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F
edezzék fel Vác kincseit!

Még térkép sem kell hozzá, hogy tavasszal a főtéren 
igazán szépet és értékeset találjanak. Egyetlen helyszí-
nen, a Pannónia házban már a nagykapun belépve rég 

nem látott kincsekre bukkanhatnak. Bizonyosan érdemes lesz végigjárni 
a ház folyosóit, egykori irodáit, pincéit, sőt az emeleti részen a házas-
ságkötő terem küszöbénél se forduljanak vissza! Ha belépnek az ajtón, 
és körbenéznek, ott a festészet Paganinijének monumentális alkotásai 
láthatók. Hincz Gyula európai hírű képei tobzódnak a színekben, 
tónusokban gazdag alkotásaira tekintve kézzel fogható, illetve látható 
lesz az emberi fantázia, érzelem és virtualitás világa. Az újságíró néha 
kiváltságos, mikor a megnyitó előtt egy kiállításra beszökhet. Ott nem 
csak a munkálatokba pillanthattunk bele és tudtunk meg titkokat, de a 
terem egyik rendezőjének mondatát is elcsíptük, sőt utólagos engedéllyel 
idézzük, mert egy mondatba sűríti a megszépült házasságkötő terem 
lényegét: „Olyan szép lett, hogy itt kedvem lenne újra elvenni az asz-
szonyt.” A házasságkötő teremből kilépve és továbbhaladva öntött vassal 
találkozhatunk. Tárgyiasult formában megtekinthetjük Közép-Európa 
legnagyobb öntöttvas-gyűjteményét, közel 500 remeket, melyek által bepil-
lantást nyerünk a 16. századtól kezdődő és 20. századig tartó polgári élet 
mindennapjaiba, az ipartörténet, a bányászat és kohászat történetébe. 
Tűzhátlapok, szobrok, kisplasztikák, dísztálak, csipketálak, faliképek, 
síremlékek, kályhák, háztartási eszközök olyan művészi formázásban, 
amit másutt hiába keresnénk, hisz az öntöttvas-művesség ma már nem 
létezik. Az értékek és különlegességek sorában nem ez az egyetlen terem. 
Az ínyenceknek Haraszti Béla Cukorszigetét ajánljuk. Az Európa szá-
mos országában elismert cukrászmester kiállítása, muzeális munkagépe 
is a Pannónia házban kapott helyet. Az édesszájúak együtt láthatják a 
Kőkapu és a Székesegyház kicsinyített mását, óvintézkedések végett csak 
vitrinen keresztül. Még mindig a földszint megannyi érdekessége között 
kalandozunk, mikor egy másik tárlathoz érve eszünkbe jut, hányszor 
örülhettünk góloknak, piros-kék, sőt piros-fehér-zöld sikereknek. Érmek, 
kupák, legendás lapátok és Hesz Mihály hajója is újra látható a nemzet 
sportvárosában, sportmúzeumában. Ahogy a test edzése mellett a szellem 
pallérozása is lényeges, jó, ha egy szép és használható könyv tartalma 
és kötése is harmonizál egymással. Váci György „Aranydíjas” könyvkö-
tőmester keze munkája nyomán ez mindig így történt. Kiskunhalas és 
Vác díszpolgárának szintén külön teremben állít emléket a gyűjtemények 
háza.  Tavasztól egyedülálló és állandó kiállításokkal várja vendégeit a 
város és a Pannónia ház.

Címlapfotó:  Sándor LajosCí l pf tó Sá d L j
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Polgármesteri évértékelő
A tavalyihoz hasonlóan a művelődési házban érté-
kelte városunk elmúlt esztendejét a polgármester. 
Fördős Attila beszélt a város gazdasági helyzetéről, a 
személyi cserék hátteréről és a kormányzati reformok 
miatt szükséges átszervezésekről is. A polgármester 
arról is szólt: a válság ellenére is van lehetőség a vá-
ros fejlődésére, ezek között említette a közlekedés és 
a közvilágítás fejlesztésének pályázati alapú támoga-
tását, de beszélt a turizmus gazdaságélénkítő hatá-
sáról is. Bemutatta azokat a területeket is, amelyek 
a kormányzati reformok miatt hoztak jelentős válto-
zást. Szólt az iskolák átadásáról, a járás felállításáról 
és az ehhez kapcsolódó személyi átszervezésekről is. 
A polgármester szerint a jövőben több kisebb és na-
gyobb uniós alapú fejlesztés megvalósulása várható a 
városban, emellett úgy látja, a jelenlegi keretek kö-
zött a turizmus beindítása gyakorolhat kedvező sze-
repet Vác gazdaságára.

A 2012-es értékelés érthetősége 
érdekében a városvezető elöljáróban 
visszatekintett arra a „súlyos örökség-
re” - gazdasági alapra, amely a 2010-es 
átadás-átvételt megelőző időszakot jel-
lemezte. Rámutatott, hogy a város ipar-
űzési adóból származó bevétele három 
év alatt 3,5 milliárd forinttal csökkent, 
miközben az önkormányzatnak 2012 
végéig ugyanazokat a feladatokat kellett 
ellátnia, mint korábban, azaz a korábbi 
évekhez viszonyítva nagyságrendekkel 
szűkebb anyagi bázisról indulhatott a 
jelenlegi városvezetés. Az is elhangzott, 
hogy a recessziót csak súlyosbította 
az a bevételcsökkenés, amely csak a 
két legnagyobb helyi adóbefi zető cég 
távozása miatt éves viszonylatban közel 
másfélmilliárdos mínuszt jelentett. A 
polgármester aláhúzta: a romló feltételek 
ellenére a városban ugyanazt a struk-
túrát kellett működtetni. Ezt követően 
a polgármester ennek a struktúrának 
az elmúlt évi – törvények, intézmény-
rendszeri átalakítások miatti – válto-
zását elevenítette fel és felidézte ezek 
következményeit. Részletesen kitért a 
kórház átadása körül kialakult helyzetre, 
sorolva azokat a szervezési, gazdasági 
anomáliákat, amelyek a korábbi évek 
rossznak bizonyult döntései miatt igen 
hátrányosan érintették a várost. Mint 
mondta, a kórházra az utóbbi években 
több mint 650 millió forintot kellett 
költeni, amely összeg a város egyéb 
területeiről vont el forrást. Megemlí-
tették azt is, hogy voltak olyan váci 
erők, amelyek még az elmúlt évben is a 
kórházi átadás városi érdekei ellen mun-
kálkodtak. Az iskolák állami átvételével 

kapcsolatban Fördős Attila rámutatott, 
hogy azt az idő előrehaladtával folyama-
tosan változó elképzelésbeli és törvényi 
környezet kísérte. Értékelése szerint a 
végül megvalósult helyzet előnytelen a 
települési gazdálkodás szempontjából, 
így iskoláink működtetése is a koráb-
ban tervezettnél nagyobb terheket ró 
majd a költségvetésre. A járási rendszer 
megalakulásával jelentősen átalakult a 
polgármesteri hivatal feladatrendszere 
is. Elsődleges szempontnak azt tartja a 
polgármester, hogy az átszervezést kö-
vető struktúra az abban dolgozó munka-
társakkal egy, a korábbi jó színvonalnak 
megfelelő működést eredményezzen. 
Az esetleges egyházi iskolaműködte-
tési átvételre irányuló elképzelésekkel 
kapcsolatos problémákat felidézve a 
polgármester a kommunikáció javítását 
is megoldandónak ítélte.

Városunk vezetője ezután rátért az 
elmúlt esztendő visszhangot kiváltó 
személyi döntéseire is. Emlékeztetett 
arra, hogy már korábban is voltak 
fenntartásai mind a főmérnökkel, 
mind a főépítésszel szemben. Ezek 
a gondok végül szakításhoz vezettek. 
(A főmérnök esetében Fördős Attila 
a volt laktanya területén történt ve-
szélyes hulladék lerakással összefüg-
gő, a főépítésszel kapcsolatban pedig 
egy feleslegesnek bizonyult előírást 
és a volt középvárosi temető körüli 
bonyodalmakat említette konkrétan.)
A holding működésével kapcsolatban 
felidézte, hogy a városban a település-
üzemeltetéssel összefüggésben már vol-
tak hasonló kezdeményezések és most 
újra a kiszervezés került előtérbe. El-

hangzott: ennek minél eredményesebb 
működtetéséért, a gazdasági ügyekért 
felelős Pető Tibor alpolgármester tett 
sokat. A szemétszállítással kapcsolatos 
gondok hátterét megvilágítva a pol-
gármester felidézte az utóbbi időszak 
történéseit, ezek Vácot hátrányosan 
érintő következményeit. Szükségesnek 
értékelte azt a lépést, hogy a város sa-
ját kézbe vette a hulladékgazdálkodás 
törvény által megengedett szegmenseit. 
A város életének további területeit 
számba véve, Fördős Attila sorolta a 
közbiztonság érdekében történt fej-
lesztéseket, példásnak ítélte az egy-
házakkal meglévő kapcsolatrendszert 
és a külkapcsolatok bővítését. Néhány 
2012-es fontos városi esemény kapcsán 
felidézte, hogy az amúgy nívós vigalmi 
napokat miként árnyalta be a városra 
lecsapó vihar és annak milyen követ-
kezményei és tanulságai voltak. 

A független jelöltként megválasz-
tott, de KDNP-tag polgármester a 
Fidesz-KDNP koalíció váci együttmű-
ködését 2011 végétől már harmonikus-
nak, gyümölcsözőnek értékelte. Mint 
mondta, az alpolgármesterekkel - Pető 
Tiborral és Mokánszky Zoltánnal - 
is felhőtlen a kapcsolata. Sajnálatát 
fejezte ki a koalíciós partner frak-

ciójából történt kilépések kapcsán, 
ám megerősítette: ez nem mehet a 
városért történő munka rovására. 
Ugyanakkor a jobboldali értékrend 
mentén nyitottságát hangsúlyozta az 
új frakció irányában is.

Fördős Attila évértékelőjének záró 
részében sorolta a már befejezett be-
ruházásokat (Főtér-Főutca, kórház) és 
az elnyert pályázati erőforrásokat (ár-
vízvédelmi rendszer és közlekedésfej-
lesztés tervezése, műfüves pálya, böl-
csődebővítés, turisztikai fejlesztések). 
Kiemelte, hogy az átutazó turizmus 
helyett csak akkor lehet Vác a céltu-
rizmus területe, ha a városmarketing 
erősítésével, a programok, látnivalók 
bővítésével célozzuk meg az idelá-
togatókat. A tervezett beruházások 
kapcsán az új források bevonásának 
érdekében a városvezető szükségesnek 
tartotta kiemelni, hogy rendezni kell 
a városban működő és legnagyobb 
létszámban munkaerőt foglalkoztató 
céggel való kapcsolatot, melynek nyo-
mán a sport és a kultúra területére is 
érkezhetnek pluszforrások.

Befejezésül a polgármester egy 
következő év eleji hasonló évértékelő 
ígéretével zárta a Vác 2012-es évéről 
szóló áttekintését.

”Csak akkor tudunk idehozni célturizmust, ha mi rendelkezünk 
azokkal a kiállítóhelyekkel, amelyekért érdemes Vác városába elutazni 
és emellé olyan programsorozatot szervezünk, amely folyamatosan meg 
fogja állítani a korábban átutazó turistákat. Ez a helyzet meg fogja 
változtatni a szolgáltatási kényszert is. Ez a helyzet meg fogja teremteni 
végre Vác városában a szállodát.”

„Olyan múzeuma lesz Vácnak, 
mely egy teljes napot igényel”
Cél, hogy az idelátogatóknak Vác, akár zord idő esetén is egy teljes napon át tartó érdekes és értékes progra-
mot jelentsen. Március 15-től a Pannónia ház megnyitja kapuit. Öt új és állandó kiállítással gyarapszik a város, 
mely a tervek szerint hétfő kivételével minden nap megtekinthető lesz 10-től 17 óráig.

Január másodikától 
folyik a munka

� Meszelnek, festenek, glettelnek és 
képeket válogatnak. Ottjártunkkor 
asztalossal, cukrásszal, keretezővel, 
népművelővel, üvegessel és fuvarossal 
találkoztunk. Hamarosan öt kiállítás va-
lósul meg, szerény anyagi ráfordítással. 
Ha kultúra tör felszínre, nem is mindig 
a forint a lényeg, más szempontból he-
lyezzük nagyító alá értékeink. 

