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ingyenes kiadvány

Rangos koncerteken 
öregbítik Vác hírnevét

Koncert a Nemzeti Színházban, lélegzetelállító siker az október 23-ai városi ünnepségen, közös fellépés Andrea 
Bocellivel, adventi hangverseny-sorozat a Zeneakadémián - ezek alapján joggal mondhatjuk, hogy története 
egyik kiemelkedő sikerfejezetét írta és írja ezekben a hetekben, hónapokban a Vox Humana kórus, részben a Vác 
Civitas Szimfonikus Zenekarral közösen (fotó: családhálo.hu).

Az egyházi évet záró "Krisztus király va-
sárnapja" székesegyházi ünnepi miséjé-
nek keretében Beer Miklós megyés püs-
pök az irgalmasság évének jelentőségét 
helyezte igehirdetése középpontjába.

A főpap megfogalmazta: a most hi-
vatalosan lezárult, Ferenc pápa meghir-
dette irgalmasság szent évének lelkületét, 
szellemi-lelki adományait minden idő-
ben kamatoztatni kell, hiszen a keresz-
tény embereknek múlhatatlan közös és 
egyéni felelőssége a rászorulók, elesettek 
áldozatos segítése, lemondások árán is.

A szentmisével nem ért véget a va-
sárnap esti ünnepi esemény, hiszen a ha-
gyományokhoz híven ezután következett 

a székesegyház Szent Cecília Kórusának 
évzáró hangversenye, ezúttal hazafias 
műsorral. 

A nagyszabású programban többek 
között - váci ősbemutatóként - felcsen-
dült Erkel Ferenc: Magyar Cantate című 

zeneműve is, amelynek előadása óriási 
sikert aratott, a műsorban szereplő töb-
bi szerzeménnyel, a művészien előadott 
népénekekkel egyetemben.

A hangverseny keretében a székes-
egyház karnagyi tisztét harminc éve 
ellátó Varga László atya (képünkön) 
dirigálta zenészek (Váci Szimfonikus Ze-
nekar), énekesek (szólisták voltak: Havasi 
Katalin, Dézsi Bernadett, Fitos Mónika, 
Gál Wéber Ildikó, Cser Péter, Molnár And-
rás) és a közönség részvételével ritkán 
hallható átütő erővel zengett a dómban 
a Himnusz és a Boldogasszony anyánk 
című szerzemény. (fotó: Magyar Kurír)

R. Z.    

Hazafias Cecília hangverseny Krisztus király vasárnapján
» 9. old.
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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

E-mail: peter.harrach@parlament.hu

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.

Helye: Fidesz-iroda (Vác, Március 15. tér 16.)
Telefonszám: 30/478-3324

E-mail: steidllevente@fidesz.hu
Kiss Zsolt

Vác 6. sz. választókerületének képviselője
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor.

Telefonszám: 20/263-9865
E-mail: kisszsoltjanos@gmail.com

Vácy Károly
Vác 8. sz. választókerületének képviselője

Ideje: előzetes bejelentkezés alapján bármikor.
Telefonszám: 30/919-8360

E-mail: vacykaroly@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda

(Vác, Március 15. tér 16.)
dr. Bóth János

Vác 9. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés alapján bármikor.

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

Balkovics Péter
Vác 10. sz. választókerületének képviselője

Ideje: előzetes bejelentkezés alapján bármikor.
Telefonszám: 30/952-0098

E-mail: balkovicspeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda

(Vác, Március 15. tér 16.)
Kászonyi Károly ( Jobbik)

Ideje: minden hónap első csütörtökjén 16:30
Telefonszám: 30/294-2645

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

Krauze István (Demokratikus Koalíció)
Ideje: minden hónap első szerdáján 16:30

Telefonszám: 30/900-6971
E-mail: vaci.dk@gmail.com

Helye: Madách Imre Művelődési Központ 

Körzeti megbízottak fogadónapjai
Iván Sándor rendőr főtörzsőrmester 

Vác, I. számú KMB körzet 
(Eszterházy, Széchenyi utca, Dr. Csányi László 
körút, valamint a Duna által határolt terület.)

Fogadóórája: minden hónap 
második keddjén 9-11 óra közötti 

időben. Helyszíne: Vác, Földváry tér 
3. szám alatti KMB irodában. 

Telefon: 70/492-0791, 
e-mail: IvanSn@pest.police.hu

Bőcs Norbert rendőr főtörzsőrmester 
Vác, II. számú KMB körzet 

(Alsóváros : Dr. Csányi körút, Naszály 
út, MÁV vasútvonala, illetve a kül-
ső Rádi út által övezett városrész.)

Fogadóórája: minden hónap második 
keddjén 9-11 óra közötti időben. 
Helyszíne: Vác, Deres u. 3. szám 
alatti TESCO KMB irodában. 

Telefon: 70/400-7188, 
e-mail: BocsN@pest.police.hu
Tóth Ferenc rendőr zászlós

Vác, III. számú KMB körzet 
(Deákvár: Gombási út, MÁV vasútvona-

la, külső Rádi út által határolt terület.)
Fogadóórája: minden hónap első 

szerdáján 9-11 óra közötti időben. 
Helyszíne: Vác, Újhegyi u. 37/a. 

szám alatti KMB irodában. 
Telefon: 70/492-0796, 

e-mail: TothFer@pest.police.hu
Fazekas József rendőr főtörzsőrmester 

Vác, IV. számú KMB körzet 
(Kisvác: Eszterházy, Széchenyi utca, 

Naszály út, Gombási út, illetve a 
Duna által határolt városrész.)

Fogadóórája: minden hónap első szer-
dáján 09-11 óra közötti időben. 
Helyszíne: Vác, Dózsa Gy. u. 53. 

szám alatti KMB irodában. 
Telefon: 70/492-0790

Közérdekű
Ferjancsics László

(Vácért Lokálpatrióta Egyesület és 
Együtt - a Korszakváltók Pártja)

Ideje: December 8. (csütörtök) 17 óra
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

E-mail: ferja@freemail.hu

Szűcs Istvánné köszöntése
A 90. életévét nemrégiben betöltő Szűcs 
Istvánnét ünnepelték november 22-én 
a Burgundia utcai idősek otthonában. A 
szépkorú lakót Fördős Attila polgármester 
és Mohácsiné Dim Rita osztályvezető is 
köszöntötte, átadva az Orbán Viktor mi-
niszterelnök kézjegyével ellátott díszes 
oklevelet és a város ajándékát.
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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 
Zimonyi Istvánné, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés 
szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. A legutóbbi rejtvényként a főtér látképe 
szerepelt egy archív felvételen, fókuszban az egykori Curia szállóval. Mostani felad-
ványunk megfejtését december 15-éig várjuk

Cservenák Péter gyűjteményéből

RibáRy Zoltán  l  FősZeRkesZtő l RibaRy.Zoltan@gmail.com

HOL járunk?

Kollégákkal ültünk egy asztalnál, és többek között az 
úgynevezett celeb jelenségről beszélgettünk, arról, hogy a 
mai (média)világban egyre többen meggazdagodnak ab-

ból, hogy kiteregetik a szennyesüket, életük szutykos dolga-
it, ráadásul sokan őket tekintik követendő mintaképnek.

Tartom a véleményem, hogy ez az evolúció újabb - igaz, szerin-
tem visszalépő - lépcsőfoka, úgy látszik, sajnos mindinkább az ilyen emberek tud-
nak érvényesülni, háttérbe szorítva, lenyomva, eltiporva a valódi értékteremtőket.

De több szót nem pazarolok a celebekre, ennyi is épp elég volt ró-
luk részemről, mert azt tekintem a sajtó egyik legfontosabb küldetésé-
nek, hogy igazi példaképeket mutassunk be az olvasóknak, nézőknek.

A legutóbbi időkből például - csak Vácnál maradva - kiemelendő siker-
nek nevezhetjük a Vox Humana Kórus és a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar 
szerepléseit, hiszen felléphettek a Nemzeti Színházban, együtt szerepelhettek 

Andrea Bocellivel, adventi hangverseny sorozatot adhatnak a Zeneakadé-
mián. Aztán hadd vetüljön reflektorfény Kis Dávid fotográfusra is, aki több 

díjat nyert egy rangos versenyen egy olyan felvétellel, amelyet városunkban 
készített egy jégmadárról. De megemlíthetjük a 2016-os Falling Walls in-
novációs verseny hazai elődöntőjét - egy mobiltelefonra letölthető új alkal-

mazás ötletével - megnyerő Králik Tamást, a negyedik világbajnoki dobogós 
helyezését elérő Galambos Péter evezőst, a brazíliai Paralimpián nagysze-
rű teljesítményt nyújtó Kálmán Krisztinát és Keresztesi Erikát is - és ez-
zel természetesen még messze nem teljes az idei helyi kiemelt dicsőségtabló.

Az evolúciós gondolatra visszacsatolva: a csupán az egójuk turbózásával, élet-
szükségleteik kiélésének bemutatásával operáló celebeket valószínűleg még klónozni 

is lehetne, ugyanakkor az igazi tehetségeket kiemeli közülünk a szív, a lélek, ho-
vatovább az, hogy az átlagnál jobban élnek a nekik rendelt isteni adományokkal.
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Csaknem harminc napirendi pontról tár-
gyalt novemberi ülésén az önkormányzati 
képviselő-testület.

Az ülés bevezetéseként köszöntötte a 
testület Gajdos Renáta diáklányt, a jelentős 
hányadban magyarok lakta testvérvárosok, 

kiemelten a kárpátaljai Técső fiataljainak el-
ismerésére alapított "Magyar Nyelvért Emlék-
díj" idei díjazottját.

