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I N G Y E N E S  K I A D V Á N Y

ÁPRILIS ELSEJÉN KEZDŐDIK 
A XIV. VÁCI TAVASZI FESZTIVÁL

Csaknem félszáz program várja az érdeklődőket a 
nagyszabású kulturális programsorozatban. Mások 
mellett a töretlenül népszerű Zorán is fellép a 
művelődési központ színpadán, s az Új Színház „A 
funtineli boszorkány” című előadását is láthatjuk .

14. oldal

NAGYON FONTOSAK
A KÜLSŐ FORRÁSOK

A város vezetői leszögez-
ték: létfontosságú, hogy 
az elkövetkező időszakban 
minél több külső fejlesztési 
forrást sikerüljön elnyerni.

6. oldal

FELSŐHÁZI
NAGY CSATÁK

Története legjobb eredmé-
nyét elérve a felsőházban 
folytatja a bajnokságot a 
Zsiga Gyula mesteredző 

vezette férfi kézilabda csapat 

11. oldal
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HOL
járunk?

A levéltár össze kíván állítani egy, az I. világháború 
helyi hőseiről-áldozatairól, a városi hátország 
szereplőiről szóló átfogó kötetet, adatbázist. 
A felhívás alapján már hónapok óta tart az 

adatgyűjtés. Mint megtudtuk, egyre többen juttatnak el 
különböző dokumentumokat az intézménybe.

Bár nem szépirodalmi műről beszélünk, ha jól belegondolunk, 
minden családtörténet egy-egy regény, így bízvást mondhatjuk, 
hogy egy nagyon fontos és izgalmas kötet készül a levéltári 
műhelyben - sok tanulsággal, meglepetéssel szolgálhat majd, 
ráadásul segítheti a helyi hősi halottak névsorának kiegészítését.

A világháborúról a rendszerváltozás előtti évtizedekben 
hivatalosan csak történelemkönyv ízű, hamisított ismereteket 
szerezhettek a felnövekvő generációk, s a kommunizmus 
félelemlégkörében otthoni körben sem igen beszéltek a családok 
saját áldozataikról, fájdalmaikról. 

Jómagam például anyai dédapámról csupán annyit tudtam, 
hogy több fronton is harcolt, az egyik csatában súlyosan 
megsebesült, egy prágai kórházba került, de nem tudták 
megmenteni az életét. Most, hogy a felhívás alapján elővettük 
az élete különböző momentumairól meglévő vásott-sárgult 
iratokat, több korabeli fotó is előkerült a fiókok mélyéről. 
Ő maga sajnos egyiken sem szerepel, pedig jaj, de szerettem 
volna látni az arcképét, kicsit talán magamat is felismerve a 
vonásaiban. Viszont a gyerekeiről és feleségéről (nagy tisztelettel 
csak anyuskaként emlegettük a családban, s ez a szokás máig 
megmaradt) találtunk néhány csaknem száz éve készült felvételt. 
Az egyiket nézegetve pedig felidéződött a történet, amikor 
az én drága dédanyám, férje sérüléséről értesülve nekiindult 
a nagyvilágnak, hogy még karon ülő legkisebb gyereküket 
megmutathassa élete párjának - mire Párágába értek, már üres 
volt az a betegágy, illetve más haldokló feküdt benne.

Belegondolva is torokszorító érzés elképzelni, mit élhetett át 
az a törékeny fiatalasszony, reménykedve, aztán porba sújtva, s 
nagy kérdés, mi foroghatott dédapám fejében messze a családtól, 
a - talán megváltó - halálra készülve.

Visszatérve a levéltár nagy vállalására: az adatgyűjtés sok-
sok családnak alkalmat kínálhat a személyes múltidézésre, 
déd- és ükapák életútjának kutatására, akár kínzó régi kérdések 
tisztázására.

RIBÁRY ZOLTÁN | fôszerkesztô | ribary.zoltan@gmail.com   TARTALOM
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Cservenák Péter gyűjteményéből

 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: Surányi Szilvia, akinek gratulálunk! A nyeremény 
átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. A múlt havi rejtvényként a mai kajak-kenu csónakház 
és a hegyes torony szerepelt egy archív felvételen. Mostani feladványunk megfejtését április 15-éig várjuk.

TISZTELT VÁCI VÁLLALKOZÓK! 
TISZTELT VÁCI LAKOSSÁG! PÁLYÁZAT

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. november 19-i ülésén elfogadta a helyi építményadóról szóló 35/2015.(XI.20.) 
önkormányzati rendeletet.

A megalkotott helyi jogszabály szerint az adó éves mértéke adótárgyanként továbbra is 600 
Ft/m2, 2016. január 1-től azonban már csak azon vállalkozások mentesülnek az építményadó-
kötelezettség alól, akiknek (amelyeknek) a vállalkozási célra hasznosított, építményadó-köteles 
épületük hasznos alapterülete (több építményadó-köteles épület esetén az épületek együttesen 

számított hasznos alapterülete) nem haladja meg a 200 m2-t. 
Ehhez kapcsolódóan fontos tudnivaló, hogy a 200 m2 alapterület feletti, vállalkozási célra 
hasznosított épületek esetén az adózók nem csak a 200 m2 feletti területrész, hanem a teljes 

hasznos alapterület után kötelesek az építményadó megfizetésére.
Tisztelettel kérjük leendő adózóinkat (értve ezalatt azokat, akik illetve amelyek 201-500 m2 közötti 
alapterületű vállalkozási célú épülettel, épületekkel rendelkeznek), hogy az adóbevallásaikat 
szíveskedjenek a lehető leghamarabb postai úton benyújtani, vagy ügyfélfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatal 35. számú irodájában leadni - tekintettel arra, hogy a korábbi felhívásunkban 

a bevallás benyújtásának határidejeként 2016. március 1-jét jelöltük meg. 
Felhívjuk az érintettek szíves figyelmét arra is, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 172. §-ában foglaltak szerint a bevallás elmulasztása vagy annak előírt határidőn túli 

benyújtása esetén 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírság kiszabására kerülhet sor.

Váci Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi és Adó Osztály

A Katona Lajos Városi Könyvtár a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet könyvtáros asszisztens 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony; a 
foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő; a munkavégzés helye: Vác, Budapesti főút 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: olvasószolgálati, 
hangtári feladatok ellátása, könyvtári gyűjtemény gondozása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, könyvtáros asszisztens végzettség; szakmai 
tapasztalat; felhasználói szintű informatikai rendszerismeret. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: kiadványszerkesztésben, digitalizálásban, 
fotózásban szerzett jártasság.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 7.
A  pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserkaszky Györgyi nyújt

a 06-30-319-6207-es telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Katona Lajos Városi Könyvtár 

címére történő megküldésével (2600 Vác, Budapesti főút 37. ),
elektronikus úton a titkarsag@konyvtar.vac.hu e-mail címen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 20.

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁSRÓL
A 2016/2017. tanévre történő beíratás időpontja:

2016. április 14. (csütörtök) 8 - 19 óra között
2016. április 15. (péntek) 8 - 19 óra között

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (1) bekezdése értelmében 
az általános iskolába történő felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt.

Döntését írásban közli a szülővel. A felvételi kérelem elutasításáról határozatot hoz. A 
felvétel elutasítása esetén a szülőnek joga van az elutasító határozat kézhezvételétől 
számított 15 napon belül - jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással - 
jogorvoslattal élni. Fellebbezését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területileg 

illetékes tankerületi igazgatójához nyújthatja be.
Amennyiben a szülő nem a kötelező felvételt biztosító körzetes iskolába kívánja 
gyermekét beíratni, és a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, 
a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles 

beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 

HIRDETMÉNY
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 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 

LÁTJÁK ÉS OLVASSÁK. 
HIRDESSEN NÁLUNK!

Zöld humán napóra
a sétányon
Vác az idén is csatlakozott az először 

épp tíz éve meghirdetett „Föld órája” 
akcióhoz.

Március 18-án és 19-én nagyon 
sokan segítettek a hagyományos tavaszi 
ligettakarításban, ezzel a közösségi 
kezdeményezéssel az önkormányzat 
- egyébként a megtisztelő cím tavalyi 
nyerteseként - az idén is benevezett a 
„Föld Órája Fővárosa” című település-
zöldítési pályázatra.

Újdonság is szerepelt a környezet- és 
természetvédelem jegyében összeállított 
városi programban: tekintettel arra, hogy 
a verseny elbírálása során az egyediséget, 
az újszerű, ötletes megközelítést is 
figyelembe veszik, egy „zöld” humán 
napóra készült a Duna-parton, a Szent 
Erzsébet szobor közvetlen közelében.

- A humán napóra abban tér el a 
szokványos napóráktól, hogy a gnomón 
szerepét maga az ember tölti be, aki a 
talajon jelölt megfelelő hónap helyére 
állva árnyékot vet az órajelekre, amelyek 
a mi esetünkben kis virágcsoportok, a 
hónapok helyét pedig járólapra festett 
római számok jelölik egy festett „létrán” 
- mondta a helyszínen Szegner Anett, a 
Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi 
referense, a városi pályázat koordinátora.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a „Föld 
órája” napján 20.30 és 21.30 között ismét 
kialudtak a díszkivilágítás fényei a 
Március 15. téren, a Köztársaság úton a 
Bécsi Kapu és a Konstantin tér között, 
a Konstantin téren, a Székesegyháznál, 
valamint a Püspöki Palota kertjében.

A Váci Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 

felvételt hirdet gépkocsivezető 
munkakörbe.

A jelentkezéseket az alábbi e-mail címre és 
telefonszámon várják: 

bereczki.eniko@vacholding.hu, 
06-30-405-3043
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DÖNTÖTT A TESTÜLET

A testületi ülésről jelentjük
Több mint huszonöt napirendi 

pontról tárgyalt márciusi ülésén 
az önkormányzati képviselő-
testület.

Egyebek mel lett meghal lgatta 
é s  e l fogadta a  grém iu m a Vác 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
mú lt  évi tevékenységérő l szó ló 
beszámolót, aminek kapcsán Fördős 
Attila polgármester azt mondta: 
várhatóan az idén is folytatódhat 
a  k a t a s z t r ó f a v é d e l m i  b á z i s 
korszerűsítése, komfortosabbá tétele.