A Hincz gyűjtemény
� Az európai hírnevet szerzett mű-
vész festményeket, olajképeket, grafi -
kákat, rézkarcokat, könyvillusztráci-
ókat, szobrokat, murális alkotásokat, 
üvegmozaikokat, kerámiát, gobelint is 
készített. Hincz Gyula egyszerre volt 
festő, iparművész, illusztrátor, szobrász, 
munkáival, díszítőelemeivel középü-
letek homlokzatát is gazdagította. A 
Munkácsy-díjat, a Kossuth-díjat, az 
Érdemes művész és Kiváló művész el-
ismerést kiérdemlő művészt a „magyar 
Picassoként” emlegetik. Hincz Gyula 

1980-ban 107 alkotását ajánlotta fel Vác 
városának. Halála után az örökösök – 
elsősorban unokaöccse, Hincz Jenő – 
jóvoltából a kollekció további több száz 
alkotással bővült, így ma már mintegy 
1700 festmény, egyedi és sokszorosított 
grafika, valamint kisplasztika van a 
város tulajdonában. 

Az Öntöttvas gyűjtemény
� Az Öntöttvas gyűjtemény alapját 
Berczelly Attila váci gyűjteménye képezi, 
aki az 1990-es évek eleje óta foglalkozott 
öntöttvas tárgyak gyűjtésével. A mára 
közel félezres gyűjteményben szakrális 
és világi dísztárgyak, sírkeresztek, táb-
laképek, kisplasztikák, képtartók, tinta-
tartók, kályhák, mozsarak, hamutálak, 
háztartási és lakásfelszerelési eszközök 
találhatóak. A gyűjtemény tehát – az 
építészeti öntvények kivételével – a nem 
ipari öntöttvas kisöntvények szinte tel-
jes termékskáláját reprezentálja, ezáltal 
átfogó képet nyújt az 1850 -1950 közötti 
öntöttvasművesség történetéről.

Váci György Életmű 
kiállítása

� Bizonyság arra, hogy minden mes-
terség művészi fokra emelhető. Kora-
beli fotókon, könyvborítókon, tablókon 
elevenedik meg a könyvkötészet múltja, 
jelene és legmagasabb szintű iskolája. Váci 
György munkáiból több mint 300 kiállí-
tása volt az országban, megesett hogy 
egyszerre három különböző helyszínen 
volt rá igény. Alkotásait megismerték 
Angliában, Olaszországban, Japánban, 
Kínában, Finnországban, Afrikában és 
az Amerikai Egyesült Államokban is. 
Mesterségét és városát rendkívül szerette 
Czibolya Györgyként született, majd Váci 
Györgyként élt és alkotott maradandót.

Cukorsziget
� Haraszti Béla Venesz-díjas cukrász-
mester tanulmányait a híres Gerbeaud 
cukrászdában kezdte 60 esztendeje. 
Remekművei között váci épületekkel is 
találkozhatnak az érdeklődők, Haraszti 
Béla édes alapanyagaiból négy hónap 
alatt felépítette a dómot és a Kőkaput. 
A mester több évtizedes munkásságát a 
világ számos pontján elismerték, s talán 
még ennél is szívesebben kóstolták.

Sportmúzeum
� Hajrá Vác! A Nemzet sportvárosa szá-
mos sikerrel büszkélkedhet. A legnép-
szerűbb sportágat tekintve a labdarúgó 
bajnokság élvonalában aranyérmet máig 
csak Vácnál nagyobb és népesebb város 
tudott szerezni. Kézilabdában a jelenünk 
fantasztikus, a vízi sportokban érmeink 
száma végtelen. Számos kedves ereklye, 
kupa, érem idézi a nagyszerű sikereket. 

Felszínre kerülnek 
értékeink

� Március 15-éig kell várnunk, hogy ki-
nyissa kapuit a gyűjtemények háza. „A 
hozzánk látogatók ámulni fognak, Vác mi-
lyen gazdag” - ígéri lapunknak Papp Lász-
ló gyűjtő, népművelő, kiállításszervező. 
Papp László azt is bevallja, sokszor nem 
alszik, hisz egyszerre öt kiállítás jár a fejé-
ben, ugyanakkor páratlan szellemi élmény 
mindezt párhuzamosan rendezni.

� „Március 15-től olyan múzeuma lesz 
Vácnak, mely egy teljes napot igényel, s 
amit bizonyosan érdemes lesz bejárni. 
Nagy öröm, hogy mindez városunkban 
és itt a Pannónia házban megvalósulhat, 
miután segített és az érdemi munkához 
szabad kezet adott a polgármester” - 
mondta el lapunknak a nagyszabású 
kiállítás szervezője. Nem állnak rosszul, 
márciusra bizonyosan minden a helyére 
kerül. A képviselő-testület döntése sze-

rint 2013. január 1-jétől a gyűjteményes 
kiállítások működtetője a váci Madách 
Imre Művelődési Központ lesz.

A jövő lehetőségei és a 
kultúra mint kitörési pont

� További tervek is vannak, hisz 20-25 éve 
pincében heverő értékek kerülnek felszín-
re. Papp László lapunknak arról is szólt: 
a világ két első számú rajzolója Dürer és 
Szabó Vladimir. Utóbbinak 600 grafi kája 
és a teljes hagyatéka Vácott található. „Ezt 
nekünk kell megmutatni a világnak, ha már 
a gyűjteményt a Bécsi Albertina Múzeum 
nem tudta előttünk megszerezni.”- mondta 
a jövő terveiről a gyűjtő.

A Magyar Kerámia 
Centruma leszünk

� Itt fekszik 25 éve lecsomagolva Gá-
dor István magyar keramikus, kétszeres 
Kossuth-díjas kiváló és érdemes művész 
hagyatéka, akit a művészettörténészek a 
modern magyar kerámiatörténet megte-
remtőjének tartanak. Itt van Kovács Mar-
git legnagyobb faliképe, mely megjeleníti 
a Dunakanyar művészetét. „Gádor 1200 
kerámiát hagyott a városra, nagy része ki 
sem lett csomagolva, de nálunk lesz látható 
Schrammel Imre fali kompozíciója is. A 
Pannónia ház épülete  középkori pincéket 
rejt, a helyszín kiváló, igaz, temérdek a 
munka” - így a jövő lehetőségeiről Papp 
László, aki azt is elmondta, hogy Vácon 
Gorka Géza sőt Gorka Lívia alkotásai is 
helyet kapnak, így akit a minőségi kerámia 
érdekel, annak a jövőben sehova sem kell 
elutazni, mert az ország három legnagyobb 
keramikusa nálunk lesz megtekinthető.

AJÁNLÓÉVÉRTÉKELŐ
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Képviselői 
hozzászólások 
és kérdések

Az érvényben lévő Szerve-
zeti és Működési Szabályzat 
szerint a képviselő-testület feb-
ruári ülésének Egyebek napi-
rendi sorát ezúttal is napirend 
utáni képviselői hozzászólások 
és kérdések nyitották.

Elsőként dr. Bánhidi Péter 
a hulladékgazdálkodás saját 
kézbe vételének eddigi – szá-
mára negatív – tapasztalatairól 
szólt, majd két – nem városi 
fenntartású - forgalmas út-
kereszteződésben lévő úthiba 
javításra kért intézkedést.

Kiss Zsolt egy megkeresés 
nyomán felvetette egy holoca-
ust-emlékmű létrehozásának 
lehetőségét, illetve a hasonló 
alkotások felállításának a mód-
járól érdeklődött. Ezt követően 
ismételten a halaszthatatlannak 
ítélt útjavítások elvégzését kér-
te, és a Vác-táblák elhelyezésével 
kapcsolatban tett észrevételt.

Dr. Bóth János a szakbizott-
sági elnököktől kérte, hogy a 
Göncöl Alapítvány működését te-
kintsék át, városi támogatásának 
felhasználását ellenőrizzék.

Csereklye Károly többek kö-
zött a Szent Mihály-dűlő útminő-
ségének javítását szorgalmazta.

Balkovics Péter egyebek mel-
lett a választókerületében tapasz-
talt, zöld területen történő parko-
lás megakadályozását kérte. 

Kriksz István a hagyomány-
tisztelet fontosságára hívta fel a 
fi gyelmet annak kapcsán, hogy 
az egyik önkormányzati intéz-
mény nagyböjti időszakban tar-
tott farsangi rendezvényt.

Vác város idei 
költségvetéséről

Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2012. 
február 21-i ülésén három 
és fél órás vita és döntés-
sorozat után 12 támogató 
szavazattal elfogadta a vá-
ros idei költségvetését.

A büdzsé megtárgyalását 
megelőzte az előző esztendő 
költségvetésének módosításokkal 
történő aktualizálása. A sorban 

tízedik változtatás - elsősorban 
intézményi előirányzati kérelmek 
nyomán - nem hozott lényeges el-
térést a 2012-es főösszegben.

A likviditási jelentésből ki-
derült, hogy a város február 
elején is likvidhitelből egyen-
lítette ki kötelezettségeit, és 
a banki egyenleg közel 1.4 
milliárd mínuszt mutatott. 
Ezt követően törvényi előírás 
miatt megállapították az ön-
kormányzat saját bevételeinek, 
valamint adósságot keletkez-
tető ügyleteiből eredő fi zetési 
kötelezettségeinek a költség-
vetési évet követő három évre 
várható összegét.

A folytatásban a grémi-
um rátért az idei költségvetés 
tervezetére. Bevezetőjében a 
polgármester többek között is-
mertette a törvényi előírásokat, 
továbbá arról is szólt, hogy az 

előző évihez képest tarthatóbb 
büdzsét terjesztettek elő, amely-
nek főösszege az ismert okok 
miatt harmadára csökkent. A 
költségvetés nem tartalmazza 
az állami konszolidációt, amely 
625 millió és egymilliárd közötti 
összegben javíthatja a helyzetet. 
Kökény Szabolcs, az illetékes 
osztály vezetője ezt követően 

a költségvetés összeállításának 
menetét és legfontosabb jellem-
zőit ismertette.

Ezután a bizottsági elnökök 
mondták el a szakgrémiumi 
tárgyalások összegzését. 

Az általános vitában dr. 
Bóth János a törvényi hát-
tér változásainak városra 
gyakorolt negatív hatásairól 
szólt, majd megemlítette, 
hogy meglátása szerint több 
pazarló tételt tartalmaz a ter-
vezet. Dr. Váradi Iván Attila 
az oktatást érintő részekről 
mondta el a véleményét. Pető 
Tibor a kormány települési 
költségvetésekkel kapcsolatos 
építő szándékairól szólt. Erre 
refl ektálva dr. Jakab Zoltán a 
városi érdekek prioritására 
hívta fel a figyelmet, és ja-
vasolt egy külön testületi öt-
letnapot a büdzsé javításáról. 

Kiss Zsolt is azt vetette fel, 
hogy több területen is kikerült 
az önkormányzatok kezéből a 
saját települést érintő dönté-
sek lehetősége. 

A részletes vitában a be-
vételi összegekről, a külön-
böző célú kiadásokról, majd 
a költségvetéshez szükséges 
egyéb tervekről szavaztak. 
A működési kiadásokkal 
kapcsolatban több módosító 
javaslat hangzott el, ezeket 
azonban a többség elvetette. 
A felújítási kiadások vitájá-
nak eredményeként átcsopor-
tosításokkal biztosították a 
Flórián utcai orvosi rendelő 
felújítását. 

Végül a testület többségi 
szavazással (12 igen és 3 tar-
tózkodás) elfogadta a város 
2013-as büdzséjét. A rendelet 
felkerül a hivatalos városi 
weboldalra, itt csak néhány 
fontosabb szegmensről:

- a főösszeg (az egymilliár-
dos fi nanszírozási művelet nél-
kül) közel ötmilliárd forint;

- ezen belül a működési 
főösszeg (törvényi előírás sze-
rint a bevételeknek fedezniük 
kell a kiadásokat) – egy közel 
tízmilliós céltartalékkal – 
mintegy 4,6 milliárd forint;

- az önkormányzat felújí-
tási feladataira 46 millió, fej-
lesztési kiadásaira pedig a 163 
millió forintot biztosítottak;

- a kulturális és sportszerveze-
tek – kivéve a szerződésben vál-
lalt kötelezettségeket - 2013-ban 
sem kapnak külön költségvetési 
soron támogatást;

- a felhalmozási céltartalék 
176 millió forintot tartalmaz;

- a képviselő-testület a 
tárgyévi költségvetési pénz-
forgalmi bevételek és pénz-
forgalmi kiadások különböze-
teként hiányt nem állapított 
meg. Ugyanakkor az előző 
évek hiányát valamivel egy-
milliárd forintot meghaladó 
összegben állapította meg, 
amelynek forrását adósság-
megújító külső forrásban 
jelölte meg;

- megállapították az év 
közepéig érvényes likviditási 
hitelkeret mértékét, ez másfél 
milliárd forint;

- a grémium 16 pontban 
meghatározta azokat az elő-
írásokat, szabályokat, ame-
lyek fi gyelembevételével kell 
a költségvetési rendeletben 
foglaltakat végrehajtani.

