a közterületek 
használatáról és rendjéről szóló 
rendeletet. Döntöttek a Váci 
Távhő Kft. és a Váci Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. 
összevonásáról is. Napirenden 
szerepelt a 2015-ös munka-
terv, illetve a közbeszerzési 

szabályzat megváltoztatására 
benyújtott javaslat. Megvitat-
ták a döntéshozók a vigalom 
pótfinanszírozását célzó elő-
terjesztést is. Megválasztot-
ták a Vácott működő iskolák 
intézményi tanácsába küldött 
delegáltakat. Pályázatot írtak 
ki a Katona Lajos Városi 
Könyvtár igazgatói posztjára. 

Több kérelem elbírálása 
után képviselői hozzászólások-
kal, kérdésekkel fejeződött be 
a testületi ülés nyilvános része.

DÖNTÖTT A TESTÜLET DÖNTÖTT A TESTÜLET

A munkaterv szerinti ülés 
összefoglalója

Rendkívüli 
ülés

A Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 44.§-
ában kapott felhatalmazás 
alapján Fördős Attila polgár-
mester 2015. április 29-ére 
rendkívüli képviselő-testületi 
ülést hívott össze négy napi-
rendi témában. A tanácskozás 
megkezdésekor - dr. Bóth Já-
nos és Krauze István kivéte-
lével - minden szavazásra jo-
gosult testületi tag jelen volt. 

Bevezetőjében Fördős 
Attila napirendi pontonként 
indokolta a rendkívüli össze-
hívást. A napirend tárgyso-
rozatát egyhangú szavazás-
sal fogadta el a grémium.

1. Mint arról hírt adtunk, 
a munkaterv szerinti áprilisi 
ülésen nem kapott támogató 
többséget (7 igen, 3 nem és 
5 tartózkodás) a Váci Város-
fejlesztő Kft. közbeszerzési 
és versenyeztetési szabály-
zatának beterjesztett tartal-
ma. A rendkívüli ülés első 
napirendi pontjaként dr. Tar 
György, az elismert vállalat-
csoport ügyvezető igazgató-
ja változatlan tartalommal 
nyújtotta be a szabályzatokat. 
Ahogyan április 23-án, ez-
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Dr. Bóth János képviselő május 
11- én, sajtótájékoztató keretében 
bejelentette, hogy Naszály Hegy 
Civil Összefogás néven megalakult 
egy kis csapat, akik főszerepet 
kívánnak vállalni a régóta megol-
datlan hegyi gondok orvoslásában.

- Azzal a kéréssel fordultak a 
polgármesterhez és a terület képvi-
selőjéhez, hogy SZMSZ-módosítással 

létrejöhessen a Naszály hegyi részön-
kormányzat. A címzettek mindketten 
beleegyeztek, hogy megvizsgálják 
ennek lehetőségét, de eddig nem 
történt semmi, anyagi okokra hivat-
kozva. A közösség a legújabb javaslat 
szerint csak azt kéri, hogy megala-
kulhasson a részönkormányzat az ér-
dekeik képviseletére, pénzt azonban 
nem kérnek - mondta a képviselő.

Vizesblokk 
felújítás a 
Petőfi-iskolában

A Petőfi-iskola eredetileg a földszinti 
mellékhelyiségek javítását rendelte meg 
a Váci Városfejlesztő Kft-nél, de már a 
feltárás elején kiderült, hogy az elörege-
dett csatornahálózat toldozgatása helyett 
célszerűbb a tornaterem melletti két 
vizesblokk és két öltöző teljes felújítása. 
Ez azt jelenti, hogy a helyiségek nem-
csak új vízvezetékeket kapnak, hanem 
a szakemberek kicserélik a járólapokat, 
újra burkolják a falakat, új mosdókat, 
zuhanyzókat és csaptelepeket is fel-
szerelnek, kijavítják a megrongálódott 
nyílászárók hibáit. A tervek szerint au-

gusztus végére, tehát az új tanév nyitá-
nyára mind a négy helyiség elkészül.

Kőrösi Csaba divízióvezető tájé-
koztatása szerint párhuzamosan a 
Radnóti-iskolában is hozzáláttak egy 
hasonló feladathoz a holding munkatár-
sai, az egyéb nagyobb, de nem égetően 
időszerű munkálatokra pedig a nyári 
szünet ad majd alkalmat a különbö-
ző oktatási-nevelési intézményekben.

Betegőrző monitort
kapott a kórház

Újabb műszert, ezúttal egy egy-
millió forint értékű betegőrző mo-
nitort adományozott nemrégiben 
a kórház csecsemő- és gyerme-
kosztályának a Mosoly Egyesület. 

Dr. Pongrácz Kálmán osztályvezető 
főorvos elmondása szerint nagy segítség 
az új berendezés, mert a régiek már el-
használódtak, sürgetővé vált a pótlásuk.

Nagy István, az adományozó egye-
sület elnöke hangsúlyozta: igen nehéz 
manapság adományokat gyűjteni, töb-
bek között azért is, mert időnként az 
egészségügyi ellátórendszer átalakítá-
sáról szóló hírek, találgatások hatására 
észrevehetően megnő a bizonytalanság. 
Hozzátette: jelenleg húsz kórházat, ezek 
mellett pedig mentőállomásokat, gyer-
mekotthonokat is támogatnak. A váci 

kapcsolatról elmondta: korábban kaptak 
egy listát az intézménytől, a most átadott 
műszerre ez alapján indult el a gyűjtés.

A z em l ítet t  l i s t a  hosszú ,  s 
bizony vannak mil liós értékű és 
olcsóbb berendezések egyaránt, 

amelyekre sürgősen szükség lenne.
Dr. Pongrácz Kálmán szerint sze-

rencsére sok támogatójuk van, közöttük 
az egyik legjelentősebb az egyházme-
gye, amelytől rendszeresen érkeznek 
számottevő pénzbeli adományok. 

KRÓNIKAKRÓNIKA

Régi végrendeleteket bontottak fel
Különleges alkalomra várta az 

érdeklődőket április 30-án a Vác Vá-
rosi Levéltár, ahol kibontottak hét, 
az 1800-as évek végén született vég-
rendeletet - az eseményen néhány 
kései leszármazott is részt vett.

Horváth M. Ferenc igazgató el-
mondása szerint nem tudni, miért 
nem bontották fel korábban ezeket 
a végrendeleteket, de több oka is le-
het: elképzelhető, hogy később újat 
fogalmaztak az örökhagyók, de az is 
előfordulhat, hogy az 1874-es változá-
sok is közrejátszottak, amikor is meg-
szűntek az úgynevezett hiteles helyek, 
s létrejöttek a közjegyzői hivatalok.

A városi levéltár több mint három-
ezer végrendeletet őriz, ezek mintegy 

Vácott 
nincs 
brókerügy

A z országos brókerbot rány-
nyal kapcsolatban Vác városának 
neve is felmerült a közelmúltban.

- Még az elődöm idejében, az utolsó 
öt évben, 2010-ig 940 millió forint 
értékű állampapírt, részvényt adott el 
a város. A kiürített kasszából 55.942 
darabról szóló, egyenként ezer fo-
rintos Tigáz részvény pakett maradt 
meg. 2011-ben képviselő-testületi fel-
hatalmazást követően meghatalmazást 
adott az önkormányzat a Hungária 
Brókerháznak az értékesítésre, ám ez 
nem valósult meg. Később az önkor-
mányzat maga értékesítette a rész-
vényeket, de számszaki hiba miatt 
csak 55.941 darabot, így maradt egy 
darab 1000 forintos részvény - tisztáz-
ta rendkívüli sajtótájékoztatón a valós 
helyzetet Fördős Attila polgármester. 

Eg y út t a l  fe l s zó l ítot t a  K is s 
Zsolt képviselőt, hogy mondjon le 
tisztségéről, mert szerinte a szo-
cial ista városatya valót lan ada-
tokat terjesztett ezzel kapcsolat-
ban egy ismert közösségi oldalon. 

Kiss Zsolt rövid közleményben 
reagált (forrás: Váci Napló): „För-
dős Attilának nem engem, hanem 
Lázár János miniszterelnökséget 
vezető miniszter urat kell felszólíta-
nia lemondásra vagy helyesbítésre, 
mivel sajtótájékoztatóján Ő említet-
te Vác városát a Quaestor botrány-
ban érintett települések között. Fa-
cebook oldalamon a miniszter úr 
sajtótájékoztatóján elhangzottakat 
kommentár nélkül osztottam meg.” 

A Sport Legyen 
a Tied!

Az áprilisban indult országos 
programsorozat állomásaként má-
jus 5-én a Vác Városi Sportcsarnok-
ban került sor az „A Sport Legyen 
a Tied!” elnevezésű rendezvényre.

A program első lépéseként húsz na-
gyobb városban tartanak sportbemutató 
rendezvényeket, ezeken közel húsz sport-
ággal ismerkedhetnek meg a fiatalok.

A váci esemény bevezetéseként dr. 
Simicskó István, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma sportért felelős államtit-
kára köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve 
a sport értékeit, a sportolás testi és lelki 
pozitív hatásait, illetve megemlítve a tö-
rekvést, hogy sportoló nemzetté váljunk.

A folytatásban Balogh Gábor ko-
rábbi világ- és kontinensbajnok öttu-

sázó, a Magyar Diáksport Szövetség 
elnöke is üdvözölte a jelenlévőket, s 
kifejezte reményét, hogy az ilyen 
programok minél több fiatalnak se-
gíthetnek megtalálni azt a sportágat, 
amiben sikeresek lehetnek, illetve 
amiben leginkább örömüket lelik.

Mokánszky Zoltán, Vác sportért is 
felelős alpolgármestere szintén arra 
biztatta a diákságot, hogy tehetségük 
alapján keressenek olyan sportolási le-
hetőséget, amely segítségével nem csak 
mozgásigényüket élhetik ki, hanem tu-
dásukat, tehetségüket kibontakoztatva 
egészséges, sikeres felnőtteké válhatnak.

A közreműködő egyesületek kü-
lönféle módokon igyekeztek vonzóvá 
tenni az általuk képviselt sportágat.   