A törvényi előírásnak megfelelően 
módosította a testület a kötelező 
telepü lési hu l ladékgazdálkodási 
közszol gá l t at á s ró l  s zó l ó  h e ly i 
rendeletet. Ennek értelmében a 
helyi közszolgáltató a jövőben a 
lakóingatlanjukat életvitelszerűen 
eg yedü l  h aszn á l ó  te rm é szete s 
s z em é lyek  r é s z é re  b i z to s ít j a , 
h og y  j ogosu l t s ág u k  h ivat a l o s 
igazolásával 60 L feliratú matricát 
r ak j an ak g y űj tőedény ü k re ,  é s 
en n ek  m eg fe l e l ő en  t é r ít s é k  a 
szolgáltatás díját - természetesen 
a szolgá ltató el lenőrzi,  hogy a 
nagyobb kukák ez esetben nem 
lehetnek te l j e sen te l ítet tek az 
ürítéskor. Fontos tudnivaló, hogy 
a szükséges városházi igazolás 
kiadása il letékköteles eljárás, de 
aki a Váci Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. közreműködésével 
kéri a könnyítést, az mentesül ez 
alól.

Egyaránt elfogadta a grémium 
a Katona Lajos Városi Könyvtár, 
Vác Város L evé ltára ,  a Tragor 
Ignác Múzeum múlt évről szóló 
beszámolóját és 2016-os munkatervét, 
mint ahogy a városi fenntartású 
óvodák beszámolóját is a 2015/2106-
os nevelési év első félévéről.

A térségi központi rangra emelt 
kárpáta ljai testvérváros, Técső 
önkormányzata azzal a kéréssel 
fordult a váci önkormányzathoz, 
hogy városunk lehetőség szerint 
t á m o g a s s a  a  fe n n h a t ó s á g u k 
a l á  t a r toz ó  ok t a t á s i - n e ve l é s i 
in té zm ények e szköz  e l l át á s át . 
A  t e s t ü l e t  -  a  p o l g á r m e s t e r 
előterjesztése alapján - úgy döntött, 
hogy 350 ezer forinttal hozzájárul 
a közadakozás nyomán összegyűlő 
régibb, de még jó l  haszná lható 
iskolabútorok, számítástechnikai 
e s z k ö z ö k  k i s z á l l í t á s á h o z  é s 
telepítéséhez.

A Vox Humana Énekkar anyagi 
támogatást kért az önkormányzattól 

k é t  r a n g o s  s e r e g s z e m l é n ,  a 
debreceni Bartók Béla Nemzetközi 
Kórusversenyen é s a budapesti 
V á n d o r - R é v é s z  N e m z e t k ö z i 
Kórusversenyen való részvételhez - a 
testület 200 ezer forint hozzájárulást 
szavazott meg a célra.

A  t e s t ü l e t  m ó d o s í t o t t a  a 
közterületek elnevezéséről, azok 
j e l ö l é s é rő l  é s  a  h á z s z á m oz á s 
r e n d j é r ő l ,  v a l a m i n t  e g y é b 
elnevezésekről szóló rendeletet. 
A harmadik paragrafus 9. pontja 
változott, amely immár így szól: „A 
névadással, továbbá névváltoztatással 
é r in te t t  in gat l a n t u l a jd on osok 
v é l e m é n y é t  m i n d e n  e s e t b e n 
előzetesen ki kel l kérni, és azt a 
képviselő-testülettel ismertetni kell. 
Az ingatlantulajdonosok véleménye 
nem bír kötelező erővel a képviselő-
testület döntésére.”

A többség döntése nyomán az 
ön korm ányzat  e l fogadot t  egy, 
a  b ete l epíté si  k vó tát  e lutasító 
nyilatkozatot. Eszerint: „Vác Város 
Önkormányzat képviselő-testülete 
elutasítja a kötelező betelepítési 
kvótát .  A kötelező betelepíté si 
k vó t a  j o g t a l a n ,  é r t e l m e t l e n , 
növeli a bűnözés kockázatát és a 
terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti 
a kultúránkat és a mindennapjaink 
biztonságát, vállalhatatlan terheket 
jelentene a szociális-, egészségügyi- 
é s  ok t a t á s i  r e n d s z e r ü n k n e k . 
A ké pv ise lő - te s tü l e t  fe l ké r i  a 
kormányt, hogy minden lehetséges 
e szközze l  akad á lyozza meg az 
illegális migránsok beáramlását és 
a kötelező betelepítési kvótát.”

KRÓNIKA

Hét csapat, köztük két helyi iskola 
(Táncsics Mihály mezőgazdasági 
szakközépiskola, Madách-gimnázium) 
h á rom c sopor t j a  vet t  ré sz t  a 
középiskolásoknak szóló, a holokauszttal 
foglalkozó Wallenberg-verseny területi 
fordulójának váci megmérettetésén, 
melynek a Madách Imre Művelődési 
Központ adott helyet.

A február 22-én rendezett esemény 
bevezetéseként házigazdaként Turai 
János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke 
köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva 
annak jelentőségét, hogy megyeszékhelyek 
és Budapest mellett a kisebb városok közül 
egyedül Vácott rendeznek területi fordulót 
a versenyben, már több éve.

- Büszkék vagyunk arra, hogy 
a települési önkormányzatok közül 
mindmáig egyedül Vác érdemelte ki a 
Raoul Wallenberg-díjat, ezt a kiemelkedő 
jelentőségű tolerancia kitüntetést, és 
nagy örömünkre szolgál, hogy már 
hagyományosan házigazdák lehetünk 
ebben a felmenő rendszerű versenyben 
- fogalmazott Turai János.

Dr. Orosz Ferenc a zsűri elnöke 
köszönetet mondott a szíves látásért, 
gratulált Turai Jánosnak tavaly átvett 
magas rangú állami kitüntetéséért, s 
a szintén a múlt esztendőben elnyert 
Wal lenberg-díj kapcsán méltatta 
Vác önkormányzatának a különböző 

kisebbségek békés együtt élését célzó 
törekvéseit.

A versenyre házi feladatként a 
csapatoknak facebook-oldal tervet 
kellett készíteniük egy-egy közismert 
vagy kevésbé neves embermentőről, ez 
alapján már hozott pontokkal folytatták 
a megmérettetést a helyi feladatokkal, 
amelyek között feladatlap, kiselőadás is 
szerepelt.

Végül az országos döntőben való 
részvételre jogosító első két helyen két 
vendég csapat (Szövetségesek, Bolyai 
mentők) végzett, de alig maradt el tőlük 
a helyi Táncsics Mihály mezőgazdasági 
szakközépiskola egyik csapata.

A díjátadáson Fördős Attila 
polgármester is köszöntette a résztvevőket, 
s bejelentette, hogy a helyi területi forduló 
három váci csapata az önkormányzat 
különdíjaként elutazhat Vác erdélyi 
testvérvárosába, Székelyudvarhelyre - 
Turai János és a  DUNA- IPOLY-GALGA 
Regionális Holokauszt Oktató -Kutató 
Központ ügyvezetője, Turai Valéria 
vezetésével.

- A mai, végletesen átpolitizált 
világban sokszor úgy érezhetjük, hogy 
semmi nem az, aminek látszik, a múlt 
történéseinek megítélése is változik 
különböző, olykor önös érdekű politikai 
szándékoktól függően. Ezért nagyon 
fontos kibogozni, minél jobban feltárni 
a nem is olyan távoli korszakok tényeit. 
Az idősebb generációk tagjai még 
úgymond pártos, sok vonatkozásban 
hamisított történelmet tanultak, ma 
viszont már lehetőség van arra, hogy 
a történelmi valóságról szerezzenek 
ismereteket a felnövekvő generációk. Ez 
meg is védheti őket a félrevezetésektől. 
És nem lehet eléggé hangsúlyozni ennek 
a tisztánlátásnak a jelentőségét, mert ez 
lehet a záloga annak, hogy a jövőben ne 
terjedhessenek ordas eszmék - mondta 
Fördős Attila.                       Ribáry Z.

A Himnusz közös eléneklése és 
Smál-Szilaj Gábor szavalata után (Faludy 
György: Monológ életre-halálra című mű-
vét tolmácsolta), Detre János evangélikus 
lelkész mondott beszédet a Kommuniz-
mus Áldozatainak Emléknapja (február 
25.) váci megemlékezésén a rabtemetőben.

- Áldozatokra emlékezünk. Mártírok-
ra, megkínzottakra, bebörtönzöttekre, 
üldözöttekre, kisemmizettekre, elhur-
coltakra, lélekben megtörtekre, hiszen a 
végletesen megnyomorító kommunista 
rendszer nem válogatott az eszközökben. 
A népbíróságok százezreket ítéltek el ko-
holt vádak alapján, brutális kegyetlenség-
gel - hangsúlyozta a szónok.

Néhány konkrét példát is említve 

letaglózó erővel érzékeltette a rendszer, 
annak vezetői, kiszolgálói, pribékjei ke-
gyetlenségét.

Azután szóba hozta, hogy több évti-
zeden át mély csend borult az országra, 
abban az értelemben is, hogy a túlélők, 
szemtanúk még otthoni körben sem igen 
beszéltek a borzalmakról, nehogy bajba so-
dorják a családjukat azzal, hogy a hivata-
los, az iskolákban tanított meghamisított 
történelem helyett feltárják az igazságot, 
annak személyes részleteit.

Intelemként megfogalmazta: fontos 
emlékeztetni a valós múltra, tiszteletet 
kell adni az áldozatoknak, nem elég szár-
nyakat adni a felnövekvő fiatal generációk 
tagjainak, mert félő, hogy ilyen szemlé-
lettel elszakadnak a megtartó gyökerek.

- Emlékezzünk és okuljunk! - zárta 
beszédét két kiáltóan figyelmeztető szóval 
Detre János.

