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ingyenes kiadvány

Szeptember 2-án leleplezték és felszentelték Migazzi Kristóf váci püspök, bécsi érsek egész alakos bronz szobrát, mely a 
püspöki palota Konstantin tér felőli oldala előtt kapott helyet. A szoboravatást megelőzően ünnepi szentmisét mutattak 
be a székesegyházban, a szertartást Christoph Schönborn bécsi érsek vezette, aki - Beer Miklós megyéspüspökkel együtt 
- hálás szívvel köszöntötte az egybegyűlteket. A napra rendelt, a talentumokkal való sáfárkodás példabeszédét leíró evan-
géliumi rész (Mt 25, 14-30) alapján a bécsi érsek homíliájában felhívta a figyelmet, hogy mindenki küldetést kap az Úrtól, 
tehát mindenkinek megvan a maga hivatása és felelőssége Isten országának építésében. 

A bécsi érsek szentelte fel 
Migazzi Kristóf püspök szobrát

» 5. old.

Már javában tartanak a pótló-
lagos munkálatok, javítások a 
mélygarázsnál, a közbeszerzé-
si eljáráson nyertes kivitelező 
cégnek november 30-áig kell 
végeznie a feladatokkal.

A helyszínen tartott sajtó-
tájékoztatón Kovács Ágnes, a 
körzet önkormányzati képvi-
selője hangsúlyozta: most már 
tényleg belátható közelségbe 
került a beruházás vége, a léte-
sítmény átadását követően pe-
dig jelentős mértékben javulhat 
a belváros parkolási helyzete.

Pető Tibor fejlesztésekért 

felelős alpolgármester elmond-
ta: az ütemterv szerint a pót-
lólagos munkálatok elvégzését 
követően decemberben elér-
kezik a mélygarázs átadásának 

időpontja, s az önkormányzat 
az év végéig elkészítheti az el-
számolást a létesítmény városi 
tulajdonba kerülését lehetővé 
tevő 2 milliárd forintos állami 
támogatás kapcsán.

- Már javában dolgozunk a 
mélygarázs átadása utáni fize-
tős parkolási rendszer kimun-
kálásán, a cél értelemszerűen 
a belvárosi zsúfoltság jelentős 
csökkentése - mondta Pető Ti-
bor.

Az alpolgármester kiemelte 
még: a nagyjából egy évtizede 
húzódó beruházás vonatkozá-

sában korábban olyan finan-
szírozási elképzelés körvonala-
zódott, ami eladósította volna 
a várost, jelentősen csökkentve 
a más fejlesztésekre fordítható 
keretet, de végül az állam teljes 
mértékű támogatásával gazda-
godik Vác a mélygarázzsal.

- Ezúton is köszönetet 
mondok mindenkinek, aki bár-
milyen módon segítette ennek 
a beruházásnak a megnyugtató 
véghezvitelét, s természetesen 
köszönettel tartozunk a lakos-
ságnak is a türelemért - zárta 
szavait a városvezető.

Elkezdődtek a pótlólagos munkálatok a mélygarázsban
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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 

csütörtökjén 16:30
Telefonszám: 30/294-2645

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

Krauze István (Demokratikus Koalíció)

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, Na-
szály út, MÁV vasútvonala, illetve a kül-

ső Rádi út által övezett városrész.)
Fogadóórája: minden hónap második 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gombási út, illetve a Duna által határolt városrész.)
Fogadóórája: minden hónap első szer-

dáján 09-11 óra közötti időben. 
Helyszíne: Vác, Dózsa Gy. u. 53. 

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

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.

Forgalomkorlátozás
A mélygarázs térfelszín és a Posta park útfelújítása 
miatt forgalomkorlátozás lépett érvénybe szept-
ember 22-től kezdődően, a kivitelezési munkála-
tok várhatóan 7 hétig tartanak.

A forgalomkorlátozásban érintett útszaka-
szok: Posta park, Görgey utca, Zichy Hippolyt 
utca, Piac utca. Az ingatlanok megközelíthető-
sége a lehetőségek szerint a forgalomkorlátozás 
időszakában is biztosított lesz. A kivitelező kéri 
a lakosságot, hogy a kihelyezett tiltó, forgalom-
korlátozó és tájékoztató táblák jelzéseit fokozott 
figyelemmel kísérjék, és ne megszokásból közle-
kedjenek! A forgalmi rend változásának betartását 
a közterület-felügyelet és a rendőrség folyamato-
san ellenőrizni fogja a járműforgalom biztosítása 
végett.

Szíves együttműködésüket és megértésüket 
köszönjük! 
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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 
Marton Béla, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez időpont 
egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. A legutóbbi 
rejtvényként a régi kompkikötő lejárata szerepelt egy régi felvételen. 
Mostani feladványunk megfejtését október 15-éig várjuk.

HOL járunk?

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

Cservenák Péter gyűjteményéből

Szeptember 2-án ünnepi szentmisét követően leleplez-
ték és felszentelték Migazzi Kristóf püspök egész alakos 
bronz szobrát, mely a püspöki palota előtt kapott helyett 
- mint azt többen több alkalommal hangsúlyozták már, 
a szoborállítás régi adósság törlesztéseként értékelhető.

Az esemény rangját jelzi, hogy a szentmisét Chris-
toph Schönborn bécsi érsek (ebben a minőségében 
Migazzi utóda) vezette, s a helyi vezetők mellett jelen 

volt az olasz nagykövet, a Migazzi család több leszármazottja, képvi-
seltette magát a kormány, több testvérváros önkormányzata, arról nem is 
szólva, milyen sok polgár vett részt az ünnepi alkalmon.

Amióta célegyenesbe érkezett a szoborállítás ügye, különösen jól érzé-
kelhető volt, hogy széles körű közmegegyezés övezi a célt, a püspökség és az 
önkormányzat hozzájárulása mellett nagyon sok magánszemély is segített 
kisebb-nagyobb adománnyal.

Méltó is, hogy így van, hiszen a város nagyon sokat köszönhet a város-
építő püspöknek, gondoljunk csak a székesegyház, a papi szeminárium, a 
piarista gimnázium, az Irgalmas-rendi kórház, a ma börtönként működő 
Teréziánum vagy épp a Kőkapu építtetésére, szerzetesek, iparosok Vácra 
hívására, a hitélet erősítésére.

A Migazzi szobor Vác új büszkesége a köztéri alkotások sorában, s egy-
úttal ékes bizonyítéka, hogy az utókor megbecsüli a múltat, a múltban a 
közösségért különösen sokat áldozó, talentumaikkal nem fukarkodó szemé-
lyiségeket.
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HIRDETMÉNY

A múlt tanévben nyújtott kimagasló teljesít-
ményük alapján a "Vác Város Kiváló Diákja" 
kitüntető címet elnyert fiatalok köszöntésé-
vel kezdődött az önkormányzati képviselő-
testület szeptemberi ülése.

Fördős Attila polgármester, Mokánszky 
Zoltán alpolgármester és Steidl Levente, az 
illetékes szakbizottság elnöke adták át a kitün-
tetetteknek a díszokleveleket és emlékplaket-
teket.

Az általános iskolások között kitüntetés-
ben részesültek: Dolnay Gergely, Farkas Ger-
gely, Jedlicska Inez, Kriaszter Adél, Ponicsán 
Boldizsár, Ujhelyi Katalin, Tóth Nóra és Varga 
Dóra.

A jelenleg is középiskolás és a középfo-
kú tanulmányaikat időközben már befejezett 
díjazottak: Bánfalvi Zoltán Imre, Chilton 
Sára, Dalnoki Adrienn, Durugy Anna, Hajdú 
Zsombor, Kovács Vivien és Szabó Dorina.

A testület úgy határozott, hogy Vác a 
2017/2018-as tanévre vonatkozóan is csatla-
kozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíj pályázathoz: negyven-
öt szociálisan rászoruló hallgató részesülhet 
támogatásban a beérkező pályázatok alapján, a 
személyenkénti havi városi támogatás mértéke 
változatlanul 5000 forint.

Döntés született arról, hogy az önkor-
mányzat - kiegészítve a Magyar Evezős Szö-
vetség támogatását - 1 millió 665 ezer forint 
hozzájárulást nyújt a Vác Városi Evezős Club-
nak csónakházuk folyamatban lévő energe-
tikai korszerűsítése megvalósításához, illetve 
az eredeti határozati javaslat kiegészítéseként 
a grémium garanciát vállalt arra, hogy a város 
hosszú távon térítésmentes használati jogot 
biztosít az egyesületnek.

A Váci Fegyház és Börtön kérelmet nyúj-
tott be négy parkolóhely kialakításának enge-
délyezése érdekében a volt börtönkórház előtti 
területen. Ebben az ügyben - Kriksz István 
képviselőnek a büntetés-végrehajtási intézet 
vezetésének jóváhagyásával előterjesztett mó-

dosító indítványa alapján - a grémium három 
parkolóhely kialakítását hagyta jóvá. Éspedig 
azzal a kikötéssel, hogy a Kőkaputól minimum 
huszonöt méter távolságban készülhet az első 
gépjármű beálló. 

Deákné Dr. Szarka Anita jegyző előter-
jesztése alapján a testület szabályozást fogadott 
el az önkormányzati beruházások és felújítások 
vonatkozásában.