A Váci Zsidó Hitközség meghí-
vására április utolsó napján vá-
rosunkba látogatott Ilan Mor, Iz-
rael magyarországi nagykövete.

A diplomata elsőként az Óber-
l ander  té r i  temetőt  é s  egyben 
regionál is holokauszt központot 
kereste fel ,  ahol fejet hajtott a 
tavaly ál lított új mementóknál, a 
Duna-Ipoly-Galga menti települé-
sekről elhurcoltak emlékoszlopá-
nál, il letve idősebb Antall József, 
Henryk Slawik, Radnóti Miklós 
és Tom Lantos emléktáblájánál . 

Majd Turai János, a Váci Zsidó Hitköz-
ség elnöke, Turai Valéria, a Duna-Ipoly-Gal-
ga térség holokauszt központjának ügy-
vezetője és Hanula Ferenc, a hitközség
műszaki koordinátora tájékoztatta a 

jeles vendéget a sírkertben az utóbbi 
néhány évben végzett felújítások rész-
leteiről, illetve az emlékápolással, a 
holokausztkutatással és - ismeretter-
jesztéssel kapcsolatos további tervekről.

A nagykövet a látottak alapján 
hangsúlyozta: a sírkert és a holo-
kauszt központ nagyon fontos bá-
zis, ahol a fiatalok sok általános- és 
helyi ismeretet szerezhetnek a zsi-
dóságról, a népirtó vészkorszakról, 
egyúttal nagy elismeréssel szólt a 
zsinagóga korábbi felújításáról, ami 
szavai szerint példa értékű eredmény.

Ilan Mor látogatása második részé-
ben a Táncsics Mihály Mezőgazda-
sági Szakképző Iskolában személyes 
hangvételű előadást tartott Izrael állam 
történelméről és a zsidó kultúráról.

Az áprilisi testületi ülésen a képvi-
selők meghallgathatták Szalay István 
elnök beszámolóját a Váci Városvédők 
és Városszépítők Egyesülete harma-
dik évtizede tartó tevékenységéről. 

Az egyesület 1987-ben alakult meg. 
A kezdetben 90 fős társaság a város 
értékeinek megőrzését, ismertetését 
tűzte ki céljául. Az elvek, törekvések 
azóta is változatlanok, a tagok száma 
azonban közel 30 fővel csökkent az 
évek során, és a jelenlegi létszámnak 
is ma már csak egy része tevékeny. 

- Törekvésünk a város építészeti- 
és tárgyi emlékeinek a megvédése, 
az utcaneveknek a megfelelő ismer-
tetése. Például a mi javaslatunkra 
állították vissza a rendszerváltozás 
után a korábban, 1949-1950 táján el-
vett, 100-150 éves ősi utcaneveket. Az 
egyesület eddig 78 emléktáblát állí-

tott, pontosabban 2010-ig volt igazán 
erőteljes ez a folyamat, mert azóta 
sajnos anyagilag nagyon szűkösen 
állunk. Fontos kiemelni kezdemé-
nyező szerepünket az I. világháborús 
emlékmű helyreállítása kapcsán. De 
említést érdemelnek az évek során 
megjelent kiadványaink is - mond-
ta többek között Szalay István, aki 
hozzátette, megromlott egészségi 
ál lapota miatt fájó szívvel, de le-
mondani kényszerült tisztségéről.

Az egyesület május 3-án tartott 
közgyűlésének döntése értelmében 
Csernevák Péter lett a VVVE új elnöke.

fele 1850-ig keletkezett, az ez utáni-
akat korok szerint rendszerezték. A 
korábbi feldolgozás során kis csoma-
gokba csoportosították az anyagot, ám 
eljött az ideje, hogy ezeket megbontva, 
a levéltárosok egyenként megvizsgál-
ják a dokumentumokat. Így bukkan-
tak a most felbontott hét végrende-
letre, s elképzelhető, hogy később 
további kinyitandókat is találnak.

A felbontott végrendeletek nem 
tartalmaztak különösen meglepő 
kitételeket. Az örökhagyók sző-
lőket, birtokokat hagytak hozzá-
tartozóikra, volt , aki megtaka-
rított pénzéről is nyil atkozott . 

A levéltár szívesen segít azok-
nak, akik családjuk múltját kutatják. Fotó: Cservenák Péter

Kezdődik
a strandszezon

A strandfürdő és uszodakomp-
lexumban megkezdődött a vég-
hajrá a strandszezonra készülve.

Fontos tudnivaló, hogy június 8-12. 
között a 33 méteres főmedence zárva 
lesz, mert a nyáriasítás érdekében a 
szakemberek ekkor távolítják el a sátor-
tető oldalfalait, illetve elvégzik a nyári 
üzemre való átállás egyéb feladatait. 
Június 12-e egyúttal teljes technikai 
nap a létesítményben, ekkor egyáltalán 
nem fogad vendégeket a strandfürdő 
és uszoda. Június 13-án viszont már a 
strandterület egésze megnyílik a nagy-
közönség előtt - bejárat a Szenthárom-
ság tér felől. Június 16-ától az uszoda 
részben lévő 25 méteres medence bezár!

Vezetőváltás a városvédő 
egyesület élén

Ilan Mor izraeli nagykövet váci látogatása

Részönkormányzatot alakítanának

Idősek Majálisa 
a Kihívás Napján

A Kihívás napján (május 21.) a város 
több intézményében részt vehettek a 
dolgozók, iskolások, óvodások néhány 
perces közös tornán, Vác Város Idősek 
Otthona és Klubja pedig Idősek Majálisa 
címmel egész délelőttös programmá 
kerekítette az eseményt, ennek a 
rendezvénynek a helyszíne a Duna-
parti zenepavilon előtti térség volt.

A rendezvény bevezetéseként az idő-
seket ellátó intézmények gondozottjai és 
a dolgozók meghallgathatták a Juhász 
Gyula Általános Iskola és a Pikéthy-kon-
zervatórium diákjainak előadását. Ezután 
következett - Michna Terézia pilates okta-
tó vezetésével - a tornázás. Majd jó hangu-
latú közös ebéd következett a támogatók 
hozzájárulásának is köszönhetően. Végül 

Chmelik Imre rövid harmonikaműsora 
zárta a hagyományteremtő programot.

A szervező Vác Város Idősek Ottho-
na és Klubja igazgatója, Szmolár Atti-
la szép eredménynek nevezte, hogy az 
időseket tömörítő különböző civil szer-
vezetek tagjaival együtt összesen több 
mint százhetven szépkorút leptek meg 
egy hangulatos programmal, az otthon 
lakói közül nyolcvanan vettek részt a 
rendezvényen, többen olyanok, akik 
már évek óta nem jártak a Duna-parton.

- Az ilyen események egy kicsit 
kiszakítják a gondozottakat a hét-
köznapokból, arra törekszünk, hogy 
számos hasonló vidám, szórakozta-
tó rendezvénnyel kedveskedhessünk 
nekik - mondta az intézményvezető. 

(Az Idősek Majálisát támogat-
ták: Ritzl Pékség, Jaczkó Lajos hen-
tes, Naszály Tej, Art-Ker, Stedra 
Zsolt zöldséges, Alsóvárosi patika) 
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Kiss Zsolt képviselő és család-
ja kezdeményezésére, több cég, 
mesterember, civil támogató ösz-
szefogásával felújítottak tíz el -
használódott-megrongált ülőalkal-

matosságot a Hétkápolnánál, sőt 
„beszélő padokká” tették azokat.

- Programom egyik fontos eleme, 
hogy civil összefogással minél inkább 
rendet csináljunk a város közterülete-

in, ennek jegyében jött az ötlet erre 
a sajátos felújításra. De nem egyedi 
a gondolat, más településeken is van 
ilyesmire példa, sőt itt Vácon szintén 
van előzmény, hiszen több mint egy 
évtizede édesapám felújíttatott egy 
padot a Rádi úti idősek otthonánál, 
amire egy magvas gondolatot hordozó 
tábla is került. Ami pedig a jelent 
il leti, remélem, hogy a kezdemé-
nyezés jó fogadtatásra illetve köve-
tőkre talál, mindenesetre bőven van 
felújításra szoruló pad városszerte 
- mondta a kezdeményező képviselő.

A padok háttámlájára gravíro-
zott idézetek természetesen a Bib-
liából valók, a várostól hamarosan 
elbúcsúzó Sztankó Attila plébános 
válogatta össze őket, hogy üzenje-
nek úgy a szerelmeseknek, mint a 
megfáradtaknak vagy épp szomor-
kodóknak stb. - a lényeg, hogy a 
megpihenő útravalóul magával vihes-
sen egy megszívlelendő gondolatot.

Sziklakertek a 
tömbházak előtt

A Virágos Vácért környezet-
szépítő verseny keretében május 
16 - án rendbe tet ték a meglévő 
sziklakerteket, illetve újakat is ki-
alakítottak a Kölcsey u. 17 és 19. 
számú épület előtt a két tízemele-
tes tömbház lakóközösségének tag-
jai, továbbá az útpadkát - részben 
a tiltott parkolás megakadályozá-
sa érdekében - szintén díszítették.

A körzet önkormányzati képvi-
selője, egyben a két épület közös 
képviselője ,  Steid l  L evente e l -
mondta: az ilyen programok kiváló 
alkalmat kínálnak a közösségépí-
tésre, és ők rendszeresen élnek is 
az ilyen és hasonló lehetőségekkel.

HIRDETÉSKRÓNIKA
Családbarát munkahely a polgármesteri hivatal
A polgármesteri hivatal elnyerte a „Családbarát munkahely” címet - jelentették be 
május 18-án tartott sajtótájékoztatójukon a város vezetői.

Az idén összesen több mint ötszáz 
pályázat érkezett a címre, de csupán a 
nevezők mintegy tizede nyerte el az 
elismerést, az aspiránsok között hu-
szonhét költségvetési szerv szerepelt, 
s ebben a körben nyolc önkormányza-
tot jutalmazott a kiíró minisztérium.

- A gyarapodó családok és az ér-
tékteremtő munka a nemzet két leg-
fontosabb erőforrása. Fontos alap-
vetés tehát, hogy egy munkahelyen 
nem lehet egymást kizáró tényező a 
gyermekvállalás és a munkavállalás, 
hanem ennek a két dolognak szervesen 
egymásra épülve, egymás kiegészíté-
sével kell jelen lenni a köztudatban. 

