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Ismét megelevenedett a váci csata

Április 8-án - Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénye, a tavaszi emlékhadjárat keretében - ismét megelevenedtek a Ligetben az 1849. április 10-én vívott váci csata, a dicsőséges tavaszi hadjárat
egyik jelentős ütközetének momentumai. Folytatás a 7. oldalon

Fejlesztik a szennyvíztisztítót

Az alapkő ünnepélyes letételét és megáldását követően
kezdetét veszi a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár jelentős fejlesztése - egy új épülettel bővül az intézmény.
A beruházás révén - az eddig is gazdag gyűjteményt kiegészítve - erre a központi helyre kerülhetnek a jelenleg
több különböző helyen őrzött egyéb kiemelten fontos dokumentumok, többek között a püspöki gazdasági levéltár,
mely jelenleg Vác Város Levéltárában van letétben. Fotó:
Cservenák Péter

A Duna Menti Regionális
Vízmű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
(DMRV Zrt.) a Környezet
és Energia Operatív Program „Derogációs víziközmű
projektek előkészítése” elnevezésű konstrukció keretében pályázatot nyújtott be
a váci szennyvíztisztító telep
fejlesztésének
előkészítési munkálataira, melyet a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a KEOP-7.1.0/112013-0035 azonosító szá-

mon támogatott.
A fejlesztési tervek a
nettó 61,07 millió Ft összköltségű és 85%-os támogatású projekt-előkészítési szakaszban, az Európai
Unió és a Magyar Állam
társfinanszírozásával készültek el.
A beruházás kivitelezésére a KEHOP-2.2.2 konstrukció keretén belül lesz
lehetőség 2018. december
31-ig.
Folytatás a 6. oldalon

Az önkormányzat megvásárolja
a banktól a mélygarázst
» 4. oldal
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Polgármesteri fogadóóra
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Önkormányzati képviselői fogadóórák

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

Kriksz István
Vác 1. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 27/315-534
E-mail: krikszistvan@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

Kovács Ágnes
Vác 2. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)

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: 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

Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes
bejelentkezés alapján bármikor.
Telefonszám: 30/947-1412
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: 30/237-4787
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: 20/418-0115

Közérdekű

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 külső 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 vasútvonala, 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
szerdáján 09-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Dózsa Gy. u. 53.
szám alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0790
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Kollégákkal ültünk egy asztalnál és többek között a testvérvárosi
kapcsolatok jelentőségéről beszélgettünk, arról, hogy meddig érdemes bővíteni a partnerségi kört, milyen szempontoknak fontos
elsőbbséget adni az együttműködési lehetőségek keresésekor, illetve hogyan lehet igazán tartalmassá tenni ezeket az összefogásokat.
Az apropót az adta, hogy a márciusi ülésen a képviselő-testület nem támogatta új partnerség kialakítását egy jelentkező
olaszországi településsel, mondván, Vácnak már most is szép számú testvérvárosa
van és a külkapcsolatok terén nem a mennyiségi, hanem a minőségi szempontokat kell
előtérbe helyezni.
A mostani városvezetés a határon túli magyar lakta területeken meglévő, igen
kiterjedt együttműködési hálózat ápolását tartja elsődlegesnek, elsősorban a magyarmagyar kapcsolatok erősítését szem előtt tartva, itt azért halkan megjegyzem, hogy a
Délvidéken és esetleg Alsó-Ausztriában még talán jó lenne partnertelepülést keresni.
Újabb zárójeles megjegyzésem: felemelő érzés lehet mindannyiunknak, hogy immár Vác is jelentős szerepet játszik a határon túli magyarok támogatásában, ékes példa
erre a kárpátaljai Técső testvérváros rendszeres segítése különböző adományokkal.
Az is lényeges, hogy mára mindhárom másik V4-es országban, tehát Szlovákia
mellett Csehországban és Lengyelországban is van testvérvárosa Vácnak, vagyis helyi
szinten ugyancsak erősíteni lehet ezt az európai politikában egyre jelentősebb szerepet
betöltő összefogást.
Persze a nyugat-európai partnerkapcsolatok ápolása ugyancsak jelentős feladatot
és lehetőséget jelent, gondoljunk csak a különböző cserediák programokra, a kulturális
vendégszereplésekre, az idegenforgalom élénkítésére.
Ami a testvérvárosi összefogások mélyebb tartalmát illeti, lényeges és örömteli, hogy az együttműködések révén nagyon sok kapcsolat jött és jön létre Vác és a
partner települések intézményei, különböző művészeti közösségei, civil szervezetei,
sportklubjai között - és akkor a személyes barátságok szövődésének lehetőségéről még
nem is beszéltünk.

HOL járunk?
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 Körmendi Rezső,
akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/5836767-es telefonszámon. A legutóbbi rejtvényként az egykori Szent József Fiúnevelő Intézet szerepelt egy régi képen. Mostani feladványunk megfejtését május 15-éig várjuk.

Cservenák Péter gyűjteményéből
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A testületi ülésről jelentjük
A képviselő-testület áprilisi ülésén
az önkormányzat úgy döntött, hogy
megvásárolja a mélygarázst a beruházó pénzintézettől, a jóváhagyott vételár nettó 1 milliárd 675 millió forint.

A zárt ülésen született döntésről
Fördős Attila polgármester a közgyűlést záró sajtótájékoztatóján elmondta: ezzel az önkormányzat részéről
elhárult az akadály az adás-vételi
szerződés megkötése kapcsán. Szavai
szerint ez azért is különösen fontos,
mert be kell tartani nagyon szoros
határidőket annak érdekében, hogy
a beruházás hasznosítására korábban
elnyert csaknem két milliárd forintos
állami támogatást minél jobban hasznosítani tudja a város. Hozzátette: az
a lényeg, hogy végre az önkormányzat
legyen a létesítmény birtokosa, mert
ezt követően felgyorsulhatnak az események, hiszen ki lehet írni a közbeszerzést a pótlólagos munkákra, majd
ezek elvégzése után - a megnyitással
párhuzamosan - megkezdődhet esetleges külső vállalkozó üzemeltető keresése is.
A nyílt ülésen, név szerinti szavazás alapján a testület támogatását adta
ahhoz az előterjesztéshez, mely szerint az önkormányzat csaknem 101
millió forint összegű, kormányenge-

délyhez kötött fejlesztési célú hitelt
igényel három sportegyesület (Váci
Vízilabda Sportegyesület, Váci Női
Kézilabda Sportegyesület, Váci Kézilabda Sportegyesület) államilag támogatott fejlesztéseinek kötelező városi
önrésze biztosítása érdekében. A fejlesztési célok között szerepel többek
között az uszoda gépészeti felújítása
és ugyanitt az öltözők és a szociális
blokk rekonstrukciója, a kézilabda
vonatkozásában pedig a sportcsarnok
nyílászáró cseréjének második üteme, az eredményjelző cseréje, öltözők
felújítása, mobil kültéri sportudvarok
létrehozása több oktatási intézményben az utánpótlásnevelés érdekében.
Döntés született arról, hogy az
önkormányzat hozzájárulást biztosít sportszoba kialakításához a Sirály
utcai óvodának, a döntés kapcsán az
előterjesztő Kászonyi Károly képviselő
illetve Fördős Attila polgármester és
Balkovics Péter képviselő külön személyes felajánlást tett annak érdekében, hogy az intézmény alapítványa
ugyancsak támogathassa a fejlesztést.
Toldi Tamás, "A szívem városa" című
népszerű, Vác indulójaként is aposztrofált dal egyik szerzője, előadója kéréssel fordult az önkormányzathoz
egy zenei szerzői lemez kiadásának
támogatása érdekében. A testület - a