A megemlékezés zárásaként - Bakos 
Bettina népdaléneke után - koszorút he-
lyeztek el a rabtemető neveket soroló kő-
tömbjeinél a városvezetők Harrach Péter 
országgyűlési képviselővel együtt, majd 
több párt helyi képviselői, magánszemé-
lyek is elhelyezték a tisztelet koszorúit, 
virágait, végül a Szózat közös eléneklésével 
zárult a kegyeleti esemény. R. Z.

Területi Wallenberg-verseny
a művelődési központban

Tiszteletadás a rabtemetőben
a kommunizmus áldozatainak

,

Belső átalakítás a 
patikában
Alig tíz nap alatt teljes belső átalakítás 

történt a Zrínyi utcában található Szent 
Rókus Gyógyszertárban, ahol immár sza-
bad polcos a kiszolgáló környezet, vagyis 
a betérő vásárlók a széles kínálatból ked-
vükre válogathatnak, s ezzel nem tartják 
fel a sort.

A belső átalakítás befejezése alakalmá-
ból rendezett szalagátvágó eseményen Dr. 
Zlinszky János, a BENU Magyarország 
Zrt. igazgatósági tagja elmondta, hogy a 
cég hálózatához tartozó gyógyszertárak 
közül már több mint nyolcvanat alakítot-
tak át országszerte a kor követelményei-
nek megfelelően, és nagy öröm, hogy már 
Vácott is van ilyen patikájuk.

Dr. Szamocseta Nándorné, a Zrínyi 
utcai gyógyszertár vezetője köszönetet 
mondott a vásárlók türelméért, illetve 
a kivitelezőknek az igényes munkáért.

Az ünnepi eseményen a polgármesteri 
hivatal képviseletében részt vett Mohácsi-
né Dim Rita, az Intézményfelügyeleti és 
Humán Osztály vezetője is. 

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE 2016. MÁRCIUS 17-I ÜLÉSÉN
AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA:

13/2016.(III.18.) rendeletalkotás a pénzben és természetben nyújtott szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól -

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. 
évi CLXXXVI. törvény rendelkezései alapján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben meghatározott ügyintézési 
határidők lerövidültek, ezért szükségessé vált a rendeletben található támogatások 
esetében a hatáskörök módosítása. A fentieken túl szükséges a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), valamint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) új 

rendelkezéseinek való megfelelés miatt a rendelet megalkotása. 

14/2016.(III.18.) rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról -

A rendelet a Szt. által számított intézményi térítési díjnál alacsonyabb összeget javasol 
fenntartó által meghatározott térítési díjként, hogy minél több arra szociálisan rászoruló 
igénybe vehesse az ellátást, és az megfizethető legyen részükre. Tekintettel arra, hogy 
a korábbi rendelet több pontjában szükséges a módosítás, a rendelet szerkezetét érintő 
átdolgozás, a Szt. és a Gyvt. új rendelkezéseinek, továbbá a jogalkotási és jogszabály 
szerkesztési előírásoknak való megfelelés miatt célszerűnek tartottuk az új rendelet 

megalkotását.

15/2016.(III.18.) rendeletmódosítás a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és 
a házszámozás rendjéről, valamint egyéb elnevezésekről szóló 46/2012.(XI.23.) sz. 

rendeletről -
Vác Város Önkormányzata a közterületek elnevezésének szabályait a 46/2012. (XI. 23.) sz. 
rendeletében határozta meg. Jelen módosítással szabályozásra került, hogy a névadással, 
továbbá névváltoztatással járó folyamat során az érintett ingatlantulajdonosok véleményét 

minden esetben előzetesen ki kell kérni, és azt a Képviselő-testülettel ismertetni kell.

16/2016.(III.18.) rendeletmódosítás a kötelező települési hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló 56/2013.(XI.22.) sz. rendeletről -

A módosítás célja, hogy a Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: 
Közszolgáltató) biztosítja a lakóingatlant életvitelszerűen egyedül használó természetes 
személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának 
lehetőségét, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg. Az igénylő köteles az 
országos lakcímnyilvántartás alapján igazolni a szolgáltatás igénybevételének helye szerinti 
közigazgatási címen bejelentett személyek számát. A közszolgáltató a bejelentéseket 
továbbítja a Polgármesteri Hivatalnak, amely a megküldött adatok alapján hatósági 
bizonyítványt ad ki az igénybe vevők részére a közszolgáltatónál történő felhasználás céljából.
A jogosultak gyűjtőedényeit a Közszolgáltató egyedi azonosítóval látja el, és számukra 60 
literes gyűjtőedénynek megfelelő űrmérték után számláz. Amennyiben az ingatlanhasználó 
a gyűjtőedényben 60 liternél nagyobb mennyiségű hulladékot helyez el, a Közszolgáltató 

jogosult a gyűjtőedény tényleges űrmértéke alapján számlázni.

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.
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- A költségvetés előterjesztőjeként ezúttal 
nem csupán arra kellett figyelemmel lenni, 
hogy nullszaldós legyen a büdzsé, de egy 
nemrég zárult számvevőszéki felhívás 
útmutatásait is kötelező volt szem előtt 
tartani. Ezért volt szükség arra, hogy két 
helyi adónem vonatkozásában megemeljük 
a mértéket. Ennek kapcsán ezúton is 
köszönöm, köszönjük a lakosság, az érintett 
cégek, vállalkozások megértését - kezdte 
összegzését a költségvetés kapcsán Fördős 
Attila polgármester.

A város el ső számú vezetője 
leszögezte: számos jogszabályi változás, 
az önkormányzatokra háruló feladatok 
átstrukturálódása nyomán több száz milliós 
nagyságrendű növekedés jelentkezik a 
kiadási oldalon, itt megemlítette többek 
között a minimálbér korábbinál nagyobb 
összegben történt rögzítését, az intézményi 
gyermekétkeztetés széles körű ingyenessé 
tételét, a térségi feladatokat ellátó család- és 
gyermekvédelmi központ létrehozásának 
kötelezettségét.

Hozzátette: megvalósult fejlesztések 
révén is jelentősen növekednek az 
önkormányzat kiadásai, így számottevő 
tétel lesz éves szinten a vasúti beruházás 
keretében kialakított P+R parkolók rendben 
tartása és a mélygarázs üzemeltetése.

Megemlítette továbbá, hogy bár az 
elmúlt évben már némi növekedés jellemezte 
a helyi-adó bevételt, elsősorban az iparűzési 
adó befizetések révén, még nagyon messze 
van a város ezen a téren a gazdasági válság 

előtti időszakban jellemző sokkal kedvezőbb 
helyzettől.

- Ki kell jelenteni, már most biztos, hogy 
az idén is szükség lesz arra, hogy jelentős 
támogatást igényeljünk az államtól az 
ÖNHIKI-pályázat keretében. Ugyanakkor 
hitelfelvételt is fontos volt terveznünk, 
fejlesztések finanszírozásához, ugyanis 
az új uniós pénzügyi ciklusban elnyerhető 
forrásokból minél többet szeretnénk 
elnyerni a lakosság komfortérzetét növelő 
infrastrukturális beruházásokhoz és hosszú 
távon megtérülő fejlesztési programokhoz. 
Nem mondhatunk le erről a lehetőségről, 
hiszen csak saját forrásból nem léphetnénk 
előre - hangsúlyozta Fördős Attila.

Hozzátette: az önkormányzatban 
meghatározó többséggel bíró Fidesz-
KDNP pártszövetség irányításával az 
elmúlt időszakban, 2010 óta csaknem 30 
milliárd forint összegű, jelentős részben 
külső források elnyerésével realizált 
érték keletkezett a városban különböző 
beruházások révén. 

Fördős Attila említést tett a testvérvárosi 
kapcsolatok jelentőségéről is, kiemelt 
tekintettel arra, hogy Vác immáron helyi 
szinten is megvalósította a visegrádi 
együttműködést, szlovákiai, csehországi és 
lengyelországi partnerekkel, szavai szerint 
ezen összefogás révén, közös programokhoz 
ugyancsak jó esély kínálkozik támogatások 
elnyerésére.

A városvezetők kiemelt hangsúlyt 
helyeztek beszélgetésünk során arra a 

felelősségre, hogy mindent meg kell 
tenni a 2014-2020 közötti uniós pénzügyi 
időszakban minél több uniós forrás 
elnyerése érdekében. Mint fogalmaztak, 
ez az utolsó nagy kohéziós ciklus a kelet-
közép európai tagállamok részére, vissza 
nem térítendő támogatások révén, így aki 
kimarad, az lemarad. Szavaik szerint a cél 
újabb jelentős, a helyiek komfortérzetét, az 
idegenforgalmi vonzerőt, s mindenekelőtt 
a hosszú távon fenntartható, olcsóbb 
működést szolgáló infrastrukturális 
beruházások megvalósítása - a tervezett 
fejlesztéseket tehát jól meg kell fontolni, 
szem előtt tartva a megtérülést is.

- A nagyberuházások megvalósításának 
fő forrása az EU Magyarországra jutó 
fejlesztési kerete. A mobilgát rendszer 
kiépítésére már el is nyertük a szükséges 
összeget, és a védmű még az idén elkészül 
a börtöntől egészen a ligetig, de már 
ígérvénnyel bírunk a projekt folytatásának 
támogatására is, ami a zsiliprendszer 
kialakítását szolgálja - mondta Pető Tibor 
alpolgármester. 

A fejlesztések, jelesü l a sport 
infrastruktúra korszerűsítésének-
bővítésének 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.

- Számos fejlesztést sikerült megvalósítani 

az elmúlt években a TAO támogatási 
rendszer révén. És nagyszerű újabb 
lehetőségekkel kecsegtetnek az elkövetkező 
évek is, így a férfi csapatokat összefogó 
kézilabda egyesület révén felépülhet a 
Szérűskertben egy új sportcsarnok, 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 
felújítására - emelte ki az alpolgármester.

Pető  Tib or  meg jeg yez te:  a z 
önkormányzat egyik legnagyobb gondja, 
hogy a világgazdasági válság nyomán 
drasztikusan csökkent a helyi iparűzési-adó 
bevétel, tehát nagyon fontos kihívás olyan 
gazdasági környezet biztosítása, amely 
maximálisan szolgálja a helyi gazdaság 
dinamizálását.