Ez az, ami erősíti a munkahelyet, ez 
az, ami a család erősítésével erősíti 
a nemzetet - emelte ki a sajtótájékoz-
tatón Fördős Attila polgármester.

- Határozott álláspontunk, hogy 
ha a családban nő és férfi egyaránt 
munkát vállal, akkor a családi élet és 
a munka összehangolásában a mun-
kaadóknak is közre kell működniük. 
A kormány, a minisztérium céljaival 
egyetértve valljuk: nagyon fontos, 
hogy maga a gyermekvállalás ne te-
herként, hanem a munkával össze-
egyeztethető lehetőségként jelenjen 
meg. Pályázatunkban leírhattuk, 
hogy nálunk a legmesszebbmenőkig 

érvényesül ez az elv, gondolok itt 
például arra, hogy az édesanyákat 
támogatjuk abban, hogy addig ma-
radjanak otthon kisgyermekükkel, 
amíg jónak tartják, illetve visszaté-
résükkor részmunkaidős lehetőséget 
is fel tudunk ajánlani nekik – emlí-
tette Deákné dr. Szarka Anita jegyző. 

Hozzátette: a díjátadáskor Veresné 
Novák Katalin államtitkár név nélkül 
kiemelt egy pályázati vállalást, mely 
arról szól, hogy a gyerekek megismer-
hessék szüleik munkahelyét - nos, ez 
is fontos pontja a váci polgármesteri 
hivatal családbarát programjának. 

A sajtótájékoztatón elhangzott: a 
díjjal járó anyagi támogatás segítsé-
gével június 28-án nagyszabású gye-
reknapi családi programot szervez a 
dolgozóknak a hivatal, de színházlá-
togatás, Mikulás-nap, drogprevenci-
ós program is szerepel a tervekben.

A városvezetők a tájékoztatón 
megeml ítették továbbá, hogy a 
Váci Fegyház és Börtön is elnyer-
te az idén a kitüntető címet. R. Z. 

KRÓNIKA

„Beszélő padok” a Hétkápolnánál

Játszótereket 
csinosítottak 

Mint ismeretes, tavaly az Iress 
Center a Radnóti-iskolával karölt-
ve játszótér örökbefogadási prog-
ramot  kezdeményezet t  „Ve l ed 

vagyunk!” elnevezésű társadalmi fe-
lelősségvállalási programja keretében.

Az idei első akcióban a - két-két ját-
szóteret vállaló - cég és a deákvári iskola 
mellett a Dartmoor Nyelviskola, a Köl-
csey utcai bölcsőde és a Fogyatékosok 
Napközi Otthona is kitakarított, csino-
sított egy-egy kis gyerekparadicsomot.

Május 22-én ünnepélyes keretek kö-
zött leleplezték-felszentelték a főutca 
új - szó szerint üdítő - köztéri díszét: 
a Detkovics Anikó szobrászművész 
alkotta térplasztika-ivókutat a felnőt-
tek mellett a legkisebb gyerekek is 
könnyedén, önállóan használhatják.

Kovács Ágnes, a körzet önkormány-
zati képviselője köszöntőjében előrebo-
csátotta, hogy az ivókút egyrészt fontos 
funkciót tölthet be, növelve az idegen-
forgalmi komfortot, másrészt rendkívül 
tetszetős, jól illik a környezetébe. Hoz-
zátette: szimbolikus 
jelentőségű, hogy épp 
Pünkösd, a Szentlé-
lek kiáradásának 
ünnepe előtt néhány 
nappal jött el az ide-
je a szép és hasznos 
köztéri műalkotás 
felavatásának-meg-
szentelésének, em-
lékeztetve az élet 
forrására, amelyhez 
vissza-visszakívánko-
zik az ember. Vége-
zetül megfogalmaz-

ta reményét, hogy megbecsülve 
sikerül megóvni a főutca új díszét.

Lengyel Péter szobrászművész 
kiemelte: Detkovics Anikó alkotása 
helykijelölő térplasztika, művészet és 
funkcionalitás nagyszerű ötvözete.

Detre János evangélikus lelkész a 
műalkotást megáldva többek között úgy 
fogalmazott, hogy amiként a Bibliában 
számos történetben fontos találkozási 
pont a kút, úgy a váci belváros új dísze 
is ilyen központi jelentőségű, mindenki-
nek kedves hely lehet a jövőben. R. Z.

Kerékpárosbarát 
települések
és munkahelyek

A tavalyi első siker után az önkormány-
zat az idén is elnyerte a Kerékpárosbarát 
Település kitüntető címet, ráadásként pedig 
az a megtiszteltetés érte a várost, hogy 
ezúttal - május 22-én - itt rendezték a pá-
lyázat díjkiosztó ünnepségét, melyen Tasó 
László államtitkár adta át a kitüntetéseket.

A városháza dísztermében tartott 
országos ünnepség bevezetéseként 
Mokánszky Zoltán alpolgármester 
köszöntötte a kiíró Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium és a társszervező 
Kerékpáros Magyarország Szövetség 
képviselőit és a díjazott önkormányza-
tok illetve munkahelyek delegáltjait.

- Nagy megtiszteltetés, hogy városunk 
adhat otthont a díjkiosztó ünnepségnek, 
mint ahogy maga a kitüntető cím is az, 
amelyet már másodszor nyertünk el. 
Ahogy eddig, a jövőben is igyekszünk 
lépéseket tenni annak érdekében, hogy 
folyamatosan méltók lehessünk erre az 
elismerésre. Bőven vannak elképzelések, 
tervek a helyi kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztésére - mondta Mokánszky Zoltán.

A jelent jellemezve az alpolgármester 
kiemelte a Budapest-Szob-Ipolydamázsd 
regionális kerékpárúthoz csatlakozó váci 
szakaszt, az ennek mentén az utóbbi egy-

két évben kialakított kulturált esőbeállós 
pihenőket, említést tett az egyes városré-
szeket összekötő hosszabb-rövidebb bicik-
liutakról, továbbá nem feledkezett meg a 
kerékpározást népszerűsítő civil kezde-
ményezésekről, amelyek közül kiemelte 
a Mészkőember-Légrádi Béla emlékver-
seny elnevezésű hegyi kerékpárversenyt.

Az idén ötvenöt önkormányzat és 
hatvanhét munkahely érdemelte ki a 
kerékpárosbarát pályázatok díjait. 

Az elismeréseket átadó Tasó László, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 
közlekedéspolitikáért felelős államtitkára 
köszöntőjében kiemelte, hogy még soha 
ennyien nem nyerték el vagy újították 
meg a címet. Felidézte, hogy az idei már 
a kilencedik pályázat volt, tehát jövőre 
jubilál a kezdeményezés, melynek egyik 
legfontosabb célja a figyelemfelhívás. 
Hozzátette: a kormány kiemelt feladat-
nak tekinti a kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztését, az ilyen projektek támoga-
tását - ennek jegyében a 2014-2020-ig 
tartó időszakban 50 milliárd forintot 
kívánnak ilyen beruházásokra fordítani.

Fejlesztés a főutcán: csoboghat
a térplasztika ivókút

Újraállított világháborús
emlékmű a főtéren
Áder János köztársasági elnök is beszédet mondott

Harangzúgással kezdődött, majd díszlövéssel zárult a fő-
téren újraállított I. világháborús emlékmű avatása-meg-
áldása alkalmából szervezett nagyszabású ünnepség, me-
lyen beszédet mondott Áder János köztársasági elnök is.

A május 31-én vasárnap délután 
tartott ünnepi eseményre szinte zsú-
folásig megtelt a főtér, bizonyítva, 
mekkora várakozás övezte a rendszer-
változás kezdetén elhatározott újraa-
vatást, s egyúttal érzékeltetve, hogy 
rengeteg család érintett közvetlenül.

- Még tartott 
a nagy háború, 
amikor 1917-ben 
a magyar országy-
gyűlés jogszabályt 
alkotott, hogy or-
szágszerte emlék-

művek emelkedjenek az ezeréves hatá-
rok védelmében életüket áldozó katonák 
tiszteletére. Vácott hosszan tartó elő-
készítés után 1933-ban avatták fel Cser 
Károly monumentális alkotását. Aztán 
a múlt rendszerben szétdarabolták, így 
a szoboregyüttesről készült fotók a lel-
kiismeretünkre hatva azt üzenték ne-
künk utódoknak, hogy kötelességünk 
visszaállítani a mementót - kezdte 
beszédét Fördős Attila polgármester.

A város első számú vezetője úgy fo-
galmazott: ennek az ünnepi eseménynek 
a győzelembe vetett hitről kell szólnia 
- egyrészt azért, mert a nagy háború 
hősei a győzelem reményében indultak 
a frontra, hogy megvédjék az országot, 
másrészt mert az újraavatás győzelem a 
hagyományainkat megtagadó szemlélet, 
az ármánykodás, a gáncsoskodás felett.

- Igen, fontos győzelem ez az ünnepi 
esemény, éspedig a hagyománytisztelet, 
az összefogás és a keresztényi szeretet 
szellemében - zárta szavait Fördős Attila.

Ezután Sörös Dániel középiskolás 
diák, a Váci Reménység Egyesület 
március 15-ei hagyományos versmondó 
versenyének győztese elszavalta Balassi 
Bálint: Egy katonaének című versét.

Á d e r  J á n o s 
köztársasági elnök 
beszédében egy 
gondolat erejéig 
visszautalt a vers-
re: mint mondta, a 
háborúban nem a 

vitézi eszmények-szabályok szellemében 
folyt a harc, az újfajta fegyverek alig 
adtak esélyt a túlélésre a katonáknak, 
s Magyarországtól legalább háromszáz-
ötvenezer áldozatot követelt ez a máig 
felfoghatatlan, célt tévesztett világégés.

