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KÖZÉPPONTBAN 
A NÉPVÁNDORLÁS

A migráció története 
és jelene kerül a közép-
pontba a városi könyvtár 
március 10-ei ismeretter-
jesztő előadásán.

14. oldal

NAGY VOLT
A JÖVÉS-MENÉS

A téli átigazolási időszak 
nagy játékos jövés-mené-
se után a Nagy Tibor ve-
zetőedző irányította Vác 
FC jól nyitotta a tavaszi 
szezont.

15. oldal

KERESZTÚT A 
CREDO-HÁZBAN 

A nagyböjti időszakban 
a Credo-házban látható 
Józsa János debreceni 
festőművész egyedülálló 
értékű tűzzománc kép-
sorozata.

7. oldal

TEREPBICIKLI
A LIGETBEN

Nagy siker volt a má-
sodik váci cyclecross 
verseny a ligetben és a 
Hétkápolnánál, jövőre 
még több versenyzőt 
várnak a szervezők. 

11. oldal

ELFOGADTÁK A VÁROSELFOGADTÁK A VÁROS
IDEI KÖLTSÉGVETÉSÉTIDEI KÖLTSÉGVETÉSÉT
6. OLDAL6. OLDAL
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HOL
járunk?

A január végi képviselő-testületi ülés óta füstköd riadó 
tervet tartalmazó helyi rendelete is van már városunk 
önkormányzatának - ez egyrészt inkább negatív előjelű 
változásnak értékelhető, másrészt viszont kétségbe 

vonhatatlan az intézkedés létjogosultsága. Szomorú és elgondolkodtató, 
hogy - az utóbbi időben gyakorta előforduló erős légszennyezettség miatt 
- egész egyszerűen meg kellett alkotni a rendelkezést, törvényi előírásnak 
is eleget téve. Ugyanakkor fontos, hogy a helyi szabályozás eszközt ad 
a városvezetés kezébe, hogy adott esetben azonnali lépéseket tegyenek, 
korlátozásokat léptessenek érvénybe a helyzet javításáért.

A tájékoztatási fokozat tartalma egyértelmű: minden lehetséges 
módon fel kell hívni a lakosság figyelmét a légszennyezettségre, és fontos 
tanácsokat is adni arra vonatkozóan, hogyan lehet védekezni a káros 
hatások ellen.

A riasztási fokozat esetén - két példát kiemelve - korlátozni lehet 
bizonyos porképző munkákat és/vagy a gépjármű forgalmat, különböző 
mértékben, a légszennyezettség súlyosságának függvényében.

Természetesen nem kerülhető meg a légszennyezettségből adódó 
kényszerhelyzet kapcsán a felelősség kérdése sem. De óvakodjunk 
elsősorban politikai alapra helyezni a véleményformálást vagy 
elbagatellizálni az ügyet, hiszen értelemszerűen nem valamelyik párt 
a ludas, a nyuszi meg aztán pláne nem. Hanem egyrészt globális 
problémáról van szó, amelynek helyi, fokozott megjelenésében egyenként 
mindannyian kárhoztathatjuk magunkat valamilyen szinten.

Gondoljunk csak bele olyan „apróságokba”, hogy vajon 
kötelező-e minden csip-csup tennivaló miatt autóba ülni, az 
alternatív berendezéssel fűtők körében bizony elő-előfordul, hogy 
még műanyagokat is bedobnak a kályhába, aztán - hiába minden 
korlátozás - rengetegen dohányoznak úton-útfélen, s mielőtt bárki 
megmosolyogná ennek említését, citáljuk a nagy igazságot: sok kicsi 
sokra megy - rossz értelemben is...

Az új rendeletre visszatérve: pozitívum, hogy a döntéshozók 
a megelőzésre is hangsúlyt helyeztek, belefoglalva a helyi szabályozásba, 
hogy kiemelten kell kezelni a települési klíma és levegőminőség 
javításához fűződő szempontokat, amibe a közösségi közlekedés és 
a nem motorizált egyéni közlekedés fejlesztése ugyanúgy beletartozik 
mint az intézmények energia-hatékonyságot növelő beruházásainak 
támogatása vagy épp a korszerű fűtési módokkal kapcsolatos 
ismeretterjesztés.

Zárszóként már csak annyit: becsüljük meg, hogy Vác korábban 
kikerült az úgynevezett „piszkos tizenkettő”, vagyis a legszennyezettebb 
magyar városok közül, nagyon fontos, hogy a maga módján mindenki 
tegyen azért, hogy ne kerüljünk vissza ebbe a körbe.

RIBÁRY ZOLTÁN | fôszerkesztô | ribary.zoltan@gmail.com   TARTALOM
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 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: Török László, akinek gratulálunk! A nyeremény 
átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. A múlt havi rejtvényként a vízmű régi épülete 
szerepelt egy 1930-as felvételen. Mostani feladványunk megfejtését március 16-áig várjuk.

Pályázati felhívás
A Váci Városfejlesztő Kft. pályázatot hirdet 

MAGASÉPÍTÉSI RÉSZLEGVEZETŐ

feladatok ellátására.

A részlegvezető feladatai: 

- irányítja és szervezi a társaság magasépítési részlegének tevékenységét
- irányítja és szervezi a felújítási és karbantartási feladatok előkészítését, lebonyolítását
- előkészíti és lebonyolítja az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények felújításával és 
karbantartásával kapcsolatos feladatokat

Az eredményes pályázónak az alábbi elvárásoknak kell megfelelnie: 

Felsőfokú műszaki végzettség (előny: építés/építészmérnöki vagy épület villamos mérnök 
végzettség) 
Jó kapcsolatteremtő, érdekegyeztető és kommunikációs készség
Kapcsolódó törvények és jogszabályok ismerete
Büntetlen előélet

A munkakörre jelentkezők elbírálása során előnyt jelent:

- vezetői tapasztalat
- építmények karbantartásának, felújításának irányításában, szervezésében eltöltött gyakorlat
- önkormányzatnál vagy állami szervnél eltöltött munkaviszony
- szakirányú jogosultságok bármelyike: úm. műszaki ellenőri jogosultság, felelős műszaki 
vezetői jogosultság, tartószerkezeti vagy tervezői jogosultság, energetikai tanúsítói jogosultság, 
szakirányú kamarai tagság
- hatóságokkal és/vagy közműszolgáltatókkal történő ügyintézésben való gyakorlat
- város helyi ismerete
- idegennyelv-ismeret
- érvényes gépjármű vezetői engedély

Jelentkezni lehet:

Fényképes önéletrajz és bérigény benyújtásával a Váci Városfejlesztő Kft.-nél (2600 Vác, 
Köztársaság út 34. címen) postai úton, vagy elektronikus formában az info@vacholding.hu címen.

Jelentkezési határidő:

2016  március 15. 

Az engedélyügyi ügyfélfogadás rendje
2016. február 8-tól megváltozott!

Az új ügyfélfogadási rend:
minden héten kedden és csütörtökön

8:00-tól 14:00-ig

Váci Rendőrkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztály

TISZTELT ÜGYFELEK!

Pályázat művészettörténész munkakör betöltésére

A Madách Imre Művelődési Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. §  alapján pályázatot hirdet művészettörténész munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. Pályázati feltételek: egyetem, művészettörténészi 
végzettség, angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, múzeumban vagy közművelődési 
intézményben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, felhasználói szintű MS Office (irodai 
alkalmazások) ismeret, felhasználói szintű Internetes alkalmazások, büntetlen előélet igazolása.
Lényeges feladatok: Képzőművészeti és iparművészeti gyűjtemények gondozása , 
műtárgyak nyilvántartásba vétele, publikálás, kiállítások rendezése, közművelődési 
feladatok ellátása, szakmai tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások megtartása. 
I l l e tm ény é s  j u t t at á sok :  A z  i l l e tm ény m e g á l l ap ít á sá ra  é s  a  j u t t at á sok ra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 7. 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Borossa Zsoltné nyújt a 30/591 30 99-es telefonszámon. 

A pályázatok benyúj tásának módja: Postai ú ton , a pályázatnak a Madách Imre 
Művelődési Központ címére történő megküldésével (2600 Vác, Dr. Csányi László körút 
63. ) - kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot :  11 /2 016 ,  va lam in t  a  munkakör  megnevezé sét :  Művé szet tö r téné sz . 
Elektronikus úton Borossa Zsoltné részére a titkarsag@mimk.vac.hu e-mail címen. 
Személyesen: a művelődési központban (Pest megye, 2600 Vác, Dr. Csányi László körút 63.)

PÁLYÁZAT AZ ÉSZAK-PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI 
NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐ-IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉRE

Az ügyvezető feladatai:
A társaság eredményes működéséhez szükséges szakmai és gazdálkodási 
feltételek koordinálása, biztosítása; a társaság napi munkájának teljes körű 

operatív irányítása és ellenőrzése; a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő 
üzletpolitika és gazdálkodási koncepció kialakítása és végrehajtása; 

beszállítók pályáztatása, szerződéskötés; a város fejlesztési projektjeinek - 
különös tekintettel az EU és a Magyar Állam által 

közvetlenül vagy közvetetten finanszírozott, 
pl. VEKOP, KEHOP, H2020, TAO projektekre - teljes körű lebonyolítása.

Elvárások:
Felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) oklevél; jó kapcsolatteremtő, érdekegyeztető 

és kommunikációs készség; kapcsolódó törvények és jogszabályok ismerete; 
büntetlen előélet; 10 év szakmai tapasztalat (uniós projektek megvalósításában 

szerzett tapasztalat, projektportfóliók kezelése).
Jelentkezés:

Fényképes önéletrajzzal, a diploma hiteles másolatával, a társaság működtetésével 
kapcsolatos elképzelések összefoglalásával, fizetési igény megjelölésével, három 

hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal - dr. Tar Györgynél, 
a Váci Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójánál.

(2600 Vác, Köztársaság út 34.)
Jelentkezési határidő: 

2016. március 8.

,

Felhívás
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy az ingatlan tulajdonosának 
(használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti nyílt csapadékvíz 
szikkasztó árok és annak műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz 
lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról az 5/2004. (I.28.) GKM rendelet 
szabályzata 3.2.2. b., pontja, valamint a 37/1992. (XI.16.) Önk. rendelet 6.§ 1. 
pontja szerint! 
Köszönöm a Tisztelt Lakosság együttműködését!

Fördős Attila polgármester
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A  h á z h o z  m e n ő  s z e l e k t í v 
hulladékgyűjtés eddigi tapasztalatai 
alapján elmondható, hogy egy-egy - 
kéthetenként esedékes - fordulóban 
9-11 tonnányi elkülönítetten bezsákolt 
újrahasznosítható csomagolóanyagot 
szállít el a társaság a családi házas 
övezetekből és azoktól a társasházaktól, 
amelyek részt vesznek a hulladékgyűjtés 
ezen környezettudatos formájában.

Jászai Péter, a Váci Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. ügyvezető-igaz-
gatója elmondta: bíznak benne, hogy 
az idő haladtával egyre többen élnek 
majd a házhoz menő gyűjtés kényelmes 
lehetőségével.

A cégvezető leszögezte, hogy az új 
rendszer bevezetése révén a szelektív 
szigetes  gyűjtéshez képest lényegesen 
tisztább alapanyagot szál líthat a 
társaság a lerakóba, ami nyilván 
abból következik, hogy a lakosok 
otthon, külön zsákokban tudatosabban 
szelektálják az újrahasznosítható 
anyagokat.

A hatékonyság növelése kapcsán 
számos lehetőségben lehet gondolkozni, 

így például a társaság a zsákos gyűjtés 
mellett - a finanszírozás függvényében 
- kisebb házi szelektív gyűjtőedények 
beszerzésében is segítséget szeretne 
nyújtani a lakosoknak, könnyíteni-
egyszerűsíteni kívánja a társasházak 
dolgát a zsákok beszerzésében, illetve 
elképzelhető, hogy növekedhet a 
gyűjtőszigetek száma, mindenekelőtt 
a közterületeken, de kisebb méretű 
edényzettel akár a város különböző 
intézményeinél is.

- A program sikerének fő kulcsa 
a tudatformálás, amiben nagyban 
számítunk az oktatási intézmények, 
a kü lönböző civil természet- és 
kö rnyezetvé de l m i  szer vezetek 
közreműködésére - emelte ki Jászai 
Péter.