A grémium - a szervezőknek és a közre-
működőknek szóló köszönetnyilvánítással - 
elfogadta a 25. Váci Világi Vigalomról készült 
beszámolót, s Ferjancsics László képviselő in-
dítványa alapján egyúttal úgy határoztak, hogy 
a jövő évi rendezvény idején díjtalanul látogat-
hatják majd az érdeklődők a különböző városi 
kiállításokat.

Steidl Levente képviselő előterjesztése 
alapján módosították a döntéshozók a közös-
ségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-
gatartásokról és azok jogkövetkezményeiről 
szóló rendeletet - a módosítás lényege a tűzi-
játékok használatának szigorúbb szabályozása, 
különös tekintettel a telepszerű többszintes 
épületek környékére.

A testület döntése értelmében egyirányúvá 
válik a forgalmi rend a Liliom utcában a Sán-
dor utca irányába, továbbá a jobb oldali járdán 
engedélyezett lesz a félkerekes parkolás.

A zárt ülés napirendjeiről szóló sajtótájé-
koztatón Fördős Attila polgármester elmond-
ta: a nyílt pályázaton hasznosításra kínált volt 
Karacs Teréz Kollégium megvételére tizenkét 
ajánlattevő jelentkezett, tizenegy pályázat bi-

zonyult érvényesnek, a testület pedig a VK 
Ház Kft.-t rangsorolta az első helyre, győztes-
nek jelölve.

Eldőlt, hogy az idén Hostyinszki Katalin, 
Ráczné Tóth Márta és Palánkiné Kiss Andrea 
részesül a "Vác Város Szociális Munkáért" ki-
tüntető címben. 

Augusztus 15-én rendkívüli ülést tartott az 
önkormányzati képviselő-testület.

A grémium lakóövezetté nyilvánította a 
Mező utca és a Törökhegyi út találkozásánál 
lévő korábbi GE tulajdonú egykori sporttelep 
területét, ahol a döntés értelmében 40 lakásos 
társasház épülhet.

Mivel az önkormányzat értékesíteni kí-
vánja a volt Karacs Teréz Kollégium épületét, 
ezért szükségessé vált levenni az ingatlanról a 
jelzálogot, helyette több más épületet terhel-
nek meg jelzáloggal, összesen 422 millió forint 
értékben.

HiRdetmény
Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 
22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján 
az alábbi tájékoztatást adom:
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te 2017. augusztus 15.-i rendkívüli ülésén az 
alábbi rendeletet alkotta:
21/2017.(VIII.16.) sz. rendeletmódosítás – az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 
gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az 
önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve 
hasznosítása során alkalmazandó pályáztatási 
szabályokról szóló 22/2014.(VI.20.) sz. rende-
letről:
Az önkormányzat felújítási, beruházási 
feladatinak megvalósítása sok esetben hitel 
felvételével jár, melyhez ingatlanfedezet biz-
tosítása szükséges. A nagy értékű ingatlanok 
jelentős része műemléki és helyi védettség alatt 
áll, a korlátozottan forgalomképes törzsva-
gyoni körbe tartozik, ezért jelzálogfedezet-
ként nem hasznosítható.
A rendelet a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi 
Osztály 129. sz. irodájában megtekinthető.

Deákné Dr. Szarka Anita s.k. jegyző

A testületi ülésekről jelentjük

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

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptember 21-i ülésén 
az alábbi rendeleteket alkotta:

- 22/2017.(IX.22.) 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 bevételek költségvetési rendelet-
be történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást követően az önkormányzati 
szintű költségvetés főösszege: 11.967.631 eFt.

- 23/2017.(IX.22.) sz. rendeletmódosítás – a közösségi együttélés alapvető 
szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló 31/2016.
(VII.15.) sz. rendeletről: A tűzijátékok használatának nagyszámú elterjedésére 
tekintettel és az abból fakadó balesetek számának csökkentése érdekében szük-
ségessé vált önkormányzati rendeletben szabályozni a tűzijátékok használatát.

- 24/2017.(IX.22.) sz. rendeletmódosítás – a köztemetőről és a temetke-
zés rendjéről szóló 35/2014.(XI.14.) sz. rendeletről: A temetőkről és a temet-
kezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (Ttv.) 40. §-ban rögzítettek alapján a 

köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja 
meg és a díjmértéket évente felülvizsgálja. Jelen módosítással az önkormányzat 
a 2017. évre vonatkozó felülvizsgálatnak tett eleget és a korábbiaktól eltérően 
megváltoztatta a díjmértéket, továbbá egy új díjelemet állapított meg a „Váci 
lakóhellyel nem rendelkezett elhunyt esetén fizetendő temetési hely megváltási 
pótdíj” elnevezéssel.

- 25/2017.(XI.22.) sz. rendeletmódosítás – a személyes gondoskodást nyúj-
tó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló: 14/2016.(III.18.) sz. rendeletről: A rendelet 1. sz. mellékletének 
technikai átvezetése vált szükségessé.

- 26/2017.(IX.22.) sz. rendeletalkotás – a váci 2058 hrsz-ú kivett, közterü-
let 68 m 2 területrész törzsvagyonból történő kivezetéséről: Előzetes felméré-
sek alapján a 68 m 2 terület átcsatolásával, határrendezésével lehet az utca végét 
használhatóvá tenni, rendezett tulajdoni viszonyokra alakítani.

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

Vác, 2017. szeptember 22. 
Deákné Dr. Szarka Anita s.k.jegyző
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Szeptember 2-án ünnepi szentmisét 
követően leleplezték és felszentelték 
Migazzi Kristóf váci püspök, bécsi ér-
sek egész alakos bronz szobrát, mely a 
püspöki palota Konstantin tér felőli ol-
dala előtt kapott helyet.

A díszvendégek sorában ott volt 
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának államtitkára, Fördős 
Attila polgármester és az önkormányzati 
képviselők-testület több tagja, valamint a 
Migazzi család számos leszármazottja is. 

- Mindannyian kapunk talentumokat 
ajándékba az Úrtól. Sőt, Isten mindent 
nekünk adott. Lehet, hogy ez nem pénz-
ben mérhető gazdagság, de az evangéli-
um, a mindenható szeretet mindennél 
többet ér - mondta Christoph Schönborn 
bécsi érsek a szoboravatást megelőző ün-
nepi szentmisén a napra szentelt evangé-
liumi részre reflektálva. - Az ajándékot 
eláshatjuk, talentumainkat elrejthetjük, 
de akkor a példabeszédben szereplő ha-

szontalan szolgához leszünk hasonlóak. 
A másik lehetőség, hogy igyekszünk jól 
sáfárkodni isteni adományainkkal. Ho-
gyan lehetséges ez? Növelnünk kell és 
másokkal is meg kell osztanunk hitünket, 
továbbadva az evangéliumi örömhírt.

Christoph Schönborn kiemelte: előd-
je, Migazzi Kristóf olyan személyiség 
volt, aki osztozott adományaiból, min-
denhol építővé vált, ahova a szolgálata 
rendelte - jelentős épületek sorának elké-
szültét támogatta, de ennél is fontosabb, 
hogy a hitélet erősítésében is élen járt, 
példát adva az utókornak.

- Európában ma az előtt a kérdés előtt 
állunk, hogy elrejtjük kereszténységünket 
vagy megéljük azt. Ha csak konzerválni 
akarjuk hitünket, el fogjuk veszíteni azt, 
ha csak régi szép épületekként tekintünk 
templomainkra, akkor azok holt kövekké 
válnak. Hála az Úrnak, a krisztusi hitbuz-
góság nem múlt el a világból, de nekünk 
itt az öreg kontinensen újra meg kell ta-
lálnunk az igaz utat - figyelmeztetett a 
főpap.

Beer Miklós megyéspüspök a szent-
mise végén úgy fogalmazott, hogy ma az 

európai népeknek ugyanannyira szüksé-
gük van egymásra, az összefogásra mint 
évszázadokkal korábban.

A szertartást követően elérkezett a 
Migazzi-szobor (Raffay Dávid szob-
rászművész alkotása) leleplezésének és 
felszentelésének ünnepi pillanata, miután 
Dr. Áfra Tamás, a szoborállítást kezde-
ményező és az ügyet végigvivő Migazzi 
Alapítvány képviselője átadta az alkotást 
a város közösségének.

Az alapítvány az ünnepi alkalom 
kapcsán megalapította a Migazzi-díjat, 
melyet elsőként Pálos Frigyes őrkanonok 
és Szalay István, a Váci Városvédők és 
Városszépítők Egyesülete alapító elnö-
ke érdemelt ki - az elismerést a jövőben 
minden évben Migazzi püspök születés-
napján vehetik át a kitüntetettek. R. Z.
A szoborállítás kezdeményezője a 
Migazzi Alapítvány volt, s a nemes célt 
értelemszerűen a püspökség és a városi 
önkormányzat is támogatta, nem is be-
szélve a civil hozzájárulásról - templomi 
gyűjtések, jótékonysági kulturális esemé-
nyek révén, egyéni adományozóként is 
nagyon sokan hozzájárultak a költségek 
előteremtéséhez. 