- Fel kell idézni, a közös emlékezet-
ben kell tartani a sorsokat, érzékeltetni 
kell az újabb és újabb felnövekvő generá-
ciókkal a veszteség súlyát, nem szabad 
feledni. A váciak nem felejtettek soha, 
amit ékesen bizonyít az emlékmű újra-
állítása. Mert a helyiek tudták: kell egy 
központi hely, ahol leróhatják kegyele-
tüket a hősi halottak előtt, illetve hálát 
adhatnak, amiért voltak, akik hazatértek 
a háború poklából - mondta az államfő.

Aztán felolvasta a váci hősi halottak 
több mint hatszáz áldozatot számláló 
listájának néhány nevét, hangsúlyoz-
va, hogy az összes hős sorsát meg kell 
tartani a közösségi emlékezetben is 
- beszédes volt a térre boruló csönd, 
amelyben a nevek elhangzottak, érzé-
keltetve, micsoda tragédia, hogy sok 
százezer sors szakadt meg értelmetlenül 
a háború megannyi magyar Golgotáján.

- Vétkezett a kor, amelyikben nem 
maradhatott a helyén ez az emlékmű, és 
ez a bűn figyelmeztet, hogy csak annak 
a nemzetnek van jövője, amelyik ismeri 
a közösségért feláldozott élet értékét 
- hangsúlyozta végezetül Áder János.  

Az emlékművet a különböző fele-
kezetek képviseletében megáldották: 
dr. Köves Máté Slomó tábori főrabbi, 
Jákob János dandártábornok, protestáns 
tábori püspök, Berta Tibor ezredes, 
a Katolikus Tábori Püspökség általá-
nos helynöke, Nánai László őrnagy, a 
Protestáns Püspöki Hivatal vezetője.

Az eseményen közreműködött a Hon-
véd Művészegyüttes, a nagy háború 
tragédiája ihlette koreográfia megrázó 
erővel érzékeltette a világégés drámáját.

Az újraavatáson koszorút helyeztek 
el az emlékmű talapzatán: Áder János, 
Benkő Tibor vezérezredes, vezérkari 
főnök, Harrach Péter országgyűlési 
képviselő, Moys Csaba, a Vác Város 
Világháborús Emlékművéért Alapít-
vány elnöke, Fördős Attila polgármes-
ter valamint Mokánszy Zoltán és Pető 
Tibor alpolgármesterek. Ribáry Zoltán
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Telephely

A helyi Adorján Attila után május 
15-én a szintén elsősorban hipperealis-
taként ismert Szabó Ábel képei kerültek 
a falakra a Görög templomban, őt pedig 
az ugyancsak főképp ezt a műfajt kép-
viselő Garay Nagy Norbert követi majd. 

Szabó Ábel „Telephely” című ki-
állításának képein külvárosi bérház, 
szalmabálákként összehalmozott 
kábelkötegek, elhagyott ipartelepek 
részletei vannak a fókuszban - igazolva 
az alkotóra vonatkozó közkeletű műk-
ritikusi meghatározást, miszerint első-
sorban a külvárosok dokumentaristája.

Az elhanyagolt, lepusztult hely-
színek művészi ábrázolása ráébreszt-
heti a szemlélőt, hogy bármilyen, 
elsőre taszítónak tűnő helyszín lát-
ványa is tartogathat valamilyen, a 
lelket mélyen megérintő benyomást.

Az ösztönember

Ugyancsak május 15 - én - „Az 
ösztönember” címmel - a művelő-
dési központ aulájában születésnapi 
kiállítás nyílt a 60. életévét a na-
pokban betöltött Bari Janó festőmű-
vész, a város díszpolgára munkáiból.

Fördős Attila polgármester az al-
kotót köszöntve kiemelte: Bari Janó 
művészetében állandó, hogy követke-
zetesen rávilágít a cigány identitásra, 
ugyanakkor szintén fontos jellemzője, 
hogy bármennyire is komor hangvételű 
alapvetően egy-egy képe, valamilyen 

apró momentum révén szinte minden 
művében megcsillan a reménykedés. 

- Köszönetet mondok a kiállítás 
kapcsán a polgármester úrnak, más 
barátaimnak, a művelődési háznak 
és a roma önkormányzatnak is. Ez a 
felém áradó szeretet nagyon fontos 
az alkotáshoz. Remélem, hogy az 
úristen még sokáig erőt ad nekem 
a folytatáshoz - mondta Bari Janó.

A megnyitón közreműködött Pu-
porka József és Mika (ex Mistral) is, 
gitárjátékkal köszöntve a születésnapos 
alkotót és a szép számú közönséget.

Dimenziók és létsíkok

Az emeleti galériában - ugyanezen a 
napon - Józsa Anna festőművész mun-
káiból nyílt kiállítás (címe: Dimenzi-
ók és létsíkok), melyet ajánlva Kosaras 
Renáta, az alkotó barátja és pályatársa 
elsősorban azt hangsúlyozta: a képek 
ébresztő hatásúak, amennyiben rávilágí-
tanak, hogy a hétköznapi valóság mellett 
más dimenziói is vannak a létezésnek.

KULTÚRAKULTÚRA
Az idén már nyolc napon át tart a 
V4 Fesztivál és Színházi Találkozó

A korábbi négy helyett az idén már 
nyolc napon át várja az érdeklődőket - 
június 21-étől - a V4 Fesztivál és Színházi 
Találkozó. A nagyközönségnek kilenc 
előadást, illetve tizenegy koncertet kínál 
a rendezvény. A résztvevő színészeknek 
és más színházi szakembereknek pedig 
ezen túlmenően workshopok, szakmai 
előadások, konferenciák sora ad alkalmat 
a párbeszédre, a közös munkára - a közre-
működő teátrumok mind szorosabbá váló 
együttműködése reményében is.

A fesztivál programja:
Szergej Medvegyev: Fodrásznő (jú-

nius 21. 18.00), Vladimír Fekar: Kabaré 
Astragal (június 22. 18.00), Michaela Za-
kutanska: Négyzetgyök (június 23. 18.00), 
Anton Chekhov: Cseresznyéskert - Ingye-
nes! (június 23. 21.00), Slawomir Mrozek: 
Özvegyek (június 24. 18.00), QUIMBY 
koncert (június 24. 21.00), Václav Havel: 
Audiencia és Vernisszázs (június 25. 
18.00),  BOBAN & MARKO MARKOVIC 
ORCHESTRA (június 25. 21.00), Werther, 
Werther (június 26. 18.00) ANNA AND 
THE BARBIES koncert (június 26. 21.00), 
ÁKOS - IGAZÁN TURNÉ (június 27. 
21.00), Florian Zeller: Az igazság (június 
27. 18.00), Négy ország közös meglepetés 
előadása (június 28. 18.00) 

Közreműködő teátrumok: Váci Du-
nakanyar Színház, Nemzeti Színház, 
Zlín Színház (Csehország), Gasparego 
Színház (Szlovákia), Jan Kochanowski 
Színház (Lengyelország), Lviv Academic 
Voskresinnia Színház (Ukrajna)

Már a júniusi fesztivál prológusaként 
május 9-én kiállítás nyílt a színházban az 
előző két seregszemle előadásain, kon-
certjein készült fotókból, a produkciók 
plakátjaiból, de az összeállítás (melyet 
Lencsó László formált egységbe) ezen 
túlmenően érzékletesen bemutatja az ed-
digi és az új közreműködő teátrumokat is, 
térképen elhelyezve az épületekről készült 
fényképfelvételeket.

Kis Domonkos Márk igazgató a tár-
latot ajánlva kiemelte: a fesztivál már 
az eltelt rövid idő alatt kiemelt rangra 
emelte a kezdeményező és házigazda Váci 
Dunakanyar Színházat, s szavai szerint 
fontos eredmény, hogy a közreműködő 
teátrumok a nyári közös programokon 
túlmenően is egyre szorosabb kapcsola-
tokat ápolnak egymással.

A fesztiváli előadásképeket Fehérvári 
Fruzsina, Fekete István, illetve elsősorban 
Cservenák Péter készítette.

- A fotós munka feltételeiről szólva 
sajátos helyzetben vagyunk a váci színház-
ban. Hiszen a nézőtérről nem lehet és nem 
is illik vakuzni előadás közben. Végül az 
adottságokból adódóan az egykori zsöllye 
mögött találtunk megfelelő látóhelyet - 
árult el egy kulisszatitkot Cservenák Péter.

A munkamódszerről pedig elmondta: 
egy-egy produkciót legalább kétszer-há-
romszor meg kell nézni, mert csak így 
lehet felfedezni olyan pillanatokat, ame-
lyek lekattintásával igazán lényegre törő 
felvételek készülhetnek a különböző da-
rabokról. 

Egyre népszerűbb
a Bogányi-zongora

Tíz Bogányi-zongora megvásárlásá-
ról döntött a kormány. A hangszerek 
magyarországi és külföldi közintézmé-
nyekbe kerülnek. 

A határozat felhívja a nemzetgaz-
dasági minisztert, valamint az emberi 
erőforrások miniszterét, hogy gon-
doskodjanak 764 millió 54 ezer forint 
rendelkezésre állásáról az Emberi Erő-
források Minisztériuma költségvetési 
fejezetében, a pénz előteremtésének 
határideje július 15-e.

A futurisztikus külsejű, számos 
technikai újítással bíró Bogányi-zon-
gorát januárban, a Zeneakadémián 
mutatták be a nagyközönségnek. Az 
új szerkezet az eddigi reflexiók alapján 
erőteljes, tiszta, egyenes hangon szó-
lal meg. A névadó zeneművész szerint 
hangzása barátságosabb, mint a mai 
modern zongoráké.

A fejlesztés a váci születésű, ma is 
a városban élő zongoraművész mellett 
Bolega Attila főkonstruktőr, Üveges 
Péter Attila főtervező, dizájner, vala-
mint Cs. Nagy József zenetechnikus, 
intonációs szakember nevéhez fűződik.

Nagyzenekarral először április 16-
án Pécsen, a Pannon Filharmonikusok 
koncertjén mutatkozott be nyilvánosan 
az új fejlesztésű hangversenyzongora. 

