
VÁCI  HÍRNÖK
XVIII. évfolyam 3. szám                   Vác Város Önkormányzatának lapja                                 2017 március

INGYENES KIADVÁNY

A hagyományokhoz híven a Báthori utcai Petőfi  emléktáblánál kezdődött - a Juhász Gyula Általános Iskola diákja-
inak műsorával és koszorúzással - a város március 15-ei ünnepségsorozata, ezután a helyi sajtó képviselői megemlé-
kezést tartottak Deákváron, Landerer Lajos emléktáblájánál, a művelődési központban történelmi játszóház várta 
a kisgyerekes családokat, majd délután a Kossuth téri toborzó, és a lovas huszárok vezette felvonulás után a ligeti 
honvéd emlékműnél tartott műsor zárta a gazdag programot. Folytatás a 7. oldalon

Ütemterv szerint halad a 
Váci Fegyház és Börtön-
ben az a férőhelybővítő 
beruházás, amely 120 
fogvatartott elhelyezé-
sét teszi majd lehetővé 
egy korábban évtizede-
kig üresen álló épület-
tömbben - hangzott el a 
helyszínen tartott, épü-
letbejárással egybekötött 
sajtótájékoztatón.

Jól halad a férőhelybővítő beruházás 
a Váci Fegyház és Börtönben

Méltó megemlékezés a nemzeti ünnepenMéltó megemlékezés a nemzeti ünnepen

Az 1931-ben épült, 
korábban tiszthelyet-
tes-képző iskolaként, 
majd raktárként funkci-
onáló (mellesleg nemrég 
fi lmforgatási helyszínül 
szolgáló) épület átalakí-
tásának folyamatában a 
felső szinten már az utol-
só simításokhoz érkezett 
a kivitelezés, a középső 
szinten is javában tart a 
munka, és egyúttal elkez-
dődtek az alsó szint átala-
kításának előkészületei. 

Folytatás a 7. oldalon
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Polgármesteri fogadóóraPolgármesteri fogadóóra

Fördős Attila - Vác város polgármestere
Ideje: minden hónap első

hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, 

133. szoba,  polgármesteri iroda
Előzetes időpont egyeztetés szükséges,

a polgármesteri hivatal titkárságán: 
06-27/315-534.

E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Ügyfélfogadás Ügyfélfogadás 
a polgármesteri hivatalbana polgármesteri hivatalban

Hétfő: 14:00-18:00
Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

A polgármesteri hivatal zöld száma:A polgármesteri hivatal zöld száma:

06-80/890-020

Ügyfélfogadás az okmányirodábanÜgyfélfogadás 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 fogadóóraAlpolgármesteri fogadóóra

Pető Tibor - Vác város alpolgármestere,
Vác 3. sz. választókerületének képviselője

Ideje: előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.

Telefonszám: 27/315-534
E-mail: petotibor@fi desz.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 fogadóóraJegyzői 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 Országgyűlési 
képviselői elérhetőségekképviselői elérhetőségek

Harrach Péter
országgyűlési képviselő

E-mail: peter.harrach@parlament.hu

Önkormányzati képviselői fogadóórákÖnkormányzati képviselői fogadóórák

Kriksz István
Vác 1. sz. választókerületének képviselője

Ideje: előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 27/315-534
E-mail: krikszistvan@fi desz.hu

Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)

Kovács Ágnes
Vác 2. sz. választókerületének képviselője

Ideje: előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@fi desz.hu

Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)

Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének képviselője

Ideje: előzetes bejelentke-
zés alapján bármikor.

Telefonszám: 30/947-1412
E-mail: manningerpeter@fi desz.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@fi desz.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: 70/373-6809
E-mail: vacykaroly@fi desz.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

Körzeti megbízottak fogadónapjaiKörzeti megbízottak fogadónapjai

Iván Sándor rendőr főtörzsőrmester 
Vác, I. számú KMB körzet 

(Eszterházy, Széchenyi utca, Dr. 
Csányi László körút, valamint a 

Duna által határolt terület.)
Fogadóórája: minden hónap 

második keddjén 9-11 óra közötti 
időben. Helyszíne: Vác, Földváry 
tér 3. szám alatti KMB irodában. 

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

Bőcs Norbert rendőr főtörzsőrmester 
Vác, II. számú KMB körzet 

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

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

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

Tóth Ferenc rendőr zászlós
Vác, III. számú KMB körzet 

(Deákvár: Gombási út, MÁV vasútvona-
la, külső Rádi út által határolt terület.)

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

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

e-mail: TothFer@pest.police.hu

Fazekas József rendőr főtörzsőrmester 
Vác, IV. számú KMB körzet 

(Kisvác: Eszterházy, Széchenyi utca, 
Naszály út, Gombási út, illetve a 
Duna által határolt városrész.)

Fogadóórája: minden hónap első 
szerdáján 09-11 óra közötti időben. 

Helyszíne: Vác, Dózsa Gy. u. 53. 
szám alatti KMB irodában. 

Telefon: 70/492-0790

E-mail: balkovicspeter@fi desz.hu
Helye: Fidesz-iroda

(Vác, Március 15. tér 16.)

Kászonyi Károly ( Jobbik)
Ideje: minden hónap első csü-

törtökjén 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 
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VÁCI HÍRNÖK

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 cím-
re! Köszönettel: Váci Városimázs Kft. Előző lapszámunk játékának győztese Fonyó 
György, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 
30/583-6767-es telefonszámon. A legutóbbi rejtvényként az egykori DDSG hajóállo-
más szerepelt egy régi képen. Mostani feladványunk megfejtését április 14-éig várjuk.

RIBÁRY ZOLTÁN    FŐSZERKESZTŐ  RIBARY.ZOLTAN@GMAIL.COM

                              

hol jÁrunk?

Kollégákkal ültünk egy asztalnál és többek között arról beszélgettünk, mi-
ért jelentős kérdés és esemény egy-egy új szobor vagy más jellegű mementó 
állítása. Egyetértettünk, hogy fontos ilyen alkotásokkal gazdagítani-dí-
szíteni a köztereket, hiszen ez hozzátartozik a múlt megbecsüléséhez, a 
maradandó életművű személyiségek elismeréséhez, a város szépítéséhez, a 
lokálpatriotizmus erősítéséhez. Megegyeztünk abban is: nem csupán a po-
litika kezdeményezhet ilyen ügyeket, sőt talán jobb, ha a civil társadalom 
berkeiből érkezik ajánlat, persze megfontoltan kell hozzáállni a témához, 

hogy minél szélesebb körű legyen a közmegegyezés.
Városunk számtalan jelentős művészeti értéket képviselő szoborral büszkélkedhet, gondoljunk 

csak a Kőszentes híd szobraira (melyekkel kapcsolatban a februári testületi ülésen az a határozat 
született, hogy az önkormányzat kezdeményezi városi tulajdonba kerülésüket a közútkezelőtől), 
de megemlíthetjük - a teljesség igénye nélkül - Szent István és Géza király szobrát, a főtéren újra-
állított I. világháborús emlékművet, a Posta parkban lévő II. világháborús emlékszobrot, a korsós 
lányt, a börtön előtt álló '56-os mementót is.

A múlt év vége óta - magánadománynak köszönhetően - már Mindszenty József hercegprí-
másnak is van szobra Vácott, bízvást mondhatjuk, hogy az igazán szép, méltóságteljes egész alakos 
mű átlényegítette, még csodálatosabbá tette a kis kertet a Karolina-iskola és a Karolina kápolna 
között.

Mint arról már beszámoltunk, a nyáron szobrot kap a városépítő Migazzi Kristóf püspök, az 
egész alakos bronz alkotás a püspöki palota Konstantin tér felőli oldala elé kerül.

A mű méretarányos makettjét már számos helyen - intézményekben, templomokban - szem-
revételezhették a polgárok, gyűlnek az adományok a perselyekben, sokan a Migazzi Alapítvány 
számláján ((Migazzi Alapítvány, 2600. Vác, Migazzi tér 1. Raiff eisen Bank 12026001-
00108667-00100005) támogatják a szoborállítást, természetesen az önkormányzat ugyancsak 
hozzájárulást biztosít, s kiemelhetjük az ügyet támogató jótékonysági esemény(ek) jelentőségét is.

Mindezek alapján úgy látszik, hogy közmegegyezésen alapuló várakozás övezi az alkotás el-
készültét és felállítását, ami méltó is, hiszen Migazzi Kristóf főszerepet játszott a település török kor 
utáni újjáépítésében - nagy hálával tartozunk a főpapnak.

A nyárra, a Váci Világi Vigalom idejére tervezett avatóünnepség kétségtelenül az idei esztendő 
egyik legjelentősebb helyi eseménye lesz, a szobor maga pedig a város új büszkeségének számít majd.

Cservenák Péter gyűjteményébőlCservenák Péter gyűjteményéből
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Csaknem harminc napirendi pont-
ról tárgyalt márciusi ülésén az ön-
kormányzati képviselő-testület.

