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» Folytatás a 4. oldalon

Befejeződtek a mélygarázs pótmunkái

Egy évtizede húzódó probléma megoldását jelentheti a hamarosan megnyíló mélygarázs. A szükséges javítások után jelenleg az 
üzemeltetést készítik elő az illetékesek. A létesítmény decemberben már ingyenesen használható lesz, fizetőssé válásának időpontja 
január 2-a.

Az üresen álló mélygarázs az elmúlt évek alatt állagmegőrzésen, karbantartáson nem esett át, több helyen a víz is beszivárgott, 
ezeket a hibákat kijavíttatta az önkormányzat, az állami támogatásból a vásárlás után megmaradt összegből.

A tervek szerint a háromszintes, 297 férőhelyes parkoló köszönőházát, azaz gyalogos bejáratát és az autók biztonságos tárolását 
több mint 30 kamera és 0-24 órás felügyelet biztosítja majd. A lifttel is megközelíthető különböző szinteken vizesblokkokat alakí-
tottak ki, illetve a mozgáskorlátozottakat ugyancsak kiszolgáló mosdókat építettek.

Az éjjel-nappal használható parkolót 200 Ft/óra díj ellenében lehet majd igénybe venni.
A tervek szerint a mélygarázs megnyitásával párhuzamosan két zónában térítéskötelessé válik a térfelszíni parkolás, az üzemelte-

tő Váci Városfejlesztő Kft. megkezdte a zónák behatárolását, a díjszabás kialakítását és az automaták üzembe helyezését.

» Folytatás a 7. oldalon

A testületi ülésről
jelentjük
A novemberi ülés egyik legfontosabb 
napirendi pontjaként az önkormány-
zati képviselő-testület elfogadta a 
Helyi Építési Szabályzatról szóló 
rendelet tervezetét, a hatályba lépést 
követően tehát ehhez az új szabályo-
záshoz kell majd igazodnia minden 
érintettnek.

A testület előzetes támogató dön-
tést hozott arra vonatkozóan, hogy 
három fővel növekedhessen a közte-
rület-felügyelet létszáma, elsősorban 
a januártól bevezetendő fizetős par-
kolási rendből adódó megnövekedett 
feladatok ellátása érdekében. 
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Polgármesteri fogadóóra

Fördős Attila - Vác város polgármestere
Ideje: minden hónap első

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

133. szoba,  polgármesteri iroda
Előzetes időpont egyeztetés szükséges,

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

E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Ügyfélfogadás 
a polgármesteri hivatalban

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

A polgármesteri hivatal zöld száma:
06-80/890-020

Ügyfélfogadás az okmányirodában
Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-20:00

Csütörtök: 8:00-18:00
Péntek: 8:00-16:00

Ebédidő: 12:30-13:00
Tel.: 06-27/512-230,
Fax: 06-27/512-240

Alpolgármesteri fogadóóra
Pető Tibor - Vác város alpolgármestere,

Vác 3. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés

alapján bármikor.
Telefonszám: 27/315-534

E-mail: petotibor@fidesz.hu
Helye: Városháza, 133. szoba,

alpolgármesteri iroda
Mokánszky Zoltán - Vác
 város alpolgármestere,

Vác 7. sz. választókerületének képviselője
Ideje: minden hónap első hétfőjén 

14:00-18:00
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor.

Telefonszám: 27/315-534
E-mail: mokanszky.alpolgarmester@

varoshaza.vac.hu
Helye: Városháza, 133. szoba,

alpolgármesteri iroda

Jegyzői fogadóóra
Deákné Dr. Szarka Anita - Vác 

város jegyzője
Ideje: minden héten hétfőn

14.00-18.00 óráig
Helye: Városháza, fsz. 33. iroda
Telefonszám: 06-27/513-409

E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu

Országgyűlési 
képviselői elérhetőségek

Harrach Péter
országgyűlési képviselő

E-mail: peter.harrach@parlament.hu

Önkormányzati képviselői fogadóórák

Kriksz István
Vác 1. sz. választókerületének képviselője

Ideje: előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

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

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

Kovács Ágnes
Vác 2. sz. választókerületének képviselője

Ideje: előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

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

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

Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének képviselője

Ideje: előzetes 
bejelentkezés alapján bármikor.

Telefonszám: 30/947-1412
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

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

(Vác, Március 15. tér 16.)

Kászonyi Károly ( Jobbik)
Ideje: minden hónap első 

Körzeti megbízottak fogadónapjai

Iván Sándor rendőr főtörzsőrmester 
Vác, I. számú KMB körzet 

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

Duna által határolt terület.)
Fogadóórája: minden hónap 

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

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

Bőcs Norbert rendőr főtörzsőrmester 
Vác, II. számú KMB körzet 

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

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

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

Tóth Ferenc rendőr zászlós
Vác, III. számú KMB körzet 

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

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

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

e-mail: TothFer@pest.police.hu

Fazekas József rendőr főtörzsőrmester 
Vác, IV. számú KMB körzet 

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

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

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

Telefon: 70/492-0790

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 
Matkovich Ilona

 (SZAVAD Egyesület)
Ideje: előzetes egyeztetés után bármikor

Telefonszám: 06-70-510-1630
E-mail: szavad@szavad.hu

Helye: SZAVAD Iroda, Káptalan u. 14.
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VÁCI HÍRNÖK

Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását 
Önöktől várjuk, kedves Olvasóink! A helyes megfejtéssel előrukko-
lók között ajándékokat sorsolunk ki. Aki tudja vagy legalább sejti a 
választ, írja meg nekünk e-mailben az estv@estv.hu címre! Köszö-
nettel: Váci Városimázs Kft. Előző lapszámunk játékának győztese 
Gárdos Géza, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez időpont 
egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. A legutóbbi 
rejtvényként a Buki-szigeti régi városi vízmű épület szerepelt egy 
régi felvételen. Mostani feladványunk megfejtését december 15-éig 
várjuk.

HOL járunk?

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

Az utóbbi években az úgymond fejlettebb régiókba, köztük a 
Vácot is magába foglaló központi térségbe kevesebb központi 
fejlesztési forrás érkezett, a hátrányosabb helyzetű országré-
szek felzárkóztatása volt a középpontban, de most úgy tűnik, 
hogy a jövőben újra nagyobb f igyelem jut Budapest környékére 
is.

Kiemelt turisztikai térség besorolást kapott a Dunakanyar, 
aminek köszönhetően az elkövetkező időszakban jelentős fej-
lesztési keret nyílik meg a térség települései számára. Vácnak 

előzetesen csaknem 4 milliárd forintot pántlikázott meg a kormány. Ebből 1 milli-
árdot a régóta tervezett múzeumi beruházásra, 3 milliárdot a szűken vett belváros 
barokk jellegének megőrzésére-kidomborítására.

Ezen kívül 12 milliárd forint jut az elkövetkező években a Dunakanyar főbb 
települései részére a hajózáshoz kapcsolódó helyi infrastruktúra fejlesztésére, s Vác 
természetesen ebből a keretből is bőven részesülhet.

Ami a belváros barokk jellegének megóvását, még hangsúlyosabbá tételét illeti, 
az erre szánt keretösszeg igen sok feladat megvalósításához forrást biztosíthat, kér-
dés, milyen célokat preferál majd az önkormányzat, de most ezen a térfélen pattog 
a labda, ami a tervezést illeti.

Mindeközben - szintén külső források elnyerésének köszönhetően - egyebek mel-
lett lezárul a mélygarázs beruházás, a Szérűskertben új sportcsarnok, Deákváron 
bölcsőde, a Liget határában vizes sportok háza épülhet.

Mindezekből azt is ki lehet olvasni, hogy a térség településeinek, köztük a váci 
önkormányzatnak - a régió országgyűlési képviselőivel összefogva - igen jelentős 
a lobbiereje, és minden jel szerint véget érnek a forráselnyerés kacsán szűkösebb 
esztendők.

Cservenák Péter gyűjteményéből



4    VÁCI HÍRNÖK   I   2017 NOVEMBER   I    XVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Döntött a testület

HIRDETMÉNY

A novemberi ülés egyik legfontosabb 
napirendi pontjaként az önkormány-
zati képviselő-testület elfogadta a 
Helyi Építési Szabályzatról szóló 
rendelet tervezetét, a hatályba lépést 
követően tehát ehhez az új szabályo-
záshoz kell majd igazodnia minden 
érintettnek.

Az ülés előtt Fördős Attila polgár-
mester - a kárpátaljai Técső testvérváros 
magyar tannyelvű iskolájának jelölése 
alapján - gratulált a 2015-ben alapított, 
diákok elismerésére szolgáló „A magyar 
nyelvért” emlékdíj idei nyertesének, Si-
mon Beátának.

A testület hozzájárult az önkor-

mányzat és a Váci Távhő Nonprofit 
Közhasznú Kft. közötti közszolgálta-
tási szerződés megkötéséhez azzal a 
céllal, hogy - több kazánház fejlesztése 
érdekében - a társaság eredményesen 
pályázhasson külső forrás elnyerésére 
a KEHOP-5.3.1-17 jelzésű, a "Távhő-
szektor energetikai korszerűsítése" el-
nevezésű kiírás keretében.