A tájékoztatók sorában kiemelt hang-
súlyt kapott a Váci Fegyház és Börtönnek a 
város köztisztasági, karbantartó feladatainak 
ellátásában való közreműködéséről szóló be-
számoló, ennek kapcsán az önkormányzat 
kifejezte köszönetét a büntetésvégrehajtási 
intézet vezetésének, élén a nemrég dandártá-
bornokká előléptetett Kopcsik Károly intézet-
parancsnoknak.

A jövő évtől már az alapfokú oktatási 
intézmények működtetését is átvevő, három 

járásért felelős váci tankerületi központ ve-
zetője, Verebélyi Ákos ugyancsak tájékoztatást 
adott az aktuális kérdésekről. Elsősorban azt 
hangsúlyozta, hogy a szervezeti átalakítás so-
rán az iskolák technikai feladatainak ellátásá-
ban dolgozókat sem éri semmilyen hátrány, 
biztosított a további foglalkoztatásuk. Hoz-
zátette: a kialakuló új alapfokú közoktatási 

struktúrában az iskolák 
felújítási, karbantartási 
munkáinak koordiná-
lása a tankerületi köz-
pontok felelőssége lesz, 
és már készül az erre 
vonatkozó költségvetési 
terv.

Fördős Attila pol-
gármester előterjeszté-
sében tárgyalt a testület 
a 2017. évi költségve-
tési koncepcióról is, és 
a többség egyetértett 
a megnevezett sarok-

pontokkal. Így - a teljesség igénye nélkül 
- a fejlesztési célokban elsőbbséget élvezhet 
többek között a Sejcei út felújításának foly-
tatása, a Damjanich téri kereszteződés forga-
lomirányító lámpás fejlesztése, az Akó utca 
aszfaltozása, vízelvezetésének megoldása, a 
kórház parkolójának felújítása, a közvilágítás 
bővítésének folytatása, az útburkolat javítása 
számos helyen, a nyilvános illemhelyek fel-
újítása, a parkolóhelyek bővítése, a "Kapcsolódj 
a vízhez" elnevezésű, a Liget megújításának 
lehetőségével kecsegtető uniós projekt városi 
önerejének biztosítása.

Elsősorban köztisztasági, gazdasági, vá-

rosképi szempontok alapján nem kapott 
kellő támogatást Ferjancsics László képviselő 
indítványa, ami arra vonatkozott, hogy - át-
meneti időszakban, április eleje és október 
vége között - mobil WC kerüljön több ját-
szótérre.

Hozzájárult a testület egy - részben ön-
kormányzati tulajdonú - ligeti terület meg-
osztásához, aminek indoka, hogy a DMRV 
uniós pályázatot nyújtott be a szennyvíztisz-
tító telep korszerűsítése, fejlesztése érdeké-
ben, és a beruházás megvalósításához a jelen-
leginél több területre van szükség.

Módosította a testület a fás szárú növé-
nyek védelméről szóló korábbi rendeletet, 
ennek kapcsán több szigorítás is életbe lép a 
jövőben.

Zárt ülésen eldőlt, hogy az idén Magyari 
József atlétika edző és Galambos Péter - immár 
négyszeres világbajnoki érmes - evezős érde-
melte ki a "Vác Város Sportjáért" kitüntetést.

A testületi ülésről jelentjük

A "Connect to water- Kapcsolódj a vízhez" 
elnevezésű program pályázatleadási határ-
ideje indokolta, hogy október 28-án rendkí-
vüli ülést tartott a képviselő-testület.

A rendkívüli ülésen - Pető Tibor alpol-
gármester előterjesztése alapján - a képvi-
selők támogatták, hogy Vác - konzorcium-
vezetőként - Szigetmonostor, a szlovákiai 
testvérváros, Ipolyság és Karva község ön-
kormányzatával összefogva részt vegyen a 
pályázaton.

Sikeres pályázat esetén számos fejlesztés 
valósulhatna meg a ligeti területen, többek 
között kerékpáros- és zarándok pihenők ki-
alakítása, forrásfelújítás, tavi pihenőhely, 
gumi borítású futópálya, pallós sétány, tan-
ösvény létesítése szerepel a tervekben. 

H I R D E T M É N Y

Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájé-
koztatást adom:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 17.-i 
ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

- 40/2016.(XI.18.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 
9/2016.(II.19.) sz. rendeletről;

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó 
források költségvetési rendeletbe történő beépítése, valamint az intézmé-
nyek előirányzat módosítási kérelme indokolja. Rendeletmódosítást köve-
tően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 8.393.454 eFt.

- 41/2016.(XI.18.) sz. rendeletalkotás – az élelmezési nyersanyagkölt-
ség meghatározásáról;

A Képviselő-testület jogosult az intézményeiben alkalmazandó nyers-
anyagnorma meghatározására, melynek során figyelemmel kell lenni az 
energia- és tápanyag beviteli, illetve a táplálkozás egészségügyi követelmé-
nyekre. 

- 42/2016.(XI.18.) sz. rendeletmódosítás – a fás szárú növények védel-
méről szóló 10/2014.(III.21.) sz. rendeletről;

A rendelet magáningatlanon történő fás szárú növény telepítésére, 
fenntartására vonatkozó előírásai a magasabb szintű jogszabályok haté-
konyabb gyakorlati alkalmazását, valamint a jövőbeni konfliktushelyzetek 
megelőzését szolgálják.

- 43/2016.(XI.18.) sz. rendeletmódosítás – a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő 

térítési díjakról szóló 14/2016.(III.18.) sz. rendeletről;
Az Idősek Otthona és Klubja által nyújtott szolgáltatás kibővül az 

„időskorúak gondozóháza” ellátási formával, a hajléktalanok átmeneti szál-
lása esetében pedig rendelkezni szükséges a térítési díj csökkentésének ese-
teiről.

- 44/2016.(XI.18.) sz. rendeletmódosítás – a közterületek használatáról 
és rendjéről szóló 34/2014.(XI.14.) sz. rendeletről;

A településeken végzett filmforgatással járó közterület-használati en-
gedélyek megszerzéséhez a filmforgatást végző cégnek a Magyar Nemzeti 
Filmalap Zrt-vel kell hatósági szerződést kötnie, amit az Önkormányzat 
nevében eljáró polgármester is jóváhagy.

- 45/2016.(XI.18.) sz. rendeletalkotás – a 4550/1 hrsz-ú ingatlanból 
5286 m2 közpark területrész törzsvagyonból történő kivezetéséről;

Az érintett önkormányzati terület közpark megnevezéssel bír, mely 
nemzeti vagyonba tartozik. A HÉSZ módosításával párhuzamosan célsze-
rű a megosztást átvezettetni az ingatlan-nyilvántartáson és a törzsvagyon-
ból történő átsorolást önkormányzati rendeletben végrehajtani.

- 46/2016.(XI.18.) sz. rendeletalkotás – a 433 hrsz-ú kivett közterület 
3095 m2 területrész törzsvagyonból történő kivezetéséről.

A Vác várost és Kosd települést összekötő közút több szakaszból, több 
helyrajzi számból tevődik összeg. Jogszabály szerint a települések közötti 
összekötő országos közút alatti területnek állami tulajdonúnak kell lennie.

A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodá-
jában megtekinthetők.

Vác, 2016. november 18.
Deákné Dr. Szarka Anita s.k.

          jegyző
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Az Ipress Center nyomda-
ipari központ támogatá-
sának köszönhetően meg-
újult-megszépült, a modern 
kor igényeinek minden 
szempontból megfelelő ké-
zikönyvtár várja az olvasó-
kat a Katona Lajos Városi 
Könyvtárban.

- Korábban végeztünk 
egy elégedettség vizsgálatot, 
és ebből az derült ki, hogy so-
kan kicsit régiesnek ítélték a 
könyvtár miliőjét. A mostani 
fejlesztéssel nagyban változott 
a helyzet, bízvást mondhat-
juk, hogy igazán korszerű, fia-
talos lett a kézikönyvtári rész-
legünk. Köszönet az Ipress 
Centernek a beruházás anya-

gi feltételeinek biztosításáért, 
intézményünk támogatásával 
valójában maguknak az olva-
sóknak kedveznek - mondta 
az október 27-én tartott avató 
ünnepségen Cserkaszky Györ-
gyi könyvtárigazgató.

Mokánszky Zoltán alpol-
gármester szemet gyönyör-
ködtetőnek nevezte a vál-
tozást, s kifejezte reményét, 
hogy a jövőben mind többen 
igénybe veszik a könyvtár 
szolgáltatásait.

- Egy nagyobb közösség 
nem lehet meg könyvtár nél-
kül, a települések nívóját az is 
jelzi, mennyire becsülik meg 
kulturális intézményeiket. 
Önkormányzatunk elsődle-
gesnek tekinti ezt a felada-
tot. De az anyagi lehetőségek 

végesek, ezért példa értékű a 
fejlesztéseket támogató cégek 
hozzájárulása, és ezen a téren 
az Ipress Center különösen 
fontos partnerünk - fogalma-
zott a sportért és kultúráért 
felelős városvezető.

Részt vett az esemé-
nyen Kocsis András Sándor, 
a Magyar Könyvkiadók és 
Könyvterjesztők Egyesületé-
nek elnöke, a Kossuth Kiadó 
vezérigazgatója is, aki meg-
fogalmazta: korábban sokan 
már-már keresztet vetettek a 
könyvkiadásra, de bebizonyo-
sodott, hogy az embereknek 
továbbra is fontosak a köny-
vek, ezért tehát nagyon lénye-
ges, hogy aki csak teheti, se-
gítse a kultúra közvetítésének 
ezt a formáját.

Lakatos Viktor, az Ipress 
Center kereskedelmi igazga-
tója kifejezte reményét, hogy 
a mostani felújítás is lendüle-
tet adhat a könyvtárnak.