A pécsi közgyűlés január végi 
ülésén döntött egy Bogányi-zongora 
beszerzéséről, a Kodály Központba 
kerülő hangszer árának előteremtésére 
gyűjtést indítottak a lakosság körében. 
(MTI) 

Jakus Csaba felvétele Tomor István felvétele

A HÓNAP FOTÓI

Július harmadik hétvégéjén újra Váci Világi Vigalom
Július 17-19. között ismét rendkívül gazdag programsorozattal várja majd az érdeklődőket városunk legjelentősebb kulturális-szórakoztató rendezvénye, a Váci Világi Vi-
galom. A helyi alkotók, különböző kulturális csoportok, a testvérvárosokból érkező fellépők mellett a főszereplők között köszönthetjük többek között a Tátrai Band, a Korál, 
a Magna Cum Laude, a Deák Bill Blues Band, a Beatles Emlékzenekar, a Mascura és a Tücsökraj, a Kossuth-díjas Hot Jazz együttest is. Családi gyermekprogramokból 
ugyancsak bőséges lesz a kínálat. A főtéren és a Duna-parti sétányon ismét árusok sora kínálja majd portékáit. És hát a gasztronómia terén szintén erősödik a csábítás.

Június utolsó hetében elkezdődik a 
Garay Nagy Norbert festőművész vezet-
te hagyományos nyári képzőművészeti 
diáktáborok sorozata, melyek bázisa ez-
úttal - először - a több állandó kiállítás-
nak helyet adó Pannónia-ház lesz. Köz-
ben pedig, a Váci Világi Vigalom egyik 
kiemelkedő eseményeként a Görög 
templomban egyéni kiállítás nyílik a 
már nemzetközi hírű alkotó munkáiból.

- Ez most tényleg különleges egy-
beesés, nagy várakozással készülök 
mind a kiállításra, mind a táborokra 
- mondta a közvetlenül előtte álló fel-
adatok kapcsán Garay Nagy Norbert.

Mint elárulta, a kiállításon jobbára 
olyan műveket igyekszik az érdek-
lődők elé tárni, amelyeket ilyen ke-

retben még nem 
láthatott együtt a 
közönség, hiszen 
- több teljesen új 
festmény mellett 
- főleg a külföldi 
gyűjtőktől erre 
az alkalomra köl-
csönkért darabok 
alkotják majd a 
bemutató anyagát.

- Ízelítőül eláru-
lok egy érdekessé-
get. Nemrégiben elkészültem egy olyan 
festménnyel, aminek ihlető alapja egy 
régi családi fotó, és a formába öntés 
során kipróbáltam egy sajátos eljá-
rást, amiben a pékáruk csomagolására 

szolgáló speciális 
tasak is szerepet 
kapott. Szeretem 
az ilyesfajta kísér-
letezést, természe-
tesen a végsőkig 
aprólékos, igen 
munkaigényes ké-
palkotás alapjain 
maradva - mond-
ta készülő kiállí-
tása ajánlásaként 
a fiatal kora el-

lenére máris a kortárs alkotók él-
mezőnyébe sorolt festőművész.

Aztán még megjegyezte: fontos meg-
tiszteltetésként értékeli, hogy Fördős 
Attila polgármester és a fesztivál szer-

vezői felkérték erre az önálló kiállításra, 
annál is inkább, mivel nagyon jó érzés-
sel követi a sorban a Görög templom 
idei időszakos kiállításai keretében 
a szavai szerint vele abszolút rokon 
lélek Adorján Attilát és Szabó Ábelt.

A nyári napközis művészeti táborok 
kapcsán Garay Nagy Norbert köszöne-
tet mondott, hogy helyet kaptak a Pan-
nónia-házban, s hozzátette: a tervek sze-
rint a négy turnusban résztvevő fiatalok 
közreműködésével egy monumentális 
secco-t festenek az intézmény udvará-
nak hátsó falára, ami reményei szerint 
Vác újabb népszerű látványossága lehet.

A táborokról a 06 -70-453-3370-
es telefonszámon kaphatnak bővebb 
információt az érdeklődők. R.Z.

Közkincseink XXXIV.
AZ I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ 

Cser Károly hiteles al-
kotó, az I. világháború 
során, mint hadifogoly 
egy évet töltött szi-
bériai hadifogságban, 
tehát jól ismerte a kor 
szörnyűségeit, a hábo-
rús viseletet, a harci 
szituációkat. Nagyjából 

tíz I. világháborús köztéri szobrot, em-
lékművet készített, ebből a legösszetet-
tebb és a legkomolyabb a váci munka, 
amelyet 1925-ben rendelt meg tőle az 
akkori testület. A Képzőművészeti Főis-
kolán Radnay Béla és Stróbl Alajos volt a 
mestere, az alakokat és a szimbólumokat 
tehát a kor eszköztárából emelte be, így 
hát az esztétikai befogadás mellet érde-
mes a kódokról is néhány szót mondani. 

A kompozíció közepén női alak áll, 
aki többek egyetértése szerint ma-
gát Hungáriát ábrázolja. Magyaror-
szág patrónája fejét most nem ékesíti 
Szent Korona, harci sisakot sem visel. 

Nincs rajta páncél, vagy sodronying 
és nem tart a kezében kardot, amely-
lyel védelmezné vagy a csatába vezetné 
a sereget. Alakját Cser Károly egy fi atal 
nő képébe formázta, akit egyszerű ru-
hájával a nép közül valóként ábrázol. A 
női alak energiát, bátorságot és határo-
zottságot sugároz, büszkeséggel lendíti 
feje fölé a lobogót. Az alkotó a fi atal női 
testtel feltehetőleg a jövő reménysé-
gét kívánta ábrázolni, arra utalva, hogy 
a fi atal nő, azaz Hungária majd szül és 
utódokkal pótolja a nemzet veszteségét.

A főalak kezében kibomló lobogó a nem-
zet egységére, magára a nemzetre utal, 
mely alatt három katona látható külön-
böző harci szituációban. Balról olvasva: 
egy elszánt alak, mely szuronyát előre 
szegezve épp rohamra készül, mellette 

egy kicsit elfáradt, elbizonytalanodott 
katona, aki erőt, biztatást próbál szerez-
ni Hungáriától, de a legérdekesebb a női 
alak mögött elhelyezkedő, térdre esett 
haldokló katona fi gurája, amely teljesen 
egyedül, magára hagyva, szinte elkülö-
nülve létezik, háttal a többi szobornak. 

Mindhárom alak az első világháború ka-
tonaveszteségére utal, egyúttal a lakos-
ságnak a háborúról alkotott álláspontjait 
is megjeleníti. Az elszánt hazafi , aki akár 
holnap csatába rohanna és életét adná 
a nemzetért, a megfáradt, aki az ön-
gyógyító nemzet erejéből táplálkozna, 
valamint aki gyászolja a valahol a mesz-
szi, ismeretlen tömegsírban fekvő hoz-
zátartozóját (hátsó, hátrahagyott alak). 

Gyermekként, míg a Fehérek temp-
loma falánál állt a szobortöredék, 
sosem gondoltam volna, hogy Hun-
gária alakja mögött lehet egy kato-
na. Persze akkoriban a legfi atalabb 
generációk tagjai többnyire nem tud-
ták-tudtuk, hogy mit is üzen az a szobor. 

Merész értelmezés, de a hátsó haldokló 
katonával arra is utalhatott Cser Károly, 
hogy a nemzetnek – bár az emléke-
zés kötelessége, mégis – maga mögött 
kell hagynia a múltat, a veszteséget. 
Persze az is lehet, hogy azért kellett a 
hátsó alak, mert a szoborcsoportot ere-
detileg is a tér közepére tervezték és 
nem akarta a szobrász, hogy kizárólag 
csupán „eleje” legyen az alkotásnak. 

A központi alakokat jobb- és balolda-
lon egy-egy oroszlán oltalmazza. Je-
lentése: védelmezzük elesett hőseink 
emlékét és őrizzük nemzetünk erejét, 
amely képes megvédeni az országot. 

Az alkotást 1933-ban avatták, 1951-
ben eltávolították, 2015 májusá-
ban pedig Vác Városa újraállította.

KEGYES ZOLTÁN

Kiállításról kiállításra
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Amerikai futball
 Megnyerte a négy csapat rész-
vételével Hajdúszoboszlón megren-
dezett Spring bowl tornát a Vác 
Pandas. A mieink mind a három 
csoportmeccsükön fölényes diadalt 
arattak, majd a fináléban is nyertek. 
A torna legjobb játékosának a váci 
Machacs Olivér bizonyult, míg tá-
madó felállásban Búzás Benjamin, 
védőmunkájáért pedig Schumina 
Dávid érdemelt külön elismerést.

Evezés
 Az összesített 7. helyen zárta az 
idei első világkupa futamot Bled-
ben a magyar férfi könnyűsúlyú 
kétpárevezős egység. Galambos 
Péter, a Vác Városi Evezős Club 
sportolója a szegedi Matyasovszky 
Dániellel megnyerte az előfutamát, 
majd a középdöntőben ötödikként 
ért a célba. Így a 7-12. helyért meg-
rendezett B-döntőben indulhattak
a mieink, amelyet meg is nyertek.

Futsal
 Mind a négy találkozón négy 
gólt szerzett a másodosztály 7-9. 
helyéért megrendezett rájátszásá-
ban a Dunatours Vác FSE legény-
sége. Ez egy győzelem mellett há-
rom vereséghez volt elegendő, így 
a mieink az NB II-es sorozatot az 
összesített 9. helyen fejezték be. 

Kajak-kenu
 A Szlovákiában rendezett felnőtt 
kontinensbajnokságon a válogatottban 
egy váci sportoló kapott szerepet. A 
férfi kajak kettesek 200 méteres ver-
senyében a Váci Vasutas SE tehetsége, 
Balaska Márk a szegedi Birkás Ba-
lázzsal a 8. helyen zárta a viadalt.

MARGARÉTA KÁVÉHÁZ

Június 12. 20.30; június 19. 20:30; 
június 26. 20:30

Kávéházi Zenés Estek sorozat 
újabb programjai

CREDO-HÁZ

Június 9. kedd 18.00 
ÁRNY AZ ÁRNYBAN
versszínházi monodráma 

Radnótiról Turek Miklós színművész 
előadásában

Június 11. 18.00 
KÖNYVBEMUTATÓ

Rózsásné Kubányi Andrea: 
Hűséggel a megpróbáltatásokban 

(Szerzetesek életútja 
a szétszóratástól napjainkig) 

Püspöki Palota
Június 14. 18.00  

A barokktól napjainkig 
(barangolás zenei korszakok között)
a Musica Sancta Együttes koncertje
(Ingyenes belépők Sátori Lászlóné 

szervezőtől igényelhetők. 
Tel.: 06-20/974-2458)

Június 6. 17.00 - színházterem
„Oh happy day”

A Gyémánt Musical Stúdió 
gálaműsora. 