A város számos papír-írószer boltjában találkozhattak a vásárlók 
a tanévkezdés előtti hetekben egy jótékony célú adománygyűjtés 
felhívásával. "Arra szeretnénk megkérni Önöket, hogy a taneszkö-
zök megvásárlásakor tegyenek a kosarukba: egy füzettel, színes ce-
ruzával, ceruzával, rajzlappal, vonalzóval, bármi hasznossal többet, 
és hozzák el nekünk, hogy a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
(Vác, Deákvári Fasor 2.) augusztus végén eljuttathassa a rászoruló 
családoknak!" - állt a boltokban kihelyezett kis plakátokon.

Mint azt a kezdeményező intézmény igazgatója, Pető Csilla 
elmondta, igen sokan segítséget nyújtottak az akcióban, számosan 
valóban személyesen elvittek a központba különböző iskolaszere-
ket, mások az üzletekben hagyták adományukat, amelyeket több 
bolt további termékekkel egészített ki.

- Köszönetet mondunk mind az üzleteknek, mind az ado-
mányozóknak, akik csatlakoztak akciónkhoz, amelyet a szolgálat 
munkatársai, a polgármesteri hivatal és más önkormányzati in-
tézmények dolgozói is nagyban segítettek - emelte ki Pető Csilla, 
hozzátéve, hogy tanév közben is várják a további iskolaszer ado-
mányokat.

A kelme megkopott, de a jelképi értéke megmaradt annak a zászlónak, 
amelyet a Homoródremetén élők évtizedekig padló alatt és padláson 
tartottak.

Fördős Attila polgármester elkészíttette a szinte teljesen tönkre-
ment eredeti magyarság-szimbólum hű másolatát, amelyet a falu bú-
csúnapján, ünnepélyes keretek között szenteltek meg, az eseményre 
Kovászna, Brassó és Kolozs megyeiek is érkeztek. 

Fördős Attila nem először ajándékozta meg a mindössze huszon-
négy családos kis határon túli települést.

- Hosszú évek óta járok ebbe a faluba. Egy nagyon kedves székely 
barátom szülőfalujáról van szó. Az elmúlt évek alatt azt tapasztaltam, 
hogy kezd a falu ismét életre kelni, benépesedni, az ott lakók meg-
segítésére próbáltam ezt az ajándékot elkészíttetni. Már három-négy 
éve minden karácsonykor összekészítek egy szeretetcsomagot, amelyet 
minden családnak adok. Ezen kívül a templomkert és az orgona felújí-
tásában is segítő szerepet vállaltam – mondta a polgármester.

A Vác testvérvárosától, Székelyudvarhelytől 15 kilométerre lévő 
Homoródremetén élők a rossz állapotú, a háború alatt rejtegetett zász-
ló most elkészített, újra felmutatható becses másolatát vitrinben őrzik.

Szobrot kapott Migazzi Kristóf, 
a városépítő püspök

Sikeres iskolaszer gyűjtő akció Új zászlót kapott Homoródremete
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Az elmúlt hetekben elkészült a 
Gombási út egyik problémás sza-
kaszának kiszélesítése, valamint a 
Sejcei úti buszforduló környéké-
nek aszfaltozása.

A 20 millió forint összkölt-
ségből végrehajtott felújításra 
azért volt szükség, mert a jelentő-
sen elhasználódott hegyi úton las-
san a buszközlekedés is ellehetet-
lenült, pedig a területen sokaknak 
ez jelenti az egyetlen közlekedési 
lehetőséget lakóhelyük és a város 
között.

Az utóbbi években ez már 
a második jelentősebb volume-
nű felújítás volt a Sejcei úton, és 
ahogy legutóbb, ezúttal is az ön-
kormányzat és a DDC összefogá-
sával, fele-fele arányú költségvál-
lalásával valósult meg a beruházás.

Balkovics Péter, a körzet ön-
kormányzati képviselője rendkí-
vül fontos eredménynek tartja az 
újabb útrekonstrukciót, annál is 
inkább, mert korábban évtizede-
kig teljesen elsikkadt ez a feladat.

Fördős Attila polgármester 
kiemelte: a város külterületein 
élőknek technikailag az infra-
strukturális beruházások biztosít-
ják a településhez való kötődést, és 
rendkívül fontos minden beruhá-
zás, ami növeli a komfortérzetet.

- Minden váci lakosra szük-
ség van városunk építésében, re-
mélem, hogy az itt élők életkörül-
ményeinek változása is azt fogja 
hozni, hogy az alkotóenergiák en-
nek érdekében felszabadulnak - 
mondta a városvezető, kifejezve 
köszönetét a DDC-nek a beru-
házáshoz nyújtott támogatásért.

Méltó megemlékezés az államalapítás nemzeti ünnepén
Az ünnepnapok lényege a 
megállás a rohanó időben, 
az elgondolkozás, erőgyűj-
tés, mert ha a jók tétlenek 
maradnak, máris veszítet-
tünk, de ha sokan és mind 
többen megteszik a magu-
két a hazáért, nemzetért, 
biztos lehet a fennmaradás, 
a további felemelkedés - fo-
galmazódott meg az állam-
alapítás ünnepének városi 
megemlékezésén.

A hagyományokhoz híven a 
Szent István szobornál tartott 
eseményen közreműködött a 
Vác Civitas Szimfonikus Ze-
nekar, a Váczi Néptáncegyüt-
tes, a Váci Huszár és Nemzet-
őr Bandérium, Kóbor Tamás 
énekművész illetve Kiss Lara, 
a Karolina-iskola tanulója, aki 
elszavalta a "Vác Város Dísz-
polgára" kitüntetéssel elismert 
Fésűs Éva: Mottó című versét.

Az ünnepség szónoka Ta-
karó Mihály irodalomtörté-
nész volt, aki egyebek mellett 
megfogalmazta: manapság 
Magyarországot újra támadá-
sok érik és a külföldi bírálók 

hangját hazai szövetségesek is 
igyekeznek felerősíteni, ezért 
fontos, hogy a nemzetért fe-
lelősséget vállalók lelkét ne 
gyengítsék a bármilyen nagy 
hangerővel ismételgetett ha-
mis vélemények, állásfoglalá-
sok.

A szónok feltette a költői 
kérdést, mit jelent ma igaz 
magyarnak lenni.

- Elsősorban is hazafias ér-
zületről, hozzáállásról tesznek 
tanúbizonyságot a gyermeket 
vállalók. Ugyanígy felelős-
ségteljes magatartás az itthon 
maradás és a hazatérés. De ki 
kell emelni a vállalkozó szel-
lem jelentőségét is - sorolt 
néhány fontos szempontot 
Takaró Mihály, megemlítve, 
hogy sok a teendő a haza, a 
nemzet további épülése, erő-
södése érdekében.

A hagyományokhoz hí-
ven az esemény kiemelkedő 
momentuma volt az új kenyér 
megáldása, a szolgálatot Beer 
Miklós megyéspüspök végez-
te, hangsúlyozva: a mindenna-
pi táplálékért való hálaadással 
együtt fontos az elesettekért, 
nélkülözőkért való személyes 
felelősségvállalás szemléleté-
nek megélése.

Ezután a legrangosabb 
városi elismerések idei kitün-
tetettjeinek köszöntése követ-
kezett, a díjakat Fördős Attila 
polgármester adta át.   

A "Vác Város Díszpolgára" 
kitüntető címet az idén Fésűs 
Éva írónő érdemelte ki, aki a 
rövid méltatás szerint mun-

kásságával sokat tett és tesz 
a gyerekek egészséges lelki 
fejlődéséért, írásait szeretik és 
nagyra értékelik a diákok és 

felnőttek egyaránt. (A kitün-
tetést az írónő távollétében fia, 
Temesi Balázs vette át, tolmá-
csolva a gyermekéveiben Vá-
cott élő, a városhoz ezer szállal 
kötődő édesanyja köszönetét.)

Egyéni "Pro Urbe" kitün-
tetést vehetett át Buchwald 
Imre, aki szakemberként és 
magánszemélyként egyaránt 
sokat tett és tesz Vác város fej-
lesztéséért, történelmi jelentő-
ségű emlékműveinek felújítá-
sáért.

Ugyanebben az elismerés-
ben részesült John P. Marshall, 
a Vác FC labdarúgó klub tu-
lajdonosa, aki saját pénzét és 
egyéni energiáját nem kímélve 
példamutatóan sokat tesz Vác 
egyik reprezentáns sportegye-
sületéért és így a város hírne-
vének öregbítéséért.

A díjak átadása után a vá-
rosi ünnepséget a Szent István 
szobor megkoszorúzása zárta. 
Ribáry Zoltán

Napkollektorok segítik a kórház melegvíz ellátását

Átadták a felújított 
Sejcei utat

A múlt év végén - három 
projektre - elnyert 106 mil-
lió forint állami támogatás-
nak köszönhetően többek 
között napkollektorokkal 
korszerűsítették a Jávorszky 
Ödön Kórházban a hálózati 
melegvíz rendszert.

A szalagátvágó ünnepi 
eseményen Rétvári Bence, 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának parlamenti 
államtitkára bejelentette: az 
idén újabb 220 millió forint 
állami támogatásban része-
sül a térségi hatáskörű váci 
kórház, ezúttal műszerfej-

lesztésre, továbbá csaknem 
négyszáz millió forint áll az 
intézmény rendelkezésére a 
járóbeteg ellátó központ re-
konstrukciójának tervezési 
feladataira.