A felújított kézikönyvtári 
részlegben kialakítottak a be-
ruházás során egy úgymond 
ajánló falat is, itt egy-egy pol-
con olyan könyvek kerülnek a 
fókuszba, amelyeket egy-egy 
ismertebb személyiség ajánl 
mások figyelmébe.

- Azt gondolom, hogy ez 
az ajánlási lehetőség egy kü-
lönösen személyes módja az 
értékközvetítésnek, jó mód-
szer arra, hogy különböző 
kedvenc művek fókuszba ke-
rüljenek - mondta Lakatos 
Viktor. 

Ribáry Zoltán

Október 25-én begördült a 
Váci Család- és Gyermek-
jóléti Központhoz egy nagy 
kamion, rakterében 1650 
ládányi szabolcsi almával, 
a gyümölcsből szociális- és 
oktatási-nevelési intéz-
mények, illetve különösen 
rászoruló családok része-
sültek, éspedig nem csupán 
Vácott, hanem a központ 
hatáskörébe tartozó Kos-
don és Csörögön is.

- Az almaosztás finan-

szírozója a Me-
zőgazdasági és 
V idékfej lesztési 
Hivatal, mi pedig 
sikeres pályáza-
tunknak köszön-
hetően összes-
ségében három 
kamionnyi gyü-
mölcs szétosz-
tására kaptunk 
lehetőséget a mű-
ködési területün-
kön - mondta a 

jótékonysági programról 
Gyurcsán Csabáné, a Váci 
Egyházmegyei Karitász ve-
zetője.

Pető Csilla, a Váci Csa-
lád- és Gyermekjóléti Köz-
pont igazgatója hozzátette: 
hálásak minden felajánlá-
sért, adományért, amelyek 
közvetítésükkel az igazán 
rászorulókhoz juthatnak el, 
szavai szerint egy-két ládá-
nyi alma is nagy segítséget 
jelent sokaknak.

Megújult a kézikönyvtári részleg 
az Ipress Center támogatásával

Kamionnyi szabolcsi alma 
érkezett adományként
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Az idén is nagyon sokan részt vet-
tek a Virágos Vác környezetszépítő 
versenyben, az október 25-én tartott 
díjkiosztó ünnepség alkalmából zsú-
folásig megtöltötték a vendégek a vá-
rosháza dísztermét.

- Vác nagyszerű adottságokkal ren-
delkezik, az ország egyik legszebb kis-

városa, és mindannyian tehetünk azért, 
hogy minél szebb, virágosabb legyen. 
Ezért is fontos,  hogy az elmúlt csak-
nem másfél évtized alatt megerősödött 
ez a környezetszépítő mozgalom. Évről 

évre nagyon sokan részt vesznek a ver-
senyben, számosan vannak, akik már a 
kezdetek óta rendre beneveznek. Példa-
adó lehet mások számára is a résztvevők 
igényessége, amiért köszönetet mondok 
az önkormányzat nevében mind nekik, 
mind a főkoordinátor szerepét betöltő 
Mezei Helga főkertésznek és a bíráló bi-
zottság tagjainak - mondta Mokánszky 
Zoltán alpolgármester.

Beer Miklós megyés püspök, a ver-
seny védnöke is köszöntötte a jelenlé-
vőket.

- Vác szépségére nem csak örökölt 
adottságként kell gondolnunk, hanem 

Díjazták a "Virágos Vác" 
verseny kitüntetettjeit

mindannyian hozzájárulhatunk a város 
szépítéséhez. Saját magunkról állítunk 
ki bizonyítványt azzal, ahogyan közvet-
len környezetünket gondozzuk, csino-
sítjuk. Ebben pedig fontos segítség ez a 
nagyon dicséretes mozgalom is - fogal-
mazott a főpásztor.

Az idén tizennyolc családi házas 
résztvevő, társasházi- vagy intézményi 
közösség ezüst oklevél elismerésben ré-
szesült, mivel már hat egymást követő 
évben a díjazottak közé kerültek, nyolc 

bronz oklevél talált gazdára (öt egymást 
követő díjazásért), illetve - negyedik 
elismerése jutalmaként - tíz nevező 
"Virágos Vác - Virágos ház" tábla díjban 
részesült.

Külön köszöntötték a szervezők 
Sulina Istvánnét és Vojtki Pálnét, akik 
idős koruk ellenére példaadó lelkese-
déssel vesznek részt a mozgalomban és 
másokat is buzdítanak.

A díjkiosztó eseményen - mely foga-
dással zárult - nagy sikert aratott Banda 
Pál cimbalom művész előadása. 

Ribáry Zoltán

Számos általános- és középiskola se-
gítette november 11-én a város egyik 
népszerű közparkja, a Rózsakert őszi 
nagytakarítását.

Az ötlet a körzet önkormányzati 
képviselőjének, Pető Tibor alpolgármes-
ternek köszönhető, ő kezdeményezte 
ezt a programot még korábban, érte-
lemszerűen hagyományteremtő szán-
dékkal.

Az idei takarításban - a Vác Város 
Környezetvédelméért Alapítvány és a 
Váci Városfejlesztő Kft. közreműkö-
désével - nyolc iskola vállalt szerepet, 
az Árpád-fejedelem-, a Juhász Gyula-, 
a Radnóti Miklós nevét viselő intéz-
mény és a Karolina Katolikus Általá-
nos Iskola, továbbá a kereskedelmi-, a 
mezőgazdasági szakközépiskola, a Ma-
dách-gimnázium és a Váci Szakképzési 

Centrum Boronkay György Műszaki 
Szakgimnáziuma és Gimnáziuma.

A diákoknak a lehullott levelek 
összehúzása, zsákba gyűjtése, a szemét 

Közösségi munka a népszerű Rózsakertben összeszedése volt a fő feladata, egy kis 
csapat madárodut készített, mások a 
rózsatövek metszésében is jeleskedtek.

- Köszönetet mondunk minden 
résztvevő diáknak, a közreműködő is-
koláknak. És persze a Váci Városfej-

lesztő Kft.-nek is 
a szerszámok, a 
gyűjtőzsákok biz-
tosításáért.   Össze-
fogva három-négy 
óra munkával na-
gyon szépen rend-
be lehet tenni egy 
ekkora területet, a 
szép végeredmény 
pedig mindenki-
nek örömöt jelent-
het - nyilatkozta 
a Vác Város Kör-
nyezetvédelméért 
Alapítvány részéről 
Bíró György prog-
ramvezető.
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A Szociális Munka Napja városi meg-
emlékezésének adott otthont november 
14-én a Madách Imre Művelődési Köz-
pont. A változatos kulturális műsorral 
színesített, fogadással záruló rendezvé-
nyen nyolc szakember vehetett át elis-
merést, közülük hárman részesültek a 
kiemelt, Vác Város Szociális Munkáért 
kitüntető címben. 

A Szociális Munka Napján minden 
évben az elesettekért, a kirekesztette-
kért, a támogatásra és segítségre szoru-
lókért dolgozó szakembereket köszön-
tik. 

- Az állami szintű szociális gondos-
kodást két nagyon fontos alap határozza 
meg, az emberi jogok érvényesítése és a 
társadalmi igazságosság. Hazánkban 
jelenleg csaknem hétszázezer ellátott 
érintett, de az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy a társadalom mintegy harmada 
jogosult lehetne valamilyen jogcímen. 
Tehát óriási feladat hárul a szférában 
dolgozókra, legyenek akár különböző 
intézmények, akár segélyszervezetek 
munkatársai - mondta köszöntőjében 
Fördős Attila polgármester, hozzátéve, 
hogy Vácott komoly ellátórendszer mű-
ködik, és az önkormányzat minden le-
hetséges támogatást megad ezeknek az 
intézményeknek, szervezeteknek.

A városvezető emlékeztetett: még 
csupán száz-százhúsz éves hagyomá-
nya van szakmaszerűen az állami szintű 
szociális gondoskodásnak, és a szakem-
bereknek több irányú képzettséggel kell 
rendelkezniük, de hivatásuk leglényege-
sebb összetevője a hátrányos helyzetű-
ek sorsa iránti érzékenység, a beleérző 
képesség.

- Őszinte nagyrabecsülésemet feje-
zem ki a szociális szférában dolgozók-
nak, sok erőt, kitartást kívánok áldo-

zatos munkájukhoz! - zárta szavait a 
polgármester.

Ezt követően az esemény kulturális 
műsorában közreműködtek: Pankotay 
Péter előadóművész, az evangélikus 

óvoda apróságai, a Bartók-Pikéthy ze-
neiskola növendékei, a Bölcsődék- és 
Fogyatékosok Intézménye csoportja.

A színes műsor után következett az 
elismerések átadása, a díjakat Fördős 
Attila polgármester, Mokánszky Zoltán 
alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita, 
az Intézményfelügyeleti és Humán 
Osztály vezetője adta át a kitüntetettek-
nek.

Az idén hárman részesültek a "Vác 
Város Szociális Munkáért" kitünte-
tő címben: Győri Pálné családsegítő, a 
Váci Család-és Gyermekjóléti Központ 
munkatársa, Dr. Gyurcsán Csabáné, a 
Váci Egyházmegyei Karitász igazgatója 
és Soltész Józsefné kisgyermeknevelő, a 
Bölcsődék- és Fogyatékosok Intézmé-
nye munkatársa.

Kitüntetést kapott továbbá Brellosné 
Faludi Szilvia és Stefanik Renáta kis-
gyermeknevelő (Bölcsődék- és Fo-
gyatékosok Intézménye), Danicz 
Péterné ápoló-gondozó (Vác Város 
Önkormányzatának Idősek Otthona és 
Klubja), Neumann Brigitta csoportve-
zető, Udvari Mihályné esetmenedzser 
(Váci Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont). R. Z.