Ami a gyűjtőszigeteket illeti, az 
ügyvezető hangsúlyozta, hogy most már 
kizárólag a Váci Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. felel a konténerek 
elszállításért, és az utóbbi időszak 
tapasztalatai alapján egyre kevesebb 
a panasz ezzel kapcsolatban - azzal 
együtt is, hogy sokan a kukák mellé 

is odaborítják a szemetet, ami viszont 
illegális, így adott esetben büntetni is 
lehetne, csak hát nehéz tetten érni az 
elkövetőket.

Fontos információ, hogy a Zrínyi 
utcai ügyfélközpontban február elejétől 
megváltozott az ügyfélfogadási rend, 
igazodva a valós igényekhez.

A módosítás értelmében hétfőn 
(reggel 7 órától este 19 óráig), szerdán 
(12.00-16.00 óra között) és pénteken 
(8.00-12.00 óra között) van személyes 
ügyfélfogadás, de mint azt Jászai Péter 
hangsúlyozta, az ügyfelek a 06-27-501-
032-es telefonszámon a hét minden 
munkanapján segítséget, tájékoztatást 
kérhetnek.

KRÓNIKA HOLDING KRÓNIKA
Március végéig tart a lomtalanítás

Kiemelt városi cél a szelektív
hulladékgyűjtés sikere

Február 25-én kezdődött és március 26-áig tart a Váci Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. lomtalanítási akciója, érdemes hát minél előbb számba venni 
a háztartásokban, mi az, ami már felesleges, vagyis csak a helyet foglalja. A 
társaság - körzetenként egy-egy meghatározott napon - az elektromos hulladékok 
begyűjtésében is segítséget nyújt a program keretében.

A lomtalanítást három körzetre bont-
va végzi a társaság, az alábbiak szerinti 
ütemezésben:

Az I. körzetből (Duna és a 2-es szá-
mú főút közötti szakasz) február utolsó 
napjaiban már elszállították a lomokat, 
a II. körzet (2-es számú főút és a vas-
útvonal között) lomtalanítási időpontja: 
Március 10-12., a III. körzeté (vasútvonal 
és a 2/A főút közötti szakasz) pedig: 
Március 24-26.

Fontos tudnivaló, hogy a lomtalaní-
táshoz kapcsolódóan az elektromos hul-
ladékot is begyűjti a cég: az I. körzetben 
február 27-én lehetett leadni az ebbe a 
körbe tartozó feleslegessé vált dolgokat, 
a folytatás ütemezése pedig így alakul: 
II. körzet, TB (CEMÜ) székház parkoló 
- Március 5-én 8 – 13 óráig; III. körzet, 
Deákvári fasor 2. melletti külső parkoló 
- Március 19-én 8 – 13 óráig.

Nem tartozik a házhoz menő lom-
talanítás körébe a háztartásokban na-
ponta képződő háztartási hulladék, 
ipari, mezőgazdasági tevékenység 
következtében keletkezett hulladék, 
veszélyes hulladék, építési törmelék, 
autógumi, autóroncs, zöld-hulladék.

A társaság kéri a lakosságot, hogy 
a lomokat olyan helyre helyezzék ki, 
amely a szállítójárművekkel könnyen 
megközelíthető. Fontos, hogy úttestre 
ne kerüljön elszállítandó holmi, mert 
akadályozhatják a gépjármű forgalmat, 
illetve balesetet okozhatnak. Továbbá 
nagyon lényeges még a naponkénti 
kikészítési időpontok (csütörtöki és 
pénteki napokon 14 óráig, szomba-
ton 11 óráig) betartása, hogy minél 
zökkenőmentesebb és gördülékenyebb 
lehessen az újabb és újabb szállítmá-
nyok elvitele.

 A városi holding kiemelt feladatának tekinti a szelektív hulladékgyűjtést, a 
közvetlenül illetékes Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. igyekszik minél 
hatékonyabbá tenni a tavaly már a város egészére kiterjesztett házhoz menő elszállítást.

Az utcán hagyott 
üzemképtelen 
autókat elviszik
Felh ívjuk a figyelmet, hogy 

az illetékesek elszállítják azokat a 
járműveket, amelyeket üzemképtelenül, 
rendszám nélkül hagynak tulajdonosaik 
Vác közterületein. 

A tartósan, engedély nélkül tárolt 
jármű tulajdonosa először felszólítást, majd 
két hét türelmi időt kap az elszállításig. 

Fontos tudnivaló: az üzemképtelen 
gépjárművet csak közterület-foglalási 
engedéllyel, maximum egy hónap 
időtartamig lehet tárolni közterületen. 
A határidőt túllépők járműveit az 
ide vonatkozó jogszabályok alapján a 
Közterület-felügyelet elszállíttatja, majd 
a szállítással és az őrzéssel megbízott 
cég fél évig őrzi. Ha a tulajdonos a 
szállítást követő hat hónapon belül 
nem jelentkezik gépjárművéért, abban 
az esetben a gépjárművet véglegesen 
kivonják a forgalomból és értékesítik. A 
tulajdonosoknak a szállítás és a tárolás 
díját is ki kell fizetniük. 

Az elszállított járművek listája és a 
témával kapcsolatos további információk 
megtalálhatók a városi honlap “Elszállított 
járművek” menüpontja alatt. 

Kormányzati intézkedések 
a középpontban

A kormányzat 2016-ban bevezetett új 
intézkedéseit ismertette sajtótájékoztató 
keretében február 3-án Vácott Harrach 
Péter, a választókerület országgyűlési 
képviselője.

A politikus hangsúlyozta: az adóterhek 
csökkentése, a közszférában történt és a 
betervezett további béremelések, valamint 
a bürokratikus rendszer egyszerűsítésére 
tett lépések már éreztetik hatásukat, 
ugyanakkor például az egészségügy 
területén további erőfeszítésekre van 
szükség.

Harrach Péter a sajtótájékoztatón 
kiemelte, hogy a személyi jövedelemadó 
16-ról 15%-ra mérséklése mellett januártól 
több pénzt vihetnek haza a két gyermeket 
nevelő családok, az érvényesíthető 
adókedvezmény az ő esetükben ugyanis 
havi 5000 forinttal nő. Hangsúlyozta: a 
nagycsaládosok anyagi támogatását célozza 
az új CSOK-ként megismert kedvezmény 
is, ami új lakás, vagy ház építésekor vehető 
igénybe.

- Rendkívül jelentős változás történt 
ezen a területen, hiszen a három, vagy 
többgyermekes családok esetében az 
új ingatlan építéséhez 10 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást kapnak 
a családok. Ezt egészíti ki egy másik 10 
millió forint, ami egy olyan hitelt jelent, 
ami erőteljesen támogatott, hiszen 3% alatt 
kell lenni a kamatnak - mondta a képviselő.

Fontos előrelépésnek értékelte Harrach 

Péter a bürokrácia csökkentése érdekében 
bevezetett intézkedéseket, s itt említést tett 
az újonnan létrehozott kormányablakok 
jelentőségéről is.

- Azonban a polgárokat nem csupán az 
egyszerű ügyintézés érdekli, hanem az is, 
hogy kell-e fizetni bizonyos okmányokért, 
vagy mentesülnek ettől a tehertől. Több 
igazolvány ingyenes lesz: diákigazolvány, 
jogosítvány első alkalommal, egyéni 
vállalkozói igazolvány. De említhetném 
azt a bürokráciacsökkentést is, ami éppen 
az építési engedélyeztetés körül történik, 
hiszen 300 négyzetméter alatti lakóházak 
esetében nem szükséges az építési engedély 
- részletezte a politikus.

A képviselő végül a jövedelmek 
változásáról beszélt. Rámutatott: nőtt a 
minimálbér összege, nőttek a fizetések a 
fegyveres testületeknél, tovább emelkedik 
idén a pedagógusok bére és lényeges 
a felsőoktatásban dolgozók 15% -os 
béremelése is. 

Harrach Péter ugyanakkor az 
egészségügyben dolgozók helyzetét tartja 
az egyik legsúlyosabb problémának.

- Évtizedeknek a terheit hordozzuk 
magunkkal ezen a területen. Ezért nagyon 
fontos, hogy negyvenháromezer ápoló 
és 18 ezer orvos kap magasabb bért és 
egy jelentős béremelés történik a kezdő 
szakorvosok esetében, ez nem titkoltan 
az elvándorlás mérséklését szolgálja - 
hangsúlyozta tájékoztatóján Harrach Péter.

Váci sikerek, sikeres váciak
M ár h agyom ány egy- egy év 

elején, hogy a város vezetői ünnepi 
fogadáson gratulálnak azoknak a - 
helyben, a városi közösség körében 
még nem köszöntött - váciaknak, 
a k i k  a z  e l ő z ő  e s z t e n d ő b e n 
valamilyen különösen kiemelkedő 
sikert értek el, rangos országos és/
vagy külföldi elismerést kaptak, s 
tevékenységükkel, eredményükkel 
n ag yb an  ö regb íte t t ék  a  vá ros 
hírnevét.

A városháza dísztermében február 
15-én délután rendezett eseményen 
Mokánszky Zoltán alpolgármester 
mondott rövid köszöntőt, s először is 
köszönetet mondott a „Váci sikerek, 
sikeres váciak” elnevezésű esemény 
ötletgazdájának, Furucz Zoltánnak, 
a Váci Napló főszerkesztőjének.

-  Ö r ö m m e l  f o g a d t u k  a 
kezdeményezést, amely mára fontos 
hagyománnyá vált, hiszen méltó, 
hogy ünneplésben részesítsük a 
kiemelkedő sikereket elérő váciakat, 
nekü n k vá rosvezetők nek n agy 

megtiszteltetés, hogy évről- évre 
nagyon sokaknak gratulálhatunk - 
emelte ki a sportért és kultúráért 
felelős alpolgármester.

Mokánszky Zoltán megemlítette, 
hogy a város, az önkormányzat 
ugyancsak folyamatosan kiveszi 
a részét a közös sikerekből, amit 
s z á m o s  r a n g o s  t e l e pü l é s i  d í j 
bizonyít, tavaly, sőt már az idén is 
sikerült újabb elismerést elnyerni, 
s szavai szerint ezek a kitüntető 
címek a város egész közösségének 
köszönhetők.

Az ünnepség oklevele elismeri 
a köszöntöttek elmúlt évi sikerét, 
egyúttal méltatva, hogy eredményük 
nagyban hozzájárul Vác hírnevének 
öregbítéséhez is.

A z  e s e m é n y t  s z í n v o n a l a s 
ku lturá l is műsor tette tel jessé , 
melyben Balog Tímea operaénekes 
é s  Sm á l - Sz i l a j  G áb or,  a  Vác i 
Dunakanyar Színház és a Fónay-
Humánia Társulat tagja lépett fel, 
egyaránt nagy sikert aratva.

A vacz.hu már az 
önkormányzaté
Vác Város Önkormányzata átvette a 

vacz.hu hírportált. Erre többek között 
azért volt szükség, mert az Önkormányzat 
által fenntartott és kezelt www.vac.hu oldal 
cikkeit, hirdetményeit, tájékoztatásait 
rendszeresen megjelentette a www.vacz.
hu honlap, sok esetben a szerző és a forrás 
feltüntetése nélkül, időnként kiemelve, 
időnként elhagyva egyes részleteket.

A www.vacz.hu oldal – pontosan 
az oldal elnevezése miatt – egyfajta 
kö z sz o l g á l at i s á got  t ü k rö z  a z 
önkormányzat híreinek megjelentetésével, 
emellett azonban számos cégnek hirdetési 
felületet is biztosított, feltehetőleg anyagi 
ellenszolgáltatásért. A honlapon megjelenő 
egyes írások – melyek az Önkormányzat 
érdekeivel ellentétesek vagy azt sértik 
– azt a téves látszatot keltették, hogy 
az Önkormányzat saját maga számára 
előnytelen híreket, megjelenéseket publikál.

Az önkormányzat szerint a www.
vacz.hu domain korábbi használója 
(kezelője) amellett, hogy a domain nevet 
jogellenesen használta, érdeksérelmet 
okozott az önkormányzatnak és sérti, 
sértette annak személyiségi jogait, vétett a 
szerzői jogi jogosultságok ellen, valamint 
anyagi haszonszerzésre törekedett, 
visszaélve a jóhiszeműség és tisztesség 
általános polgári jogi alapelveivel is.