Sámoly György, a kór-
ház főigazgatója kiemelte, 
hogy az 57 millió forint ér-
tékű napkollektoros fejlesztés 
révén értelemszerűen a ko-
rábbinál jóval kevesebb gáz 
felhasználására lesz szükség 
a melegvíz előállításához, ez 
pedig számottevő költség-
csökkenést eredményezhet.

A tavaly elnyert állami 

támogatásnak köszönhetően 
a napkollektoros fejleszté-
sen túlmenően az intenzív 
osztály és a központi műtő 
folyadékhűtőjének cseréjét is 
sikerült megvalósítani a hi-
deg energia ellátás hatékony-
ságának növelése, valamint 
az üzembiztonság fokozása 
érdekében, illetve a központi 
sterilizálóban az eddig hasz-
nált, elavult sterilizátorokat 
új plazma sterilizáló váltja, 
ami garantálja a biztonságos 
betegellátást, a műtétes szak-
mák folyamatos steril esz-
közellátását. R. Z.

A kórház fűtési és melegvíz ellátó 
rendszere 1968-1983 között készült. 
Műszaki állapota, technikai színvo-
nala is az építés időszakára jellemző. 
A napkollektorok telepítésével, vagyis 
a megújuló energiák hasznosításával a 
használati melegvíz termelés energia-
költsége jelentősen csökkenthető. 

A projekt megvalósítása során 95 
darab napkollektort iktattak be a je-
lenlegi HMV rendszerbe. A használati 
hideg-, illetve melegvíz oldalon mind-
két helyen a hálózati hidegvíz a nap-
kollektorokon áthaladva felmelegszik és 
a velük sorba kötött víz/víz hőcserélők 
csak a még hiányzó hőteljesítményt 
pótolják. A megtakarított hőenergia ár 
- átlagértékkel számolva - várhatóan 
több millió forint lehet évente.
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Kiemelt turisztikai térség 
besorolást kapott a Dunakanyar
Jelentős fejlesztések aktua-
litásairól, Vác testvérvárosi 
kapcsolatainak eseményeiről 
volt szó a városvezetők au-
gusztus 24-én tartott sajtótá-
jékoztatóján.

A Magyar Közlönyben 
augusztus 18-án közzétett kor-
mányhatározat szerint a Du-
nakanyar - ötödikként a sor-
ban - kiemelt turisztikai térség 
státuszt kapott, a 70 települést 
felölelő régióban a következő 
években 35 nagy volumenű 
fejlesztést terveznek 69,81 mil-
liárd forint hazai forrásból. 

- A fejlesztések között ki-
emelkedő elem a dunai gyors-
hajózás infrastruktúrájának 
korszerűsítése és bővítése, en-
nek keretében új kikötőhely 
létesülhet a váci Duna-sza-
kaszon. Nagyon fontos, hogy 
csaknem 3 milliárd forintos 
előirányzat szerepel a tervek-
ben Vác barokk belvárosá-
nak fejlesztésére. Ugyancsak 
kiemelkedő eredmény, hogy 
hozzávetőlegesen 1 milliárd 
forint juthat a már régóta ter-

vezett múzeumi negyedünk 
megvalósítására - sorolta a 
várható beruházásokat Fördős 
Attila polgármester.  

A városvezető ismertette, 
hogy befejeződött a mélyga-
rázs pótlólagos munkálatainak 
elvégzésére vonatkozó pályá-
zati eljárás, a kiválasztott ki-
vitelezőnek a szerződéskötés 
után 60 napos határidővel kell 
végeznie a feladattal.

Pető Tibor fejlesztésekért 
felelős alpolgármester a terve-
zett mobilgát beruházásának 
aktualitásaként kiemelte, hogy 
az előkészítés szakaszában el-
végzett felmérések alapján több 
vonatkozásban, több szakasz 
esetében meg kellett változ-
tatni a védmű terveit, mindez 
megnöveli a költségeket, tehát 
a város igényt nyújtott be a ko-
rábban elnyert csaknem két és 
fél milliárd forintos összeg ki-
egészítése érdekében.

- Nagyon fontos fejlesz-
tésként, az állam biztosította 
forrásból új bölcsőde épülhet 
a Bauer Mihály utcában, ezzel 
hosszabb távra vonatkozóan is 

kielégíthetjük a kisgyermekek 
bölcsődei ellátására vonatkozó, 
növekvő igényeket - folytatta 
Pető Tibor a küszöbön álló fej-
lesztések sorát.

Végül megemlítette még, 
hogy jól halad a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség beru-
házásában megvalósítandó új 
csónakház kivitelezésének elő-
készítése.

Mokánszky Zoltán spor-
tért és kultúráért felelős al-
polgármester elöljáróban 
megemlítette, hogy Vác már a 
fesztiválváros titulust is kiér-
demli, mint emlékeztetett, az 
idei idegenforgalmi főszezon-
ban különösen gazdag kínálat 
csábította az érdeklődőket.

- Külkapcsolataink vonat-
kozásában kiemelt szerep jut a 
kultúrának és a sportnak, így az 
idei nyári szezonból, a teljesség 
igénye nélkül kiemelem a finn 
és a japán testvérvárosunkból 
érkezett diákcsoportok vendé-
gül látását, a zetelakai néptánc-
csoport nagy sikerű fellépését 
- mondta az alpolgármester. 

R. Z.

Új köztéri kereszt 
áll a Szent Rókus  
kápolnánál
Augusztus 16-án ünnepi 
búcsúi szertartás keretében 
Beer Miklós megyéspüs-
pök és Csáki Tibor plébá-
nos felszentelte a váci Szent 
Rókus kápolna új köztéri 
keresztjét, amely a korábbi-
tól eltérően hangsúlyosabb 
színtéren, az épület előtti 
kis térségen kapott helyet.

A plébánia és az egyház-
megye összefogásával két 
évvel ezelőtt gyönyörűen 
megújult a műemléki vé-
dettségű kápolna belső tere, 
ennek a megújító munká-
nak a folytatása a kereszt-
állítás.

Korábban is állt egy ke-
reszt a kápolnánál, de úgy-
mond eldugva, az épület 
hátsó oldalánál.

- Fontos, hogy a szeretet 
jelképei jól láthatóak legye-
nek, ezért is jelentős ennek a 
keresztnek a felállítása ezen 
a korábbinál hangsúlyosabb 
helyen - mondta az ünne-
pi eseményen Csáki Tibor 
plébános, kiemelve ebben 
az ügyben is az önkormány-
zattal való építő együttmű-
ködés jelentőségét, méltatva 
az adományozók, a munká-
jukkal segítő mesterembe-
rek hozzájárulását.

Az új kereszt talapza-
tán János evangéliumának 
egy részlete olvasható kőbe 
vésve: "Mert úgy szerette 
Isten a világot, hogy egy-
szülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne, el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen." 

Ribáry Zoltán

A hagyományokhoz híven az 
önkormányzat is felköszön-
tötte az utóbbi hónapokban-
hetekben kerek születésna-
pot ünneplő szépkorúakat, 
Mokánszky Zoltán alpolgár-
mester és Mohácsiné Dim 
Rita, az Intézményfelügyeleti 
és Humán Osztály vezetője 
látogatták meg őket, átadva 
nekik az Orbán Viktor mi-
niszterelnök kézjegyével el-
látott díszoklevelet és a város 
ajándékát.

A 90. életévét júliusban be-
töltött Báron Istvánné, Magdi 

néni korát meghazudtolóan 
friss és életvidám, ez, mint el-
mondta, örökölt tulajdonsága, 
de mindennapjait népes csa-
ládja tagjainak mindennapos 
látogatásai is boldogítják: már 
négy unokával és két déduno-
kával is büszkélkedhet.

Az ünnepelt aktív éveiben 
varrónőként dolgozott hosz-
szú-hosszú időn át az egykori 
Senior Kötöttárugyárban.

Manapság tip-top lakása 
rendben tartásával, olvasással, 
tévézéssel tölti legszívesebben 
az időt, de olykor még horgol 

is, munkái megbecsült 
ajándékok családi kö-
rében.

A szeptember kö-
zepén - szintén 90. 
születésnapja alkal-
mából - köszöntött, 
aktív éveiben tanító-
ként dolgozó Dr. Kiss 
Nándorné (leánykori 
nevén Harasztosi Má-

ria) szűkebb körű családi éle-
tének főszereplője két lánya és 

két unokája, szerető körben él 
idősebb gyermekével és vejével.

Marika néni gondolatai-
ban, elmondása szerint igen 
élesen élnek a hosszú évtize-
dek - világtörténelmi esemé-
nyekkel átszőtt, olykor családi 
traumákat is hozó - emlékei, 
ezekről készséggel beszél, de 
csak rokonainak, szeretteinek - 
érdeklődésünkre csupán annyit 
mondott, hogy családjuk törté-
nete kész regény.

Szeretettel köszöntjük a szépkorú ünnepelteket
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Szeptember 11-én átadták Vác első 
elektromosautó-töltőállomását a 
Vörösház udvarán, a jövőben a tervek 
szerint három további helyszínen kap-
hat helyet ilyen berendezés a városban.

- A környezetbarát közlekedés elter-
jesztéséhez széleskörű összefogásra van 
szükség, ebben pedig önkormányzatunk 
is igyekszik kivenni a részét - mondta 
az átadáskor Mokánszky Zoltán alpol-
gármester.