Februári 
rendelet-
módosítások

A váci képviselő-testület a 
munkaterv szerinti februári 
ülésnapján négy, érvényben 
lévő helyi rendelet kapcsán 
döntött módosításokról.
1. A Szervezeti és Működési 

Szabályzat aktualizálása
A jogi környezet é s a 

központi előírások legújabb 
változásai miatt került sor 
a módosításra, ugyanakkor 
aktualizálták a mellékleteket 
és átdolgozták a Művelődési-
Oktatási és Ifjúsági-Sport 
Bizottság feladat- és hatás-
köri felsorolását.
2. Rendeletmódosítás a tár-

sadalmi véleményezésről 
Az eddigi két hétről öt 

napra szűkült a társadalmi 
véleményezésre kiadott ren-
delettervezetek vonatkozá-
sában a rendelkezésre ál ló 
időinterval lum. Ugyanak-
kor bővült azon rendeletmó-
dosítási elképzelések köre, 
amelyeket nem szükséges 
véleményeztetni. 
3. A közterület-használat 

díjtételeinek változása 
Egy helyi rendelet előírása 

szerint évente kell felülvizs-
gálni a közterületek haszná-
lati díjainak rendszerét. A 
mostani döntés szerint az 
eddigi díjtételek 2013. március 
elsejétől átlagosan 5 százalék-
kal emelkednek. 
4. A Helyi Építési Sza-

bályzat módosítása 
Mivel a hatályos törvény 

szerint egyes, településképet 
érintő építési ügyek vélemé-
nyezési jogköre a polgármes-
ter kompetenciája lett, a helyi 
építési szabályzatot a maga-
sabb joghely által előírtak 
szerint módosítani kellett. 

A testület két 
rendkívüli ülés-
napjáról

Január utolsó napján két 
napirendi ponttal rendkí-
vüli ülést tartott Vác Város 
Önkormányzat Képvise-
lő-testülete. A negyedórás 
tanácskozáson 11 képviselő 
vett részt. 

Fördős Attila polgármes-
ter elmondta: a soron kívüli 
összehívásra azért volt szük-
ség, mert a Naszály-Galga 
Nonprofi t Kiemelkedően Köz-
hasznú Kft. taggyűlésének ja-
nuár 28-án hozott határozatát 
a tulajdonosok jóváhagyásával 
még ebben a hónapban továb-
bítani kell. 

Mint az előterjesztésből 
kiderül, ezen a taggyűlésen 
a tulajdonosok egyhangúlag 
kinyilvánították, hogy a gaz-
dasági társaság fenntartási 
költségeit a továbbiakban nem 
vállalják. Ezen döntést a pol-
gármester javaslatára a váci 
képviselő-testület csak azzal a 
feltétellel hagyja jóvá, ha a tár-
sasági tagok 2013. március 31-ig 
megállapodnak a szakképzési 
törvény által megkívánt jogi 
személy kijelölésében, továb-
bá egyezség születik az uniós 
projekt miatti fenntartási kö-
telezettséggel járó költségek 
megosztási arányairól. 

A grémium a folytatásban 
döntött a „Közvilágítás ener-
giatakarékos átalakítása” című 
pályázaton való részvételről. 
Ehhez a korábbi – hasonló 
tartalmú - határozatot előbb 
vissza kellett vonni, és azt az 
előírásoknak megfelelő részle-
tezéssel ismét el kellett fogad-
ni. A korábbi 130 millióban 
maximalizált önrész a módo-
sítás során 102 millió forintban 

konkretizálódott, amely már 
tartalmazza a Madách Imre 
Művelődési Központ energeti-
kai korszerűsítésére vonatkozó 
saját erőforrást is. 

***
Február 8-án késő délután 

ismét rendkívüli tanácskozást 
tartott Vác Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete. Az 
ülés – amelyen 14 képviselő 
volt jelen és egy tízperces 
szünettel együtt háromnegyed 
óráig tartott – ezúttal négy 
témát érintett.

A plenáris ülést megelőző-
en az adott témákban érdekelt 
szakbizottságok összevont ta-
nácskozásokat tartottak, majd 
a testületi ülés bevezetőjében 
Fördős Attila indokolta a rend-
kívüliség okait: az előterjesz-
tésekről hozott döntéseket az 
illetékes minisztériumnak még 
a munkaterv szerinti ülés előtt 
kell megküldeni.

Az első napirendi témá-
ban egy váci fogszakorvosi 
feladatellátás tárgyában az 
a döntés született, hogy ál-
lamifeladat-átadások során 
Vác Város Önkormányzata a 
fogszakorvosi feladat fenn-
tartását továbbra is vállalja. 
Nagyobb vitát váltott ki a já-
róbeteg-szakellátás jelenlegi 
spektrumának városi szintű 
további működtetése. A testü-
let többsége úgy foglalt állást, 

hogy jelenleg a szakrendelő 
városi fenntartása sem anya-
gilag, sem szervezetileg, sem 
fi zikálisan nem megoldható. 

A folytatásban a Madách 
Imre Művelődési Központ 
energetikai korszerűsítésére 
irányuló pályázati lehetőség 
ügyében előbb visszavonták 
az erre vonatkozó január végi 
határozatot, majd egyhangú 
döntéssel kifejezték szándé-
kukat egy 85 millió forintos 
támogatást biztosító pályáza-
ton való részvételre.

Végül a Kőhíd lakóterület 
melletti sportlőtér sorsáról 
tanácskoztak. Korábban a 
szakállamtitkár kérte ennek 
sportfunkciós visszaállítását, 
mely nyomán a város a tavaly 
a stadion területén felépített 
műfüves pályát ajánlotta fel 
csereingatlanként. Ezt a le-
hetőséget azonban nem fo-
gadták el, mivel nincs önálló 
helyrajzi száma. A tárgyalá-
sok további szakaszában az 
illetékesek egy egészségügyi, 
oktatási vagy művelődési fel-
adatellátásra alkalmas intéz-
mény megvalósítását kérték. 
Mivel a városnak parcellázási 
és telekkialakítási elképze-
lései vannak a sportlőtér 
területén, ezt a kérést egy 
óvoda pályázati forrásokból 
való megvalósításával tervezi 
teljesíteni.

DÖNTÖTT A TESTÜLETDÖNTÖTT A TESTÜLET

Elfogadták Vác idei költségvetését
Az önkormányzat februári ülésének középpontjában a város idei költségvetésének 
megtárgyalása állt.

A legutóbbi tanácskozáson 
a képviselő-testület teljes lét-
számban jelen volt, és mintegy 
hét órán át tárgyalt, majd dön-
tött a napirendi témákról.

Az ülésnap elején jelentés 
hangzott el a bizottságok át-
ruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről. Az illetékes bizott-
ság jelentése szerint minden 
képviselő időben és az elő-
írások szerint leadta aktuális 
vagyonnyilatkozatát. 

Az elfogadott napirendi 
sor szerint az első négy téma-
kör a gazdálkodást érintette. 
A költségvetési rendelet aktu-
ális módosítása és a likviditá-
si jelentés után megállapítot-
ták a saját bevételeket és az 
adósságot keletkeztető ügyle-
tekből eredő fi zetési kötele-

zettségeket, majd következett 
az idei büdzsé megtárgyalása 
és elfogadása. 

Négy, érvényben lévő helyi 
rendelet megváltoztatására is 
sor került: így például újra 
módosították a Szervezeti 
és Működési Szabályzatot, a 
Helyi Építési Szabályzatot, és 
megállapították a közterület 
használat új díjrendszerét. A 
Polgármesteri Hivatal alapí-
tó okiratának és a fogorvosok 
feladatellátási szerződésének 
megtárgyalása után a holding 
decemberi tevékenységéről szó-
ló beszámolót vitatták meg. 

Az Egyebek napirendi sor 
kezdetén tették meg közér-
deklődésre számító felszóla-
lásaikat, il letve közérdekű 
kérdéseiket a képviselők. Ez-

után még számos témában 
következtek viták és fontos 
döntések. Ezek között:

- elutasítottak egy meg-
keresést, amely hosszú távú 
ingyenes használatra kérte a 
Karacs kollégium épületét;

- nyilatkozatot fogadtak el, 
mely szerint Vác fenntartja 
tagságát a Dunakanyar Több-
célú Önkormányzati Kistérsé-
gi Társulásban;

- döntöttek a Váci Múze-
umért Közalapítvány meg-
szüntetéséről;

- elfogadták az immár váci 
működtetésű Tragor Ignác Mú-
zeum küldetésnyilatkozatát;

- a Váci Dunakanyar Szín-
házzal fennál ló szerződés 
módosítása nyomán az azt 
működtető gazdasági társa-

ság telephelyként használhat-
ja a régi mozi épületét, és a 
várostól évi 8 millió forintos 
támogatást kap – az első elő-
adásra a tervek szerint 2013. 
áprilisában kerül sor;

- visszavontak három, 
még decemberben elfogadott 
és a közterületek elnevezésé-
nek módosítására irányuló 
határozatot;

- Vác egy döntés nyomán 
elutasító választ ad arra a 
megkeresésre, amely egy kínai 
testvérvárosi együttműködés 
tervét tartalmazza.

- elfogadták az állami adós-
ságátvállaláshoz kért nyilatko-
zatot és testületi határozatot.

A plenáris tanácskozás zárt 
üléssel fejeződött be, amelyen 
a polgármester tájékoztatója 
szerint a Közbeszerzési Mun-
kacsoport üléséről és a Beszer-
zési Munkacsoport elbírált pá-
lyázatairól szóló tájékoztatóhoz 
nem volt refl ektálás. A testület 
Pető Tibor alpolgármester ja-
vaslatára az önkormányzatnak 
a Remondis Duna Kft. felé 
fennálló, 33 millió forintot meg-
haladó követelését átengedte a 
Váci Városfejlesztő Kft.-nek. 

Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének mun-
katerv szerinti következő havi 
ülése március 28-án lesz.
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Diákolimpiai madáchos 
csapataranyak

Vácott és Gödön a futsalosok, Gyön-
gyösön a kézilabdások számára ren-
dezték meg az országos diákolimpi-
ai sorozat fi náléját. A váci Madách 
Gimnázium csapatai mindkét hely-
színen aranyérmet vehettek át.
� A legidősebb korcsoport (végzős kö-
zépiskolások) női kézilabda döntőjében 
Gyöngyösön a Váci NKSE utánpótlás 
játékosaira épülő Madách Imre Gim-
názium csapata a csoportmérkőzések 
során három sima győzelmet aratott, 
végül a 6. helyen záró - boronkaysok 
ellen 40-27-re nyert. Testnevelőjük 
Csernákné Quell Beáta, klubedzőjük 
Ottó Katalin. A különdíjak kiosztá-
sánál is főszerepet kaptak a mieink. 
A legjobb kapus Bíró Blanka, a gólki-
rálynő Ivanics Dóra, a legtechnikásabb 
játékos pedig Virág Noémi lett.

Szintén a Boronkay és a Madách 
képviselte városunkat a futsalosok or-
szágos fi náléjában. A két gárda győzel-
mekkel menetelt a négyes döntőig, ahol 
sajnos egymás ellen kellett játszaniuk. 
A csatát a madáchosok nyerték 4-0-ra, 
így a Kazincbarcika ellen ők léphettek 
pályára a végső sikerért. Az izgalmas 

döntőben is a mieink voltak jobbak 
és 2-1-es sikerükkel aranyérmesek let-
tek. Testnevelőjük Wágner Bálint. A 
Boronkay csapata bronzérmes lett.

Önkéntes tűzoltó 
egyesület alakult

Február 14-én a városháza tanács-
kozótermében tartotta alakuló 
ülését a Váci Önkéntes Mentő és 
Tűzoltó Egyesület. 
� Mint arról decemberi lapszámunkban 
beszámoltunk, az elmúlt esztendő végén 
egy, a katasztrófavédelemmel, illetve a 
tűzoltóság munkájával kapcsolatos ak-
tuális témákról tartott sajtótájékoztatón 
tették közzé azt a felhívást, amely az 

egyesület felállításához toborzott önkén-
teseket. A mostani alakuló összejövetelen 
Ürmösi Károly tűzoltó őrnagy, a Váci Hi-
vatásos Tűzoltó-parancsnokság parancs-
noka bevezetésként összefoglalta azokat 
az alapgondolatokat, melyek nyomán 
megalakulhat a szervezet. Mint mondta, 
kettős szerepe lehet az egyesületnek: 
kialakulhat egy olyan közösség, amely 
tevékenységével javíthat a városunkban 
élők biztonságán, illetve az ifjúságne-
velésben, ismeretterjesztésben végzett 
munkájával elősegítheti a megelőzést. A 
jelenlévők egyhangúlag kinyilvánították 
az egyesület megalakításának szándékát, 
majd elfogadták a grémium  alapsza-
bályát. Megválasztották az egyesület 

Együttműködési 
megállapodás a 
Fidesz és KDNP váci 
alapszervezetei között

� Az együttműködési megállapodás a 
2014-es választásokon történő közös in-
dulást is egyértelműsíti. „Vác érdeke az, 
hogy a városvezetés stabil legyen, döntése-
it biztosan végre tudja hajtani”- jelentette 
ki Harrach Péter a közös sajtótájékoztatón. 
Fördős Attila polgármester hozzátette: a 
megállapodással kizárták a megosztottság 
lehetőségét, nem lehet többé szakadás, kü-
lönállás a konzervatív oldalon. Pető Tibor 
alpolgármester szerint Vácott a jobboldali 
pártszövetség együttműködése felhőtlen, 
és a városvezetés sikeresen képviseli a 
keresztény-konzervatív értékrendet. A 
megállapodást ismertetve hozzátette, a 
2014-es választásokon a két párt közös 
jelölteket állít, ám a kilépőket nem jelöli, 
és nem támogatja. 