A grémium jóváhagyását adta ah-
hoz, hogy a kőszentes hídnál lévő Spar 
áruház üzemeltetője lehessen az üz-
lethez tartozó parkoló tulajdonosa, a 
Gombás patakon átívelő, az üzlet és a 
temető megközelítését is szolgáló gya-
logos híd városi tulajdonba adása elle-
nében, a határozat értelmében kikötés: 

a parkoló területe nem építhető be és 
a tulajdonos nem szabhat ki parkolási 
díjat.

Döntés született arról is, hogy jö-
vőre nem változnak sem a közterület 
használat-, sem a behajtási engedélyek-, 
sem a helyi közösségi közlekedés jelen-
legi díjtételei.

A testület előzetes támogató dön-
tést hozott arra vonatkozóan, hogy 
három fővel növekedhessen a közte-
rület-felügyelet létszáma, elsősorban a 
januártól bevezetendő fizetős parkolási 
rendből adódó többletfeladatok ellátása 
érdekében.

Fördős Attila polgármester előter-
jesztése alapján tárgyaltak a képviselők 
a 2018-as költségvetés koncepciójáról 
is. A határozat alapján a saját, önkor-
mányzati forrású fejlesztések között 
elsőbbséget élvezhetnek a következő 
feladatok: Kosdi úti körforgalom ki-
alakítása, Kosdi út-Jávorszky Ödön sé-
tány torkolatának átépítése, kerékpárút 
szakaszok felújítása, közvilágítási lám-
patestek felszerelése több helyszínen, 
óvodai tetőfelújítások, útburkolat fel-
újítások, új közvilágítási hálózat építé-
sek, Huszár utcai buszforduló kialakí-
tása, intézményi gépészeti felújítások, 
nyilvános illemhelyek felújítása, de-
ákvári vízfogó felújítása, Hársfa utcai 
óvoda bővítésének tervezése, nyomó-
gombos közlekedési lámparendszer 
kialakítása a Damjanich-téri csomó-
pontban. Ez utóbbi fejlesztés Mannin-
ger Péter képviselő javaslatára került 
be a tervezetbe.

Zárt ülésen eldőlt, hogy az idén 
Bánszki Imre, Csernákné Quell Be-
áta (edzők), Balaska Márk és Lucsán 
Boglárka (sportolók) érdemelték ki 
a "Vác Város Sportjáért" kitüntető 
címet.

A testületi ülésről jelentjük

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

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 
november 23.-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

- 28/2017.(XI.24.) sz. rendeletalkotás – az élelme-
zési nyersanyagköltség meghatározásáról

A Képviselő-testület jogosult az intézményeiben 
alkalmazandó nyersanyagnorma meghatározására.

- 29/2017.(XI.24.) sz. rendeletmódosítás – a 2017. 
évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.24.) sz. rendeletről

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költ-
ségvetésből származó források, valamint a saját bevé-
telek költségvetési rendeletbe történő beépítése indo-

kolja. Rendeletmódosítást követően az önkormányzati 
szintű költségvetés főösszege 12.348.337 eFt.

- 30/2017.(XI.24.) sz. rendeletalkotás – a Helyi 
Építési Szabályzatról

2014-ben szerződést kötött az Önkormányzat a ha-
tályos településrendezési eszközök törvény által előírt 
Országos Településrendezési és Építési Követelmé-
nyek szerinti jogharmonizációjára és több ponton való 
módosítására.

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

Vác, 2017. november 24.

Deákné Dr. Szarka Anita
 jegyző
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Köszöntötték a Virágos 
Vác verseny díjazottjait
Az  idén már tizenötödik alkalommal 
hirdette meg a szervezőbizottság a "Vi-
rágos Vác" elnevezésű környezetszépítő 
versenyt, amelyre ismét nagyon sokan 
beneveztek a különböző kategóriákban.

A hagyomá-
nyokhoz híven az 
idén is a városháza 
dísztermében tar-
tották a mozgalom 
versenyének díjki-
osztó ünnepségét, 
az október 25-én 

rendezett esemény alkalmából zsúfolásig 
megteltek a széksorok.

- Ez a közösségi környezetszépítő 
verseny igazi sikertörténet, amit ékesen 
bizonyít az is, hogy már generációnyi ha-
gyománya van, és a jó példa rendre nagyon 
sokakat részvételre buzdít. Akik saját szű-
kebb környezetüket rendben tartják, csi-
nosítják, azok egyúttal a város összképének 
szebbé tételéhez is hozzájárulnak. Ezért 

pedig minden résztvevőnek köszönet jár 
- mondta köszöntőjében Mokánszky Zol-
tán alpolgármester. 

A díjakat Mokánszky Zoltán, Mezei 
Helga főkertész és elődje, a mozgalmat 
többekkel együtt életre hívó Kasnya Sán-
dor adták át a kitüntetetteknek.

A díjkiosztó eseményen kis műsorral 
közreműködtek a Kertész utcai óvoda ap-
róságai és Banda Pál cimbalom művész. 

R. Z.

Diákok takarítottak a Rózsakertben 
és a KRESZ-parkban

Október 27-én csaknem négyszáz ál-
talános- és középiskolás diák takarított 
a Rózsakertben és a KRESZ-parkban 
- zsákba gyűjtötték a már egybefüggő 
szőnyeggé vált lehullott leveleket, össze-
szedték a szemetet.

- A ligettakarítással kezdődött sok-sok 
évvel ezelőtt az a környezeti nevelési tevé-
kenység, amikor az iskolások segítségével 
sikerül egy-egy közterületet szebbé, tisz-
tábbá tenni. A Rózsakert is ilyen, aminek 
a takarítását Pető Tibor alpolgármester, a 
körzet önkormányzati képviselője kezde-
ményezte. Ezúttal az önkormányzat kéré-
sére a KRESZ park is bekerült a program-

ba - mondta az akciót szervező 
Vác Város Környezetvédelméért 
Alapítvány elnöke, Bíró György.

A főszervező köszönetet 
mondott a közreműködő isko-
láknak, a lelkesen dolgozó di-
ákoknak, a szerszámokat biz-
tosító és az összegyűjtött lomb 
és szemét elszállítását végző 
Váci Városfejlesztő Kft.-nek.

- Ezeknek a közösségi célú 
önkéntes programoknak az 
elsődleges lényege a szemlé-
letformálás, hiszen a résztvevő

fiatalok megtapasztalhatják, milyen nagy 
munka egy-egy közterület rendbetétele. 
Bízhatunk benne, hogy az iskolák, a fia-
talok példája egyre többeket csatlakozásra 
csábít. Hiszen környezetünk szebbé tétele 
mindannyiunk közös feladata - mondta 
Pető Tibor.

Kanyó Zsolt, az eszközöket biztosító 
és az elszállítást végző Váci Városfejlesztő 
Kft. kommunikációs munkatársa kiemel-
te: az ősz egyik legnagyobb feladata épp 
a lombgyűjtés és ebben nagy segítséget 
jelent a munkába már több közterületen 
besegítő iskolák közreműködése. 

Ribáry Zoltán

Reflektorfényben a Váci 
Tankerületi Központ 
működésének tapasztalatai
Csaknem egy évvel megalakulása 
után, október 25-én az eddigi tapasz-
talatokra fókuszáló sajtóbeszélgetést 
tartott a Madách Imre Művelődési 
Központban a Váci Tankerületi Köz-
pont.

Az eseményen Verebélyi Gábor 
Ákos, a központ igazgatója mellett négy 
intézményvezető, Csánki Sándor, Nyúli 
Edina, Kerezsi Sándor és Zakar Edina 
beszélt a tapasztalatokról és válaszolt a 
kérdésekre.

Verebélyi Gábor Ákos elöljáróban 
elmondta: az új szervezetek kialakítá-
sakor önállóan, decentralizáltan, a helyi 
igények szerint működő hivatalok felál-
lítása volt a cél, szavai szerint a váci-, a 

szentendrei- és a szobi járásért felelős 
központ esetében az új szervezeti struk-
túra igen jól működik.

Szó esett a különösen sikeres gya-
korlatokról, ezek közül az igazgató 
előadásában kiemelte a beiskolázást, 
az iskolaválasztást segítő tankerületi 
tájékoztatókat, az egyes intézmények 
adminisztrációs feladatot ellátó mun-
katársainak rendszeres továbbképzését, 
az önálló intézményi döntések ösztön-
zését, az iskolapszichológus munkacso-
port létrehozását.

Mint elhangzott, a Váci Tankerületi 
Központ összességében 10 milliárd 358 
millió forintos idei költségvetési kere-
téből a nyári karbantartási időszakban 
mintegy 90 millió forintot fordítottak 
az intézmények legidőszerűbb karban-
tartási, javítási, fejlesztési munkáira, és 
az egyeztetett tervek alapján igyekeznek 
időzíteni az újabb és újabb feladatokat.