Rétvári Bence, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának parlamenti 
államtitkára felidézte, hogy Vác mindig 
is a magyar közlekedési innováció köz-
pontja, egyik gyújtópontja volt, hiszen 
1846-ban a Budapest-Vác vasútvonal 
volt az első Magyarországon, most pe-
dig a város élen jár az elektromos autó-
használat fejlesztésének területén is.

Lepsényi István, a Nemzetgazda-
sági Minisztérium illetékes államtitká-
ra hangsúlyozta: az országnak fontos, 
hogy ne maradjon ki a közlekedés fejlő-

Tornaszobát avattak a 
tagóvodában
Szeptember 11-én ünnepélyesen felavat-
ták Deákváron, a Sirály utcai Tagóvodá-
ban az újonnan kialakított tornaszobát.

- Nagyon fontos célnak kell tekinteni 
a gyerekek sportos életmódra nevelését, 
és ehhez meg is kell teremteni a feltéte-
leket, önkormányzatunk kiemelten fontos 

feladatának tartja az ilyen célú intézmé-
nyi fejlesztések támogatását. Jó példa erre 
ennek a kis tornaszobának a kialakítása 
is, aminek köszönhetően már a hidegebb, 
csapadékosabb időszakokban sem okoz 
majd gondot az apróságok mindennapi 
megmozgatása. A beruházás nagyrészt 
városi forrásból valósulhatott meg, de 
nem feledkezhetünk meg a családok ál-
dozatvállalásáról, a hozzájárulást nyújtó 
cégek, vállalkozások segítségéről sem, kö-
szönet jár minden támogatónak - mondta 
az ünnepi alkalom kapcsán Mokánszky 
Zoltán alpolgármester.

Az esemény fénypontja természete-
sen egy igen sok kisgyereket megmozgató 
közös testgyakorlat bemutató volt, melyre 
már napok óta készültek az apróságok.    

Új udvari játszóeszköz
a Baba utcai bölcsődében
Egy fejlesztő elemekkel is felszerelt játszóvár-
ral gazdagodott a Baba utcai bölcsőde a Mi-
chelin Hungária Kft. adományaként.

- Nagyon jó helyre került ez az új udva-
ri játszóeszköz, amely segítheti a kicsinyek 
mozgáskoordinációjának és más készségeinek 
fejlesztését - mondta az átadáskor Mokánszky 
Zoltán alpolgármester.

Fördős Attila polgármester köszönetet 
mondott az adományozó Michelin Hungária 
Kft-nek, s kiemelte, hogy a különböző cégek 
társadalmi felelősségvállalási programjai má-
soknak is példát adhatnak.

Szabó Róbert, az adományozó cég váci 
telephelyének vezetője elmondta: a Michelin 
Hungária Kft. felelősségvállaló vállalat, és ezt 
a munkavállalóik megbecsülésén túlmenően a 
közösségi célok támogatásában is igyekeznek 
kifejezésre juttatni.

Tenczel Ferencné, a bölcsőde vezetője el-
mondta: folyamatosan igyekeznek bővíteni a 
már több mint ötven éves, integrált nevelési 
programot megvalósító intézmény játék- és 
eszközparkját, de lehetőségeik végesek, így 
hálás köszönettel fogadnak minden adományt. 

Több mint negyven csapat 
főzött a lecsófesztiválon

Több ezer adagnyi lecsó, illetve lecsó típusú étel 
főtt a főtéren a szeptember 2-án rendezett ha-
gyományos lecsófesztiválon - a szervező Ven-
dégvárók Váci Egyesülete az idén is jótékony 
célra, ezúttal több beteg gyermek családjainak 
támogatására fordítja az összegyűlt bevételt.

A baráti közösségek, egyesületi-, intézmé-
nyi- és céges csapatok szakácsai lelkesen főztek 
a járókelők pedig kóstoltak és vásároltak, közel 
3000 adag fogyott a 200 forintért kínált por-
ciókból.

- Nagyon szép időnk lett végül, és az a lát-
vány, ahogy hullámzott a nép, mint a hullám-
vasút Vác főtrén, fantasztikusan izgalmas volt. 
A visszajelzések is azt igazolják, hogy nagy-
szerűen sikerült a fesztivál. Büszkék lehetünk 
a nagy létszámú részvételre, a helyi fellépők-
re, a rendre és tisztaságra egyaránt - mondta 
Fónagy István főszervező.

Lecsó kategóriában a Sinosz váci egyesüle-
te győzött, a második az FM Class L csapata, 
a harmadik a Váci Huszár-és Nemzetőr Ban-
dérium lett.

A lecsó jellegű kategória győztese a Laza 
Buborék elnevezésű csapat lett, a második he-
lyezett a DDC Kft gárdája, a harmadik pedig 
a Lecsókolom Anyádat nevű, Győrből érkezett 
kis társaság.

Elektoromosautó-töltőállomás
a Vörösház udvarán

déséből, ezért dolgozta ki a kormány az 
elektromobilitás elterjesztését ösztönző 
Jedlik Ányos tervet.

- A program révén azt szeretnénk 
elérni, hogy csökkenjen a közlekedés 
károsanyag-kibocsátása, növekedjen 
Magyarország energiabiztonsága, és tá-
mogatni kívánjuk a magyar vállalatokat 
és kutatóhelyeket, hogy minél jobban be-

kapcsolódhassanak 
az elektromobilitás 
fejlesztéseibe - 
emelte ki az állam-
titkár.

Ezt követően 
a díszvendégek és 
dr. Ugron Gáspár 
Gábor, az e-Mobi 
Elektromobilitás 
Nonprofit Kft. 
ügyvezető igaz-
gatója - nemzeti 
szalag átvágásával 
- átadták Vác első 
elektromosautó-
töltőállomását.
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Múltunk, közkincseink: A Vörösház Hősök voltak - Váciak az 
első világháború idején
Szeptemberben három héten át 
Vác Város Levéltára "Hősök vol-
tak - Váciak az első világháború 
idején" című dokumentumkiál-
lítását tekinthette meg a nagy-
közönség a művelődési központ 
emeleti galériájában.

A megnyitó alkalmából 
Fördős Attila polgármester kö-
szöntőjében emlékeztetett: a "nagy 
háborúként" említett világégés 
több mint harminchét millió áldo-
zatot követelt, közülük mintegy 14 
millió katonát.

- A monarchia népei és köztük 
is mindenekelőtt Magyarország 
különösen nagy vérveszteséget 
szenvedtek el. Ha valaki az életét 
adja annak reményében, abban a 
meggyőződésben, hogy ezzel kö-
zössége jobb sorsáért hoz áldoza-
tot, megérdemli az utókor háláját 
és tiszteletét. A halottak elvesztése 
egyrészt fáj a családoknak, de az 
egész nemzetnek veszteséget jelen-
tenek, hiszen a meg nem született 
gyermekek hiányoznak a nemzeti 
közösségből - mondta a városveze-
tő, felhívva a figyelmet az emléke-
zés és a tiszteletadás fontosságára.

Dr. Bonhardt Attila ezredes, a 
HM Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum – Hadtörténelmi Levéltár és 
Irattár igazgatója emlékeztetett: az 
I. világháború azért követelt olyan 
mérhetetlen veszteséget, mert az 
elterjedt általános hadkötelezett-
ség révén nemzetek, nemzeti had-
seregek álltak szemben, folyamatos 
volt a katonai utánpótlás, és először 
a történelem során földön, égen, 
vízen és víz alatt is dúlt az öldöklő 
harc.

- A csonka Magyarország 
halottainak száma is bőven meg-
haladta a százezret, nagy Magyar-
országra vetítve pedig hat-hét-
százezer közé tehető ez a szám, 
ami iszonyatos veszteséget jelent 
- mondta az igazgató.

Megemlítette: mivel nemze-
tek álltak szemben, az I. világhábo-
rúban még az volt a felfogás, hogy 
az elesett ellenfél már nem ellen-
ség, hanem hazája hősi halottja.

- Kívánom, hogy a nagy hábo-
rú századik évfordulója kapcsán el-
kezdődött nagyszabású adatgyűjtő 
munka révén létrejövő ilyen jelle-
gű dokumentumkiállításoknak, a 
megjelent és készülő kiadványok-
nak köszönhetően az elveszett 

nemzedék tagjai átvitt értelemben 
hazatérhessenek és végső nyu-
galmat találjanak - fogalmazott a 
hadtörténész.

Dr. Horváth M. Ferenc, a vá-
rosi levéltár igazgatója elmondta: a 
három éve elkezdett kutatás ered-
ményeként eddig 3254 váci szüle-
tésű vagy valamilyen szállal a vá-
roshoz kötődő áldozatról sikerült 
adatot gyűjteni, de a munka még 
folytatódik. R. Z.

A hónap fotója

Párban                                                 Gerengay Gusztáv felvétele

A napokban avatták a váci Vörösházban a város első E-töltő-
állomását, mármint átadták azokat az elektromos kiállásokat, 
amikre rácsatlakozva 1-2 óra alatt lehet feltankolni az elektro-
mos és hibrid üzemű gépjárművek akkumulátorait. Így válto-

zik a világ! A régi barokk gazdasági épület, ami kétszáz évvel ezelőtt egészen 
más céllal épült, most a legmodernebb technika ügyét is szolgálja.