Végezetül kiemelte: sokakkal összefogva 
azért lobbizik, hogy a kisebb lélekszámú 
települések körében tovább folytatódjon 
a megyeszékhelyek esetében igen sikeres 
„Modern városok” program, s bíznak 
benne, hogy az uniós és az állami források 
révén nagyon sok beruházás megvalósulhat 
az elkövetkező években a Váchoz hasonló 
méretű településeken is.

M ok á n s z y  Z o l t á n  i l l e t é k e s 
alpolgármester elöljáróban leszögezte: 
mindenki láthatja, hogy 2010 óta az 
önkormányzat, a városvezetés kiemelt 
feladatának tekinti az idegenforgalom, 
a kulturális kínálat bővítését, amelyet 
többek között a Váci Dunakanyar 
Színház megalapítása, több új állandó 
kiállítás létrehozása is példáz, s a kínálat 
érzékeltetésére hozzátette: csak a múlt évben 
több mint száz kulturális-szórakoztató 
rendezvény várta az érdeklődőket.

- Büszkék vagyunk arra, hogy sok 
más címe mellett Vác a Kultúra Magyar 
Városa egyben, ez természetesen 
kötelezettséget is jelent. Tükröződik a jó 
gazda felelősségvállalása a költségvetésben 
is, hiszen évről évre jelentős támogatást 
kapnak ezen intézményeink, a Madách 
Imre Művelődési Központ, a levéltár, a 
könyvtár, a múzeum, a színház. Arra kell 
törekedni, hogy külső források bevonásával 
el lehessen végezni a szükséges felújításokat 
és fejlesztő beruházásokat szintén meg 
lehessen valósítani - emelte ki Mokánszky 
Zoltán.

A hagyományokhoz híven a Váci 
Juhász Gyula Általános Iskola diákjainak 
ünnepi műsorával, majd a Báthori 
utca sarkán álló ház falán lévő Petőfi-
emléktábla megkoszorúzásával kezdődött 
a március 15-i nemzeti ünnep városi 
programsorozata. Később történelmi 
játszóház várta a kisgyerekes családokat 
a művelődési központban, a résztvevők 
zászlókat, csákót, kokárdát készíthettek. 
Ugyancsak délelőtt a forradalomra 
é s szabadságharcra em lékezők 
megkoszorúzták a forradalomban fontos 
szerepet játszó nyomdász dinasztia tagja, 
Landerer Lajos emléktábláját.

Délután a Kossuth téren rendezett 
hagyományos toborzóval és koszorúzással 
folytatódott a megemlékezés. A város 
vezetői, politikai és civil szervezetek, 
intézmények képviselői a Hétkápolnánál 
lévő Honvéd emlékműnél is elhelyezték 
a megemlékezés virágait, koszorúit. 
Ezután a művelődési központban 
következett a folytatás, az ünnepség 
szónoka ezúttal Steidl Levente, az 
önkormányzat  művelődési-oktatási és 
ifjúsági-sport bizottságának elnöke volt.

- Hazánkban a tavasz immár 168 éve 
március 15-ével érkezik, még akkor is, 
ha esik az eső, vagy havazik; mert ez 
az a nap, amikor a természet mellett 
a társadalom is megújul, legalábbis 
lelkében, mert évről évre átéljük azokat az 
emlékezetes napokat. 1848 fénylő évszám, 
a negyvennyolcasság fénylő hagyomány. 
Fénye azóta sem halványul, tündöklése 
máig változatlanul erős - kezdte beszédét 
Steidl Levente. 

A szónok leszögezte: ezt a napot, 
nemzeti ünnepünket nem tudták elvenni 
soha, ez az, amit hiába próbáltak meg 
tagadni, tiltani, elhallgatni, elferdíteni 
– minden következő generáció lelkében 
hordozza az üzenetét, a  nemzet 
összefogása, az összetartozás élménye 
ez a fénylő hagyomány.

- Emlékezzünk a forradalom 
é s szabadságh arc e seményeire 
és hőseire! Legyünk büszkék a 
városunkban történtekre, melyek 
örökre összeforrasztották Vác nevét a 
szabadságharccal. Méltó módon hajtsunk 

fejet a mártírok előtt, akik életüket adták 
a szabadságért, akikért a váci emlékmű az 
égbe kiált. Tisztelet mindazoknak, akik 
nélkül a reformkori célok nem váltak 
volna valóra, és nem születik meg a 
polgári Magyarország. Ez az ünnep a 
nemzeti összefogásról, a megújulásról 
szól. Március 15-e van! A szívünkben ma 
megérkezett a tavasz - zárta szavait Steidl 
Levente.

Az ünnepnap eseménysorozatát zenés-
táncos díszelőadás zárta, s a hosszan 
tartó vastaps jól érzékeltette, hogy a 
Fónay-HUMÁNIA társulat dramatikus 
előadása katartikus élményt jelentett a 
közönségnek. 

A Ruzicska László rendezte műsorban 
a színkörösök mellett közreműködött 
Pankotay Péter és Kecskeméti Róbert 
színművész, Fehérvári Fruzsina, Smál-
Szilaj Gábor, Bálint Brigitta, Steidl Anita 
táncművész és a Váczi Néptáncegyüttes.

KRÓNIKAKÖZELKÉP

Kiadások, bevételek, tervezett nagyberuházások
KÖLTSÉGVETÉS: Fontos, hogy minél több uniós forrást sikerüljön elnyerni nagy jelentőségű városi fejlesztésekre
Az önkormányzat februári testületi ülésen elfogadott költségvetéséről kérdeztük a városvezetőket.

Az alpolgármester kiemelt egy példát, 
mint mondta, az Ipress Center - amely 
cég már több városi intézményt segített 
felújítások végrehajtásában - a tavasz 
során forrást biztosít a Katona Lajos 
Városi Könyvtár olvasótermének szépítő-
korszerűsítő fejlesztéséhez.

- Ez a másoknak is példát mutató 
küszöbön álló fejlesztés azt is jelzi, hogy 
az önkormányzat és a különböző cégek, 
vállalkozások jó kapcsolata ilyen formában is 
gyümölcsöző lehet, hiszen ezen felajánlásnak 
köszönhetően ez a feladat nem terheli az 
önkormányzat feszes költségvetését - 
fogalmazott Mokánszky Zoltán.

Azt is szóba hozta a városvezető, hogy 
a tervek szerint újabb kiállítási attrakcióval 
gazdagodhat a városi kínálat, miután az 
önkormányzat elfogadta a Sződligeten élő 
Szemere István söröskorsó gyűjtő felajánlását, 

hogy több ezres kollekciója jelentős 
részéből létrejöhessen egy reprezentatív, 
bizonyára nagy vonzerőt jelentő különleges 
bemutatóhely.

- Ami a sportot illeti, igaz, hogy a 
nehéz gazdasági helyzet miatt egyelőre 
fix támogatást nem tud biztosítani az 
önkormányzat a különböző egyesületeknek, 
de programjaikhoz, állagmegóvó és/vagy 
fejlesztő beruházásaikhoz igyekszünk 
hozzájárulni, az elmúlt évek tapasztalatai 
azt mutatják, hogy szép eredményeket lehet 
elérni ebben a konstrukcióban - emelte ki az 
illetékes alpolgármester.

Zárszóként még hozzátette: a kultúrára 
fordított források hozzájárulnak, a városi 
komfort növeléséhez, ahhoz, hogy színesebb 
legyen az élet, ami fokozhatja a település 
megtartó erejét, illetve az idegenforgalom 
élénkülésével a bevételeket is növelheti. 

Nagyon sok olyan korszerűsítési, 
beruházási feladat van, amelyekre 
c s a k  s a j á t  v á r o s i  fo r r á s  á l l 
rendelkezésre, százezres, egy-két, 
illetve öt-tíz milliós tételek ezek, de 
nagyon fontosak az adott körzetekben 
élők mindennapjai szempontjából.

Ezek kapcsán a városvezetők 
kiemelték annak jelentőségét, hogy 
a költségvetés el fogadásakor - a 
körzeti képviselők javaslatai alapján 
- jelentősen kibővítették a tervezett 
munkák körét.

Íg y  a  t e r vek  sze r in t  j u t h at 
forrás az elkövetkező időszakban 
a  Z ö l d fa  u t c a i  j á t s z ó t é r  m é g 
biztonságosabbá tételére, a Sejcei 
út további aszfaltozására, az Alsó 
utcai víznyelők javítására-bővítésére, 
a Kis utcai lépcső felújítására, a 
főtéri forgalomszabályozás fokozása 
érdekében újabb süllyedő oszlopok 
fel szerelé sére, a Damjanich-téri 
kereszteződé sben a gya logosok 
átkelését segítő közlekedési lámpa 
tervezésére is.

Tisztelet a nemzeti szabadság 
hőseinek
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KULTÚRA
Fehérlaposok a váci színházban
Öt éve született a hetven évvel ezelőtti felvidéki kitelepítések drámáját a középpontba 
állító Fehérlaposok című rockopera, melyet - pótszékes telt ház előtt - március 2-án 
a Váci Dunakanyar Színházban is bemutatott a komáromi Magyarock Dalszínház. 
Mondhatjuk: itt is nagyon hatott a darab.

Másik Lehel zeneszerző és Vizeli 
Csaba szövegíró rockoperája 2011-ben, 
a Kecskés László Társaság felkérésére 
készült a Magyarock Dalszínház produk-
ciójában. Két család hányatott sorsa áll a 
mű középpontjában, az elűzetés, sorski-
vetettség rideg valóságát érzékeltetve. A 
kezdeményezők, szerzők, közreműködők 
célja, hogy a drámai mű segítsen a sokat 
szenvedett nemzedékeknek a megbékélés-
ben, illetve abban, hogy a fiatalabb gene-
rációk is megismerhessék nem túl távoli 
történelmünk eme tragikus eseményét, s 
okuljanak belőle.