Döntött a testület

kértnél kisebb mértékben ugyan, de
- jelentős hozzájárulást biztosított
az album megjelenéséhez. Ugyanakkor az előterjesztő Steidl Levente,
továbbá Kászonyi Károly, Kovács Ágnes, dr. Manninger Péter, Fördős Attila és - mint a polgármester jelezte
- Mokánszky Zoltán és Pető Tibor alpolgármesterek is támogatást adnak a
költségekhez.
A Szociális Szolgáltatások Háza
vezetője, Járja Andrea tájékoztatója
alapján az intézmény arra készül, hogy
az idei évtől a legkritikusabb, fagyos
időszakokban utcai szociális felderítő
szolgálatot is biztosítani tudjanak a
város területén, ez alapvetően a veszélyeztetettek felkeresését és biztonságba helyezését jelenti.
Zárt ülésén az önkormányzat vis�szahívta a városfejlesztési és környezetvédelmi bizottságból Ferjancsics
Lászlót, helyét Vácy Károly veszi át
ebben a testületben.
A Vác Piac Kft. vonatkozásában
az önkormányzat a felügyelő bizottság önkormányzati delegáltjai esetében az erről a posztról is visszahívott
Ferjancsics László helyett ugyancsak
Vácy Károlyt jelölte ki, ugyanakkor
meghosszabbították Balkovics Péter
mandátumát.
A volt Karacs Teréz Kollégium
kapcsán az a döntés született, hogy ha
sikerül értékesíteni, akkor munkásszálló céljára kell hasznosítani.

HIRDETMÉNY

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

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017.
április 20.-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 12/2017.(IV.21.) sz. rendeletalkotás – a 2016. évi
költségvetés végrehajtásáról
- 2016. évi költségvetés induló összege 5.934.778
eFt volt, év végére a főösszeg 3.106.822 eFt-tal növekedett, így a záró főösszeg 9.041.600 eFt lett.
- 13/2017.(IV.21.) sz. rendeletmódosítás – a 2017.
évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.24.) sz. rendeletről
A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források, valamint a 2016. évi maradvány költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást követően az önkormányzati

szintű költségvetés főösszege 10.603.963 eFt lesz.
- 14/2017.(IV.21.) sz. rendeletmódosítás – a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
szóló 14/2016.(III.18.) sz. rendeletről
A Pest megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális Osztálya kérte, hogy az 1.
sz. mellékletben az intézményi térítési díj telephelyenként kerüljön megállapításra.
A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthetők.
Vác, 2017. április 20.
Deákné Dr. Szarka Anita s.k.
jegyző
Kifüggesztve: 2017. április 21-én.
A levétel dátuma: 2017. május 21.

Krónika
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Elkészültek a stadionfelújítás tervei
Elkészültek a ligeti stadion felújítására
vonatkozó építészeti tervek, amelyeket
a Vác FC megküldött véleményezésre
és engedélyeztetésre a Magyar Labdarúgó Szövetségnek - ennek apropóján
a klub március 27-én lakossági fórumra várta az érdeklődőket a művelődési
központba.

A találkozón Pető Tibor fejlesztésekért felelős alpolgármester, úgy is mint
az utánpótlásnevelő Vác Városi Labdarúgó Sportegyesület elnöke, leszögezte:
a klub 600 millió forintos nyertes TAO
pályázatához az önkormányzat részéről
rendelkezésre áll a szükséges önrész forrása.

- Bár májusban elkezdődik a szérűskerti műfüves pálya felújítása, a volt
laktanya területén pedig a tervek szerint záros határidőn belül megvalósul
egy, a kézilabda mellett a labdarúgó
utánpótlásnevelést is szolgáló akadémia
jellegű sportkomplexum, a foci fő bázisa
természetesen a ligeti stadion marad. A
múlt, a jelen és a jövő is kötelez bennünket a létesítmény fejlesztésére, közérdek,
hogy a mára elavulttá vált létesítményt
sikerüljön a 21. század igényeinek, és
hát a szövetségi előírásoknak megfelelő
szintre fejleszteni, fontos, hogy ebben a
kérdésben az önkormányzati képviselőtestületben is egység van - mondta a városvezető.

Emléktáblát kapott Renoválják a főposta
Ella nővér
épületét
A Magyar Ápolók Napja alkalmából a
Jávorszky Ödön Kórházban emléktáblát avattak Molnár Gabriella, Ella nővér
tiszteletére.
Dr. Szőnyi Mihály, az intézmény
korábbi főigazgatója Molnár Gabriella
méltatásakor kiemelte: Ella nővér meghatározó személyisége volt a kórháznak,
ő szervezte meg a hároméves nővérképzést az intézményben, amelyre az ország
minden tájáról érkeztek jelöltek, de ő
szervezte meg az ügyeleti és a transzfúzió szolgálatot is, újjászervezte az intézeti riadóláncot, létrehozta a központi
betegszállítót és a kórházi szervizszolgálatot, a főorvosi kar egyenrangú segítője volt.
A rendezvény keretében egy tulipánfát is ültettek a kórház előtt az ápolók tiszteletére.

A Posta parkban álló műemléki védettségű épület homlokzatának állapota,
megjelenése jelentősen leromlott az évek
alatt, így esedékessé vált a renoválás. A
már javában tartó, és a tervek szerint
július végére befejeződő felújítást a Magyar Posta a saját költségén végezteti el.
A felújítás tervezői figyeltek arra,
hogy a műszaki helyreállítás során az
építmény megőrizze eddigi képét és
visszanyerje régi szépségét, így a munka
során nem csupán a homlokzati vakolat
újul meg, hanem az ott található díszítőelemeket is renoválják, továbbá korszerűbbre cserélik a nyílászárókat.
Az ügyfélforgalom a több hónapig
tartó munkálatok ideje alatt is zavartalan, a kivitelezők igyekeznek úgy végrehajtani a beruházást, hogy az ne járjon
kellemetlenségekkel.
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John P. Marshall, a Vác FC tulajdonosa elöljáróban elmondta: amikor beszállt a váci labdarúgásba, hosszú távú
elképzelésekkel érkezett, és az első öt
éves ciklusban jobbára sikerült is megvalósítani a terveket, hiszen két alsóbb
osztályú bajnoki cím megnyerése után
már a második vonalban szerepel a klub,
szavai szerint ez egyelőre meg is felel a
lehetőségeknek.
- Három hónap múlva elkezdjük az
újabb öt éves ciklust, tehát állunk a következő kihívások elébe. Fontos, hogy
eljutottunk a stadionfelújítás lehetőségéig, de tudni kell: a teljes eltervezett
fejlesztés csak több lépcsőben valósulhat meg. Ugyanakkor párhuzamosan
mindent megteszünk azért, hogy egy
modern, széles körű közösségi bázison
alapuló klubot építsünk fel, amiben nagyon fontos a helyi támogatás mind az
önkormányzat, mind a szurkolók részéről - mondta John P. Marshall.
Orbán Levente, a Vác FC ügyvezetője
leszögezte: az egyelőre a stadionrekonstrukció terveinek elkészítésére felszabadított TAO-forrás ellenében az MLSZ
nem csupán egy lelátórészt fedő felépítmény elképzelését várta el, hanem egy
átfogó dokumentációt a teljes felújítás
vonatkozásában, és ez már el is készült.
- Az első lépcsőben, a 600 millió forintos beruházás keretében tető épülhet
egy hatszáz férőhelyes, megújuló lelátói
részen, minden előírásnak megfelelően felújíthatjuk a klubépületet, a 2-es
út felőli lelátói részen is újra cserélhetünk több széksort, nem is beszélve a
kerítésfelújításról - emelte ki Orbán Levente.
Kérdésre válaszolva leszögezte: azt
ma még nem lehet megmondani, hogy
a 2017/2018-as szezonban újra a váci
stadionban játszhatja-e hazai mérkőzéseit a Vác FC, a döntés az MLSZ joga,
ráadásul szavai szerint nehezíti a kérdést,
hogy nem csupán a nézőtérre és a kiszolgáló létesítményekre, hanem a pálya állapotára vonatkozóan is szigorodnak az
előírások.
Az utánpótlásnevelő Vác Városi Labdarúgó Sportegyesület igazgatója, Belák
Gyula a stadionfelújítás kapcsán úgy
nyilatkozott, hogy egyelőre még több kérdés tisztázatlan, így például az, hogy a
munkálatok elindulását követően is helyben játszhatják-e bajnoki mérkőzéseiket
a különböző korosztályú csapatok, illetve
hogy az építkezés mennyiben befolyásolja
majd a mindennapjaikat.
- Nekünk egy a lényeg: hogy az utánpótlás csapatok tudjanak edzeni. Hogy
aztán hol, hogy az átmenetileg a Reménység-pálya lesz vagy más hely, amit
bérelnek nekünk, nem érdekes, csak tudnunk kell az elképzelésekről, lehetőségekről - mondta Csank János, a VVLSE vezetőedzője.
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Középpontban a nemzeti Új játszóeszközök a Kölcsey
utcai bölcsődében
konzultáció kérdései
A május 20-áig tartó nemzeti konzultáció kapcsán közös
sajtótájékoztatót tartott Vácott
Harrach Péter, a választókerület
országgyűlési képviselője és Rétvári Bence államtitkár, az EMMI