Ha fel kéne sorolni néhány ikonikus épületet, a Vörösház biztosan az elsők 
között lenne, hiszen nincs váci, aki nem ismerné a belváros meghatározó épü-
lettömbjét. A köztudatban terménytárolóként szerepel a hatalmas objektum, 
az átlag polgár pedig legfeljebb annyit tud még róla, hogy a színe azért vörös, 
mert egykor olasz mesterek építették.

Hát gondoltam, bemegyek a levéltárba és kikérek pár, néhányszáz éves 
dokumentumot, amiből több is kiderülhet. Szerencsére a levéltár igazgatója, 
Horváth Ferenc, aki most is kimentett a több órás fáradságos munka alól, fel-
ajánlotta az egyik korábbi írását a Vörösházról, így hát a következő cikk jórészt 
az ő kutatásain alapszik.

Nincs eredeti forrás arról, hogy mikor adták át az épületet, mindenesetre a 
történetírók egymásnak hagyatékolva az 1731-es évszámot jelölik meg, vagyis 
erre az időpontra tesszük a „Nagy piros” születését. Ha pedig az épület ekkor 
készült el, akkor a két Althann püspök közül Frigyes volt az építtető, hiszen 
1718- tól 1734-ig ő volt a váci egyházmegye feje. Az olasz kőművesek pe-
dig úgy jönnek képbe, hogy III. Károly, aki a Habsburg trón, a magyar- és 
cseh királyság mellett még egy halom birodalomnak, például Nápolynak volt a 
királya, alkirálynak delegálta oda a váci püspököt. Frigyesünk így többet tar-
tózkodott Nápolyban, mint Vácon, aki ennek ellenére úgy gondolta: illene a váci 
püspökségének egy tisztességes éléskamrát építtetni. A nápolyi mesterek meg ott 
voltak kéznél, innen a vörös szín, ugyanis Nápoly épületeit is gyakorta festették 
okkervörösre. A homlokzatok egyébként 1700 tájékán ugyanazokkal a kőkeretes 
ablakokkal készültek, mint a Vörösháznál, jó példa a nápolyi S. Domenico tér 
néhány épülete, amiket virtuálisan a google maps-on keresztül is megtekinthet 
az érdeklődő. A vörös egyébként ritka és előkelő szín volt Magyarországon. Míg 
Olaszországban a „kert végiben bányászták”, addig nálunk legfeljebb az úri 
paloták belsejére futotta a jó minőségű vas-oxidból kevert vörösből. Nem hiába 
kapta a ragadványnevet az objektum, nem hiszem, hogy 1736 táján bármilyen 
vörös épület lett volna még a környéken. Mivel meg mi magyarok nem szeretjük 
a hosszú és fáradságos jövevényszavakat, mint például granarium, értelemsze-
rűen az egyetlen vörös színű ház a Vörösház nevet kapta, oszt kész!

Nos ennyit a színről és jöjjön a funkció: Horváth Ferenc kutatásából kide-
rül, hogy elsősorban lakóépület volt a Vörösház, nem pedig granarium, vagyis 
magtár, bár a gabonából jócskán volt a hatalmas háromszintes padláson is. A 
terménnyel teli fedél alatti főfronton laktak a püspöki birtokok részlegvezetői, 
például a magtár gazdatisztje, az erdőmester és egyéb fontosabb tiszttartók. 
A tömb baloldali szárnyában is volt ugyan egy fapadozatos magtár, a pin-
cében meg só, azonban ezt a részt is lakták, mégpedig a hajdúk, a béresek, a 
kocsihajtók, a borbiztos és a búzamérő. Velük szemben, a jobb szárnyban a 16- 
és 18 paripa abrakolására alkalmas istálló kapott helyet a lószerszámos kam-
rával, de itt is voltak lakások, mégpedig a tiszttartó és az udvari tisztikocsis 
otthonai. Volt még itt egy ököristálló is, az igavonásra alkalmas lóerők meg-
erősítése céljából. A ma ismert Vörösház itt véget ér, de a gazdasági komplexum 
nem, ugyanis az U alakú épület által határolt udvart hátul a béresek házai, 
illetve a kasznár az iktató és az erdőmester saját istállói zárták. Innen még egy 
újabb termetes kapun a hátsóudvarba jutott a dolgos ember, hogy a kívánalom 
szerint a hatalmas kocsiszínből előkészítse a megfelelő szekeret, és/vagy hintót 
a püspök számára. Itt egyébként további rengeteg jószág, ökrök, sertések és azok 
takarmányai kaptak helyet, sőt gazdasági szerszámok, gépek, például egy ud-
vari nyomtató is működött ezen a helyen.

Még egy érdekesség. A Vörösház 1731-ben a városon kívül épült meg, még 
az 1863-as levéltári térképen is a város szélére esik. Az épület előtt, a mai 
Csányi körút helyén a jószágok által feltört poros terület volt, akkoriban itt tar-
tották az országos állatvásárokat is, a hegy felé keletnek pedig mezőgazdasági 
földek és a püspök szőlősei helyezkedtek el.

A Vörösház a II. világháborút követően kikerült a püspökség kezéből és – 
ahogy Horváth Ferenc '99-es cikkében fogalmaz, az évtizedek során a több 
alkalmi tulajdonos inkább kihasználta, mint használta az épületet. Állaga 
úgy leromlott, hogy eredeti színéből alig maradt valami, mégis VÖRÖSHÁZ-
ként emlegettük. A romos épület végül a belváros szégyenfoltjává vált, míg 
a tulajdonos önkormányzat 2003-ban talált egy céget, amely több évtizedes 
üzemeltetésért cserébe vállalta az épület teljes felújítását. Azóta a Vörösház is-
mét virul és „pirul”!
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Katona Lajos Városi Könyvtár
Egészségmegőrző klub: Egészségmegőrző klub in-
dult szeptember közepén a könyvtárban. A havi két 
alkalommal, keddenként tartandó foglalkozásokon a 
részvétel ingyenes, de javasolt az előzetes e-mailes beje-
lentkezés (mindent.egeszsegesen@gmail.com) a férőhely 
biztosítása érdekében.
Október 2.
Őszi néphagyományok - előadás és kézműves foglalko-
zás 10 – 12 évesek részére.
Október 2., 9., 16., 30. - ZENEBÖLCSI
A 9 órakor kezdődő fél órás foglalkozáson babusgatós já-
tékokkal, gitár és furulyamuzsikával várjuk a kicsiket.
A foglalkozások nem ingyenesek!
Október 3. 9.00-16.00
Rendhagyó irodalomórák alsó és felső tagozatosoknak, 
Szabó Magda születésének 100. évfordulója kapcsán.
Előzetes regisztráció szükséges!
Október 5. 10.00- 12.00
Őszi munkálatok a kertekben: Komposztálás
Előadás és kézműves foglalkozás alsó tagozatosoknak. 
Előadó: Enyedi Bettina, a Zöldhíd Kft munkatársa
Előzetes regisztráció szükséges!
Október 5. 18.30
Író-olvasó találkozó Fábián Jankával
Beszélgetőtárs: Fazekas Lászlóné irodalomtanár
A belépés díjtalan!
Október 6. 11.00-13.00
Író-olvasó találkozó Kiss Ottóval
Alsó tagozatos gyerekeket várunk, előzetes regiszt-
ráció szükséges!
Október 12. 17.30
Az Operaház nagykövetei c. előadássorozatunk kereté-
ben: Ambrus Ákos operaénekes előadása, ezúttal felnőtt 
olvasóinknak!
A belépés díjtalan!
Október 14. 10.00-13.00
Családi nap – kézműves foglalkozás gyermekeknek
A foglalkozás ingyenes!
Október 24-27.
Nagy Dia Hónap
Délelőtt 10 órától délután négyig mesék, ifjúsági regé-
nyek diafilmen különböző korosztályok részére, illetve 
idegen nyelvű mesék és ifjúsági regények nyelvi szakkö-
rösök, nyelvtagozatosok számára.
Előzetes regisztráció szükséges!

Őszi Művészeti Hetek
Szeptember 30. 19 óra - Bartók-Pikéthy ze-
neiskola
Koncert a Kodály- és Lajtha-emlékév jegyében
(Közreműködnek: Dónusz Katalin és Huszár 
Anita énekművészek, Cs. Nagy Ildikó zongora-
művész.)
Jegyár: 800 ft (elővételben), 1100 ft (az elő-
adás napján)

Madách Imre Művelődési Központ
Október 1. 17 óra
Rusz Milán: Jávor „Pali” nagy mulatása
(Szereplők: Benkő Péter - Jávor Pál, Rusz Mi-
lán - a cigányzenész, Suki István – prímás, a 

Rajkó zenekar prímása)
Jegyár: 1200 ft (elővételben) 1500 ft (az elő-
adás napján)

