I N G Y E N E S

X V I I .

É V F O L Y A M

4 .

EU-FORRÁSOKAT
KERES A VÁROS

S Z Á M

A

VÁ R O S

Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K

RANGOS DÍJ
VÁC VÁROSÁNAK

Pető Tibor alpolgármester elmondta: a fejlesztési célokhoz több milliárd
forintnyi forrást remél
az elkövetkező években
az önkormányzat.
5. oldal

|

Befogadó Magyar
Település kitüntető
címet kapott Vác város önkormányzata
a fogyatékkal élő
emberek segítéséért.
6. oldal
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Á P R I L I S

ÚJABB SZÍNHÁZI
ŐSBEMUTATÓ

ÉPÜL AZ ÚJ
EDZŐCSARNOK

Április elején mutatták
be a Váci Dunakanyar
Színház legújabb
előadását, Olt Tamás:
Megadom magam című
darabját.

A Szérűskertben gőzerővel készül az 1800
négyzetméteres, 250300 néző befogadására
alkalmas új kézilabdás
sportlétesítmény.

11. oldal

15. oldal

NEGYVEN ÉVE ADTÁK ÁT
A MŰVELŐDÉSI KÖZPONTOT
11. OLDAL
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VADGESZTENYEFÁK
PERMETEZÉSE
TARTALOM

Tájékoztatjuk Vác város polgárait,
hogy 2016. április 18. – 2016. május 08. között
(az időjárás függvényében)
esedékes a város közterületein a vadgesztenyefák
permetezése.

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

4 | DÖNTÖTT
A TESTÜLET

5-9 | KRÓNIKA
10-11 | KULTÚRA

Az alkalmazott szerek:
Dimilin 25 WP (rovarölő),
Topas 100 EC (gombaölő),
Spraygard (tapadásfokozó)

12-13 | HASZNOS
14 | PROGRAMOK

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

15 | HAJRÁ VÁC!

21 nap,
Munka-egészségügyi várakozási idő:

0 nap
A SZEREK A MÉHEKRE
EGYÁLTALÁN NEM,
A VIZEKRE VISZONT
KIFEJEZETTEN

Címlapfotó: Sándor Lajos

VESZÉLYESEK!

JAVASLATOKAT VÁRNAK
KITÜNTETŐ CÍMRE

ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK
BEIRATKOZÁSA

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a „VÁC VÁROS KIVÁLÓ DIÁKJA”
kitüntető címet olyan, Vácott tanuló diákoknak adományozza, akik
példamutató magatartásúak, szorgalmuk példa értékű, folyamatosan
kimagasló a tanulmányi teljesítményük, kiváló eredményt értek el
tanulmányi versenyen.

A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet Vác város területén
működő általános és középiskola igazgatója, tantestülete, valamint
a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság tagja.
A javaslatokat postai úton 2016. május 2-áig lehet benyújtani Steidl
Leventének, a bizottság elnökének címezve.
Személyesen: a javaslatok az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály
vezetőjénél - Mohácsiné Dim Rita - adhatók le a városházán, interneten
pedig a szoc-segely2@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.
A kitüntető címet a szeptemberi képviselő-testületi ülésen
a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság elnöke adja át.

2016. május 02-án (hétfőn): 8-12 óráig,
2016. május 03-án (kedden): 8-12 óráig és 14-17 óráig,
2016. május 04-én (szerdán): 14-17 óráig.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy kötelesek beíratni gyermeküket a
hirdetményben meghatározott időpontban, amennyiben a gyermek már
betöltötte 3. életévét, de még nem jár óvodába, illetve ha a gyermek 2016.
augusztus 31-éig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő
napjától (2016. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni!
Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
(Az óvodai beiratkozásra a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 49. §-a vonatkozik.)
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HOL
járunk?

N

egyven évvel ezelőtt, április elején nagy jelentőségű
szalagátvágó ünnepséget tartottak Vácott, miután
elkészült a művelődési központ, amely akkoriban,
és még további több évtizeden át a megye, sőt az
egész ország egyik legnagyobb és legmodernebb közművelődési
intézményének számított.
Az intézmény az elmúlt négy évtizedben igazi művészeti
palotává vált: sok tekintetben úttörő szerepet vállalt a
kultúraközvetítés terén, és ami még ennél is lényegesebb,
megteremtette - és folyamatosan biztosítja azóta is - a közösségi
művelődés, a különböző helyi művészeti csoportok működésének
méltó kereteit.
Az emberélet kapcsán azt mondják (főleg a férfiak esetében),
hogy negyven fölött nő a szív- és érrendszeri bajok kockázata,
kezd rohamosabban elhasználódni mindenki.
Az épületeknél - bármennyire masszívabbnak is tűnnek ugyancsak eljön az idő, nagyjából hasonló időtávlatban, amikor
már sokat kell költeni az állagmegóvásukra, a szépítésrőlkorszerűsítésről (ismét emberi analógiával élve: legalább a
ráncfelvarrásról) nem is beszélve.
Nyilvánvaló, hogy a Madách Imre Művelődési Központra
bőven ráférne már egy nagyobb rekonstrukció. Természetesen
tisztában van ezzel az önkormányzat is, és a város mindent
megtesz azért, hogy a legsürgetőbb feladatokra mindig jusson pénz.
Illetve a leginkább illetékesek folyamatosan keresik a lehetőségeket
a szükséges források előteremtésére a teljes külső-belső felújításhoz.
Még egy bekezdés erejéig a falaknál maradva: részben
egyetértek azzal a közkeletű véleménnyel, hogy a művelődési
központ kirí Vác klasszikus belvárosi összképéből, de azt mondom:
kétségtelenül emblematikus épület, és ha jobban belegondolunk,
kupolás megjelenése egy kicsit azért rímel az alig pár száz méterrel
távolabb magasodó nagyobb kupolára, ami ugyebár a dómot
koronázza.
És hát valahol itt van a lényeg, ott, hogy ez alatt a kisebb
kupola alatt is nagyon fontos, az életet élhetőbbé tevő események
történnek. Hétről hétre nagyszerű kulturális programok várják
a publikumot fesztiválok keretein belül és azokon túl egyaránt,
amúgy pedig minden nap nagy a nyüzsgés-zsongás a házban.
Amelyet - az átélt élmények nyomán - bizonyára minden váci az
otthonának érez valamilyen szinten.

 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: Szászik György, akinek gratulálunk! A nyeremény
átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. A múlt havi rejtvényként a Gombás patak volt
látható (a Diadal térnél) egy régi képen. Mostani feladványunk megfejtését május 15-éig várjuk.

Nyomdai előkészítés:
Front Grafikai és Szolgáltató Kft.
Perlusz Zoltán
Jira Fruzsina
Nyomdai munkák:
Pátria Nyomda Zrt.
Orgován Katalin vezérigazgató

Születésnapos szépkorúakat köszöntöttek a város vezetői

Terjesztés:
Magyar Posta Zrt.
Megjelenik:
Vácon 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014
Hirdetésfelvétel:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/698-9507,
+36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

Fehérvári Jánosné é s Jend rék
M a gd ol n a m á r c iu s b a n , Ú j v á r i
Lajosné és Horváth Lajos Lászlóné

ped ig ápr il isb a n ü n n epelte 9 0.
születésnapját.
Sz é pkor ú h on fit á r s a in k at a

városvezetők és a polgármesteri
h ivat a l ve z ető m u n k at á r s a i is
köszöntötték, átadva nekik a város

aj á n d é k át é s a z O r b á n V i k tor
miniszterelnök kézjegyével ellátott
díszes oklevelet.

A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot, hogy a beérkezett cikkeket
és leveleket rövidített és szerkesztett
formában közölje. A hirdetmények
tartalmáért a szerkesztőség semmilyen
felelősséget nem vállal.

Cservenák Péter gyűjteményéből
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DÖNTÖTT A TESTÜLET

KRÓNIKA

A testületi ülésről jelentjük
Több mint harminc napirendi pontról tárgyalt
áprilisi ülésén az önkormányzat képviselő-testülete.
K ü l ö n ö s e n n a g y é rd e k l ő d é s
övezte a Váci Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. kérel méről szóló
napirendet - a társaság arra kérte
az önkormányzatot, hogy jelöljék ki
azt a területet, ahol az összegyűjtött
n em kom mu n á l is, h an em eg yéb
hu l l adékot ( lomot é s il legál isan
lerakott szemetet) az elszállításig konténerekben - átmenetileg tárolni
lehet. A határozati javaslatban - a
szóba jöhető lehetőségek mérlegelése,
az illetékes bizottságok indítványa
nyom á n - né g y h elyszínjavasl at
szerepelt: a volt Esze Tamás laktanya
eg y k isebb ter ü lete, a t á r saság
telephelyeként bejelentett, Deákvári
fasor 2. szám alatti ingatlanrész,
a Park utca 3. alatti ingatlan és a
csörögi, 038/20 helyrajzi számú,
„szemétlerakó telep” megnevezésű
használaton kívüli ingatlan. Végül
az a döntés született, hogy a város ez
utóbbit jelöli ki a célra, térítésmentes
használatot biztosítva.
M int m ár megírtu k, ál lam i
t á m og at á s s a l a z ö n kor m á nyz at
lehetőséget kapott a mélygarázs
megvásárlására, ezzel kapcsolatban
az ülésen döntés született arról, hogy
a nagy volumenű tranzakció kapcsán
készüljön új szakértői vélemény az
ingatlan valós értékéről.
A közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény tavaly
novemberi hatályba lépésével érvényét
veszítette a korábbi magasabb rendű
szabályozás, ehhez a változáshoz
k ap c s ol ó d ó a n a z ö n kor m á nyzat
az áprilisi ülésen megtárgyalta és
elfogadta a Váci Városfejlesztő Kft.
közbeszerzési- és versenyeztetési
szabályzatának aktualizálását.
Napirenden szerepelt a Vác Város
Önkormányzat Idősek Otthona és
Klubja 2015. évi munkájáról szóló
beszámoló, amelyet nagy többséggel
elfogadott a testület.
Két intézmény esetében (Vác Város
Önkormányzat Idősek Otthona és
Klubja, Kisvác-Középvárosi Óvoda)
is lejár a jelenlegi vezető megbízatása,
így az ön korm ányzat a testü leti
döntés értelmében kiírta a pályázatot
az igazgatói poszt betöltésére - a
pályázatok benyújtásának határideje
m ind két esetb en m áju s 27- e. (A
részletes pályázati kiírások a városi