Madách-nap
� A Madách Imre Gimnázium névadó-
jának tiszteletére több mint 20 éve ren-
dezi meg a Madách –napi ünnepséget. 
A február 8-i megnyitón az intézmény 
eredményes diákjait köszöntötte az is-
kola megbízott igazgatója, Horváth Edit, 
valamint Günther Miklósné tankerületi 
felügyelő és Mokánszky Zoltán, Vác al-
polgármestere. Elsőként a diákolimpiai 
aranyérmes kézilabdás lányokat és futsalos 
fi úkat köszöntötték. „Ebben a mai felgyor-
sult világban nagyon kevés idő akad arra, 
hogy mozogjanak az emberek. A legtöb-
ben egy szobában ülnek, interneteznek, 
ez értendő a fi atalokra és a felnőttekre 
is. De az itt színpadon állók mutatják a 
példát, hogy lehet másképp is. Mozogni 

kell, mert a mozgás egészséget teremt, és 
a szellemet is jól fejleszti” – hangsúlyozta 
beszédében Mokánszky Zoltán. A két 
napos rendezvényen a munkaközösségek 
által kiírt nyilvános pályázatok értékelésé-
re és díjazására is sor került, ezt követően 
pedig a hagyományokhoz híven a diákok 
műsorszámait láthatta a közönség.

Iraki nagykövet 
Vácott. Irodalmi estet 
rendeztek a váci 
étteremben.

� Vácra látogatott az iraki nagykövet, 
aki egy irodalmi esten vett részt ked-
den a váci Rubra étteremben. A művé-
szeti találkozás a perzsa költő, Omar 
Khajjám munkássága jegyében zajlott, 
melynek a házigazdája dr. Nagy Imre 
orvos-író volt. A Vörös Házban található 
étteremben minden hónapban egy este 
a kultúráról szól, amelynek jegyében 
művészek és zenészek is rendszeresen 
közreműködnek. A keddi perzsa esten 
Császár Angela színművésznő Nagy 
Imre Omar Khajjámról szóló tanulmá-
nyaiból olvasott fel, valamint magyar 
írók által fordított verseket is előadott. 
A folytatásban Nagy Mária interpretá-
ciójában hallhatták a jelenlévők a per-
zsáról angolra fordított műveket, majd 
Simon Viktória oboaművész adott elő 
megzenésített Omar Khajjám-verseket. 
Az irodalmi est folyamán Irak budapes-
ti nagykövete, dr. Saeed Seyed Agha 
Banihashemi örömét fejezte ki, hogy 
költőjüket Vácott is kedvelik.

Szépkorú honfi társunk 
köszöntése 

� Mészáros Jánosné Margit nénit 90. 
születésnapja alkalmából Mokánszky 
Zoltán, Vác város alpolgármeste-
re és Dr. Grics Lászlóné, a hivatal 
Intézményfelügyelet és Humán osz-
tály munkatársa  Orbán Viktor mi-
niszterelnök által aláírt oklevéllel és 
virágcsokorral köszöntötte.

Elmaradt Schirilla 
György váci úszása

� Az illetékes hatóság szerint nem 
voltak meg a szükséges feltételek, ezért 
az idei évben nem engedélyezték Vácott 
Schirilla György úszását.

Az egészséges életmódot extrém 
erőpróbákkal is propagáló sportem-
ber február 23-án a 16. váci úszására 
készült. Ám a szerződés szerinti fő-
szervező nem jelent meg – betegség 
miatt – a helyszínen, és egyéb problé-
mák is adódtak. Ezért a vízirendészet 
helyszínen jelenlévő illetékesei nem 
engedélyezték Schirilla György fo-
lyóba lépését. Hosszas egyeztetések 
zajlottak, ám kompromisszum nem 
született, végül engedély hiányában 
az erőpróba elmaradt. A helyszínen 
lévő Mokánszky Zoltán, sportért fe-
lelős alpolgármester kérdésünkre el-
mondta: nagyon sajnálja az esemény 
elmaradását, mert minden évben nagy 
érdeklődés kíséri a sportember váci 
produkcióját. A város részéről ezúttal 
is minden feltételt biztosítottak, ám 
egyéb okok miatt idén nem kerülhetett 
sor az eseményre. Az alpolgármester 
reményét fejezte ki, hogy jövőre nem 
lesz akadálya a folytatásnak. 

A Váci Pro Urbe 
frakció nyilatkozata 
a közvilágítás 
korszerűsítése ügyben 

� A Pro Urbe frakció tagjai kezdettől 
egyetértenek Vác város közvilágítá-
sának korszerűsítésével. 

Takarékossági – városgazdálkodási 
és szolgáltatási oldalról egyaránt szük-
ségesnek tartjuk ezt. Nyilvánosságra 
hozzuk a testületi szavazás során ta-
núsított tartózkodásunk okát. Nem 
tudunk egyetérteni az ügy során fel-
merült számos fontos, fenti nyilatko-
zatunkhoz képest részletkérdéssel! 

1. Ilyen horderejű döntést helyben 
kiosztott anyag alapján meghozni 
szakmai, vezetői, politikai hiba az 
előterjesztő részéről. A nagy számú 
adatot ennyi idő alatt el sem lehet 
olvasni. A problémáról semmiképpen 
nem lehet így felelős döntést hozni. 

2. Az eredeti előterjesztés együtt 
kezelte a közvilágítás és a Madách 
Imre Művelődési Központ energeti-
kai korszerűsítését. A különválasztás 
okáról, újabb ügy nyitásáról nem kap-
tunk felvilágosítást. 

3. Az előkészítés – közbeszerzési bi-
zottsági ülés - során a pályázatírás ill. 
energetikai tanulmány kiírásához 600e 
= hatszázezer Ft plusz keret beállítását 
kérték. 24 milliós keret esetében egy 
ilyen töredékigény utólagos benyújtása 
érdekes gondolatokat vet fel. Nem kap-
tunk kielégítő magyarázatot. Érdekes 
módon ez a költségemelés nem is szere-
pel a testület előterjesztésben.(Akkor is 
kérdés, ha azt fedezi a projekt kerete.) 

A frakció jelen lévő tagjai a szavazás 
során tartózkodtak, ezzel jelezték, hogy 
részletkérdésekkel, a kezelés módjával 
nem értettek egyet. 

Ha az a l apkoncepcióval nem 
értettek volna egyet, nemmel sza-
vaztak volna. 

M inden ezzel  e l lentétes á l l í-
tás téves . 

dr. Bánhidi Péter frakcióvezető

vezetőségét. Elnöknek Mokánszky Éva 
közbiztonsági referenst, a Váci Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség munkatársát 
választották, és két elnökhelyettes mel-
lett egy parancsnok is bizalmat kapott 
a tagságtól. Az egyesületnek háromfős 
felügyelő bizottsága is lesz, amelynek 
tagja Fördős Attila polgármester is. Ez-
után a megválasztott elnök megköszönte 
a bizalmat, és ismertette elképzeléseit az 
egyesület feladataival kapcsolatban. 

Az alakuló ülés végén Ürmösi Ká-
roly vázolta a közeljövő terveit, azokat 
a módokat, amelyek segítségével a tevé-
kenység biztonsága és hatékonysága ér-
dekében felkészítik az önkénteseket. 

Mesemaraton Gárdonyi 
jegyében

� Több erdélyi és magyarországi 
település intézményéhez hasonlóan a 
váci könyvtár is csatlakozott az idei 
mesemaratonhoz. A Katona Lajos 
Könyvtárban kedden egész nap óvo-
dások, iskolások és felnőttek számára 
olvastak fel meséket a könyvtárosok és 
a Fónay színjátszókör tagjai. Az idei 
eseményhez az elsőkötetes Szegner 
Dóra is csatlakozott.

A mesemaratont 2009 februárjában 
rendezte meg először a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont és a 
Cimbora Gyermekek Klubja. Akkor 32 
település csatlakozott a rendezvényhez. 
Az idei mesemaratont Gárdonyi Géza 
születésnek 150. évfordulójára ajánlot-
ták a szervezők. A váci Katona Lajos 
Könyvtár munkatársai - tekintettel arra, 
hogy 200 évvel ezelőtt adták ki először 
a Grimm-meséket - a szerző testvérpár 
műveit is bevették a repertoárba. 

Székely zászló lobog a 
váci városházán is

� Vácott február ötödike óta lobog 
a székely zászló, melyet a városháza 
erkélyére tűzték ki. Budafok-Tétény 
kezdeményezésére több mint 50 ma-
gyarországi település csatlakozott a 
szolidaritási felhíváshoz – olvasható 
a Tisztességes Választásért Alapítvány 
közleményében. Tekintettel arra, hogy 
a székely anyaváros, Székelyudvarhely 
testvérvárosa Vác városának, a zászló-
tűzés felhívására azonnal cselekedtünk. 
A székely lobogó a városházán szolida-
ritásunk jelképe is – nyilatkozta Fördős 
Attila polgármester. Szabolcs Attila, a 
XXII. kerület vezetője az eseményen 
elmondta: arra kérték február elején a 
magyar önkormányzatokat, hogy vál-
laljanak szolidaritást a Székelyföldön 
élőkkel, és tűzzék ki a székely zászlót. 
Németh Zoltán, a kerület fi deszes or-
szággyűlési képviselője az átadáson 
hangsúlyozta: nem valami ellen, hanem 
valami mellett emeltek szót. 

Köszöntötték a város 
kitüntetettjeit
Február első hétfőjén köszönetnyilvánító fogadásra hívta vendégül a városvezetés az 
elmúlt esztendőben országos és megyei elismerésben részesülő váciakat a városházára.

Furucz Zoltán laptulajdonos és 
főszerkesztő javaslatára immár har-
madik alkalommal köszöntötték a 
város vezetői a sikeres váciakat. 
Fördős Attila polgármester gratu-
lált, és köszönetet mondott annak a 
több mint félszáz, Vácott élő, vagy 

itt tanuló, dolgozó, sportoló személy-
nek, csoportnak, egyesületnek és 
oktató-nevelő intézménynek, akik/
amelyek tevékenységét a városon túl 
is elismerték, munkájuk, eredményeik 
révén különböző szintű kitüntetésben, 
díjazásban részesültek. 

A polgármesteri köszöntő után Smál 
Gábor adott elő két novellát, majd 
Pankotay Péter  énekhangja töltötte 
be a termet. Ezt követően Fördős Attila 
polgármester Pető Tibor és Mokánszky 
Zoltán alpolgármesterrel közösen adta át 
az emléklapokat és a város jutalmát.

VÁCON TÖRTÉNTVÁCON TÖRTÉNT
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Egy lakó számláját jelentősen befo-
lyásolja, hogy milyen hőfelhasználású 
épületben lakik, mennyi meleg vizet 
fogyaszt, és a meleg víz hődíja mellett 
a Távhő számlázza-e a hozzá tartozó 
víz- és csatornadíjat is, vagy azt a lakó-
közösség önállóan fi zeti a vízműnek.

Ha a fogyasztó megnézi a februári 
számláját, amely a januári hőfogyasztá-
sok alapján készült, azt láthatja, hogy az 
egységárak ténylegesen 10 %-kal kiseb-
bek, de a számla végösszege mégis ma-
gasabb, mint az előző hónapban volt.
Ez a következő okok miatt van:

A hőmennyiségmérőket a Váci 
Távhő Kft. minden hónap utolsó 
munkanapján olvassa le. Ez decem-
berben 28-a volt, tehát a decemberi 
hőfogyasztás, amit januárban szám-
láztak, 28 nap hőfogyasztása volt. 
Januárban 31-én volt az utolsó mun-
kanap, a mérőket akkor olvasták le, 
így a februári hónapban 31 + 3, azaz 
34 nap hőfogyasztását számlázták. Ez 
6 nappal több, mint a decemberi, így 
az előző hónaphoz képest és az alacso-
nyabb egységár ellenére is magasabb 
a számla. Az a tény, hogy december 
hónapról 3 nap átkerült a január havi 
fogyasztásba, azt is jelenti, hogy ezt 
a 3 napot már alacsonyabb egység-
áron számolták, mintha a decemberi 
fogyasztásba került volna bele. Január 
hónapban kiküldték a díjak csökken-
téséről a tájékoztató hírlevelet is, amit 
sokan talán el sem olvastak, vagy feb-
ruárban már nem emlékeztek rá.