Kérdésünkre Verebélyi Gábor Ákos 
megerősítette, hogy a Váci Tankerületi 
Központ örömmel fogadta a kezdemé-
nyezést, hogy - a Vácra tervezett, állami 
forrásból felépítendő új, multifunkciós 
sportcsarnok elkészülte után - vegyék 
át a meglévő Bán Márton utca léte-
sítmény üzemeltetését, szavai szerint 
fontos, hogy a létesítmény elsősorban a 
mindennapos iskolai testnevelés célját 
szolgálja.
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Senki nem marad fedél nélkül 
a téli krízis időszakában
Ha a szükség úgy hozná, a közelgő téli 
időszakban a püspökség Galamb utcai 
közösségi épületében is lehetőség nyí-
lik a rászorulók befogadására, átmeneti 
elszállásolására - derült ki a Szociális 
Szolgáltatások Háza november 3-án 
tartott hagyományos nyílt napján.

Mint azt Járja Andrea, az intézmény 
vezetője elmondta: az ilyen és hasonló 
rendezvények célja a figyelemfelhívás, és 
szavai szerint nem csupán a hajléktala-
nokra való odafigyelés lényeges, hiszen 
sokan vannak, akiknek ugyan van ottho-
nuk, de például fűtésre már nem futja a 
jövedelmükből, így ők is veszélyeztetet-
tek.

Dr. Manninger Péter, az önkor-
mányzat egészségügyi és szociális bi-
zottságának elnöke egyrészt kiemelte 
a hajléktalanok ellátásában dolgozók 
áldozatvállalását, másrészt felhívta a fi-

gyelmet: észben kell tartani, hogy a bajba 
jutott ember esetleg szégyelli a segítség-
kérést, ezért nagyon fontos az egymásra 
figyelés, annak észrevétele, ha valaki gyá-
molításra szorul. 

Az eseményen sorra rövid tájékozta-
tó hangzott el a Szociális Szolgáltatások 
Háza ellátási formáiról, így a csekély térí-
tési díj ellenében igénybe vehető átmene-
ti szállóról, a díjtalan nappali melegedő és 
éjjeli menedékhely helyzetéről.

Elhangzott: nagy szüksége van az 
intézménynek az adományokra, most 
elsősorban téli meleg ruházatból vannak 
híján, de minden felajánlást szívesen fo-
gadnak.

Az intézmény november utolsó hét-
végéjén, péntektől vasárnapig élelmiszer-
gyűjtést tartott a Tesco áruházban azzal 
a céllal, hogy a vásárlók jótékonyságának 
köszönhetően minél jobban feltölthessék 
az éléskamrát. 

A nyílt napon - hallva, hogy meghibá-
sodott az intézmény televíziója - Fónagy 
István, a Váci Vendégvárók Egyesületé-
nek elnöke felajánlott egy jól működő 
használt készüléket, a bejelentést nagy 
tapssal fogadták a jelenlévő ellátottak.

A nyílt nap programja ezúttal is kis 
műsorral teljesedett ki, s előbb Fodor Já-
nos (Fodi) utcazenész adott elő néhány 
népszerű számot, majd - mondván, hogy 
a viszonylag enyhe időben várja az utca - 
átadta a szót Csuja Imre színművésznek, 
aki verses összeállítással lépett fel, végül 
Toldi Tamás énekes következett.

R.Z.

A Szociális Munka Napja november 13-
án tartott városi ünnepségén tíz szakem-
ber részesült kiemelt elismerésben.

- A szociális szférában dolgozók sok-
szor szembesülnek mély apátiával vagy 
adott esetben túlzott igényekkel, tehát ez 
a munka különös beleérző képességet igé-
nyel, de a folyamatosan változó társadal-
mi helyzetet követni igyekvő jogszabályi 
környezethez való igazodás ugyancsak 
nagy kihívás. A biztonságérzet az egyik 
legfontosabb igénye minden embernek, 
épp ezért az egyik legnemesebb feladat 
legalább valamelyest pótolni ezt a hiányt 
a rászorulók körében. Ehhez pedig nagy 
lelki erő kell, az elismerés kifejezése mel-
lett ezt az erőt kívánom minden segítő 
szakembernek - mondta köszöntőjében 
Dr. Manninger Péter képviselő, az önkor-
mányzat szakbizottságának elnöke.

A kitüntetéseket Mokánszky Zoltán 
alpolgármester, Dr. Manninger Péter és 
Mohácsiné Dim Rita, a polgármesteri 
hivatal intézményfelügyeleti és humán 
osztályának vezetője adták át az elismerést 
elnyerő szakembereknek.

Az önkormányzati képviselő-testület 
döntése értelmében a "Vác Város Szoci-
ális Munkáért" kitüntető címet az idén 
Hostyinszki Katalin, Palánkiné Kiss And-
rea és Ráczné Tóth Márta érdemelte ki. 
Oklevél kitüntetésben részesült Császár 
Zenóbia, Galambos Mihály, Holeczné 
Nagy Mária, Kármánné Horváth Kata-
lin, Lakatos-Vincze Rita, Lovas Béláné és 
Sellyei Imre.       

Az ünnepi esemény programjában 
közreműködött a Váczi Néptáncegyüttes 
és a Parlando Színház Kulturális Egye-
sület, a közönség vastapssal jutalmazta a 
produkciókat. R. Z.

Útfestési felújítás 
és táblacsere
A Váci Városfejlesztő Kft. illetékes 
részlegének munkatársai - több mint 
tíz millió forint ráfordítással, összes-
ségében csaknem 16 kilométernyi út-
szakaszon - újra festették, illetve újra 
festik az önkormányzati fenntartású 
gyűjtőutak megkopott jelzéseit, ezen 
túlmenően pedig a legfontosabb köz-
lekedési táblák kicserélése is a feladat 
része.

A Posta park körüli utak teljes 
felújítása még a mélygarázs projekt 
részeként valósult meg, de közben a 
fontosabb gyűjtőutak hiányzó vagy 
megkopott útjelzéseinek pótlására is 
jutott költségvetési forrás.

A büdzsé most arra adott lehető-
séget, hogy összességében mintegy 16 
kilométernyi forgalmasabb úthálózati 
szakasz tartós anyagú felfestést kap-
jon, beleértve a gyalogátkelő helyek 
jelöléseit is, ezeken a pontokon a táb-
lacsere szintén időszerűvé vált.

Ezt a cserét az új szabályozás is 
kikényszeríti, az új gyalogátkelőt jel-
ző KRESZ-tábláknak ugyanis nem 
csupán nagyobbaknak kell lenniük a 
korábbiaknál, hanem fokozott fény-
visszavető képességgel kell rendelkez-
niük. 

Az útburkolati jelek megújításával 
és az érintett KRESZ-táblák cseréjé-
vel várhatóan ez év végén vagy a jövő 
év elején végezhetnek a kivitelezők.

Elismerés a rászorulók segítőinek
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Tizenegy évvel a beruházás kezdete után  
végre megnyílik a mélygarázs, s ezzel 
párhuzamosan megváltozik a parkolási 
rend a belvárosban - januártól újra fize-
tős rendszer lép életbe annak érdekében, 
hogy rendeződjön az elmúlt években ta-
pasztalt, olykor bizony kaotikus helyzet.

- Több mint egy évtizede húzódó fo-
lyamat zárul le a mélygarázs átadásával. Jó-
magam 2008-tól vezettem a tárgyalásokat, 
éspedig azzal a hozzáállással, hogy meg-
változtassuk az eredeti szerződéstípust. A 
korábban körvonalazódott finanszírozási 
elképzelés ugyanis hosszú évekre eladósí-
totta volna a várost, jelentősen csökkent-
ve a más fejlesztésekre fordítható keretet. 
Rendkívül fontos lépés volt annak elérése, 
hogy a kormány 2 milliárd forint összegű 
támogatást biztosított azon célunk meg-
valósításához, hogy a város lehessen a lé-
tesítmény tulajdonosa. Ugyanakkor sike-
rült csökkenteni a vételárat 1 milliárd 675 
millió forintra, így jutott forrás a szüksé-

ges javításokra és pótlólagos munkákra, a 
térfelszín igényes kialakítására. Örömmel 
mondhatom, hogy a pénzügyi teljesítés 
megtörtént, kifizettük a beruházó bank-
nak a vételárat, illetve hitel felvételével 
annak áfatartalmát is megtérítettük. Ami 
az utómunkák költségének általános for-
galmi adóját illeti, azt az önkormányzat 
költségvetéséből biztosítottuk, de termé-
szetesen a forgalmi-adó összegeket visz-
szaigényelhetjük - nyilatkozta lapunknak 
Fördős Attila polgármester.

A városvezető a januártól életbe lépő 
fizetős parkolási rend kapcsán kiemelte, 
hogy az új helyzetben élhetőbb, idegenfor-
galmi szempontból is  vonzóbb környezetté 
válhat a belváros.

A polgármester végezetül köszönetet 
mondott a lakosságnak a megértésért és 
a türelemért, szavai szerint ez is nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy végül megnyugta-
tó, a városnak kedvező módon sikerül le-
zárni a beruházás folyamatát. 

Ribáry Zoltán

A közelmúlt néhány fontos döntéséről il-
letve beruházások aktualitásairól volt szó 
Fördős Attila polgármester november 14-én 
tartott sajtótájékoztatóján.