honlapon megtalálhatók.)
A képviselő-testület felhatalmazta
a polgármestert egy, a Váci Fegyház
é s Börtön nel kötendő, kölcsönö s
h asznokon alapu ló megál lapodás
al á írásá ra. En n ek é r tel m é b en a
büntetés-végrehajtási intézet elvégzi a
Hétkápolnánál lévő honvéd emlékmű
kerítésének karbantartását. A város
pedig - egyelőre zúzott köves, de az
anyagi lehetőségek függvényében
később aszfaltozható -parkolósávot
a l a k ít k i a b ö r tö n kö z l ek e d é si
problémáinak megoldása érdekében
az épület Köztársaság úti gépkocsibejárójának közvetlen közelében.
Elkészült a Váci Polgármesteri
H iv at a l h iv at á s e t i k a i k ó d e x e ,
amely elsősorban a köztisztviselők
munkavégzésének alapelveit rögzíti,
az áprilisi ülésen - Deákné dr. Szarka
Anita jegyző és dr. Zsidel Szilvia
osztályvezető előterjesztésében erről a dokumentumról is szavazott
a testület, nagy többséggel elfogadva.
Steid l L evente, a művelődé sioktatási és ifjúsági-sport bizottság
elnökének előterjesztése alapján a
képviselő-testület úgy döntött, hogy
az önkormányzat támogatásával a
Váci Piarista Gimnázium szervezte
városismereti verseny első helyezett
csapatának tagjai részt vehessenek a
finnországi diákcsere programban, a
második és harmadik helyezett csapat
jutalmazására pedig elkülönítettek 40
ezer forintot, a „Vác Város Kiváló
Diákja” című költségvetési soron
szereplő összegből.
A t e s t ü l e t 4 0 e z e r fo r i n t
támogatást biztosított Bardócz L.
Csaba gitáros dalköltőnek készülő
CD-albuma megjelentetéséhez.
A Vác Városi Evezős Club (elnöke
Vácy Károly képviselő) 7 m il l ió
forint támogatást nyert el a Magyar
Evezős Szövetségtől csón ak h áza
h om lok zat i h őszigetelé séh ez. A
beruh ázás tervezett költsége kis
h íján 8,7 millió, így a rendkívül
sikeres egyesület kéréssel fordult
a z ö n kor m á nyzat h oz a h iá nyzó
összeg biztosítása érdekében. Ezt
meg is szavazta a testület a pályázati
önrészek céltartalékából.
A grémium hozzájárult, hogy a
Vox Humana Alapítvány a korábban
m e g s z av a z o t t 2 0 0 e z e r fo r i n t
támogatást az eredeti tervtől, két
kórusfesztiválon való részvételtől
eltérően más célra, a Váci Világi
Vigalom nyitóhangversenye és egyéb
helyi koncertek zenekari költségeire,
tiszteletdíjaira csoportosítsa át.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 21-I ÜLÉSÉN
AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA:
18/2016.(IV.22.) rendeletalkotás a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról A 2015. évben 5.176.693 e. Ft eredeti előirányzattal terveztünk önkormányzati szinten. Év
végére a költségvetési rendeletünk főösszege 7.055.319 e. Ft lett, a növekedés 36,3 %.

Az elkövetkező években minél több uniós
fejlesztési forrás elnyerése a cél
A jelenlegi állás szerint a 2020-ig tartó uniós pénzügyi ciklus az utolsó, amikor kiemelkedő mértékű, a felzárkózást segítő
fejlesztési források állnak rendelkezésre az utóbbi években csatlakozott tagállamoknak, köztük Magyarországnak. Vác
önkormányzata elsődleges feladatának tekinti, hogy megfelelő projektekkel minél több támogatást sikerüljön elnyerni
az elkövetkező néhány évben fontos városi célok megvalósítására.

19/2016.(IV.22.) rendeletmódosítás a költségvetésről szóló
9/2016.(II.19.) sz. rendeletrőlA rendeletmódosítást a központi költségvetésből származó forrás, valamint a 2015. évi
maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. A rendeletmódosítást
követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege: 7.994.776 e. Ft.
20/2016.(IV.22.) rendeletmódosítás a pénzben és természetben nyújtott és gyermekvédelmi
ellátások helyi szabályairól szóló 13/2016.(III.18.) sz. rendeletről Az egységes nyilvántartáshoz szükséges adatok bekérése és rögzítése az Önkormányzat
részére rendkívüli magas adminisztrációs terhet jelentene, így a karácsonyi támogatást
célszerű átvezeti az Önkormányzat saját hatáskörében nyújtott ellátások közé.

21/2016.(IV.22.) rendeletalkotás a váci 2058 hrsz-ú kivett,
közterület területrész törzsvagyonból történő kivezetéséről A felmérések alapján 18 m2 terület átcsatolásával, határrendezésével lehet az utca képét,
formáját szabályossá tenni.
17/2016.(III.18.) rendeletalkotás a váci 4531 hrsz-ú kivett, közút 70 m2 területrész
törzsvagyonból történő kivezetéséről
A rendeletek teljes terjedelmükben a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz.
irodájában megtekinthetők.

Deákné Dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Egy héttel a munkaterv szerinti
ülés előtt rendkívüli tanácskozást
tartott a képviselő-testület, egy
naprendi ponttal.
Elfogadták a városi fejlesztési
projektek menedzselését ellátó
Észak-Pest Megyei Területfejlesztési
Nonprofit Kft. alapító okiratát.
A határozat értelmében a társaság
törzstőkéje három millió forint.
A cég ügyvezetője Benyó Balázs
közgazdász, aki korábban többek
között a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt-nél, a Széchenyi

Programirodánál számos uniós
projekt megvalósítását irányította,
de települési önkormányzatoknál
is dolgozott hasonló szerepkörben.
A rendkívüli ülésen a testület
megválasztotta az új társaság
felügyelő-bizottsági tagjait is:
Balkovics Péter, Kovács Ágnes és
Mokánszky Zoltán látja el ezt a
feladatot.
Az új társaság alapfeladata a
pályázatfigyelés, a város uniós- és
hazai fejlesztési források elnyerését
célzó pályázatainak menedzselése.

Fő cél a gazdaság
dinamizálása
- Fontos, hogy olyan célokat
fogalmazzunk meg, olyan projekteket
ké szítsü n k elő, am elyek n ek
végeredménye egy önmagát fenntartani
tudó, folyamatosan fejlődő város.
Ennek mindenekelőtt a gazdaság
dinamizálása a záloga, az, hogy a már
itt lévő cégek bővítsék kapacitásukat
és hogy más befektetőknek is vonzó
környezetet biztosítson a település,
hiszen az iparűzésiadó -bevételek
növekedése nagyobb biztonságot
jelenthet, hosszabb távon biztosíthatja
a fejlesztési forrásokat. Meg kell
fogalmaznunk, milyen előnyöket
tudunk kínálni, illetve lépéseket kell
tenni azért, hogy adottságainkat
tovább fejlesszü k. G ondolok itt
arra, hogy a kellő számú képzett
munkaerőnek köszönhetően magas
hozzáadott értéket tudunk garantálni,
továbbá kiemelkedően jó, illetve a
jövőben jelentősen tovább javul a
város logisztikai helyzete, és nagyon
lényeges, hogy rendelkezünk olyan
területtel, ingatlanokkal, amelyek -

kellő fejlesztéssel - lehetővé teszik új
vállalkozási övezetek kialakulását.
Fontos, hogy bevonjuk ebbe a körbe a
jelenleg üres régi ipari ingatlanokat is,
a volt Forte gyár területétől, épületeitől
kezdve a korábbi GE gyárig - mondta
Pető Tibor fejlesztésekért felelős
alpolgármester.
A v á r o s ve z e t ő k ie m e l t e a 2 /A
g yo r s fo r g a l m i ú t 2 x 2 s ávo s
autópályává fejlesztésére irányuló
kiemelt állami projektet, szavai szerint
ennek kapcsán a város szempontjából
nagyon fontos lenne lehajtó építése
a Gombási úthoz, mert így Vác még
inkább kihasználhatná a sztráda
nyújtotta előnyöket.
- Ha ez a projekt elkészül és a
laktanya területét rendbe tudjuk
tenni úgy, hogy ott vállalkozási
övezet alakulhasson ki, akkor ezzel
nagy lépést tehetünk új beruházók ide
vonzása érdekében, azért, hogy minél
több lábon álljon a helyi gazdaság emelte ki az alpolgármester.

Belváros-projekt,
infrastrukturális
fejlesztések
- Nagyon lényeges az intézményi
energetikai pályázatok támogatása,
hiszen ezek a beruházások a kiadási
oldalon nagyon jelentős megtakarítást
eredményezhetnek. Preferáljuk egy
átfogó belváros-projekt megvalósítását,
ami magába foglalhatja a gyönyörű
Duna-parti korzó fejlesztését a főtérfőutca projekt folytatásaként, továbbá
felölelheti a megkezdett kulturális
fejlesztések folytatását, a stadion
felújítását, a művelődési központ
rekonstrukcióját, hogy csak néhány
fő elképzelést, tervet említsek ebben a
körben. A közlekedési infrastruktúra

fejlesztése kapcsán kiemelem a belső
kerékpárút-hálózat bővítését, amire
nyilván neh ezebb k ü l ső forrást
találni, ellenben a Vác-Gödöllő térségi
kerékpárút-projekt versenyképes lehet.
Ugyanakkor szervesen kapcsolódik
ide a lakáskoncepció, nagyban építve
az állami Családi Otthonteremtési
Kedvezmény rendszerére, ezen a téren
hasznosítani lehetne például a jövőben
a volt Karacs Teréz Kollégium épületét,
de új építésű társasházi lakások
megvalósítására is lehetőséget kell
biztosítani, természetesen vállalkozók
bevonásával - sorolta az illetékes
alpolgármester.
Elmondása szerint a lakáskoncepció
többlépcsős terv, hiszen egyrészt
forgalomképes telkeket, belvárosi
i n g a t l a n o k a t k e l l fe l k í n á l n i
értékesítésre, természetesen szigorú
beépítési-hasznosítási feltételekkel, a
befolyó összegből pedig el kell indítani
egy ön korm ányzati l akásépíté si
programot, egyrészt a vásártéren,
illetve további területeken, amelyek
alkalmasak tömbszerűen kialakított
társasházak építésére.
M int mondta, bízn ak b en ne,
hogy lesz olyan kiírás, amely a
hulladékgazdálkodás fejlesztését
szolgálja, hiszen fontos városi terv
két korszerű hulladékudvar kialakítása
Az pedig szavai szerint biztos, hogy
a távhőszolgáltatás terén lesz pályázat a
megújuló energiaforrások hasznosítása
érdekében, így ebben a tárgykörben
mindenképp szükséges kidolgozni egy
versenyképes projektet.
- Mindez egy bő kívánságlista, de az
önkormányzat mindent megtesz annak
érdekében, hogy minél több tervre
sikerüljön támogatást elnyerni. A
szükséges önerő biztosítása érdekében

jelentős összegű fejlesztési hitel felvétele
is indokolt, tekintettel a hosszú távú
előnyökre. Hiszen a belvárosi projekttel
nagy mértékben növekedhet a város
idegenforgalmi vonzereje, a felújítások
révén nyilvánvalóan csökkenhetnek az
üzemeltetési költségek, a lakásépítéssel
pedig lehetőség nyílhat magántőke
bevonására, illetve növekedhet a
rendelkezésre álló önkormányzati
lakáskínálat - érvelt Pető Tibor.