Különbség nincs, 
mindenhol ugyanaz a 
minőség

A deákvári kazánházból is ugyanazt 
a minőséget tudják biztosítani, mert 
néhány évvel ezelőtt egy korszerű, új 
kazánt építettek be, és kialakították az 
időjárásfüggő automatikus hőfokszabá-
lyozást is ugyanúgy, mint a Földváry 
téri lakótelep hőközpontjaiban. A kis 
kazánházaknál a fajlagos energiaköltség 
magasabb, mint a nagy fűtőműnél, de a 
Váci Távhő Kft. egységárakkal dolgozik, 
így mindenhol egyforma az ár. A kü-

lönbségek az épületek hőfogyasztásában 
vannak, ami természetesen befolyásolja 
a számla értékét.

RAKONCZAI RÓBERT, 
A VÁCI TÁVHŐ KFT. ÜGYVEZETŐ 

IGAZGATÓJA

1978-ban végzett a Szent István Egye-

tem gépészmérnöki karán, ahol 

okleveles gépészmérnöki diplomát, 

majd 1980-ban okleveles mérnök-

tanári diplomát is szerzett.

1978 – 1979  Alagi Állami Tangazdaság 

Váci Tankerülete, műhelyvezető

1979 – 1981 Váci Mezőgazdasági 

Szakközépiskola, szakoktató

1981 – 1984 Magyar Hajó és Daru-

gyár Váci Gyáregysége, tervező

1984 – Váci Városgazdálkodási Válla-

lat, távhőszolgáltatási üzemvezető 

helyettes, 1996-tól Váci Távhő 

Kft., műszaki vezető, 2005-től 

ügyvezető igazgató.

Felesége Vácott 33 éve óvónő, két 

gyermekük van.

Munkásságának 

harmincadik évét 

kezdte meg a táv-

hőszolgáltatásnál, 

és 30 éve távhő-

szolgáltatással 

ellátott lakásban 

is lakik. Így elég 

sok információja van a szolgáltatás 

mindkét oldaláról, szolgáltatói és 

fogyasztói oldalról egyaránt.

A Váci Távhő Kft. tervei

A Váci Távhő Kft célja továbbra is 
a működési költségek csökkentése, a 
földgáztól való függőség mérséklése. 
Ennek érdekében az alábbi fejleszté-
seket tervezik:

� tovább szeretnék növelni a vásárolt 
hőmennyiség arányát

� csökkenteni szeretnék a földgáztól 
való függőséget, ennek érdekében 
előrehaladott tárgyalásokat folytat-
tak az aprított fa alapú biomassza-

erőmű létesítésére, és ezzel a föld-
gázból történő előállításhoz képest 
olcsóbb hőmennyiség beszerzésére

� tovább szeretnék folytatni a távhővezeték 
rendszer III. és IV. ütemének korsze-
rűsítését, nem csak a Földváry téren, 
hanem a Deákvári főút és az Újhegyi 
út szolgáltatási területén is.

Jelenleg sajnos nincs olyan, energia-
megtakarítást célzó pályázat, amelyben 
részt tudnának venni, de az önrész 
egyébként is hiányozna egy pályázaton 
való induláshoz. Annak a lehetőségét 
vizsgálják, hogy munkahelymegőrzést 
célzó pályázaton vegyenek részt, mert 
ott nincs önrész-követelmény.

Kintlévőségek, amelyek-
ből lehetne fejleszteni. 
A 22-es csapdája

A fogyasztói tartozások a fűtési idő-
szakban mindig nőnek. A rekord mértékű, 
165 millió Ft-os tartozást az elmúlt évben 
a fűtési időszak végére érte el a Kft.

Ekkor már komoly likviditási gondja-
ik voltak, a földgázszámlákat csak késve 
és késedelmi kamatokkal tudták fi zetni. 
Azért, hogy a számláikat rendezni tud-
ják, arra a lépésre kényszerültek, hogy 
kintlévőségeik egy részét értékesítsék a 
Díjhátralék Kezelő Zrt.-nek, csak így 
tudták az adósságukat a földgázkereske-

dőnek kiegyenlíteni. Sajnos ebben a fűtési 
időszakban is nőttek a kintlévőségek, 
jelenleg a tartozások nagysága 89 millió 
Ft. A fogyasztói tartozások megakadá-
lyozzák a Kft.-t abban, hogy a szükséges 
karbantartásokat és elvárható fejlesztése-
ket el tudják végezni. Ez az üzem foko-
zatos műszaki leromlásához vezethet, 
amelyet a fogyasztók majd a szolgáltatás 
minőségében tapasztalhatnak. Súlyosabb 
esetben a gázkereskedő korlátozásokat 
vezethet be, ami miatt a Kft. is csak 
korlátozottan tud szolgáltatni. 

Ezt mindenképpen szeretnék elke-
rülni, így ezúton is kérik a fogyasz-
tókat, hogy számláikat határidőre 
legyenek szívesek kifi zetni!

Díjhátralék miatt 
kikapcsolt lakások 
nincsenek

A fűtést tekintve nincs díjhátralék 
miatt kikapcsolt fogyasztó. 2012 nya-
rán azt a felhatalmazást kapta a Kft. 
Vác Város Képviselő testületétől, hogy 
azoknak a díjfi zetőknek a lakásában 
szüneteltessék a melegvíz-szolgáltatást, 
akiknek 200 ezer Ft-nál magasabb ösz-
szegű tartozásuk áll fenn, mindaddig, 
amíg a tartozásukat ki nem egyenlítik.  
Jelenleg több mint 60 ilyen díjfi zetőnek 
adtak egy kikapcsolás előtti utolsó lehe-
tőséget az adósságuk rendezésére.

Fejlesztések, beruházások 
2011/2012-ben

2011 .  évben fejeződtek be a 
2010-ben indított uniós támogatású 
KEOP-5.4.0/09-2010-0002 jelű pályázat 
szerinti „A Váci primer távhővezeték és 
kapcsolódó szerelvényeinek cseréje” beru-
házási projekt kivitelezési munkálatai. 

Ennek az európai uniós támogatás-
ból megvalósult beruházásnak a nettó 
összértéke 164.7 millió Ft volt. A kö-
vetkező évben sajnos ekkora volumenű 
beruházást és fejlesztést nem tudtak 
megvalósítani. 2012-ben csak mintegy 
20 millió Ft értékben tudtak felújítási 
és karbantartási munkákat elvégezni, 
ám ennek legalább a duplájára lett vol-
na szükség. Azonban a magas díjfi zetői 
tartozások miatt nem tudtak többet 
költeni erre a célra.

A fejlesztések és 
felújítások után sok 
minden megváltozott

A megvalósult KEOP-5.4.0/09 pá-
lyázat során a távhővezeték hálózat 
közel felét, 1500 folyóméter hosszúságú 
vezetékszakaszt kicseréltek korsze-
rű előszigetelt ISOPLUS vezetékre, 
amelynek eredményeként javult az 
üzemeltetés biztonsága, csökkentek 
az üzemeltetés és javítás költségei és a 
váratlan meghibásodások miatt kieső 
szolgáltatási idők. A fejlesztéseknek 
köszönhető változások:

� jelentősen csökkent a váratlan meg-
hibásodások száma évi 8-10-ről 1-2 
meghibásodásra.

� a korszerűsített szakaszon a beru-
házás befejezését követően nem volt 
meghibásodás.

� nagymértékben, közel felére csök-
kentek a vezeték váratlan meghibá-
sodásának javításából bekövetkező 
költségek. Az évenkénti 6-6.2 millió 
Ft-ról 3.5-4 millió Ft-ra.

� közel 40 %-kal csökkent a rendszer 
pótvízigénye 2300 m3-ről 1600 m3-re, 
amely évente 650-700 ezer Ft meg-
takarítást eredményez.

� Közvetlenül nem számszerűsíthető 
eredmény - de említésre méltó -, hogy 
a fűtési időszakban a váratlan meghi-
básodások miatt a szolgáltatás kiesé-
séből fakadó, a fogyasztóknak okozott 
kellemetlenségek száma jelentősen 
csökkent, ezzel egyidőben növekedett 
a fogyasztók elégedettsége.

� A korszerűsítést követően a távveze-
ték veszteség várhatóan 25-30 %-kal 
(12000 GJ-ról kb. 9000 GJ/év-re csök-
ken), amely átlagos gázköltség fi-
gyelembe vételével közel 10 MFt/év 
költségcsökkenést jelent. 

� A CO2 kibocsátás korszerűsítés mi-
atti csökkenésének eredményeként 
az üvegház hatású gázok kibocsátása 
a korszerűsítés előtti 4800 tonna/év-
ről 4600-tonna/év körüli mértékűre 
változik, amely a környezetterhelés 
csökkenésén kívül 500-600 eFt/év nem-
zetgazdasági megtakarítást is jelent. 

A váci távhőszolgáltatás 
majdnem 3000 lakásba 
jut el 4 kazánházból

A Váci Távhő Kft. 2714 lakást, 3 
nagyobb és több kisebb közületet 4 ka-
zánházból lát el távhőszolgáltatással. A 
Vásár téri fűtőmű kapacitása lehetővé 
tenné, hogy ebből az egy fűtőműből 
lássák el hőenergiával az összes távhős 
épületet. De a Vásár tértől a nagy távol-
ság miatt nem lehet a Deákvári főútra, 
az Újhegyi útra és a Szent István térre 
távvezetéket vinni, így kénytelenek az 
ottani kis kazánházakat üzemeltetni. 
Vagyis teljesen helyi sajátosság, hogy 
más távhőszolgáltatókhoz képest kény-
telenek ekkora lakásszámnál még 11 db 
kis teljesítményű kazánt üzemeltetni. 
Ez a helyzet nyilvánvalóan megdrágítja 
a szolgáltatást ahhoz képest, hogy a szol-

gáltatási igényt kielégíthetnék önmagával 
a Vásár téri fűtőművel önállóan, a jelenleg 
meglévő kapacitás bővítése nélkül is.

Vásár téri fűtőmű: 
2329 lakás és 42 közület fűtés és me-
legvíz-ellátását biztosítja
Deákvári főút kazánház: 196 lakás
Újhegyi út kazánház: 73 lakás
Szent István tér kazánház: 116 lakás 

2013. január 1-től 10%-kal 
fi zetünk kevesebbet a 
távhőszolgáltatásért

A távhőszolgáltatás hatósági ármegálla-
pítása az önkormányzati jogkörből átkerült 
a Nemzet Fejlesztési Minisztérium jogkö-
rébe. A szolgáltatás díjszerkezete alapve-
tően alapdíjból és hődíjból áll.  2011-ben 
„befagyasztották” a díjakat, abban az 

időpontban a Váci Távhő Kft.-nek még a 
2008. évi díjtételei voltak érvényben. 

2012. január 1-től a Nemzet Fejlesztési 
Minisztérium emelte a díjakat 4,2 %-kal, 
majd a lakossági díjakat 2013. január 1-től 
csökkentette 10 %-kal, így jelenleg a lakos-
sági díjtételek az alábbiak: (ÁFA 5 %)

Fűtési alapdíj 296,34 Ft/lm3/év +ÁFA

Meleg víz alapdíj 102,22 Ft/lm3/év +ÁFA

Fűtési és meleg 
víz alapdíj együtt 398,57 Ft/lm3/év +ÁFA

Mérés szerinti 
hődíj primer ágban 3.184,77 Ft/GJ +ÁFA

Mérés szerinti hődíj 
szekunder ágban 3.344,19 Ft/GJ +ÁFA

A fenti díjtételek mellett az egyes 
lakásokat tekintve a számlák között je-
lentős eltérések lehetnek. Minden ház 
hőfogyasztását mérik, és jelentős különb-
ségek vannak az egyes épületek között.

Az idei év egyik jó híre, hogy 10%-kal kevesebbet kell fi zetnünk a távhőszolgáltatásért. Azt már talán 
kevesebben tudják, hogy a Távhőnél a jelentős korszerűsítések és felújítások után több minden válto-
zott. Csökkent a váratlan meghibásodások száma, közel 40%-kal csökkent a rendszer pótvízigénye, 
környezetkímélőbbé vált a szolgáltatás, és jelentős a megtakarítás. A jövőben további fejlesztéseket 
terveznek. Lapunk Rakonczai Róberttől, a Váci Távhő Kft. ügyvezető igazgatójától kért tájékoztatást.