A képviselők tájékoztatást kaptak 
a Váci Fegyház és Börtön városképet 
érintő, az év folyamán megvalósítan-
dó homlokzatfelújító beruházásáról, 
illetve parkolóhely bővítési tervéről. 
Utóbbi szerint az intézet volt kór-
házépületénél négy, a trafóház mellett 
hét, a Horváth Mihály utcában nyolc, 
a Duna felőli oldalon 28 gépjármű be-
fogadására alkalmas területet kívánnak 
kialakítani - a grémium jóváhagyta az 
elképzelést. Ennek köszönhetően a jö-
vőben nem lesz szükség a Köztársaság 
út túloldalán lévő helyek igénybevéte-
lére.

A testület úgy döntött, hogy a város 
pályázatot nyújt be rendkívüli állami 
támogatás elnyerése érdekében, enyhí-
tendő a költségvetési forráshiányt.

A Váci Dunakanyar Színház 
Nonprofi t Kft. a további fejlődés és 
az állami támogatásra való jogosult-
ság elnyerése érdekében kérvényezni 
kívánja a kiemelt előadó-művészeti 
státuszt, s ennek egyik feltétele, hogy 
az intézmény vezetőjét a törvényben 
rögzített pályázati kiírás alapján kell 
kinevezni öt éves határozott időtar-
tamra. Az előírás teljesítése érdeké-
ben az a határozat született, hogy az 
önkormányzat - szeptember 30-ai 
határidővel - visszahívja pozíciójá-
ból a társaság ügyvezetőjét, s egyút-
tal elfogadta a testület a feladatkörre 
vonatkozó pályázati felhívást, felha-
talmazást adott annak kiírására. A 
beérkező jelentkezések elbírálását 
követően kinevezendő vezető mun-
kaviszonyának kezdő időpontja ok-
tóber 1-je, a jogviszony vége 2022. 
szeptember 30.

A képviselő-testület elfogadta a 
Katona Lajos Városi Könyvtár, Vác 
Város Levéltára és a Tragor Ignác 

Múzeum múlt évi tevékenységéről 
szóló szakmai beszámolókat.

Egy előkészítési fázisban tartó 
társasházépítő beruházás kapcsán a 
grémium felfüggesztette a városfej-
lesztési és környezetvédelmi bizott-
ság 47/2017. (III. 13.) határozatának 
végrehajtását, s ezzel szemben az a 
határozat született, hogy az önkor-
mányzat hozzájárul a Rózsa utca 
Damjanich-tér és Beniczky utca kö-
zötti útszakaszának 6 méterre törté-
nő kiszélesítéséhez, továbbá az utca 
dr. Csányi körúti kicsatlakoztatásá-
hoz a játszótér melletti burkolt jár-
da mellett. Az útépítési engedély és 
a megkéréshez szükséges tervdoku-
mentáció elkészítése az építtető fel-
adata és költsége. A növénypótlást a 
Damjanich téren kell tervezni és a 
beruházó költségére elvégeztetni.

A testület méltányolta a Váci 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
csaknem félmillió forintos támo-
gatási kérelmét - a szervezet Rév-
fülöpre tervezett nyári táboroztató 
programjához kérte a város hozzájá-
rulását.

A testületi ülés(ek)ről jelentjük

Három napirendi ponttal rendkívüli ülést tartott márci-
us 13-án Vác Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete.

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. márci-
us 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

- 7/2017.(III.14.) sz. rendelet a településrendezési és 
településképi eszközök készítésével, módosításával kapcso-
latos partnerségi egyeztetés szabályairól.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint 
megváltoztak a koncepció, stratégia vagy településrende-
zési eszköz véleményezési eljárásában a partnerségi egyez-
tetés szabályai 2017. januárban, ezért szükségessé vált a 
rendelet megalkotása.

- 8/2017.(III.14.) sz. rendeletmódosítás – a Helyi Épí-
tési Szabályzatról szóló 15/2003.(IV.29.) sz. rendeletről 
Rendeletmódosítás szükséges ahhoz, hogy a DMRV Zrt. 
fejlesztése megvalósulhasson.

Vác, 2017. március 14.

***

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. márci-
us 23-ai ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

- 9/2017.(III.24.) sz. rendelet az önkormányzati beru-
házások és felújítások rendjéről szóló 11/2004.(VI.31.) sz. 
rendelet hatályon kívül helyezéséről:

A rendelet jelentős adminisztrációs terhei megnehe-
zítik a beruházásokat és felújításokat, ezért nem fejti ki a 
kellő joghatást sem, túlzó előírása aránytalan mértékben 
hátráltatja a munkálatokat.

- 10/2017.(III.24.) sz. rendeletmódosítás – a pénzben 
és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi el-
látások helyi szabályairól szóló 13/2016.(III.18.) sz. ren-
deletről: 

A minimálbér összege bruttó 111.000 Ft-ról 127.650 
Ft-ra, a bérminimum 129.000 Ft-ról 161.250 Ft-ra emel-
kedett, célszerű a Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás 
esetében az egy főre jutó jövedelemhatárt megemelni.

- 11/2017.(III.24.) sz. rendeletmódosítás – a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellá-
tások igénybevételéről és a fi zetendő térítési díjakról szóló 
14/2016.(III.18.) sz. rendeletről:

Szociális étkeztetésnél a sávok bővítésével, az alacso-
nyabb jövedelemmel rendelkezők kedvezőbb áron juthat-
nak a napi egyszeri meleg ételhez.

Vác, 2017. március 24.  

Deákné Dr. Szarka Anita s.k. jegyző

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

HIRDETMÉNY
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A Kommunizmus Áldozatainak Emlék-
napja - hagyományosan a rabtemetőben 
rendezett - váci megemlékezésén a töb-
bi között megfogalmazódott: nagyon 
fontos fi gyelmeztetni arra, hogy ennek 
az embertelen eszmének az uralmát az 
egész nemzet megszenvedte, sőt még ma 
is megszenvedi.

Az esemény szónoka ezúttal Csuka Ta-
más református lelkész, nyugalmazott tábo-
ri püspök volt.

- A kommunizmusnak több mint száz 
millió áldozata volt világszerte, nagyon 
fontos, hogy fejet hajtsunk előttük. Ugyan-
akkor azt is észben kell tartani, hogy a meg-
gyilkoltak mellett még többen voltak, akiket 
valamilyen módon üldöztek, meghurcoltak. 
A rendszerre jellemző gyilkos, áruló légkört 
a magyar nemzet egésze is megszenvedte. 
Jó lenne, ha már csak emlékeznünk kel-
lene erre, annak érdekében, hogy soha ne 
jöhessen hasonló kor, de látnunk kell, hogy 
az eszme, amelynek mozgatórugója a pénz, 
az önzés és a hatalom, mindmáig kísért. 
Az áldozatok közé sorolhatjuk a korábbi 
népszavazás során megtagadott határon 
túli magyarokat, a vörösiszap katasztrófa 

áldozatait és károsultjait, hiszen egy nagy-
vállalat felelőtlen vezetőinek lelkén szárad a 
sorsuk, de ide sorolom az olimpia rendezés 

kérdését is, hiszen ez esetben egy olyan le-
hetőséget veszítettünk el, amelyet nemzeti 
ügynek kellett volna tekinteni - fogalma-
zott beszédében Csuka Tamás.

Az eseményen Smál-Szilaj Gábor elő-
adóművész elszavalta Kecskési Tollas Tibor: 
Bebádogoznak minden ablakot című versét, 
Horváth Éva Sára konzervatóriumi növen-
dék pedig két népdal eléneklésével tette tel-
jessé a megemlékezést.

Végül a város vezetői, intézmények, ci-
vil szervezetek képviselői megkoszorúzták 
a rabtemető emlékkövét.  R. Z.

Csökkent az ismertté vált
bűncselekmények száma
Latorovszky Gábor r. alezredes, rendőrségi 
tanácsos, a Váci Rendőrkapitányság veze-
tője február 28-án állománygyűlés kere-
tében értékelte a múlt évi munkát, egy-
ben ismertette az idei év fő célkitűzéseit.

Kiemelte, hogy a Váci Rendőrkapi-
tányság illetékességi területén tavaly to-
vább csökkent az ismertté vált bűncselek-
mények száma, emelkedtek a nyomozás 
eredményességi és felderítési mutatói, 
alapvető célkitűzéseiket teljesítették, a 
határrendészeti feladataikat végrehajtot-
ták. 

Az évértékelő elöljárója dr. Németh 
Gyula r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
gazdasági főkapitány helyettese volt. Az 
értekezletet a rendőri állomány és a meg-
hívott vendégek, társszervek képviselői 
mellett megtisztelte jelenlétével Fördős 
Attila polgármester is. 

Dr. Németh Gyula elismerését fejez-
te ki a kapitányság teljes állományának 
a múlt évben végzett munkáért, egyben 
hangsúlyozta, hogy az elvégzett munka 
színvonalának növekedése minden muta-
tóban megmutatkozik.

Fördős Attila polgármester példaér-
tékűnek nevezte a váci önkormányzat és 
a kapitányság együttműködését, gratulált 
az elért eredményekhez és további sikeres 
munkát kívánt az állománynak.