A vacz.hu domain Vác Város 
Önkormányzatra történő átruházásával 
valamennyi jogsértő cselekmény és 
jogellenes állapot megszűnt.

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: 12 500 Ft + ÁFA

300 Ft + ÁFA/szó

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
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Papp László műgyűjtő, a Káptalan 
utcai kiállítóhelyen (is) látható Modern 
Művészeti Gyűjtemény tulajdonosa, 
több más váci gyűjtemény kurátora a 
megnyitón felidézte, hogy amikor annak 
idején - művészete tisztelőjeként - felkérte 
Józsa Jánost a Jézus szenvedéstörténetéről 
szóló sorozat elkészítésére, az alkotó 
hihetetlen odaadással és lelkesedéssel 
látott munkához.

- Beszélgetéseink során János többször 
megjegyezte, hogy hívő katolikus 
lelkivilágában mennyire meghatározó 
Krisztus szenvedéstörténete, úgy érezte, 
ezzel a sorozattal szabadjára engedheti 
a megváltással, áldozattal kapcsolatos 
művészi gondolatait - emelte ki Papp 
László.

A sorozat elkészülte kapcsán annak 

idején egy reprezentatív album is 
megjelent, előszavát Beer Miklós megyés 
püspök írta, aki a kiállításmegnyitón 
szintén részt vett.

- A keresztút visszatükröződése 
emberi sorsunknak, amiben az Úristen 
jelen akar lenni Krisztus áldozatával, 
ami végtelen irgalmasságának ékes 
bizonyítéka. A nagyböjti, húsvéti 
időszakban különösen szembesülhetünk 
ezzel a kegyelemmel, ami nem csupán 
elgondolkodtathat mindannyiunkat, még 

fontosabb, hogy jótékony cselekedetekre 
serkentsen. Ennek kapcsán fontos Ferenc 
pápa üzenete is, akinek szándéka szerint 
az idei esztendő az „Irgalmasság éve” az 
egyházban, lehetőséget, felhívást adva 
arra, hogy az emberiség visszataláljon 
erre az igaz útra - mondta a főpap.

A kiál l ításnyitó estet Maczkó 
M ár ia   M agyar Örökség Díjas 
népdalénekes, a népművészet mestere, 
a Magyar Állami Népi Együttes 
szólistájának fellépése tette teljessé.

KULTÚRADÖNTÖTT A TESTÜLET

A testületi ülésről jelentjük
 A februári ülésen a képvise-
lő-testület elfogadta az idei 
költségvetést. A Kormányhiva-
tal állásfoglalása szerint a kül-
sős bizottsági tagoknak nem 
kell nyilvános vagyonnyilatko-
zatot tenniük. A grémium lét-
rehozta az Észak-Pest megyei 
Területfejlesztési Nonprofit 
Kft-t.

Keresztút képkiállítás 
a Credo-házban
Február közepe óta (és a nagyböjt egész időszakában) a Váci Egyházmegye kulturális 
központjában, a Credo-házban látható Józsa János festőművész Keresztút című 
tűzzománc képsorozata, mely a váci Modern Művészeti Gyűjtemény megbecsült kincse.

Váci fényképes könyv sok meglepetéssel
Viszonylag régen jelentkezett könyvkiadvánnyal a Tragor Ignác Múzeum, ezért aztán különösen örömteli, hogy 
nemrégiben bemutathatták a fotózás helyi történetének korábbi másfél évszázadáról számot adó „Váci fényképes 
könyv” című reprezentatív kötetüket.

Mint azt a könyvbemutató alkalmából 
Forró Katalin múzeumigazgató - úgy is 
mint társszerző - elmondta, a kötet már 
jóval korábban elkészült, de nem kevés 
időt vett igénybe, mire a kiadás anyagi 
fedezetét előteremthették.

- Ebben segített az is, hogy tavaly 
több mint tizenegyezer látogató 
tekintette meg különböző kiállításainkat, 
ez a látogatószám új csúcsot jelent 
múzeumunk történetében - emelte ki 
az intézményvezető.

Csukovits Anna társszerző köszönetet 
mondott a munkában résztvevő további 
segítőknek, így a múzeum munkatársai 
közül kiemelte Kis Bernadett, Bárdosi 
József és Orlik Edit közreműködését, 
a lektorálást vállaló Szalay István és 
Cservenák Péter munkáját, s méltatta 
a tipográfus, Bicskei István szerepét is.

A kötetet - a kiadásban lektorként 
közreműködő - Cservenák Péter 
helytörténész, a Forte Fotóklub Vác 
elnöke mutatta be az eseményen résztvevő 
érdeklődőknek, mint fogalmazott, Vác a 
fotózás hazai fővárosának is tekinthető, 
több szempontból - aztán sorolni kezdte 
a példákat.

- Emlékezzünk meg mindenekelőtt 

a Vácott szolgáló Zimmerman Jakab 
szerzetes atyáról, aki elsőként fordította 
magyarra a dagerrotípia eljárást, 
a fotózás alapjait leíró kiadványt. 
Aztán a hőskorból kiemelhetjük, hogy 
városunkban igen hamar munkához 
láttak profi alkotók, az elsőség talán 
Erdősy Rezsőt illeti ezen a téren. Az is 
különlegesség, hogy az úttörők között 

a hölgyek is milyen fontos szerepet 
játszottak városunkban, most csak két 
nevet emelek ki, Schubert Augusztát 
és Kulcsár Gizellát, akiktől különösen 
gazdag és változatos anyag van a 
múzeum gyűjteményében. És hát ne 
feledkezzünk el arról sem, hogy volt 
nekünk egy Kodak-, később pedig Forte 
gyárunk - mondta Cservenák Péter.

A „Váci fényképes könyv” fejezetei 
közül az első összefoglalja a fotózás 
helyi történetét, aztán - korszakolva 
- gazdag képösszeállítás idézi meg a 
dualizmus, a világháborúk korát, majd 
a ’45 utáni időszak évtizedeit, egészen a 
rendszerváltásig, illetve alfejezetekben 
nyomon követhetők az egyes városrészek 
bontásai és építkezései, s számos 
portrékép mutatja be a város történetének 
megannyi fontos szereplőjét.        R.Z.

Nemzetközi 
fesztiválokra
készül a színház

A Váci Dunakanyar Színház és a 
Nemzeti Színház koprodukciója, az 
Yvonne, burgundi hercegnő előadás 
sikerrel szerepel mindkét teátrumban, 
és külföldi fesztiválok szervezői is 
felfigyeltek a Gombrowich-mű újszerű 
feldolgozására.

A produkció először májusban, az 
ukrajnai Herszonban szerepel majd a 
műsoron a XVIII. Melpomena Tavrija 
Nemzetközi Színházi Fesztiválon, 
októberben pedig a szintén ukrajnai 
Lvov (Lemberg) fesztiválján illetve a 
lengyelországi Radomban, a Nemzetközi 
Gombrowicz Fesztiválon is bemutatják.

- Mindhárom találkozó a világ 
rangos fesztiváljainak sorába tartozik. 
Óriási megtiszteltetés a meghívás ezekre 
az eseményekre. Nagy várakozással 
és lelkesedéssel készülünk külföldi 
szerepléseinkre, amelyek egy újabb 
mérföldkövet, lépcsőfokot jelentenek 
színházunk történetében - nyilatkozta 
Kis Domonkos Márk igazgató.

A darab rendezője, az ukrán Jaroslav 
Fedoryshyn koncepciója engedett a színmű 
megszokott játékhagyományából, az egyik 
leglényegesebb, hogy egy szépséges 
színésznő (Pataki Szilvia) kapta meg a 
főszerepet. A vonzó Yvonne-karakter 
megformálása még inkább megerősítheti 
a nézőt abban, hogy valójában az 
Yvonne-t mátkájaként a királyi udvarba 
vivő Fülöp herceg környezete a torz és 
ocsmány, semmint a váratlan jövevényként 
betoppanó lenézett leány.

Hat milliárd forint a kiadási és 
a bevételi oldalon - a februári ülésen 
elfogadta a képviselő-testület a város ez 
évi költségvetését.

A büdzsé bevételi tételeit főként az 
állami támogatások, a helyi adóbevételek 
és több ingatlan tervezett eladásából 
származó bevételek jelentik. A kiadások 
sorában, mint korábban, most is a 
működési célú kifizetések állnak az 
első helyen, felújításokra valamivel több 
mint 100 millió forintot, beruházásokra 
250 milliót meghaladó összeget szán az 
önkormányzat. Utóbbi révén a tervek 
szerint bővül majd a közvilágítási 
rendszer, a Naszály úton új kerékpárút 
nyomvonalat alakítanak ki, kiépítik a 
Huszár utcai buszfordulót, mint ahogy 
a Kosdi úti körforgalmat is, és szociális 
bérlakások is készülnek.

Az ülésen a képviselők írásban is 
tájékoztatást kaptak a lengyelországi 
Zawadzkiével kötött új testvérvárosi 
szerződés aláírásáról. Ebben egyebek 
mellett az olvasható, hogy Otrokovicével 
és Dubnica nad Vahommal kiegészülve 
a négy testvérváros történelmet ír 
az összefogással, amennyiben „a V4 
országainak politikai, ideológiai egysége, 
a határokon átívelő összefogás ereje, 
népeink közös akarata adaptálódik a 
települési szintű együttműködésben”.

A képviselő-testület elfogadta a 
Madách Imre Művelődési Központ 
elmúlt évi szakmai beszámolóját és 2016-os 
munkatervét. Ugyancsak tudomásul vették 
a döntéshozók a Vác Város Önkormányzat 
Szociális Szolgáltatások Háza 2011-
2015 közötti időszakról szóló szakmai 
beszámolóját. A testület szintén jóváhagyta 
a Váci Polgármesteri Hivatal 2015. évi 
tevékenységéről készült beszámolót, 
támogatta a 2016-ra kitűzött feladatokat 
- e napirendi pont tárgyalásának 
bevezetéseként Deákné dr. Szarka Anita 
jegyző köszönetet mondott a hivatal 
minden köztisztviselőjének és megbízásos 
munkatársának, mint fogalmazott, a 
kollektíva maximálisan szem előtt tartja 
a minőségpolitikai célokat, melyek 
a következők: törvényesség, ügyfél 
centrikusság, esélyegyenlőség, civil 
értékek megbecsülése, professzionalizmus.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola az 
önkormányzathoz fordult, hogy utólagos 
támogatást kérjen Martonvásárban 
rendezett nemzetközi kisgyermek-nevelési 
konferenciája szervezéséhez, pontosabban 
a váci résztvevők utaztatásához. A testület 
nem tudott forrást biztosítani, ellenben 
Fördős Attila polgármester, Pető Tibor 
alpolgármester és Dr. Manninger Péter 
képviselő egyéni felajánlást tett a célra, 
összesen ötvenezer forint összegben.

Szintén kérelemmel fordult a városhoz 
a Consort Zenei Alapítvány - a már 
tizenöt éves hagyományra visszatekintő 
Bach-hangverseny idei megrendezésének 
támogatása érdekében. Önkormányzati 
anyagi segítséget itt sem tudott nyújtani 
a testület, de Pető Tibor alpolgármester, 
Matkovich Ilona és Dr. Manninger Péter 
képviselők felajánlása eredményeként 40 
ezer forinttal segítik majd az alapítványt.

Eldőlt az ülésen, hogy a város 
szívesen befogadja kiállítási anyagként 
Szemere István egyedülálló söröskorsó 
gyűjteményét ,  amelynek mé ltó 
elhelyezésére elsőként költségbecslés 
készül.

Döntöttek arró l is ,  hogy az 
önkormányzat hozzájárul a Magyar 
Limes Szövetség Kulturális Egyesülettel 
kötendő támogatási szerződéshez. 
Egymillió forinttal segíti így a város 
annak a tervezetnek az elkészítését, 
amely ahhoz szükséges, hogy UNESCO 
Világörökséggé nyilvánítsák a Duna-
menti egykori védvonal építészeti 
emlékeit.