Külső források
TAO-pályázatokkal
A z alpolgármester a sport
infrastruktúra korszerűsítésénekbővítésének kiemelkedő jelentőségű külső
forrásaként az állami TAO-rendszer
jelentőségét is méltatta, kiemelve,
hogy ebben rendkívüli fontosságú az
önkormányzat, az egyesületek és a
jelentősebb adófizető cégek harmonikus
kapcsolata.
- Számtalan fejlesztést sikerült
megvalósítani az elmúlt években az
állami TAO támogatási rendszer révén.
És nagyszerű újabb lehetőségekkel
kecsegtetnek az előttünk álló esztendők
is. Így a férfi csapatokat összefogó
kézilabda egyesület révén felépülhet
a Szérűskertben egy új, az utánpótlás
korú csapatokat szolgáló edző csarnok,
a női kézilabda klubnak köszönhetően
megújulhat a már meglévő labdajáték
centrum padozata, energetikai rendszere,
ami nyílászáró- és kazáncserét jelent,
a vízilabda egyesület közvetítésével
megvalósulhat az uszoda szociális
helyiségeinek korszerűsítése és gépészeti
rendszerének felújítása, a Váci Labdarúgó
Sportegyesület pedig, a Pest megyei
szövetséggel összefogva pályázatot nyújt
be a szérűskerti műfüves pálya teljes
körű felújítására - emelte ki Pető Tibor.
A nagyberuházások
megvalósításának fő forrása az
EU Magyarországra jutó fejlesztési
kerete. A mobil gát rend szer
kiépítésére már el is nyerte a város a
szükséges összeget, és a védmű még
az idén elkészül a börtöntől egészen
a ligetig, de az önkormányzat
már ígérvénnyel bír a projekt
folytatásának támogatására is,
ami a zsiliprendszer kialakítását
szolgálja.
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Főhajtás a holokauszt áldozatai előtt

Felidézték a híres váci csatát

A Holokauszt áldozatainak emléknapja április 14-én tartott városi megemlékezésének keretében a Duna-IpolyGalga Regionális Holokauszt Oktató- Kutató Központban (Óberlander tér 1.) megnyílt az Élet Menete Alapítvány
„Válaszutak” című vándorkiállítása, amelyet az elmúlt hetekben igen sokan megtekintettek.

Az idén is nagyon sok érdeklődőt
vonzott az 1848-1849-es forradalom
és szabadságharc dicsőséges tavaszi
hadjáratának április 10-i váci csatáját
felidéző hagyományőrző esemény.
- A korábbi gen erációk n ak
évtizedeken át úgy tan ították a
magyar történelmet, hogy mi mindig
c s a k ve sz ítet t ü n k a k ü l ö n b ö z ő
háborúkban, csatákban. Ám tudjuk,
hogy ez nem igaz, példa erre többek
között az 1848-1849-es forradalom
és szabadságharc dicsőséges tavaszi
hadjárata is. Nagyszerű érzés ilyen
történelmi eseményekre emlékezni,
n ag yon fontos ez a mú lt id é zé s
ö n a zon o s s á g u n k fonto s s á g á n a k
fe l i s m e r é s e , ö n b e c s ü l é s ü n k
erősítése érdekében. A hagyomány
nemzedékről nemzedékre öröklődik,
amiért nagy köszönettel tartozunk
az ilyen és hasonló rendezvények
kö z rem ű kö d őin ek . Ö rö k s é g ü n k
megbecsülése, hős elődeink elismerése
is hozzásegíthet a megmaradáshoz,
ahhoz, hogy legyen nemzeti jövőnk,
b á r m i l ye n e r ő s v i l á g p o l it i k a i
el len szé lb en is - foga l m a zott a
főtéri gyü lekezőn Fördős Attil a
polgármester.

A megemlékezésen Turai János, a Váci
Zsidó Hitközség elnöke és Turai Valéria,
a központ ügyvezetője mondott köszöntőt,
majd műsort adtak a Táncsics Mihály
mezőgazdasági szakiskola diákjai, illetve
a mikrofonhoz lépett Harrach Péter, a
térség országgyűlési képviselője, Fördős
Attila polgármester és Gábor Veronika,
az Élet Menete Alapítvány vezető
munkatársa. Jelen volt az eseményen
Beer Miklós megyés püspök is.
- Nekünk keresztényeknek minden
adandó alkalommal fel kell hívnunk a
figyelmet, hogy a legnagyobb érték az
emberélet. A közösség fontosságának,
a befogadó nemzet és a különböző
kisebbségi közösségek békés együtt
élésének hangsúlyozása szintén nagyon
lényeges, hiszen nem létezhetünk egymás
nélkül - mondta Harrach Péter.
Fördős Attila polgármester felhívta
a figyelmet arra, hogy a magyarországi
zsidóság a 19. század közepétől az
integrációt és asszimilációt választotta,
és a közösség tagjai nagyon sokat tettek
a magyar nemzetért.

- Nagyon sok magyar zsidó embert
megöltek a vészkorszakban, hiányoznak
a nemzettestből mindannyian, lehetséges
utódaikról nem is beszélve, hiszen a
kisebbségek által képviselt értékek,
hagyományaik a sokszínűség révén csak
erősíthetik a teljes nemzeti közösséget fogalmazott a város első számú vezetője.
Gábor Veronika, az Élet Menete
Alapítvány vezető munkatársa azt
hangsúlyozta, hogy a holokauszt
megtörtént, ezért beszélni kell róla,

szembesülnie kell vele mindenkinek,
mert ez a záloga, hogy ne történhessen
meg újra hasonló borzalom.
- Kiállításunk hétköznapi példákat
hoz arra, hogy a holokauszthoz vezető
antiszemitizmus, az állami szintű
jogfosztás és a világháborús események
mellett a közemberek is jelentős szerepet
játszottak a történtekben. Valamilyen
szinten mindenki szembesült az
embertelenséggel, nagyon sokan kerültek
komoly döntéshelyzet elé. A bemutató

Befogadó Magyar Település díjat
kapott a város
Befogadó Magyar Település címet kapott Vác önkormányzata,
a díj az esélyegyenlőségért tett erőfeszítéseket ismeri el. A
kitüntetést az Országházban vehették át a díjazottak - városunk
nevében Fördős Attila polgármester - Kövér László házelnöktől
és Földesi Erzsébettől, az alapító Fogyatékos Emberek
Szervezetei Tanácsának elnökétől.
- A díj elismeri egyebek mellett a
példaadóan kiterjedt akadálymentesítést
az önkormányzati intézményeinknél,
továbbá azt is, hogy az országban
elsőként nálunk alakult Fogyatékosügyi
Tanács, amelynek köszönhetően nagyon
szoros az együttműködés a város és
a fogyatékkal élő embereket segítő
intézmények, szervezetek között.
Fontos, hogy minden ki belássa,
bárki kerü l het olyan helyzetbe,
hogy megváltozik az életminősége,
el e s et teb b é vá l ik a k á r ő m ag a
vagy egy családtagja, tehát közös
felelősség, hogy mindent megtegyünk a
rászorulók életének megkönnyítéséért.
Ebben sokan kiemelkedő szerepet
vállalnak. Ezt a szolgálatot ismeri
el a „Fogyatékossággal Élő Váci
Emberekért” kitüntető cím, amelyet,
javaslatok-ajánlások alapján évente
odaítél a képviselő-testület - mondta
a d íj el nyeré se k apcsán tar tott

sajtótájékoztatón Fördős Attil a.
Deákné dr. Szarka Anita jegyző
kiemelte: a városháza azon gyakorlata is
szerepet játszott az elismerésben, hogy a
lehetőségek szerint igyekeznek segíteni
fogyatékkal élők munkavállalását a
hivatal munkaszervezetében.
A hivatalvezető emlékeztetett: 2013tól kezdve a mostani már a nyolcadik
rangos elismerés Vác városának,
amelyek persze a jövőre nézve is
kötelességet jelentenek.
M oh ác sin é Dim R it a, a z
Intézményfelügyeleti é s Hu m án
Osztály vezetője azt emelte ki a
sajtótájékoztatón, mennyire átfogó
a városban a fogyatékosokat segítő
intézményrendszer, a korai habilitációs
és rehabilitációs feladatokat is ellátó
Babai utcai Bölcsődétől kezdve a
sérült gyermekek nappali ellátásáért
felelős Fejlesztő Napközi Otthonon át
a speciális fejlesztő iskoláig.

,

bepillantást enged abba, miként kerültek
személyes érdekek vagy csupán a
rosszindulat a humánum és józan ész fölé
a nem zsidó lakosság jelentős részénél,
míg mások – sajnos jóval kevesebben – a
legváltozatosabb formában igyekeztek
segíteni honfitársaikon. Mi utódok persze
nem tehetünk az elődök bűneiről, de a
tudás felelősség. Így tisztában kell lenni
azzal, hogy akár egy falfirkának is milyen
romboló, hergelő, uszító hatása lehet mondta.
Ribáry Z.

E z u t á n a h a g yo m á n yő r z ő k ,
nagyon sok érdeklődő kíséretében
a l igetb e von u lt a k , a h ol ism é t
felelevenítették az 1849-es híres váci
csata fő momentumait.
A közönség körében idegen nyelvű
diskurzusokat is hallani lehetett, jól
érzékelhetően számos kisebb-nagyobb
tu rista csoport egé szítette k i a
publikumot - jól mutatva, hogy egyre
inkább híre megy a nagyszabású
hagyományőrző eseménynek.

Fotó: Cservenák Péter

Váci adomány Técsőnek
Városunkból a napokban megérkezett
Ukrajnába egy használt, de még jól
működő számítástechnikai eszközöket,
iskolabútorokat tartalmazó teherautónyi
adomány, amely a kárpátaljai testvérváros,
Té c ső ok t at á si inté zm é nyein ek
felszereltségét hivatott javítani.
- Técső a közelmúltban kistérségi
szintű iskolafenntartó szerepet kapott,
és mivel az intézmények felszereltsége
nagyon hiányos, az ottani önkormányzat
segítséget kért Váctól. Széles körű gyűjtés
eredményeként öt jól használható
számítógépet, több mint száz különböző
iskolabútort, padokat, székeket tudtunk
elküldeni adományként. Külön kiemelem,
hogy Matkovich Ilona képviselő felajánlott
a nemes célra egy laptopot - mondta az
adományküldés kapcsán Fördős Attila
polgármester.
Hozzátette: a márciusi ülésen
a képviselő-testület 350 ezer forint
támogatást biztosított az eszközök
telepítéséhez, de a pénzadomány
ennél jóval több lett, köszönhetően
magánszemélyek és az Ipress Center
hozzájárulásának.
- Így végül több mint 664 ezer forinttal
segíthettük a técsői önkormányzatot,
illetve 50 ezer forintot felajánlhattunk
a helyi református gyülekezetnek is mondta a polgármester.
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A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ
új feladatokat is teljesít

Ültetés, gallyazás, virágosztás

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

A folyamatosan változó társadalmi környezetben embert próbáló feladatot vállalnak a család- és gyermekjóléti
szakemberek, ehhez a szolgáló munkához különösen erős elhivatottságra van szükség - fogalmazódott meg
többek között a váci gyermekjóléti központ éves szakmai tanácskozásán, melyet március utolsó napján rendeztek
a Madách Imre Művelődési Központban.