Főhajtás a kommunizmus áldozatai előtt

Az ítélőtábla felmentette
a polgármestert az
ellene felhozott vád alól
Az illetékes ítélőtábla döntést hozott egy 
csaknem öt éve húzódó peres ügyben, melyet 
Bóth János képviselő indított Fördős Attila 
polgármester ellen egy testületi ülésen el-
hangzottak miatt - a jogerős ítélet kimondja, 
hogy a városvezető nem követett el jogsértést 
véleményének kifejezésével.

- Az ítélőtábla minden vádpont alól 
felmentett, tehát Bóth János hamisan vá-
dolt azzal, hogy rossz hírbe hoztam. Mivel 
a másodfokú, még elmarasztaló ítéletről is 
tájékoztatást kapott a közvélemény, úgy mél-
tányos, hogy a jogerős határozatról is értesül-
jenek a polgárok. Tehát nem vagyok bűnös, 
felmentettek az ellenem felhozott vád alól 
- hangsúlyozta az ügy kapcsán tartott sajtó-
tájékoztatón Fördős Attila.

Hozzátette: az ítélet azt üzeni, hogy a 
véleménykifejezés és a tényállítás más meg-
ítélés alá esik, jó ha ezt tudja minden politi-
záló személy, aki megnyilvánulásaival sokszor 
túlmegy minden határon.

A most jogerősen lezárult per úgy indult, 
hogy Bóth János azzal vádolta meg Fördős 
Attilát, hogy nevét összefüggésbe hozta a 
kórházban korábban kimutatott mérlegha-
misítással. A polgármester viszont azzal ér-
velt, hogy miután őt vádolta meg hozzá nem 
értéssel a volt baloldali városvezető, kénytelen 
volt arra emlékeztetni, hogy a szocialista idő-
szakban halmozott fel jelentős veszteséget az 
egészségügyi intézmény és ebben az időszak-
ban követték el a mérleghamisítást is. Fördős 
Attila hangsúlyozta, hogy nem vádolta Bóth 
Jánost bűncselekmény elkövetésével.

Általános iskolai 
beiratkozás
Az általános iskolai beiratkozás rend-
jét a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (továbbiak-
ban Nkt.) 50. paragrafus 7. bekezdé-
se, valamint a nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 
22. paragrafusának (1)-(4) bekezdé-
sei alapján a Váci Járási Hivatal az 
alábbiak szerint határozza meg.

A 2017/2018. tanévre történő 
általános iskolai beiratkozásra az 

alábbi időpontokban kerül sor:
2017. április 20. (csütörtök)

8.00-19.00 óra között
2017. április 21. (péntek) 

8.00-18.00 óra között

A gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a 6. 
életévét betölti, legkésőbb az azt kö-
vető tanévben tankötelessé válik.

A szülő-nevelő köteles a tanköte-
les korba lépő (2011. augusztus 31-
ig született) gyermekét a lakóhelye 
szerint illetékes, kötelező felvételt 
biztosító vagy a választott iskola első 
évfolyamára beíratni!

Már hagyomány, hogy a város vezetői éven-
te egy-két alkalommal munkareggeli kere-
tében tanácskozást tartanak a különböző 
egyházi közösségek helyi vezetőivel.

A március 21-én tartott idei első találko-
zón Fördős Attila polgármester, Pető Tibor és 
Mokánszky Zoltán alpolgármesterek mellett 
részt vett dr. Beer Miklós megyés  püspök, 
Csuka Tamás református-, Detre János evan-
gélikus-, Meláth Attila baptista lelkész, Bubrik 
Miklós görög-katolikus parókus és Turai Já-
nos, a Váci Zsidó Hitközség elnöke.

A városvezetők tájékoztatták a felekezeti 
vezetőket az önkormányzat pénzügyi hely-
zetéről, az elfogadott 2017-es költségvetésről, 
az idei év jelentősebb beruházási terveiről, to-
vábbá egyeztettek a közös feladatokról. 
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Az önkormányzat és a projektmenedzs-
menti feladatot ellátó Váci Városfejlesz-
tő Kft. március 1-jén lakossági fórumot 
rendezett a művelődési központban a 
mobilgát beruházásról.

Pető Tibor fejlesztésekért felelős alpol-
gármester elöljáróban emlékeztetett, hogy 
a kétségtelenül nagyon fontos beruházás 
előkészítése igen hosszú ideig tartott, amit 
szavai szerint leginkább a 2013-as rekord 
árvíz, és az ennek nyomán előírt új mérték-
adó árvízszint meghatározása befolyásolt, 
hiszen ennek alapján újra kellett terveztet-
ni a korábban elképzelt védművet.

- Most viszont már ott tartunk, hogy 
kiírhattuk a közbeszerzési felhívást a kivi-
telezési munkálatokra, tehát záros határ-
időn belül elkezdődhet az építkezés. És 

nem lehet kellőképp hangsúlyozni, hogy 
a beruházás teljes egészében uniós és ma-
gyar állami forrásból valósul meg. Távlato-
san gondolkozva kiemelhetjük, hogy amíg 
például a 2013-as árvíz elleni védekezés, 
a kárelhárítás több száz millió forintos 
költséget jelentett, addig a mobilgát elké-
szülésével sokkal nagyobb biztonságban 
érezhetjük majd városunkat - mondta Pető 
Tibor.

Buday Gergely projektmenedzser ki-
emelte, hogy a tervezett árvízvédelmi 
műnek a Duna 1677,94 és 1679,70 fo-
lyó-kilométer szelvényei között, a Barabás 
utcától a Gombás patak torkolatáig húzó-
dó területen 2018. szeptember 30-áig kell 
elkészülnie.

A műszaki kérdésekről Décse Sándor 
árvízvédelmi szakmérnök adott tájékoz-

Kezdődhet a mobilgát beruházás

A projekttel kapcsolatos további információk: 
Váci Városfejlesztő Kft. (2600 Vác, Köztár-
saság út 34., telefon: 27/510-107, e-mail: 
arvizifejlesztes@vacholding.hu) 

A PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓJA: 
KEHOP 1.4.0-15-2016-00019

A PÁLYÁZAT NEVE: 
ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉS VÁCON

A KEDVEZMÉNYEZETT: 
VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

IDŐTARTAMA: 
2017. MÁRCIUS 1- 

2018. SZEPTEMBER 30.
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 

2,22 MRD FORINT
TÁMOGATÓ: 

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A 
MAGYAR ÁLLAM

tatást, kiemelve a tervezés fő szempontjait, 
ezek pedig a következők:

Teljes körű árvízvédelmi biztonság, 
statikailag megfelelő védművel. A kereszt-
irányú szivárgás kezelése, a hosszirányú 
rendszerbe illesztése. Egyenletes partél 
biztosítása, a szabálytalan rézsűk stabili-
zálása. A növényzet kímélése, telepítésre 
alkalmas felület kialakítása. A látkép meg-
őrzése, a mederoldali természetes rézsű 
kialakítása. A védmű elemek üzemelteté-
séhez optimális feltételek kidolgozása.

A fórum folytatásában a hozzászólók 
elsősorban a dunai látkép megóvásával, a 
növények védelmével, a szivárgó vízátfo-
lyásokkal kapcsolatos további feladatokról 
tettek fel kérdéseket. 

R. Z.

Háborúk, olaj és radikalizmus
Március első péntekén Vácott járt 
Marc Fromager, a Szükséget Szenvedő 
Egyház nemzetközi segélyszervezet 
francia igazgatója, hogy előadást tart-
son „Háborúk, olaj és radikalizmus 
– Csapdában a közel-keleti kereszté-
nyek” című könyvének témájáról.

A Váci Piarista Gimnázium volt a 
házigazda: délelőtt diákok hallhatták 
a nagyívű előadást, este pedig a téma 
iránt érdeklődő nagyközönséget várták 
a szervezők.

Az előadónak az iszlám vallás vál-
ságára és ebből következő radikalizá-
lódására vonatkozó megjegyzése talán 
sokaknak meglepő lehet(ett), de Marc 
Fromager rávilágított: az iszlamizmus 

vonatkozásában hihetetlen feszültség 
van a hagyomány és modernitás össze-
függésében, a vallás fáradni látszik, illet-
ve mélyen gyökerező félelem, ellenállás, 
gyűlölet jellemzi a kereszténységhez 
való hozzáállását.

Az előadó természetesen kitért a 
Közel-Kelet háborús válságával össze-
függő migrációra is, véleménye szerint 
minden országnak a sajátosságai szerint 
kell viszonyulnia a menekültkérdéshez.

- Európa lassan elveszíti keresztény 
gyökereit, és az a megoldás sem felel 
meg a szeretettörvény elvének, amikor 
tömegeket teszünk gyökértelenné, ezzel 
szemben a segítségnek a legjobb mód-
ja, ha a konfl iktusok helyszínén teszünk 
meg mindent a békéért - hangsúlyozta 
az előadó.