Dr. Bóth János, Ferjancsics László, 
Kiss Zsolt és Krauze István közös 
egyéni képviselői indítványaként 
tárgyalt a testület a Hóman Bálint utca 
esetleges átnevezéséről. Fördős Attila 
polgármester javaslata alapján egyrészt az 
a döntés született, hogy az önkormányzat 
megvárja a Magyar Tudományos 
Akadémia állásfoglalását. Ugyanakkor a 
határozatban is rögzítették, hogy Vác nem 
ad helyet az egykori kultuszminiszter 
eredetileg Székesfehérváron felállítani 
tervezett szobrának.

Pe tő  Tib or  a l p o l g á r m e s te r 
előterjesztése alapján arról is határoztak 
a döntéshozók, hogy a város plusz 
forrásokra pályázzon a „Hatékony 
árvízvédelem Vácon” elnevezésű 
projekthez.

Ugyancsak az alpolgármester 
előterjesztésére a testület létrehozta az 
Észak-Pest megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft-t, amelynek alapvető 
feladata az új uniós pénzügyi ciklus 
forrásaihoz kapcsolódó helyi pályázati 
tervek előkészítése, és az uniós pénzekből 
megvalósuló programok menedzselése.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE 2016. JANUÁR 21-I ÜLÉSÉN 
AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA:

1/2016.(I.22.) rendeletmódosítás a költségvetésről szóló 5/2015.(II.20.) sz. 
rendeletről, 2/2016.(I.22.) rendeletalkotás a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról –

a rendelet azokat a gazdálkodási kereteket határozza meg, amelyek között a költségvetési 
rendelet elfogadásáig az önkormányzat és intézményei a bevételeiket folytatólagosan 

beszedik, kiadásaikat teljesítik. 

3/2016.(I.22.) rendeletalkotás Vác város füstköd-riadó tervéről –
kormányrendelet alapján azon településeken, ahol a szmoghelyzet kialakulásával kell 

számolni, és a légszennyezettség folyamatos mérésének feltételei adottak,
a veszélyhelyzet elkerüléséhez és az esemény tartósságának csökkentéséhez 

rövid távú cselekvési tervet kellett kidolgozni.

4/2016.(I.22.) rendeletmódosítás a korlátozott forgalmú övezetek behajtási 
rendjének szabályozásáról szóló 3/2012.(I.22.) sz. rendeletről –

a módosítás a napi munkavégzést könnyíti, a korlátozott forgalmú övezetek forgalmának 
racionalizálását segíti, lehetőséget nyújt a vállalkozások számára, hogy a cégek beszállítói 
jogszerűen és racionálisabb pénzügyi feltételek mellett közelíthessék meg a korlátozott 

forgalmú övezetben található üzletüket.

5/2016.(I.22.) rendeletmódosítás a kötelező települési hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 56/2013.(XI.22.) sz. rendeletről –

a Közszolgáltató felhívására történő adatszolgáltatás megtagadása a módosítással 
bekerül a hulladékgazdálkodással összefüggő jogellenes magatartások és azok 

jogkövetkezményei körébe.

6/2016.(I.22.) rendeletalkotás a Vác, Liszt Ferenc sétány 2919 hrsz-ú ingatlan 
törzsvagyonból történő kivonásáról –

a rendelet az ingatlan tulajdonjogi viszonyainak rendezéséhez szükséges.

7/2016.(I.22.) rendeletmódosítás a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a 
házszámozás rendjéről, valamint egyéb elnevezésekről szóló 

46/2012.(Xi.23.) sz. rendeletről –
a kegyeleti okokat figyelembe véve indokolt, hogy az elhalálozott személy nevéről történő 

közterület elnevezés időkorlátja meghatározásra kerüljön, így ezentúl természetes 
személyről közterületet elnevezni halála után legalább 20 év elteltével lehetséges.

A rendeletek teljes terjedelmükben a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. 
irodájában megtekinthetők.

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE FEBRUÁR 18-I ÜLÉSÉN AZ ALÁBBI 
RENDELETEKET ALKOTTA ÉS MÓDOSÍTOTTA:

9/2016.(II.19.) rendeletalkotás a 2016. évi költségvetésről
10/2016.(II.19.) rendeletalkotás a város idegenforgalmának fejlesztéséről -

A korábban, 1994-től hatályban lévő rendelet hatályos jogi környezethez igazítása történt 
meg új rendelet alkotásával. A rendelet célja az idegenforgalom fejlesztésének megvalósítása, 

feltételrendszerének kialakítása, és az ebből eredő előnyök hasznosítása. 

11/2016.(II.19.) rendeletmódosítás a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
9/2012.(III.22.) sz. rendeletről -

Szabályozásra került a külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételének 
kötelezettsége, amelynek értelmében nem nyilvános vagyonnyilatkozatot kell tenniük

12/2016.(II.19.) rendeletmódosítás a közterületek használatáról és rendjéről szóló 
34/2014.(XI.14.) sz. rendeletről –

a Közszolgáltató felhívására történő adatszolgáltatás megtagadása a módosítással 
bekerül a hulladékgazdálkodással összefüggő jogellenes magatartások 

és azok jogkövetkezményei körébe.

A rendeletek teljes terjedelmükben a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. 
irodájában megtekinthetők.
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S m á l - S z i l a j  G á b o r ,  a  V á c i 
Dunakanyar Színház munkatársa, 
a Fónay- HUMÁNIA Társulat tagja 
vehette át a Magyar Kultúra Napja 
városi  ü n nepségén a „Vác Város 
Művelődéséért”-díjat.

Felvetésünkre, hogy egy előadónak, 
s z í n é sz n ek  ny i l vá n  a  kö z ö n s é g 
szeretete-elismerése a legfontosabb, 
egyér telmű igennel vá l aszolt ,  de 
h oz z á t e t t e :  a z é r t  a z  ú g y m o n d 
hivatalos díjak is fontos visszajelzést 
jelenthetnek, megerősítést adhatnak 
bárkinek.

-  Nekem ez  az  e l ső  h ivata los 
kitüntetésem, amire nagyon büszke 
vagyok, és persze hálás a jelölésért, 
a megítéléséért. Azért is öröm ez 
különösen, mert ezzel egyúttal a hozzám 
legközelebb állóknak, a családomnak, 
Góczán Zsolt mentoromnak, a Váci 
Dunakanyar Színház kis közösségének 
i s  ö röm et  szerezh et tem ,  ú g y  i s 
fogalmazhatok, hogy bizonyítottam, 
bízhatnak bennem, abban, hogy a 
legjobb tudásomat nyújtva igyekszem 
megfelelni mindig, minden feladatban. 
Mert személyesen nekem egyúttal 
ösztönzést is jelent a díj a hasonló 
további folytatáshoz - nyilatkozta 
lapunknak Smál-Szilaj Gábor.

A fiatal kitüntetett az utóbbi időben 
a színpadon is egyre je lentősebb 
sikereket  könyvel het  e l ,  pé ld áu l 
kiemelkedően fontos mérföldkőnek 
tekinti az életében, hogy anyaszínháza 
és a Nemzeti Színház koprodukciójában 
készült előadás, az Yvonne, burgundi 
h e r c e g n ő  c í m ű  d a r a b  e g y i k 
szereplőjeként az ország első számú 
teátrumában is színpadra léphet(ett).

- Több mint egy évtizede már, 
hogy színen vagyok, saját előadói 
estekkel, városi és egyéb közösségi 
események közreműködőjeként, tévés 
h í ro l va só ké nt- mű sor veze tő ké nt , 

különböző darabok kisebb szerepeiben, 
bár megjegyzem, valójában nincs kis 
szerep, mindegyikben teljesen oda kell 
tennie magát az embernek. Valóban 
mérfö ldkő a pá lyafutásomban az 
Yvonne, óriási megtiszteltetés, hogy 
ott lehetek a szereplőgárdában, és így 
fel-felléphetek a Nemzeti Színházban 
is. Valójában most jutottam el arra a 
pontra gondolatban, hogy bár nem 
végeztem Színművészeti Egyetemet, 
talán elmondhatom magamról, hogy 
igen, színész vagyok. És ezzel azt 
csinálom, amit igazán szeretek, ami 
persze saját ötletek megvalósítására 
is inspirál - fogalmazott a díjazott.

A saját ötletek kapcsán természetesen 
rákérdeztünk a konkrétumokra, de 
Smál-Szilaj Gábor egy kis türelmet 
kért, mondván, hogy semmit nem akar 
elkiabálni.

-  A n n y i t  a z é r t  e l á r u l h a t ok , 
hogy újabban a színé szettel  még 
c s a k  m o s t  i s m e rk e d ő  f i a t a l ok 
felkészítésében is szerepet vál lalok 
a Fónay-HUM ÁN IA Társu latban , 
aztán van néhány új előadásötletem, 
amelyekből talán több is megvalósulhat 
a z  id é n ,  é s  n ag y  ö rö m ö m re  a z 
ESTV programjába beil lesztettünk 
kezdeményezésemre egy új műsort, 
melynek középpontjában a versek 
illetve a költészetet szeretők állnak.

A Himnusz elkészültének évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségen Mózes 
Irén, a Katona Lajos Városi Könyvtár 
munkatársa vehette át a „Vác Város 
Közművelődését segítő munkáért”-díjat.

- Eredetileg óvónő szerettem volna 
lenni, de a gimnáziumi éveim vége felé 
változott az elképzelésem, az iskolában 
könyvtáros fakultációra is be lehetett 
iratkozni, és én éltem a lehetőséggel, 
innentől kezdve pedig már egyértelmű 
volt a h ivatásvá lasztás. Egy év 
megszakítással összességében már több 
mint harminc éve a városi könyvtár 
munkatársa vagyok. Korábban évekig 
a gyerekrészlegen dolgoztam, de aztán 
átkerültem a feldolgozó csoportba. 
Itt kollégáimmal szemmel tartjuk 
az újdonságokat, igyekszünk minél 
kedvezőbb áron beszerezni a különböző 
köteteket, nehéz szavakba önteni azt a 
nagyszerű érzést, amikor kibontunk 
egy-egy új csomagot, hogy helyükre 
tegyük az egyes műveket. Ugyanakkor 
természetesen gondoskodunk az állomány 
viseltesebb darabjainak rendbetételéről 
is, megbecsüljük a régi könyveket. 
És hát a rendezvényszervezésbe 
ugyancsak besegítünk, hiszen az a 
törekvés, hogy különböző izgalmas-
érdekes programokkal is minél többeket 
becsábítsunk a könyvtárba - mondta 
feladataikról Mózes Irén.

Mint fogalmazott, abszolút nem 
számított a kitüntetésre, és nagyon hálás 
a jelölésért, illetve az önkormányzat 
elismeréséért.

- Természetesen nagyon örülök a 
jelölésnek, ezúton is köszönetet mondok 
ezért a kiemelésért a könyvtár vezetőinek, 
és persze az önkormányzatnak, hogy 
érdemesnek találtak a kitüntetésre. 
De legalább ilyen fontos az olvasók 
visszajelzése, amire mondok egy boldog 
példát: a tavalyi adventi időszakban 
egy áruházban találkoztam egy régi 
gyerekkönyvtári olvasóval, aki nagy 
szeretettel odajött hozzám, érdeklődött 
felőlem, a könyvtár dolgairól, és elmondta, 
mennyire szép emléke az az időszak, 
amikor kisiskolásként rendszeresen járt 
hozzánk, s hozzátette, a könyvszeretete 
azóta is megmaradt, amiért nagyon hálás. 
Hát még én mennyire hálás vagyok a 
hasonló reakciókért. Persze mindezzel 
együtt a hivatalos elismerés is jól esik 
az embernek, megerősítést, biztatást ad 
a folytatáshoz. Ahogy a magánéletben 
sem szeretek a középpontban lenni, úgy 
a munkámban is szeretem a háttérből 
segíteni az intézmény feladatainak 
ellátását, örömöt jelent, ha gördülékenyen 
mennek a dolgok, ezért minden tőlem 
telhetőt megteszek. A helyemen érzem 
magam ebben a szép munkakörben - 
fogalmazott a kitüntetett.

Aztán szóba került beszélgetésünk 
során az informatika rohamos fejlődése, 
az internet töretlen térhódítása is, aminek 
kapcsán sokan már a Guttenberg-galaxis, a 
könyvnyomtatás, a papíralapú újságkiadás 
végét jósolták korábban.