Címek,
telefonszámok,
ügyfélfogadás
VÁCI CSALÁD -ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
KÖZPONT
- Azt kívánom önöknek, hogy a
mindennapokban éljenek meg minél
több sikerélményt, vegyék észre az
apró örömöket, mert leginkább ez
segíthet a kihívások teljesítésében, de
természetesen nagyon fontos a szociális
munka presztízsének, társadalmi
megbecsülésének növelése is - fogalmazott
köszöntőjében Dr. Manninger Péter, az
önkormányzat egészségügyi- és szociális
bizottságának elnöke.
Nem csupán a társadalmi környezet
változik, de ehhez folyamatosan alkalmazkodik a szociális-gyermekvédelmi
ellátórendszer felépítése is.
A g ye r m e k vé d e l m i t ö r vé n y
változásával januártól megkezdte
működését városunkban a részben
a korábbi szociális-gyermekvédelmi
tevékenységeket is betöltő, szervezeti
egységeket integráló, ezen túlmenően
pedig új hatáskört-feladatokat is ellátó
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ,
melynek illetékességi területe kiterjed a
váci járás egész területére.
Pető Csilla igazgató az új intézmény
bemutatásakor ismertette a központ
felépítését, illetékességét, majd vázolta
feladataikat.
- Mennyiben változott a családés gyermekjóléti feladatellátás
intézményi háttere a központ
létrejöttével?
- Két szakfeladatot látunk el.
Egyrészt biztosítjuk az úgynevezett
alapszolgáltatást-alapellátást a hátrányos
helyzetű egyének, családok, gyermekek
megsegítése érdekében. Ez önkéntesen
igénybe vehető szolgáltatási forma.
A leggyakoribb tevékenység típusok
a következők: információ közvetítés,
tanácsadás, családlátogatás, családsegítés,
gyermeknevelési problémák esetében
közvetítés más típusú szolgálatokhoz,
konfliktus kezelés, jogi és pszichológiai

tanácsadás, klubfoglalkozások szervezése,
prevenció s célú tevékenysé gek,
adományok közvetítése, veszélyeztetés
esetén a védelembe vételi javaslat
megtétele, jelzőrendszer működtetése.
Ezen a téren a központ illetékességi
területe Vác, továbbá Kosd és Csörög.
- A másik szakfeladatuk a
g y er mek védelmi gondosk odá s
keretében elrendelt hatósági
intézkedésekben való közreműködés.
Kérem, részletezze, milyen feladatok
tartoznak ebbe a körbe!
- Először is kiemelem, hogy ezen a
téren járási szintű hatáskörrel dolgozunk.
Hogy csak a legfontosabbakat említsem,
a feladatellátás körébe tartozik például
a védelembe vétel, a tankötelezettség
teljesítésének segítése, a nevelésbe vétel,
a családba fogadás támogatása.
- Speciális új szolgáltatásokat,
feladatokat is ellát a jövőben a
központ, szintén járási hatáskörrel.
Melyek a legfontosabb újdonságok?
- Kiemelendő az utcai szociális
munka, aminek révén mindenekelőtt
hasznos időtöltési alternatívát kívánunk
nyújtani a fiataloknak ingyenes
sportolási lehetőséggel, kontrollált
számítógép használattal, kiscsoportos
beszélgetésekkel, társasjátékok helyszíni
kölcsönzésével, másrészt kiemelt cél
az otthonról önkényesen eltávozott,
csellengő gyerekekre, kamaszokra
való fokozottabb od afigyelé s, a
segítségnyújtás. A kapcsolattartási
ügyelet a bíróság és a gyámhivatal
határozata alapján igyekszik segíteni
a kapcsolattartásra jogosult szülőt/
hozzátartozót és kiskorú gyermekét a
láthatás lebonyolításában. Konfliktusos
kapcsolattartások esetén igényelhető
szakember segítsége, felügyelete vagy
akár a mediáció. Szintén speciális
feladata a központnak az ingyenes

jogi és a pszichológusi tanácsadás
biztosítása. Meghatározó feladat még
a járási illetékességi területen működő
család- és gyermekjóléti szolgálatok
szak m ai segíté se, a folyam atos
szakmai továbbképzések, konzultációk
biztosítása, esetmegbeszélésekkel,
illetve az érintett személyeket is bevonó
esetkonferenciákkal.
- Mindehhez nyilván szükség
volt és van tárgyi, infrastrukturális
fejlesztésre, illetve létszámbővítésre is.
- Intézményünk váci telephelyén,
a Deákvári fasor 2. szám alatt egy új
szinttel bővült. Így nem csak a korábban
használt földszinten folyik a szakmai
munka, hanem egy teljes emeleti szint
is a kollégák és a szolgáltatásokat
igénybe vevők rendelkezésére áll.
Ezen megváltozott feltételek tették
lehetővé, hogy a földszinten alakítsuk
ki az ügyfelekkel való kapcsolattartásra a
fogadó helyiségeket, megfelelő terem nyílt
klubfoglalkozásokhoz, van ifjúsági szoba,
több tanácsadó szoba is. Az emeleti szinten
pedig az irodáink-munkaállomásaink
vannak, ahol a kollégák kényelmes,
modern környezetben tudják végezni
szakmai munkájukat és a szükséges
adminisztrációt. A megvalósításbankivitelezésben kiemelkedő szerepe volt az
önkormányzatnak, a Váci Városfejlesztő
Kft-nek, de meg kell említeni a Váci
Egyházmegyei Karitász és a Zollner
cég támogatását is.
- Milyen elképzelései vannak a
jövőt illetően?
- Terveim között szerepel többek
között a magasabb színvonalú szakmai
mu n k a é rd eké b en a t á m ogatók
körének jelentős bővítése, a különböző
egyházakkal való kapcsolat minél
szorosabbra fűzése, alapítványok és civil
önkéntesek bevonása a szociális segítő
munkába.

Cím:
2600 Vác, Deákvári fasor 2.
Telefon titkárság: 06/27-502-300
Igazgató: 06/30-827-8879
Email:
vacicsalgyejokozp@gmail.com

HATÓSÁGI CSOPORT
06/27-306-882,
06/30-381-9113
Ügyfélfogadás:
H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

CSALÁD ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT
Cím:
2600 Vác,Deákvári fasor 2.
Telefon:
06/27-502-301,
06/30-419-3183

ÜGYFÉLFOGADÁS (VÁC)
H-Cs: 8:00-15:00
P: 8:00-12:00

ÜGYFÉLFOGADÁS (KOSD)
Cs: 8:00-15:00

ÜGYFÉLFOGADÁS
(CSÖRÖG)
H: 12:00-15:00
Sz: 9:00-12:00
P: 9:00-12:00

Vonatos változások áprilistól

A M ÁV- START folyam atosan
Városszerte feltűnő, hogy egyre több örökzöldnek gondolt
Buxus haldoklik, számtalan ilyen növény megkopaszodott az elemzi a tavaly decembertől érvényes
menetrendet az utasok észrevételei,
utóbbi időszakban - a jelenség sokakat megriaszt(ott).
- Való igaz, hogy elért hozzánk a
Buxusok fertőző betegsége, ami először
Nyugat-Magyarországon jelentkezett.
Aztán gyorsan terjedt szerte az
országban, mára nálunk is jelentősen
meggyérítette az állományt, és sajnos
azzal kell számolnunk, hogy a folyamat
megállíthatatlan. Ezért aztán most
különösen oda kell figyelni ezekre a
növényekre, hiszen növényvédőszeres
kezeléssel van némi esély egy-egy Buxus
megmentésére, de amikor már tömeges
a levélelszáradás, akkor nem érdemes
tovább próbálkozni. A
pótlás kapcsán az a fő
tanács, hogy jelenleg más
fajokat célszerű telepíteni
- mondta Mezei Helga
főkertész.
A szakember kiemelte
az őshonos fajok
jelentőségét, szavai szerint
ezek ellenállóbbak mind a
környezeti változásokkal,
mind a különböző fertőző
A h agyom ányos Virágos
Vácért környezetszépítő versenybe
benevezett lakosok, intézmények
május utolsó hetében vehetik át
az önkormányzat által biztosított
növényeket, palántákat.

betegségekkel szemben.
- Sövénynövényként ajánlhatjuk
a fagyalt, az aranyvesszőt vagy más
elnevezéssel aranyesőt, a tűztövist,
de felhívom a figyelmet, hogy egyikmásik bizony nagyon gyorsan nő, tehát
mindenkinek jól meg kell gondolnia, mit
választ. Fatelepítéskor pedig a nagyon
népszerű, de a fertőzések kapcsán
igencsak veszélyeztetett vérszilva, gömb
csepleszmeggy vagy épp a hársfa helyett
inkább ajánlott visszatérni a bükkfához,
főleg a vérbükkhöz, aztán megemlíthetjük
még az oszlopos tölgyfát,
gyertyánt, a szilfát és az égert
is - mondta a főkertész.
Felhívta még a figyelmet
arra is, hogy közterületeken
nem szabad engedély nélkül
ültetni, gallyazni, hiszen
ez szakértelmet igényel,
és bármilyen jó a szándék,
hozzáértés nélkül inkább
kárt okozhat mindenféle
beavatkozás.
A virágosztás menetrendje:
Magánszemélyek, társasházak:
Május 21. szombat 7.00-15.00
Május 22. vasárnap 7.00-12.00
Cégek, intézmények:
Május 23. hétfő 7.00-12.00

a von atok fogl altsági ad atai é s
menetrendszerűsége alapján.
Az idei első módosítással április
elejétől több vonalon lépett életbe
változás, melyek kedvezőbb utazási és
csatlakozási lehetőségeket nyújtanak.
A Budapest–Vác–Szob vonalon a
Vácról korábban 6:49-kor induló S70-es
vonat április 4-től 3 perccel előbb indul, a
változás hatására kiszámíthatóbbá válik a
reggeli menetrend - ígéri a vasúttársaság.

Ugyancsak fontos változás, hogy
már a vonaton is lehet helyjegyet venni
áprilistól, ugyanolyan díjú felárral, mint
a jegypénztárakban.
A legfontosabb változás, hogy a
viszonylatra kiadott menetjegyeket
csak azon induló és végállomások,
megállóhelyek között lehet felhasználni,
amelyeket a jegyen a vásárláskor
feltüntettek. Erre főként azoknak az
utasoknak kell odafigyelniük, akik a
budapesti elővárosi közlekedésben eddig
időnként más állomáson szálltak le vagy
fel, mint amelyre a jegyet kérték.