Megjegyezte: Magyarországnak 
az utóbbi egy-két évben a lakosság tíz 
százalékának megfelelő népvándorlási 
hullámmal kellett szembesülnie, aztán 
amikor védekező lépéseket tett a kor-
mány, szégyenpadra került, noha ezek 
az intézkedések a nyugati államoknak is 
fontosak.

Az önkormányzatokat érintő aktuális kérdésekről 
tanácskoztak március 22-én a városháza díszter-
mében Pest megye 4. számú választókerületének 
polgármesterei, önkormányzati vezetői.

A résztvevőket előbb Fördős Attila polgármes-
ter, majd Harrach Péter országgyűlési képviselő 
köszöntötte, aki ezután átadta a szót a kormány-
pártok új választókerületi elnökének, Rétvári Ben-
ce államtitkárnak, miniszter-helyettesnek, aki után 
Pogácsás Tibor államtitkár adott bővebb tájékozta-
tást a jelenlévő településvezetőknek.

Mind Rétvári Bence, mind Pogácsás Tibor 
kiemelte annak jelentőségét, hogy az idei évtől 
már a közoktatási intézmények működtetése is 
állami feladat, kiemelt téma volt továbbá a köz-
tisztviselők illetményemelésének, a minimálbér 
és garantált bérminimum emelésének önkor-
mányzatokat érintő fi nanszírozási kérdése - de 
az előzetesen beérkezett kérdések alapján ösz-
szességében csaknem húsz témáról tanácskoztak 
a résztvevők.

Önkormányzati vezetők 
tanácskoztak a városházán
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A hagyományokhoz híven az idén is 
gazdag eseménysorozat keretében emlé-
kezhettek meg a váciak az 1848-1849-es 
forradalom és szabadságharc kirobbaná-
sának évfordulójáról.

A ligeti honvéd emlékműnél tartott 
megemlékezésen - melyen jelen volt Rét-
vári Bence, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma parlamenti államtitkára is - ezúttal 
Verebélyi Ákos, a Váci Tankerületi Központ 
igazgatója volt a szónok.

- Nemzeti ünnepeink kacsán nagyon 
fontos és elsődleges az emlékezés, de mind-
ez még nem elég, tudnunk kell büszkének is 
lenni, forradalmaink és szabadságharcaink 
hőseire ugyanúgy, mint azon nagyjainkra, 
akik kiemelkedő eredményt mutattak, mu-

tatnak fel az élet bármely területén - han-
goztatta Verebélyi Ákos.

Megfogalmazta azt is: a nemzeti egység 
erősítéséhez közös célok is kellennek, hi-
szen összefogva nagy dolgokra lehet képes a 
magyarság, de ennek záloga, hogy ne legyen 
közöttünk ellenségeskedés.

Landerer Lajos emléktáblájánál Furucz 
Zoltán, a Váci Napló főszerkesztője mon-
dott beszédet, kiemelve, hogy a teljes saj-
tószabadság nehezen elérhető eszmény, 
de mindig törekedni kell a megvalósítá-
sára. Szavai szerint lehetnek külső gátló 
tényezők, de talán ennél is lényegesebb a 
sajtómunkások, a különböző médiumok 
hozzáállása, amiben sokszor meghatá-
rozó a vélt vagy valós elvárásoknak való 
megfelelés refl exe, az olykor talán túlzott 
önkontroll. Ugyanakkor megjegyezte: a 
modern világban valamilyen módon min-
den közérdekű információ hozzáférhetővé 
válik előbb-utóbb, tehát a közügyek iránt 
érdeklődőknek lehetőségük van a széles 
körű tájékozódásra, a legkülönbözőbb 
vélemények megismerésére és akár saját 
álláspontjuk kifejezésére is.

A március 15-ei nemzeti ünnephez kap-

Ütemterv szerint halad a Váci Fegy-
ház és Börtönben a tavaly ősszel el-
kezdett férőhelybővítő beruházás.

- A tervek szerint novemberre el-
készül ez a nagyon fontos beruházás, 
amelynek köszönhetően csökkenhet 
a mostani túlzsúfoltság. Ez azt jelen-
ti, hogy amíg jelenleg hat fogvatartott 
van egy cellában a többi épületben, 
addig az új helyzetben ötre csökken-
het a cellánkénti létszám, hiszen száz-
húsz, enyhébb fokozatú büntetéssel 
sújtott elítélt ebben az újjá alakított 
épületben kap helyet az egyenként 
tíz fős, önálló mosdókkal komforto-
sított tágasabb helyiségekben. Tehát 
összességében jelentősen javulnak a 
fogvatartási körülmények - mondta 
Kopcsik Károly dandártábornok, bör-
tönparancsnok.

Fontos szempontként kiemelte azt 
is, hogy az összességében 170 millió 
forintos beruházás munkáit zömmel 
szakképzett fogvatartottak végzik, kö-
zülük pedig a többség a fogvatartása 
idején szerzett valamilyen OKJ-s épí-
tőipari szakmai végzettséget.

- Ez a programunk példa értékű-
nek mondható, évente nagyjából har-

minc elítélt szerez nálunk valamilyen 
OKJ-s végzettséget, ami értelemsze-
rűen elsősorban a társadalomba való 
visszailleszkedésük megkönnyítése 
szempontjából fontos, de természe-

tesen a fogvatartásuk idején adódó 
munkavégzés jelentőségét sem lehet 
eléggé hangsúlyozni - mondta a pa-
rancsnok.

Megtudtuk: mivel egy korábban 
nem használt épülettömbben kap helyet 
az új börtönrészleg, értelemszerűen nö-
velni kell a dolgozói létszámot, huszon-
négy új munkahelyet teremt ily módon 
a Váci Fegyház és Börtön, és bár halad a 
toborzás, még várják a jelentkezéseket.

csolódóan dr. Varga Lajos, a Váci Egyházmegye 
püspöke, általános helynök, a Vác-Alsóvárosi 
egyházközség plébánosa, az Országos Ka-
tolikus Gyűjteményi Központ igazgatója a 
Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári 
tagozat kitüntetésben részesült.

Kis Domonkos Márk, a Váci Dunakanyar 
Színház igazgatója magas színvonalú mun-
kája, példamutató és kiemelkedő színházi és 
színházszervezői tevékenysége elismerése-
ként Magyar Bronz Érdemkereszt polgári 
tagozat kitüntetésben részesült.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári ta-
gozat kitüntetést vehetett át Szarkándi János, 
a Duna-Dráva Cement Kft. elnök-vezér-
igazgatója. 

Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott 
Késhegyi László, a Vác és Vidéke Ipartestület 
ügyintéző szervezetének titkára.  R. Z.

Méltó megemlékezés a nemzeti ünnepen

A 90. életévét a közelmúltban betöltő 
Steiner Józsefnét március 2-án az önkor-
mányzat nevében Mokánszky Zoltán al-
polgármester és Mohácsiné Dim Rita, az 
Intézményfelügyeleti és Humán Osztály 
vezetője is felköszöntötte, átadva neki a 
város ajándékát és az Orbán Viktor minisz-
terelnök kézjegyével ellátott díszoklevelet.

Márta néni az ünnepi alkalom kapcsán 
köszönetet mondott a Váci Irgalmasrendi 
Kórház orvosainak és ápolóinak, illetve a 
Siketek és Nagyothallók Országos Szövet-
sége helyi szervezetének, mert megbecsült 
tagtársként fontos, szerető közösséget je-
lentenek számára.

Nagy örömmel beszámolt arról is, hogy 
a közelmúltban láthatta, ölbe vehette még 
csak hat hónapos dédunokáját.

Köszöntjük a 90 éves 
Steiner Józsefnét

Jól halad a férőhelybővítő beruházás 
a Váci Fegyház és Börtönben
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Cseledy András Sándor fotóművész 
munkáiból láthattak időszaki kiál-
lítást az érdeklődők március során a 
városháza első emeletén.

A “Szeretet, Élet, Lélek” című be-
mutató valójában kettős tárlat volt, 
ugyanis vendég kiállítóként az alkotó 

fi a, Cseledy Atttila András több képe 
is a paravánokra került.

A megnyitón Fördős Attila pol-
gármester ajánlotta a jelenlévők fi -
gyelmébe a kiállítást, kiemelve, hogy 
Cseledy András "szívember", képeivel 

fontos üzenetet közvetít, ennek az 
üzenetnek a lényege pedig a szeretet 
fontossága, egymás tisztelete, a min-
ket körülvevő világ értékeinek meg-
becsülése.

Köszöntőt mondott a tárlat-
nyitón Dr. Hirling András, a Váci 
Irgalmasrendi Kórház igazgatója, 
Papp László, a Modern Művészeti 
Gyűjtemény tulajdonosa, más városi 
kiállítások kurátora és Cservenák Pé-
ter, a Forte Fotóklub Vác elnöke is, 
illetve megáldotta a tárlatot dr. Csáki 
Tibor, a Fehérek temploma plébánosa.