miniszter-helyettese, a kormánypártok választókerületi elnöke.
Harrach Péter leszögezte:
az Európai Unióban két törekvés áll egymással szemben, az
egyik szószólói egyfajta európai
egyesült államokat képzelnek el,

a másik nézet képviselői, köztük
a magyar kormány azért küzd,
hogy a tagországok megőrizhessék még meglévő szuverenitásukat az unió égisze alatt is.
Rétvári Bence a konzultáció
tartalmát ismertette. Elmondta:
meg kívánják védeni a rezsicsökkentés eredményeit, állami hatáskörben tartva az árszabályozást.
Ugyancsak kiemelten fontos kérdésnek nevezte a foglalkoztatásés az adópolitika nemzeti kézben
tartását, a bevándorlók mozgásának ügyét, azt, hogy menedékkérelmük elbírálását a tranzitzónákban kelljen megvárniuk. Végül, de
nem utolsó sorban kiemelte, abban is várják a lakosság véleményét, hogy a kormány átláthatóvá
kívánja tenni azoknak a csoportoknak a működését, amelyek
jogilag civil szervezet besorolás
alá esnek, de valójában külföldi
pénzekből tevékenykednek.
R. Z.

Újabb jelentős adomány a
kárpátaljai testvérvárosnak

Március 24-én útra indult Vácról Técsőre egy felújított és jól
felszerelt Rába típusú habbal
oltó tűzoltó gépjármű, és egy
teherautó, rakterében egy nagy
teljesítményű kazánnal - ez az
önkormányzat újabb adománya
a kárpátaljai testvérvárosnak.
- Egy korábbi látogatáskor szembesültünk azzal, hogy
a környék falvaiért is felelős
técsői tűzoltóság milyen nagy
nehézségekkel küszködik, mivel zömmel negyven éves Zil
szerkocsikkal rendelkeznek.
A megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság illetve a váci önkéntes tűzoltó egyesület jóvoltából sikerült nagyon jutányos
áron hozzájutnunk egy, a szolgálatból már kivont húsz éves
Rába tűzoltóautóhoz, amelyet
önkormányzatunk felújíttatott. Ez az újra üzemképessé
tett speciális jármű fontos segítséget jelent majd testvérvárosunknak. A nagy teljesítményű kazánt pedig a técsői
református egyházközség veheti használatba - mondta az
útra indításkor Fördős Attila

polgármester.
A városvezető hangsúlyozta: a külkapcsolatok terén az
önkormányzat különös hangsúlyt kíván adni a határon túli
magyarlakta területeken lévő
testvérvárosokkal való együttműködésnek, és a városvezetés
fontos küldetésnek tekinti a
segítségnyújtást.
- Ápolnunk és erősítenünk
kell a szomszédos országokkal
való helyi szintű partnerséget,
a határokon átívelő magyarmagyar kapcsolatokat, szem
előtt tartva az elmaradottabb
térségek segítését is, az unió
humanitárius szolidaritási eszméjének szellemében - hangsúlyozta Fördős Attila.
R. Z.

Közösségi összefogásnak köszönhetően új játszóeszközökkel
és más felszerelésekkel gazdagodott a Kölcsey utcai bölcsőde, átadásukat vidám családi délutánnal kötötte egybe az intézmény.
- Adománygyűjtést szerveztünk, hogy egy kicsit gazdagíthassuk a játszóeszközeink
körét. Örömmel újságolhatom,
hogy nagyon sokan támogatták
a kezdeményezést, összességében csaknem 800 ezer forint
adomány gyűlt össze elsősorban
a szülőknek, továbbá az önkormányzatnak,
vállalkozóknak,
intézményeknek,
cégeknek,
többek között például a Váci
Fegyház és Börtönnek köszönhetően. Így vásárolhattunk egy
kis mászóvárat, két új hernyóalagutat, több napernyőt, új padokat is készíttethettünk és bővíthettük a nyári hőségben nagyon
jól szolgáló vízpermetezőnket,
sőt talán egy hálós trambulinra
is futja még a keretből. Ezúton
is köszönetet mondunk minden
segítőnknek - nyilatkozta az eseményen Zachárné Podonyi Edit

intézményvezető.
Mokánszky Zoltán alpolgármester kiemelte: az önkormányzat fontos törekvése, hogy
a gyermekintézmények minél
komfortosabbak, jól felszereltek
legyenek, s egyúttal ő is köszöne-

tet mondott a fejlesztés minden
támogatójának.
- Ugyanakkor kiemelem,
hogy bölcsődéinkben, óvodáinkban kiemelt színvonalú a szakmai munka, a szülők mindenütt
jó kezekben tudhatják gyermekeiket, ráadásul az intézmények
dolgozói úgymond menedzseri
feladatot is ellátnak, amennyiben
minden tőlük telhetőt megtesznek a tárgyi, infrastrukturális
fejlesztések érdekében - hangsúlyozta a városvezető. Ribáry