BARTOS KRISZTIÁN | bartos.krisztian@gmail.com

További információ: www.vacholding.hu 

HOLDING HOLDING

Díjcsökkenés több mint 2500 lakásban – 
A Távhő és a fejlesztések

Pető Tibor gazdasági ügyekért 
felelős alpolgármester:

A Orbán kormány elmúlt három 
évének legfontosabb célkitűzése, hogy 
megállítsa, és visszafordítsa az ország, 
az önkormányzatok, és a családok ela-
dósodását, és emellett csökkentse a 
rezsi költséget, valamint az alapvető 
élelmiszerek árát. Ezen célkitűzéseket 

szem előtt tartva Vácott is érvényt sze-
reztünk a rezsicsökkentésnek. A távhő 
szolgáltatásának árát 10 %-al csökken-
tettük, úgy, hogy ennek ellenére a Váci 
Távhő Kft. nem vált veszteségessé. 
Ezen túl a Váci Hulladékgazdálkodási 
Kft.-vel is keressük annak lehetősége-

it, hogy fejlesztésekkel és takarékos 
gazdálkodással az év második felére a 
hulladékszállítási díjakat is csökkenteni 
lehessen. A város vezetése és a FIDESZ 
frakció elkötelezett a családok kiadá-
sainak csökkentése, és a szolgáltatások 
magas színvonala mellett.
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Tízéves jubileumi 
előadására készül a 
Tini Dance Team. A 
táncos növendékek 
már szeptember óta 
tanulják szorgosan a 

koreográfi ákat Steidl Anita irányításával. 
A fi atal oktató már kisgyermek korában 
érezte, hogy a mozgás fontos szerepet 
játszik majd az életében, ezért amikor 
arról kérdeztem, milyen érzés, hogy tár-
sulata idén 10 éves lett, így fogalmazott: 
„Az elmúlt 10 évet leginkább egy álomhoz 
tudnám hasonlítani. Mottóm mindig is az 
volt, hogy valamit vagy teljes erőbedobás-
sal, vagy sehogy. Szerintem ez mindent el 
is mond erről az időszakról. Egy alig 20 
fős csapattal kezdtem meg a táncórákat, és 
mára már megközelítőleg 100 fős társulat 
vezetőjének mondhatom magam.”

A tánciskola fennállása óta láthat-
tunk már a tanítványoktól modern me-
semusicaleket és tánc-show műsorokat 
is. A kerek évforduló alkalmából azon-
ban tőlük szokatlan produkciót állíta-
nak most színpadra. A Váci Szimfoni-
kus Zenekarnak köszönhetően élőzene 
kíséretében lépnek majd a közönség 
elé a táncosok. „A próbák lényegében 
ugyanúgy zajlanak, mint ahogy az a 
nagyobb előadások előtt lenni szokott, 
ám sokkal több koncentrációt igényel 
minden táncostól, hogy fi gyeljen a zenei 
hangzásokra és az arra megálmodott 
mozdulatsorra”- újságolta lapunknak az 
oktató március 22-i műsorukkal kap-
csolatban, majd hozzátette, hogy a leg-
kisebbektől a legnagyobbakig minden-
ki szerepel majd az este során. Farkas 
Pál, a szimfonikus zenekar karnagya 

a felkérésre boldogan mondott igent. 
Nem okoz nekik problémát táncosokkal 
dolgozni, hiszen erre már számtalan-
szor volt példa az elmúlt években. Az 
viszont számukra is újdonság, hogy egy 
előadáson belül több korosztályt kell 
kísérniük, eltérő stílusokban. Filmze-
ne, musical-, revü- és operettdallamok 

váltják majd egymást, így nem csak a 
tánc, hanem a zene szerelmesei is jól 
érezhetik majd magukat. 

A Madách Imre Művelődési Központ 
színházterme este hét órától várja az 
érdeklődőket a rendezvényre, amely – 
Steidl Anita ígérete szerint – egyedülálló 
élményt nyújt majd mindenkinek.

Madách Imre Művelődési Központ

VÁCI TAVASZI 
FESZTIVÁL

2013. március 14. - április 14.

Március 14. csütörtök 19:00 
Huszka Jenő – Szilágyi László: 

Mária főhadnagy
Operett a Turay Ida Színház előadásában. 
Közreműködnek: az Operett Tánckar és a 

Váci Szimfonikus Zenekar
A belépőjegy elővételben: 2200 Ft, 

az előadás napján: 2500 Ft

Március 16. szombat 19:00
Bogányi Gergely Kossuth-díjas 

zongoraművész koncertje
Bogányi Gergely 1996-ban elnyerte a „Vác 
város díszpolgára” címet, majd 2000-ben 
a Magyar Köztársaság Liszt-díját, 2004. 

március 1-jén pedig Kossuth-díjjal 
tüntették ki. 

A belépőjegy elővételben: 2200 Ft, 
az előadás napján 2500 Ft

Március 17. vasárnap 19:00
„Két szív” 

Polyák Lilla & Homonnay Zsolt 
műsora

A belépőjegy elővételben: 1800 Ft, 
az előadás napján: 2100 Ft

Március 20. szerda 15:00
Az én hangszerem, az orgona

Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola 
Lehotka Gábor emléknap születésének 75. 

évfordulóján 
15:00 - megemlékező konferencia 

18:00 - kiállítás a Váci Levéltár anyagából
18:30 - a zeneiskolai 

orgonatermének névadója
19:00 - hangverseny

Díjtalan!

Március 21. csütörtök 19:00
Nemzetközi Akusztikusgitár Est

Közreműködik: Alf Wilhelm Lundberg és 
Szabó Sándor. A gitárjátékot olyan nagynevű 
mestereknél tanulta, mint Nelson Veras, Paul 

Galbraith, Ralph Towner és Adam Rogers. 
Zongoristaként több jazzegyüttesnek 

is tagja, azonban mint gitáros többnyire 
szólóban játszik egy különleges, 8 húros, 

úgynevezett Brahms gitáron.  
A belépőjegy elővételben: 1000 Ft, 

az előadás napján:1300 Ft

Március 23. szombat 15:00
Egy régi-régi dal mesél… 

Tavaszi szél vizet áraszt…”
Népdalműsor a Százszorszép Nótaklub 

szervezésében. Közreműködnek: Gombos 
Maya, Fabi Anikó, Faludi Szilvia, Márton 

József, Pesti János, Dudás János 
énekesek, a Sződi Hagyományőrző Klub, a 
Legéndi Népdalkör, a Szendehelyi Német 
Hagyományőrző Asszonykórus, Banda Pál 

cimbalmos
A belépőjegy ára: 400 Ft 

Március 23. szombat 19:00 
színházterem

Péterfy Bori & Love Band 
koncert

A belépőjegy elővételben: 2000 Ft, 
az előadás napján: 2300 Ft

Március 24. vasárnap 15:00
Húsvétváró zenés kavalkád, 

kézműves foglalkozás, 
nyuszisimogató 

16:00
húsvéti Sajtkukacz koncert

A belépőjegy: 300 Ft

Március 24. vasárnap 19:00
Benkó Dixieland Band 

koncert
1957-ben alakultak, 1983-ban az „Év 

Zenekara” - „International Jazz Band of the 
Year” címet kapták Kaliforniában. Benkó 
Sándor Állami-díja, Kossuth-díja és Liszt-
díja után 1997-ben az együttes minden 

tagja a „Magyar Köztársasági Érdemrend 
Tiszti Keresztje” kitüntetésben részesült. 
A belépőjegy elővételben: 1900 Ft, 

az előadás napján: 2200 Ft

Március 27. szerda 19:00
Anconai szerelmesek

Zenés komédia két részben a Turay Ida 
Színház előadásában.

A belépőjegy elővételben: 1900 Ft, 
az előadás napján: 2200 Ft

Március 30. szombat 17:00
Baptista Imaház

A 75 éves 
Váci Vox Humana 
énekkar jubileumi 

hangversenysorozatának 
koncertje

A koncerten a nagyhéthez kapcsolódó 
egyházi szövegekre komponált a capella 
illetve oratorikus művek csendülnek fel. 

Díjtalan!

Április 4. csütörtök 18:00
Bartók Béla Zeneiskola

Klasszikus triók
 és kvartettek

Közreműködik: Lachegyi Imre, Lachegyi 
Róza, Cs. Nagy Tamás, Lachegyi Anna
A belépőjegy elővételben: 700 Ft, 

az előadás napján: 1000 Ft

Április 5. péntek 19:00
L’art pour l’art Társulat: 

Piroska, a farkas
Énekel a darabban egy tehén, akit 
a mezőn felejtettek, előkerülnek a 

legendás osztályfőnöki óra tanulóinak 
szülei, és végre együtt szerepelnek a 

színpadon a Besenyő család tagjai, sok 
év után először. 

A belépőjegy elővételben: 2500 Ft, 
az előadás napján: 2800 Ft

Április 6. szombat 19:00
A harmonika szerelmesei - 

„Ezerarcú harmonika”
Orosz Zoltán harmonikaművész 

koncertje. Az est során 
megbizonyosodhatunk arról, milyen sok 
zenei műfajban otthonos a harmonika. 
További közreműködők: Pál Lajos és 
tanítványai, Szoroka Dániel, Révész 

Milán, Schmidt Mátyás.
A belépőjegy elővételben: 1500 Ft, 

az előadás napján: 1800 Ft

Április 7. vasárnap 19:00
Fesztiválzáró koncert

Verdi születésének 200. évfordulója 
tiszteletére. Közreműködik: a Váci 
Szimfonikus Zenekar és meghívott 

vendégművészei. 
A belépőjegy elővételben: 1500 Ft, 

az előadás napján: 1800 Ft

Április 14. vasárnap 16:00
Holdbeli csónakos

Weöres Sándor élőzenés kalandjátéka a 
Forrás Színház előadásában.

A belépőjegy elővételben: 1200 Ft, 
az előadás napján: 1500 Ft

KIÁLLÍTÁSOK
Március 16. szombat 18:00

Emeleti Galéria
Farkas-Fischhóf Éva

izraeli festőművész kiállítása
Megtekinthető április 12-ig.

Március 22. péntek 18:00
 Margaréta Kávéház

„Umbria, Olaszország zöld 
szíve” - Cservenák Péter 

fotókiállítása

Március 23. szombat 17:00 
Átrium Galéria

„Tavaszi szél vizet áraszt”
Vácott és vonzáskörzetében élő 

műkedvelő alkotók második seregszemléje. 
Megtekinthető április 10-ig.

KÍSÉRŐPROGRAMOK
Április 11. csütörtök 18:00

Magyar tánc legendája - 
Silverstar produkció

Az előadás a tánc fejlődését mutatja be 
Magyarországon a sámánok korától napjainkig. 

A belépőjegy elővételben: 500 Ft, 
az előadás napján: 800 Ft

Március 9. szombat 19:00
Homonyik Sándor és zenekara 

- Nőnapi koncert 
Homonyik Sándor első komolyabb 

szereplési lehetőségét a Pulzus 
tehetségkutató verseny hozta meg, 
amelyen előkelő helyezést ért el a 

debreceni Golf zenekarral. Az utána 
rendezett gálaműsort hallotta a Generál 
együttes két szerzője, Várkonyi Mátyás 
és Miklós Tibor, és meghívták az egész 

csapatot a Sztárcsinálók című rockoperába. 
Jelenlegi zenekara a váci Patrióta 

zenészeiből állt össze 2008 nyarán. 
A belépőjegy elővételben: 1200 Ft, 

az előadás napján: 1500 Ft

FILMKLUB
Igaz történetek

Március 7. csütörtök 18:00 
8-as terem 

A nyughatatlan
A belépőjegy: 300 Ft

Március 21. csütörtök 18:00 
A leggyorsabb Indián

A belépőjegy: 300 Ft

Fiatal Hollywood

Április 4. csütörtök 18:00 
Juno 

A belépőjegy: 300 Ft

Április 18. csütörtök 18:00 
Donnie Darko

A belépőjegy: 300 Ft

MESEMOZI
Március 16. szombat 16:00 

Lorax
amerikai animációs fi lm

Díjtalan!

Március 30. szombat 16:00
Verdák 2.

amerikai animációs vígjáték
Díjtalan!

PROGRAMOKKULTÚRA

IVANOV BARBARA | ivanov.barbara@vacholding.hu

Megkérdeztük
Ezúttal arról kérdeztük a járó-

kelőket, hogy

milyen gyakran 
van lehetőségük 

kulturális programokra 
látogatniuk Vácon.

Ildikó, 53 
� Általában havon-
ta megyek valamilyen 
rendezvényre. Részt 
vettem a karácsonyi 
ünnepségen a művelődési házban, 
és a szilveszteri mulatságon is ott 
voltam. Ha tetszik valamilyen elő-
adás vagy program, akkor szívesen 
adok ki érte pénzt is.

Zoltán, 18
� Gyakran van le-
hetőségem kulturális 
programokat látogatni 
egyedül vagy akár na-

gyobb társasággal is. Általában a szín-
házi és a zenés-táncos produkciókat 
részesítjük előnyben a barátaimmal.