Az eseményen nagy sikert aratott 
Szamosvölgyi Máté énekes-gitáros 
előadása, különösen miután a fi atal 
muzsikus - a tárlat ihletésére - új 
szerzeményt komponált, a felebaráti 
szeretet fontosságát, a kiállítónak a 
képeken szövegesen is szereplő gon-
dolatát dalba foglalva.

- A kiállítás a felebaráti szeretetről 
üzen. Arról a szentírási gondolatról, 
mely szerint "Szeresd  felebarátodat, 
mint magadat!" A szeretet a legfőbb 
gyógyító forrás - mondta kérdésünk-
re a súlyos betegségből lábadozó al-
kotó, Cseledy András.

(Fotó: Dér Dezső)

Fotós tárlat a könyvtár
galériájában

Harmincöt alkotó munkáit láthatta a 
közönség a Forte Fotóklub Vác "A tél 
varázsa" című márciusi csoportos tárla-
tán, melynek a városi könyvtár galériája 
adott helyet.

A megnyitón Maczkay Zsaklin mű-
vészeti író mondott ajánlót, kiemelve, 
hogy különösen hosszú és kemény telet 
hagytunk magunk mögött, így az elmúlt 
hónapokban bőven találhattak maguk-
nak különleges témát a fotózás szerel-
mesei.

- Egy ilyen csoportos tárlatnak épp 
az az egyik legfőbb varázsa, hogy lát-
hatjuk, milyen sok szempontból lehet 
közelíteni az adott közös témához. Jelen 
esetben a tél hangulatának megragadá-
sa, ábrázolása volt a kihívás a fotósok-
nak. És tényleg nagyon változatos anyag 
állt össze, elgondolkodtató, fi lozofi kus 
hangvételű munkákból, bravúros pilla-
natképekből, humoros felvételekből - 
mondta Maczkay Zsaklin.

Érdekességként megemlítette, hogy 
emberek szinte egyáltalán nem szerepel-
nek a kiállított felvételeken, vagy ha fel 
is tűnik egy-egy alak, nem játszanak fő-
szerepet az adott fotókon, hanem szinte 
beleolvadnak az ábrázolt környezetbe.

"Rajz képek" a címe a Vácott élő és 
alkotó Adorján Attila festőművész 
legújabb hazai egyéni kiállításának, a 
kollekciót elsőként az Óbudai Kultu-
rális Központban láthatták-láthatják 
az érdeklődők.

A március 10-én tartott megnyi-
tón az egykori mester, Gyémánt László, 
továbbá Bárdosi József és Garami Gréta 
művészettörténész is méltatta az alkotó 
munkásságát.

- Mondhatom, hogy egy kicsit ha-
zatértem ezzel a bemutatóval, hiszen 
az egyetem előtt egyik mesterem, Gyé-
mánt László korábban épp itt működő 
festőiskolájában sajátítottam el az ala-
pokat. Mára a központ fontos prog-
resszív kiállítóhellyé vált egyéb funkci-
ói mellett. Tehát megtisztelő kihívás az 
itteni bemutatkozási lehetőség - emelte 
ki Adorján Attila.

A kiállításajánlót jegyző Garami 
Gréta a következőket emelte ki a fes-
tőművésztől nem épp megszokott ösz-
szeállításról: "Adorján Attila munkáin 
általában női magazinok, divatlapok ké-
peit idéző kompozíciók láthatók: képei 
pózoló nők, modellek fotóiból kiinduló 

ábrázolások, melyek a sztár- és luxusvi-
lág alakjait, a média által kommunikált 
szépségeszményt jelenítik meg a pop 
art hatvanas évekbeli eff ektjeinek alkal-
mazásával és rejtett társadalomkritikus 
hangvételével. Az Óbudai Kulturális 
Központ kiállításán azonban Adorján 
Attila nem a tőle korábban megszokott 
képeivel jelentkezik, hanem elsősorban 
nagyméretű grafi kákat mutat be. Az 

eddigiektől eltérően egy olyan intim 
pillanatba enged számunkra betekin-
tést, melyet a közönség még eddig nem 
láthatott: ezeken a munkákon az alkotói 
folyamatnak a szín, a festék használata 
előtti fázisát láthatjuk. Ráadásul jóval 
érzékenyebb és meditatívabb témákat 
állít ki a művész, melyek nem a csillo-
gó női bálványokat ábrázolják, nem is 
készen kapott magazin-fotókból indul-
nak ki, hanem saját készítésű fotókból 
inspirálódó és lassabb, elmélyülőbb be-
fogadói attitűdöt igénylő motívumok: 
szinte botanikus hűséggel, ugyanakkor 
látványos dekorativitással, közelről áb-
rázolt növények, füvek, virágok, vala-
mint felnagyított melankolikus arcok 
szerepelnek a falakon..."

- Való igaz, kibontakozóban van 
egy új korszakom, amelyben egyre in-
kább közvetlen környezetem, konkré-
tan kis kertünk növényvilágának vál-
tozásaira fókuszálok. És valahogy úgy 
alakult, hogy ezeket a fotók alapján 
készülő, nagyon aprólékosan megraj-
zolt képeket egyelőre csakis fekete-fe-
hér grafi kaként tudom elképzelni. Igaz, 
annyiban talán újítóak a munkák, hogy 
nem papírra, hanem vászonra dolgo-
zom - mondta érdeklődésünkre Ador-
ján Attila.

 Ribáry Zoltán

“Szeretet, Élet, Lélek”

Rajz képek Adorján Attilától
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KÖZKINCSEINK: A városháza díszterme

A hónap fotójaA hónap fotója

A tavasz hajnala - Erdélyi Ferenc felvétele
További fotók a szerzőtől: http://www.facebook.com/erdelyiphoto

A főtéri hivatal épületéről már sokan írtak. 
Azonban a díszteremről kevesebben.

Itt ülésezik havonta a város életére jelentős 
befolyással bíró képviselő-testület, de a terem 

számos rangos fórumnak, ünnepségnek is helyet ad.
Magyarországon csak kevés városnak van ilyen szép 

díszterme, hát még ha a főépületet is fi gyelembe vesszük! 
Nos, az utóbbi Mária Terézia látogatására, 1763-ra nyerte 
el most ismert alakját, míg az emlegetett dísztermet, illetve 
a hozzá tartozó „új” épületrészt 170 évvel később ragasz-
totta a barokk épülethez a századforduló korának terjesz-
kedő hivatala.

Hála a Tragor Ignácz Múzeumnak, melynek szorgos 
kollégái híven őrizgetik a korabeli sajtó lapjait kutatás cél-
jából, visszarepülhetünk az időben és betekintést nyerhe-
tünk a váci városháza utolsó nagy építkezésének korsza-
kába.

Az előző századforduló tájékán, Hübschl Kálmán 
tervezőmérnök munkásságának köszönhetően Vácon is 
terjedni kezdett a vasbeton építészet, és megjelent a kor 
művészeti újhulláma, a szecesszió. Az akkor alig harminc-
egynéhány éves Hübschl Kálmán a város főépítészi szé-
két is elnyerte, így hát magától értetődőnek tűnt, hogy a 
régi barokk városházának bővítését rábízza a testület. Nos, 
a fi atal építész újító szándéka találkozott a városatyák 
igényével, így hát megtervezte a város talán első szecesz-
sziós épületét, amelynek homlokzata az Eszterházy utca 
felé tekint. Az építkezés kezdete 1906 vagy 1907 lehetett, 
ugyanis Hübschl a krónikák szerint 1905-től foglalta el a 
város főépítészi székét.

A kivitelezést rengeteg akadály lassította, például az új 
építési technológia, a vasbeton alapanyagának beszerzése. 
A Váci Hírlap arról tudósított, hogy vagy a vasmunkások, 
vagy a betonkészítők kezdtek sztrájkba, ezért gyakran várni 
kellett az alapanyagra. A testület a váci vállalkozók mellett 
döntött annak ellenére, hogy generálkivitelezőnek egyik 
sem volt alkalmas. 1908 telén a hideg miatt állt a munka, 
a Weisz és Társa Betonépítő Cég el is bontotta az állást, 
ennek ellenére az egyik alkalmazottjuk februárban felmá-
szott a tetőre és onnan lezuhant. A lap halálos balesetről 
írt, bár később kiderült, hogy a több emeletes zuhanást a 
férfi  végül túlélte. Minden nehézség ellenére, 1908 novem-
ber közepére elkészült az új épületszárny és átköltöztették 
a tervezett osztályokat. Az impozáns díszterem avatására 
viszont csak december 10-e tájékán, a testület tisztújítását 
követően került sor, ekkor foglalták el először a városatyák. 
Az avató ülésen maga a főépítész, Hübschl Kálmán tartot-
ta a beszámolót a kivitelezés menetéről, melyből kiderült, 
hogy az új szecessziós épületszárny a tervezett keretet 3 
ezer koronával túllépve 88 ezer koronából valósult meg.