Fejlesztik a szennyvíztisztítót
A beruházás hozzájárul majd
az érintett környezet megóvásához, a talajvíz szennyezettség jelentős csökkenéséhez, az
ivóvízbázisok veszélyeztetettségének a megszüntetéséhez,
valamint a környező felszíni és
felszín alatti víz minőségének
védelméhez.
A tervezett korszerűsítés
magába foglalja a szennyvíztisztító telep technológiai
fejlesztését, az előmechanikai
tisztítósor gépészeti és építészeti átalakítását. Új műtárgy
kerül elhelyezésre a biológiai
tisztítás elvégzésére, illetve új
lesz a csatornaiszap fogadó műtárgy is a szükséges gépészeti
berendezésekkel egyetemben.
A beruházás kitér továbbá az
agglomeráció hálózatában található szennyvízátemelők rekonstrukciójára is.
A projekt tervezési munkálatai során a telep fejlesztésével kapcsolatban többlet
területigény merült fel a jelenlegi szennyvíztelep északi,
város felöli oldalán. A bővítés során szükségessé válik az

ingatlan melletti, Vác Város
Önkormányzat tulajdonában
lévő, 4550/1 hrsz.-ú (Zkp –
beépítésre nem szánt, közpark
övezet besorolású) ingatlan
egy részének a 4552/9 hrsz.-ú
ingatlanhoz történő hozzácsatolása.
A DMRV Zrt. a Magyar
Állam kizárólagos tulajdonában és a DMRV Zrt. vagyonkezelésében lévő Vác 4551/1
helyrajzi számú ingatlant el
kívánja cserélni a Vác Város
Önkormányzatának tulajdonában álló Vác 4550/1 helyrajzi
számú ingatlan egy részével.
Az önkormányzat képviselő-testülete 167/2015. (VI. 18.)
sz. határozatában döntött arról,
hogy elviekben támogatja a Vác
4550/1 hrsz-ú, önkormányzati
tulajdonú földterületből 5286
m2 értékarányos elcserélését
az állami tulajdonban álló Vác
4551/1 hrsz-ú ingatlanra.
A váci szennyvíztisztító
telep fejlesztésének kivitelezési munkái az ütemterv szerint
2017-2018-ban
valósulnak
meg.
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Cél a minimalizálódó porkibocsátás
Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett
a Váci Cementgyár környezetvédelmi modernizációja – az eddig használt
elektrofilteres rendszert korszerű, zsákos
porszűrő rendszer váltja majd fel, ezzel
még tovább csökkentve a porkibocsátást.

A közel 7 milliárd forint összértékű
környezetvédelmi beruházás célja, hogy a
jövőben szigorodó környezetvédelmi határértékeket is messzemenően teljesítse
a gyár, még inkább növekedjen az üzembiztonság, és a térségben továbbra is stabil munkáltatóként legyen jelen a vállalat.
Ennek a folyamatnak a része a jelenleg
használatban lévő elektrofilteres szűrőrendszer cseréje, melynek hátránya, hogy
olyan esetekben, amikor a szűrő kiesik a
termelésből (például áramkimaradás esetén) vagy pedig ciklondugulás történik,
előfordulhat kiporzás. A beépíteni kívánt
zsákos porszűrő-rendszer segítségével, a
Beremendi Cementgyárban tapasztaltak
alapján, a jelenlegi alacsony porkibocsátás
tovább fog minimalizálódni. Szarkándi
János, a Duna-Dráva Cement Kft. elnökvezérigazgatója 2017 februárjában fogadta
Michael Hoffmann-t, aki a 1,5 milliárd

forint értékű beruházás fővállalkozója, az
FLSmidth kivitelező cég képviseletében
érkezett Vácra. A már folyamatban lévő
modernizációs lépések mellett, a szűrőcseréről szóló szerződés aláírásával tovább
haladnak a beruházás munkálatai.
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közötti időszakban történik. A kivitelezés
fővállalkozójával a szerződés aláírása 2016
júniusában megtörtént, ezt követően az év
második felében a tervezési és előkészítő
munkák folytak. Novemberben elkezdődött a kivitelezés helyszíni előkészítése. A
beruházás első kivitelezési időszakában,
2017. január-februárban a jelenlegi két
alsó ciklonfokozat cseréjét végezték, melynek célja, hogy a megújult technológiához
a megfelelő áramlástani kialakítással rendelkező ciklonok hosszútávon biztosítsák
az üzemelést. Az acélszerkezetek beépítése
január végéig befejeződött, majd a ciklonok belsejébe tűzálló anyagot építettek
be. Ezt követően elkezdődött a szárítás
folyamata, azaz a tűzálló betonok beépítése során bevitt vizet párologtatták el a
rendszerből a felfűtés megkezdése előtt.
A következő munkafázis március közepén
kezdődött, ekkor indult az új, 76 méter
magas kalcinátor torony és a bypass siló
alapozása.
A beruházásról bővebben a DDC
honlapján olvashat: http://www.dunadrava.hu/hu/modernizacio

A modernizáció lépései
A Váci Cementgyár környezetvédelmi
modernizációja 2016 nyara és 2018 áprilisa

Ismét megelevenedtek a Ligetben Fontos fejlesztések
városszerte
a váci csata momentumai
Elsősorban a legutóbbi időszakban megÁprilis 8-án - Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénye, a tavaszi emlékhadjárat keretében
- ismét megelevenedtek a Ligetben az
1849. április 10-én vívott váci csata, a
dicsőséges tavaszi hadjárat egyik jelentős ütközetének momentumai - a szép

tavaszi időben ezúttal is nagyon sokan
voltak kíváncsiak a látványos eseményre.
Fontosak az ilyen hagyományőrző
események, különösen ha arra gondolunk, hogy történelmünkben nagyon sok
rengeteg áldozatot követelő veszteséget
szenvedett el a nemzet, így önbecsülésünk erősítéséhez elengedhetetlen a
jóval ritkább hősies sikerek felidézése megfogalmazódott ez a gondolat Fördős
Attila polgármester köszöntőjében is.

A városvezető a jelenre is utalt, kitérve a tömeges migráció problémájára, s megfogalmazva, hogy hazánknak ma is
meg kell harcolnia a szabadságért-függetlenségért - feltette a költői kérdést: az
idegen kultúra képviselői vajon hogyan
viszonyulnának a nemzeti hagyományainkhoz, megértenék, tiszteletben tartanák-e azokat.
A váci csata jeleneteinek megelevenítésénél maradva: a programot nyugodtan felfoghatjuk rendhagyó történelemórának, tehát lényeges, hogy
minél többen részt vegyenek nézőként,
különös tekintettel a felnövekvő generációk tagjaira, ildomos, hogy a szülők,
pedagógusok gondot fordítsanak erre - a
tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre
inkább így is van.
Ne feledkezzünk el arról sem, hogy
épp Vácott áll az ország első 1848-1849es emlékműve. A közelmúltban szépen
felújított obeliszk talapzatánál az április
8-ai hagyományőrző esemény alkalmából ismét számos koszorút, rengeteg
virágot helyeztek el az emlékezők. Az
önkormányzat nevében Steidl Levente, a
művelődési-oktatási és ifjúsági-sport bizottság elnöke koszorúzott - tisztelegve
a hősök előtt. R. Z.

valósult fontosabb beruházásokról számolt
be április 13-án tartott sajtótájékoztatóján
Fördős Attila polgármester.
Az elmúlt hetekben megújult Deákváron a népszerű KRESZ park, a beruházás
kapcsán a városvezető felhívta a figyelmet,
hogy az állagmegóvás, a közterületi értékek
védelme közös felelősség.
Befejeződött a Hanusz utca és a Kis utca
közötti lépcsősor felújítása, ezzel kapcsolatban Fördős Attila külön köszönetet mondott a munkában jelentős segítséget nyújtó
Király Endre szakképző iskolának.
- Különösen jelentős beruházás a Naszály úti záportározók, közismertebb nevén
a vízfogó két tározójának mederkotrása, zsilipek rendszerbe építése - emelte ki a polgármester.
Fördős Attila ezen kívül említést tett arról is, hogy a tervek szerint a közeljövőben
vállalatvezetőkből és politikusokból álló kínai delegáció látogat városunkba, a találkozó
nem titkolt célja, hogy a vendégek tájékozódjanak a beruházási lehetőségekről.
- Városunkat is érintő fontos fejlemény,
hogy a kormány októberig változtatási tilalmat rendelt el a nagy múltú települések
közvetlen belvárosi beépítettsége kapcsán,
ez esetleg előre vetítheti, hogy a kérdésben
új magasabb rendű szabályozásra lehet számítani - zárta tájékoztatóját a városvezető.
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Gyűlnek az adományok a Migazzi szoborért Kiállítás a Völgyi-Skonda
Kortárs Gyűjteményből

Mint ismeretes, a nyáron új köztéri
szoborral gazdagodhat városunk - a
török kor utáni városépítő püspök,
Migazzi Kristóf egész alakos bronz
szobra a püspöki palota Konstantin
tér felőli oldala előtti kis térségen
kap helyet.