Kiderült, hogy előrelépés történt a 
Szérüskertben található, üresen álló, "Vác 
plázaként" emlegetett befejezetlen épület-
együttes ügyében, miután az építésügyi ha-
tóság engedélyt adott ki az ingatlan beépí-
tésére: 183 lakás és négy üzlet kialakítására 
nyílik lehetősége a befektetőnek.

A Katona Lajos Városi Könyvtárban be-
fejeződött a liftberuházás, a Kőkapunál elké-
szült három új parkolóhely a Váci Fegyház 
és Börtön parkolási gondjainak enyhítése 
érdekében.

Fördős Attila kiemelte: a Dunakanyar 
kiemelt turisztikai térséggé válásának kö-
szönhetően az elkövetkező időszakban 4 
milliárd forint fejlesztési forráshoz juthat 
a város, ebből 1 milliárd a régóta tervezett 

múzeumi beruházásra fordítható, 3 milliárd 
forint pedig a belváros barokk jellegének 
megóvásához és hangsúlyosabbá tételéhez 
szükséges feladatokra áll majd rendelkezésre.

- Mindezeken túlmenően 12 milliárd 
forint állami forrás jut az elkövetkező idő-
szakban a dunakanyari hajózási infrastruk-
túra fejlesztésére, az összegből öt település 
részesül, köztük természetesen Vác is - tette 
hozzá a városvezető. 

Megköttetett a támogatási szerződés a 
Bauer Mihály utcában felépítendő, állami 
forrásból megvalósuló új bölcsőde kapcsán, 
a mobilgát projekt a védmű terveivel kap-
csolatos hiánypótlás szakaszában tart, a liget 
határában felépítendő vizes sportok háza 
esetében már a kivitelezés előkészítése zajlik, 
a Kosdi úti csomópont fejlesztése-átalakítása 
érdekében pedig az önkormányzat kezde-
ményezte az érintett útszakaszok városi tu-
lajdonba adását.

Ötven éves az egészségügyi szakképző iskola
Fél évszázados fennállását ünnepelte a közelmúltban a Selye János egészségügyi szakképző iskola.  

Az évfordulós ünnepi eseményt Rétvári Bence államtitkár nyitotta meg, aki beszédében az 
egészségügyi dolgozók utánpótlása mellett a szakmában végzett munka anyagi megbecsülésének 
fontosságát hangsúlyozta. 

Dudás Tibor, a Váci Szakképzési Centrum főigazgatója: - Az utóbbi időszakban sok pénzt 
tudtunk fordítani az intézmény fejlesztésére, például létrehoztunk egy demonstrációs termet, ahol 
gyakorolhatnak a tanulók, illetve az épület állagmegóvására is jelentős forrást fordítottunk. A kö-
vetkező évben egy napelemes pályázat keretén belül napkollektorokat és napelemeket szerelte-
tünk fel, így jelentősen csökkenhet a villamos energia ellátás költsége.

Rodney Ágnes, az iskola szakmai igazgatóhelyettese az elmúlt ötven év tükrében pozitívan 
tekint a Selye jövőjére, bízik benne, hogy továbbra is nőni fog az ápolói szakoktatás színvonala, 
támogatottsága.

Belvárosi parkolás új rendben

Tájékoztató fontos beruházásokról

Fejlődik az önkéntes 
mentő és tűzoltó egyesület
A Váci Önkéntes Mentő és Tűzoltó 
Egyesület a Vác és Környéke Tűzvé-
delméért Alapítvány jóvoltából be-
szerzett és az önkormányzat anyagi 
hozzájárulásának köszönhetően újra 
forgalomba helyeztetett és felszerelt 
egy 2009-es évjáratú furgont. Ezzel 
pedig fontos lépést tettek annak ér-
dekében, hogy a jövőben a hagyo-
mányőrző tevékenységen túlmenően 
katasztrófaelhárító segítő tevékeny-
séget is végezhessenek.

- Az a célunk, hogy a hagyo-
mányőrző 4-es fokozatot túlhalad-
va a jövőben 3-as szintű műszaki 

mentő és kárelhárítási feladatokat is 
vállalhassunk. Ehhez nagyon fontos 
az eszközellátottságunk fejlesztése, 
amiben fontos mérföldkő a mostani 
gépjármű beszerzés, köszönhetően 
támogató partnereinknek. További 
lényeges feltétel a tagság tovább-
képzése, amihez szintén van segít-
ségünk, elsősorban a helyi kataszt-
rófavédelmi kirendeltség jóvoltából 
- emelte ki Ternay István elnök az 
egyesület november 20-án tartott 
sajtótájékoztatóján.

A hivatásos tűzoltóként dolgozó 
Murai László szakmai parancsnok 
elmondta: jelenleg huszonöt fős az 
egyesületi taglétszám, és a komo-
lyabb célok érdekében fontos, hogy  
még többen vállalják ezt a nemes ön-
kéntes feladatot.

A tájékoztatón Fördős Attila 
polgármester is részt vett, s mint fo-
galmazott, kiemelten támogatandó 
elképzelés az egyesület célja, hogy 
a jövőben részt kívánnak vállalni az 
adódó katasztrófaelhárítási kisegítő 
feladatok elvégzésében.
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Már húsz éves történelme van Vác és Szé-
kelyudvarhely testvérvárosi kapcsolatának. 
A jubileum alkalmából november második 
hétvégéjén néptánc bemutatóval és meseelő-
adással örvendeztette meg a váci közönsé-
get a művelődési központban az Udvarhely 
Néptáncműhely. Két tárlat is szerepelt a ju-
bileumi programban: az emeleti galériában 
képzőművészeti kiállítást, a kávézó galériájá-
ban fotótárlatot láthattak az érdeklődők.

A Vendégünk Székelyudvarhely című prog-
ramsorozatot Fördős Attila polgármester nyi-
totta meg, köszönetet mondva polgármester 
kollégájának, Gálfi Árpádnak és mindenki-
nek, aki szerepet vállalt és vállal a testvárvárosi 
kapcsolat létrehozásában, éltetésében. 

- A történelem során a nagyhatalmak, a 
kívülállók mindenfélét kitaláltak annak defi-
niálására, hogy valójában kik a székelyek. Ám 
a legfontosabb az önmeghatározásuk, ami-
ben kiemelkedő jelentőségű, hogy a magyar 
őslegendában fontos szerepet játszó Csaba 
királyfitól eredeztetik nemzetségüket. Világ-
szerte összességében mintegy egymillió szé-
kely él, szülőföldjükön csaknem hatszázezres 
lélekszámban igyekeznek megőrizni nemzeti 
identitásukat, küzdve a területi autonómiáért 
is. Az idegen impériumok alatti helytállásuk, 
országhatároktól független összefogásuk pél-

da értékű, megsüvegelendő. Tisztelet a széke-
lyeknek! - fogalmazott megnyitójában Fördős 
Attila.

A Repartíció/Szegmens című képzőmű-
vészeti tárlatot Kovács Árpád művészettör-
ténész, a székelyudvarhelyi művelődési köz-
pont már nemzetközi hírű fotós pályázatain 
díjazott művekből válogatott tárlatot Elekes 
Gyula igazgató ajánlotta a jelenlévők figyel-
mébe a megnyitón. R. Z.

A testvérvárosi kapcsolat jubileuma alkal-
mából - a székelyudvarhelyiek szereplésének 
viszonzásaként - váci képzőművészek mun-
káiból nyílt tárlat Székelyföld fővárosában. 

A reformáció kezdetének 500. évfordulóját 
városunkban is számos esemény színesítette 
az utóbbi hetekben.

Október utolsó hetében nagyon sokan 
megtekintették a Madách Imre Művelődési 
Központban a váci evangélikus gyülekezet, a he-
lyi bélyeggyűjtő kör és a Magyar Bélyeggyűjtők 
Országos Szövetsége közös kiállítását, melynek 
fókuszában elsősorban a reformáció kezdetének 
500 éves évfordulója állt.

A tárlat megnyitóján Mikulai Dániel fő-
szervező köszönetet mondott a kiállító gyűj-
tőknek, a védnököknek, a kiemelt gyűjtemények 
összeállítóinak jutalmat felajánló támogatóknak.

Fördős Attila polgármester köszöntőjében 
azt hangsúlyozta, hogy az egyre szekularizáltabb 
világban nagyon fontosak azok az események, 
kezdeményezések, amelyek a keresztény kultúra 
értékeit helyezik reflektorfénybe.

Rétvári Bence parlamenti államtitkár ki-
emelte: a reformáció kezdetének 500 éves ju-
bileuma kapcsán közel ötszáz, az emlékezést és 
a méltó ünneplést célzó kezdeményezés kapott 
támogatást pályázati úton, külön megemlítet-
te például a protestáns iskolatörténeti mozaik 
programot, az emlékforrás avatást, a Magyar 
Nemzeti Múzeum "Ige-Idők" című időszaki 
kiállítását.

Beer Miklós megyéspüspök köszöntőjében 

mindenki figyelmébe ajánlotta Hermann-Josef 
Frisch: Lieber Martin Luther – lieber Papst 
Franziskus című, Ferenc pápa és Luther Márton 
elképzelt levelezésén alapuló, a reformáció em-
lékévére megjelent könyvét, amelyből egyelőre 
csak részletek olvashatók magyarul, és jobbára 
csupán az interneten.