- Nagyon fontosak voltak a mű készí-
tésekor a visszaemlékezések, de a dráma 
mégsem konkrét családsorsok alapján 
szövődött. Szándékosan egy kitalált ke-
rettörténet az alap. Úgy gondoltuk, hogy 
így általánosabb érvényű lehet a rockope-
ra, olyan értelemben is, hogy a mozai-
kok alapján nagyon sok érintett, illetve 
a szélesebb nagyközönség is azonosuló 
beleérzéssel nézheti végig az előadást - 
mondta érdeklődésünkre a váci előadás 
kapcsán Vizeli Csaba.

Kiemelte a Bethlen Gábor Alap támo-
gatását, aminek köszönhetően az év során 
számos magyarországi helyszínen láthatja 
a közönség a Fehérlaposok rockoperát.

A váci előadáson csaknem egy széksort 
a helyi piarista gimnázium kollégistái 
foglaltak el, Bozók Ferenc szerzetes-tanár, 
költő vezetésével.

- A várakozás izgalmával vegyített 
szorongással ültem be az előadásra. Szo-

rongásom oka az volt, hogy az István, 
a király jogos sikere után kevés igazán 
sikerült, a magyarság történelmi sorsával 
kapcsolatos rockoperát, musicalt, vagy épp 
a magyarsággal kapcsolatos történelmi 
tárgyú filmet láttam. Mindannyian tudjuk, 
a támogatások kerülik a nemzeti történel-
münkkel kapcsolatos színpadi vagy filmes 
alkotásokat, még az állami dotációk is más-
ra mennek inkább. A Toldi megfilmesítése 
is hamvába holt. Ezért, ha születtek is 
ilyen alkotások a rendszerváltás óta, azok 
zömmel sikertelenek, ügyetlenek, olcsók, 
alacsony költségvetésűek, összecsapottak 
voltak, a „szegény ember vízzel főz” elve 
alapján, az alkotások címeit nem sorolom, 
de gyanítom, sokan egészen pontosan 
tudják, mely művekre gondolok - mondta 
érdeklődésünkre Bozók Ferenc. 

Mint fogalmazott, ezzel szemben iga-
zán üde, kellemes meglepetést jelentett 
neki a Fehérlaposok, amit merész vállal-
kozásnak nevezett.

- Féltem, hogy a darab kissé tankönyv 
ízű lesz, de szerencsére nem lett az. Igaz, 
a felvezetés didaktikusan indul, ám ennyi 
didaktikusság talán szükséges és elégséges 
is ahhoz, hogy a témában járatlanokat, 
például a diákjaimat is magához tudja 
láncolni a darab. Sikerült egy változatos 
zenével, énekkel és koreográfiával előadott, 
sokmozgásos, izgalmas és szívszorító drá-
mát színpadra vinni, diákjaimmal együtt 
mindannyiunknak katarzist adott az előa-
dás - értékelt Bozók Ferenc.

Elmondta még: véleménye szerint nagy 

A váci színház előadásának
fesztiváli sikere

Tíz előadás szerepelt a február 
24-28. között - negyedik alkalommal - 
megrendezett Thália Humorfesztiválon, 
amely a Váci Dunakanyar Színháznak 
is nagy sikert jelentett.

A zsűri a legjobb színésznőnek járó 
díjat Vándor Évának ítélte a „Minden 
kezdet nehéz, hát még a versenyzongora” 
című darabban nyújtott alakításáért. A 
darab írója-rendezője, Olt Tamás pedig 
kiérdemelte a zsűri különdíját.

A vígjáték - a Nemzeti Színházzal 
kötött együttműködés keretében - a Váci 
Dunakanyar Színház első saját előadása, 
ősbemutatója természetesen városunk 
teátrumában volt, és a darab azóta is a 
repertoárban szerepel.

tanulság, hogy nemzetünk sorsában is 
rengeteg kiaknázatlan, színpadra és filmre 
vihető dráma van, úgy látja, különösen fon-
tos ezt hangsúlyozni korunkban, amikor a 
magyarság inkább pribékként, bűnbakként 
és kevésbé áldozatként jelenik meg a tár-
sadalmi közbeszédben.  Ribáry Zoltán

Fotó: Cservenák Péter

Balsai Móni kapta a 
legjobb női főszereplő 
díját
A 2. Magyar Filmhét záróeseményén, 

március 6 - án este -  a M agyar 
Filmakadémia tagjainak szavazatai 
alapján - ünnepélyesen kiosztották a 
díjakat. Tarolt a Liza, a rókatündér, 
amely többek között elnyerte a legjobb 
játékfilm címét, Ujj Mészáros Károly lett 
a legjobb rendező, s ugyancsak ebből a 
filmből választotta ki a zsűri a legjobb 
színésznőt, Balsai Mónit.

A 2. Magyar Filmhéten 270 film 
versenyzett. A seregszemlére az alkotók a 
2012. február 5. és 2015. december 31. között 
Magyarországon moziforgalmazásba 
került, 2015. január 1. és 2015. december 
31. között televízióban sugárzott, illetve a 
legfontosabb nemzetközi filmfesztiválokon 
szerepelt filmalkotásokat nevezhették. 
Ugyan nem volt a nevezett alkotások 
körében az időközben Oscar-díjat nyert 
Saul fia, a filmhét végén különdíjat kapott 
az alkotógárda. 

A Magyar Filmakadémia teljes tagsága 
február 28-a óta 18 kategóriában szavazott. 
A hat műfaji kategória (játékfilm, tévéfilm, 
kisjátékfilm, animáció, dokumentumfilm 
és ismeretterjesztő film) mellett tizenkét 
szakmai kategóriában (rendező, női, férfi 
főszereplő, női, férfi mellékszereplő, 
operatőr, forgatókönyv, vágó, zeneszerző, 
díszlet/látvány/jelmeztervező, smink-, 
fodrász-, maszkmester és hangmester) 
adtak ki díjakat.

Mint már megírtuk, a Liza, a 
rókatündér című romantikus vígjáték 
- melynek főszereplője a váci születésű 
Balsai Móni, a Magyar Színház társulati 
tagja - premierje óta számos nemzetközi 
fesztiválon kiemelkedő sikert aratott, most 
pedig a stáb végleg feltette az „i”-re a 
pontot.

Szilágy Lajos: Szieszta

A HÓNAP FOTÓJA
Kezdődik a Váci Tavaszi 
Fesztivál
Városunk kulturális életének egyik 

legrangosabb programsorozata a Váci 
Tavaszi Fesztivál, melyet az idén már 
tizennegyedik alkalommal rendez meg 
a Madách Imre Művelődési Központ.

- Munkatársaimmal arra törekedtünk, 
hogy műfaji szempontból igazán 
változatos kínálattal örvendeztessük meg 
a közönséget, és természetesen az is fontos 
szempont volt, hogy minden korosztály 
bőven találjon kedvére való előadást, 
programot - mondta az április 1-30-
áig tartó eseménysorozat beharangozó 
sajtótájékoztatóján Retzler Péter igazgató.

Kiemelte a kínálatból az Új Színház 
vendégszerepelését, mint fogalmazott, 
a népszerű fővárosi teátrum bravúros 
módon adaptálta színpadra Wass Albert 
egyik legnépszerűbb művét, A funtineli 
boszorkány című nagyregényt.

Laczi Sarolta igazgató-helyettes 

örömmel számolt be arról, hogy az előzetes 
érdeklődés alapján számos program 
telt házas lesz, a vélhetően legvonzóbb 
előadások sorában kiemelte Halász Judit 
és Zorán koncertjét, a Magyar Állami 
Népi Együttes „Magyar rapszódia” című 
monumentális táncprodukcióját - utóbbi 
kapcsán megjegyezte, régóta tervezték 
már a váci bemutatót, s most végre sikerült 
tető alá hozni ezt a vendégszereplést.

Az intézmény vezetői elmondták: a 
tavaszi fesztivál nyitónapján - korábbi 
munkatársak, vezetők részvételével 
- megemlékezést tartanak a házban 
a művelődési központ fennállásának 
negyvenedik évfordulója alkalmából, 
majd ősszel nagyszabású gálával is 
megemlékeznek a jeles jubileumról.

R é s z l e t e s  p r o g r a m :  w w w.
vacitavaszifesztival.hu; www.mimk.vac.
hu/vaci-tavaszi-fesztival/7/vaci-tavaszi-
fesztival
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Elkezdődött a vízisport 
versenyszezon

Patay László egykori ügyvezető elnök volt 
a kezdeményezője annak idején, hogy a 
városi evezős klub minden év március 
idusán ünnepélyes keretek között nyissa 
meg a vízisportos versenyszezont.
Az idei zászlófelvonó ünnepi eseményen 
Vácy Károly önkormányzati képviselő, 
a Vác Városi Evezős Club elnöke 
rövid köszöntőjében kiemelte, hogy az 
egyesület folyamatosan előkelő helyen 
szerepel az egyesületek rangsorában, 
a tavalyi negyedik hely is kiemelkedően 
nagy siker, és természetesen nem szabad 
alább adni az elvárásokat.
- Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a múlt 
évben jelentős fejlesztő beruházást 
sikerült megvalósítani a csónakházban. Ez 
a munka az idén tovább folytatódik. Az év 
végére igazán korszerű lesz a bázisunk - 
mondta a klubelnök.
Kifejezte köszönetét az edzőknek, a 
támogatóknak, köztük mindenekelőtt a 
Magyar Evezős Szövetségnek és a városi 
önkormányzatnak, s végül, de nem utolsó 

sorban az egyesület színeiben sportoló 
fiatalok családjainak.
Ezután Majkó Bence és Oláh Gábor egy 

kétpárevezős hajóban koszorút vitt a vízre, 
s annak hullámokra engedésével a klub 
megnyitotta az idei versenyszezont.