Benne: válogatás az Apáca-show, Fame, 
József és a színes szélesvásznú álomkabát, 
Valahol Európában, Mary Poppins, Rent, 
Operaház fantomja , Annie , Gypsy c . 
musicalekből, a Kis Hableány, Pocahontas, 

Jégvarázs, Oroszlánkirály c. filmekből. 
Vendég: Kósa Zsolt musical énekes . 
Közreműködik az Árpád Fejedelem Általános 

Iskola 3. osztályosaiból alakult kórus. 
Művészeti vezető: Brenner Judit, 

Koreográfus: Mézes Judit, 
Rendezte: Ruzicska László

Jegyár: 1000 Ft

Június 7. 16.00
színházterem

Rajkó Talentum AMI tanévzáró 
gálaműsora

Jegyár: elővételben 800 Ft, 
az előadás napján 1200 Ft

Június 8. 18.00
színházterem

A dzsungel könyve 
a Parlando Színház előadása

(A musicalt a szerzők és a 
Proscenium Szerzői Ügynökség Kft.
 engedélyével láthatja a közönség)

Jegyár: 1000 Ft

Június 12. 17.00 
és 

június 14. 16.00
színházterem

A Silverstar Művészképző 
Iskola tanévzáró gálaműsora
Jegyár előadásonként: elővételben 
800 Ft, az előadás napján 1200 Ft

Június 13. 16.00
Átrium galéria

 Emeleti galéria
Nagy B. István Képzőművész 

Kör évzáró kiállításának 
megnyitója. 

Vendég kiállítók: a Forte Fotóklub Vác alkotói
(A kiállítás július 13-áig 

látható)

NYÁRI KÉZMŰVES TÁBOROK 
a Madách Imre Művelődési 

Központban 6-12 éves gyerekek
részére egy hetes turnusokban:

Időpontok: 
Kézműves tábor I.: június 29-július 3.

Kézműves tábor II.: július 6-10. 
Kézműves tábor III.: július 27-31. 

Kézműves tábor IV.: augusztus 3-7.
 Kézműves tábor V.: augusztus10-14. 

Program: Hétfőtől péntekig, 8-16 óráig 
különböző kézműves foglalkozások, 

valamint városi gyűjtemények 
(Sajdik Gyűjtemény, Pannónia ház, Modern 

Művészeti Gyűjtemény) megtekintése.

A táborvezetők: Kemény Katalin 
és Rusvay Balázsné.

A kézműves tábor díja: 16.000 Ft/fő
 Az ár tartalmazza a napi háromszori

étkezés, és a foglalkozásokhoz szükséges 
alapanyagok költségeit.

Jelentkezés: 
Mivel a táborok korlátozott létszámúak 

(maximum 20 fő), 
a felvétel a befizetés sorrendjében történik. 

Jelentkezni lehet a létszám beteltéig a 
Madách Imre Művelődési Központ

 gazdasági irodáján személyesen, 
telefonon a 27/518-213 telefonszámon 
és írásban a penztar@mimk.vac.hu 

e-mail címen.

Június 12. 18.00
Csernus Imre előadása 

Instant boldogság címmel
Jegyár: elővételben 2400 Ft, 
a rendezvény napján 2900 Ft

HAJRÁ VÁC!

SPORT
Sporthírek röviden

EREDMÉNYEK  
Női kézilabda NB I/B, rájátszás
Mosonmagyaróvár – IPC Vác 20 – 26
MTK – IPC-Vác __________ 23  –22

IPC-Vác – Szeged ________  34 – 23

IPC-Vác – Mosonmagyaróvár  32 –30

Férfi kézilabda NB I/B
Veszprém U23 – Váci KSE _ 24 – 42
Szentendre – Váci KSE___ 34 – 30

Váci KSE – Alba Regia _____ 31 – 27

Futsal NB II
Dunatours Vác – Tolna ___   8 – 2
Futsal NB II rájátszás
FTC – Dunatours Vác _____4 – 1

Dunatours Vác – Gyöngyös _4 – 7

Dunatours Vác – FTC _____4 – 10

Gyöngyös – Dunatours Vác _2 – 4

Labdarugó NB III
Vác FC – Szentlőrinc ______2 – 0

Kozármisleny – Vác FC ____1 – 0

Vác FC – REAC ___________5 – 1

Dabas – Vác FC ___________0 – 2

Vác FC – Baja ____________  4  –  0

Szekszárd – Vác FC ________2  – 1

Vác FC – Bölcske __________3 – 2

Gyula – Vác FC ___________2 – 2

Vác FC – Monor ___________6 – 0

PROGRAMOK

Június 13. 17.00 - színházterem
A Sipeki Anita MODERN 

TÁNC- ÉS BALETTISKOLA 
évzáró táncgálája

Jegyár: 1200 Ft

Június 20. 17.00
színházterem

Tini Dance Team Táncshow
Jegyár: 900 Ft

Ára: svéd test masszázs: 39.000 Ft, 
nyirok masszázs: 42.000 Ft,
talp reflexológia: 42.000 Ft.

ÉRDEKLŐDNI: 06-30/30-21-487 
(nyilv.szám: 00777-2012)

MASSZŐRKÉPZÉSEK
INDULNAK VÁCON 
július 4-től,

Budapesten június 27-től.

MUNKAVÁLLALÁSRA MUNKAVÁLLALÁSRA ALKALMASALKALMAS  
itthon és az uniós országokban is 

Kézilabdás bajnoki zárás Utánpótlás körkép
A legmagasabb szintű (országos él-

vonal) kézilabda és a labdarúgó után-
pótlás bajnokságokban befejeződtek a 
2014/2015-ös küzdelmek. 

Kézilabda, lányok:
Az NB I-es junior bajnokságban 

az 5. helyen zárta az alapszakaszt az 
Ipress Center-Vác együttese. Helyezé-
sét aztán a középház rájátszásában is 
megtartotta, miután kétpontos előnnyel 
megelőzte a 6. dunaújvárosiakat. Az 
ifjúságiak célja a felsőházi rájátszás-
ban a tavalyi bajnoki cím után ismét 
egy dobogós hely megszerzése volt. 
Csapatunk végig nagy harcban állt az 
MTK-val, melyet kétszer is legyőzve 
bronzérmesként fejezte be a pontva-
dászatot. 

Mindkét váci női együttes edzője 
Ottó Katalin.

Kézilabda, fiúk:
Egyetlen másodosztályú klub csapa-

taként bejutott az országos döntőbe az 

IWI SportAcademy Váci KSE Császár 
Ferenc és Nemes Tibor edzők által 
irányított serdülő együttese. 

A mieink a legjobbak mezőnyében 
végül a 7. helyen zárták a sorozatot. 

Labdarúgás:
A korosztályos utánpótlás bajnoksá-

gok két élvonalbeli pontvadászatában 
is a legjobbak között léptek pályára a 
Vác Városi LSE fiataljai.

Az U21-es csapat Nagy Tibor edző 
vezetésével a 9-16. helyért vívott ráját-
szásban az első két mérkőzés megnye-
rése után már nem tudott győzni, így 
végül az összesített 15. helyen végzett. 
(Az MLSZ döntése szerint e korosz-
tálynak ősztől már nem rendeznek 
bajnokságot.)

A 17 éveseknek jobban ment. Kovács 
Péter legénysége szintén az alsóházi rá-
játszásban volt érdekelt, ahol valamivel 
jobb, mint 50%-os eredményességgel 
végül az összesített 11. helyen zárt.

Balaska Márk az idei első világku-
pa viadalon Dudás Miklóssal pár-
ban az ötödik, míg a négyes tag-
jaként a második helyen ért célba. 

Sportakrobatika
 A Vácott lebonyolított VII. Pu-
ente Kupán a váciak összesen 4 
arany-, 1 ezüst- és 2 bronzérem-
mel zárták az élénk érdeklődés-
sel kísért nagy sikerű versenyt. 
A válogatóversenyeken elért ered-
mények alapján kijelölték az idei 
Európa-bajnokságra kvalifikált 
válogatottakat. A névsorban a 11-
16 esztendősök korosztályában 
helyet kapott a váci klub ifjú te-
hetsége, Nyerges Anna is, aki a 
gödöllői Trézsi Richárddal párban 
indulhat a kontinensbajnokságon.

Ülőröplabda
 A felsőházi rájátszással fejező-
dik be a sportág bajnoksága. Az 
első négy helyért vívott három-
fordulós rájátszásban a Mozdulj 
SE jól kezdett, majd a második 
fordulóban mindhárom találkozó-
ját elvesztette. A mieink az utolsó 
forduló előtt a 3. helyen állnak.

Vízilabda
 Kellemetlen meglepetésre a 
harmadik vonalnak számító OB 
II-es férfi pontvadászat alapsza-
kaszában csoportjának sereghaj-
tója lett a Váci Vízilabda SE. Így 
csak a 21-25. helyért szállhatnak 
medencébe a háromfordulós, má-
jus végén rajtolt rájátszásban.

Lezárultak az idei küzdelmek 
a kézilabdázóknál. A felnőtteknél 
a hölgyek az élvonalban, a férfi-
ak az NB I/B-ben, illetve a me-
gyei első osztályban szerepeltek.

A szebbik nem NB I-es sorozatá-
ban az Ipress Center-Vác eseménydús 
és hullámzó pontvadászatot hagyott 
maga mögött. Megnyerve az alsóhá-
zi rájátszást, összesítésben - immár 
sokadszor - a 9. helyet szerezték 
meg a mieink. A csapatnál a nyáron 
mind a kispadon, mind a játékoske-
retben lényeges változások lesznek.