Kitüntetések a Szociális Munka 
Napja városi ünnepségén

Szalagátvágó eseményt tartottak novem-
ber 16-án az alsóvárosi Vám utcai tagóvo-
dában annak kapcsán, hogy a Michelin 
Hungária Kft. adományaként egy korsze-
rű mászókával és egy rugós játékkal gaz-
dagodott az udvari játszótér, illetve gumi-
tégla borítás került a magasabb eszközök 
alá.

- Óvodánk szakmai programjában ki-

emelt hangsúlyt kap az egészséges, sportos 
életmódra nevelés, de ennek kulcsa, hogy a 
kicsiket mozgásra csábító eszközök maxi-
málisan biztonságosak legyenek. Nagyon 
fontos tehát számunkra ez a mostani fej-
lesztés - mondta az eseményen Lambekné 
Gál Gabriella, a tagóvoda vezetője.

Az önkormányzat képviseletében 
Fördős Attila polgármester, Mokánszky 
Zoltán alpolgármester és Mohácsiné Dim 

Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán 
Oosztály vezetője is részt vett a szalagát-
vágáson.

- Nagy öröm, hogy egy intézményünk 
új eszközökkel gazdagodott, illetve maxi-
málisan biztonságosakká váltak az udva-
ri játékok mind itt, mind a Kertész utcai 
tagóvodában, köszönetet mondok ezért 
az adományozó cégnek. Ez a fejlesztés is 

bizonyítja, hogy az önkor-
mányzat és a városban mű-
ködő vállalkozások között 
szoros, gyümölcsöző part-
neri viszony van, amit per-
sze még tovább lehet erő-
síteni. Összesen tizenegy 
tagóvodánk van, bízom 
benne, hogy a későbbiek-
ben másutt is megvalósul-
hatnak hasonló fejlesztések 
különböző felajánlások ré-

vén - mondta a sportért és kultúráért fele-
lős alpolgármester.

A Michelin Hungária nevében dr. 
Orosz József külkapcsolatokért felelős ve-
zető kiemelte: a cég csaknem egy évtizede 
kezdte el azt a társadalmi felelősségválla-
lási programját, amelynek keretében már 
nagyon sok óvodát támogattak ország-
szerte, s hozzátette, hogy Vácon is folytat-
ni kívánják ezt a fajta adományozást.

Biztonságosabbá váltak az udvari 
játékok két tagóvodában
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November folyamán a Madách Imre 
Művelődési Központban is megte-
kinthették az érdeklődők a Márton 
Áron emlékévhez kapcsolódó vándor-
kiállítást.

- Márton Áron püspök egész élete 
példa értékű, a mai szekularizált világ-
ban nagyon fontos, hogy minél jobban 

megismerjük életművét, erőt merítve 
a keresztény, nemzeti értékek melletti 
tántoríthatatlan kiállásából - mondta a 
kiállításnyitón Fördős Attila polgármes-
ter.

Harrach Péter, a választókerület 
országgyűlési képviselője azt hangsú-
lyozta, hogy a 120 éve született Már-

ton Áron püspök életpéldája minden 
keresztényt figyelmeztet, hogy ki kell 
állni a keresztény-nemzeti értékekért, a 
társadalmi felelősségvállalás jegyében, a 
nemzet, a haza szolgálatában.

Gál Gergely, a Márton Áron emlékév 
programbizottságának vezetője köszö-
netet mondott a művelődési központ-
nak és a KDNP helyi szervezetének, 
hogy Vácra is elhozhatták a vándorki-
állítást.

Beer Miklós megyés püspök elmond-
ta: az emlékév kapcsán nagyszerű, fel-
emelő érzést jelentett számára Márton 
Áron Csíkszeredán felállított szobrának 
avatóünnepsége, amelyen szavai szerint 
jól érzékelhető volt, hogy a kommuniz-
mus évtizedeiben meghurcolt főpapra 
a székelyek Mózeseként tekintenek az 
erdélyi magyarok.

- Kérjük Márton Áront, Mindszenty 
Józsefet és minden szentünket, hogy 
járjanak közben értünk magyarokért! - 
mondta zárszóként Beer Miklós.

A kiállításmegnyitón közreműkö-
dött Dobos Levente, a Karolina-iskola 
diákja, aki népdalokat adott elő furu-
lyán. 

R. Z.

Az idén tizenkettedik alkalommal ren-
dezték meg Radomban a Nemzetközi 
Gombrowicz Fesztivált. A rendezvényre 
kétévente kerül sor. Ezúttal tizenegy pro-
dukciót, hét lengyel, egy francia, egy spanyol, 
egy argentin és egy magyar Gombrowicz-
előadást láthatott a fesztivál közönsége 
október 22. és 29. között. „Az esküvő” 
négyszer, az Yvonne, burgundi hercegnő öt 
változatban szerepelt a programban.

A zsűri tagjai, Jacek Wakar (színházi 
kritikus), Jan Bończa-Szabłowski (színházi 
kritikus), Bożena Sawicka (a lengyel kultu-
rális minisztérium munkatársa), Aleksander 
Mardań (drámaíró) és Peterdi Nagy Lász-
ló (színháztörténész, író) az utolsó előadás 

után úgy döntöttek, hogy 
a Váci Dunakanyar Szín-
ház és a Nemzeti Színház 
koprodukciója, az Yvonne, 
burgundi hercegnő kapja 
a leglátványosabb előadás 
díját.

„Nagyon büszke vagyok 
arra, hogy ezen a rangos és 
nagy múlttal rendelkező 
fesztiválon részt vehettünk, 
mely már önmagában is ha-
talmas eredmény egy ilyen 
fiatal színház számára. Az 
viszont külön öröm, hogy a 

tizenegy produkció közül a miénk lett a leglát-
ványosabb előadás” – mondta Kis Domonkos 
Márk, a Váci Dunakanyar Színház igazga-
tója.

A produkció jelmez- és díszlettervező-
jét, Alla Fedoryshyna-t nem először jutal-
mazták az előadás képi világáért. Májusban, 
a tizennyolcadik alkalommal megrendezett 
Melpomeni Tavria Nemzetközi Színházi 
Fesztiválon, Herszonban is tarolt a magyar 
előadás, itt négy díjat vehettek át készítői: 
a legjobb női főszereplőnek (Pataki Szil-
via), a legjobb férfi főszereplőnek (Kaszás 
Mihály), a legjobb férfi mellékszereplőnek 
(Ivaskovics Viktor) járó elismerést, és a leg-
jobb látvány díját.

Mindennapi felfedezések
Vác bűvkörében
Váci Anzix címmel nyolc alkotó - 
Cservenák Péter, Fekete István, Lehotka 
László, Mester Bori, Molnár Ferenc, Né-
meth Árdád, Orvos András, Tumbász 
András - tárlatát láthatta a közönség 
november folyamán a Lyra Könyvesház 
Torony Galériájában.

A tárlatot Sveiczer Albert tréner nyi-
totta meg, aki elmondta: mivel még csak 
rövid ideje élnek Vácott, egyelőre felfe-
dezők a városban, de máris érzik, annyi 
érték és szépség van itt, hogy ezt soha 
nem fogják megunni.

- A kiállításon szereplő alko-
tók munkái is ezt bizonyítják, azt 
érzékelteik, hogy helyiként is átélheti az 
ember a felfedezés, a rácsodálkozás örö-
mét - mondta Sveiczer Albert, s szavait 
több alkotó is megerősítette, mondván, 
nyitott szemmel járva Vác mindig kínál 
valamilyen új látványélményt.

Vácott is megtekinthették az érdeklődők 
a Márton Áron emlékkiállítást

Radomban is fesztiváli díjat kapott 
az Yvonne, burgundi hercegnő



                                                         VÁCI HÍRNÖK   I   2016 NOVEMBER  I    XVII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM  9Kultúra

Koncert a Nemzeti Színházban, léleg-
zetelállító siker az október 23-ai városi 
ünnepségen, közös fellépés Andrea 
Bocellivel, adventi hangverseny-so-
rozat a Zeneakadémián - ezek alapján 
joggal mondhatjuk, hogy története 
egyik kiemelkedő sikerfejezetét írta és 
írja ezekben a hetekben, hónapokban 
a Vox Humana kórus, részben a Vác 
Civitas Szimfonikus Zenekarral kö-
zösen.

A nemzeti ünnep előestéjén - a Csa-
ládháló szervezet felkérésére és szerve-
zésében - a kórus és a zenekar, a debre-
ceni Canticum Novum kamarakórussal, 
a Jubilate Gyermekarral, a Magyar Álla-
mi Operaház szólistáival együtt ünnepi 
hangversenyt adott a Nemzeti Színház-
ban. Az október 23-ai váci megemléke-
zésen felállva tapsolta meg a közönség 
a szimfonikusok és a szólót játszó Cs. 
Nagy Ildikó zongoraművész előadását. 
Az énekkar közreműködött a világhírű 
tenor, Andrea Bocelli "Il Grande Mistero" 
című világturnéjának a budapesti Szent 
István Bazilikában november 5-én ren-
dezett koncertjén. Az adventi időszak-
ban pedig - a Danubia Szimfonikus 

Zenekarral együtt - négy hangversenyt 
adnak a Zeneakadémián.

Sándor Bence karnagy, a Vox Huma-
na Kórus és a Vác Civitas Szimfonikus 
Zenekar vezetője elmondta: természe-
tes, hogy egy-egy művészeti közösség 
életében a sikeres időszakok mellett 
hullámvölgyek ugyancsak vannak - jelen 
esetben inkább voltak, hiszen a kórus és 
a zenekar most túlzás nélkül egyaránt 
szárnyal. 

- Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint 
az, hogy amíg a legutóbbi időkig jobbá-
ra saját magunk szerveztük a program-
jainkat, addig mára az a helyzet, hogy 
egy-egy felkérést már sajnálatunkra 
nem is tudunk teljesíteni a kórussal. És 
ebben nagyon fontos összetevő a kö-
zönség szeretete, elismerő visszajelzése, 
hiszen minden siker újabb megerősítést 
ad névleg amatőr énekkarunknak. Meg 
is ragadom az alkalmat, hogy ezúton is 
köszönetet mondjak a közösség tagjai-
nak, akik a szabadidejükből áldoznak az 
együtt éneklésre, a heti kétszeri próbára 
- emelte ki Sándor Bence.  R. Z.

Az irgalmasság szentévéhez kapcso-
lódva adott ingyenes koncertet a világhírű 
tenor, Andrea Bocelli november 5-én este 
a Szent István bazilikában. 

A Nagy Titok: A család evangéliuma, 
az emberiesség iskolája korunkban” című 
rendezvénysorozat magyarországi állo-
másán Erdő Péter bíboros evangelizált.

"Ezután következett Andrea Bocelli 
koncertje, amelyen többnyire mindenki 
által ismert egyházzenei művek és ope-
rarészletek csendültek fel. Elhangzott 
például a Halleluja Händel Messiásából, 
Mozart Requiemjének két tétele, több Ave 

Maria-feldolgozás, de a Misszió című 
film zenéjének egyik, Ennio Morricone 
jegyezte darabját is meghallgathatta a 
közönség. A világhírű tenor a Danubia 
zenekarral és a Marcello Rota vezényel-
te Vox Humana kórussal, valamint az 
ukrán Anastasiya Petryshak hegedűmű-
vésszel kiegészülve a szeretet szépségébe 
és csodáiba avatta be a közönséget" - írta 
tudósításában a Magyar Kurír katolikus 
hírportál.

A Vox Humana kórus és a Vác Civitas 
Szimfonikus Zenekar sikertörténete Adventi vásár és 

Téli ünnepi napok
Az MTVA "Jónak lenni jó" elnevezésű jó-
tékonysági programja keretében Bogányi 
Gergely zongoraművész koncertjével 
kezdődik az idén a Madách Imre Műve-
lődési Központ "Téli ünnepi napok" című 
hagyományos rendezvénysorozata.

A december 4-én 19 órai kezdettel 
tartandó hangversenyen a Liszt- és Kos-
suth díjas, Vác Város Díszpolgára cím-
mel is elismert zongoraművész Liszt, 
Chopin és Beethoven műveket szólaltat 
meg a saját maga tervezte, már világhírű 
modern zongorán. A koncert díjtalan, 
ingyenes belépőjegyek a művelődési 
központ jegypénztárában igényelhetők! 
A "Jónak lenni jó" program rendezvényé-
nek pénzadományait a tíz éves jubileu-
mához érkezett Református Szeretet-
szolgálat kapja.

A Téli ünnepi napok sajtótájékoz-
tatóján Retzler Péter, a művelődési köz-
pont igazgatója hangsúlyozta: a február 
végéig tartó rendezvénysorozat összeál-
lításakor arra törekedtek, hogy minden 
korosztály bőven találjon kedvére való 
programot.

Az igazgató külön kiemelte a mű-
velődési központ új időszaki kiállításait: 
december 9-én Makovecz Imre építő-
művész grafikáiból összeállított kiállítás 
nyílik az emeleti galériában, a Jeszenszky 
teremben pedig december 17-től 2017. 
január 4-ig a nagy múltú Téli tárlat vá-
logatását tekinthetik meg az érdeklődők.

A szintén a művelődési központ 
szervezte főtéri adventi vásár főszerve-
zője, Borossa Zsóka megemlítette, hogy 
az idén is vannak újdonságok, így pél-
dául a díszítés új fontos eleme a lefe-
dett, téliesített szökőkútnál felékesített 
gyertyás, díszfényes adventi koszorú, és 
a tervek szerint a területet övező fákra is 
kerülnek fényfüzérek.

Az adventi vásárhoz kapcsolódó-
an az idén is meghirdette a művelődési 
központ a már hagyományos karácsony-
fa díszítő versenyt.

FIGYELEM! Az első tizenöt je-
lentkezőnek a szervezők biztosítják a 
díszítendő fát!

A cél az, hogy egyedi karácsonyfa 
dekorálási ötletek valósulhassanak meg, 
a kreativitást díjazza a zsűri.

A karácsonyfák feldíszítésének idő-
pontja: december 9-én pénteken és dec-
ember 10-én szombaton 12 óráig. Ün-
nepélyes eredményhirdetés és díjátadás: 
december 10-én 15:30-kor.

Bővebb információ: Madách Imre 
Művelődési Központ - 2600 Vác, Dr. 
Csányi L. krt. 63., tel: (27) 518 200
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Magyarország a tízmillió fotós országa - szok-
ták emlegetni némi öniróniával a honi fényké-
pészek. És valóban, szinte mindenkinek van 
egy-két jól sikerült fotója, de talán éppen ezért 
van különös értéke annak, amikor a szakava-
tott zsűri egy alkotást kiemelkedőnek ítél. 

A közelmúltban, "Az év természetfotósa pá-
lyázat" eredményhirdetésén egy váci fotográfust 
többször is az emelvényre szólítottak: Kis Dávid 
minden bizonnyal rekordot állított fel azzal, hogy 
három csodás képével egyből négy elismerést is 
bezsebelt.

Az itt látható felvétel bizonyult a pályázaton 
2016 legszebb magyar természetfotójának. En-
nek a halászó jégmadárnak, vagyis a képnek és 
alkotójának ítélte a profi fotósokból álló szakmai 
zsűri az első díjat az "Állatok a saját környezetük-
ben" kategóriában.

A pályázat és a hozzá kapcsolódó kiállítás a 
hazai fotós szakma kiemelt ünnepének számít, 
annál is inkább, mivel a természetfotókat tekint-
ve a magyarokat a világ legjobbjai között tartják 
számon. Az idei tárlat anyagát háromezer pálya-
munkából válogatták össze. Végül kevéssel több, 
mint száz kép került a falakra a Természettudo-
mányi Múzeumban.

Kis Dávidtól három képet is beválogatott a 
kiállításra a zsűri, három különböző kategóriá-
ban, és két felvétele díjnyertes lett. 

A három kép közül vitathatatlanul a „Haj-
nali fogás” a legsikeresebb, hiszen azon túl, hogy 
kiérdemelte a kategória első díját, egyúttal az idei 
év legszebb magyarországi természetfotójának 
bizonyult, továbbá a Természet világa magazin 
stábjától egy különdíjat is kapott. 

A legszebb magyar természetfotónak helyi 
vonatkozása is van, ugyanis ha hiszik, ha nem, 
Vácon készült! Nem is akárhogy.

- Onnan kezdődik az egész, hogy szöget üt 
az ember fejében egy gondolat, hogy mit szeretne 

látni és láttatni. Jó. Hogy lehet ezt megvalósíta-
ni? Először is kell egy hely. Ha láttatni akarom a 
környezetet, szép hely kell hozzá. Lehet, hogy a 
hely nem így szép, hanem úgy szép, akkor azt az 
időjárási körülményt kell megtalálni, amikor az 
szép. Ha mindez megvan, akkor meg kell keresni 
a főszereplőjét a képnek, ami szintén egy nehéz 
feladat, mert sokat kell terepen lenni ahhoz, hogy 

az ember tudja, merre mozog, mit szeret az év, az 
évszakok és a nap különböző szakaszaiban az a 
bizonyos főszereplő - mondta a kulisszatitkokról 
Kis Dávid.

A fotós a „Hajnali fogást” Vác egyik kevésbé 
látogatott árterületén, sok évi tapasztalatát fel-
használva, végül egy nagylátószögű objektívvel 
felszerelt fényképezőgéppel kattintotta le, mind-
össze pár centiméter távolságból, távirányító 
segítségével. Többek közt ez adja a kép különle-
gességét, hiszen a közelben felállított kamera a 

környezetet is láttatni engedi, amit nagyobb tá-
volságból nem lehetett volna megvalósítani. 

Sándor Lajos 

Vácon készült az év legszebb 
magyar természetfotója 

A kiállításra kiválasztott képek anyagából „Az 
év természetfotói Magyarország 2016” címmel 
album jelent meg az Alexandra Kiadó gondozá-
sában.

KözKincseinK: 
Vácról indult el az intézményesített 
hazai lélekgyógyászat
Kis városunk milyen híres és sokoldalú! Gondolták volna 

például, hogy hazánkban (noha akkoriban az ország háromszor ak-
kora volt, mint most)  Vácott hozták létre az első elmegyógyintézetet, 
Schwartzer Ferenc jóvoltából? 

Tőlünk nyugatabbi és jóval keletebbi előzmények után nálunk egé-
szen a 19. század közepéig várni kellet egy ilyen közőrülde létrehozá-
sára. Igény pedig - sajnos - lett volna rá, már 1791-ben is foglalkozott 
egy rendelet egy ilyen kórház felállításának kérdésével. A legközelebbi 
ugyanis Bécsben működött, amely 1815-ben megüzente a tehetősebb 
magyarországi családoknak, hogy még pénzmegváltással sincs több 
hely a szeretteik számára! Az első hazai magán elmeintézetet 1842-ben 
- felebaráti érzésből - Pálya József alapította, de a csupán 12 beteg befo-
gadására alkalmas intézet anyagi okok miatt néhány év múlva be is zárt. 
Az első komolyabbat tehát - amely évtizedeken keresztül ténylegesen 
menedéket adott és a gyógyulás reményét nyújtotta a betegek számára 
- Schwartzer Ferenc alapította 1850-ben, méghozzá Vácon.