Detre János evangélikus lelkész kiemelte: a 
reformáció olyan közös kincsünk, amelynek lé-
nyege az Isten-keresésben való megerősödés, a 
folyamatos megújulás, az eredeti forráshoz való 
igazodás jegyében.

A zsűri a reformációt középpontba állító 
tematikus gyűjteményéért ezüst éremmel, szer-
vező munkájáért különdíjjal jutalmazta Mikulai 
Dánielt.

A Reformáció Emlékbizottság támogatá-
sával megjelenhetett egy új helytörténeti kiad-
vány: a "Kisvác - Falu a városban" című album 

- a múltat felvázoló szöveg mellett - elsősorban 
fotók, Hörömpő Gergely néhai lelkész felvéte-
leinek segítségével mesél a városrész és a helyi 
református közösség (közel)múltjáról.

- Minden emlékezésnek van egy sajátos 
érzése, a mostani emlékévre elkészült kötet 
kapcsán elsősorban talán azt a különlegességet 
emelhetjük ki, hogy az album visszatekintésre 
hív egy olyan korszakra, ami sokaknak még sze-
mélyes emlékeket jelent. A kiadvány ugyanak-
kor híven és érzékletesen tükröz egy életszem-
léletet, amelynek fókuszában mindig ott volt és 
mindig ott kell lennie az isteni jótéteményekért 
való hálaadás képességének és készségének. A 
jelenben élve fontos, hogy merítsünk a múlt 
hagyományaiból, levonva a szükséges konzek-
venciákat, kívánom, hogy a kötet ezt a célt is 
szolgálhassa - mondta a kötetbemutató esemé-
nyen Borsi Attila, a Vác-Felsővárosi Református 
Gyülekezet lelkésze.

Horváth M. Ferenc levéltár igazgató, a kö-
tet "társszerzője" kiemelte: Kisvác valamelyest 
mind a mai napig őrzi sajátos önálló arculatát-
hangulatát, szavai szerint az album egyik fontos 
küldetése a városrész értékei, hagyományai irán-
ti szerető kötődés érzésének az erősítése.

A reformáció kezdetének évfordulójához 
kapcsolódóan a felsővárosi gyülekezet múltjáról 
számot adó tablók kerültek az eredetileg refor-
mátus művelődési háznak épült, jelenleg üresen 
álló úgynevezett „Kakas” épület falára, ahol egy 
emléktábla is helyet kapott a fél évezredes jubi-
leum tiszteletére. Ribáry Zoltán

A székelyudvarhelyi testvérvárosi 
kapcsolat jubileuma

Reformáció 500 - emlékezés kiállításokkal, 
kiadványokkal, emléktábla avatással

Hétfő
20:00 Híradó – 
benne Vác és térsége 
legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Spiritusz 
– sport, életmód és 
szabadidő maga-
zinműsor
20:30 Konyha TV
20:45 Sportközve-
títés/film
22:55 Híradó 
(ism.)

Kedd
20:00 Híradó – 
benne Vác és térsége 
legfontosabb 
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Katolikus tv 
– vallási magazin
21:00 Spiritusz – 
sport, életmód és 
szabadidő magazin
21:15 Konyha TV
21:30 Sportközve-
títés/film
22:35 Híradó 
(ism.)
Szerda
18:00 Hetedhét 
Magazin – össze-
foglaló Fót térségéből
19:00 Hetedhét 

Magazin (ism.)
20:00 Híradó – 
benne a térség leg-
fontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Nagyító – 
hírháttér-műsor
20:50 Film
22:10 Híradó 
(ism.)

Csütörtök
20:00 Híradó – 
benne Vác és térsége 
legfontosabb törté-
nései
20:17 Sporthírek
20:20 Hazai -
kulturális program-
ajánló magazin-
műsor
20:40 Nagyító – 
hírháttér-műsor
21:10 Film
22:30 Híradó 
(ism.)

Péntek
20:00 Híradó – 
benne Vác és térsége 
legfontosabb törté-
nései
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kul-
turális program-
ajánló magazin-
műsor
20:40 Térségi ma-
gazin
21:10 Partycsóka 
Tomi show
22:30 Híradó 
(ism.)



10         VÁCI HÍRNÖK   I   2017 NOVEMBER   I    XVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM Kultúra

Múltunk, közkincseink: 
A Váci Világos meg a Bakator

A hónap fotója

Hat csapat vett részt a Raoul 
Wallenberg Egyesület hagyo-
mányos, az idei évtől már "Wal-
lenberg nyomán" címet viselő, 
középiskolásoknak szóló verse-
nye november 14-én rendezett 
váci területi fordulóján, az ese-
ménynek a művelődési központ 
adott otthont.

Mokánszky Zoltán alpolgár-
mester a résztvevőket köszöntve 
hangsúlyozta: az ilyen és hasonló 
események lényege a fiatalok is-
mereteinek bővítése, az emléke-
zet és a lelkiismeretet ébren tar-
tása, hogy a holokauszt borzalma 
soha ne ismétlődhessen meg.

Turai János, a Váci zsidó Hit-
község elnöke röviden ismertette 
a Duna-Ipoly-
Galga Regioná-
lis Holokauszt 
Oktató-Kutató 
Központ kül-
detését, s figye-
lembe ajánlotta 
legújabb kiad-
ványukat, amely 
egyebek mellett 
a térség mintegy 
negyven településéről deportált 
zsidó emberek névsorát is tartal-
mazza.

A szervező egyesület nevében 
Sipos András, az ismeretbővítő 
vetélkedő ötletgazdája és Orosz 
Ferenc zsűrielnök egyaránt kö-
szönetet mondtak a regionális 
holokauszt oktató-kutató köz-
pontnak és a Wallenberg-díjjal 
is elismert városi önkormányzat-

nak, hogy Vác immár évek óta 
nagyszerű házigazdája az ese-
mény egyik területi fordulójának.

A mostani váci fordulóban a 
hat csapat között a várost az FM- 
KASZK Táncsics Mihály Me-
zőgazdasági Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 
képviselte, de csapatot delegált az 
egyik szlovákiai testvértelepülés, 
Ipolyság is.

A fiataloknak előzetes fel-
adatként facebook-oldalt és 
videóinterjút kellett készíteniük, a 
forduló végeredménye ezek érté-
kelésén túlmenően többek között 
tesztsor megválaszolása, napló 
készítése, külügyi vonatkozású 
kérdezz-felelek alapján alakult ki.

A váci elődöntőt végül a pi-

lisvörösvári Friedrich Schiller 
Gimnázium és Kollégium triója 
nyerte meg, ők jutottak be a janu-
árban tartandó országos döntőbe. 

Az eredményhirdetésen a ha-
gyományokhoz híven az önkor-
mányzat jutalmát is átvehették 
a fiatalok és a felkészítő tanárok, 
az ajándékokat Fördős Attila pol-
gármester adta át a résztvevők-
nek. R. Z.

Wallenberg nyomán

Évszakok fordulóján                Nagy Gábor felvétele

Bár a bor jelképezi a megváltó vérét, való-
jában a szerényebb ízvilággal rendelkező al-

koholos italt, a sört sem vetették meg eleink. Sőt, ez 
hamarabb hódított, akarom mondani, bódított az em-
beriség történelmében, mint a bor. Az első előállításra 
alkalmas edényt ugyanis 7000 évesre taksálják a régé-
szek, míg a legrégebbi boros köcsögöt csak hétszáz év-
vel később hajította maga mögé egy görög.

Az időszámítás előtti 3. évezredben Hammurapi már 
törvénnyel védte a sör minőségét, erre Európában csak 
1500 tájékán és természetesen a németeknél, Bajoror-
szágban került sor, ez volt a híres sörtisztasági törvény.

A legelső sört Európában természetesen a mai Bel-
gium területén főzték az 5. század közepén, mégis jócs-
kán várni kellett, mire Magyarországra megérkezett a 
sárga lötty receptje. Gondolom, a törökök, mint ahogy 
a bort, a sört sem nagyon itták a Korán miatt, de a zűr-
zavaros években valahogy – tán a reformáció eszméivel 
együtt - a ser is belopakodott a város falain belülre.

A rendelkezésre álló irodalom szerint Vácon 1699-
től kezdtek sört főzni, amit a püspöki városrészben, a 
sörházban iparszerűen, tehát előre megfontolt szán-
dékkal, egymást ismétlő fogásokkal, gépesítve, termé-
szetesen a főbérlő, tehát a vallási vezető tulajdonosi jó-
váhagyásával állítottak elő. A frissen előállított és nem 
fékezett habzású anyagot a város kocsmáiban a piros 
Bakator mellett szeretettel fogyaszthatták eleink, és jól 
mehetett az üzlet, mert a sörfőző hasznából a tanács 
évente 1000 forintot szedett be adó formájában. Ezen 
az összegen akkoriban nagyjából 1000 kalapot lehetett 
venni.