Már hagyomány a városvezetők és a
különböző felekezetek helyi vezetőinek
rendszeres munkatalálkozója, ami
kiváló alkalom az önkormányzat és az
egyházi közösségek közös feladatainak
megbeszélésére. Az április 19-én tartott
idei első munkaértekezleten Fördős
Attila polgármester, Pető Tibor és
Mokánszky Zoltán alpolgármesterek
illetve Deákné Dr, Szarka Anita
jegyző mellett részt vett Beer Miklós

katolikus megyés püspök, Csuka
Tamás református-, Detre János
evangélikus-, Meláth Attila baptista-,
Bubrik Miklós görög-katolikus lelkész
és Turai János, a Váci zsidó Hitközség
elnöke. A találkozón a városvezetők
tájékoztatást adtak a vendégeknek
a város pénzügyi helyzetéről, az
önkormányzat
elfogadott
idei
költségvetéséről és a különböző
fejlesztési tervekről.

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg
(Vác, Köztársaság út 34.) 2016. 04-05. 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

Beépítésre alkalmas
ingatlanok eladásra:
Vác, Hóman Bálint utca Gombási - Téglaház út által
határolt „volt Laktanya” kivett
beépítetlen megnevezésű 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

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
tevékenységi körre

Vác, Március 15. tér 16-18.
fsz. 11. szám alatti, 3192/A/11
hrsz-ú, 39,8 m2 alapterületű,
nem lakás célú helyiséget kereskedelem-szolgáltatás
tevékenységi körre
Vác, Március 15. tér 27. szám
alatti, 3099/1 hrsz-ú, 22 m2
alapterületű, nem lakás célú
helyiséget - kereskedelemszolgáltatás tevékenységi körre
Vác, Zöldfa utca 1. szám alatti,
4520/A/1 hrsz-ú, 142 m2
alapterületű, nem lakás célú
helyiséget - kereskedelemszolgáltatás
Vác, Radnóti úti buszmegállónál
2 db pavilont (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, - kereskedelem 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 épület, melléképület
szabad helyiségeit, területeit
- iroda, nyitott szín, szabad
terület, raktár-tároló

Nem lakás célú
helyiség
értékesítésre:
Vác, Káptalan utca 11. szám
alatti, 23 m2 alapterületű,
iroda megnevezésű ingatlant

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

Lakások
bérbeadásra
szociális alapon:
Vác, Kölcsey F. u. 13. 4/14, 2
szoba, (49 m2, összkomfortos)

www.vac.hu

Vállalkozói találkozó
Szlovák-magyar kisvállalkozói
találkozót rendezett április 22-én a Váci
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a
polgármesteri hivatallal illetve a Vác és
Vidéke Ipartestülettel együttműködve.
- Ez a nagyon fontos esemény a kezdő
lépése annak a törekvésünknek, hogy
a szlovákiai partnereinkkel meglévő
kapcsolatainkat egy új területen, a
gazdasági élet vonatkozásában is
egyre inkább megerősítsük a magunk
szintjén. Ennek az egymásra utaltság,
a kölcsönösen előnyös közös érdekek
felismerése az alapja, és segíti a cél
elérését, hogy országainkban nagyon
hasonló a vállalkozói kultúra, amit
meghatároz a vállalkozások indításának
és működtetésének feltételrendszere, a
szinkronban lévő közlekedési és egyéb
infrastruktúra. Most különösen jó a két
ország kapcsolata, aminek erősítéséhez
az önkormányzatok, vállalkozások is
hozzájárulhatnak annak jegyében,
hogy a magyar és a szlovák emberek
minél otthonosabban érezzék magukat a
szomszéd államban - mondta a városházán
rendezett találkozó bevezetéseként
Fördős Attila polgármester.
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KULTÚRA
A megyés püspököt
kérdezték az olvasók

Közkincseink XLIII.
A LOVAS HUSZÁROKTÓL A TV-KÉPCSŐIG
KEGYES ZOLTÁN
Nem

a Magyar Királyi Lovasszázadok, később
az
újságban
a lovasezredek. Ezekből, ha jól ﬁgyeltem,
tudatosan elhelyezett játékról
összesen 10-et hoztak létre, közülük a 6-os
volt szó az ecetgyárról írt
számú lovasezred váci központtal – illetve
legutóbbi cikkemben. Tényleg
parancsnoksággal működött.
elrontottam a helyszínt és
véletlenül a Káptalan utca 1874-ben a város a Vörösház melletti lovardát
15.
szám alá helyeztem
(ez a mai Honvéd és Kosdi utca által határolt
közel 500 orosz, montenegrói, szerb, és francia
át a Zichy utca 15. szám alatt található sárga
területen volt) ajánlotta fel az ezrednek, továbbá
lakost tartottak itt fogva. Akiket akkor azért nem
épületet. Nagyon köszönöm az észrevételeket,
a szemközti telket egy laktanya építésére. Az
szerettünk, mert az ellenséges országok nyelvét
és elnézést kérek a tévedésért, egyébként
épület tervezésével két kiváló építészt bíztak meg:
beszélték.
szívesen fogadok máskor is kiigazításokat,
Kármán Géza Aladárt és Ulmann Gyulát, akik egy
a város élő történelme ugyanis ott lakozik a
szecessziós díszítőelemekkel ellátott bástyás Az internáltak időszaka után 1920-tól egy évig
a váci gyalogezred lakta a laktanyát, majd más
legeredetibb forrásban, az idősek emlékezetében.
vár irányába historizáló épületet álmodtak meg.
néven a Magyar Királyi Damjanich János 1.
Az eredeti tervben megjelenő sokkal cizelláltabb
És most újabb vizekre – illetve helyszínre számú Honvéd Kerékpáros Zászlóalj katonái és
főkapu
helyett
ugyan
egy
szerényebb
kivitelűvel,
evezünk, kedves olvasó, mégpedig a Honvéd
„drótszamarai”, illetve a 15. Honvéd Gyalogezred
viszont mégis egy fenséges laktanya épült meg
utcába, ahol áll ama nevezetes Magyar Királyi
katonái voltak a lakók egészen 1939-ig.
1894-re, melynek hatalmas udvarán istállók
Honvéd Huszár Laktanya díszes épülete.
sorakoztak. Ekkorra a Váci Lovasezred neve a A II. világháborút követően 1948-ig a szovjet
Elég Vác környékinek lenni, máris tudja a képre
seregek folyamatos átszervezése révén Magyar
hadseregé volt az egykori királyi huszár laktanya,
tekintő, hogy ez nem más, mint a GE, alias
Királyi Váci 6-os Huszárezredre változott, így a
majd 48-tól erre is, arra is használták az épületet.
Tungsram (váci izzógyár) tekintélyes háztömbje.
laktanya is ezen a néven maradt rá az utókorra.
Élő történelem ez az épület, kérem! Generációkat,
A következő mérföldkő 1957 esztendeje, amikor a
rendszereket szolgált más-más funkciót ellátva.
A már említett változások révén utász alakulatok,
Tungsram alkatrészgyártó üzemet nyitott Vácon.
majd géppuskás-, illetve távírász alakulatok
58-ban kiépült a TV-képcsöveket gyártó részleg,
Nos, ha az alapításra vagyunk kíváncsiak, egészen
is beépültek az ezredbe. Majdan, közelítve az
ami 72-ben le is állt, mert túl sok selejtet termelt.
a kiegyezéséig kell visszamennünk. Amikor is
I világháborúhoz, a ló mint rohamozó jószág
Később üveggyárat is beüzemeltek, majd a
az Osztrák Birodalom feje, Ferenc József és a
jelentőségét veszítette és főként a cipekedés
neoncsőgyártás lett a fő proﬁlja a váci egységnek.
magyar delegáció között megszülettek azok
funkcióval lett ellátva. 1913-ban megalakult A cégcsoportot közvetlenül a rendszerváltás után a
a megállapodások, melyek néhány hónapot
Budapest- illetve Debrecen székhellyel két honvéd
követően a monarchián belüli politikai-, jogiGeneral Electric vásárolta meg, és az ezredfordulón
lovas hadosztály, melyek alá besorolásra kerültek a
és gazdasági viszonyokat rendezték. Lett az
jelentős beruházással új csarnokot épített. A
huszárlaktanyák. Feltételezem, ennek köszönhető,
országnak országgyűlése, kormánya és Magyar
kecsegtető bővítést meredek zuhanás követte,
hogy 1913-ra teljesen kiürült a váci épület.
Honvédsége is.
2011-ben ugyanis a GE leállította a termelést a
gyárban és mintegy 500 dolgozónak szűnt meg a
A kezdetben létrehozott Magyar Királyi Honvédség Következő, ám szomorúbb korszaka az impozáns
épületnek, amikor is a „nagy háború” alatt
munkahelye.
idővel bővült, majd 1869-ben megalakultak

A könyvek bűvöletében
Országszerte számos településen
várták programok az érdeklődőket a
már hagyományos Kis Könyves Éjen.
Vácott a fiatalabbak, a gyerekek
számára játékos vetélkedőt hirdettek:
a benevezőknek kérdésekre kellett
válaszolniuk a város történelméről,
nevezetességeiről, illetve játszaniuk
egy partit az Arcus Kiadó Váci

memóriakártyájával, és az ügyesek
ajándékba kaptak egy különleges
kitűzőt, beszállhattak a Váci színező
díszítésébe.
Középpontba került Fésűs Éva:
A furfangos nyuszi című könyve,
hivatalos volt erre az eseményre a
kötet illusztrációit készítő Antal Gábor
képzőművész is.
Zenés irodalmi kvízjátékot is

hirdettek a szervezők: a Váci Irodalmi
Szalon negyedik évadában vendégül
látott szerzők műveihez kapcsolódó
ké rd é s eket rejtet tek el a Ly r a
Könyvesház számtalan pontján, ezeket
kellett megtalálni és megválaszolni.
Természetesen a kis Könyves
Éjre időzítettek egy találkozót a Váci
Irodalmi szalon szervezői, Kornis
Mihály meghívásával.