A szoborállítás támogatására Bogányi Gergely Liszt Ferenc- és Kossuth-díjas zongoraművész és Bogányi
Bernadett fuvolaművész fellépésével
- április 1-jén jótékonysági koncertet
rendezett a püspöki palotában a SZAVAD Egyesület, az esemény alkalmából zsúfolásig megtelt a díszterem.
- A szoborállítást kezdeményező és
szervező Migazzi Alapítvány felkérése
alapján elgondolkodtunk, hogyan tudnánk hozzájárulni a nemes cél megvalósításához. Végül arra az elhatározásra
jutottunk, hogy egy jótékonysági koncertet szervezünk. Talán mondanom
sem kell, hogy Bogányi Gergely az első
hívó szóra mellénk állt. Köszönetet
mondok ugyanakkor mindenkinek, aki
jegyet váltott erre az eseményre vagy
bármilyen más úton segíti a nemes
cél megvalósítását. Mert nagy hálával
tartozunk Migazzi Kristóf püspöknek,
hozzáteszem, fontos feladat, hogy

A Tragor Ignác Múzeum Görög templom kiállítóhelyének idei első bemutatóján a Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjteményben szereplő művekből láthatnak
egy gazdag válogatást az érdeklődők, a
kiállítás - melyet Bárdosi József művészettörténész rendezett - május közepéig
látható.
életművét minél ismertebbé tegyük fogalmazott köszöntőjében Matkovich
Ilona képviselő, a SZAVAD Egyesület
vezetője.
Beer Miklós megyés püspök házigazdaként szintén kifejezte köszönetét minden támogatásért, s egyúttal
elmondta: a nyárra tervezett szoborállítás alkalmából más rangos vendégek
mellett ellátogatnak Vácra a Migazzicsalád leszármazottai is.
A jótékonysági koncert révén csaknem fél millió forint támogatás gyűlt
össze a nemes célra, ugyanakkor az
eseményen elhangzott, hogy a Váci Reménység Egyesület is jelentős összeggel
támogatja a szoborállítást, a Vanyek
Béla emlékverseny nevezési díjaiból.
Ribáry Zoltán
fotó: Oroszi Gábor

Variációk egy fekete zongoráról

Különös adománnyal, művészi fotósorozattal gazdagodott március végén
a zeneiskola.
Az alkotásokat, amelyek mostantól a konzervatórium folyosóit
díszítik, a Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesülete Fotóművészeti
Tagozatának kilenc fotóművésze készítette.
A tizenkilenc kép egyazon zongorát ábrázolja, természetesen más-más
nézőpontból, különböző részleteket kiemelve.
Az alkotásokat Fördős Attila polgármester és dr. Bednarik Anasztázia igazgató vették át és köszönték meg az alkotóknak.

A bemutató alkalmából Aknay János,
Balogh László, Deim Pál és Gerzson Pál több
alkotását láthatják az érdeklődők.
A gyűjteményalapító Völgyi Miklós így
vall a műgyűjtésről és a kortárs művészek
munkásságának támogatásáról:
"Vácott születtem és egész életemben gyűjtöttem valamit...

A rendszerváltás időszakával párhuzamosan indultunk meg a képzőművészeti alkotások gyűjtése irányában feleségemmel, Skonda
Máriával. Ez már kora ifjúságunktól közös
álmunk volt...
Idővel eljutottunk a kortárs művészettel
való ismerkedéshez. Új világ nyílt ki a számunkra, a tárgyak birtoklásán túlmenően új
barátságok, emberi kapcsolatok születtek. Ennek eredményeként elmondható, hogy gyűjteményünk kortárs festők jelentős alkotásaival
gyarapodott.
Ettől az időtől számítva - a gyűjteményépítő és kiállításszervező tevékenységünk ös�szegzéseként - a gyűjtemény építése mellett
előtérbe került a mecénási tevékenységünk,
kortárs és többségében fiatal, tehetséges alkotók
vásárlással történő támogatásával...
A váci Görög templom kiállító terébe válogatott bemutatkozó anyaggal visszatérünk
szülővárosomba, Vácra, az ifjúságom színterére, ami nagy örömöt és megtiszteltetést jelent."
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Közkincseink: A volt rendőrségi laktanya

Bár 2006-ban külsőleg megújult (ekkor került
magánkézbe), belső tereit tekintve romos állapotban várja létezésének új értelmét a Szentháromság téren az egykori rendőrkapitánysági épület és
rendőrlaktanya.
Az interneten nem sokat lehet róla találni, inkább fals információk olvashatók az egykori Iparudvar helyén álló neobarokk kastélyról - amit 1930-ban nem az úri kényelem szolgálatára, hanem alapvetően egyetlen célra, a rend fenntartására
építettek.
Előzmények: a dualizmus korában alakult ki az önálló
magyar rendészet. Az állami szervek mellett a városokban is
létrejöttek a rendvédelmi egységek, Vácon is a városi rendőrség vigyázta a település nyugalmát. Egy törvényi változás révén, 1920-1921 tájékán végül a Magyar Királyi Rendőrségbe
olvadtak a városi szervek.
1927-ben a város közgyűlése úgy vélte, lépni kellene annak érdekében, hogy a kapitányság egy székházat kapjon a
belügytől, ugyanis az utóbbi hét évben az önkormányzat épületében huszonöt, leginkább ablaktalan helyiségben voltak a
rendőrök elhelyezve. 1927 júniusában Karay-Krakker Kálmán polgármester levélben fordult a miniszterhez a közgyűlés
ajánlatával, amely szerint az önkormányzat a legszebb belvárosi telkéből biztosítana egy jelentős területet az új kaszárnya
felépítéséhez.
1927 májusában a mintegy ötven tagú közgyűlés - soraiban
Dercsényi Dezsővel, Tragor Ignáccal, ifj Krakker Kálmánnal
- egyhangúlag elfogadta, hogy a város az Iparosudvar területéből, tehát a Szentháromság térből 500 négyszögöl területet
16.540 pengő értékben átenged az államnak az új székház
megépítéséhez. A terület átadásról még további egyeztetések
zajlottak, végül 766 négyszögöl került a belügyminisztériumhoz, mely területről a Váci Sport Egyesületnek, egy autójavító
iparosnak és további kilenc bérlőnek kellett távoznia.
Halasy Géza budapesti építész 1929 elején a város főépítészének, Hübschl Kálmánnak küldte el a tervet, amit elfogadott a testület.
A terv szerint a neobarokk egyemeletes épület betonból és
habarcs-tégla falazatból épülne. A pincében fapriccses fogdák,
ügyeletes konyhák, raktárhelyiségek kerülnének kialakításra, a
földszinten a hivatalos helyiségek mellett a legénységi hálók,
tanterem, míg az első szinten például a rendőrparancsnok lakása épülne meg. A versenytárgyalás végül 1929 augusztusában zárul, amikor is gróf Széchenyi Gyula és Ruttkay Milán
nevével jelzett aszódi cég elnyeri a kivitelezést. Mellettük váci
iparosok, bádogosok és kályhamesterek is munkához jutnak,
igaz csak jóval később, ugyanis az 1929-es nagy gazdasági világválság ezt a projektet is késlelteti. Az átadásra 1930 október elejéig kellett várni.
A rendőrkapitányi épület és laktanya 1948 után már a
Magyar Államrendőrség, az ÁVO kezelésébe került, később
a Váci Rendőrkapitányságé lett, míg a '80-as évek elején fel
nem épült a modern tömb a Zrínyi utcában, ekkor végleg elhagyták az egyenruhások az öreg „kastélyt”.
Negyed évszázadon át az önkormányzat kezelésében állt
a lakatlan épület, mígnem 2005-ben egy magáncég megvásárolta a rendőrpalotát és felújíttatta a neobarokk épület külsejét.
Az utóbbi tíz éves magány során azonban ismét rágni
kezdte az idő vasfoga a 87 éves objektum nemesvakolatát, pedig az „új gazda” régóta árulja a 2400 négyzetméter összterületű impozáns ingatlant...
Az információk jó része a Váci Levéltár irataiból származik.
Kegyes Zoltán