- Sok jó oldala van az internetnek, ha jól 
használjuk, akkor nagyon hasznos segítség 
lehet a hétköznapjainkban. A könyveket 
mégsem lehet pótolni, hihetetlen jó 
érzés belelapozni egy-egy vadonatúj 
kiadványba, érezni a lapok friss illatát, és 
hát egészen más, bensőségesebb élmény az 
olvasás így, mint a képernyő előtt ülve. Ma 
már azt gondolom, hogy az embereknek 
mindig fontosak maradnak a könyvek, de 
legalábbis nagyon remélem, hogy így lesz, 
mi könyvtárosok mindenesetre minden 
tőlünk telhetőt megteszünk ezért.

Végezetül könyvajánlatot kértünk 
Mózes Iréntől, aki elmondta, legújabban 
Alföldi Róbert: Magánügy című - 
elmondása szerint több váci vonatkozást 
felvillantó - könyvét olvassa, és jó szívvel 
ajánlja másoknak is.

M inden fé le e lőzetes e lvárás 
nélkül látogattunk el egy februári 
kora délutánon a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából a „Vác Város 
Művészetéért” kitüntetéssel elismert 
Garay Képzőművészeti Stúdióba, a 
névadó-műhelyvezető festőművész 
főtéri otthonába, ahol nagy nyüzsgés, 
hamisítatlan műhelyhangulat fogadott, 
mint a házigazda elmondta, nagyjából 
ez a helyzet náluk minden hétköznap.

Ott jártunkkor az egyik szobában 
tizennégy általános iskolás kislány és 
kisfiú épp farsangi maszkokat másolt 
papírra különböző technikákkal, a 
szomszédos, jóval tágasabb helyiségben 
pedig egy ifjú egyetemista hölgy 
portrét rajzolt az ablaknál elhelyezett 
posztamensen álló gipszfej alapján.

-  Hát  igen ,  sok korosz t á ly 
képviselteti magát a növendékeink 
között. A legtöbben természetesen az 
általános iskolások vannak. Aztán a 
középiskolába, gimnáziumba járók 
köre is igen nagy létszámú. De már 
felsőfokú tanulmányokat folytató 
tanítványaink is vannak, köztük 
Képzőművészeti Egyetemre járó 
hallgatókkal, akik nálunk bontogatták 
a szárnyaikat, és most már ők is be-
besegítenek a kisebbek tanításába. Hál’ 
isten, nagyon sokan járnak hozzánk, 
így természetesen több turnusban 
tartjuk a foglalkozásokat, télvíz idején 
zömmel itt, de a jó idő beköszöntével 
sokat dolgozunk a szabadban is, hiszen 
Vác különösen ideális hely ehhez. 
Csoportos munkánál természetesen 
határozott tematika, az elmúlt kilenc 
év során folyamatosan csiszolt metódus 
szerint haladunk, de az idősebb 
növendékeknél már teljesen egyénre 
szabottan folytatjuk a képzést - mondta 
Garay-Nagy Norbert.

A városi kitüntetés kapcsán úgy 

fogalmazott: nagy megtiszteltetés, hogy 
az önkormányzat ezzel visszaigazolta 
munkájuk fontosságát, ami egyébként 
szavai szerint más módon szintén 
megnyilvánul, hiszen lehetőséget 
kaptak és kapnak köztéri munkák 
megvalósítására is, ami inspiráló 
kihívást jelent minden alkalommal.

- A délelőtt rendszerint a családomé, 
igyekszem minél többet foglalkozni 
a trónörökössel, két éves Titusz 
fiunkkal. De amúgy a stúdió vezetése, 
a saját alkotómunkámmal együtt 
jóformán huszonnégy órás elfoglaltság. 
Gondoljunk csak az anyagbeszerzésre, 
az alkímiára ha úgy tetszik, vagyis hát 
arra, hogy sok alapanyagot házilag, 
főzőcskézéssel kell elkészíteni, aztán 
ott vannak maguk a foglalkozások, a 
kiállításszervezési feladatokról nem is 
beszélve. De ez nem panasz, dehogy, 
így komfortos az életem - emelte ki 
házigazdánk.

Mint előző számunkban megírtuk, 
a stúdió díját a városi ünnepségen az 
egyik növendék, Papp Anna vette át, 
ennek az volt az oka, hogy Garay-Nagy 
Norbert Debrecenbe volt hivatalos, mint 
a rangos freshArt tárlat egyik díjazottja.

- Három művem, Keresztelő, 
Atelier II. és Selfie I. című alkotásom 
szerepel a már nyolcadik alkalommal 
meghirdetett pályázat tárlatán, amelyet 
két külföldi helyszínen is bemutatnak 
az elkövetkező hónapokban. Ami az 
elismerésemet illeti, a Bódva-völgyi és 
Érchegységi Kulturális Központ díját 
nyertem el, és ezzel egy önálló kiállítás 
lehetőségét Kassán. Már gőzerővel 
készülök az alkalomra, mivel minél 
több új alkotást szeretnék bemutatni 
a közönségnek a néhány éve Európa 
Kulturális Fővárosa szerepét is betöltött 
felvidéki nagyvárosban - újságolta 
Garay-Nagy Norbert.

KULTÚRA

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

A vadonatúj könyvek bódító illata, 
főtéren, kisebb-nagyobb szerepek
Összeállításunk főszereplői a Magyar Kultúra Napja városi ünnepségén átadott helyi kitüntetések díjazottjai.

kis festőműhely a
és színészálmok

A Tragor Ignác Múzeum a Nemzeti 
Ku lturá l is A lap támogatásával 
restauráltatott - az Ars Memorandi című 
állandó kiállításhoz - egy ismeretlen 18. 
századi festőnek tulajdonított barokk 
festményt. A restaurálás után kiderült, 
hogy a kép cca. száz évvel korábban 
készült, nem barokk, hanem manierista 
stílusban, továbbá a szerző is - Giovanni 
Lanfranco (Parma, 1582. január 26. - 
Róma, 1647. november 30.) - pontosan 
meghatározható.

A mű hivatalos leírása - Giovanni 
Lanfranco: Madonna gyermekével és 
Szent Domonkossal, 17. sz. első fele, olaj, 
vászon, 100x72,5 cm.

A festményt a város barokk kori 
történetéről képet adó, tavaly megnyitott 
új állandó kiállítás keretében állította ki 
a múzeum, mivel Szent Domonkost 
ábrázolja, amint a Madonnától és a 
gyermek Jézustól átveszi a rózsafüzért. 
A manierista emblematika szerint 
értelmezhető kép bal szélén Szent 
Domonkos ártatlan lelkeket (két csuklyás 
alakot) ajánl a Madonna oltalmába, míg a 
kép előterében látható fekete-fehér foltos 
kutya a domonkos rendet jelképezi. A 
kutya szájában látható égő fáklya 
Domonkos édesanyjának álmára utal.

Lanfranco az ARS Memorandi 
szenzációs festményének alkotója

A Magyar Sajtófotó Pályázat 2015-
ös kiírására 240 szerző pályázott 
sikeresen. A zsűri – melynek elnöke 
Petr Josek, tagja Szarka Klára, 
Sopronyi Gyula, Jocelyn Bain Hogg 
és Szergej Makszimisin volt – összesen 
7029 képet tekintett meg a január 22. 
és 24. között megtartott bírálaton. A 
díjátadót január 25-én tartották, és 

a kitüntetettek közé egy váci fotós, 
Hirling Bálint is bekerült. 

A  v á c i  f i a t a l e m b e r  a z 
emberábrázolás - portré (egyedi) 
kategóriában az „Ahol az út véget 
ér” című felvételével érdemelte ki 
a legjobbnak járó elismerést, míg 
Zsákfalu című sorozatával a negyedik 
helyen végzett ebben a kategóriában.

Hirling Bálint jelenleg a www.vs.hu 
portál munkatársaként tevékenykedik 
elsősorban, de megbízások alapján 
rendszeresen jelennek meg fotói a Nők 
Lapjában és más nyomtatott lapokban 
is. A hosszú távú dokumentarista 
projektek érdeklik (ilyen a zsákfalvas 
is, az idén ezt a munkát folytatni 
szeretné) és nagy öröm számára, hogy 
felvették a Pictorial Collective-be, 
ahol építő műhelymunka folyik olyan 
fotósokkal, akiktől elmondása szerint 
nagyon sokat tud még tanulni.

A legjobb fotókból és sorozatokból 
március 24-én gazdag tárlat nyílik 
a Capa Központban, a d íjazott 
pályamunkák a www.sajtofoto.hu 
honlapon is megtekinthetők.

Sikeres fotós pálya fontos 
állomása lehet az „Ahol az út 
véget ér” című felvétel díjazása

A festményt Szentgyörgyi Edit, a 
Magyar Nemzeti Galéria nyugalmazott 
főrestaurátora állította helyre.

Giovanni Lanfranco neves olasz 
barokk festő.

Többek között közreműködött a 
Nagy Szent Gergely (San Gregorio 
Magno), valamint a Cappella Paolina 
freskóinak elkészítésében a Santa Maria 
Maggiore bazilikában.

Lanfranco stílusa alapvetően 
eklektikus. Művei Carracci kései 
munkáira emlékeztetnek, míg más 
műveire Caravaggio volt hatással. 

Életrajzából kiemelendő, hogy V. Pál 
pápa körének befolyásos művésze volt.
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FÓRUMKULTÚRA

Jakus Csaba - Őszül a vén betyár 

A HÓNAP FOTÓJA

RENDŐRSÉGI  H ÍREK

A rendelkezésre álló adatok szerint 
két ismeretlen férfi január 16-án 8 óra 
30 perc és 9 óra közötti időben egy váci 
bevásárlóközpontban lévő gyógyszertár 
üvegvitrinjéből különböző manikűr 
termékeket, valamint a pultra kihelyezett 
kosarakból tápszereket és kozmetikumokat 
tulajdonított el. 

Az ismeret len e l követőkrő l a 
bevásárlóközpont, valamint a gyógyszertár 
biztonsági kamerái is felvételt készítettek. 

Az ismeretlen személyek egyike 30-40 
év körüli férfi, körülbelül 175-180 centiméter 
magas, zömök testalkatú, fehér bőrű, arca 
borostás. A cselekmény elkövetésekor 
fekete színű baseball sapkát, bézs színű 
ún. „pufikabátot”, bézs színű inget és kék 
farmernadrágot viselt. 

Egy vác i  doh ányboltbó l  é rkezet t 
b e j e l en t é s  a  Pe s t  M e g ye i  Ren d őr -
főkapitányság Tevékenység-irányítási 
Központjába február 10-én 9 óra körüli 
időben, mely szerint egy ismeretlen férfi 
az üzlet alkalmazottját a bevétel átadására 
szólította fel.

A férfi közölte az el adóval , hogy 
fegyver van nála és ha nem kapja meg 
a kasszában lévő összeget, akkor azt 
használni fogja. A sértett nem teljesítette 
a támadó kérését és felszólította, hogy 
távozzon az üzletből, majd értesítette a 
rendőrséget. Ekkor a gyanúsított elhagyta 
az üzlethelyiséget.

A vác i  nyomozók az ad atgyűjté s 
e r e d m é n y e k é n t  r ö v i d  i d ő n  b e l ü l 
a z o n o s í t o t t á k  a  b ű n c s e l e k m é n y 

Gyógyszertárból loptak Előzetesben a rablási kísérlet gyanúsítottja
A másik ismeretlen férfi 35-45 év körüli, 

körülbelül 170-180 centiméter magas, vékony 
testalkatú, fehér bőrű, arca beesett, fekete 
hajú, kopaszodó. A cselekmény elkövetésekor 
fekete színű zipzáras kabátot és kék 
farmernadrágot viselt. 

Kérjük, hogy aki az ismeretlen 
személyek kilétével vagy a bűncselekménnyel 
kapcsolatban információval rendelkezik, 
j e l entkezzen szemé lyesen a Váci 
Rendőrkapitányságon vagy munkaidőben 
hívja a 06-27/505-600-as telefonszámot, 
illetve tegyen bejelentést az ingyenesen 
hívható „Telefontanú” 06-80-555-111-es zöld 
számán vagy a 107, 112 központi segélyhívó 
telefonszámok valamelyikén.

A VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
K Ö R Z E T I  M E G B Í Z O T T I 
A L OSZ TÁ LYA 1 31 0 0 / 7 8 / 2 01 6 . 
BŰNÜGYI SZÁMON FOLYTAT 
E LJ Á R Á S T  L OPÁ S  V É T S É G 
ELKÖV ETÉSÉN EK GYAN Ú JA 
MIATT ISMERETLEN TETTESEK 
ELLEN.

A HOGY A R RÓL KOR Á BBA N 
HÍRT ADTUNK, RABLÁS BŰNTETT 
K Í S É R L E T  E L KÖV E T É S É N E K 
MEGALAPOZOTT GYANÚJA MIATT 
F OLY TAT  E LJ Á R Á S T  A  VÁC I 
RENDŐRKAPITÁNYSÁG BŰNÜGYI 
OSZTÁLYA K. JÁNOS 59 ÉVES VERŐCEI 
LAKOS ELLEN.

POSTÁNKBÓL
Nagy siker volt a váci 
cyclecross verseny
Az időjárás igazán kegyes volt, 

de nem csak ennek köszönhető, hogy 
nagyon jól sikerült február 6-án a 
második váci cyclecross verseny a 
Liget és a Hétkápolna gyönyörű 
környezetében.

Íme az eredmények: I. korcsoport 
amatőr fiú: 1. ifj.Molnár Péter / Vác, 
2. Belencsák Marcell / Keszeg, 3. 
Adame Ármin / Nagybárkány; I. 
korcsoport amatőr lány: 1. Gorzsás 
Zsanett / Nagykovácsi, 2. Molnár 
Kata / Vác, 3. Tóth-Almási Piroska 
/ Hidegkút; I. korcsoport liszenszes 
fiú: 1. Gerely Attila / Nagykovácsi, 
2. Lőrincz Bendegúz / Nagykovácsi
3. Lőrincz Benedek / Nagykovácsi; I. 
korcsoport liszenszes lány: 1. Bokros 
Csenge Anna / Balatonalmádi; II. 
korcsoport liszenszes fiú: 1. Kiss 
Hunor / Debrecen, 2. Belencsák 
Dorián / Keszeg, 3. Árvai Krisztián 
/ Debrecen; III. korcsoport amatőr 
férfi: 1. Csontos Bence / Szentendre, 
2. Konkoly Bálint / Budapest, 3. Kiss 
Hunor / Debrecen; III. korcsoport 
amatőr női: 1. Szekeres Viktória / 
Gödöllő, 2. Rida Orsolya / Budapest, 
3. Kriston Judit / Budapest; III. 
korcsoport l iszenszes férfi: 1 . 
Wouter Cleppe / Budapest (Belgium), 

2. Szőllősi Ferenc / Tahitótfalu, 
3. Jordán Péter / Budapest; III. 
korcsoport liszenszes női: 1. Szabó 
Zsófia / Debrecen; IV. korcsoport 
amatőr férfi: 1. Adame László / 
Nagybárkány, 2. Tóth Gábor / Vác, 
3. Holluby András / Budapest; IV. 
korcsoport amatőr női: 1. Pénzes 
Erzsébet / Hidegkút, 2. Magyar 
Kinga / Szentendre; IV. korcsoport 
liszenszes férfi: 1. Specziár Viktor / 
Budapest, 2. Klein Tamás / Budapest, 
3. Árvai István / Debrecen

A tava lyi e l ső a l ka lom mal 
nyolcvanan neveztek a versenyre, 
az idén már százan. Balatonalmáditól 
Debrecenig az ország minden 
részéből érkeztek indulók, sőt 
a felvidéki Nyitráról is, vagyis 
nemzetközivé vált az esemény. 
É s  n ag yon  sok a n  m á r  m ost 
beírták a naptárba a következő 
évi váci cyclecross futamot, tehát 
elmondhatjuk, hogy hagyományt 
teremtettünk. Persze évről évre 
i g ye k s z ü n k  ú j d o n s á g ok k a l , 
meglepetésekkel szolgálni, minél 
többeket ide csábítan i erre a 
sajátos, igazán látványos és izgalmas 
tömegsport rendezvényre. 

Somoghy Attila főszervező

Sportban is az ország 
élén a Boronkay
A Magyar Diáksport Szövetség 

á l l amtitkárok é s é l sportolók 
jelenlétében díjazta azt a 15 általános- 
és középiskolát, amelyek a 2014/2015. 
tanévben a legjobb eredményt érték 
el a diákolimpiai versenyeken. A 
19 sportágban, 25 városban zajló 
eseménysorozaton mintegy 280 ezer 
6 és 20 év közötti gyermek és fiatal 
vett részt, köztük több mint 1700 
aranyérem talált gazdára az országos 
döntőkön. A díjátadón az iskolák 
mellett elismerésben részesült az a 
20 testnevelő tanár és a 3 legsikeresebb 
rendezvényt szervező egyesület 
vezetője is, akik lelkiismeretes 
munkájukkal hozzájárultak a tanulók 
kiváló teljesítményéhez. 

A középiskolák versenyében a 
Váci Szakképzési Centrum Boronkay 
György Műszaki Szakközépiskolája 
és Gimnáziuma lett az első, s 
testnevelőjük, Pajor Ferencné is 
díjat kapott, mint Pest megye 
legeredményesebb felkészítő tanára.

A cím szerinti 

mondattal énekelt egykoron 

az újkor eleji ember, ha 

ivott a fogadóban a váciak 

borából. Mert állítólag jó 

bor volt Vácon, legalábbis 

az akkori többiekhez mérten biztosan 

versenyképes, hiszen eleink- tegyük félre a 

szemérmességet- ittak ám, de rendesen! 

De miért bort, és tulajdonképpen mennyit?

Mit is ihatott volna akkoriban a középkor 

végi-újkori ember? Három dolog jöhetett 

szóba. Egy: a víz, kettő: a tej, három: a bor. 

A víz evidensnek tűnik, kéznél van, már csak 

szürcsölni kell. Csakhogy forrás nem volt 

minden ház előtt, a kutak meg többnyire 

fertőzöttek voltak, mindenfélét beledobáltak a 

háborúskodások alatt. A tej meg gyerekeledel, 

másrészt hűtés nélkül gyorsan romlik. Tehát 

maradt a bor! Gondoljuk meg, a szőlő, e csodás 

növény mélyen ereszti gyökerét a talajba 

és mindegy neki, hogy az pannon homok, 

pala, vulkáni lösz, vagy meszes tufa, esetleg 

döglött macska- bármi is az, csodás ízű, 

tökéletesen tiszta italt produkál.  De, hogy ivott 

akkoriban a dunakanyari ember és mennyit?

Vác 1848-ig  (csúnya liberalizmus!) földesúri 

rendszerben, a mezővárosok dinamikája 

szerint működött. A városon és birtokain 7/8-

ad részt a püspök gyakorolta a tulajdont, így a 

termények – közülük a hangsúlyos szőlők felett 

is közvetlenül, vagy kiadott földbérleményeken 

keresztül gyakorolták a hatalmat. Persze 

a Naszály lábánál már a török kor előtt is 

szorgosan termelték eleink szükségből is, 

meg persze a derűért is a bogyóst. Ebből a 

korból a fogyasztott mennyiségre nincs adat, 

viszont a török korról tudjuk, hogy 1562-ben 

például 18600 forint hordóadót fi zettünk az 

emirnek. Ebben az időben azért visszaesett a 

termelés, ugye az iszlám kevésbé alkoholizáló 

vallás (persze itt is van kivétel, lásd II. 

Szelimet, ismertebb nevén Iszákos Szelim 

szultánt), másrészt a háborúskodások miatt 

nem nagyon akadt kapás munkaerő. Miután 

viszont a török eltakarodott, hamar javulni 

kezdett a mutató e téren is, 1715-ben már a 

feljegyzések 260 magyar hold! szőlőbirtokról 

beszélnek. Ráadásul akkoriban nem nagyon 

volt elvárás a magas minőségű bor, azaz 

a visszafogott termelés, hozta a tőke, amit 

hozott. Szükség is volt rá, hiszen az újkor 

embere a feljegyzések szerint napi 2-4 litert 

fogyasztott. Állítólag vízzel is hígította a 

jobbágy a hegylevet, ami érthető is, hiszen 

próbáljon meg valaki a napon kapálni 

intenzív borfogyasztás közben, egy idő után 

a munkaeszközt valóban csak támaszkodásra 

használja az ember. Persze nyilván ez is 

csupán edzettség kérdése, hiszen más adatok 

napi 4-5 liter/fő/nap adagról beszélnek! 

Hihetőnek is tűnik, miután 1743-ban már 

2500! holdon termelték a váci lankákon a 

nektárt (legalább nem száradtak ki a kutak). 

Akkoriban a váci bor akóját két-három forintért 

adták, ami ugye úgy 53 liternek számít. Az 

1785-ös feljegyzés szerint Püspökvác földjein 

47 ezer hektolitert, Káptalanvác földjein 6,5 

ezer hektolitert termeltek! Így már érti az 

ember, hogy miért olyan hatalmas a váci 

püspöki pince, hogy abban lőteret lehetett 

kialakítani. Családonként ekkortájt átlag 

24,5 hektoliter bor jutott, ami nagyjából 6,5 

liter napi átlagfogyasztást jelent. Még egy 

érdekesség! A szakemberek kutatása szerint 

a középkorban leginkább Pest környékén is 

fehéret, főleg furmintot és traminit termeltek. 

A tárgy kutatói azt állapították meg például 

a Buda-környéki leletekből, hogy az áhított 

francia, vagy olasz vörös borok színét úgy 

utánozták, hogy kökénnyel, bodzával, meggyel 

színezték a fehér fajtákat. Állítólag a 17-18. 

századtól a rácok terjesztették el nálunk a 

vöröset, méghozzá a kadarkát, ez terjed majd 

tömegesen. Hozzáértők azt mondják, a fehér 

mellet kisebb mértékben mégiscsak állítottak 

elő vöröset, méghozzá a bakator fajtát- 

amit a váciak is nagy szeretettel termeltek.  

Mint ismeretes: a váci bortermelésnek 

is az 1870-es szőlőgyökértetű-járvány, 

ismertebb nevén a fi loxéria vetett véget. 

Közkincseink XLI.
JÓ HÍRE A VÁCI BORNAK!

KEGYES ZOLTÁN

A Váci Értelmiségi Klub immár 
tizenhatodik éve díjazza azokat 
a  szem é lyeket ,  szer vezeteket , 
ak ik ,  i l l e t ve  am e lyek  k it a r tó 
tevékenységükkel hozzájárulnak a 
város fejlődéséhez, különös tekintettel 
a kulturális életre.

Az idén M atkovich I lona,  a 
Váci Irodalmi Szalon szervezője 
é s  Székelyh id i  Ferenc ,  a  Váci 
Arcképcsarnok szerkesztője kapta a 
váci értelmiségi csoportosulás által 
alapított Hattyú Díjat.

A  d í j á t a d ó n  D r .  H e m e l a 
Mihály köszöntötte a díjazottakat, 
tagtársakat, vendégeket és pártolókat. 
Székelyhidi Ferenc munkásságát 
Németh Árpád festőművész méltatta, 
s mint elhangzott: a kitüntetett 
művelődésszervező munkája mellett 
jelentős időt fordított arra, hogy 
összegyűjtse a Váchoz valamilyen 
módon kötődő kiemelkedő személyek 
sorát, az adatok összeszerkesztését 
követően jórészt saját forrásból 
nyomtatta, majd jelentette meg a Váci 
arcképcsarnokot, mely gyarapítja a 
városról fellelhető anyagok sorát. 

A közösségi díjat idén Matkovich 
I lon a kapta ,  mégped ig a Vác i 
Irodalmi Szalon rendezvénysorozat 
szervezéséért, ezzel kapcsolatban Boda 
Mária középiskolai tanár elmondta: 
mindamellett, hogy a szalon három éve 
lehetőséget teremt az érdeklődőknek 
arra, hogy egy-egy kiemelkedő íróval 
személyesen is találkozzanak, egyben 
olyan közösségi alkalom is, ahol 
nagyon sok olvasást szerető ember 
ismerkedhet meg egymással.