Az építkezés, melynek eredményét ma szemügyre ve-
heti mindenki, teljességgel újszerűen hatott az akkori váci-
akra. A nagy terem tágas födémboltozata egy kicsit a no-
mád íves gótikára emlékeztet, melynek elején üvegtéglák 
engedik be a fényt. A boltív másik végében az íves páholyt 
sárkányok tartják, amely - szintén a vasbeton technológi-
ának köszönhetően - alátámasztás nélkül hullámzik végig 
a terem végén. A plafonon a szecesszió jellegzetes növényi 
motívumai, hullámzó kalászok fonják körbe a világító bal-
lonokat.

A díszterem valóban dísze a városnak, amely méltó 
emléket állít Hübschl Kálmán tervező és városi főépítész 
munkásságának. 

Kegyes Zoltán

Március folyamán -  már nem 
először - hazánkban vendéges-
kedett Henri Boulad egyiptomi 
jezsuita szerzetes, a legújabb kori 
keresztény lelkiségi irodalom 
egyik kiemelkedő szerzője, aki 
március 17-én Vácra is ellátoga-
tott, s este előadást tartott a pia-
rista gimnáziumban.

Henri Boulad már azzal fel-
tűnést keltett és tetszést aratott, 
hogy felöltője hajtókáját piros-
fehér-zöld kokárda díszítette, az 
ok persze magától értetődőnek 
mondható, miután az előző na-
pon, nemzeti ünnepünk más-
napján magyar állampolgársági 
esküt tett Budapesten, az Or-
szágházban.

A szerzetes bemutatkozás-
ként azzal kezdte, hogy ő bizony 
nem egy „píszí'”típus, a politikai-
lag korrekt fogalmazás fogalmát 
az elhallgatás-elhallgattatás, a 
félrevezetés szinonimájának tart-
ja, egy árnyékhatalom cselszövé-
sének. Szavai szerint ez a hozzá-
állás valójában senkinek sem jó, 
ezzel szemben azt vallja, hogy 
néven kell nevezni a modern vi-
lág égető kérdéseit, kihívásait, ve-
szélyeit. Hozzátette: csakis ezzel 
a szemlélettel, a legfenyegetőbb 
gondok feltárásával és az ezeket 
orvosló lépések megtételével le-
het remény arra, hogy megma-
radjon a keresztény kultúra, ho-
vatovább az egész emberiség.

Henri Boulad - megemlítve, 
hogy az Európai Unió létrejöttét 

még milyen nagy 
örömmel fogadta 
- kiemelte: idővel 
rá kellett ébred-
nie, hogy Brüsszel 
nem az európaiak 
érdekeit szolgálja.

- Végül megértettem, hogy 
könnyebb egy vízfejet manipu-
lálni, mint sok nemzetet. Euró-
pa beleesett ebbe a csapdába, az 
európaiak csak most kezdenek 
ennek tudatára ébredni. A tör-
ténések hátterében egy láthatat-
lan árnyékhatalom van, amelyik 
manipulál, egyre kiterjedtebb 
véleménymonopóliummal bír, és 
nem tűr el ellenkező álláspontot 
- mondta az előadó.

Leszögezte: sokan nem értik 
meg az iszlamizáció problémáját, 
és annak az erőteljes migrációnak 
a gondját, ami ma Európában 
zajlik.

- A régi világ, a ma Európája 
el fog süllyedni, és fi gyelmeztetek 
mindenkit, hogy ne csak passzív 
nézőként legyen részese az új 
világ kialakulásának, ne fogad-
jon el készen kapott sablonos, 
manipulált eszméket, ne hagy-
ja félrevezetni magát! Ehelyett 
gondolkozzunk, alkossunk és 
cselekedjünk! Hiszen minden-
kinek megvan a maga küldetése 
abban, hogy jobbá tegyük vilá-
gunkat, a Szentlélek sugallatára 
hallgatva - mondta búcsúzóul 
Henri Boulad. 

R. Z.

Henri Boulad
gondolatébresztő előadása
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Programajánló

Madách Imre Művelődési Központ

Április 4. és 5. 18 óra
Shakespeare: Szentivánéji álom
A Váci Szakképzési Centrum Boronkay 
György Műszaki Szakgimnáziuma és 
Gimnáziuma színjátszó körének előadása

Április 7. 20 óra
Sax-O-Funk koncert a Jeszenszky te-
remben
A programot a Nemzeti Kulturális Alap 
Cseh Tamás Programja támogatja
Jegyár: 800 Ft

Április 8. 15.00-18.00 óráig
Játékos, interaktív tudományos kiállítás 
kézműves foglalkozással
Jegyár: 300 Ft

Április 8. 16 óra
Húsvéti készülődés a Százholdas pa-
gonyban
Mesejáték a Fogi Színház előadásában
Jegyár: 800 Ft, mely ellenében a tudo-
mányos kiállítás ingyenesen látogatha-
tó

Április 13. 19 óra
"Az igazat mondd, ne csak a valódit!" - 
Eperjes Károly Kossuth-díjas színművész 
önálló verses előadói estje
Jegyárak: 1200 Ft (elővételben), 1500 
Ft (az előadás napján)

Április 20. 10 óra
A Kolompos együttes: Tavaszi mulatság 
című műsora a népzenei bérlet sorozat-
ban
A program a Nemzeti Kulturális Alap, 
Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégi-
um támogatásával valósul meg.
Szóló jegyár: 700 Ft

Április 21. 20 óra
A Váci Jazz Klub keretében Lombos El 
Marci és a Juhász Attila Jazz Sextet 
koncertje a Jeszenszky teremben
A programot a Nemzeti Kulturális Alap 
Könnyűzenei Kollégiuma támogatja
Jegyár: 1000 Ft

Április 22. 19 óra
Budapest Bár koncert
A programot a Nemzeti Kulturális Alap 
Cseh Tamás Programja támogatja.
Jegyárak: 3300 Ft (elővételben), 3600 
Ft (az előadás napján)

Április 22. 19 óra
Magyar táncház a Jeszenszky teremben

A program a Nemzeti Kulturális Alap, 
Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégi-
um támogatásával valósul meg.
Jegyár: 500 Ft

Április 29. 10 órától
MozgóMozi program a színházterem-
ben a legújabb f ilmbemutatókkal

Április 29. 20 óra
Marge koncertje a Jeszenszky teremben
A programot a Nemzeti Kulturális Alap 
Cseh Tamás programja támogatja.
Jegyár: 800 Ft

Váci Dunakanyar Színház

Április 7. 19:00
Hegedős László: Rongylabda
A Váci Dunakanyar Színház és a 
Zanotta Art Kulturális és Művészeti 
Egyesület 1956-ot tematizáló kopro-
dukcióját Yaroslav Fedoryshyn álmodja 
színpadra.
Jegyár: 2900 Ft

Április 21. 19.00
Olt Tamás: Megadom magam
Zenés láss ezer csodát, a Váci Dunakanyar 
Színház előadása
Jegyár: 2900 Ft

Április 22. 19.00
Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsi-
kaszó nélkül
Vígjáték, a Beregszászi Illyés Gyula Ma-
gyar Nemzeti Színház produkciója
Jegyár: 2200 Ft

Április 24. 10.00
A bűvös erdő
A Fónay-HUMÁNIA Társulat előadása
Az orosz mese alapján készült produk-
ció további előadásai: április 24. (hétfő) 
14:00, április 25. (kedd) 10:00, 14.00, 
április 26. (szerda) 10:00, április 27. 
(csütörtök) 10:00
Jegyár: 990 Ft

Április 30. 11.00
Harisnyás Pippi
Zenés mesejáték, a Holle Anyó Gyermek-
színház előadása
Jegyár: 1400 Ft

Április 30. 19.00
Borgesson-Long-Singer-Shakespeare: 
S.Ö.R. – Shakespeare Összes Rövidítve
Interaktív játék, Manna Produkció elő-
adása
Jegyár: 2900 Ft

Katona Lajos Városi Könyvtár

Április 8. 10.00-13.00 óráig
Családi nap – Kézműves foglalkozás gyerme-
keknek

Április 13. 10.00-16.00 óráig
Tavaszi szüneti családi nap
Társasjátékok, diavetítés, kézműves foglalkozás, 
meseolvasás

Április: 7. , 21. , 28. 9.00 – 9.30-ig
Zenebölcsi
Babusgatós játékokkal, gitár és furulyamuzsiká-
val várjuk a kisgyerekeket
A foglalkozás nem ingyenes!

Április 27. 18 óra
A kozmosz szövedéke – az ősrobbanás fényétől 
a gondolkodó emberig (Lőrincz Henrik csilla-
gász előadása)
A program ingyenes!

Credo-ház

Április 5. 18 óra
A regformáció 500. évfordulója alkalmá-
ból szervezett teológiai sorozat keretében 
Meláth Attila baptista lelkész tart előadást 
„A reformáció harmadik ága” címmel.

Április 20. 18 óra
Vers Fonat
Nanicsák Gergely András ortodox pap és 
Heinczinger Mika zeneszerző, zenész, éne-
kes verses-zenés előadói estje

Kiállítások

Katona Lajos Városi Könyvtár galériája
„Lennék inkább unikornis” Végh Katalin gra-
fi kus kiállítása
Megnyitó: április 6. 18 óra (Megnyitja: Lévai 
Ádám képgrafi kus).  A kiállítás május 2-áig látható.