László, 39
� Havonta egyszer 
vagy kétszer tudok 
menni ilyen esemény-
re. Anyagi okok miatt 
elsősorban a szabadtéri ingyenes 
táncos programokon veszek részt.

Tánc és élőzene egy színpadon

Gasztronómiai párbaj
Hájastészta és fánksütőverseny Vácon

Minden, ami fotózás
Megalakult a Forte Fotóklub Vác

Akik nem versenyeztek, azokat bi-
zonyára a fi nom süteményillat vonzotta 
a Kalmárok udvarába február 16-án. A 
Vendégvárók Váci Egyesülete és a Baran-
goló Teaház közös szervezésében a III. 
Váci Hájastészta- és Farsangi Fánksütő 
Versenyre idén egy híján húsz nevezés 
érkezett. Különleges és hagyományos fi -
nomságok váltották egymást az asztalon, 
melyeket egy négytagú zsűri kóstolt és 
értékelt.  Egyesek acsai szilvalekvárral, 
mákkal vagy diós töltelékkel bolondítot-
ták meg a tésztát, de akadt olyan is, aki 
nem is egy, hanem négy süteménnyel 
készült. A kategóriák dobogósai értékes 
nyereményekkel gazdagodtak, és olyan 
háziasszonyok is voltak, akik különdíj-
ban részesültek. A hájastészták kategó-

riájában legjobbnak bizonyult sütemény 
készítője elárulta, hogy a sikert az apró 
trükkökben kell keresni. Szerinte a tészta 
éjszaki pihentetésében, a hajtogatásban és 
a felforrósított kés használatában rejlik a 
„titok”. Persze a gyermekek is izgulhat-
tak, hiszen a díjkiosztás után jelmez- és 
fánkevőverseny várta őket. Ezalatt ut-
cazene, kirakodóvásár és persze kóstoló 
fogadta az érdeklődőket, így a családi 
rendezvény végére érkezők már csak 
morzsákat találhattak a tányérokon.

Szeressen fotózni. Ez az egyetlen 
feltétele annak, hogy valaki csatlakoz-
zon a január 31-én megalakult Forte 
Fotóklubhoz. Bár még csak néhány 
hete indult útjára ez a kezdeményezés 
a Madách Imre Művelődési Központ 
szervezésében, már több mint hetvenre 
duzzadt a tagok száma. Hogy miért? A 
választ Cservenák Péter, a klub vezetője 
árulta el lapunknak. Számos tervük 
van, amelyek vonzóak lehetnek egy 
fotográfusnak. Kéthetenkénti össze-
jöveteleiken a fényképezés minden 
műfaja teret kap majd. Szeretnének 

továbbképzéseket, előadásokat, fotós 
sétákat és nyári tábort szervezni. „El-
ismert fotó- és képzőművészek is tagjai 
az új klubnak, akik segítséget fognak 
nyújtani a kezdőknek” – tette hozzá 
Cservenák Péter, majd kiemelte, hogy 
céljaik közt egy műterem, továbbá a 
tagok alkotásaiból álló gyűjtemény 
létrehozása is szerepel. 

Persze a lelkes fotósok nem csak 
egymással osztják meg a legjobban sike-
rült felvételeket, hanem a későbbiekben 
kiállításokon mutatják majd be munká-
juk gyümölcsét a közönségnek. Fotó: Sándor Lajos
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Asztalitenisz
� Lapzártánkig két mérkőzésen jutott túl 
ebben az esztendőben a Váci Remény-
ség NB I-es pingpong gárdája. Mindkét 
találkozó nagy különbségű végeredményt 
hozott. Előbb idegenben a győriek ellen 
nyert csapatunk 13:5-re, majd hazai 
asztalok mellett 15:3-ra kikapott. A tízcsa-
patos Nyugati csoportban a mieink közel 
ötvenszázalékos összteljesítménnyel a 
középmezőnyben helyezkednek el.

Evezés
� Győr adott otthont a 23. alkalommal 
megrendezett evezős ergométeres orszá-
gos bajnokságnak. A 19 versenyszámban 
elindult közel hatszáz versenyzők között 
a felnőtt kategóriákban érdekelt váciak 
minden éremből egyet szereztek.
A nőknél kettős váci siker született, hi-
szen a bajnok Szabó Katalin dr. mögött 
Bácskai Dominika érte el a második 
legjobb időt. A férfi  könnyűsúlyúaknál 
Galambos Péter, a Vác Városi Evezős 
Club sportolója harmadik lett.

Futsal
� Az utóbbi időben erőteljesen javult 
az NB II-es váci futsalosok teljesítménye, 
így versenyben vannak a mezőny első fe-
lébe kerülésért vívott harcban. Az edzői 
teendőket Herédi Attila látja el, míg Burzi 
Attila ismét a pályán erősíti a csapatát. 

Néhány, a korábbi sikeres periódusban 
váci mezben szereplő játékos újra erősíti 
a csapatot, amely az örkényi fi askó után 
három győzelemmel, ötvenszázalékos 
mutatóval a tabella 7. helyén található. 

Kézilabda
� A hajrájához közeledik a kézilabda 
élvonalban a pontvadászat alapszakasza. 
Az idei bajnokság az eddigi legsikere-
sebb a sportág váci történetében, hiszen 
első alkalommal dicsekedhetünk a nőknél 
és a férfi aknál is NB I-es csapattal.
Előbbiek szerepelnek jobban, hiszen 
az 1-4. helyet jelentő felsőházi rájátszás 
jogáért vannak harcban.  
A Váci KSE férfi  együttese az utóbbi 
időben gyengébb játékot nyújtott és két 
fordulóval az alapszakasz zárása előtt 
már biztos, hogy a 7-11. helyért vívott 
rájátszásban folytathatja majd. 

Vízilabda
� Két vereséggel zárták a bajnokság 
alapszakaszát az OB I/B osztályban 
szereplő váciak. A fővárosban lebonyolí-
tott befejező dupla fordulóban előbb az 
angyalföldiek győzték le a mieinket 16:7-re, 

Pedig a Dunakanyar-Vác jól szerepelt 
a pontvadászaton, és minden esélye meg-
volt arra, hogy biztosítsa helyét az ősszel 
induló egycsoportos másodosztályban. 
Jelen pillanatban erősen kérdéses, hogy 
milyen szintű váci együttest láthatnak 
majd a drukkerek 2013 második felében. 
Tavasszal semmilyet. A végkifejletet a 
február 23-ra kiírt Videoton elleni hazai 
kupamérkőzés körül kialakult helyzet 
jelentette. Az említett kupamérkőzés 
időpontjában megtartott sajtótájékozta-
tón Mózner János vezetőedző és Rusvay 
Gergely csapatkapitány kijelentette: a 
játékosok erkölcsi okokból tavasszal nem 
hajlandóak együtt dolgozni a klub veze-
tőjével, Héger Józseffel. Ez azt jelenti, a 
tavaszi szezonra megszűnt a váci profi  
futball, az NB II Keleti csoportjában 
6. helyen álló csapat jelen állás szerint 
nem folytatja a szezont. 

Pető Tibor alpolgármester, a Vác Vá-
rosi Labdarúgó SE elnökségi tagja több 
fórumon is kifejtette: a városnak nem 
érdeke olyan tulajdonossal együttmű-
ködni, aki semmilyen ígéretét nem tartja 
be, és aki 2012 áprilisában kijelentette, 
hogy nem kívánja tovább fi nanszírozni 
a csapatot. A TAO szivattyút a város 
vezetése 2010-ben elzárta!  A jövőben a 
Héger úr által fémjelzett „alakulat” csak 
a költségek előre megfi zetésével használ-
hatja a város sportlétesítményeit.

A váciak már a legjobb 8 között 
vannak, az előző fordulóban nagy csa-
tában a horvát bajnok, Podravka Vegeta 
csapatát búcsúztatták. 

Pedig lapunk legutóbbi megjele-
nése óta döcögött a szekér. A váci 
lányok az első meccsen sima, nyolc-
gólos vereséget szenvedtek Horvát-
országban, így kisebbfajta csoda kel-

lett ahhoz, hogy a magyar együttes 
legyen ott a legjobb nyolc között a 
kupasorozatban. Időközben   Gulyás 
István tanítványai egy  utolsó pil-
lanatban kapott góllal pontot veszí-
tettek a dunaújvárosi bajnokin, majd 
a több sérülés által sújtott csapat a 
bajnoki favorit Győr otthonában is 
vereséget szenvedett.

Aztán következett a február 9-i nem-
zetközi kupavisszavágó, ahol is a váci 
hölgyek nem először cáfoltak rá a pesz-
szimistákra! A Fülöp Andrea - Mészáros 
Rea duó által irányított nagyon lelkes és 
fegyelmezett védőmunkát Triffa Ágnes 
kapusbravúrjai fűszerezték, mialatt 
Szádvári Krisztina 7, Klivinyi Kinga 
13 alkalommal rezgette meg Zderic 
hálóját. A második félidő közepétől már 
szinte csak a váciak voltak összesített 
előnyben, végül a közönség tomboló 
bíztatása mellett tízgólos hazai győ-
zelemmel, így továbbjutással zárta a 
VNKSE a párharcot. 

A bécsi sorsoláson kiderült, az elő-
döntőbe jutásért a francia Issy Paris lesz 
az ellenfél. Az első összecsapás március 
9-én szombaton délután négytől lesz a 
váci sportcsarnokban, a visszavágó már-
cius 15-én lesz Franciaországban lesz.

HAJRÁ VÁC!FEBRUÁR

SPORT

Jelölések: 
Női kézilabda KEK
Női kézilabda NB I
Férfi  kézilabda NB I

03.03. vas. 18:00 VKSE – Pécs

03.06. sze. 18:00 Váci NKSE – Siófok

03.09. szo. 16:00 Váci NKSE – Issy

03.27. sze. 18:00 Váci NKSE – BSE

Sportelőzetes – 
váci események

Mindannyiunknak 
vannak emlékei és él-
ményei a farsang kap-
csán, de gondolkodtak 
már azon, hogy mit és 
miért ünneplünk ilyen-
kor? Kialakulásának 

két fő mozgatórugója lehetett: egyrészt 
a téli, szürke hétköznapok feloldásaként, 
tavaszváró ünnepként, másrészt a nagy-
böjtre való felkészülés okán jött létre. 
A lényeg, hogy a farsang napjai a zajos 
mulatozást, tréfálkozást, a nagy eszem-
iszom, dínomdánom és a párkeresés 
időszakát jelentették már a kezdetekben 
is. Bár a húsvét időpontjához kötődik, 
a farsang főleg pogány népszokásokból 
alakult ki. Mindig ugyanakkor, január 
6-án, vízkeresztkor kezdődik, a hosz-
sza viszont változó: a vigasság napjait 
a húsvétot megelőző negyven napos 
böjt kezdőnapja, hamvazószerda zárja. 
Magyarországon a farsangi szokások a 
középkorban honosodtak meg, és több 
nép hatását tükrözik. A hazai elneve-
zés, a farsang például német eredetű, 
a ’faseln’: fecsegni, fantáziálni, pajkos-
ságot űzni szóból ered. Egyes források 
szerint a farsang zajos mulatságait egy 

ősi hiedelem hívta életre. A középkor-
ban ugyanis azt hitték az emberek, 
hogy a tél utolsó heteiben a Nap elgyen-
gül, és a gonosz szellemek életre kelnek. 
Vigalommal, jelmezes felvonulással, 
boszorkánybábu elégetésével akarták 
elűzni ezeket. Régen farsang idején 
a fonóházakban minden este zajlott 
valamilyen vidám esemény, énekeltek, 
táncoltak, játszottak, nagy lakomákat 

tartottak. Ma a farsang elsősorban az 
óvodákban és iskolákban elmaradha-
tatlan ünnep, a felnőttek közül keve-
sen tartják, a legtöbben csak annyiban, 
hogy jelmezt varrnak (kölcsönöznek) a 
gyerekeknek, és esetleg fánkot sütnek. 
A bálok azonban hazánkban is rene-
szánszukat élik, egyre több lehetőség 
van jelmezes estekre és jótékonysági 
gálákra február havában. 