Tizenhét évvel ezelőtt az egykori 
Hattyú Étteremben művészekből, 
tanárokból, közéleti személyiségekből 
alakult meg a klub, főleg azzal a 
céllal, hogy a várost érintő fontosabb 
kérdé sekrő l  beszé lgessenek .  A 
helyszínről nevezték el akkor az 
általuk alapított díjat, amellyel olyan 
egyéniségeket illetve közösségeket 
kívánnak elismerni, akik/amelyek 
valamilyen módon hozzájárulnak a 
város fejlődéséhez, nyomot hagynak 
a város történetében, gazdagítják 
a hétköznapi életet, kultúrát. Az 
elismerést oklevél tanúsítja, amihez 
egy hattyús torta a ráadás.

Átadták az idei Hattyú-díjakat 

Fergeteges jazz-koncert a zeneiskolában

e l k ö v e t é s é v e l  m e g a l a p o z o t t a n 
gyanúsítható K. Jánost, akit a Verőcei 
Rendőrőrs járőrei két órán belü l a 
lakásán elfogtak.

A férfit a Váci Rendőrkapitányságra 
á l l ítot t á k e l ő ,  ah ol  a  nyomozók 
gyanúsítottként hal lgatták ki, majd 
bűnügyi őrizetbe vették. Az eljárás 
során az is kiderült, hogy a gyanúsított 
több, hasonló jellegű bűncselekmény 
elkövetésével is összefüggésbe hozható. 
Az il letékes bíróság 2016 . február 
12- én el rendelte K. János előzetes 
letartóztatását, ellene a további eljárást 
a Váci Rendőrkapitányság Vizsgálati 
Osztálya folytatja le. 

Feledhetetlen zenei élményben volt 
részük azoknak, akik meghallgatták a 
Nagy János Experiment koncertet február 
17-én a Bartók–Pikéthy Zeneművészeti 
Szakközépiskola és Zeneiskola AMI 
koncerttermében. 

A Madách Imre Művelődési Központ 
év elején indított, máris igen népszerű 
Jazz Klub programsorozatának keretében 
megvalósult koncerten a jazz-zene 

nemzetközi hírű művészei léptek színpadra.
A kvartett két oszlopos tagja a 

világ egyik legelismertebb és legjobb 
basszusgitárosa, Dominique Di Piazza 
és Nagy János - aki korábban Al Di 
Meolával és Tony Lakatossal is zenélt 
már, a formáció további tagja az ütős 
hangszereken virtuóz módon játszó, francia 
Xavier Desandre Navarre, akinek zenéjét 
Luc Besson: Leon, a profi című filmjében 
is hallhattuk. A ritmusszekciót erősítette a 
zenekarban a legtehetségesebb hazai jazz-
dobos, Borlai Gergő, akivel Nagy János 
csaknem negyedszázada játszik együtt.

A másfél órás koncerten a két szerző, 
Nagy János és Dominique Di Piazza 
szerzeményei hangzottak el.

A művészek nagyszerű játékában 
érezhető volt az összhang, az együtt zenélés 
öröme.
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HASZNOS HASZNOS
 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 Kisváci Szent Gellért Gy. Vác, Papp Béla u. 10. 06-27/306-190

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

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

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

I Alsóvárosi Gyógyszertár Vác, Zöldfa u. 25. 06 -27/311-157

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

 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

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
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.

Ferjancsics László 
(Vácért Lokálpatrióta Egyesület 

és Együtt-a Korszakváltók Pártja)
Ideje: március 3. (csütörtök) 17 óra

E-mail: ferja@freemail.hu
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Kászonyi Károly 
(Jobbik)

Ideje: minden hónap elsőcsütörtökjén 16:30 
Telefonszám: 30/294-2645

E-mail: kaszonyi.karoly@jobbik.hu
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Vácott születtek:
Nagy-Göde Gergő és Draxler Anna 
gyermeke: Ábel, Hatvani László és 
Borbás Noémi gyermeke: Zalán, Horváth 
Tibor és Molnár Krisztina gyermeke: 
Alex, Szabó Gábor és Bányai Angéla 
gyermeke: Alma, Ördög András és Szi-
Benedek Katalin gyermeke: Benjámin, 
Kurali Szabolcs és Diósi Nikolett 
gyermeke: Zalán, Együd Béla Péter és 
Ivanics Natália Gabriella gyermeke: 
Dávid, Csernák Ádám és Madár 
Viktória gyermeke: Luca, Csernus 
István és Szanyi Tímea gyermeke: 
Tamás Olivér, Ojtozi Zoltán és Bata 
Enikő gyermeke: Márton, Jeszenszky 
Pál és Szalma Katalin gyermeke: 
Hunor József, Hugyecz Mihály Gábor 
és Pap Katalin gyermeke: Márkó Gábor, 
Lakatos Gábor és Bakondi Adrienn 
gyermeke: Balázs, Katona József és 
Baracsi Szilvia gyermeke: Attila, Korbel 
Károly és Tauber Orsolya gyermeke: 
Eszter, Foltán Zoltán és Juhász Ágota 
Rita gyermeke: Lotti, Nagy Kálmán 
és Biró Boglárka gyermeke: Csongor 
Levente, Molnár Attila és Dr. Árvay 
Eszter gyermeke: Maja, Szele István és 
Fidel Enikő gyermeke: Zora, Uracs Péter 
és Karasawa Viola Sumire gyermeke: 
Imola Violett, Lakatos Gergő és Sztankó 
Adrienn gyermeke: Linett Szeléna, 
Domokos Ferenc és Kosdi Andrea 
gyermeke: János Bálint

Házasságot kötöttek:
Gyetven János és Tyukodi Angelika, 
Dichter Péter Arnold és Greff Renáta, 
Soós Edvárd és Ivanics Ildikó, Szuchy 
Roland és Zsiros Emese, Gönczöl 
Ferenc és Iván Viktória, Pajor Zoltán 
és Alvincz Szilvia

Elhunytak: 
Hugyecz Mihályné sz: Balogh Zsófia 
/1927/, Réti Anna Mária /1933/, Varga 
Pál /1925/, Molnár Zoltán /1936/, Bódog 
Lajos /1963/, Bogdán Istvánné sz: Holló 
Mária /1926/, Ristyák Géza /1950/, Sárközi 
Ajtony Józsefné sz: Benke Éva Katalin 
/1947/, Nagy Lászlóné sz: Maczkay 
Ágota Gizella /1938/, Bacsa István /1923/, 
Kutrovits Lajos Józsefné sz: Simonyi 
Ilona Erzsébet /1945/, Struve Lajosné sz: 
Hudecz Márta /1930/, Bosányiné Nagy 
Erika /1957/, Gál Vendelné sz: Sass Mária 
/1929/, Szabó Imréné sz: Boskó Magdolna 
/1932/, Koczka János /1941/, Vigh Mihály 
/1949/, Múth Jánosné sz: Petényi Gizella 
/1920/, Véber Jánosné sz: Szolnyik Piroska 
/1934/, Bártfai Sándor /1935/, Czmarkó 
Katalin /1946/, Viski Istvánné sz: Zverkó 
Ilona /1929/, Katona Gyuláné sz: Pintér 
Margit /1942/, Rozman Lajos Ferenc /1954/, 
Cziráki Péter /1951/, Szpiszár Istvánné 
sz: Sándor Anna /1949/ Ládi Istvánné 
sz: Párizs Anna /1933/, Laczkó Lászlóné 
sz: Hártó Rózsi /1934/, Galambos János 
Győzőné sz: Schnellein Mária Etel /1936/

H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.
01.    B 02.   C 03.   D 04.  E 05.   F 06.  G

07.   H 08.    I 09.   A 10.   B 11.   C 12.   D 13.   E
14.   F 15.    G 16.   H 17    I 18.  A 19.   B 20.  C
21.   D 22.   E 23.   F 24.  G 25.  H 26.   I 27.   A

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

Beépítésre alkalmas 
ingatlanok eladásra:

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

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

Vác, Altány-dűlőben a 4747/11 és 
4747/12 hrsz-ú, összesen 2406 

m2 nagyságú, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlanokat 
egyben 

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

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

Vác, Ulrich Károly köz 4. 5404/2 
hrsz-ú, 2719 m2 nagyságú, 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, Deákvár-Törökhegy - Fokos 
köz - 5999/2 hrsz-ú, 753 m2 
nagyságú , önálló kivett beépítetlen 
ingatlant (jelentkezés sorrendjében)

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

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 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 
- kereskedelem-szolgáltatás 
tevékenységi körre 

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

Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2 
db pavilonokat (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

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. 
Vagyonhasznosítási részleg (Vác, Köztársaság út 34.) 2016. 02-03. 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
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közös megegyezéssel szerződést bontott 
Balogh Balázzsal és Tajti Norberttel, a 
két játékos egyaránt az NB III Keleti 
csoportjában, a Felsőtárkány színeiben 
folytatja pályafutását. Távozott a 
keretből Balazsin András is, aki a 
BKV Előre csapatához igazolt. A klub 
szerződést bontott a 26 éves, német-
magyar állampolgárságú támadóval, 
Prasler Thomas-szal, aki a több 
játéklehetőség reményében korábbi 
klubjába, a német ötödosztályban, 
a Lotto Hessenligában szereplő SG 
Rot Weiss Frankfurt 1901 csapatába 
igazolt. Még korábban átmeneti változás 
volt a keretben, hogy - miután lejárt a 
kölcsönszerződése az FC Dabas-nál - 
papíron visszatért Vácra a klub saját 
nevelésű játékosa, Sorecz Szabolcs, 
aki aztán rövidesen a Jászberényi FC-
hez igazolt. Közös megegyezéssel a 
téli átigazolási időszak elején távozott 
a csapat 28 éves nigériai gólfelelőse, 
Samuel Denis Obot. Viszont szinte 

ezzel egy időben - kölcsönszerződéssel 
- csatlakozott a kerethez a Budapest 
Honvéd 20 éves csatára, Tóth Barna.

A  kö z e l m ú l tb a n  a  M a g y a r 
Labdarúgó Szövetség tájékoztatta 
az NB II-es és a feljutni szándékozó 
NB III-as k lubokat arról , hogy 
a következő bajnoki szezonban 
milyen licenckövetelményeknek kell 

megfelelni ahhoz, hogy egy adott klub 
elindulhasson a bajnokságban.

Újdonság, hogy a 2016/17-es bajnoki 
idénytől az NB II- es kluboknak 
minimum 600 férőhelyet kell biztosítani 
a szurkolóknak a lelátókon, ez Vácott 
nem gond, annál inkább feladatot jelent, 
hogy ennek a lelátórésznek fedettnek 
kell lennie.

Március 4. 19.00
A Nemzeti Kulturális Alap támogatta

„Jazz koncertek” sorozatban
Pálinkás Gergely és zenekara

fellépése
Jegyár: 800 Ft

Március 5. 20.00
Ivan and the Parazol

koncert
Jegyár: 800 Ft

Március 12. 16.00
Nőnapi klubdélután a 

kamarateremben
Közreműködők: a nótakör és szólistái, 

Shmidt Mátyás- zenei vezető, harmonika, 
szerkesztő-rendező: Csallóközi József

Jegyár: 600 Ft

Március 12. 18.00 és 18. 11.00
Képzelt riport

egy amerikai popfesztiválról
- musical előadás a Parlando Színházi 

Társulás előadásában
Jegyár: 1000 Ft

Március 12. 19.00
Folk Parti táncház

a Jeszenszky teremben
A táncházakat Ónodi Béla, Juhász 

Zoltán, Kovács Henrik, Czinóber 
Klára táncpedagógusok vezetik. A 
talpalávaló muzsikát a Váci Bartók-

Pikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola 
és Zeneiskola népzenei tagozatának 

együttese szolgáltatja, 
művészeti vezető: Blaskó Csaba

(A program a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.)

Jegyár: 500 Ft

Március 13. 19.00
Ünnepi koncert a Jeszenszky teremben:

HUNGARICA
A koncert előtt élő népzene

Jegyár: 1500 Ft (13 év alatt ingyenes!)