HAJRÁ VÁC!KULTÚRA

Biztos hallották már a 
palóc asztali nótát, amelynek 
butácska kezdősora minden 
tudományosságot nélkülöz, 
hiszen az ecet ugye az 
nem ég! Ha valaki mégis 

kipróbálná, az is max. egyszer teszi a savat a 
petróleum helyett a kanóc alatti tartályba, ugyanis 
a szeme és a nyálkahártyája irritációja után azonnal 
rádöbben, hogy fénycsinálás szempontjából 
teljesen halott a próbálkozás. Nyilván a névtelen 
szerző is viccnek szánta a szöveget, hiszen, 
főleg abban a korban alapvető kompetenciának 
számított, hogy a kb. nyolcféle beszerezhető 
bolti anyagból tudja a delikvens mi ég, s mi nem!

De minek is kezdtem eme butácska dalocskával a 
mondanivalót? Hát azért, mert Vác belvárosában 
még mindig létezik egy érintetlen ecetgyár, 
mégpedig a Káptalan utca 15. szám alatt. De 
miért is érdekes ez? Engem mindig megdöbbent, 
hogy úgy 70 évvel ezelőtt mennyire toleráns volt 
az akkori polgár. Képzeljék csak el, egy ecetgyár 
a belváros közepén!? A mindent átható ecetbűz 
bizonyára megkeseríthette a környék lakóinak 
az életét. Az épület külseje is meglehetősen 
különleges. Régebben azt hittem, hogy raktár, 
ablakai ugyanis kicsik és egészen magasan 
helyezkednek el. Viszont, ha az ember belép az 
épületbe, szinte egyből beleesik a ház nagyságú 
medencébe, amiben egykoron fakádban az 
anyaecet termelte a ház urának a profi tot. 

Most pedig egy kis kémia: avagy hogyan is 
keletkezik a borászok réme, az ecet. Kezdetben 
vala a tudatlanság, majd jött a kőbalta, egyből 
ezeket követte a sör  és-vagy a bor feltalálása, 
kényszerű mellékhatásként pedig szinte azonnal 
megjelent az ecet is. Az első mesterségesen 
előállított vegyi anyag ugyanis akkor jön létre, ha 
például az erjedés során a lőre nagyobb felületen 
érintkezik az oxigénnel, így alkohol kialakulása 
helyett az ecetbaktériumok szaporodnak el, 
megkeserítve, akarom mondani megsavanyítva 
a nedűvel a relaxálni vágyó korai hordafenntartó 
életét. Az íz bizonyára nem tetszett Horda 
Úrnak, Hordáné viszont már akkor úgy döntött, 
hogy nem pocsékolunk, így az évszázadok 
során szépen kikísérletezte, hogy a savanyúság 
tartósítása mellett például a zsenge zöldbablevest 
is kellemesen megízesíti a szúrós szagú valami. 

Az ételecet-gyártást egyébként egy Schützenbach 
nevű német úr tökéletesítette 1823-ban, 
melynek metódusát - feltételezem - a váci 
épületben is gyakorolták. Szóval, a kitéglázott 
medencében három részre osztott, pántokkal 
összefogott fakád helyezkedett el. A felső 
részbe a vízzel hígított alkoholt, szaknyelven az 
ecetanyát öntötték fel. Léceken keresztül folyt az 
anyag a középső nagyobb részbe, ahol bükkfa 
forgács segítette a levegővel való érintkezést, 
ill. a savanyodás folyamatát. Erre egyébként 
némi ecettel és legalább 25-30 fok meleggel is 
rásegített az „ecetőr”. Ha minden jól működött, a 

Közkincseink XLII.
A BECSALI CSÁRDÁBA ECET ÉG A LÁMPÁBA’...

KEGYES ZOLTÁN

szomszédság szaglósejtjeinek fokozatos pusztulása 
mellett úgy 2-3 nap alatt elkészült a 10-12%-
os ecet. Ha nem, és az ecetbaktérium helyett 
más baktériumok jöttek létre és elnyálkásodott a 
cucc, jöhetett az egész monstrum fertőtlenítése, 
amely gyakorlatilag egy új berendezés 
kiépítésével egyenértékű munkát jelentett.  

Mint fentebb utaltam rá, kevésbé fogyasztói 
szemléletű eleink elképesztő módon gazdálkodtak 
azzal a néhány, boltban kapható dologgal. Íme 
az ecet sokoldalúságát bizonyítandó néhány 
példa. A szúrós illatú sav jó például folttisztításra, 
torokgyulladásra, lázlevitelre, vízkőoldásra, 
penészirtásra, szúnyogcsípésre, tartósításra, 
fertőtlenítésre, stb. - és szomjoltásra (!) is.  
Köztudott, hogy a római katonák fejadagban kaptak 
ecetet. Ez ugyanis az ivóvíz nélkülözése során, 
amely a gyakori 20-30 kilométeres meneteléseknél 
igencsak előfordult, segített a szomjúságérzet 
elnyomásában. És van az ecetnek húsvéti szakrális 
hagyománya is. Jézus a kereszten haldoklik, és 
vizet kér. Az őrt álló katona ecetes spongyát nyújt fel 
neki egy növény szálára tűzve, nyilván azért, hogy 
szomjúságán római szokás szerint enyhítsen. 

A Káptalan utcai ecetgyárról nincsenek adataim, 
hogy ott mennyi ecetet készítettek és mikor zárt 
be a bolt, de mint említettem, a századfordulós 
épület még sértetlenül áll, amely alkalmas 
lehetne egy ipartörténeti múzeum létrehozására 
is. Kuriózum is lenne, hiszen legjobb tudomásom 
szerint nincs az országban ecetipari múzeum.

Szakmai irányító lesz Németh András volt szövetségi kapitány
A női kézilabda NB I-ben - március 

5-én - az Ipress Center Vác hazai pályán 
szoros mérkőzést vívott a Fehérvár 
KC csapatával, és végül 27-25-re 
megnyerte az összecsapást. A következő 
játéknapon, idegenben játszva is győzni 
tudott a csapat az aktuális ellenfél, a 
Mosonmagyaróvári KC SE ellen, a 
végeredmény 24–29 lett.

Időközb en  fonto s  szem é ly i 
vá l toz á s ok ró l 
született döntés a 
klubnál: a nyártól 
a női kézilabda 
v á l o g a t o t t 
nemrég lemondott 
k a p i t á n y a , 
Németh András 

veszi át az egyesület sportszakmai 
irányítását, a vezetőedzői poszt 
várományosa Szilágyi Zoltán.

Németh Andrást nem kell bemutatni 
a kézilabda-barátoknak. Hazánk egyik 
legeredményesebb kézilabda edzője, s 
immár másodszor vállal munkát Vácott. 
Először 2009 és 2011 között irányította 
egyesületünket mind gazdasági, mind 
szakmai szinten, amikor is az első 
évben rögtön - a klub történetének 
legjobb eredményét produkálva - bajnoki 
bronzérmet szerzett a csapat, majd a 
következő szezonban bajnoki 4. helyig 
jutott a gárdával. A 62 éves szakember 
a télen távozott a magyar válogatott 
szövetségi kapitányi posztjáról, és 
január vége óta, Uros Bregar távozását 

követően már bekapcsolódott a szakmai 
feladatokba, de hivatalosan nyártól áll 
munkába. A többek között 7-szeres 
magyar bajnok, 7-szeres Magyar Kupa 
győztes, KEK, EHF Kupa győztes, 
valamint világbajnoki bronzérmes 
nemzetközi mesteredző három éves 
szerződést kötött az Ipress Center Váccal.

Szakmai igazgatóként Németh 
András választotta ki a csapat következő 
vezetőedzőjét, Szilágyi Zoltánt. A 43 
esztendős szakember igazi kézilabdás 
családból származik, édesapja, Szilágyi 
István sokszoros magyar válogatott, 
világválogatott kézilabdázó, öccse, 
Szilágyi Viktor osztrák válogatott, 
Bajnokok Ligája győztes játékos. Vele is 
három évre szóló szerződést kötött a klub.

A váci férfi kézilabda legnagyobb sikere
A férfi kézilabda NB I-ben a Váci 

KSE a bajnokság alapszakaszának 
véghajrájában előbb kikapott a 
Mezőkövesdi KC vendégeként, ezután 
viszont hazai pályán legyőzte a csapat 
az Eger gárdáját, végül pedig a Komló 
elleni idegenbeli minimális vereség 
azt hozta, hogy más csapatok egymás 
elleni eredményétől függött az alsó- 
vagy felsőházi folytatás.

A Tatabánya-Gyöngyös mérkőzésen 
dőlt el ,  hogy városunk csapata 
megőrzi-e az 5. helyet és a rájátszásban 
a felsőházban folytathatja, vagy a 
6-14. helyért játszik majd. 

Szerencsésen alakult a sorsdöntő 
mérkőzés, mert a Gyöngyös 25-23-ra 
vereséget szenvedett, így nem tudta 

befogni VKSE-t, így a férfi kézilabda 
klub fennállása legjobb eredményét 
érheti el az idei bajnokságban az elit 
rájátszás részeseként. 

A felsőházban a Veszprém, a 
Szeged, a Tatabánya, a Balatonfüred 
és a Csurgó ellen szerepelnek majd 
a váciak. 

Az időközben elkészült menetrend 
szerint a Zsiga Gyula mesteredző 
irányította VKSE március 26 -án, 
Szegeden kezdte meg a mérkőzés-
sorozatot. 

A rájátszás május 22- éig tart, 
az utolsó játéknapon csapatunk 
hazai pályán, a Tatabánya el leni 
mérkőzéssel fejezi be a 2015/2016-os  
bajnoki szezont. 

SPORT

Fájó pontvesztések, 
bravúros pontrablások

A labdarúgó NB II-ben a második tavaszi 
játéknapon a Vác FC győzni tudott a 
Dunaújváros - anyagi gondok miatt igencsak 
meggyengült - csapata ellen. A következő 
fordulóban, március 5-én idehaza játszott 
Nagy Tibor csapata, és sajnos mindhárom 
pontot „odaajándékozta” a gárda a vendég 
BFC Siófoknak, a végeredmény 0-1 lett. 
Március 12-én, szintén hazai környezetben a 
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő volt az ellenfél, 
és túlságosan nehéz súlyúnak bizonyultak 
a mieinknek - végül 3-0 arányú győzelmet 
arattak. 
Igazán pikáns párosítás volt március 19-én 
a ZTE - Vác FC mérkőzés, hiszen mester 
és tanítványa küzdelmét is jelentette az 
összecsapás (Nagy Tibor, csapatunk 
vezetőedzője korábbi edzőjével, tréner 
mesterével, Csank Jánossal nézhetett 
farkasszemet a mesterek felfestett 
„ketrecéből”) - és lássunk csodát, 3- 4 lett 
a végeredmény.
Ezzel a szenzációs idegenbeli győzelemmel 
az NB II-es újonc Vác FC előre lépett a 
tabellán a 13. helyre, már három csapatot 
maga mögé utasítva.