Október 5. 18 óra
Pető Csilla: Lélektánc a Caminon - élménybeszámo-
lóval egybekötött könyvbemutató.
A belépés díjtalan!
Október 8. 19 óra
Vazul vére – történelmi rockopera
Jegyár: 3200 ft (elővételben), 3500 ft (az előadás 
napján)
Október 10. kedd és 11. szerda 10 és 14 óra szín-
házterem
Katáng: Adorján tortája (Az óvodásoknak szóló 
Boribon mesebérlet előadása)
A bérlet ára: 2300 ft, a belépőjegy ára előadáson-
ként: 800 ft
Október 13. 10 óra és 11.30
Déja Vu Quartet - Haydntól Michael Jacksonig (Az 
iskolásoknak szóló komolyzenei bérlet előadása)
A négy alkalmas bérlet ára: 3400 Ft (a kísérő peda-
gógusok részvétele díjmentes)
Október 14. 15 óra
Halász Judit: "Csiribiri"
Jegyár: 1800 ft (elővételben), 2000 ft (az előadás napján)
Október 15. 11 óra
Kicsi Gesztenye Klub
(A Kicsi Gesztenye Klubban a főszereplők különböző 
élethelyzetekben kalauzolják a kicsiket, segítenek levon-
ni az adott történet tanulságát, mindezt Dobrády Ákos 
fülbemászó dalaival megkoronázva.)
Jegyár: 2000 ft
Október 19. 19 óra
Bödőcs Tibor humorista önálló stand up comedy estje
Jegyár: 2500 ft (elővételben), 2800 ft (az előadás napján)

Váci Dunakanyar Színház
Víg Vác bérlet előadásai
Október 7. 19 óra
Michael Frayn: Még egyszer hátulról
December 15. 19 óra
Georges Feydeau: Az asszony körbejár
2018. február 10. 19 óra
Olt Tamás - Rák Zoltán: Déryné Hadművelet
(Bérlet Ára: 7900 Ft)
nyugdíjas bérlet előadásai
November 19. 19 óra
Vaszary Gábor: Ki a hunyó avagy bubus
2018. január 27. 19 óra
Halász-Eisemann-Békeffi: Egy ccók és más semmi
2018. április 21. 19 óra 
Kálmán Imre: A Cirkuszhercegnő
(Bérlet Ára: 7900 Ft)
Október 1. 18 óra
Lassú vonat - Földes László Hobo Bob Dylan koncertje
Jegyár: 2400 Ft 
Október 7. 19.00
Michael Frayn: Még egyszer hátulról
Vígjáték 3 részben a Víg Vác bérlet sorozatában
Színház, mi más - avagy káoszból rendet. 
Szóló jegyár: 3500 Ft 
Október 15. 18 óra
Örkény István - Nézzünk bizakodva a jövő-
be! A Baltazár Színház előadása - egypercesek 

Programajánló
több percben, zenével
Jegyár: 2500 Ft

Október 21. 19 óra
Vajda Katalin – Fábri Péter: ANCONAI SZEREL-
MESEK 2 - Zenés vígjáték a Magyarock Dalszínház 
előadásában
Jegyár: 3200 Ft
Október 22. 17 óra
Erich Kästner: A két Lotti - A Budaörsi Latinovits 
Színház és a Múzsák Társulat közös előadása. (Erich 
Kästner örököseinek az engedélyét a Verlag für 
Kindertheater Weitendorf GmbH (Hamburg) és a 
Hofra Kft. (www.hofra.hu) közvetítette.)
Jegyár: 2500 Ft

Kiállítások
”Szent László emlékére” - A BP ART Egyesület 
képzőművészeti kiállítása október 18-ig látható a 
MIMK emeleti galériájában.
Zsebben hordott művészet - A MAOE fotótago-
zatának vándorkiállítása október 16-ig látható a 
MIMK Kávézó Galériájában.
Bélyegkiállítás - A váci bélyeggyűjtő kör és a 
MABÉOSZ tematikus szakosztályának kiállítása a 
művelődési központ aulájában a reformáció 500 éves 
évfordulójának tiszteletére. A kiállítás megtekinthe-
tő október 24-29-ig.
Visszatekintés - A Magyar Fotóművészek Szövet-
sége Senior Alkotócsoportjának kiállítása a MIMK 
Átrium Galériájában. A kiállítás megtekinthető: ok-
tóber 13-tól november 10-ig.
"Szakrális és profán" című képzőművészeti kiál-
lítás a Katona Lajos Városi Könyvtár galériájában. 
Megnyitó: október 13-án 18 órakor, Sztankó Attila 
zebegényi plébános és Németh Árpád festőművész 
ajánlásával. A bemutató október 30-áig látható.

Születés hete
Az idén már Vác is csatlakozott a "Születés 
hete" című országos programhoz, az október 
11-14. között - a művelődési központban -  
tartandó ismeretterjesztő események főszer-
vezője a Vác Város Önkormányzat Szociális 
Szolgáltatások Háza és az intézményhez kap-
csolódó Jótevők Háza Alapítvány.

A művelődési központ Maklári termében 
tartandó eseményeken - mint azt Klinger Má-
ria pszichológus, főszervező kiemelte - a vá-
randós és kisgyerekes anyukák sok hasznos in-
formációt kaphatnak a csemeték neveléséhez 
védőnőktől, pszichológusoktól, szülésznőktől, 
szoptatási tanácsadóktól, pedagógusoktól.

Váci irodalmi szalon
A 2017/18-as szezonban új helyszínen, a Váci 
Piarista Gimnázium dísztermében várják a szer-
vezők a kortárs irodalom szerelmeseit - tájékoz-
tatott Matkovich Ilona főszervező.

Október 6-án este Térey János lesz az új évad 
első vendége.

Bérletek kaphatók a Lyra Könyvesházban 
(Vác, Piac utca 1.) 3000 forintos áron, diákbér-
let az első előadás előtt váltható 1000 forintos 
áron, érvényes diákigazolvány felmutatásával. A 
helyszínen, alkalmanként váltható jegyek ára 600 
forint.
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Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a 

Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg 
(Vác, Köztársaság út 34.) 2017. október havi hirdetései

Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra:
- Vác, Március 15. tér 22. fsz. 17. szám alatt található, 3188/A/17  
hrsz-ú, 208 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség - vendéglátás-
kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 22. fsz. 1. szám alatt található, 3188/A/1  
hrsz-ú, 194 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség + a hozzá tar-
tozó pince - vendéglátás-kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi 
körre
- Vác, Március 15. tér 21. szám alatt található, 3102/1/A/1 
hrsz-ú, 65 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség - vendéglátás-
kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Zrínyi utca 9. szám alatt található, 2707/1/A/22 hrsz-ú, 26 
m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség – kereskedelem-szolgálta-
tás tevékenységi körre
- Vác, Zrínyi utca 9. szám alatt található, 2707/1/A/20 hrsz-ú, 11 
m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség – kereskedelem-szolgálta-
tás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 16-18. szám alatti 3192/A/9 hrsz-ú, 36,7 
m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség – kereskedelem-
szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Nagymező utca 1. szám alatt található, 4513/A/2 hrsz-ú, 87 
m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség – kereskede-
lem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Földváry tér 16. szám alatt található, 4513/A/2 hrsz-ú, 87 m2 
alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiség – kereskedelem-
szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Zöldfa utca 1. szám alatt található, 4520/A/1 hrsz-ú, 142 m2 
alapterületű, nem lakás célú helyiség - kereskedelem-szolgáltatás 
tevékenységi körre
- Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2 db pavilon (külön-külön), 13-
13 m2 alapterülettel - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Deákvári főtér 987/8/A hrsz-ú autóbuszvárós pavilon, 47 m2 
alapterülettel - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Budapesti főút 21. szám alatt található, 3518/A/1 hrsz-ú, 39 
m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség (műemléki épület) - keres-
kedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
Lakások szociális alapon bérbeadásra:
- Vác, Földváry Károly tér 17. 2. em. 3. szám (2 szoba, 53 m2, kom-
fortos)
Lakások értékesítésre, nyílt pályáztatással:
- Vác, Báthory Miklós utca 16. fsz. 2. 3424/A/2 hrsz-ú lakás meg-
nevezésű ingatlan (1 helyiség, 19 m2)
(Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j 
pontja szerint ezen ingatlanértékesítés mentes az adó alól.)
- Vác, Dózsa György út 10. fsz. 4. 2465/A/4 hrsz-ú lakás megneve-
zésű ingatlan (1 szoba, 42 m2)
(Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j 
pontja szerint ezen ingatlanértékesítés mentes az adó alól.)

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

Postánkból:  Köszönet a ligettakarítás segítőinek
Szeptember 8-án és 9-én ismét megrendeztük az őszi liget-
takarítást, hogy mire eljön a Mária-napi búcsú ideje, tiszta 
és biztonságos környezet várja az érkező híveket a Hétká-
polnánál. 

A programban nyolc általános- és öt középiskola cso-
portjai vettek részt, akiket Mokánszky Zoltán alpolgármes-
ter és Kanyó Zsolt paraolimpikon, a Váci Városfejlesztő Kft. 
kommunikációs munkatársa köszöntött a nagy munka előtt. 

A lehullott avar összegyűjtése és zsákolása mellett jócs-
kán adódott lehetőség a szemétszedésre is, és mivel sok cso-
port eljött, a szemétgyűjtő csoportokból jutott a Gombás 
patak partjaira is, ahol a szemét kommandók a patak és a 
közterületek területéről összegyűjtötték, amit elhullattak 
azok, akiknek a szedésnél is itt kellett volna lenniük. A hul-
ladékok gyűjtése szelektíven történt. Az avart „big bagek”-be 
gyűjtötték a fiatalok. 