Március 17. 10.00
„Szerelemcsütörtök, 

dobszerda” 
címmel az óvodásoknak 

és kisiskolásoknak szóló népzenei 
bérletsorozat újabb programja koncerttel 

és táncházzal
(A program megvalósulását a Nemzeti 

Kulturális Alap támogatja.)
Szóló jegyár: 700 Ft

Március 18. 21.00
Rock & Roll Party

a Man-Diner zenekarral a Jeszenszky 
teremben

Jegyár: 700 Ft

Március 19. 10 órától
MozgóMozi filmvetítések a 

színházteremben
A legfejlettebb technológia - az amerikai 

gyártmányú ’Christie Solar One’,
a legmodernebb aktív 3D mozivetítő – 

felhasználásával a MozgóMozi 
a nagyvárosi multiplexekkel egy időben 
helybe hozza a legfrissebb és legújabb 

filmeket, akár 3D-ben is.
Jegyvásárlás: Vetítés előtt fél órával a 
művelődési központban a MozgóMozi 

munkatársaitól válthatók meg a jegyek.
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BARTÓK–PIKÉTHY ZENEMŰVÉSZETI 
SZAKKÖZÉPISKOLA

 ÉS ZENEISKOLA - AMI
Március 27. 18.00

Varázslatok két zongorára
A Civitas Zenei Estek sorozat koncertjén fellép
Balog József és Boda Balázs

A belépés díjtalan!
(Támogatójegyek 500, 1000 és 1500 

forintos értékben a helyszínen válthatók, 
amellyel a Vác Civitas Művészeti Egyesület 

helyi értékteremtő tevékenységét 
támogathatják az érdeklődők.)

Március 3. 18.00.
Megnyitó

Kettős Tamás
képzőművész kiállítása

A kiállítás április 5-éig látogatható.
Mottó: „Végignéztem tegnap egymillió 

képeslapot, és besokalltam: mindegyiken 
kicsit rajta vagyok, mint az ujjlenyomatok 
és az emlékek, rajtuk ragadtam, mint a 

festékek.” 

Március 10. 17.30
A migráció története és jelene

a Kárpát-medencében
A migráció trendjei, okai és kezelésének 
lehetősége c. kötetet bemutatja a szerző, 

dr. Sallai János 

Internet-Fiesta
Internethasználat az olvasás és a 

gyermekirodalom népszerűsítésére
Helyszín: Katona Lajos Városi Könyvtár 

gyermekkönyvtára. 
Előzetes bejelentkezés és időpont 

egyeztetés szükséges!

Honlap: www.klvk.vac.hu
Tel.: 27/311-335

KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁC

KATTONA LAJOS
VÁROOSI KÖNYVTÁR

ÁC       VÁC

KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁCVVV

Nagy kérdés, mit hoz a tavaszi szezon
Elkezdődött a bajnokság második félideje a labdarúgó NB II-ben

A téli átigazolási időszakban nagy 
volt a játékosok jövés-menése a csapat 
keretében.

A klub megállapodott a szabadon 
igazolható 25 éves kapussal, Czirjék 
Zoltánnal, aki tehát Ajka után Vácott 
folytatja pályafutását. A csapat fél 
évre, 2016. június 30-áig kölcsönvette 
az MTK belső védőjét, Tóth Ferencet. 
Benkó Bence, Farkas Péter és Pallagi 
Botond tavasszal kölcsönben folytatják 
pályafutásukat, előbbi a VáC FC 
Samsung csapatával annak idején 
bajnoki címet nyert Nyilas Elek 
irányította Tiszakécske csapatában, 
Fa rk as  a  Du n ah ara sz t i  MTK 
együttesében játszik a továbbiakban, 
míg Pallagi az Érdi VSE-ben. A klub 

A lengyelországi Európa-bajnokságot 
követően február második hétvégéjén 
folytatódott a férfi első osztályú 
kézilabda bajnokság. 
A Váci KSE idei első bajnoki ellenfélként 
a MOL-PICK Szeged csapatát fogadta, 
nagyon sok néző előtt, hiszen az 
ellenfél hosszú évek óta Európa egyik 
élcsapatának számít - a végeredmény 
33-21 lett a javukra.

A férfi kézilabda NB I következő fordu-
lójában Gyöngyösön vendégszerepelt 
a Váci KSE csapata, és sajnos nem si-
került pontot rabolni a házigazdáktól - a 
végeredmény 30 - 21 lett.
A tavaszi folytatás harmadik játéknapján, 
február 20-án már győzni tudott városunk 
csapata a helyi sportcsarnokban a  
PLER-Budapest ellen - a végeredmény 
33-29.

Szebb folytatásra 
várva...

Hosszú lejtmenet után február 
utolsó előtti hétvégéjén újra győzni 
tudott a női első osztályú kézilabda 
bajnokságban az Ipress Center Vác 
csapata.
A legutóbbi időszakban csapatunk 16 
gólos vereséget szenvedett Győrben 
(a végeredmény: Győri AUDI ETO KC 
– Ipress Center Vác 38–22).
A következő, 17. fordulóban a 
Győrhöz hasonlóan szintén európai 
élcsapatnak számító Dunaújváros 
volt az ellenfél - mintegy 600 néző 

A múlt év legeredményesebb 
utánpótláskorú versenyzőit díjazó, 
február 5-én rendezett Héraklész 
g á l á n  -  m e l y n e k  a  B u d ap e s t 
Kongresszusi Központ adott helyet - 
értelemszerűen a kitüntetettek között 
volt a Vác Városi Evezős Club két 
ifjúsági világbajnoki bronzérmese, 
Ács Kristóf és Bácskai Máté is, 
akik a tavalyi riói világbajnokság 
férfi kétpárevezős versenyszámában 
állhattak fel a dobogóra.

Díjat kapott a gálán edzőjük, az 
evezésben a múlt év utánpótlás-nevelő 
edzőjének választott Mácsik Miklós, 
a VVEC vezetőedzője is.

És még egy nagyon fontos váci 
vonatkozás: a díjátadók egyikének 
Pető Tibor alpolgármestert, a VVEC 
korábbi kétszeres világbajnokát kérte 

fel a MOB szervezőbizottsága.
I d ő k ö z b e n  b e fe j e z ő d ö t t  a 

magyar evezős válogatott összesen 
e g y  h ó n a p o s  g ö r ö g o r s z á g i 
edzőtáborozása, amelyen az év 
nagy nemzetközi versenyein, így 
az ol impiai kval ifikációra még 
lehetőséget adó megmérettetéseken 
is induló sportolók vettek részt 
e l s ő s o r b a n ,  k ö z t ü k  a  V V E C 
világklasszisa, Galambos Péter, aki 
a férfi egypárevezős versenyszámban 
próbál kvótát szerezni.

De egy hét erejéig csatlakozott 
az „A” keret tagjaihoz a „B” keret 
is, soraiban Vácról Ács Kristóffal, 
Bácskai Mátéval és Csiszár Péterrel, 
akiket nevelőedzőjük, Mácsik Miklós, 
a VVEC vezetőedzője szintén elkísért 
az izzasztó összetartásra.

PROGRAMOK

CREDO-HÁZ 
A Váci Egyházmegye kulturális 

központja

Március 1. 18.00
Az irgalmasság az egyház útja 

című
sorozatban

Jelenits István piarista szerzetes, tanár, író, 
irodalomtörténész előadása

Jézus, Isten irgalmasságának 
követe
címmel

Március 8. 18.00
Török Csaba teológus, főiskolai docens 

előadása
Az irgalom kultúrája

címmel

Március 17. 18.00
Grúber László szentesi plébános, főiskolai 

docens előadása
Ferenc pápa dél-amerikai 

egyháza
címmel

Március 23. 18.00
Hugyecz János gödöllői plébános 

előadása
Az üres sír, avagy az irgalom 

győzelme
címmel

Héraklész díjkiosztó gála 
váci evezős főszereplőkkel

előtt - a városi sportcsarnokban, és 
ezen a mérkőzésen is érvényesült 
a papírforma (Ipress Center Vác – 
Dunaújváros 24-28). 
Időközben kis szépségtapaszt jelentett, 
hogy a Magyar Kupában a legjobb 
nyolc közé kerülésért idegenben 28-
28-as döntetlent ért el csapatunk a 
hajdúsági megyeszékhelyen, és az 
egál a mieinknek kedvezett, vagyis 
bejutottak a negyeddöntőbe. Aztán 
itt véget is ért ez a történet, mert a 
következő fordulóban a Győri Audi ETO 
KC útját állta a további előrelépésnek, 
a házigazdák 29-21-re nyertek.
Február utolsó előtti hétvégéjén 
aztán végre megtört a hosszú ideje 
tartó rossz sorozat a bajnokságban, 
városunk csapata győzni tudott 
Budaörsön. Az eredmény: Budaörs–
Ipress Center-Vác 30–41.

Jegyárak: 
3D filmek - 1400 Ft, 2D filmek - 1200 Ft,

Nyugdíjas és diák kedvezmény:
3D filmek - 1300 Ft, 2D filmek – 1000 Ft

Program: 
10.00

Breki, a békakirályfi 3D
12.00

Saul fia
14.00

Alvin és a mókusok 4
– Mókás menet

16.00
Deadpool

18.00
A nagy dobás

20.30
A visszatérő

Március 19. 20.00
A Cry Free nevű Deep Purple

emlékzenekar koncertje
Jegyár: 800 Ft

Március 20. 15.00-17.00
Húsvéti családi délután, benne 16 órától az 

Aranyszamár Bábszínház:
Pom Pom meséi

című előadása
Jegyár: 700 Ft elővételben,
1000 Ft az előadás napján

Március 2. 19.00
Vizeli Csaba – Másik Lehel

Fehérlaposok
Rockopera a felvidéki kitelepítettekről

Jegyár: 2600 Ft

Március 4. 19.00
Ken Ludwig:

Botrány az operában
Kétrészes komédia
Jegyár: 2600 Ft

Március 11. 19.00
A magyar gavallér 

A Hobo bérleti sorozatban Földes László 
ezen az esten Csokonai Vitéz Mihály 

műveiből ad elő egy bőséges válogatást
Szóló jegyár: 1900 Ft

Március 12. 19.00
Olt Tamás:

Minden kezdet nehéz, hát 
még a versenyzongora
A Váci Dunakanyar Színház és

a Nemzeti Színház közös produkciója
Jegyár: 2200 Ft

Március 19. 19.00
Operett forgatag 
Zenés est két részben

Jegyár: 3900 Ft

Március 20. 11.00
Litvai Nelli:

Világszép nádszálkisasszony
Zenés mesejáték Benedek Elek 

meséje alapján
Jegyár: 1400 Ft

Március 25. 19.00
Neil Simon:

Női furcsa pár
Vígjáték két felvonásban

Jegyár: 2600 Ft

Március 26. 19.00
W. Gombrowicz:

Yvonne, burgundi hercegnő
A Váci Dunakanyar Színház és a Nemzeti 

Színház koprodukciója
Jegyár: 2400 Ft

Február utolsó előtti hétvégéjén 
megkezdődött a labdarúgó NB 
II-es bajnokság tavaszi folytatása, 
és az ősszel igencsak gyengélkedő 
Vác FC jól nyitott, miután 2-1-re 
legyőzte a Mezőkövesd csapatát.

Bajnoki folytatás férfi kézilabdában
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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!

 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 Sportközvetí-

tés/film
22:55 Híradó ismét-

lés
  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 Sportközvetí-

tés/film
22:35 Híradó ismét-

lés

 Szerda
18:00 Hetedhét Magazin 

– összefoglaló Fót 
térségéből

19:00 Hetedhét Magazin 
ism.

20:00 Híradó – benne a 
térség legfonto-
sabb történései

20:17 Sporthírek
20:20 Nagyító – hírhát-

tér-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 – hírhát-
tér-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 Partycsóka Tomi show
22:30 Híradó ismétlés

Távközlési és 
informatikai eszközök 

nagykereskedelmével és 
kivitelezésével foglalkozó 
cég dinamikusan fejlődő 

csapatába keresünk optikai 
hálózatok szerelésében 

jártas kollégát. 

A munkavégzés helye - országos! 
Elvárásaink: önálló munkavégzés és 
problémamegoldó képesség, B kategóriás 
jogosítvány. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a 
fodor@pck.hu email címen lehet. Telefonon 
a következő számon érdeklődhet: +36-
30-427-6284.