A sörfőzőházakat három évre lehetett bérelni, az 
üzemeltetéshez céhmesteri oklevelet kértek az iparo-
soktól. Bár ekkoriban átlag egy váci család évente 500 
(!) liter bort is elfogyasztott, mégis lehetett keletje az új 
italnak, hisz - látván benne az üzletet- a káptalan is sör-
házat alapított, amihez saját komlóskertet telepített. A 
gabonához az is kell, hiszen a maláta adja az ízt, aztán 
már csak egy kis sörélesztő meg víz az adalék, és persze 
kellő szakértelem.

Az utóbbi meg szépen csiszolódhatott, ugyanis az 
1800-as évek elején állítólag Pest-Budán is keresett ital 
volt a Váci Világos.

A kocsmákban fogyott tehát a társasági ital, amiből 
minden tizedik eladott hordó után az uradalomnak is 
járt egy edénnyel. (..azt nem tudom, hogy akkoriban 
mekkora volt az a bizonyos edény!?)

Az aranyszínű ital korai helyi aranykorának aztán 
egy jó kis váci perpatvar vetett véget. Püspökvác állító-
lag a drágaság miatt csökkentette a sörgyártást, mígnem 
a tanács 1845 áprilisában (talán sörféltésből) megtiltot-
ta a Káptalanvác sörfőzőház bérlője számára a sörélesz-
tő árusítását. A püspöki várostól független Káptalanvác 
tanácsa bár nem ismerte el a jogtalan döntést, ennek 
ellenére a káptalanváros vendéglősei nem vették át a 
sört, hanem saját boraikat kezdték árulni. Ezzel gya-
korlatilag Vácon a bor javára jelentősen visszaesett a 
sörfogyasztás.

A sör azonban csak ideig-óráig fújt hátraarcot a 
városban! Nem sokáig kellett várnia a sápadt tesónak, 
hogy revansot vehessen a veres öcsikén. De ez már egy 
másik történet, ami a szőlőpestisről illetve a filoxéria 
járványról szól.

Kegyes Zoltán
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Programajánló
Madách Imre Művelődési Központ

December 3. 19.00 
Angyalmadár 
Csepregi Éva és Végvári Ádám élőzenei adventi 
műsora a színházteremben, közreműködik: Lukács 
Andrea – zongora, Lukács László – gitár
Jegyár: 3.500 Ft (elővételben), 4.000 Ft (az elő-
adás napján) 

December 6. 17.00
Mikulásváró Kolompos mulatság a színházterem-
ben
Jegyár: 800 Ft

December 8. 19.00
Müller Péter előadása a színházteremben "Az élet 
művészete címmel" 
Jegyár: 1700 Ft (elővételben), 2000 Ft (az elő-
adás napján)

December 9. 16.00
A László Imre Nótakör adventi műsora a kama-
rateremben
Közreműködők: a nótakör kórusa és szólistái, Gájer 
Kati, Kovács Edit, Rózsahegyi Sándorné, Vojtkó 
Katalin, Csallóközi József, Földvári Sándor, 
Latrovszky József, zenei kísérő: Marót Géza
Jegyár: 700 Ft

December 9. 21.00
Rock & roll party a Panoráma zenekarral a Je-
szenszky teremben
Jegyár: 800 Ft

December 10. 17.00
Varázslatos ünnepek - A Thália Művészeti 
Egyesület-Gyémánt Musical Stúdió előadása a 
kamrateremben
(Adventi készülődés verssel, prózával, dallal és tánc-
cal az egyesület felnőtt tagjaival és ifjúsági csoport-
jával)
Jegyár: 1000 Ft

December 14. 14 órától
Mozgó Mozi program a színházteremben
Jegyváltás 13 órától az aulában, jegyárak: 3D filmek 
- 1600 Ft, 2D filmek - 1300 Ft, nyugdíjasoknak és 
diákoknak: 3D filmek - 1300 Ft, 2D filmek – 1000 
Ft, csoportos kedvezmény 25 fő felett: 3D – 1000 Ft, 
2D – 800 Ft ( Jegyfoglalás: a www.mozgomozi.hu 
oldalon)

December 15. 20.00
A Váci Jazz Klub keretében a Jeszenszky-terem-
ben: László Attila – Oláh Kálmán Quartet
Jegyár: 1000 Ft

December 16. 17.00
Szlovák karácsony a színházteremben 
A belépés díjtalan!

December 17. 15.00
Szabó Magda: Abigél című műve színpadi fel-
dolgozásának előadása a színházteremben - a 
Bánfalvy Stúdió produkciója
Jegyárak: 2800 Ft és 3300 Ft

December 18. 17.00

Gyógynövényekkel az egészség megőrzéséért - 
Szabó Gyuri bácsi, a bükki füvesember előadása 
a színházteremben. Az előadás után lehetőség lesz 
termékek vásárlására.
A program megvalósulását a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatja. Ingyenes belépőjegyek igényel-
hetők a jegypénztárban!

December 21. 18.00
Fekete István-Bencze Balázs: A persely 
A 20 éves váci Fónay-HUMÁNIA Társulat és a 
Leányfalui ÁRVÁCSKA Színjátszó kör karácsonyi 
történetet feldolgozó közös előadása a színházterem-
ben
Jegyár: 800 Ft. 

December 30. 20.00
Dunakanyar Rock & Roll előszilveszter - a 
Rocken Dogs évzáró koncertje a Jeszenszky-te-
remben
A koncertet a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló 
Könnyűzenei Támogató Program támogatja.
Jegyár: 1000 Ft 

Váci Dunakanyar Színház

December 9. 19.00
Presser-Sztevanovity-Horváth: A padlás
Félig mese-félig musical, a Magyarock Dalszín-
ház előadása
Jegyár: 2900 Ft

December 10. 15.00
Suszter és a karácsonyi manók
Zenés mesejáték a Grimm testvérek meséje nyomán
Jegyár: 1400 Ft

December 15. 19:00
Georges Feydeau: Az asszony körbejár
Bohózat két felvonásban
Jegyár: 3500 Ft

December 16. 19.00
Yasmina Reza: Művészet
Vígjáték - a Váci Dunakanyar Színház előadása
Jegyár: 3500 Ft

December 22. 19.00
Michael Frayn: Még egyszer hátulról
Vígjáték 3 részben
Jegyár: 2900 Ft

December 30. 19.00
Előszilveszter
Jegyár: 4900 Ft

Katona Lajos Városi Könyvtár

December 1-8-ig 9.00 - 16.00 között a nyitva 
tartási napokon
Advent
Mesék, játékok, előadások, kézműves foglalkozások 
gyerekeknek az adventi készülődés jegyében

A foglalkozás ingyenes, de előzetes regisztráci-
óhoz kötött!

December 4., 5. 10.00 - 16.00
Mikulásváró - mesék, játékok, előadások, kézmű-
ves foglalkozások gyerekeknek
A foglalkozás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz 
kötött!

December 9. 10.00 - 13.00
Családi nap
Kézműves foglalkozás gyerekeknek (papírhajtoga-
tás, ragasztás, festés, kisebb ajándéktárgyak készítése 
a gyermekkönyvtárban)
A foglalkozás ingyenes!

December 11., 18. 9.00 - 9.30
Zenebölcsi
Babusgatós játékokkal, gitár és furulyamuzsikával 
várják a kisgyerekeseket
A foglalkozás nem ingyenes!

December 11-19-ig 10.00-16.00 között a nyit-
va tartási napokon
Karácsonyváró foglalkozás gyerekeknek
A foglalkozás ingyenes, de előzetes regisztráci-
óhoz kötött!

December 14. 17.30
A téli ünnepkör
Csukovits Anita néprajzkutató, főmuzeológus elő-
adása
A belépés díjtalan!

A Deákvári Civil Társaság az idén is megrende-
zi hagyományos ökumenikus adventi gyertya-
gyújtó programsorozatát a KRESZ-parkban.

December 3. 17.15
Meghívott vendég: Rétvári Bence államtitkár, 
gyertyát gyújt: Rolik Róbert római katolikus plé-
bános

December 10. 17.15
Gyertyát gyújt: Detre János evangélikus lelkész

December 17. 17:15
Gyertyát gyújt: Borsi Attila református lelkész

December 23. 17:15
Gyertyát gyújt: Meláth Attila baptista lelkész

Kiállítások
Ruszin képzőművészeti kiállítás - a Manajlo 
festődinasztia kiállítása a Katona Lajos Városi 
Könyvtárban
Megnyitó: December 6. 17.00. A kiállítás január 
2-ig látható.

MIMK, emeleti galéria
December 1. A Forte Fotóklub Vác A FOTÓ 
ÜNNEPE című tárlatának megnyitója

MIMK, Jeszenszky-terem
December 16. A Téli Tárlat című hagyományos 
évzáró-évösszegző csoportos képzőművészeti 
tárlat megnyitója

Januári előzetes
2018. január 13. szombat 19 óra
Újévi koncert a művelődési központban 
Opera- és operett gála az Antonio Vivaldi Kamara-
zenekar előadásában 
Jegyár: 1500 Ft (elővételben), 1800 Ft (az elő-
adás napján)
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Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a 

Váci Városfejlesztő Kft. vagyonhasznosítási részleg 
(Vác, Köztársaság út 34.) 2017. december havi hirdetései

Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra:
- Az ingatlan címe: Vác, Március 15. tér 22. fsz. 17. szám alatt talál-

ható, 3188/A/17  hrsz-ú, 208 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség 
- vendéglátás-kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre.