MIMK emeleti galéria
Jobbító szándékkal
Gróf Széchenyi István szellemi öröksége (a 
MAOE fotóművészeinek tárlata)
A kiállítás április 18-áig látogatható.

Tragor Ignác Múzeum, Görög templom 
kiállítóhely
Válogatás a Völgyi-Skonda Gyűjteményből
Kiállító művészek: Aknay János, Bak Imre, Balogh 
László, Deim Pál, Gerzson Pál. A kiállítást rendez-
te: Bárdosi József művészettörténész. Megnyitó: Áp-
rilis 4. 17 óra (megnyitja: Prosek Zoltán művészet-
történész). A kiállítás május 14-éig látható, keddtől 
vasárnapig, 10-18 óra között.
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   Gyógyszertárak ügyeleti rendje

A Deákvári Gyógyszertár Vác, Deákvári főtér 30. 06-27/510-805
B Központi Gyógyszertár Vác, Köztársaság út 23. 06-27/501-630
C Vácz Remete Gyógyszertár Vác, Magyar u. 3. 06-27/305-997
D Gyöngyvirág Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 3. 06-27/303-343
E Kisváci Szent Gellért Gy. Vác, Pap Béla u. 10. 06-27/306-190
F Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a. 06-27/301-367
G Benu Gyógyszertár Vác Vác, Zrínyi u. 9. 06-27/501-385
H Fekete Kígyó Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 37. 06-27/312-338
I  Alsóvárosi Gyógyszertár Vác, Zöldfa u. 25. 06-27/311-157

Anyakönyvi hírek:

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti hétvégi 

fogászati ügyeletek megszűntek!
Legközelebbi

ingyenes ügyelet:
Szájsebészet
Budapest,

VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

   Központi orvosi ügyelet
(felnőtt és gyermek)

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

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

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

Munkaszüneti napokon 24 órában!

HH K SZe Cs P SZo V
1       B 2       C

    3     D  4      E 5       F 6       G 7     H 8        I 9      A
   10    B 11    C 12      D 13     E 14     F 15     G 16     H
  17     I 18     A 19     B 20     C 21     D 22     E 23      F
 24     G  25     H  26    I  27     A  28     B  29    C  30     D

április

Vácott születtek:  Virág András 
Zoltán és Vincze Orsolya gyer-
meke: Borbála Ágnes, Jardik Péter 
és Hamburger Kitti Ilona gyerme-
ke: Péter, Kecskés Csaba és Kantár 
Estera gyermeke: Nimród, Ercsei 
Hunor László és Vásárhelyi Katalin 
gyermeke: Nimród László, Csikor 
Zsolt és Major Kinga gyermeke: 
Zsolt, Marinovszki István és Sza-
bó Adrienn gyermeke: Erik, Janik 
Zoltán és Ovcsák Mária gyerme-
kei: Eszter és Enikő, Ternay Máté 
György és Rotter Melinda gyerme-
ke: Dominik Máté, Kasza Gergely 
és Georgin Hermina Kleopatra 
gyermeke: Vivien, Vacik Sándor és 
Boroncsok Kitti gyermeke: Emma 
Luca, Szalay Péter és Piszár Me-
linda gyermeke: Patrik, Medgyesi 
Máté és Adamek Szilvia gyerme-
ke: Gergely Ignác, Szerényi Bálint 
és Farkas Szilvia gyermeke: Bánk, 
Borbély Tamás Áron és Skultéti Bar-
bara gyermeke: Blanka, Pajor Attila 
és Medvés Arabella gyermeke: Molli, 
Kiss Tamás és Lami Mónika Zita 
gyermeke: Gergely.

Házasságot kötöttek: Szathmá-
ri Norbert és Debreceni Nikolett, 
Bártfai Győző Balázs és Bodnár Jú-
lia, Kovács Gergely Ákos és Rádler 
Zsuzsanna, Csillag Gergely és Se-

bestyén Kitty, Pozsonyi Lajos és 
Rőth Zsanett, Boda Csaba és Budai 
Terézia, Balogh József Mihály és 
Mészáros Nikoletta, Csáki Gábor 
és Kuni Bernadett.

Elhunytak: Urbán Jánosné sz. Uracs 
Anna /1924/, Sáray Tibor László 
/1953/, Szilágyi Lajos /1926/, Si-
mon István /1944/, Laluja Jánosné 
sz: Csiki Eszter /1944/, Kocsis Atti-
la /1943/, Karácsony László /1949/, 
Goda Ferenc /1943/, Hattingerné 
Imely Éva /1954/, Zolnay Miklós-
né sz: Perényi Katalin Anna /1929/, 
Szabó Levente Pál /1945/, Márton 
Jánosné sz: Barna Gabriella Ilona 
/1938/, Gál Imréné sz: Tóth Ilona 
/1935/, Megtért Éva Márta /1948/, 
Hugyecz Andrásné sz: Varga Er-
zsébet /1936/, Hévizi János /1954/, 
Imre Ferencné sz: Zsigmond Teréz 
/1934/, Ferencz Pálné sz: Sinkó Er-
zsébet /1929/, Dr. Kralics Judit sz: 
dr. Balogh Judit, Hugyecz István-
né sz: Hornos Ágnes /1957/, Pin-
tér Péter Rezső /1941/, Matusné 
Pongrácz Magdolna /1942/, Fehér 
Imréné sz: Szádoczki Mária /1932/, 
Dóra Istvánné sz: Ambrus Anna 
/1925/, Szedlacsek Kálmán Sán-
dorné sz: Selmeczi Júlianna /1931/, 
Debnár Sándor Lajos /1942/ Vác, 
Nagy Kálmán /1921/ Vác.

Galambászok új éve
A Váci Reménység Egyesület galam-
bász szakosztálya új elnökkel az élén vág 
neki az elkövetkező időszaknak, Galba 
Tamás a márciusi, díjkiosztó taggyűlé-
sükön ismertette fő elképzeléseit.

Az összejövetelen szinte kivétel nél-
kül minden tag kapott valamilyen - ok-
levéllel és serleggel járó - elismerést, el-
sősorban a szakosztály hagyományos év 
eleji saját bemutatóján és versenyén szü-
letett bíráló bizottsági döntések alapján.

Galba Tamás az egyik legnagyobb 

kihívásuknak a fi atalítást nevezte, azt, 
hogy minél inkább népszerűsíteni tud-
ják a díszgalamb tenyésztést.

Legközelebbi terveik kapcsán meg-
említette, hogy az idén újra szeretnének 
bemutatkozni galambjaikkal a Váci Vi-
lági Vigalom programjában, illetve na-
gyon időszerű a ketrecpark megújítása.

Utóbbi kapcsán Fekete György, a 
VRE titkára úgy fogalmazott: az egye-
sület büszke a galambász szakosztályra, 
igyekeznek segíteni a tagtársakat, így a 
ketrecvásárláshoz is hozzájárulást kí-
vánnak biztosítani. R. Z. 
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Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a városban tartósan végzett 
kiemelkedő pedagógiai munka elisme-
résére „Váci Katedra ” kitüntető címet 
alapított.

A kitüntetés adományozására ja-
vaslatot tehetnek részletes indoklással 
a nevelési-oktatási intézmény vezetői, 
az iskolai-, óvodai nevelőtestületek és 
Vác város polgárai.

Vác Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az önkormányzat által mű-
ködtetett oktatási intézményekben, to-
vábbá az egyéb váci székhelyű oktatási 
intézményekben kiemelkedő munkát 
végző, adminisztratív és technikai dol-
gozók anyagi és erkölcsi elismerésére 
„Vác Város oktatást segítő munkáért” ki-
tüntető címet alapított.

A kitüntetés adományozására ja-
vaslatot tehetnek részletes indoklással 
a nevelési-oktatási intézmény vezetői, 
az iskolai-, óvodai nevelőtestületek és 
Vác város polgárai.

Vác Város Önkormányzat Képvi-

selő-testülete a nevelés, oktatás terén 
eredményes tehetséggondozó, felzár-
kóztató munkát végző pedagógusok 
elismerésére „Vác Város Tehetséggondo-
zásért” kitüntető címet alapított.

A kitüntetés adományozására ja-
vaslatot tehetnek részletes indoklással 
a nevelési-oktatási intézmények veze-
tői, iskolai-, óvodai nevelőtestületek, 
kollégiumi székek tagjai és Vác város 
polgárai.

A javaslatokat 2017. április 15-ig 
lehet benyújtani Steidl Leventének, a 
művelődési - oktatási és ifj úsági - sport 
bizottság elnökének címezve.

***
Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testülete „Vác Város Kiváló Diákja” ki-
tüntető címet adományoz olyan, Vác 
városban tanuló diákoknak, akiknek 
szorgalma és magatartása példamutató, 
folyamatosan kimagasló a tanulmányi 
teljesítményük, kiemelkedő eredményt 
értek el tanulmányi versenyen.