Mint előző számunkban már hí-
rül adtuk, fordulókkal a zárás előtt 
már megnyerte az NB I/B-s bajnok-
ságot, így ősztől ismét az NB I-ben 
léphet pályára a Váci KSE férfi 
csapata. Zsiga Gyula mesteredző 
irányításával, de részben kicserélődő 

játékoskerettel indul majd a gárda.
Nem kis büszkeséggel jelenthetjük 

ki, hogy az országban egyetlen vidéki 
városként csak Vácnak lesz mindkét 
NB I-es pontvadászatban csapata!

A Váci KSE egy másik felnőtt 
együttessel is büszkélkedhet, hiszen 
a Pest megyei elsőosztályú pontvadá-
szatban Serfőző Attila edző irányításá-
val finalista lett a jobbára örökifjú váci 
kézilabdázókból álló második csapat.



14 | Váci Hírnök | 2015. MÁJUS | XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM

HASZNOSHASZNOS
Polgármesteri fogadóóra

Fördős Attila

Vác város polgármestere 

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

Helye: Városháza, 133. szoba, 
polgármesteri iroda

Előzetes időpont egyeztetés szükséges, 
a polgármesteri hivatal titkárságán!

06-27/315-534.
E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Ügyfélfogadás a 
polgármesteri hivatalban

Hétfő: 14:00-18:00
Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

A polgármesteri hivatal zöld száma: 
06-80/890-020

Ügyfélfogadás az 
okmányirodában

Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-18:00

Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-18:00

Péntek: 8:00-16:00 

Ebédidő: 12:30-13:00

Tel.: 06-27/512-230, 
Fax: 06-27/512-240

Alpolgármesteri 
fogadóóra

Pető Tibor

Vác város alpolgármestere

Vác 3. sz. választókerületének 

képviselője 

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor 

Telefonszám: 30/954-6997, 27/315-534
E-mail: petotibor@fidesz.hu
Helye: Városháza, 133. szoba, 

alpolgármesteri iroda

Mokánszky Zoltán

Vác város alpolgármestere

Vác 7. sz. választókerületének 

képviselője 

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

Előzetes bejelentkezés alapján bármikor
Telefonszám: 27/315-534

E-mail: mokanszky.alpolgarmester@
varoshaza.vac.hu

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Jegyzői fogadóóra

Deákné Dr. Szarka Anita

Vác Város Jegyzője 

Ideje: minden héten hétfőn 
14.00-18.00 óráig

Helye: Városháza, fsz. 33. iroda
Telefonszám: 06-27/513-409

E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu

Országgyűlési 
képviselői 

elérhetőségek

Harrach Péter 

országgyűlési képviselő

Email: peter.harrach@parlament.hu

 Gyógyszertárak ügyeleti rendje

A Deákvári Gyógyszertár Vác, Deákvári főtér 30. 06-27/510-805

B Központi Gyógyszertár Vác, Köztársaság út 23. 06-27/501-630

C Vácz Remete Gyógyszertár Vác, Magyar u. 3. 06-27/305-997

D Gyöngyvirág Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 3. 06-27/303-343

E Duna Gyógyszertár Vác, Deres u. 2. 06-27/501-415

F Kisváci Szent Gellért Gy. Vác, Papp Béla u. 10. 06-27/306-190

G Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a. 06-27/301-367

H Benu Gyógyszertár Vác Vác, Zrinyi u. 9. 06-27/501-385

I Fekete Kígyó Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 37. 06-27/312-338

J Alsóvárosi Gyógyszertár Vác, Zöldfa u. 1. 06 -27/311-157

Házasságkötések:
Kiszi Balázs és Brulich Réka, Pintér 
Balázs és Dobrocsi Judit, Hatvani 
László és Borbás Noémi, Bertus Ba-
lázs és Balogh Annamária, Stefkovics 
Tamás és Petényi Anita, Árokszállási 
Lajos és Herda Kitti Nikoletta, Zaho-
recz Tibor és Tóth Mária Irma, Kovács 
Norbert és Varga Viktória

Születések:
Pető Viktor és Dr. Nógrádi Zsófia 
gyermeke: Olivér, Tyukodi István és 
Tóth Renáta gyermeke: Botond István, 
Német László és Németh Zsuzsanna 
gyermeke: Mirella, Balázs Róbert 
és Bera Ildikó gyermeke: Alexand-
ra, Kozák Viktor és Pocsári Heléna 
gyermeke: Rajmund, Okos Szabolcs 
és Payerl Erzsébet gyermeke: Izabel-
la, Balázs Elemér és Gombos Andrea 
gyermeke: Boglárka Gréti, Kovács 
János és Czerman Éva gyermeke: 
Ákos, Király Tamás és Czank Edit 

 Központi 
orvosi ügyelet

(felnőtt és gyermek) 

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
ÁNTSZ épület földszinti helyisége.

 Elérhetőség: 06-27/306-090

Ügyeleti idő:
Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig

Pénteken 16 órától  hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában

 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
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Beépítésre alkalmas ingatlanok eladásra:

Vác, Hóman Bálint utca - Gombási - Téglaház út ál-
tal határolt „volt Laktanya” kivett beépítetlen meg-
nevezésű 26 ha 4705 m2 területet,1620/28 hrsz-ú, 

Vác, Budapesti főút 2-8. szám alatti „volt Karacs Kollégium” 
3765/1 hrsz-ú kivett kollégium művelési ágú ingatlant 

Beépítésre alkalmas ingatlanok eladásra:

Vác , Deák vár-Bácska városrészén , 3 db - 
5189/14,15,16 hrsz-ú, - 1000 m2/telek nagyságú, 
kivett beépítésre alkalmas ingatlanokat - külön-külön 

Vác, Deákvár-Bácska városrészén, 5189/12 hrsz-ú, - 
1000 m2 nagyságú, kivett beépítésre alkalmas ingatlant 

Vác, Csatamező dűlő 5675 hrsz-ú, 10388 m2 nagy-
ságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 

Vác, Altány-dűlőben a 4747/11 és 4747/12 hrsz-ú, 
összesen 2406 m2 nagyságú, kivett beépítet-
len terület megnevezésű ingatlanokat egyben 

Vác, Csuka telep 402/57 hrsz-ú, 4277 m2 nagyságú, kivett beépí-
tetlen területet megnevezésű  ingatlant (jelentkezés sorrendjében)

Vác, Ulrich Károly köz 2. 5404/1 hrsz-ú, 3103 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen területet meg-
nevezésű ingatlant (jelentkezés sorrendjében)

Vác, Ulrich Károly köz 4. 5404/2 hrsz-ú, 2719 m2 nagy-
ságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 

Vác, „Toperini park” Avar utcába lévő 4530/431 hrsz-ú, 1 ha 2955 
m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 

Vác, Csatamező Bolgár utca 5676/2 hrsz-ú, 1218 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 

Vác, Törökhegy Szablya utca és Tábor köz sarkán, 6161 hrsz-ú, 
755 m2 kivett udvar és gazd. épület megnevezésű ingatlant 

Vác, Deákvár-Törökhegy -  Fokos köz - 5999/2 
hrsz-ú , 753 m2 nagyságú , önálló kivett be-
építetlen ingatlant (jelentkezés sorrendjében)

Vác, Deákvár-Törökhegy - Harács köz  - 6023 hrsz-ú, 
750 m2  nagyságú, önálló kivett beépítetlen ingatlant 

Vác ,  Kő h íd l akópa r k b an ,  5 9 8 m2 n ag y-
ságú , tópar t i (1 db) közművesítet t te lkeket 

Vác, Deákvár-Papvölgy 4 db  - 4762/36,37,38,39 hrsz-ú, - 

önálló kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat

Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra:

Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 8. szám alatti. 3192/A/8 
hrsz-ú, 11,7 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget 
kereskedelem-szolgáltatás-iroda tevékenységi körre

ác, Március 15. tér 16-18. fsz. 11. szám alatti, 3192/A/11 
hrsz-ú, 39,8 m2 alapterületű nem lakás célú helyisé-
get - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre 

Vác, Szentháromság tér 4. szám alatti, 3147 hrsz-ú, 179 m2 alap-
területű, nem lakás célú helyiséget a hozzá tartozó kerthelyiséggel 
- kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre 

Vác, Március 15. tér 27. szám alatti, 3099/1 hrsz-ú, 
22 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget 
- kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre 

Vác, Zöldfa utca 1. szám alatti, 4520/A/1 hrsz-ú, 142 m2 alapte-
rületű, nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás 

Vác, Káptalan utca 18. szám alatti, 3216/A/9 hrsz-ú. 14 m2 alap-
területű, nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás 

Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2 db pavilo-
nokat (külön-külön), 13-13 m2 alapterülettel , 
- kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre 

Vác, Zöldfa utca 33. szám alatti, 4526 hrsz-ú , 31 
m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget, - ke-
reskedelem - szolgáltatás tevékenységi körre 

Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 1. szám alatti „volt Copy Special”, 
társasházi, 3192/A/1 hrsz-ú, 44,5 m2  alapterületű, nem lakás 
célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre

Vác, Budapesti főút 21. szám alatti, társasházi, Műemléki 
épület, 3518/A/1 hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, nem lakás célú 
helyiséget, kereskedelem - szolgáltatás tevékenységi körre

Vác, Deákvári fasor 2. szám alatti iroda épü-
let, melléképület szabad helyiségeit , területe-
it -iroda, nyitott szín, szabad terület, raktár-tároló 

Lakás értékesítése:

Vác, Ulrich köz 3. fsz. 1 . szám alatti, felújítást igénylő 
ingatlant, jelen állapotban - 94 m2 alapterületű - 

Hasznosítási pályázat épületingatlanra:

V á c ,  E s z t e r h á z y  u t c a  2 .  s z á m  a l t -
ti épületingatlan felújítására , hasznosítására

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
(Vác, Köztársaság út 34.) 2015. 05-06. havi hirdetései:

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról. Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.: 27/510-103

FÓRUM
Mészkőember verseny

Köszönet a 
részvételért!