Kettős Tamás kiállítása
Április 5-éig látható a városi könyvtár 

galériájában Kettős Tamás képzőművész, 
szövegíró egyéni kiállítása. Ő maga nyitotta 
meg március elején, egyrészt útmutatót 
adva képeihez, másrészt sodró lendülettel 
előadva egy slam-poetry stílusú szövegét. 
Erről elmondta, hogy  papírra vetette 
ugyan, de a próza-verset is tartalmazó 
paksaméta vélhetően ma is ott lapul abban 
a táskában, amelyet hazafelé tartva fent 
felejtett egy szobi célú személyvonaton.

Kettős Tamás művészetéről így ír 
az Artpotal: „...többrétegű, formázott 
képein dekoratív környezetben ábrázolja 
a kultúrtörténet általa megelevenített 
ikonográfiai típusait (betyárt, banditát, 
pápát, költőt, szentet stb.). Figurái a kortársi 
multikulturális környezet jellegzetes 
tulajdonságait viselve bújnak elő. Kortárs 
szentjei szimbolikus figurák, miként 
attribútumaik (csónak, szarvas, csengő, 
toll, antenna, különös fejfedők stb.). Képei 
többnyire narratívak, morális üzeneteket 
és mitikus történeteket mesélnek el sajátos, 
egyszerű, figurális, naiv dekoratív képi 
nyelven.                                           R.Z.

Tagokat toboroz
a vívó szakosztály

A vívás kétségkívül sikersportágnak 
számít hazánkban, ennek megfelelően 
népszerűsége is kiemelkedő.

Városunkban is lehetőségük van a 
fiataloknak a vívásra, a Váci Reménység 
Egyesület égisze alatt.

„Szeretné, ha gyermeke egy jó 
csapathoz/közösséghez tartozna? Szeretné, 
ha gyermeke olyan sportot űzne, amelyben 
testi adottságai fejlesztése mellett komoly 
agymunkát is végez?

A vívás mindezek mellett tisztességre, 
versenyszellemre a siker és a kudarc 
feldolgozására, becsületre nevel!” - áll a 
szakosztály toborzó felhívásában.

Várnak minden 8-16 év közötti lányt és 
fiút, aki a víváshoz kedvet érez! Az első két 
hétben az edzése ingyenesen kipróbálhatók! 
Testvérkedvezményt is biztosítanak.

Az edzések helyszíne: Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola (Cím: 2600 Vác, 
Konstantin tér 1-5.) Edzésnapok: kedden 
17-19, szerdán és pénteken 16-19 óra között.

Elérhetőségek: A helyszínen, az 
edzésnapokon, vagy a 06/20 411-4584-
es és a 06/20 359-4376-os telefonon, 
illetve a dudas.vivas@gmail.com címen.
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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: április 14. (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:
Cserfalvi Róbert és Dudás Emese 

gyermeke: Lara, Wanderlich Viktor 
Konrád és Tóth Nikoletta gyermeke: 
Viktor, Szirota János Géza és Heincz 
Renáta gyermeke: Donát Lajos, Fazekas 
Kornél és Török Csilla gyermeke: Zalán, 
Csatári Endre és Bossányi Zsófia 
gyermeke: Ábel, Szabó Attila és Reményi 
Viktória gyermeke: Máté, Balázs Ottó 
Norbert és Vigh Ildikó gyermeke: Martin, 
Szlávecz Szilárd és Pálovics Katalin 
gyermeke: Hunor, Makovics Péter és 
Duló Dalma gyermeke: Mimi Emili, 
Pápa Dávid és Rusvai Zsófia gyermeke: 
Panna, Dr. Szetei Iván és Dr. Perjési 
Eszter gyermeke: Hedvig, Drajkó Tamás 
és Rácz Bettina gyermeke: Hanna, Gere 
Tamás és Bayer Anita gyermeke: Luca, 
Szénási György és Nándori Nikolett 
gyermeke: Olivér, Harkai Antal Olivér 
és Komlósi Rozália gyermeke: Antal 
Ákos, Felméri László Flórián és Kiss 
Ágnes gyermeke: László

Házasságot kötöttek:
Bene Zoltán és Klucsik Szilvia Anna, 
Rákóczi Csaba és Kreidli Klára, 
Szunyog László és Pusztai Mónika, 
Csáki Tibor és Csepregi Mariann, 
Galambos Zsolt és Dudás Zsuzsanna, 
Tóth Attila és Nyerges Edit, Zachár 
Zsuzsa és Chajnáczki Zoltán, Baczur 
Anikó és Tiba Bendegúz Tamás, Varga 
László Antal és Balázs Réka Blanka

Elhunytak: 
Együd Péterné sz: Együd Mária /1964/, 
Poholányi Ferencné sz: Linhardt Ilona 
/1927/, Simák László /1964/, Zöld Miklós 
/1947/, Tóth Dezső Sándorné sz: Sárközy 
Piroska Erzsébet /1933/, Laczkó László 
Imre /1960/, Putnoki Mátyásné sz: Morgent 
Márta /1926/, Magyar Gyula Sándorné 
sz: Deli Julianna /1936/, Cserny Péterné 
sz: Vasas Ilona Zsuzsanna /1944/, Kautz 
József /1947/, Szathmáry Károly Istvánné 
sz: Varga Mária /1926/, Vasi Istvánné sz: 
Miskei Mária /1927/, Karácsonyi Istvánné 
sz: Csuka Katalin Mártha /1920/, Nábelek 
János /1944/, Gelencsér László /1948/, 
Horváth Frigyes László /1953/

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 - 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 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, Erzsébet utca 13. 2/2.
(1 szoba)

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. 
Vagyonhasznosítási részleg (Vác, Köztársaság út 34.) 2016. 03-04. 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

POSTÁNKBÓL
A Váci Hírnök februári számának vezércikkét 
olvasva néhány gondolat jutott eszembe, amit 
szeretnék megosztani.
Te l j e s  m é r t é k b e n  e g ye t é r t e k  a  c i k k 
alapgondolatával, miszerint sajnos, de szüksége 
van a városnak a levegő tisztaságával kapcsolatos 
szabályozásra, intézkedési tervre.
Azt gondolom, arra is jó lenne egy terv, hogy mit lehet 
tenni azért, hogy elkerüljük a levegőszennyezettség 
olyan fokát, amikor intézkedni kell.
Az utóbbi hónapokban több alkalommal 
figyelemfelhívást olvashattunk a magas szállópor 
koncentráció miatt.
Nem vagyok szakember, de látva az utcák, utak, 
járdák tisztaságának zsenge voltát, nem tudok 
szabadulni a gondolattól, hogy ennek bizony 
jelentős szerepe lehet az említett mutató rossz 
értékében.
Igen, a városban szerencsére sok növény van, 
szinte minden utca fás, bokros. Ez jó. Viszont sok 
egyéb ok mellett ez is növeli a por mennyiségét.
Azt gondolom, a megoldást ugyanott kell keresni, 
mint a lakásban. Rendszeresen takarítani kell, 
össze kell szedni azt a több mázsányi, tonnányi 
földet, ami az utakon van. Így az autók nem tudnák 
felverni azt, és sokkal tisztább lenne a levegő.
Ebben az ügyben a városnak három feladata 
lenne: Megkövetelni az ingatlanok tulajdonosaitól a 
járdák tisztán tartását, tisztán tartani az úttesteket, 
rendet tenni parkolás ügyben. 
Hogy jön ez ide? Az autók mindenhol ráállnak 
a „füves” földterületekre, ahol ezért kipusztul a 
növényzet, és a földet, sarat pedig ráhordják az 
utakra. Ebből pedig szálló por lesz.
Összefoglalva örülök, hogy a város megtette a 
első lépést a levegőtisztaság javítása ügyében, 
de meg kellene tenni a nulladik lépést is. 

Lanczkor Attila
www.vac.hu

H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.
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Április 10. és 16. 19.00
OLT TAMÁS - DEÉS ENIKŐ: 

MEGADOM MAGAM
Zenés láss ezer csodát

A Váci Dunakanyar Színház új 
produkciójának premier előadása

Jegyár: 2900 Ft

Április 15. 19.00
KORENGABY - PÁLINKÁS 
LEWY BRANDY: HÓDOLAT

Verskoncert a FIX Formáció előadásában
Jegyár: 1900 Ft

Április 23. 19.00
SZÉP ERNŐ: LILA AKÁC
szerelmes história, a Beregszászi 

Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház 
produkciója

Jegyár: 2200 Ft

Április 24. 11.00
KÓKA ROZÁLIA mesemondó: 

KATYIKA MEG MATYIKA
Jegyár: 1400 Ft

Április 29. 19.00
W. GOMBROWICZ: YVONNE, 

BURGUNDI HERCEGNŐ
A Váci Dunakanyar Színház és a Nemzeti 

Színház koprodukciója
Jegyár: 2400 Ft

Április 30. 19.00
LITTLE G. WEEVIL 

koncert
Jegyár: 1900 Ft

mondtam, hogy még a hősök is, csak az 
öt betű. Mire a hölgy mondta, hogy nem, 

hiszen az angolul hero.”
Jegyár: 2900 Ft

Április 14. 19.00
Zorán koncert
Jegyár: 3800 Ft

Április 23. 19.00
Fábián Juli & Zoohacker

koncert
A program a Nemzeti Kulturális Alap

Cseh Tamás Programjának
keretében valósul meg.