- Az ingatlan címe: Vác, Március 15. tér 16-18. szám alatti 
3192/A/9 hrsz-ú, 36,7 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló he-
lyiség – kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre.

- Az ingatlan címe: Vác, Nagymező utca 1. szám alatt található, 
4518/11/A/46 hrsz-ú, 103 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló 
helyiség – kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre.

- Az ingatlan címe: Vác, Földváry tér 16. szám alatt található, 
4513/A/2 hrsz-ú, 87 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyi-
ség – kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre.

- Az ingatlan címe: Vác, Zöldfa utca 1. szám alatt található, 
4520/A/1 hrsz-ú, 142 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség - keres-
kedelem-szolgáltatás tevékenységi körre.

- Az ingatlan címe: Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2 db pavilon 
(külön-külön), 13-13 m2 alapterülettel - kereskedelem-szolgáltatás te-
vékenységi körre.

- Az ingatlan címe: Vác, Deákvári főtér 987/8/A hrsz-ú autóbusz-
várós pavilon, 47 m2 alapterülettel - kereskedelem-szolgáltatás tevé-
kenységi körre.

- Az ingatlan címe: Vác, Budapesti főút 21. szám alatt található, 
3518/A/1 hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség (műem-
léki épület) - kereskedelem, szolgáltatás tevékenységi körre.

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

Miről ismerszik meg az 
igazi tehetség? Egyszerre 
több területen is jól tel-
jesít, nem csak kiváló ta-
nuló, hanem tehetségével 
kiemelkedik a művésze-
tekben, a tudományok-
ban vagy a sportban.

Immár 898 általá-
nos és középiskolás fia-
tal büszkélkedhet azzal, 
hogy tanulni és fejlőd-

ni akarásuk meghozta 
eredményét, ugyanis ők 
mindannyian részesültek 
a „DDC a Tehetsége-
kért” ösztöndíjban.

A 2017/2018-as tan-
évben Vácott 45, míg 
Beremenden 49 tanu-
ló érdemelte ki a Du-
na-Dráva Cement Kft. 
Ifjúsági és Innovációs 
Alapítvány Kuratóriuma 
által, összesen 6 millió 
forintos keretből odaítélt 
ösztöndíjat.

Az építőipari válla-
lat váci és beremendi 
cementgyára környeze-
tében hosszú évek óta 
felkarolja azokat a fiatal 
tehetségeket, akik az élet 
valamely területén – le-
gyen szó tantárgyi tudás-
ról, zenéről, sportról vagy 
éppen művészetekről – 
kimagasló tehetségről, 
szorgalomról, kitartásról 
tesznek tanúbizonyságot. 
A nyertes tanulók tíz hó-
napon keresztül kapják 
az elnyert ösztöndíjat, 

amely az általános isko-
lásoknak havonta 6.000 
forintos, míg a közép-
iskolásoknak 8.000 fo-
rintos támogatást jelent. 
Az ösztöndíjban része-
sültek közül több diák 
éveken keresztül része-
sülhetett a támogatásban 
folyamatos, elkötelezett 
munkájuk elismerése-
ként. Az elmúlt időszak 

tehetségeivel egy kisfil-
men keresztül is megis-
merkedhetnek, amelyet 
a következő linken te-
kinthetnek meg: www.
duna-drava.hu/tehetseg-
osztondij-kisfilm.

A Duna-Dráva Ce-
ment Kft. Ifjúsági és 
Innovációs Alapítvány 
munkájának fontosságát 
mi sem bizonyítja jobban, 
mint a folyamatos visz-
szajelzések a támogatott 
diákok eredményeiről, a 
választott pályájukon el-
ért előrelépéseikről.

A „Duna-Dráva a 
Tehetségekért” ösztön-
díj program keretében 
Vácon a 2005/2006-os, 
Beremenden pedig a 
2010/2011-es tanév-
től kezdődően a vállalat 
összesen 63 millió fo-
rinttal támogatott közel 
kilencszáz tehetséges ta-
nulót.

Előre tör a Z generáció
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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!

H K SZe Cs P SZo V
29     A 30      B 1        C 2        D 3       E

  4        F  5       G 6       H  7         I 8        A 9         B 10      C
  11      D  12      E 13      F 14       G 15       H 16        I 17       A
  18     B  19     C 20     D 21        E 22       F 23       G 24       H
  25      I  26     A  28    B  29       C  30      D 31       E

november-
december

Születtek: Végh Zsolt és Imró Melinda 
gyermeke: Ajsa, Csámpai Béla és Illyés Ani-
ta gyermeke: Szabolcs, Pereházy György és 
Szekeres Adrienn gyermeke: Márk, Tóth 
Dávid és Oravecz Rebeka gyermeke: Milán 
Kornél, Szabó Gergely és Dian Erika gyer-
meke: Blanka Emma, Létai József és Varga 
Réka gyermeke: Zselyke, Kemecsei Imre és 
Szlatky Barbara gyermeke: Nimród Noel, 
Jakab László és Csajková Erika gyermeke: 
Áron, Bartók Péter és dr. Palotai Hajnalka 
gyermeke: Ádám, Dr. Patay-Horváth András 
Richárd és Gábor-Szabó Zsuzsanna gyerme-
ke: Ágoston, Grézal Norbert és Budai Gab-
riella gyermeke: Arnold, Pál Roland Ádám 
és Bossányi Nóra gyermeke: Bálint, Jánoki 
Dávid és Kármán Brigitta gyermeke: Erik 
Ferdinánd, Valentin Tamás és Kalocsa Tí-
mea gyermeke: Boldizsár, Keresztesi Tamás 
és Lovas Bernadett gyermeke: Botond. Bell 
Márton és Furucz Anita gyermeke: Alexan-
der, Hódi Csaba István és Laluja Edina gyer-
meke: Dorina Edina, Kuti Róbert Tamás és 
Somogyi Aranka gyermeke: Dorottya, Sza-
bó Ákos és Tóth Diána gyermeke: Benedek 
Konor, Sütő Péter és Drajkó Edina gyerme-
ke: Jázmin, Bosánszki Ervin és Bagyinszki 
Andrea gyermeke: Milán Ervin.
 
Házasságot kötöttek: Holecz Krisztián és 
Szilágyi Nikoletta, Andó Gábor és Trieb Ni-
koletta, Oroszi István és Hegedűs Hajnalka, 
Tóth Ákos és Bertók Erika, Szabó Tamás és 
Nagy Dóra, Nagy Attila és Horváth Orso-

lya Krisztina, Kovács Tibor és Gál Nikoletta, 
Murár János és Gál Hajnalka, Váradi György 
Péter és Bába Judit, Sikk Róbert és Bada Szi-
monetta Eszter, Csordás Gergely és Hankó 
Vivien Adrienn, Madár Norbert és Roszel 
Boglárka.
 
Elhunytak: Herbert Tamás Imre /1979/, 
Zsovár Tihamérné sz: Kiszela Irén Mária 
/1935/, Csitneki Miklós /1944/, Nagy Mag-
dolna sz: Lőrinczy Magdolna /1944/, Noé 
József /1939/, Szalai György /1949/, Sáray 
József /1946/, Selymes Sándorné sz: Lengyel 
Magdolna /1951/, Rácz Istvánné sz: Zeke 
Ilona /1935/, Deák Józsefné sz: Rittman 
Violetta /1959/, Kovács Istvánné sz: Vörös 
Margit /1932/, Juhász Éva /1973/, Pinnyey 
Richárd /1937/, Szegedi József /1930/, Majer 
Györgyné sz: Lambek Katalin /1929/, Kocsis 
György /1935/, Király Ferencné sz: Kuris 
Mária /1932/, Becsó Jánosné sz: Füke Sarolta 
Mária /1943/, Czinege Imre /1939/, Mayer 
Györgyné sz: Németh Erika Katalin /1956/, 
Bander Ilona Hilda /1965/, Lovászi József 
/1936/, Haraszti László /1935/,  Karanyicz 
Antalné sz: Nagy Erzsébet /1935/, Kelemen 
Kálmánné sz: Besze Mária Ágota /1962/, 
Mészáros Lajos Károlyné sz: Padjanek Ida 
/1927/, Lőrik Józsefné sz: Mester Margit 
/1945/, Talló László /1943/, Zelenák József-
né sz: Kovács Erzsébet /1950/, Tóth Ottó Ti-
borné sz: Schlenk Magdolna /1941/, Halmi 
Sándorné sz: Lóczi Éva /1939/, Kissné Jósár 
Paula /1952/, Vásárhelyi József /1920/.

Hirdessen nálunk Ön is

VÁCI HÍRNÖK

HIRDETÉSI ÁRAINK:

1/1oldal - 100.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal - 50.000 Ft + ÁFA 
1/4 oldal - 25.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal - 12.000 Ft + ÁFA

Apróhirdetés:  300 
Ft+ÁFA/szó  

Hirdetési méretek:
1/1 kifutós: 215×302 

mm (210×297 a vágott 
méret + 5-5 mm kifutó) 
a szöveges részek a lap-

tükrön belülre kerüljenek 
(laptükör: 186×262 mm)
1/1 186×262 mm (álló)

1/2 186×128 mm (fekvő)
1/2 90,5×262 mm (álló)
1/4 90,5×128 mm (álló)
1/8 90,5×62,5 mm (fek-

vő)

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Váci Városimázs Kft 
Vác, Kossuth u. 21. 
Tel.: 06-27-510-900, 

06-30-698-9507.
E-mail: estv@estv.hu
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Sporteredmények
Labdarúgó NB II.