Nagyon szépen köszönjük az in-
dulóknak a részvételt a XII. Mészkő-
ember-Légrádi Béla Emlékversenyen! 
Örömünkre szolgál, hogy az eseményt a 
városi önkormányzat ugyancsak fontos 
rendezvénynek tekinti, amit bizonyít, 
hogy Mokánszky Zoltán alpolgármester 
köszöntötte a versenyzőket, nézőket, 
és ő volt a díjátadó is. Reméljük, az 
új pálya, az új táv mindenki tetszé-
sét elnyerte. Felhívjuk a figyelmet, 
hogy az esemény hivatalos oldalán az 
eredménylista mellett több száz fotó is 
található a megmérettetésről. Részünk-
ről most egy kis pihenő következik, 
egy-két versenyen, mint indulók mi is 
részt veszünk, aztán 2016 áprilisában 
újra igyekszünk jó házigazdák lenni. 

A szervezők
Az idei verseny kategóriánkénti 

győztesei:
Férfi felnőtt: Makács Gábor (egyben 

abszolút győztes); férfi junior: Fazekas 
Kevin; férfi senior: Antal Attila; férfi 
veterán: Dr. György Zsolt

Női felnőtt: Marton Orsolya; női 
junior: Ősi Eszter Aliz; női senior: 
Törőcsik-Vasas Virág; női veterán: 
Tóth Imréné

A Váci Járási Hivatal egységeinek elérhetősége, ügyfélfogadási rendje
Mint arra dr. Maruszki Gábor járási hi-

vatalvezető ismételten felhívta a figyelmet, 
április 1-jétől jelentősen átalakult a területi 
közigazgatás struktúrája, elsősorban a kor-
mányhivatalok és ezek területi egységei, 

a járási szervezetrendszer tekintetében.
Annak érdekében, hogy a lakosság 

a megváltozott struktúrában a korábbi 
kapcsolódási pontokat, a megkeresések-
hez, ügyintézéshez szükséges szakmai 

szervezeti egységeket könnyen elérhesse, 
az alábbiakban összefoglaló táblázatokban 
közöljük a Váci Járási Hivatal különböző 
egységeinek elérhetőségeit, az ügyfélfo-
gadási időket.

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY:
Cím: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.

Telefon: 1818
E-mail: 1818@ugyfelvonal.hu,

kormanyablak@vac.pmkh.gov.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfő:  7:00 - 17:00
Kedd:   8:00 - 18:00

Szerda:  8:00 - 20:00
Csütörtök:  8:00 - 18:00

Péntek: 8:00 - 16:00

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY:
Cím: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45.

Telefon: 06-27/512-283
E-mail: epitesugyi.hivatal@vac.pmkh.gov.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfő:  14:00 - 18:00
Szerda:  8:00 - 16:00
Péntek:  8:00 - 12:00

HATÓSÁGI OSZTÁLY:
Cím: 2600 Vác, Márcus 15. tér 11.

Telefon: 06-27/200-500
Fax: 06-27/512-240

E-mail: hatosagiosztaly@vac.pmkh.gov.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfő:  14:00 - 18:00
Szerda:  8:00 - 16:00
Péntek:  8:00 - 12:00

GYÁMÜGYI OSZTÁLY:
Cím: 2600 Vác, Márcus 15. tér 11.

Telefon: 06-27/200-500
Fax: 06-27/512-240

E-mail: gyamhivatal@vac.pmkh.gov.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:

Hétfő:  14:00 - 18:00
Szerda:  8:00 - 16:00
Péntek:  8:00 - 12:00

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS 
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY:

Cím: 2600 Vác, Káptalan u. 1-3.
Telefon: 06-27/502-676, 06-20/556-6411

Fax: 06-27/502-675

E-mail: vac-kerulet@nebih.gov.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfő:  9:00 - 12:00

Szerda:  9:00 - 12:00
Péntek:  9:00 - 12:00

OKMÁNYIRODAI OSZTÁLY:
Cím: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.

Telefon: 06-27/512-230
Fax: 06-27/512-240

E-mail: okmanyiroda@vac.pmkh.gov.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfő:  7:00 - 17:00
Kedd:  8:00 - 18:00

Szerda:  8:00 - 20:00
Csütörtök:  8:00 - 18:00

Péntek:  8:00 - 16:00

FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY:
Cím: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 45.

Telefon: 06-27/512-280
Fax: 06-27/512-240

E-mail: pestmmkvac@lab.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:

Hétfő:  8:00 - 12:00, 13:00-15:00
Kedd:  8:00 - 12:00, 13:00-15:00

Szerda:  8:00 - 12:00, 13:00-15:00
Csütörtök:  8:00 - 12:00

Péntek:  8:00 - 12:00

FÖLDHIVATALI OSZTÁLY:
Cím: 2600 Vác, Káptalan u. 1-3.

Postacím: 2601 Vác, Pf. 41.
Telefon: 06-27/315-262, 06-17/501-465,

06-27/501-466
Fax: 06-27/501-455

E-mail: vac@takarnet.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfő:  13:00 - 18:00

Szerda:  8:00 - 12:00, 13:00-16:00
Péntek:  8:00 - 12:00

SORSZÁMOSZTÓ LEZÁRÁSA:
Hétfő:  17:30-ig

Szerda:  11:30-ig, 15:30-ig
Péntek:  11:30-ig

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY:
Cím: 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 47.

Postacím: 2601 Vác, Pf. 71.
Telefon: 06-27/502-515

Családvédelmi Szolgálat telefonszáma: 
06-27/502-515

Fax: 06-27/502-515
E-mail: vac@kmr.antsz.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS:
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET VÁC:

Hétfő:  8:00 - 16:30
Kedd:  8:00 - 16:30

Szerda:  8:00 - 16:30
Csütörtök:  8:00 - 16:30

Péntek:  8:00 - 14:00
CSALÁDVÉDELMI SZOLGÁLAT VÁC:

Hétfő:  8:00 - 15:30
Kedd:  8:00 - 15:00

Szerda:  8:00 - 15:00
Csütörtök:  8:00 - 15:00

Péntek:  8:00 - 12:00

Bejelentkezés a Családvédelmi Szolgálathoz:
Hétfőtől-Péntekig:  8:00-8:30

H. K. Sze. Cs. P. Szo. V.
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Pest Megyei Kormányhivatal Váci 
Járási Hivatala

www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdet-
menyek/vaci-jaras

2600 Vác, Március  15. tér 11.

Telefon:200-500
Fax: 512-240

Hivatalvezető: Dr. Maruszki Gábor

A Váci Járási Hivatalhoz tartozó 
települések:

Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, 
Kisnémedi, Kosd, Őrbottyán, Penc, 

Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Sződ, 
Sződliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, 

Vácrátót, Váckisújfalu.

Szervezeti egységek és ügyfélfogadási 
idők:

A hivatalvezető és a hivatalvezető-he-
lyettes előzetes időpont egyeztetés alapján 

fogadja az ügyfeleket.
Fotó: Cservenák Péter gyermeke: Nóra, Kovács Kriszti-

án és Kádár Éva gyermeke: Kincső 
Alma, Tasnádi Tamás és Igaz Szilvia 
gyermeke: Zsófia, Kovács Zoltán és 
Fülöp Julianna gyermeke: András Mi-
hály, Kaszás Bence és Bauman Laura 
gyermeke: Lili Laura, Lőcsei János 
és Soós Kinga gyermeke: Liána Gréta 

Halálesetek:
Kassai Józsefné sz: Konecsny Erzsébet 
/1929/, Katulin Jánosné sz: Zentek Er-
zsébet /1937/, Nagy Istvánné sz: Nagy 
Sarolta Erzsébet /1950/, Kurdi Bálint 
József /1929/, Mészáros Ferencné sz: 
Muka Ilona /1925/, Szücs Erzsébet 
/1922/, Szarvas Zsigmondné sz: Bori-
sza Eszter /1945/, Ovcsák László /1945/, 
Kormos Istvánné sz: Bajzáth Rozália 
/1930/, Jakab Jenő László /1942/, Nagy 
Jánosné sz: Orosz Margit /1925/, Boldog 
Imre Bálinté sz: Veréb Ilona Erzsébet 
/1945/, Gáspár Sándorné sz: Harnó-
czi Veronika /1925/, Pikács Tiborné 
sz: Csernus Mária Erzsébet /1931/

Önkormányzati képviselői 
fogadóórák

Kriksz István

Vác 1. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/913-2607
E-mail: krikszistvan@fidesz.hu

Helye: Fidesz Iroda 
Vác, Március 15. tér 16.

Kovács Ágnes 

Vác 2. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/949-9270, 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@fidesz.hu

Helye: Fidesz Iroda 
Vác, Március 15. tér 16.

Dr. Manninger Péter

Vác 4. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/844-3212
E-mail: manningerpeter@fidesz.hu

Helye: Fidesz Iroda 
Vác, Március 15. tér 16.

Steidl Levente

Vác 5. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Minden hónap első szerdáján 
17.00-18.00 óra

Helye: Földváry Károly Általános Iskola
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor,
Fidesz Iroda Vác Március 15. tér 16.

Telefonszám: 30/478-3324
E-mail: steidllevente@fidesz.hu

Kiss Zsolt

Vác 6. számú választókerületének

képviselője

Ideje: minden hónap első keddjén 
17:00-19:00

Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Vácy Károly

Vác 8. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/919-8360
E-mail: vacykaroly@fidesz.hu

Helye: Fidesz Iroda 
Vác, Március 15. tér 16.

dr. Bóth János

Vác 9. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 20/466-8011
Helye: MSZP-iroda (Vác, Zrínyi u. 9.)

Balkovics Péter

Vác 10. sz. választókerületének 

képviselője

Ideje: Előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/952-0098
E-mail: balkovicspeter@fidesz.hu

Helye: Fidesz Iroda 
Vác, Március 15. tér 16.

Kászonyi Károly 

(Jobbik)

Ideje: minden hónap első 
csütörtökjén 16:30

Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Ferjancsics László

(Vácért Lokálpatrióta Egyesület 

és Együtt-a Korszakváltók Pártja) 

Ideje:  július 9. (csütörtök) 17 óra
Helye: Madách Imre 
Művelődési Központ

E-mail: ferja@freemail.hu

A Váci Hírnök terjesztésével 

kapcsolatos észrevételeket 

a 06-30/583-6767-es, 

a 06-30/698-9507-es és 

a 06-20/219-8921-es 

telefonszámokon várjuk!



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/film
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/film
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