Kultúra

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést
kapott a DDC elnök-vezérigazgatója
Sokévi áldozatos és kitartó
szakmai munkájáért március
15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Szarkándi
János, a Duna-Dráva Cement
Kft. elnök-vezérigazgatója.
Szarkándi János 2017.

vékenységéért kapott.
„A nemzetgazdaság minőségi építőipari alapanyag-ellátásának biztosítása mellett a
társadalmi felelősségvállalásra és
a környezettudatosságra is nagy
hangsúlyt fektető, nemzetközi
szinten is kiemelkedő szakmai
és társadalmi tevékenysége el-

március 13-án a Magyarság
Házában Dr. Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési minisztertől vette át a kitüntetést,
amelyet a Beremendi és a Váci
Cementgyárat
működtető
Duna-Dráva Cement Kft. elnök-vezérigazgatói, a Magyar
Cement, Beton- és Mészipari
Szövetség elnöki, valamint a
Duna-Dráva a Tehetségekért
ösztöndíj program alapítói te-

ismeréseként a Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetést adományozom” - áll az Áder János
köztársasági elnök nevében
kiállított oklevélben.
Szarkándi János az elmúlt
években több állami kitüntetésben is részesült. 2006-ban
Miniszteri Elismerő Oklevéllel, 2010-ben pedig Szent
Borbála éremmel ismerték el
szakmai munkásságát.

A hónap fotója

Tükröződés - ifj. Sáray Tibor felvétele

Programok
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Programajánló
Madách Imre Művelődési Központ
Május 4. 10.00
A Tükrös Zenekar koncertje az
óvodásoknak és kisiskolásoknak
szóló népzenei bérlet sorozatában.
A bérlet ára: 1.700 Ft, szóló jegyár: 700 Ft
A program a Nemzeti Kulturális
Alap, Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégiuma támogatásával
valósul meg.
Május 5. 20.00
Sárik Péter Trió koncertje
Jegyár: 800 Ft
A koncertet a Nemzeti Kulturális
Alap Cseh Tamás Programja támogatja.
Május 10. 19.00
A Lepkegyűjtő
Azonos című thriller regényéből
színpadra alkalmazta: John Fowles;
fordító és rendező: Horgas Ádám;
Freddie szerepében: Bereczki Zoltán, Miranda Grey: Ágoston Katalin
Jegyárak: 4500 Ft (1-5. sor), 4200
Ft (6-10. sor), 3900 Ft (11-15.
sor), 3700 Ft (16. sor)
Május 14. 9.00
Babaholmi börze
Május 18. 19.00
Édes Alkony
Zenés vígjáték két részben
Jegyár: 2700 Ft (elővételben) 3000
Ft (az előadás napján)
Május 27. 16.00
Tini Dance Team: A Hófehér story
Modern mesés tánc show
Jegyár: 1200 Ft
Május 28. 9.30
Gyereknap 2017.
9.30 óra, színházterem: Jancsi és Juliska - táncjáték
Jegyár: 500 Ft
11.00 színházterem: Apacuka koncert

Jegyár: 500 Ft
A programot a Nemzeti Kulturális
Alap Cseh Tamás Programja támogatja.
Kísérőprogramok:
10 óra: Aszfaltrajzverseny
Eredményhirdetés: 15 órakor a
Március 15. téren
Luf ihajtogató bohócok, kézműves
foglalkozás, arcfestés.

Váci Dunakanyar Színház
Május 2. és május 3. 14:00
Kifordulás
Eposzparódia (Molnár Bence, a
Temesvári Csiky Gergely Állami
Magyar Színház színészének egyéni előadása. A színpadi játék Petőf i
Sándor elbeszélő költeményéből, A
helység kalapácsából építkezik)
Jegyár: 1100 Ft
Május 5. és május 6. 19.00
Kálmán-Békeff i-Kellér: Csárdáskirálynő
Nagyoperett előadás
Jegyár: 3400 Ft

Katona Lajos Városi Könyvtár
Május: 5., 12., 19., 26. 9.00 –
9.30-ig
Zenebölcsi
Babusgatós játékokkal, gitár és furulyamuzsikával várjuk a kisgyerekeseket
A foglalkozás nem ingyenes!
Május 11. 17.30
Az élet ideális tortája, avagy ép
testben ép lélek
Bencsik Éva kineziológus és Máthé
Mária NLP tréner előadása az önismeretről, az életcélokról, az egészségmegőrzésről, a környezettudatosságról - az NLP és a kineziológia
megközelítéséből.
Május 13. 10-13 óráig
Családi nap – kézműves foglalkozás gyermekeknek
A foglalkozás ingyenes!
Május 25. 17.30
Könyvbemutató és beszélgetés Ősi
Jánossal
A nagysikerű Lovagkirály trilógia
szerzője új könyvvel jelentkezett.
Aranyménes című második világháborús regényét bemutatja, a szerzővel beszélget: Verebélyi Ákos
A program ingyenes!

Május 13. 19:00
Dés-Nemes-Hor váth-BőhmKorcsmáros: Valahol Európában
Musical két részben
Jegyár: 2900 Ft

Május 27. 10 – 13.30 óráig
Gyermeknapi játékos foglalkoztató
A foglalkozás ingyenes!