Szolnok - Vác FC: 1 - 5
Vác FC - Budafok: 1 - 1
Budaörs - Vác FC: 0-2 

Vác FC - Nyíregyháza Spartacus FC: 1 - 1
Dorog - Vác FC: 2-0

Férfi kézilabda NB I.

Váci KSE - Cegléd: 28 - 28
Budakalász - Váci KSE: 29 - 24

Váci KSE - Dabas: 24 - 20
 

Női kézilabda NB I.

Békéscsaba - GVM Europe-Vác: 22 - 33
GVM Europe-Vác - Vasas: 34 - 26

MTK Budapest - GVM Europe-Vác: 27-30

Október végétől a Váci Női Ké-
zilabda Sportegyesület csapatai 
GVM Europe-Vác néven szere-
pelnek a bajnokságokban. 

- Nagyon boldogok vagyunk, 
hogy ilyen sikeresen zártuk a 
hosszú tárgyalásorozatot, amit 
Döme Gáborral, a GVM Europe 
Kft. tulajdonosával folytattunk. 
Kijelenthetjük, hogy ezzel a név-
adó szponzori megállapodással 
stabilizálódott egyesületünk anya-
gi helyzete - nyilatkozta a megál-
lapodás kapcsán Kirsner Erika, a 
Váci Női Kézilabda Sportegyesü-
let elnöke.

Döme Gábor, az európai 
szinten is dinamikusan növek-

vő, szállítmányozással foglalkozó 
GVM Europe Kft. ügyvezető-
tulajdonosa elmondta: mivel a cég 
komoly fejlesztési és fejlődési stá-
diumban van, így kiemelten sokat 
áldoznak a marketing tevékeny-
ségre, az előre irányzott éves nettó 
árbevételüknek közel 10%-át for-
dítják erre a célra, amiben nem a 

direkt partnerszerzés már a fő cél, 
hanem a presztízsreklám és annak 
a státuszértéke. 

- A média-marketing költ-
ségkeretünknek csaknem egészét 
a Váci Női Kézilabda Sportegye-
sület támogatására fordítjuk az el-
következő időszakban. A váci női 
kézilabdázás számunkra tökéletes 
választás. Egyszerűen lenyűgöző 
a csapatnál folyó szakmai munka, 
illetve az a profizmus, ahogyan 
összeállították a mostani bajnoki 
idény célkitűzéseit és a hosszabb 
távú terveket. A magyar kézilabda 
komoly értéke ez a csapat, mivel 
nemzetközi mércével mérhető 
klubról van szó szó, amely komoly 

kupamúlttal is rendelkezik, így 
névadó szponzorként való meg-
jelenésünk komoly nemzetközi 
reklámértékkel is bír számunka, 
hiszen nem csak a váci, de a ma-
gyar kézilabdát is képviseli a Váci 
NKSE - nyilatkozta a cégvezető. 
Forrás: VNKSE/GVM Europe-
Vác

December 10-én ismét több 
száz, sőt, várhatóan több mint 
ezer résztvevőre számítanak a 
szervezők a már hagyományos 
Mikulásfutáson, melynek rajt- és 
célhelye ezúttal is a főtéren lesz. A 
város egyik legfontosabb tömeg-
sport eseményén az ovis futástól 
a bulifutáson át a profi futamokig 
számos versenyszám közül vá-
laszthatnak az érdeklődők.

Az önkormányzat támogatá-
sának köszönhetően a Mikulásfu-
tás programjában ezúttal is díjta-
lan az indulás az ovis futamokban, 
illetve - az előnevezőknek - az 
általában a legtöbb résztvevőt 
vonzó bulifutás versenyszámban. 
Akik nagyobb tempójú verseny-
zésre készülnek, azoknak kiváló 
lehetőség a több távú, nevezési 
díjas Mikulás Future.

Az esemény az óvodások 
korcsoportonkénti versenyeivel 
kezdődik, a befutók cél-ajándékot 
kapnak, a futamok dobogósai kü-
lön díjazásban is részesülnek. (Itt 
egyébként nem csupán az előze-
tes-, hanem a helyszíni nevezés is 
díjtalan.)

A Mikulásfutás 2,5km-es fu-
tamára, a bulifutásra továbbra is 
ingyenes az előnevezés a verseny 
honlapján, a helyszíni nevezésért 
csekély részvételi díjat kell fizetni. 
A beérkezés után minden résztve-
vő cél-csokit kap a frissítő mellé 

és természetesen itt is külön dí-
jazzák - nemenként - az abszolút 
1-2-3. helyen célba érőket.

A versenyprogramban az idén 
is szerepel a családi futás verseny-
szám (jutalomként emléklappal és 
sorsolt ajándékokkal), amihez csa-
ládonként három induló szükséges.

A szervezők most is külön 
díjazzák majd a legnépesebb 
csapattal nevező iskolát, sport-
egyesületet, céget. A díjak sorát 
gyarapítja az elmaradhatatlan 
mountain-bike kerékpár, amit 
az eredményhirdetésen jelenlévő 
befutók között sorsolnak ki. Het-
venhét Mikulásfutás póló is gaz-
dára talál az előnevezők között.

A profi versenynek számító 
Mikulás Future versenyszám-
ban 5, 10 és 21 kilométeres, te-
hát félmaratoni futamokra lehet 
nevezni (utóbbi esetben akár 
váltóval), itt chipes időméréssel 
szerepelnek az indulók, akiket 
palackozott ásványvízzel, gyü-
mölccsel, és célcsokival várnak 
a szervezők, és természetesen - 
korcsportonként és nemenként 
- külön díjazásban részesülnek a 
dobogósok. Ugyanakkor minden-
kinek szép ajándék lehet, hogy a 
verseny honlapjáról bárki letölt-
heti majd a befutáskor készülő 
profi célfotókat.

Bővebb információ a www.
futavac.hu honlapon.

VácCross: már kupaverseny a ligeti futam
A jövő év elején újra lesz cyclecross ver-
seny a Ligetben - de már januárban, és a 
korábbiaknál magasabb szinten.

- Az eddig megszokott februári idő-
ponthoz képest egy hónappal korábban, 
január 6-án rendezzük az eseményt. 
Ennek oka, hogy versenyünk lépett fel-
felé egy hatalmasat, és a 2017/18-as 
cyclecross szezonban már Magyar Kupa 
futam lett, záró megmérettetésként. 
Így megváltozott a verseny neve is Váci 

Cyclecross-ról VácCross-ra! A kupasorozat utolsó állomása a lige-
ti futam, egy héttel az OB előtt. Tehát épp nálunk nyílik az utolsó 
lehetőség az összetett ranglista pontok gyűjtésére, és ez az utolsó 
felkészülési állomás az OB előtt. Ez szinte garancia az eddigi ver-
senyzői létszám duplázására - tájékoztatta lapunkat Somoghy Attila 
főszervező, a váci cyclecross versenyek ötletgazdája.

Mivel komolyabb tétet kapott a verseny, így a korábbiakhoz ké-
pest egy kicsit változik a pálya, illetve más korcsoport és rajtoltatási 
rendszer lesz, és a Magyar Kerékpáros Szövetség által delegált bírók 
is besegítenek az értékelésbe.

A pálya 2,9 km hosszú, körönként 53 m szintkülönbséggel, ki-
sebb akadályokkal és egy 1 lépcsősorral. R. Z.

Bővebb információ: www.vaccross.hu, vaccrossinfo@gmail.com, tel.: 
70/394-6409.

Névadó szponzori szerződést kötött 
a női kézilabda sportegyesület

December 10-én lesz a Mikulásfutás
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Váci partnerünk, a Contitech Kft. részére 
keresünk munkavállalókat, 

betanított munkásokat 3 műszakos 
munkarendben, kiemelt bérezéssel:

l  Vulkanizáló - kazánkezelő
l  Szerelő/operátor

munkakörbe.

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

Jelentkezés: 
önéletrajzzal a job61@prohumanallas.hu címen.

Bővebb tájékoztatás a +36 70 440 3610 telefonszámon
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Karácsonyi dekorációs 

világítás 769 Ft-tól.

Csatlakozz 
folyamatosan 

növekvő
 közösségünkhöz!

Közép- és Kelet-Európa 
legnagyobb nyomdája, az 

Ipress Center folyamatos munkarendbe

l    betanított munkásokat
l targoncavezetöket 
l elektromos vagy 

mechanikus karbantartókat
l    nyomdaipari szakmunkásokat 

Jelentkezni a recepción 
(2600 Vác, Nádas 

utca 8.) leadott 
önéletrajzzal vagy a
hr@ipresscenter.hu 
e-mail címen lehet.

további inforMáció a 
+36 30 797 8540 telefonszáMon kérhető Karácsonyig vasárnap is nyitva!