A HÓNAP FOTÓI

Déry Denisa - Itt a tavasz

Tomor István - Fényoszlopok

Egy áprilisi délutánon sok érdekességet
megtudhatott a közönség a könyvtárban
a „Szeressek ott, ahol gyűlölnek” című
interjúkötetről, melynek főszereplője dr.
Beer Miklós megyés püspök, szerzője
pedig Réti József.
A kérdésre, hogy honnan a derűje,
Beer Miklós elmondta: ez családi örökség
és isteni adomány.
- Az Úristen különös kegyelme,
hogy nagyon sok hasonló szemléletű,
mentalitású emberrel találkozhattam,
találkozhatom életem, szolgálatom során.
Persze én is nagyon el tudok szomorodni,
ha valamilyen keserűség ér, valami rosszat
tapasztalok. De a hit segít újra és újra
visszanyerni a lelkesedést, bizakodást mondta Beer Miklós.
Réti József felvetette: beszélgetéseik
alapján a főpásztor egyik ars poeticája,
hogy merjünk őszintén, nyíltan beszélni
kényes, nehéz kérdésekről is.
- Kapcsolatainkat sokszor tönkreteszi,
hogy túlságosan viselkedünk, sőt
színészkedünk. Olykor nem merjük
h at á rozot t a n m eg fog a l m a zn i a
véleményünket, kifejezni értékítéletünket.
Én a tisztesség határain belül mindig a
teljes őszinteségre törekszem - válaszolta
a megyés püspök.
A felvetésre, hogy olykor sokakat
meglep, amikor a vallásosságról, annak
külsőségeiről szólva kemény kritikákat
fogalmaz meg, Beer Miklós azt válaszolta:
azért tesz így, mert félti az egyházat.
- Azért használok olyan kifejezéseket,
mint a szalonkereszténység, vagy az
önszórakoztató-, adminisztratív egyház,
illetve vallásosság, mert a tettekben,
szeretetcselekedetekben megnyilvánuló
hit fontosságára szeretném felhívni a
figyelmet.
R. Z.

KULTÚRA
Megadom magam, avagy
Múltidéző találkozó a negyven
újabb ősbemutató a színházban éves művelődési központban
A Quimby együttes számos korszakalkotó slágere és egy Az intézmény fennállásának negyvenedik évfordulójára
fiatal zenész-költő életének néhány epizódja az alapja a emlékeztek a napokban a Madách Imre Művelődési
Váci Dunakanyar Színház - Nemzeti Színházzal közös - Központban az intézmény korábbi és mai dolgozói.
újabb előadásának, a Megadom magam című mű szerzője
Bevezeté sként megkondu lt az a szính áz, mind a zene, mind a
Olt Tamás, rendezője pedig a teátrum igazgatója, Kis Do- épület homlokzati részén, a bejárat képzőművészet terén, sok tekintetben
fölött felszerelt Európa harang, majd országosan is úttörők voltu n k monkos Márk.
Különleges a produkció abból a
szempontból (is), hogy ilyen összetett
előadás még nem készült a kis váci
színházi műhelyben, hiszen a darabban
a főszereplőkön kívül tánckar és a
Revue zenekar is közreműködik, élőben
megszólaltatva a népszerű Quimby
darabba válogatott számait.
A néző csak találgathat, hogy a
kerettörténet vagy a zeneszámok
hogyan hatottak egymásra a darab
születésekor, de talán nem is olyan
lényeges ez, mint ahogyan az sem,
hogy megpróbáljuk meghatározni
a produ kc ió mű faj át - eb b ő l a
szempontból tökéletesen elég az alcím,
miszerint „zenés láss ezer csodát” várja
a nézőket.
A kérdésre, hogy hogyan került
a képbe a darab inspirálójaként a
Quimby zenekar, Kis Domonkos
Márk elmondta: egyrészt nagyon jó
a kapcsolat a zenekarral, visszatérő
fellépői a V4 Fesztivál és Színházi
Találkozónak is, de ezúttal igazából
az ő dalaiknak a rendkívül sokrétű
szövegvilága jelentette az egyik fő
motivációt.
A színház ajánlója szerint: A darab
egy zenés történet, amely különleges
utazásra hívja a közönséget. A két
főhős, Bence és Hella egymással

és egymásért vívott küzdelmét, hol
tépelődő, hol pedig idilli viszonyát az
emlékezés és a feledés párbeszédében
kísérhetjük végig. A történet lét és
nemlét elmosódott határán mesél
a lelket felőrlő múltról, amelyre
válaszként-feloldásként egyedül a
szerelem és a művészet gyógyító ereje
szolgál.
Főszereplők: Bence - Krausz Gergő,
Hella: -Trokán Anna, Dorina - Molnár
Gyöngyi, Kabátos - Bakos-Kiss Gábor.
R. Z.

Fotó: Cservenák Péter

sorra rövid beszédet mondott az
intézmény első három igazgatója és
jelenlegi vezetője, ezután a résztvevők
megkoszorúzták a házban az évek
során elhelyezett emléktáblákat, majd
kötetlen beszélgetésen sokáig idézték
a közös emlékeket.
Oláh Ferenc, a művelődési központ
első igazgatója felidézte azokat a lázas
izgalomban telt heteket-napokat,
amikor népművelő kollégáival maguk
is besegítettek az utolsó simításokba,
hog y m inden rendb en leg yen a
megnyitóra.
- A nagyszabású ünnepség után
igyekeztünk úgy birtokba venni a
házat, hogy minket észre se vegyen
a nagyközönség, csak minél többen
látogassák a programokat, minden
művészeti közösség otthonának érezze
a házat - emelte ki Oláh Ferenc.
Végh Károly úgy fogalmazott: egy
igazi polgári város kapta ajándékba
1976-ban a művelődési központot,
mint - akkoriban - az ország egyik
legn ag yobb é s legmodernebb
közművelődési intézményét, így nem
volt nehéz megszólítani a lakosságot.
- A találkozóra készülve nagyon
sok régi műsorfüzetet átlapoztam, s
így visszatekintve is azt mondhatom,
hihetetlenül gazdag és színvonalas
volt mindig a programkínálat mind

hangsúlyozta Végh Károly.
Varga Zoltán felhívta a figyelmet az
aulát díszítő kerámia alkotás üzenetére,
ami szavai szerint mindenekelőtt a
szeretet, a művészetek, a szépség
szeretetének fontossága, amiből a
másik ember megbecsülése-elismerése
is következik.
- Itt a házban érvényesült is ez a
szemlélet, miközben a falakon kívül
még diktatúra tombolt, ami azért ránk
is kihatott, voltak itt meghurcoltatások
aljas pol itikai intézkedé sek is emlékeztetett a harmadik igazgató.
Retzler Péter, a MIMK jelenlegi
első számú vezetője méltatta az elődök
érdemeit, s mint fogalmazott, amíg
korábban sokszor a politikai diktatúrát
kicselezve kellett betölteni a küldetést,
add ig m a az elszemélytelenedé s
diktatúrájával kell megküzdeni, és a
fő cél a közösségi művelődés szolgálata.
Ribáry Z.

Garay-Nagy Norbert sikere az Ezüstgerely pályázaton
Ú j ab b k iem el ke d ő siker t é r t
el G a r ay- N ag y N orb er t vác i
fe s t ő m ű v é s z , h a r m a d i k d í j j a l
ismerték el mu n k áját a M ag yar
Olimpiai Bizottság „Ezüstgerely 2016
- Sport a kortárs képzőművészetben”
című pályázaton.
- Több évtizedes h agyománya
van ennek a pályázatnak, rengeteg
nagyszerű alkotásra inspirálta már
a ré sz t vevő ket a k iírá s. Ó r iá si
megtiszteltetés, hogy a díjazottak
kö z é ker ü ltem a z sű r i d ö nté s e
alapján. Képemmel már egy kicsit
a jövő évi m ag yarországi vize s
vil ágb ajn ok ság ra is h an golt am ,
egyúttal tisztelegve a múlt és a jelen
megannyi nagyszerű magyar úszója
előtt - mondta Garay-Nagy Norbert.
Az Ezüstgerely pályázat több
m i n t fé l é v s z á z a d a ö s z t ö n z i

mindazokat a tehetséges művészeket,
akiknek szemléletmódjától, alkotó
fantáziájától nem idegen a sport
v il ág a. M á r p ed ig a t apasz t a l at
- m ajd két emberöltő távl atában
- a z t m ut at j a , h og y m in d tö b b
tehetséges művész érez késztetést
a megmérettetésre ebben a nemes
vetélkedésben.
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HASZNOS

HASZNOS

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

Fontos az online cégér

POSTÁNKBÓL
Ismét felvettük a kesztyűt
A Váci Radnóti Miklós Általános
Iskola tanulói, tanárai, tanítói és
néhány lelkes szülő (ezúton is köszönjük
segítségüket, támogatásukat) ebben
az évben is kitakarították a két
örökbefogadott játszóteret április első
napján.
Az idei évben a program kibővült
a közvetlen környezetünk tavaszi
nagytakarításával.
Az 1-2. osztályosok a padjukban
(szekrényeikben, cipőik, technikarajzeszközeik között) varázsoltak
rendet. A 3 - 4. osztályosok az
osztálytermeiken túl a folyosón is
takarítottak, szekrényeikből néhány
ruhadarab újra gazdájára lelt. A felső
tagozatos osztályok több csoportba
osztva egy-egy tanár vezetésével a
termekben, az aulában és az udvaron is
derekasan helytálltak, szemetet szedtek,
söpörtek, gyomláltak, növényeket
ültettek, kapáltak és gereblyéztek,
megtisztították a futópályát, a távolugró
gödröt és környékét is.
Az iskola udvara nyitott, alacsony

kerítés veszi körül. Mindig szívesen
fogadjuk itt a sportolni vágyókat
akár hétvégén is. Lehet futballozni,
kézilabdázni, kosarazni.
Azonban sajnos vannak olyanok
is, akik a kitartó munkával elért szép
rendet és tisztaságot tönkreteszik. Ők
nem tudják vagy nem akarják elismerni
és megbecsülni mások fáradozását.
Valamilyen téves elgondolás alapján
úgy vélik, hogy nekik szabad törnizúzni és festékkel lefújni a falat.
Mi ismét felvettük a kesztyűt!
Bízunk abban, hogy a felnövekvő
ifjúság a közösen tett erőfeszítéseket
nem felejti majd el, jobban megbecsüli
és óvja környezetét, mert ahol rendesek
a „ház lakói”, ott tiszta az udvar is!
Laczi István igazgató

Mikola Sándor-díjat
kapott a Boronkay-iskola
tanára
Több évtizedes
hagyomány, hogy az
évente megrendezett
O r s z á g o s
Fizikatanári
Ankét ünnepélyes
megnyitóján
kitüntetéseket ad
át a rendezvény
szervezője, az Eötvös
Loránd Fizikai Társulat az általa
érdemesnek ítélt fizikatanároknak.
A z id ei, m á rc iu s 1 9 - é n
Nyíregyházán megrendezett 59.
Országos Fizikatanári Ankéton
Jendrék Miklós Mikola Sándor-díjban
részesült.
A közoktatásban tevékenykedő
fizikatanárok munkájának elismerését
szolgáló Mikola Sándor-díjjal tüntetik
ki azokat a fizikatanárokat, akik
különösen a kísérletes fizikaoktatás,
valamint a tehetséggondozás területén
értek el kiemelkedő eredményeket.