MICHALIK JUDIT | judit.michalik@gmail.com

Közkincseink XI.
ELEFÁNT 

A FŐTÉREN
�Bár az elefánt nem éppen pillekönnyű 

súlyáról nevezetes, az egyetlen váci 

példány a járókelők feje felett lebeg. A 

főtér strand felőli szegletében, egy kék 

színű épület homlokzatán lehet megpil-

lantani, amint egy elegáns piros szövet-

tel ékesítve egykedvűen és mozdulatla-

nul szemléli a forgalmat. A váci elefánt 

valójában nem más, mint egy 150 éve 

kihelyezett cégér. Ez egykor a város 

egzotikus fűszerboltját jelezte a kedves 

vásárlóknak, ahol mindenféle gyarmati 

áruféleséget lehetett beszerezni. A váci 

levéltár ma is őriz egy ormányossal 

díszített bolti számlát, amelyből kide-

rül, hogy mi mindent lehetett kapni az 

elefántos házban: többek között teát, 

kávét, pótkávét, sót és fűszereket, kü-

lönböző szöveteket, papírokat. Ma már 

hihetetlennek tűnik, de a 19. század 

egyszerű népe bizony nem ismerte az 

elefántot (hol is látták volna?), így a 

fűszerboltra kihelyezett testes állatot 

bivalyként azonosították, ezért az épü-

letet sokáig „bivalyos”, vagy tájszóval 

„bihalyos ház”-ként emlegették. Az 

országban több híres elefántos ház 

is volt, például Pécsett, Sopronban, 

Pesten és Budán, és bár a kihelyezett 

cégérek mind-mind egyedi alkotások, 

ugyanarra mutattak: a helyi fűszerüz-

letre. A váci elefánt hosszú évtizedekig 

fekete színű volt, szürke színt és piros 

szövetet a főtér átépítésekor ölthetett 

magára, amikor az öntöttvas szobrot 

Horváth Tibor restaurátor-művész fel-

újította. A váci elefánt - afrikai és indiai 

rokonaihoz hasonlóan - védett, a város 

ugyanis mintegy 20 éve helyi védettség 

alá helyezte. Bár megsimogatni nem 

lehet, és cirkuszi mutatványokra sem 

képes, azért óvjuk, becsüljük tovább-

ra is a múltat idéző, egyetlen kis váci 

elefántunkat!

� M. J.

A téltemetés története, 
avagy a farsangi alakoskodás 

Enni vagy nem enni? 
Dióhéjban a böjtről

A hagyományok szerint hamva-
zószerdán kezdődik a húsvétra felké-
szítő negyven napos böjt. A farsangi 
szokásokkal ellentétben a böjt egy-
értelműen vallási eredetű, szinte az 
összes világvallásban fontos elem. A 
keresztény világban a 4. századra vált 
általánossá a nagyböjt.  Célja, hogy a 
hívek felkészüljenek Krisztus feltá-
madásának megünneplésére a hitben 
való elmélyülés, a kiengesztelődés 

és a lemondás segítségével. Az sem 
véletlen, hogy az előírt önmegtartóz-
tatás éppen negyven napot tesz ki, a 
Bibliában ugyanis a 40-es szám több 
jelentős eseménnyel kapcsolatos: Jézus 
negyven napot töltött a pusztában, 
negyven napig tartott a vízözön, és 
Mózes is negyven napig tartózkodott 
a Sínai-hegyen. Idén hamvazószerda 
február 13-ra esett, húsvét vasárnapját 
pedig március 31-én ünnepeljük majd. 
A negyven nap úgy jön ki, hogy a va-
sárnapokat az egyház nem tekinti böjti 
napnak. Valójában nem teljes lemon-
dásról, hanem részleges böjtről van 
szó, tehát csak bizonyos ételcsoportok 
kihagyását írják elő. Kezdetben sokkal 
szigorúbbak voltak a szabályok: délutá-
nig például egyáltalán nem szabadott 
enni, húst, tejterméket és tojást pedig 
még később sem. Bár a különböző fe-
lekezetek előírásai eltérnek egymástól, 
általánosságban elmondható, hogy ma 
hamvazószerda és nagypéntek a böjt 
két kiemelt napja, amikor a hívek csak 

naponta egyszer lakhatnak jól. E két 
napon és nagyböjt többi péntekén a 
felekezet tagjait arra kéri az egyház, 
hogy a böjti fegyelem részeként ne 
fogyasszanak húst. A modern világ-
ban az is elfogadott, ha nem a húsról, 
hanem másról mondanak le ilyenkor a 
hívek: például a tévézésről, az édesség-
ről, az alkoholról, vagy a mulatozásról. 
A böjtnek számos kedvező hatása van 
az egészségre is, nem véletlen, hogy 
terápiás céllal is sokféle verzióját alkal-
mazzák. Mivel télen általában többet és 
rosszabb minőségű ételeket eszünk, a 
böjt kiválóan alkalmas lehet a szerve-
zet tavaszi méregtelenítésére. Fontos 
azonban, hogy csak egészségesen és 
fokozatosan szabad belevágni, a drasz-
tikusan megváltoztatott étrend vagy 
a felelőtlen koplalás ugyanis komoly 
betegségeket okozhat. Ne feledjük azt 
sem, hogy a húsvéti böjt nem fogyó-
kúrás program, hanem egy eszköz az 
önfegyelem erősítésére és a lemondás 
képességének elsajátítására.

Fantasztikus siker a KEK-ben!
Soha nem jutott ennél messzebbre a nemzetközi színtéren női kézilabda csapa-
tunk, melynek a sportág szakértői szerint reális esélye lehet arra, hogy a  francia 
Issy Paris legyőzésével a KEK elődöntőjébe jusson!

A váci NB II-es
labdarúgó 
csapat végórái

Sajnos jelen lapszámunk fe-
lét is kitehetné annak tagla-
lása, mi és hogyan vezetett 
a szomorú tényhez: nagy 
valószínűséggel tavasztól 
már nem járhatnak a váci 
szurkolók az NB II-es 
együttes mérkőzéseire.

Sporthírek 
röviden

EREDMÉNYEK
Női kézilabda KEK
Podravka – Váci NKSE _______ 23-15
Váci NKSE – Podravka _______ 29-19

Női kézilabda NB I
Győr – Váci NKSE ___________ 32-15
Váci NKSE – Kiskunhalas ____ 32-30
Váci NKSE – Érd ____________ 28-33

Férfi  kézilabda NB I
Gyöngyös – VKSE ____________ 25-19
Cegléd – VKSE ______________ 25-23
VKSE – Orosháza ____________ 29-31

majd a bánki hölgykoszorú bizonyult jobb-
nak 19:8 arányban. A váciak az ötcsapatos 
csoportban a negyedik helyen fejezték be 
az alapszakaszt.
A harmadik vonalban játszó férfi ak félsikert 
értek el a debreceni dupla fordulóban. A 
Váci Vízilabda SE az alapszakasz 5. fordu-
lójában előbb nagy csatában verte 9-8-ra a 
gyöngyösieket, majd sima, 13-7-es veresé-
get szenvedett az egriektől. A következő 
játéknapra március 9-én Vácott kerül sor.



   Gyógyszertárak ügyeleti rendje

2013.03.01. • 2013.03.11. • 2013.03.21. • 2013.03.31.
Alsóvárosi gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27/311-157

2013.03.02. • 2013.03.12. • 2013.03.22.
Deákvári gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27/510-805

2013.03.03. • 2013.03.13. • 2013.03.23.
Központi gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27/501-630 

2013.03.04. • 2013.03.14. • 2013.03.24.
Vácz Remete gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar u. 3. | 27/305-997 

2013.03.05. • 2013.03.15. • 2013.03.25.
Gyöngyvirág gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27/303-343 

2013.03.06. • 2013.03.16. • 2013.03.26.
Duna gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27/501-415

2013.03.07. • 2013.03.17. • 2013.03.27.
Kisváci Szent Gellért gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27/306-190

2013.03.08. • 2013.03.18. • 2013.03.28.
Váci Levendula gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27/301-367

2013.03.09. • 2013.03.19. • 2013.03.29.
Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrinyi u. 9. | 27/501-385

2013.03.10. • 2013.03.20. • 2013.03.30.
Fekete Kígyó gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27/312-338

HASZNOS

Születések:

Jakab Sándor és Mocsári Ildikó 
gyermeke: Balázs, Szabó Zoltán és 
Kovács Renáta gyermeke: Réka Flóra, 
Tóth Szabolcs és Monostori Mónika 
gyermeke: Bianka, Kovács Péter 
és Vaskó Eszter gyermeke: Hanna, 
Gombos Norbert és Farkas Bernadett 
gyermeke: Kiara Diána, Krén Zoltán 
és Kajtor Ildikó gyermeke: Boglárka, 
Kruchió Péter és Nagy Tímea 
gyermeke: Ármin, Tömör György 
és Csomó Réka gyermeke: Janka, dr. 
Neubrandt Gábor és Hargas Mariann 
gyermeke: Liza, Jakus Zsolt és Nyéki 
Alexandra gyermeke: Jázmin Dóra, 
Megyeri Tibor és Kis Zsófi a gyermeke: 
Lívia, Mahmoud Sallam Hahmoud 
Maged és Hajdu Viktória gyermeke: 
Yousuf, Pál László és Hugyecz 
Hajnalka gyermeke: Bianka Hanna, 
Hevesi István és Makó Marianna 
gyermeke: Boglárka Dorottya, 
Görög Balázs és Juhász Alexandra 
gyermeke: Kevin Dominik, Kozák 
Róbert és Kovács Nikolett gyermeke: 
Robertó Dzsúlió, Hámori Bálint és 
Dezsőfi  Ildikó gyermeke: Dávid, Buijs 
Franciscus Catharina és Seress Zsófi a 
gyermeke: Minka, Hujbert Márton és 
Pelczéder Orsolya gyermeke: Borbála, 
Solymosi László és Kasza Szilvia 
gyermeke: Polett. 

Házasságot kötöttek:

Trieb Mihály és Takács Zsuzsanna, 
Máté Norbert György és Nyéki 
Edina.

Halálesetek:

Galambos Istvánné sz: Fodor 
Irén (1948), Szanyi István 
(1925), Veréb Péter Béláné sz: 
Bóné Erzsébet (1941), Medgyesi 
Ödönné  sz: Szamos Etelka (1930), 
Gyergyainé Rusznák Zsuzsanna 
(1952), Jenes Józsefné sz: Karpeta 
Katalin (1934), Varga Józsefné 
sz: Furák Julianna (1936), Békési 
Erzsébet Emőke (1940), Horváth 
Rita (1970), Belák Gyula (1934), 
Bernáth Anna (1928), Mészáros 
Sándor (1925), Konecsni Károly 
(1954), Tóth Lászlóné  sz: Farkas 
Mária (1940), Váli Ferenc (1952), 
Harami Rezső Tamásné sz: Jakál 
Anna (1953), Barti Ferenc (1932), 
Doszlop Elekné sz: Csenki Éva 
(1932), Berta Gábor Ferenc (1957), 
Schlenk Ferencné sz: Schlenk 
Mária Magdolna (1949), Kovács 
Sándor (1934), Veres Katalin 
(1991), Herceg Ferenc (1929), 
Horváth Zoltán János (1959).

Polgármesteri 
fogadóóra

Fördős Attila
Vác város polgármestere 

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

Helye: Városháza, 133. szoba, 
polgármesteri iroda

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

Alpolgármesteri 
fogadóóra

Pető Tibor

Vác város alpolgármestere 

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

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Mokánszky Zoltán

Vác város alpolgármestere 

Ideje: minden hónap 1. és 3. 
hétfőjén 14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Országgyűlési 
képviselői  

elérhetőségek
Bábiné Szottfried Gabriella, 

országgyűlési képviselőasszony

Telefon: 20/444-9298
Email: babi.gabriella@parlament.hu

Ügyfélfogadás az 
okmányirodában

Hétfő: 9:00-18:00
Kedd: 8:00-16:00

Szerda: 10:00-16:00
Csütörtök: zárva

Péntek: 8:00-12:00 

Ebédidő: 12:30-13:00

Képviselői fogadóórák
Csuka István 

Vác 2. számú választókerületének 
képviselője 

Ideje: minden páros hónap első 
hétfőjén 14:00-15:30 

Helye: az új Fidesz-iroda, 
Március 15. tér 16-18.

Kiss Zsolt
Vác 6. számú választókerületének

képviselője
Ideje: minden hónap első keddjén 

17:00-19:00 
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Mokánszky Zoltán
Vác 7. számú választókerületének 

képviselője 
Ideje: minden hónap 2. hétfőjén 

14:00-18:00 
Helye: Városháza, 133. szoba, 

alpolgármesteri iroda

Schmuczer Istvánné 
Vác 4. számú választókerületének 

képviselője 
Ideje: minden páros hónap első 

hétfőjén 18:00
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Váradi Iván Attila
Vác 5. számú választókerületének 

képviselője
Ideje: minden hónap első hétfőjén 

17:00-18:00
Helye: Földváry Károly Általános Iskola

 Központi 
orvosi ügyelet

Jávorszky Ödön Kórház
(tüdőgondozó épülete)

A városi ügyelet a 620-691-es 
telefonszámon vagy a 620-620/1465-ös 

melléken érhető el.

Ügyeleti idő:

Hétfő, kedd, szerda, csüt.: 19:00-7:00, 
Hétvégén: péntek 16:00-tól hétfő 7:00-ig. 

Ünnepnapon: az ünnepnapot megelőző nap 
19:00-tól az utána következő nap 7:00 óráig.

 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