Jegyár: 1200 Ft elővételben,
1500 Ft az előadás napján

Április 24. 19.00
Mozart est

Előadja a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar, 
közreműködik: Klenyán Csaba

Liszt-díjas klarinétművész,
Pintér Tamás fagottművész,

 vezényel: Sándor Bence
A program a Nemzeti Kulturális Alap 

támogatásával valósul meg.
Jegyár: 1500 Ft elővételben,
1800 Ft az előadás napján

Április 28. 19.00
Wass Albert:

A funtineli boszorkány
Színpadi játék két részben az Új Színház

társulatának előadásában
Jegyár: elővételben: 3900 Ft,
az előadás napján: 4200 Ft

Április 29. 18.00
Déry Tibor-Pós Sándor-Presser Gábor-

Adamis Anna:
Képzelt riport egy amerikai

popfesztiválról
A Parlando Társulat előadása

Jegyár: 1000 Ft

Április 30. 17.00
Az Usmev szlovák

harmonika együttes műsora
A program a Váci Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat és a Madách Imre 
Művelődési Központ közös szervezésében 

valósul meg.
A belépés díjtalan!

KIÁLLÍTÁSOK

Istenek és hősök
Leszek Éva kiállítása a Kávézó Galériában

Megtekinthető április 25-éig.

„Tavaszi szél vizet áraszt…”
Vácott és tágabb vonzáskörzetében élő 
műkedvelő alkotók, amatőr képző- és 

iparművészek seregszemléje a galériában
Megtekinthető május 9-éig.

Zubovits Győrkös Erzsébet
váci szobrász és grafikusművész

„A magyar királyság két híres 
váci Isten-háza, 

az I. Géza király és a 
Terezianum kincsei”

c. kiállítása a Bénik Gyula teremben
Megtekinthető május 17-éig.

Április 1. 19.00
Edmond Rostand :

Cyrano de Bergerac
A Garabonciás Színtársulat előadása

Jegyár: 1200 Ft elővételben,
1900 Ft az előadás napján

Április 2. 15.00
Halász Judit: 

Kezdődhet a mulatság!
A program a Nemzeti Kulturális Alap

Cseh Tamás Programjának
keretében valósul meg.
Minden jegy elkelt!

Április 2. 19.00
Akusztikus gitárkoncert

a Maklári teremben
Ezen a koncerten két olyan művész 
lép fel, akikről méltán mondhatjuk, 

hogy művészetük meghaladja mindazt, 
amit az akusztikus gitározásról eddig 

gondolhattunk, ismerhettünk.
Claus Boesser Ferrari a gitár 

játéktechnikáját újragondolva terjeszti ki 
megszólalás palettáját. Heiko Plank magát 

az akusztikus gitárt gondolta újra 
és az általa tervezett különleges
hangszeren ugyancsak sajátos

játéktechnikával izgalmas zenéket ad elő.
Jegyár: 900 Ft elővételben,
1200 Ft az előadás napján

A program a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.

Április 5. 18.00
Weöres Sándor:

A holdbeli csónakos
Mesedráma felnőtteknek a Boronkay 

Színjátszói előadásában
Jegyár: 500 Ft

Április 8. 19.00
JUNK koncert

a Madách Kávézóban
A Junk zenekar a funkyt a különböző zenei 
hatásoktól ihletve vegyíti latin dallamokkal, 

swinggel és akár drum and bass-szel is.
Jegyár: 800 Ft

A program a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával valósul meg.

Április 9. 19.00
Magyar Állami Népi Együttes 

- Magyar Rapszódia
Jegyár: 2500 Ft elővételben,
2800 Ft az előadás napján

Április 13. 19.00
Aranyosi Péter humorista 

önálló estje 
- Négybetűs szavak

„Egy kedves újságíró hölgy interjút 
készített velem. Az egyórás nagyinterjú 

után csak annyit mondott: Péter, 
észrevetted, hogy mindent, amit szeretsz, 

négybetűs szavakkal ki lehet fejezni, 
például foci, cici, töri, tank stb. Annyit 
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Április 9. 18.00
A Vác Civitas Művészeti 

Egyesület és a Váci Bartók-
Pikéthy Zeneművészeti 

Szakközépiskola és 
Zeneiskola AMI művészeinek 

koncertje
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.

Április 15. 19.00
Pár-baj

Közreműködnek: 
Dónusz Katalin énekművész 

(Artisjus-díjas), 
Gaál-Wéber Ildikó énekművész,
Cs. Nagy Ildikó zongoraművész

Műsoron: közkedvelt operaáriák, duettek, dalok.
A közönség egy zenei párbajnak lehet 
tanúja, amely sokszor mulatságos és 
elgondolkoztató, de fölöttébb üdítő 
kikapcsolódást kínál mindenkinek.

Jegyár: 900 Ft elővételben,
1200 Ft az előadás napján

Április 27. 19.00
Csuka Ágnes 

zongoraművész koncertje
Műsoron: Bartók: Táncszvit, Rachmaninov: 

Hat prelűd az op 23-as 
és 32-es sorozatból, 

Liszt: Sancta Dorothea, En Réve
Jegyár: 900 Ft elővételben,
1200 Ft az előadás napján

Figurákba álmodtam
Meséim, igaz történeteim
Rónai Katalin alkotó kiállítása
Megnyitó: április 7. 17.00,

megtekinthető: május 3-áig

Április 14. 17.00
„Szeressek ott, ahol 

gyűlölnek”
Könyvbemutató és beszélgetés 

dr. Beer Miklós megyés püspökkel

Április 28. 10.00
Várkonyi Zoltán

balettművész előadása
diákoknak az Opera Nagykövetei 

című program keretében
A Magyar Állami Operaház 2013 őszén 
indította útjára az „Opera Nagykövetei” 

programot, hogy egy új, kulturális 
értelemben tágabb látókörű operába 
járó fiatal nemzedéket neveljen. Az 

Operaház tizennégy művésze vállalta, 
hogy személyes élményekkel átszőtt, 

szakmailag magas színvonalú 
előadásokat tart. 

Részvétel előzetes egyeztetéssel!

KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁC

KATTONA LAJOS
VÁROÁ OSI KÖNYVTÁRÖ Á

  VÁC             VÁC

KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁCVV

Ára: frissítő test masszázs: 35.000 Ft, 
nyirok masszázs: 38.000 Ft,

talp reflex masszázs: 38.000 Ft.
Mindháromra részletfizetés és kedvezmények!

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

MASSZŐRKÉPZÉSEK
INDULNAK VÁCON 
és Budapesten 

április elsejétől.

MUNKAVÁLLALÁSRA MUNKAVÁLLALÁSRA ALKALMASALKALMAS  
itthon és az uniós országokban is 
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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



ISMÉT DÍJAZTÁK A DDC 
TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGÉT

Elismerést nyert a „Duna-Dráva a tehetségekért” 
ösztöndíj program.
2016. február 26-án tartotta a GAP Média Kft. 3 Jó 
Cselekedet nevű társadalmi kezdeményezésének 
díjátadó estjét. A jótékonysági verseny helyezettjei 
között szerepel a Duna-Dráva Cement Kft. is. A 
vállalat 3 projektjével indult, ezek közül végül a 
„Legnagyvonalúbb jó cselekedet” kategóriában 
ért el első helyezést. 
A DDC nagy hangsúlyt fektet a társadalmi 
felelősségvállalásra , így a cementgyárak 
környezetében lévő települések lakóiért végzett 
munkáját korábban már többször is elismerték.
A 3 Jó Cselekedet pályázat azzal a céllal jött 
létre, hogy elismerje és értékelje azokat a 
kezdeményezéseket, amelyek célja mások segítése 
minél emberibb és ötletesebb programokon keresztül. 
A versenyre mikro-, kis- és középvállalkozások, 
valamint nagyvállalatok adhatták be pályázatukat, 
a jelentkezés feltétele évi 3 jó cselekedet 
végrehajtása volt.
A Duna-Dráva Cement Kft . , hazánk egyik 
meghatározó építőipari társaságaként a minőségi 
építőanyag gyártás és a környezettudatos 
technológiák alkalmazása mellett nagy hangsúlyt 
fektet a társadalmi szerepvállalására is. A vállalat 
3 különböző kezdeményezésével pályázott, 
melyek fontos és állandó elemei társadalmi 
felelősségvállalási programjának.
A 2011-ben elindított Zöld Megoldás-pályázat, 

melynek célja a vállalat által üzemeltetett két 
cementgyár vonzáskörzetében elhelyezkedő 
települések infrastruktúrájának környezettudatos 
fejlesztése, a „Legzöldebb jó cselekedet” 
kategóriában indult. A „Duna-Dráva a tehetségekért” 
ösztöndíj program, amely szintén a cementgyárak 
környezetében élő tehetséges gyermekek 
támogatását tűzte ki célul a „Legnagyvonalúbb jó 
cselekedet” kategóriában, míg a középiskolásokat 
célzó, környezetvédelmi vetélkedő és gyárlátogatás, 
vagyis a Zöld Alternatíva Vetélkedő és Nyílt Nap 
a „Legkreatívabb jó cselekedetért” járó díjért 
szállt versenybe. 
A hat tagú független zsűri a Budapesten 
megtartott díjkiosztó esten végül a „Duna-Dráva 
a tehetségekért” programot találta elismerésre 
méltónak. 
A Duna-Dráva Cement Kft-ről: A Duna-Dráva 
Cement Kft. hazánk egyik meghatározó építőanyag-
gyártója, amely cementet, transzportbetont, valamint 
kavics és beton-adalékanyag termékeket állít 
elő és szolgáltatásai a betontechnológia teljes 
spektrumára kiterjednek. Cement, Beton és Kavics 
üzletágai, valamint a Beton Technológia Centrum 
Kft. közel 500 alkalmazottat foglalkoztatnak, éves 
konszolidált árbevétele 2014-ben meghaladta a 
39 milliárd forintot. A Duna-Dráva Cement Kft. 
jelenleg két cementgyárban folytat termelést, 
Beremenden és Vácott. 
További információ: www.duna-drava.hu       (x)
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