Noha a felmérések szerint egyre több
kisvállalat bízza külső cégekre a hirdetési
és a saját maguk népszerűsítésével
kapcsolatos feladatokat, még mindig
sokan oldják meg házon belül ezeket a
napi munkafolyamatok részeként.
Egy kutatás alapján a megkérdezett
vállalkozások 60 százaléka foglalkozik
saját maga azzal, hogy elérhetővé és
láthatóvá váljon leendő ügyfelei számára.
A városu n kban is szolgáltató
Invitel megbízásából a közelmúltban
végzett kisvállalati kutatás alapján a
megkérdezettek szerint az internet az
információáramlás elsődleges csatornája.
A válaszadók ráadásul kiemelték, hogy
számos szektorban szinte kikerülhetetlen
az internet, ugyanis bizonyos kötelező
adatszolgáltatások azon keresztül
történnek - ilyen például az áruszállító
cégek által használt Elektronikus
Árukövető Rendszer, vagy akár az
üzletekben használatos online kassza.
Mindemellett a vizsgálat igazolta azt a
köztudomású tényt is, hogy az internet
hatékonyabbá, gyorsabbá teheti az
adminisztratív munkafolyamatokat,
r á ad á su l a d ok u m e n t á l h ató s á g
is egyszerűbbé válik a világháló
segítségével.

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

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
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor
Telefonszám: 20/263-9865
E-mail: kisszsoltjanos@gmail.com
Vácy Károly
Vác 8. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/919-8360
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 elsőcsütörtökjén 16:30
Telefonszám: 30/294-2645
E-mail: kaszonyi.karoly@jobbik.hu
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

H.
02.

Május

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

Önkormányzati képviselői
fogadóórák

09
16.
23.

Június

Polgármesteri fogadóóra

A
B
C
D
E
F
G
H
I

30.
06.

A
H
F
D
B
I

K.
03.
10.
17.
24.
31 .
07.

B
I
G
E
C
A

Sz.

Cs.

C
11 . A
18. H
25. D
01 . D
08. B
04

05.
12.
19.
26.
02
09.

D
B
I
G
E
C

P.

E
13. C
20. A
27. H
03. F
10. D
06.

Szo.
07.
14.
21 .
28.
04.
11 .

F
D
B
I
G
E

V.
08.
15.
22.
29.
05.
12.

G
E
C
A
H
F

Deákvári Gyógyszertár

Vác, Deákvári főtér 30.

06-27/510-805

Központi Gyógyszertár

Vác, Köztársaság út 23.

06-27/501-630

Vácz Remete Gyógyszertár

Vác, Magyar u. 3.

06-27/305-997

Gyöngyvirág Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 3.

06-27/303-343

Kisváci Szent Gellért Gy.

Vác, Papp Béla u. 10.

06-27/306-190

Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a.

06-27/301-367

Benu Gyógyszertár Vác

Vác, Zrinyi u. 9.

06-27/501-385

Fekete Kígyó Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 37.

06-27/312-338

Alsóvárosi Gyógyszertár

Vác, Zöldfa u. 25.

06 -27/311-157

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

Vácott születtek:
Bénik Ákos Gergő és Váraljai Csenge
gyermeke: Ádám, Carrubba Cristian és
Kiss Edina gyermeke: Ramiro Cristian,
Kovács László Tamás és Erdélyi Enikő
gyermeke: Dávid, Szalai István és
Együd Lívia gyermeke: Regina, Frank
Krisztián és Tóth Zsanett gyermeke:
Milán, Galbács Péter és László Iringó
gyermeke: Illangó, Oláh István és Balogh
Klaudia gyermeke: Kiara, Mártai Zoltán
és Hodicska Andrea gyermeke: Zoltán,
Szabó Kálmán és Kakas Erzsébet Erika
gyermeke: Erik, Márczy Gergő és Strausz
Erika gyermeke: Zsombor, Rákóczi
Csaba és Kreidli Klára gyermeke:
Milla, Fricz Balázs és Konrád Zsuzsanna
gyermeke: Zsófia, Menyhárt Krisztián
és Kurucz Anita gyermeke: Dominik
Krisztián, Lestyán Zoltán és Cservenák
Anna Anita gyermeke: Zselyke, Bokor
Zoltán és Eötvösová Klára gyermeke:
Vilmos Péter, Fiszter Ádám és Hegedűs
Erika gyermeke: Zalán, Szuchy Roland
és Zsiros Emese gyermekei: Beatrix
és Roxána, Enyedi László és Lepedus
Katalin gyermeke: Lehel Ábel, Ortutay
András és Busznyák Judit gyermeke:
Péter

Házasságot kötöttek:
Jakus Zsolt és Nyéki Alexandra,
Klucsár Péter és Dr. Keresztesi
Brigitta, Richter Róbert és Kristóf
Krisztina, Gyetván Gergely Dániel
és Pintér Barbara, Szabadi Tamás

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

és Légrádi Katalin, Kövesi Attila és
Marosi Gabriella, Riba István János
és Szép Nóra, Sztuska Ádám és Koncz
Petra, Czelfl János Gábor és Ócsai
Linda, Váradi András és B. Kiss Diána

Elhunytak:
Willem Vencelné sz: Gregor Klára
/1927/, Dubniczki Tibor /1940/, Évinger
Ferenc László /1954/, Koncz Károly
Istvánné sz: Tamasy Mária /1951/,
Szarvas Vincéné sz: Keller Mária /1935/,
Endrész Jakab /1943/, Molnár Imréné
sz: Tekse Mária /1940/, Szalai Ferencné
sz: Both Katalin /1948/, Havasi Rezső
/1924/, Bogdány Istvánné sz: Zsigmond
Mária Márta /1933/, Fekete Albertné sz:
Molnár Erzsébet Rózsa /1932/, Fockter
Edit Irén /1953/, Kodó Ferenc István
/1949/, Kása Lászlóné sz: Borsos Mária
/1933/, Illó Sándorné sz: Csámpai Irén
/1936/, Óváry Zoltán József /1936/,
Szeder Gyuláné sz: Csemniczky Margit
/1929/, Hallerné Szamák Erika /1955/,
Filcsik Pálné sz: Hodbabni Zsuzsanna
/1925/, Juhász Béláné sz: Kisgergely
Erzsébet /1931/, Kovács Tibor /1932/,
Blaskó János /1936/, Lányi Ferenc /1947/,
Zachár József /1944/, Muk Endre Lajos
/1960/, Dr. Vakli László /1927/, Gelle
Imre /1944/, Benedek Ilona Magdolna
/1946/, Bártfai Sándorné sz: Horváth
Ilona /1936/, Bartolovics Antal /1952/,
Fajta Józsefné sz: Borkovits Ilona /1939,
Borszéki Jánosné sz: Fehér Lilla /1933/,
Mikóné Balogh Mária /1958/
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PROGRAMOK

HAJRÁ VÁC!
Május 21. 19.00

Az operett gyöngyszemei

Május 6. 19.00

Európa Akusztikus
Gitárzenei Fesztivál 2016
A koncert a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg
Jegyár: 1200 Ft elővételben
1500 Ft az előadás napján
Május 7. 19.00

Éjjeli zene
A Vác Civitas Szimfonikus Zenekar
és a Bartók-Pikéthy Zeneművészeti
Szakközépiskola AMI művészeinek
koncertje, vezényel: Sándor Bence
A program a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg
Jegyár: 1500 Ft elővételben
1800 Ft az előadás napján
Május 7. 20.00 és 22.00

Lucy és Rocken Dogs,
majd Rocken Dogs koncert
A koncert a Nemzeti Kulturális Alap
Cseh Tamás Programjának
keretében valósul meg
Jegyár: 800 Ft

KATONA
KAT
TONA LAJOS

Operett gála a Váci Szimfonikus
Zenekarral. Karmester: Farkas
Pál, közreműködnek a Budapesti
Operettszínház művészei:
Bordás Barbara, Boncsér Gergely,
Peller Károly, Szabó Noémi.
Jegyár: 2000 Ft elővételben
2400 Ft az előadás napján

VÁROSI
VÁRO
OSI KÖNYVTÁR
VÁC
V

Május 21. 18.00

Triók és quartettek a
császárvárosból

Könyvbemutató
A lovagkirály öröksége

a Civitas Zenei Estek sorozatban
a Sebastian Consort előadásában
A belépés díjtalan!
Támogatójegyek 500, 1000 és 1500
forintos értékben a helyszínen
válthatók,
amellyel a Vác Civitas Művészeti Egyesület
helyi értékteremtő tevékenységét
támogathatják.

A Könyves Kálmán regénye című kötetről
Ősi János szerzővel
Hóringerné Kozák Eszter beszélget

Május 29. 10.00

GYERMEKNAP 2016.
10 órától az aulában Buborékfesztivál:
Gyarmati Viki és Csohány Gábor
zenés műsora
A belépés díjtalan
11.00
Színházterem
H. C. Andersen-VSG Táncszínház:

„PÖTTÖM PANNA
Interaktív TáncMese”
A belépőjegy ára: 600 Ft
15.00
Március 15. tér

Ezer Lámpás Éjszakája
Megnyitó
Sztárokkal az eltűnt gyermekekért.
Program: Tini Dance Team tánc-show
előadása, kézműves foglalkozások,
arcfestő, lufihajtogató bohócok,
mentő-, tűzoltó-, rendőrautó bemutató.
Ugrálóvár, kirakodóvásár.
Fele Királyság zenekar koncertje
18.00-21.30

Ezer Lámpás Éjszakája
sztárfellépői

Május 12. 18.00

PROGRAMOK

A dzsungel könyve

Az V. Dunakanyar Motoros Találkozó
és Családi Napok programsorozata a
pünkösdi hosszú hétvégén, négy napon át,
május 13-16-. között
várja az érdeklődőket, a fő helyszín
a zenepavilon előtti terület.