Május 20. 19:00
Fenyő Miklós - Tasnádi István:
Made in Hungária
Musical két részben, a Magyarock
Dalszínház előadása
Jegyár: 3200 Ft

MIMK - Madách Kávézó
Orosz Helga festőművész kiállítása
(A kiállítás május 15-éig látható)

Május 21. 11:00
Alice Csodaországban
Zenés felfordulás gyerekeknek
Jegyár: 1400 Ft
Május 26. 19:00
Marc Camoletti: Félrelépni tilos
Vígjáték két felvonásban
Jegyár: 2900 Ft

Kiállítások

Tragor Ignác Múzeum,
Görög templom kiállítóhely
A Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjtemény válogatott kiállítása
(A tárlat május 14-éig látható)
Katona Lajos Városi Könyvtár
Tavasz a kertben
Szarka Flóra selyemfestő kiállítása
(Megnyitó: május 4. 17:30. A kiállítás május végéig látható.)
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje
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C

27

D

28

E

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:
Vácott születtek: Schmidt Zoltán és Papp Ildikó gyermeke: Vajk
Zoltán, Szabadfy Károly és Fekete
Tünde gyermeke: Léna, Gégény
János Béla és Berki Kamilla Zsófia gyermeke: Benedek Dániel,
Katona Péter és Kaposvári Edit
gyermeke: Simon, Csáki Gábor és
Kuni Bernadett gyermeke: Martin Bálint, Csapláros Gábor és
Somlói Mariann gyermeke: Áron,
Majer Péter és Maczek Judit Réka
gyermeke: Áron, Kucsera Zsolt és
Plavecz Judit gyermeke: Nikoletta, Szathmári Norbert és Debreceni Nikolett gyermeke: Norina,
Okolicsányi Bence és Cseke Nóra
gyermeke: Petra, Tyukodi István
és Tóth Renáta gyermeke: Luca
Boglárka; Bacsa Richárd és Belovai
Nikolett gyermeke: Fédra Mária;
Ruzsenszki Ádám és Kovács Andrea gyermeke: Zsófia, Szűcs Kálmán és Bundik Tímea gyermeke:
Borbála, Gerhardt Ákos és Lőrincz
Edit Magdolna gyermeke: Máté,
Forgács Péter és Maszlik Brigitta Magdolna gyermeke: Levente,
Demeter Tibor és Bagonyi Edina
gyermeke: Maja.
Házasságot kötöttek: Jaczkó Péter és Erdész Nikolett, Kovács Lajos és Benke Katalin, Király Győző

Hasznos, Fórum

és Kollár Katalin, Gyurcs Csaba és
Giczei Nikoletta, Magosin Péter
Géza és Pásztor Judit, Gelencsér
Zoltán és Németh Renáta.
Elhunytak: Kenéz Jánosné sz: Piti
Magrit /1934/, Tófalvi Imre /1934/,
Juhász Nándorné sz: Leyer Julianna /1926/, Mocsáry Izabella/1972/,
Nagy Istvánné sz: Szabó Lenke
/1950/, Mocsári Jánosné sz: Fehér
Magdolna /1938/, Martinkovics
Róbert /1962/, Moravecz Istvánné sz: Oszlop Magdolna /1924/,
Kajtár Gyuláné sz: Karacs Gizella /1927/, Bogdán Károly Sándor
/1950/, Varecza Pálné sz: Eck Irén
/1938/, Kiss Andrásné sz: Csima
Ilona /1934/, Cserhalmi Magdolna /1930/, Nagy Józsefné sz: Mekli
Magdolna /1934/, Pittlik Ilona Erzsébet /1959/, Lózs István /1935/,
Palotai Tibor /1936/, Dinnyés
Anna sz: Román Anna /1951/, Miskei Sándor /1929/, Horváth Gábor
/1950/, Petróczki Jánosné sz: Simon Emma /1941/, Kovács Tímea
/1978/, Molnárné Dr. Kovács Katalin /1951/, Havan Istvánné sz: Fazekas Mária /1931/, Méreg István
/1945/, Ferencz Béláné sz: Stáber
Margit /1938/, Kettler László István /1929/, Széplasz István György
/1968/, Tóth Mihály /1923/.

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!

Postánkból:

Szónokverseny a
városháza dísztermében

Az idén Vác, a városháza impozáns
díszterme adott
helyet az immár
az egész Kárpát-medencében
meghirdetett, középiskolásoknak
szóló hagyományos Kölcsey Ferenc Szónokverseny döntőjének.
A retorikai képességekre, a reformkor
ismeretanyagára és az általános tájékozottságra és műveltségre épülő, két részből
álló megmérettetésen 15 versenyző lépett
mikrofonhoz, akik a váci, a szatmárnémeti, a nyíregyházi, a révkomáromi és a szabadkai elődöntők helyezettjei voltak.
A váci elődöntőből három boronkays
diák – Klein Ádám (képünkön), Papp Mátyás, Nagy Ferenc – jutott tovább, akik a
döntőben is tisztességgel helyt álltak.
A verseny győztese Török Máté, a komáromi Selye János Gimnázium diákja
lett, míg a szabadkai Kosztolányi Dezső
Tehetséggondozó Gimnázium diákjai –
Kerekes Nikoletta és Szeles Réka – vitték el a
2. és 3. helyezésért járó díjat.
A versenyt meghirdető „Minden
morzsa számít” Közösségépítő és Segítő Egyesület a társrendezőkkel (Kölcsey
Társaság, Vác Város Önkormányzata és
a Váci Szakképzési Centrum) együtt köszönetét fejezi ki Fördős Attila polgármesternek, Dudás Tibornak, Kántor Istvánnak
és Turek Miklósnak, akik a zsűri tagjaiként
is hozzájárultak a háromnapos rendezvény sikeréhez.
Gergely Zsolt

Hasznos, hirdetés
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Vác Város Önkormányzat nevében és
képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft.
Vagyonhasznosítási részleg
(Vác, Köztársaság út 34.)
2017. május havi hirdetései
Beépítésre alkalmas ingatlanok értékesítésre:
Vác, Budapesti főút 2-8. szám alatt található ("volt Karacs
Kollégium"), Vác, 3765/1 hrsz-ú, „kivett kollégium” megnevezésű ingatlan

Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra:
Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2 db pavilon (külön-külön), 13-13 m2 alapterülettel - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
l Vác, Zöldfa utca 1. szám alatt található, 4520/A/1 hrsz-ú,
142 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség - kereskedelemszolgáltatás tevékenységi körre
l
Vác, Budapesti főút 21. szám alatt található, 3518/A/1
hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség (műemléki
épület), kereskedelem - szolgáltatás tevékenységi körre
l Vác, Deákvári főtér 987/8/A hrsz-ú autóbuszvárós pavilont, 47 m2 alapterülettel - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
l

„Lakás” megnevezésű ingatlan (házrész) értékesítésre:
l Az ingatlan címe: Vác, Külső Rádi út 23. I. ép. 2. szám (1
szoba, 43 m2, komfortos)
l Az ingatlan címe: Vác, Zöldfa utca 7. fsz. 1. (3 + fél szoba,
81 m2, komfortos)
A pályázatok feltétele, teljes szövege letölthető a www.
vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról.
Információ: Váci Városfejlesztő Kft.
Vagyonhasznosítási részleg, tel.: 27/510-104,510-103
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Virágosztás a városszépítő versenyben
A már hagyományos "Virágos Vácért" városszépítő
verseny virágosztási időpontjai:
Május 13. szombat
7.00. – 15.00.
Május 14. vasárnap
7.00. – 12.00.
Május 15. hétfő
7.00. – 12.00.
Versenykategóriák:
1. Kertes házak
2. Lakásszövetkezetek
illetve társasházak, lépcsőházak
3. Intézmények, cégek
A virágosztás helyszíne:

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a
virágosztás helyszíne továbbra is a Vác, Park u.
3. alatti (volt Remondis
Duna Kft.) telephely, az
eddig megszokott két osztási csoportban:
1. osztóhely utcái: családi házak utcái A – tól M-ig
2. osztóhely utcái: családi házak utcái N-től ZS-ig,
társasházak utcái, intézmények, cégek
A "Virágos Vácért"
mozgalom
versenyének
védnökei: Fördős Attila polgármester és dr. Beer Miklós
megyés-püspök.