A Baranya megyei Babarcon született alapító - részben Angliában, 
Belgiumban és Franciaországban abszolvált - szakirányú tanulmányai 
végeztével, tapasztalatokkal felvértezve már 1848-ban szorgalmazta a 
minisztériumnál egy köztébolyda felállítását, ezt azonban akkor eluta-
sították. A forradalom és szabadságharc viharai után - időközben ifjú 

feleségével, Klammer Annával együtt Vácra költözve - 1850 márciusban 
ismét beadványt intézett az illetékesekhez egy intézet létrehozása ér-
dekében. Azt írta: „Magyarország messze elmarad ebben a kérdésben. Az 
elmebetegeket rossz börtönökben tartják, és gonosztevőként kezelik. Az elme-
gyógyászatban járatlan orvosok és laikusok mulasztásából számos olyan be-
teg elpusztul, aki idejében megfelelő kezeléssel megmenthető lett volna!” Nem 
kapván segítéseget, 1850 június 15-én felvette az első beteget magán 
elmegyógyintézetébe, amely gyakorlatilag az otthonában működött. Az 
engedélyt valójában csak a következő év tavaszán kapta meg. Ekkor 
8-10 beteget látott el a magánintézet, amely később átköltözött a nagy-
préposti lakba (ma az egyházmegyei gyűjtemény épülete). 1850 végén 
újabb beadványt készített, amiben arra tett javaslatot, hogy a Váchoz 
közeli Migazzi-kastélyt alakítsák át elmegyógyintézetté. Végül nem 
történt előrelépés az ügyben, így 1852 januárjától Budára, a Kékgo-
lyó utcába helyezte át kis magánintézetét. Ott átalakíttatta a Teleki féle 
udvarházat, az engedélyek beszerzését követően pedig már 50 beteget 
látott el a kórház. Az Első Magyar Budai Magán és Elmegyógyinté-
zetben később 100 elme- és 20 idegbeteget kezeltek egyszerre, köztük 
olyan közismert személyiségeket, mint Vachot Sándor, Szemere Bertalan, 
Högyes Endre.

Schwartzer Ferenc munkásságával viszonylag fiatalon lefektette a 
hazai elmeorvoslás alapjait, „A lelkibetegségek általános kór és gyógytana” 
című könyve mérföldkőnek számít az elmeorvoslás történetében. 

(Ezúton is köszönetet mondok a városi levéltárnak a múltidéző írás el-
készítéséhez nyújtott segítségért!)  

Kegyes Zoltán
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Programajánló

Váci Dunakanyar Színház

December 9. 19 óra
Georges Feydeau: Bolha a fülbe - bohózat 
két részben
Jegyár: 3200 Ft

December 10. 19 óra
Paul Portner: Hajmeresztő - Kétrészes 
bűnügyi társasjáték, a Veres 1 Színház pro-
dukciója
Jegyár: 2900 Ft

December 18. 11 óra
A betlehemi csillag - Zenés karácsonyi já-
ték, a Kormorán együttes "Betlehemi kirá-
lyok" és "A betlehemi csillag üzenete" című 
műveinek felhasználásával
Jegyár: 1400 Ft

December 21. 19 óra
Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül? - A 
váci Fónay-HUMÁNIA Önképzőköri Tár-
sulat és a Leányfalui Árvácska Színjátszó 
Kör közös előadása
Jegyár: 1000 Ft

December 30. 19 óra
Vigadjunk előre, az új év bőrére! - 
előszilveszter a Váci Dunakanyar Színház-
ban (Vadnai László, Rejtő Jenő, Nádassy 
László klasszikus kabaréjelenetei - Hacsek 
és Sajó, Jelenetek egy házasságból, A tacskó; 
Kálmán Imre, Eisemann Mihály, Fényes 
Szabolcs népszerű melódiái - A jányok an-
gyalok, Hajmási Péter, Cintányéros cudar 
világ! Sztárvendég: Várkonyi András, fellé-
pő művészek: Bajza Viktória, Haffner Ani-
kó, Pankotay Péter, Ruzicska László, Smál-
Szilaj Gábor, a zongoránál: Hegedűs Valér)
Jegyár: 4900 Ft, ami tartalmazza az ál-
lófogadáson való részvételt és a pezsgős 
koccintást

Madách Imre Művelődési Központ

December 6. 17 óra
Mikulás műsor a Buborék együttessel - In-
teraktív koncert-show minden korosztály-
nak. Kalandozz a varázslat birodalmába 
a Buborék együttessel! Építsünk közösen 
hóembert! Ez hó nélkül nem lehetséges? 
A Buborék együttes a hóról is gondoskodik. 
Tartsatok velünk!
Jegyár: 600 Ft
A műsort a Nemzeti Kulturális Alap 

Cseh Tamás Programja támogatja. 

December 8. 19 óra
Best of L’art pour l’art  - A társulat ezzel 
a műsorával a közönség óhajának engedel-
meskedik. Színpadra viszi azokat a jelene-
teit, dalait, amelyeket az elmúlt 30 évben a 
rajongók újra meg újra követeltek tőlük 
Jegyár: 2700 Ft (elővételben), 3000 Ft 
(az előadás napján)

December 9. péntek 21 óra
Rock & Roll party a Panoráma együttessel 
a Jeszenszky teremben
Jegyár: 700 Ft

December 10. 15 óra
A László Imre Nótakör hagyományos ad-
venti és karácsonyi műsora
Jegyár: 500 Ft

December 10. 20 óra
A Váci Jazz Klub programsorozata kere-
tében: Nagy János – Mózes Tamara duó 
előadása a Jeszenszky teremben
Jegyár: 800 Ft  
A program megvalósulását az Nemzeti 
Kulturális Alap támogatja.

December 11. 16 óra
Karácsonyi harangok - Ünnepváró elő-
adás a kamarateremben a Thália Művé-
szeti Egyesület, Gyémánt Musical Stúdió 
ifjúsági csoportjának előadásában
Jegyár: 800 Ft

December 17. 17 óra
Szlovák karácsony - A hagyományos ese-
ményen ezúttal a Nyitra-Drazovce-i Ha-
gyományőrző Együttes lép fel. 
A belépés díjtalan!

December 17. 19 óra
Az Antonio Vivaldi Kamarazenekar 
hangversenye a kamarateremben, ven-
dégművészek: Dónusz Katalin énekmű-
vész, Homoki Gábor hegedűművész, mű-
vészeti vezető: Csűry Lajos
Műsoron: Corelli, Vivaldi, Bach, Haydn, 
Schubert, Bizet, Brahms, Strauss, Lehár és 
Skoryk művek
Jegyár: 1200 Ft (elővételben), 1500 Ft 
(az előadás napján)

December 18. 16 óra 
A dzsungel könyve  - musical a Parlando 
Társulat előadásában
Jegyár: 1200 Ft

December 29. 19 óra
Vazul vére - történelmi rockopera - A tri-
lógia első része I. István halála körül ját-
szódik a német báb, Orseolo Péter második 
országlásának idejében. A Vazul fiak visz-
szatérnek, ébrednek az ősvallásban még hí-
vők. Kezdetét veszi a Vata-féle pogányláza-

dás. A darab az összefogás fontosságáról, a 
világban betöltött szerepünkről szól. Nagy-
méretű vetített háttér, 10 énekes, táncosok, 
dobosok, harcművészek teszik teljessé az 
utazást a magyar történelem egyik elfeledett 
eseményébe, ízig-vérig rockoperai elemekkel.
Jegyár: 3200 Ft (elővételben), 3500 Ft 
(az előadás napján)

December 30. 19 óra
Dunakanyar Rock & Roll előszilveszter 
a Jeszenszky teremben a Rocken Dogs, a 
Phoenix RT és a Steroid együttessel
Jegyár: 1000 Ft

Katona Lajos Városi Könyvtár

Üveg-festett világom
Walcz Beáta kiállítása 
(Megnyitó: December 
1-jén 18 órakor. A kiál-
lítás 2017. január 3-áig 
látogatható.) 

December 8. 17 óra
Ismeretterjesztő előadás
A Monarchia kínai gyarmatától Csepel 
teherautók tibeti eladásáig, és a Budapest-
Belgrád gyorsvasút megépítéséig  – Körkép 
a magyar-kínai kapcsolatokról. P. Szabó 
József külpolitikai újságíró, Kína-szakértő 
előadása
A program ingyenes!
 
December 10. 10.00-13.00 óráig 
Családi nap – kézműves foglalkozás gyer-
mekeknek
A foglalkozás ingyenes!
 
December 22., 29. nyitva tartási időben
Téli szüneti családi napok - Szünidei fog-
lalkozás Petra könyvtáros nénivel
A foglalkozások ingyenesek!

Adventi gyertyagyújtások 
a Fehérek templománál:

December 4. 18 óra 
(igét hirdet Detre János 

evangélikus lelkész) 

December 11. 18 óra 
(igét hirdet Csuka Tamás 

református püspök) 

December 18. 18 óra 
(igét hirdet Meláth 

Attila baptista lelkész) 
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H K SZe Cs P SZo

november-
december

25      A 26     B
27      C 28     D 29      E 30      F 1        G 2       H
3         I 4       A 5        B 6        C 7        D 8       E
9        F 10     G 11      H 12       I 13      A 14     B
15     C 16     D 17      E 18       F 19      G 20     H

   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, Pap 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, Zrínyi 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

Anyakönyvi hírek:

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

   Központi orvosi ügyelet
(felnőtt és gyermek)

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

Elérhetőség: 06-20/306-090
Ügyeleti idő:

hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig,
pénteken 16 órától 
hétfő reggel 7 óráig

Munkaszüneti napokon 24 órában!