A Váci Dunakanyar Színház előadása
Jegyár: 2400 Ft

Május 13. 20.00

Olt Tamás: Megadom magam
Zenés láss ezer csodát

A Lóci játszik zenekar
koncertje
A koncert a Nemzeti Kulturális Alap
Cseh Tamás Programjának
keretében valósul meg
Jegyár: 800 Ft

Május 21. 19.00
A program a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg
Jegyár: 500 Ft
Május 28. 17.00
A Thália Művészeti Egyesület bemutatja

„Kicsi a rakás- nagyot kíván”
című vidám, zenés gálaműsorát
a Gyémánt Musical Stúdió növendékeivel,
művészeti vezető: Brenner Judit
Jegyár: 1000 Ft

20:17
20:20

Május 14. 18.00
20:30
20:45
22:55

A Váci Dunakanyar Színház és
a Manna Produkció előadása
Jegyár: 2400 Ft

20:00

Május 15. 11.00

20:17
20:20

Dr. Bubó
Zenés rímes musical
Romhányi József a gyermekek és
a felnőttek körében is közkedvelt meséjét
a Fogi Színháza előadásában először láthatja
a gyermekközönség színpadi,
zenés változatban.
Bubó doktor, Ursula, Csőrmester és Teknőc
Ernő figurája régóta ismert alakjai a mai
magyar meseirodalomnak,
akik most teljes embernagyságban
elevenednek meg előttünk
Jegyár: 1400 Ft

Folk Parti Táncház

20:00

Jean Genet: Cselédek

Május 20. 19.00
Bolba Tamás-Szente Vajk-Galambos Attila:

Csoportterápia
Musical komédia két részben,
a Magyarock Dalszínház előadása
A Madách Színház musical pályázatának
díjnyertes darabjában hat vadidegen, három
férfi és három nő érkezik csoportterápiára.
Kezdetét veszi az analízis annak rendje és
módja szerint, azonban egy apró hiányosság
hátráltatja a dolgok szokásos menetét.
Zenés vígjáték a lélekről, esendőségről,
vágyakozásról, útkeresésről...azaz rólunk
Jegyár: 1900 Ft

21:00

21:15
21:30
22:35

Hétfő
Híradó –
benne Vác
és térsége
legfontosabb
történései.
Sporthírek
Spiritusz –
sport, életmód
és szabadidő
magazinműsor
Konyha TV
Sportközvetítés/film
Híradó ismétlés
Kedd
Híradó –
benne Vác
és térsége
legfontosabb
történései
Sporthírek
Katolikus tv –
vallási magazin
Spiritusz –
sport, életmód
és szabadidő
magazin
Konyha TV
Sportközvetítés/film
Híradó ismétlés

20:00
20:17
20:20
20:50
22:10
20:00

20:17
20:20
20:40
21:10
22:30
20:00

20:17
20:00
20:40
21:10
22:30

Szerda
Hetedhét Magazin
– összefoglaló Fót
térségéből
Hetedhét Magazin
ism.
Híradó – benne a
térség legfontosabb történései
Sporthírek
Nagyító – hírháttér-műsor
Film
Híradó ismétlés
Csütörtök
Híradó – benne
Vác és térsége
legfontosabb
történései
Sporthírek
Hazai – kulturális
programajánló
magazinműsor
Nagyító – hírháttér-műsor
Film
Híradó ismétlés
Péntek
Híradó – benne
Vác és térsége
legfontosabb
történései
Sporthírek
Hazai – kulturális
programajánló
magazinműsor
Térségi magazin
Partycsóka Tomi show
Híradó ismétlés

Motoros találkozó
családi napokkal

Ipress Center Vác - Siófok
MTK Budapest – IpressCenter-Vác
Rájátszás:
Ferencváros - Ipress Center-Vác
Ipress Center-Vác - Ferencváros
Dunaújváros - Ipress Center-Vác

1/1: 100.000 Ft + ÁFA
1/2: 50.000 Ft + ÁFA
1/4: 25.000 Ft + ÁFA
1/8: 12.000 Ft +ÁFA
Apróhirdetés: 300 Ft + ÁFA/szó

H I R D E T É S F E LV 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

24-26
26-29
33-23
23-25
27–25

A váci csapat az 5-8. helyért folytathatja a rájátszás küzdelmeit.

A Szérűskertben gőzerővel készül az új, 1800
négyzetméteres, 250-300 néző befogadására alkalmas
lelátóval is bíró labdajáték edzőcsarnok, a nyár
közepére már szerkezetkész lesz az épület, me lyet
a tervek szerint a jövő év első felében vehetnek
birtokba a különböző csapatok.
A beruházás a Váci KSE sikeres TAOpályázatának köszönhetően valósul meg, a költség

 Nehéz

küzdelem
a bennmaradásért

A labdarúgó NB II-ben a Vác FC hullámzó
teljesítményt mutat a tavaszi idényben, de
van esély a bennmaradásra.
A csapat legutóbbi eredményei:
LÁTJÁK ÉS OLVASSÁK.
HIRDESSEN NÁLUNK!

36-23
35-34
19-31

Az Ipress Center-Vác legutóbbi eredményei:

Lázár Kristóf MKE hallgató kiállítása
Megnyitót mond Molnár László József
Munkácsy-díjas grafikus művész,
főiskolai docens.
A kiállítás június 5-éig látogatható

Duna-parti majális

19:00

dalokkal, versekkel, nótákkal,
örökzöld slágerekkel
Jegyár: 600 Ft

Rájátszás:
Mol Pick Szeged - Váci KSE
Váci KSE - Csurgó
Váci KSE - Balatonfüredi KSE

Kiállítás
Duna-torzó

a programot. A nap folyamán fellép többek
között Kökény Attila, Mc Hawer és
a Tekknő, L.L Junior, Gergely Robi,
Krisz Rudi, Csordás Tibi (ex Fiesta),
az Operett Színház több művésze.
Este: Arató video disco.

Május 13. 17.00
Kibővített
Május 8. 19.00

EREDMÉNYEK
A Váci KSE legutóbbi eredményei:

Május 5. 18.00
Megnyitó

Május 28-29.
Hagyományosan visszatérő igen népszerű
országos program, amely kiváló alkalom
Vác gazdag építészeti örökségének,
a múzeum régészeti
tevékenységének megismerésére
Helyszín: Vác, Tragor Ignác Múzeum
kiállítóhelyei és a Görög templom udvara

18:00

Klubdélután az Anyák Napja
tiszteletére

Nincs még egy város az országban, amely mind a női-, mind a férfi kézilabda élvonalában érdekelt lenne. Nos, városunk két
csapata egyaránt helytállt az alapszakaszban.

A RÉGÉSZET NAPJA

Április 30 - május 1.
Könnyed családi rendezvény
a nosztalgia jegyében
A gyerekeket vidámpark, pónilovaglás,
állatsimogató is csábítja, illetve
kirakodóvásár, gasztrosétány teszi teljessé

Musical előadás - a Parlando Színház
Kulturális Egyesület produkciója
A musical a szerzők és a Proscenium
Szerzői Ügynökség Kft. engedélyével
kerül bemutatásra
Jegyár: 1000 Ft

Május 12. 17.00

Derekas helytállás a női- és a férfi kézilabda
bajnokság élvonalának alapszakaszában

Vác FC - Sopron
Szolnoki MÁV - Vác FC
Vác FC - Aqvital FC Csákvár
Gyirmót - Vác FC

0 -1
0 -1
2-3
6-0

 Sikeres

evezős
szezonnyitány

Húsvét szombatján rendezték az evezősök
hazai szezonnyitó versenyét, a csepeli hosszú távú, pontosabban 6000 méteres
üldözéses - megmérettetésen a Vác Városi
Evezős Club versenyzői hat dobogós
helyezést értek el.
A népes mezőnyű felnőtt férfi egypárevezős

240 millió forint, ebből 63 millió az önkormányzati
önrész, s természetesen a társasági adója egy
részének átengedésével segítő Continental cég
hozzájárulása ugyancsak jelentős.
- Nagyon fontos ez a beruházás a városnak,
mivel a már meglévő sportcsarnokot kinőttük,
miután az iskolai testnevelésnek is fontos bázisa
azon túlmenően, hogy itt edzenek, itt játsszák

mérkőzéseiket a férfi- és a női kézilabda klubunk
csapatai. Az új edzőcsarnok tehát jelentős segítséget
jelent majd, jobban meg lehet szervezni a játékterek
használatának időbeosztását. Ennek a fejlesztésnek
a kapcsán is fontos kiemelni az összefogást, a
sikeresen pályázó egyesület, az önkormányzat, a
támogató cég együttműködését, no és mindenekelőtt
a TAO-rendszert kidolgozó állam szerepvállalását

versenyszámban a VVEC sportolói taroltak:
Bácskai Máté győzött, mögötte pedig
Ács Kristóf és Kovács Kornél végzett
a 2. és 3. helyen. A férfi könnyűsúlyú
egypárevezős mezőnyben Csiszár Péter a
2. helyet szerezte meg. A női könnyűsúlyú
egypárevezős versenyszámban ugyancsak
ezüstérem jutott Csepel Zsófiának. A
fiú serdülő kormányos négypárevezős
versenyszámban bronzérmes lett a VVEC
Laczkó Gábor, Huang Yu, Szilágyi Konrád,
Szklenka Bence, korm: Bencsik Áron
összeállítású egysége.

megtiszteltetés érte, hogy a Debreceni
Olasz Foci Suli vendégjátékosaiként
részt vehettek Olaszországban a Torneo
Tatain elnevezésű nemzetközi utánpótlás
labdarúgó tornán, ahol 3 korosztályban
90 csapat vett részt. A 4 kis játékosra
egy szlovák nemzetközi tornán figyelt fel a
debreceniek edzője és kérte meg Selmeci
Györgyöt, a Dunakanyar Régió edzőjét,
hogy engedje el velük az olaszországi
tornára. Ez nagyon nagy lehetőség volt a
focistáknak, hiszen olyan nagy csapatok
korosztályos gárdáival mérkőzhettek meg
mint például az Empoli, a Roma, a Spezia, a
Pesaro, a Genova.
A csapat végül a 4. helyen végzett, és
összesen 13 gólt szerzett, ebből tizet a
négy tehetséges váci labdarúgó palánta
jegyzett.

 Utánpótlás
A Dunakanyar Régió Utánpótlás Futball
Club 2007-es korosztályából négy játékost
- Demeter Gergőt, Gerhát Trisztánt,
Kugyela Zalánt, Mezey Regőt - az a

 Lapátolástól

forrt
a víz az uszodában

Különösen nagy volt a nyüzsgés április
9-én a strandfürdő és uszodában,
hiszen ismét számos általános- és
középiskola indított csapatokat a már
hagyományos Sulisárkány bajnokságon.
A Váci Kajak-Kenu Baráti Kör sportágnépszerűsítő rendezvényén számos
nagyszerű bajnokkal is találkozhattak
a
résztvevők-érdeklődők,
akiket
Wichmann
Tamás
kilencszeres
világbajnok, olimpiai érmes kenus
legenda
köszöntött,
sportszerű
küzdelemre buzdítva a csapatokat.
A helyi és a közvetlen környék
településeiről érkezett csapatok mellett

- mondta el a helyszínen tartott sajtótájékoztatón
Pető Tibor fejlesztésekért felelős alpolgármester.
Schoffer Attila, a Váci KSE elnöke elmondta: az
új edzőcsarnok elsősorban különböző korosztályú
utánpótláscsapataik felkészülését szolgálja majd,
és nagy előrelépés, hogy az új létesítménynek
köszönhetően a jövőben egy bázison edzhetnek,
játszhatják mérkőzéseiket.

Hiába fújt a szél, hiába esett az eső,
így is több mint száz elszánt kerékpáros
teljesítette április 24-én a hagyományos
Mészkőember - Légrádi Béla Emlékverseny embert próbáló távját a Naszály
szerpentinjén. Fotó: Cservenák Péter

a Felvidékről is jöttek résztvevők,
az általános iskolás kategóriában
Marcelháza, míg a középiskolás
mezőnyben
Észak-Komárom
képviseltette magát.
Ismét nagyon sok diákkal vett részt
az eseményen a Cházár András
Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Kollégium
és Gyermekotthon, csapataik külön
versenye ugyancsak nagyon izgalmasan
alakult.
A verseny fővédnöke Mokánszky Zoltán
alpolgármester és Kozmann György
többszörös olimpiai érmes kenus, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
helyettes államtitkára volt.