A kitüntetés adományozására ja-
vaslatot tehet Vác város terültén műkö-
dő általános és középiskola igazgatója, 
tantestülete, valamint a művelődési-
oktatási és ifj úsági-sport bizottság tag-
ja.

A javaslatokat április 30-ig lehet 
benyújtani Steidl Levente bizottsági 
elnöknek címezve.

***
Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a városban tartósan végzett 
kiemelkedő egészségügyi munka el-
ismerésére "Vác Város Egészségügyéért” 
kitüntető címet alapított.

A kitüntetés adományozására ja-
vaslatot tehetnek részletes indoklással 
az egészségügyi intézmények, vállalko-
zások, civil szervezetek vezetői, közös-
ségei és Vác város polgárai.

A javaslatokat április 30-ig lehet 
benyújtani Dr. Manninger Péternek, az 
egészségügyi és szociális bizottság el-
nökének címezve.

Felhívás kitüntetési javaslattételre

A javaslatok személyesen az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetőjénél, 
Mohácsiné Dim Ritánál adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt, a 40-es iro-

dában. E-mailben pedig a szoc-segely2@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

Vác Város Önkormányzat nevében és 
képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. 

Vagyonhasznosítási részleg 
(Vác, Köztársaság út 34.) 

2017. április havi hirdetései

Beépítésre alkalmas ingatlanok értékesítésre:
Vác, Budapesti főút 2-8. szám alatt található ("volt Ka-
racs Kollégium"), Vác, 3765/1 hrsz-ú, „kivett kollégium” 
megnevezésű ingatlan

Mg- i földterületek haszonbérletre, eladásra:

Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra:
Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2 db pavilon (külön-
külön), 13-13 m2 alapterülettel - kereskedelem-szolgál-
tatás tevékenységi körre
Vác, Budapesti főút 21. szám alatt található,  3518/A/1 
hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség (mű-
emléki épület), kereskedelem - szolgáltatás tevékenysé-
gi körre

„Lakás” megnevezésű ingatlan (házrész)  értékesítésre:
Vác, Ulrich köz 3. fsz. 1. (nyílt pályáztatással)

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

Eye Drive lencsék - innováció autóvezetéshez

A gépkocsivezetők 48%-a, 
azaz minden második au-
tós panaszkodik arra, hogy 

vezetés közben zavarják a vakító fények.
Az EyeDrive Refl ect Control (tükröződés-szabá-

lyozó) technológia újítása hasonló az elektromos autók 
fejlesztéséhez az autóiparban. Ez a teljesen új szegmens 
kifejezetten a megerőltetés nélküli, tiszta, éles nappali és 
éjszakai látásélmény érdekében született, ezért tökéletes 
megoldás vezetéskor. A réteg megoldást nyújt mindenki 
számára, akár dioptria nélküli változatban is.

Az EyeDrive előnyei szemüveget viselő gépkocsiveze-
tők számára:    kevesebb vakító fény a szembejövő fény-
szóróiból; minden vakító részlet jobban látható; a szem 
kisebb mértékű megerőltetése: biztonságosabb és pihen-
tebb megérkezés.

Az új fejlesztésű réteg ideális választás azoknak, akik 
sok időt ülnek a volán mögött.

Az EyeDrive lencsék elérhetőek egyfókuszú illetve 
multifokális (progresszív) változatban illetve fényre söté-
tedő bevonattal kombinálva.

A termékről további információ: Földváry Optika Szemé-
szeti Centrum, az Essilor lencsék hivatalos forgalmazója
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A Vác Városi Evezős Club 
már hagyományosan minden 
márciusban zászlófelvonással, 
a Duna megkoszorúzásával 
köszönti az új versenysze-
zont.

A március 11-én tartott 
ünnepi eseményen Bácskai 
Zoltán elnökségi tag mon-

dott köszöntőt, kiemelve, 
hogy a nagy múltú egyesület 
folyamatosan előkelő helyen 
szerepel a klubok rangsorá-
ban.

- Elsősorban utánpót-
lás nevelésben jeleskedünk, 
ugyanakkor nagy fegyvertény, 
hogy a magyar evezés törté-
netének eddigi négy felnőtt 
világbajnoka közül ketten a 
VVEC-ből kerültek ki, és fo-
lyamatosan számos verseny-
zővel képviseltetjük magun-
kat a különböző korosztályú 
válogatott keretekben. Tehát 
szép számban vannak helyi 

példaképek a fi atalok előtt. 
Kívánom mindannyiunknak, 
hogy a idei versenyszezonban 
is sok sikert könyvelhessünk 
el a hazai és nemzetközi ver-
senyeken - mondta Bácskai 
Zoltán.

Ezt követően egy 
testvárpár, Oláh Gábor és Oláh 

Gellért egy két-
párevezős hajó-
val vízre vitték 
és útjára bocsá-
tották a Duna 
hullámain az al-
kalomra készített 
ünnepi koszorút.

A 27. 
E r g o m é t e r e s 
Országos Baj-
noksággal elkez-
dődött a 2017-es 

evezős versenyszezon.
Az immáron hagyomá-

nyosan Győrben megren-
dezett ergométeres bajnok-
ságon a Vác Városi Evezős 
Club tizenhat versenyzővel 
vett részt, és igen szép ered-
ményeket könyvelhetett el.

A VVEC ergométeres 
bajnokai: Galambos Péter 
(férfi  felnőtt könnyűsú-
lyú versenyszám), Szesztay 
Ágoston (férfi  ifj úsági köny-
nyűsúlyú versenyszám), Noé 
Gábor (férfi  veterán G kate-
gória). 

Ribáry Z.
A februári cyclecross (terep-
kerékpár) verseny után már 
készülhetnek az érdeklődők a 
szintén hagyományos Légrádi 
Béla Emlékverseny - Mészkő-
ember Hegyi Időfutam kerék-
párversenyre.

A 14. Mészkőember He-

gyi Időfutam Verseny idő-
pontja április 9-e, az előneve-
zési határidő április 3. 20. óra, 
de természetesen a verseny 
napján, a starthelyen (a Dóri 
kocsmánál) is be lehet nevezni 
a megmérettetésre 9.00-10.30 
között.

A versenytáv 6 km, a cél a 
mészkőbányánál van. 

Kategóriák: férfi , női. Kor-
osztályok: 10-13 éves (2004-

2007), 14-18 éves (1999-2003), 
19-40 éves (1977-1998), 41-50 
éves (1967-1976), 50+ (1966-
ban, vagy előtte született neve-
zők). A nevezési díj egységesen 
500 Ft.

A hagyományokhoz hí-
ven lesz gyerekfutam is, 300 

méteres távon, egyfordítós, 
oda-vissza pályán - itt a felső 
korhatár 10 év, és a kicsik ese-
tében nincs nevezési díj.

A helyszínen a Crazy 
Biker's kerékpárbolt és szerviz 
szakképzett szerelői segítenek 
a hibák gyors orvosolásában.

Bővebb információ: 
Somoghy Attila főszervező 
(06-70-394-6409); www.
meszkoember.hu/verenykiiras/

A parasportoló atléták eu-
rópai seregszemléjén, a 8. 
INAS Fedett Pályás Euró-
pa Bajnokságon a Váci Re-
ménység Egyesület is képvi-
seltette magát, Szikora Gyula 
edző vezetésével Keresztesi 
Erika és Szöllösi István uta-
zott a cseh fővárosban ren-
dezett eseményre.

Első helyre kívánkozik 
a 4x400 méteres váltóban 
induló, Keresztesi Erikával 

erősített magyar csapat ered-
ménye: megnyerték a kon-
tinensviadalt, éspedig világ-
csúcs idővel.

Keresztesi Erika még 
egy bronzéremmel is gaz-
dagodott, 800 méteres sík-
futásban ért harmadikként a 
célba.

Szöllősi István súlylökő 
sem akart lemaradni és egyé-
ni csúcsot elérve ezüstérmet 
szerzett versenyszámában.

Sporteredmények
Labdarúgó NB II.

Szeged - Vác FC: 1-0
Vác FC - Cegléd: 1-0

Balmazújváros - Vác FC: 0-0
Vác FC - Budaörs 2-1

Férfi  kézilabda NB I.
MOL-Pck Szeged - Váci KSE: 39-19

Váci KSE - Gyöngyös: 23-22
Orosháza - Váci KSE 29-24

Telekom Veszprém - Váci KSE 33-22
Budakalász - Váci KSE 28-28

Női kézilabda NB I.
Ipress Center Vác - Érd: 29-24

Mosonmagyaróvár - Ipress Center Vác: 25-36
Ipress Center Vác - Alba Fehérvár 31-18

Már hangolnak az evezősök
a versenyszezonra

Váci sikerek a parasportoló
atlétikai Európa-bajnokságon

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

SzemvizsgálatSzemvizsgálat
dr. Szandányi Juditdr. Szandányi Judit

szemész főorvosszemész főorvos

Koncz Andrea Koncz Andrea 
optometrista, optometrista, 

látszerészmesterlátszerészmester
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MOST AKÁR 1.000.000 FT 
KEDVEZMÉNNYEL!

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

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