Születések: Tardy Zsolt István és 
Rózsa Adrienn gyermeke: Patrik, 
Koczka Szilárd és Hegedűs Szilvia 
gyermeke: Jácint Mór, Tenják József 
és Chikán Boglárka gyermekei: Han-
na és Lili, Stefkovics Tamás és Peté-
nyi Anita gyermeke: Botond, Molnár 
Gábor és Macsu Emese gyermeke: 
Laura, Takács Balázs és Gelencsér 
Júlia gyermeke: Noel, Grauszman 
György és Kalló Zsófia gyermeke: 
Gergő János, Hódi Sándor és Ka-
tona Judit gyermeke: Emma, Berta 
Ferenc és Pál Katalin gyermeke: Má-
tyás, Bakay László és Müller Edina 
gyermeke: Borbála, Kotrucz István és 
Kisfaludi Vera gyermeke: Maja Kata, 
Gyombolai Zsolt és Kocsis Fruzsina 
gyermeke: Domos, Bagyinszki Ró-
bert és Mexikof Krisztina gyerme-
ke: Zoé, Rácz János és Strausz Éva 
gyermeke: Balázs, Drajkó Tamás és 
Bombar Melinda gyermeke: Lili, 
Szlizs Tibor és Iván Beáta gyermeke: 
Eszter, Jegyinák Sándor és Boldog 
Tünde gyermeke: Maja Elizabet, Ho-
lecz László és Ihracska Gerda gyer-
meke: Mira.

Házasságok: Keszei Balázs és Simon 
Eszter, Niegreisz Tamás és Lauter 
Zsuzsanna, Czvitkovics Attila József 
és Albert Éva Piroska, Mezei Sándor 
és Bódi Éva, Nagy Zsolt és Baranyi 
Julianna, Bartók Péter és dr. Palotai 
Hajnalka, Tyukodi István és Tóth 

Renáta, Pető Szilárd és Gáspár Szil-
via.

Halálesetek: Csáki Péter Pál /1927/, 
Pálvölgyi Jenő /1937/, Ferenczi Haj-
nal Anikó sz. Tóth Hajnal Anikó 
/1956/, Csányiné Károlyi Kamilla 
Ilona /1956/, Horváth Károlyné sz. 
Iliás Olga /1928/, Czakó Lászlóné 
sz. Szűcs Erzsébet /1965/, Szucsik 
Istvánné sz. Bártfai Piroska /1934/, 
Modróczky Györgyné sz. Mihály Ve-
ronika /1959/, Koncz Károly István 
/1951/, Varga Istvánné sz. Kristóf Éva 
/1938/, German József /1939/, Papp 
Lajosné sz: Csabai Mária /1933/, Ga-
ramvölgyi Jánosné sz: Laluja Margit 
/1931/, Lencsés Ferencné sz: Nagy 
Erzsébet /1925/, Strausz Györgyné 
sz: Terman Katalin /1925/, Kiss Já-
nos /1944/, Molnár Lászlóné sz: Du-
dás Márta /1946/, Fabi Andrásné sz: 
Tőtös Anna /1950/, Bahor Józsefné 
sz: Simon Margit /1943/, Hrozina 
József Sándorné sz: Kovács Ágnes 
Éva /1946/, Nándori Jánosné sz: 
Kuskó Julianna /1928/, Válóczy Tibor 
/1952/, Kovács Richárd Erikné sz: 
Holma Mária /1954/, Csanyiga Csa-
báné sz: Salgai Mária /1949/, Sziko-
ra Imréné sz: Pásztor Mária /1935/, 
Marinovszky Miklósné sz: Kuti Judit 
Mária /1951/, Maruszki Mihályné sz: 
Horlik Mária /1930/, Tóth Jánosné 
sz: Vass Mária /1933/, Kovács Lajos-
né sz: Szabó Ibolya /1935/.

Nyílt nap a menedékhelyen
Vác városában a hajléktalanok ellátását a 
Szociális Szolgáltatások Háza keretein 
belül működő Hajléktalanok Átmene-
ti Szállása, Nappali Melegedője és Éjjeli 
Menedékhelye végzi. 

Az intézmény a Rákóczi tér 20. szám 
alatt, egy épületen belül látja el a három 
alapfeladatot. 

Az éjjeli menedékhely beindításával 
az év minden napján megoldottá vált a 
fedél nélküli emberek éjszakai elszálláso-
lása. Idén márciustól népkonyha ellátás 
is biztosított a Baptista Szeretetszolgálat 
Országos Szociális Segítő Központ segít-
ségével, 50 fő részére. A szolgáltatást az 
intézményben regisztrált ügyfelek vehetik 
igénybe.

Az ellátottak minőségi ellátására tö-
rekedve minden pályázati lehetőséget 
igyekeznek megragadni, ebben az évben 
például ilyen forrásból bővíthették, kor-
szerűsíthették a vizes blokkot. Szintén el-
nyert pályázattal nyílászáró cserét is meg-
valósíthat az intézmény.

Járja Andrea igazgató koordinálásával 
a hagyományokhoz híven az idén is meg-
rendezik hagyományos nyílt napjukat, 
melynek időpontja december 2. (péntek), 
az esemény célja, hogy betekintést adja-
nak az ellátottak életébe és az intézmény-
ben folyó szakmai munkába.

A 10-19 óra között tartandó nyílt nap 
az intézmény bemutatásával veszi majd 
kezdetét, ezt követően színes kulturális 
műsor következik, illetve egész nap várják 
az adományokat, felajánlásokat - főként 
meleg ruházatot, alsóneműket, törölköző-
ket, plédeket és konzerv ételeket.

A Szociális Szolgáltatások Háza elérhető-
ségei: 06-27-311-027, hajszallo@gmail.com
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Napjainkban a látási problé-
mákkal élő emberek jelentős ré-
sze multifokális lencsét visel, mi 
több, teszi ezt megelégedettség-
gel. Sajnos sokan vannak a má-
sik állásponton, amely szerint az 
említett lencséket nehéz, esetleg 
nem is lehet megszokni. Ezen 
állásponton állók rendszerint 
sosem próbálták ki az említett 
szemüveglencse típust, többnyire 
hallomásból eredő félelmek ezek.

A szemüveglencse gyártó cé-
gek manapság széles célközönség 
igényeinek megfelelő, személyre 
szabható, a vizuális igényeket 
figyelembe vevő, így nagyobb 
vevőelégedettséget kiváltó szem-
üveglencséket gyártanak. A gyár-
tói háttérnek köszönhetően így 
az optikus szakembereken múlik, 
hogy a vásárló igényeinek és op-
tikai paramétereinek tükrében a 
legideálisabb típusú multifokális 
lencsét ajánlják, illetve készítsék 
el maximális pontossággal.

Természetesen a folyamat 
része - a vásárló megismerésén 
túl - a személyre szabott látás-
vizsgálat! Ezt követi az ideá-
lis szemüvegkeret kiválasztása 
és annak az arcra igazítása. A 
személyre szabhatóság folytán 
digitális eszközök segítségé-

vel feltérképezzük az adott arc 
anatómiai adottságait és gya-
korlatilag ennek és az előzőleg 
összegyűjtött információknak 
a birtokában gyártatjuk le a 
multifokális szemüveglencsét. A 
legyártatás megrendeléséig tartó 
folyamat precíz munkát igényel, 
így időigényes is, ezért célszerű 
előre megbeszélt időpontban fel-
keresni a szaküzletet a szemüveg 
megrendelése céljából!

Fontos tudni, hogy üzle-
tünkben – Földváry Optika Sze-
mészeti Centrum - a látásvizs-
gálatra 3 hónap, a multifokális 
szemüveglencsék megszokására 
pedig – gyártótól függően - 3 il-
letve 6 hónap megszokási garan-
cia időt biztosítunk!

Amennyiben úgy érzi, hogy 
bosszantó a távoli és olvasó szem-
üvegeinek a cserélgetése és szeret-
ne minden távolságra tisztán lát-
ni kültéren és beltéren egyaránt, 
ne habozzon! 2017.január 31-ig 
kiemelt kedvezménnyel kínáljuk 
a piacvezető HOYA multifokális 
szemüveglencse családot! Nézze 
meg kampány filmünket a www.
youtbe.com/Földváry Optika Vác 
Opticnet oldalon! 

Koncz Andrea 
optometrista/tulajdonos

A multifokális (progresszív) lencsékről…

Vác, Földváry tér, Nagymező u. 1-3.

Nyitva tartás: 
H-P: 10-18, Szo: 9-12

Beépítésre alkalmas ingatlanok eladásra:
- Vác, Budapesti főút 2-8. szám alatti "volt Karacs Kollégium" 3765/1 
hrsz-ú kivett kollégium művelési ágú ingatlan
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 helyiség - kereskedelem-szolgáltatás te-
vékenységi körre; - Vác, Március 15. tér 17. szám alatti, 3105/A/2 hrsz-ú, 
120 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség – kereskedelem-szolgáltatás 
tevékenységi körre; - Vác, Zöldfa utca 1. szám alatti, 4520/A/1 hrsz-ú, 142 
m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség - kereskedelem-szolgáltatás tevé-
kenységi körre; - Vác, dr. Csányi László krt. 45. szám alatti, 3173/A/5 hrsz, 
51,88 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség – kereskedelem-szolgálta-
tás tevékenységi körre; - Vác, Deákvári főtér 987/8/A hrsz-ú autóbuszvá-
rós pavilon, 47 m2 alapterülettel - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi 
körre; - Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2 db pavilon (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 helyiség - 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 helyiség - keres-
kedelem-szolgáltatás tevékenységi körre; - Vác, Budapesti főút 21. szám 
alatti, társasházi, műemléki épület, 3518/A/1 hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, 
nem lakás célú helyiség - kereskedelem - szolgáltatás tevékenységi kör-
re; - Vác, Deákvári fasor 2. szám alatti iroda épület, melléképület szabad 
helyiségei, területei - iroda, nyitott szín, szabad terület, raktár-tároló célra
Lakások értékesítésre: - Vác, Piarista utca 2. fsz. 4. (nyílt pályáztatással, 
csereingatlan beszámításával); - Vác, Ulrich köz 3. fsz. 1. (nyílt pályázta-
tással)
A pályázati feltételek teljes szövege megtalálható a www.vacholding.
hu és a www.vac.hu honlapon.

A Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
(Vác, Köztársaság út 34.) 2016. 11-12. havi hirdetései:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság pályázatot hirdet 
ÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI IGAZGATÓI pozícióra.
Főbb feladatok: A társaság feladataként meghatározott üzemeltetési és 
ingatlanfejlesztési célkitűzéseinek meghatározása, azok összehangolása a 
vállalatcsoport stratégiai elképzeléseivel; üzemeltetési (felújítási, karban-
tartási) illetve ingatlanfejlesztési feladatok meghatározása, menedzselése; 
üzemeltetési és ingatlanfejlesztési feladatokat végrehajtó szervezeti egysé-
gek irányítása; kapcsolódó pénzügyi forrással és humánerőforrással való ha-
tékony gazdálkodás megvalósítása; feladat-ellátási ütemtervek összeállítása, 
végrehajtásának ellenőrzése; releváns folyamatok leszabályozása, munkafo-
lyamatok irányítása és ellenőrzése; összehangolt együttműködés a társaság 
vezetésével és tulajdonosával, rendszeres beszámolás biztosítása.
Pályázati feltételek: felsőfokú műszaki végzettség és gazdasági szakirányú 
végzettség; minimum 5 év versenyszférában szerzett szakmai tapasztalat; 
minimum 5 év műszaki vezetői/projektvezetői tapasztalat, üzemeltetési is-
meretek; angol vagy német nyelv középfokú ismerete; B típusú gépjárműve-
zetői engedély; felhasználói szintű számítógépes ismeret; büntetlen előélet.
A pályázat tartalmazza: a pályázó eddigi szakmai életrajzát, szakmai el-
képzeléseit, az iskolai végzettséget és egyéb végzettséget tanúsító okiratok 
másolatát, bérezésre vonatkozó igényt.
Bérezés: egyéni megállapodás alapján. Az állás betöltése határozatlan időre 
szól, 3 havi rendes felmondási idővel.
A pályázat benyújtásának helye: Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű 
Társaság - 2600 Vác, Köztársaság út 34.
Jelentkezési határidő: 2016. december 1.
Érdeklődni lehet: Benyó Balázs ügyvezető igazgatónál.

A Váci Városfejlesztő Kft. gyakorlattal rendelkező TB-ÉS 
MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐT keres teljes munkaidőben. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi email címeken lehetséges: 
info@vacholding.hu, kurdi.beatrix@vacholding.hu
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Október 27-én nagy meglepetés érte a 
stadionban az edzésre érkező Csank János 
mesteredzőt, hetvenedik születésnapja al-
kalmából nagyszabású ünnepséget rende-
zett a tiszteletére a Vác Városi Labdarúgó 
Sportegyesület. 

- Nagyon fontos a múltunk ismerete, 
amiből tanulni lehet, és erőt is meríthetünk 
belőle. Mi itt Vácon a sport terén ugyancsak 
felnézhetünk sokakra. Például az 1993-1994- 

es szezonban magyar bajnoki címet szerző 
labdarúgó-csapatunkra, akiket Csank János 
mesteredző vezetett sikerre. Köszönjük neki, 
hogy szívébe zárta városunkat és  újra nálunk 
dolgozik, utánpótlást nevelő egyesületünket 

segítve - mondta köszöntőjében Pető Tibor 
alpolgármester, a VVLSE elöke.

Kiemelte még: látni kell, hogy a labdarú-
gás közösséget tud teremteni, szavai szerint 
ennek ékes bizonyítékát adta az idei Euró-
pa-bajnokság, amelynek kapcsán sokan meg-
érezhették, milyen nagyszerű élmény a közös 
szurkolás.

- Egy edzőnek mindenhol otthon kell 
éreznie magát, ahol feladatot kap, de kétség-
telen, hogy Vác nagyon fontos helyszín az 
életemben. Annak idején négy éven keresztül 

rommá vertük a magyar 
mezőnyt, sok klub szur-
kolói máig fújolnak ezért 
nekem, ha valamilyen 
szinten összeakadunk a 
csapataikkal, de én ezzel 
is ki tudok békülni. És 
még annyit: sokan talán 
zord, mogorva embernek 
tartanak, de elárulom, ez 
akár álca is lehet, hiszen 
egy kapus soha nem 
mutathatja ki igazán az 
érzéseit, nehogy azt lás-
sa  rajta az ellenfél, hogy 
majrézik, de nyilván én 
is el tudok érzékenyülni, 
most például ez a helyzet 
- mondta az ünnepelt.

Csank Jánost kö-
szöntötte az eseményen 
Benkő Tamás, a Magyar 
Labdarúgó Szövetség 
Pest megyei igazgatója is.

Nagy sikert aratott a 
születésnapi köszöntésen 
a nemrégiben elkészült 
Pest megyi futballinduló, 
melynek alkotója Pataky 
Attila és Gömöry Zsolt, az 
EDDA együttesből.

Az ünnepség végén felavatták a klubház 
dicsőségfalának új emléktábláját, mely felso-
rolja Csank János edzői pályafutásának leg-
fontosabb eredményeit. 

Ribáry Zoltán

Labdarúgás

A Vác FC legutóbbi eredményei
Cigánd SE - Vác FC: 1-1

Vác FC - Csákvár: 3-1
Kozármisleny- Vác FC: 0-1

Legutóbbi eredményeinek és a ri-
válisok szereplésének köszönhetően 
városunk csapata jelenleg a mezőny 
első felében foglal helyet a tabellán.

KéziLabda

A Váci KSE legutóbbi eredményei:
Váci KSE - Budakalász: 26-27

Komló - Váci KSE: 25-20
Váci KSE - Tele-

kom Veszprém: 22-29
Váci KSE - Mezőkövesd: 26-26

November elején - a férfi kézilab-
da élvonalban szereplő Váci KSE és a 
TBV Lemgo között történt megálla-
podás értelmében - Bartók Donát, a 
Váci KSE junior válogatott játékosa 
a Bundesliga nagy múltú csapatához 
igazolt. A váci egyesület mind a klub 
gazdasági, mind a játékos és a ma-
gyar kézilabda érdekeit figyelembe 
véve járult hozzá az átigazoláshoz. A 
jobbátlövő pótlását rövid távon házon 
belülről, hosszú távon az átigazolási 
piacról tervezi megoldani az egyesület 
vezetése.

Az Ipress Center Vác 
legutóbbi eredményei:

Ipress Center Vác - Duna-
újvárosi Kohász: 26–23

Kisvardai KC - Ipress Cen-
ter Vác: 24-26

Ipress Center Vác - Fe-
rencvárosi TC: 20-30

Csank János születésnapi köszöntése

Születésnap, vendégség, jönnek az ünnepek. 
Jó lenne idén valami eredeti ajándékötlet? 

Mi összegyűjtöttük a legjobb váci és környékbeli aján-
dékokat, hungarikumokat, sőt! Olyan design terméke-

ket is készíttetünk, amire senki sem számított. 
Kiknek ajánljuk? Gyerekeknek, barátoknak, mun-

katársaknak, távol élő családtagoknak.
Várunk egész évben az Eszterházy utcában, a Váci Ajándékboltban.

www.vacisouvenir.hu és a közösségi portál

December 4-én újra Mikulás futás
A nagy múltú tömegsport eseményre még a verseny napján is be 
lehet nevezni 8:00 és 9:50 között a Cházár-iskola udvari tornater-
mében, a nevezés díja 1000 Ft/fő.

Rajt: 10:05-kor a Március 15. térről. Táv: 2,5 km

Mikulás futás Future
Ebben a versenyszámban is lehetőség van helyszíni nevezésre, a ne-
vezési díj 3000 Ft. Rajt: 10:00-kor a Március 15. térről. Táv: 5,4 km

Mikulás futás Future +
A helyszíni nevezés természetesen ebben a kategóriában is lehetséges, 
a nevezési díj 4000 Ft. Rajt: 10:00-kor a Március 15. térről. Táv: 10 km

A futamok rajt- és célhelye a Március 15. tér.
Az esemény főszervezője: Bíró György (Váci Ifjúsági SE)

Eredmények:
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vulkanizáló-kazánkezelő 
és szerelő munkakörbe 

betanított munkásokat,
3 műszakos munkarendben, 

kiemelt bérezéssel: kafetéria, 
13. havi fizetés, 100%-os útiköltség térítés.

Váci partnerünk, a ContiTech 
részére keresünk munkavállalókat

A munkára jelentkezés módja: 
e-mailben: job61@prohumanallas.hu címen

AUTÓCSERE PROGRAMBAN 
MÁR 3.990.000 FT-TÓL!

Suzuki Vác márkakereskedés:
2600 Vác, Szent László út 29.
Telefonszám: (30) 335-1469, (30) 436-4965
E-mail: info@suzukivac.hu   
Web: www.suzukivac.hu

Az ajánlat tájékoztató jellegű, az akció részleteiről, a pontos felszereltségekről és árakról kérjük, érdeklődjön márkakereskedésünkben.