Eladó Vácon, a Naszály alatt
panorámás, tömegközlekedéstől 5 percre lévő, 1878 négyzetméteres, szőlősorokkal és gyümölcsfákkal telepített
telek, 120 négyzetméteres lakható gazdasági épülettel.
Irányár: 15 millió forint.
Kis lakás cserebeszámítása is érdekel.
Érdeklődni lehet Macska Rolandnál a
06-30-564-1334-es telefonszámon
(8-16 óra között).

MOST AKÁR 1.000.000 FT
KEDVEZMÉNNYEL!
Az ajánlat tájékoztató jellegű, az akció részleteiről, a pontos felszereltségekről és árakról kérjük, érdeklődjön márkakereskedésünkben.

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
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Sporteredmények
Labdarúgó NB II.

Soroksár - Vác FC: 1-0
Vác FC - Szolnok: 3-3
Puskás Akadémia - Vác FC: 4-1
Vác FC - Kisvárda: 3-3
Soproni VSE - Vác FC: 0-0

Férfi kézilabda NB I.

Váci KSE - Komló: 30-24
Mezőkövesd - Váci KSE: 31-27

Női kézilabda NB I.

Siófok KC - Ipress Center Vác: 29-35
Dunaújváros - Ipress Center Vác: 31-26
Ipress Center Vác - Kisvardai KC: 37-26
Ferencvárosi TC - Ipress Center Vác: 39-23

Váci evezős sikerek
a Holt-Tisza ágban
Több szép váci siker született a szolnoki HoltTisza ágban rendezett
hosszútávú (6 kilométeres,
egyfordítós) üldözéses evezős versenyen.
A március 25-én rendezett
megmérettetésen
a Vác Városi Evezős Club
dobogósai:
A férfi könnyűsúlyú
egypárevezős
versenyszámban Galambos Péter
győzött. A női ifjúsági

könnyűsúlyú egypárevezősök mezőnyében szintén
első lett Csepel Zsófia. A
férfi ifjúsági könnyűsúlyú
egypárevezősök között a
második helyen végzett
Lázár Viktor. A férfi serdülő kormányos négypárevezősök között harmadik lett
a Pálfai Csikó, Huang Yu,
Szilágyi Konrád, Szklenka
Bence (korm.: Felméri Norbert) összeállítású váci egység. R. Z.

Tisztújítás a Váci Vízmű
Sportegyesületnél
A Váci Vízmű Sportegyesület tisztújító közgyűlésén született döntés értelmében az elkövetkező
négy évben Tószegi Andor
tölti be az elnöki posztot,
elnökségi tag lett Kollár
Zoltán és dr. Kocsis Tamás.
Az egyesület úszó
szakosztálya mellett immár öttusa és triatlon
szakosztállyal is rendelkezik.
A napirendi pontok

végeztével a már hagyományos díjátadóra került
sor, amikor is az elmúlt
évben kiemelkedően sikeres sportolókat köszöntötték és jutalmazták.
Az eseménynek két
meghívott vendége is volt,
dr. Sós Csaba, a magyar
úszóválogatott szövetségi kapitánya és Martinek
János, az öttusa szövetség
férfi felnőtt és junior szövetségi kapitánya.

Hajrá Vác!

Kétszáz induló a
Mészkőember versenyen

- Igen színes mezőny állt
rajthoz és nem csak a mezek
tarkasága miatt. Hisz láthattunk a szabadidejének minden másodpercét a kerékpár
nyergében töltő bringást, kiöregedett élsportolót, amatőr
kerékpárost és olyat is, akinek
a kerékpárja egyaránt jó a bevásárláshoz is. Az előnevezések alapján gyanítani lehetett,
hogy nem leszünk kevesen. A
résztvevői létszám annak fényében különösen elégedett-

kelt Somoghy Attila főszervező.
A legnagyobb verseny az 50
év feletti kategóriában alakul ki
minden évben, az idén is így
volt, ami nem csoda, hisz itt a
tét a Vándorserleg, melyet Légrádi Béla családja alapított és
minden évben a legjobb 50 év
feletti férfi versenyző veheti át.
Győztesek: Nagy Zoltán (férfi abszolút kategória),
Matuz Etelka (női abszolút),
Kozma Bence (ifi fiú), Szilágyi
Zsófia (ifi lány), Kosztrub Tamás (junior fiú), Somoghy Anna
(junior lány), Demeter Marcell
(férfi felnőtt), Matuz Etelka (női felnőtt), Nagy Zoltán
(férfi senior), Takács Henriett
(női senior), Boros Sándor (férfi

séggel töltött el bennünket,
hogy ezen a napon 4-5 verseny is volt, mégis több, mint
200 fő jelent meg Gombáson
a versenyközpontban - érté-

veterán), Tóth Imréné (női veterán).
A vándorserlegre ezúttal
Boros Sándor neve került fel.
Fotó: Nagy Gábor

Tökéletes kerékpáros időben versenghettek a Naszály
szerpentinjén az április 8-án
rendezett 14. MészkőemberLégrádi Béla Emlékverseny
résztvevői.

Május végén újra Fut a Vác

Bíró György főszervező tájékoztatása szerint a Fut a Vác
időpontja az idén május 28a, a start és cél bázis ismét a
Boronkay-iskola és az iskolaközpont szabadtéri területe.
A legnépszerűbb, 2,5 kmes futam és az ovis futás az
önkormányzat támogatásával az idén is ingyenes lesz az
előnevezőknek. A „Vác Future”
hosszabb, chipes időméréses
távokhoz nevezési díjat kell
fizetni, de azokon a távokon a
versenyzők megkapják a nemzetközi standardnek megfelelő
csomagot (póló, rajt-cél csomag, érem, izo italos frissítés
stb.)

- Tervezzük a nagy családok nevezésének anyagi kön�nyítését, a kedvezményeket
most dolgozzuk ki azok számára, akik családostul állnak
majd rajthoz - emelte ki Bíró
György.
Mivel tavaly kiválóan debütált a tömegsport eseményen
a félmaratoni táv, így újra kiírták ezt a versenyszámot is, sőt
félmaratoni-váltó versenyszám
is lesz, négy fős csapatoknak.
Bíró György elújságolta
még: látványos pólókat terveznek az eseményre, hogy ne
"csak" a sikeres részvétel, de a
szép relikvia miatt is emlékezetes maradhasson a verseny.

Hirdetés
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Hegesztő, lakatos,
CNC-s, raktáros,
összeszerelő
munkatársakat keresünk
veresegyházi
munkahelyre
Amit kínálunk:
l Hosszútávú
bejelentett munka
l Alapbér + műszakpótlékok + bónuszok
l Választható cafetéria
l Világszínvonalú munkakörnyezet
l Ingyenes
céges buszjáratok
Jelentkezés és
bővebb információ:
jelentkezes.m@
humancentrum.hu
vagy 06 70 452 9055

7 új gyerek gokart; Felnőtt futamok a F1
formájára; Gokart tábor; Szülinapi bulik
Bővebb információ: www.gokartvac.hu; Tel.: 30/360 1015
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Szemvizsgálat
dr. Szandányi Judit
szemész főorvos
Koncz Andrea
optometrista,
látszerészmester

Vác, Földváry tér,
Nagymező u. 1-3.
Tel.: 06-27/300-023,
06-30/393-8555

Hirdetés