A civilek közül kevesen jöttek el, pedig nagy munka várt 
rájuk szombaton, mindaz, amit a diákok nem tudtak elvé-
gezni az előző napon, ezért is jött jókor Pető Tibor alpolgár-
mester, Manninger Gábor, Steidl Levente és Balkovics Péter 
képviselők segítsége, akik az erősebb középiskolásokkal váll-
vetve rakodták a teherautókra az avarral tömött big bageket 
és a szemetes zsákokat. 

A ligettakarítás megvalósításában nagy segítséget nyúj-
tott a Váci Városfejlesztő Kft, akik lehetővé tették a hulladék 
szelektív gyűjtését és gondoskodtak az elszállításról, de kö-
szönet jár a Pest Megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes 
Háznak is, akik a program operatív megvalósításában nyúj-
tottak segítséget és kedveskedtek a gyerekeknek csokival a 
munka után. Bíró György szervező

Köszönetnyilvánítás
„Köszönjük mindazok együttérzését, akik 

FALVAI  JÁNOST utolsó útjára elkísérték.
Hálás köszönetet mondunk a Jávorszky Kórház 

dolgozóinak, akik élete utolsó napján ápolták, valamint 
a MÁV-os és kórházi kollégáknak, barátoknak és is-
merősöknek, akik osztoztak fájdalmunkban.

Vác, Földváry tér, 
Nagymező u. 1-3.

 Tel.: 06-27/300-023,  
06-30/393-8555

Szemvizsgálat
dr. Szandányi Judit

szemész főorvos

Koncz Andrea 
optometrista, 

látszerészmester
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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       C 30       D 1       E

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

szeptember- 
október

Születések: Szendrényi Donát Máté és 
Nagy Krisztina gyermeke: Ádám, Halmágyi 
Roland és Szabó Dorottya gyermeke: Bo-
tond, Szárnyasi Péter és Bossányi Anita 
gyermeke: Zalán, Felbert Attila és Tóth 
Adrienn gyermeke: Marcell, Dudás Gábor 
és Hidvégi Mária gyermeke: Lia, Krausz 
Péter és Szilágyi Boglárka Barbara gyer-
meke: Lili Zselyke, Bartos Balázs és Mol-
nár Edina gyermeke: Dániel, Balogh József 
Mihály és Mészáros Nikoletta gyermeke: 
Zselyke, Farkas Ádám és Cserpán Beáta Il-
dikó gyermeke: Mercédesz, Molnár István és 
Gémesi Melitta gyermeke: Csenge, Hosszú 
Krisztián és Szabó Ágnes gyermeke: Ádám, 
Decsei Iosif és Nánási Rita gyermeke: Le-
vente László, Belvári Rajmond és Molnár 
Gyöngyvér gyermeke: Zsombor, Grósz 
Endre Gábor és Szabó Vivien gyermeke: 
Vivien Lilla, Lupek Gergő és Abelovszki 
Orsolya gyermeke: Vince, Fodor Ferenc 
és Somlai Márta gyermeke: Belián, Babics 
Ádám és Bosnyák Anikó gyermeke: Anna, 
Márkus Krisztián és Székely Zsófia gyerme-
ke: Szonja Valéria, Németh Attila és Dunai 
Tímea Erika gyermeke: Alina Kelda, Lázár 
Attila és Mari Hajnalka gyermeke: Bálint, 
Bander Szilveszter Csaba és Kelemen Vi-
vien gyermeke: Márk Tamás, Rácskay Fri-
gyes és Petyerák Enikő gyermeke: Bianka, 
Lieszkovszki Szabolcs és Szalma Alexandra 
Magdolna gyermeke: Máté János, Korbély 

Szabolcs Zsolt és Baranyi Márta gyerme-
ke: Liza Letícia, Pusztai Roland és Krajcsir 
Bernadett gyermeke: Alex, Sáray Viktor és 
Kormos Dalma gyermeke: Máté, Szunyog 
József és Vigh Anita gyermeke: Kevin József. 
 
Házasságkötések: Ábrahám István és Fe-
kete Annamária, Pécsi Kálmán Géza és 
Hanzel Zsófia, Szili Csaba és Dankó Haj-
nalka, dr. Zentai Gergely és dr. Kiss Dóra 
Anett, Rozsnyai László és Nagy Laura, 
Márton Lajos és Zséri Irén Ilona, Bukta 
Szabolcs Lajos és Veres Alexandra Fló-
ra, Gaál Gergely és Klippel Rita, Ovcsák 
András és Daucsó Ágnes, Lévay Gábor és 
Lukács Edina, Papp Tamás és Nagy Adri-
enn, Detre János és Szreseny Andrea, Hor-
váth Lajos Balázs és Gönczöl Szilvia Nelli, 
Kapuszta Bálint Márk és Újvári Laura, 
Horváth József és Tamás Ilona, Szedlacsek 
Márton és Seres Anna, Pusztai Róbert és 
Vandrus Lili Anna, Somogyi György és 
Kormosói Ilona Réka, Virág János és Tóth 
Piroska Ilona, Kriván Mátyás és Molnár 
Nikoletta, Kovács Ferenc és Dr. Reszl Ildi-
kó, Repiczki László és Horváth Zsóka Kata, 
Csapó Zoltán és Sági Edit, Lednyiczki 
Tamás és Halász Gréta, Járik Gergely és 
Sasvári Hedda Júlia, Básthy Zsolt és Borsy 
Bernadett, Solti Balázs és Bukros Melin-
da Mária, Sára Sándor és Nagy Orsolya, 
Jelenfi Gábor és Kárpáti Barbara Tímea, 

Novák Gergely Ferenc és Pitz Judit.
 
Elhunytak: Dóra Zsolt /1966/, Mellé-
nyi Róbertné sz: Strömpl Éva /1937/, 
Willinger Borbála /1932/, Zemen Pálné sz: 
Tóth Irén /1927/, Bognár Istvánné sz: Kiss 
Mária /1926/, Szakolczai Gergő /1975/, 
Molnár Nándor Barnabás /1951/, Szabó 
Béla /1955/, Csámpai István /1944/, Baji 
Ferencné sz: Hupek Mária /1953/, Vastag 
András /1971/, Bach Mátyás /1948/, Szij-
jártó Rozália /1936/, Bolka István /1961/, 
Kovács Józsefné sz: Thyll Emőke Mária 
/1939/, Bozori Imre /1929/, Benkó Mi-
hályné sz: Dudás Franciska /1930/, Bocsi 
István /1932/, Illó Sándorné sz: Lakatos 
Ágnes /1955/, Dr. Lukács László János-
né sz: Perecz Anna /1943/, Lengyel János 
/1932/, Iker Győző /1955/, Veres Péter 
/1955/, Fogarassy Istvánné sz: Kurdi Er-
zsébet /1923/, Bercsényi Kálmán János 
/1930/, Ráduly Lajosné sz: Nagy Róza 
/1933/, Müller Jolán /1925/, Simon Sán-
dorné sz: Mészáros Zsuzsanna Marietta 
/1956/, Zsiják Sándorné sz: Kis-Simon Ju-
lianna /1934/, Fülöp Béláné sz: Csiszár Edit 
/1931/, Németh Kálmán /1952/, Markovics 
Anna Mária /1947/, Karaba Dezső /1942/, 
Pécsi Irén sz: Karcub Irén /1932/, Valah Mi-
hály /1949/, Deák Istvánné sz: Csaba Juli-
anna /1922/, Teknős András Lajos /1936/, 
Ujfalvi Iván Ferenc /1942/, Juhász István 
/1954/, Dudás Ferencné sz: Gyenes Mária 
/1942/, Falvai János /1950/, Turán Ferenc-
né sz: Adámi Anna /1940/, Veres László 
/1952/, Vadon Imre /1928/.



14        VÁCI HÍRNÖK   I   2017 SZEPTEMBER  I     XVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM  Hajrá Vác!

Sporteredmények
Labdarúgó NB II.

Vác FC - Soroksár: 0-0
Kazincbarcika - Vác FC: 2-1

Vác FC - Szeged: 1-0
MTK Budapest - Vác FC: 3-0
Vác FC - Soproni VSE: 1-1

Mosonmagyaróvári TE - Vác FC: 0-0
Vác FC - Győri ETO: 2-0
Zalaegerszeg - Vác FC: 0-0

Vác FC - Kisvárda: 2-3
BFC Siófok - Vác FC: 0-2

Férfi kézilabda NB I.
Váci KSE - Gyöngyös: 24-25

Ferencvárosi TC - Váci KSE: 24-23
Eger - Váci KSE: 23-21

Női kézilabda NB I.
Vác - Kecskemét: 43-24

DVSC-TVP - Vác: 29-28

A szakmai vezetőváltással sem 
változtak a Vác Városi Labda-
rúgó Sport Egyesület céljai, a 
klub vezető szerepet kíván be-
tölteni a térségben a labdarúgó 
utánpótlás nevelésben.

Az egyesület szeptember 
5-én tartott sajtótájékoztató-
ján Pető Tibor alpolgármester, 
a klub elnöke bemutatta a két 

új fő szakmai irányítót: Bara-
nya István testnevelő-edző-
sportpszichológus, illetve Both 
József mesteredző egyaránt 
hangsúlyosan letették már a 
névjegyüket korábban.

- A céljaink nem változ-
tak, vezető szerepet kívánunk 
betölteni a térség labdarúgó 
utánpótlás nevelésében. Ehhez 
kapcsolódóan infrastrukturális 
fejlesztések valósulhatnak meg 
mind a szérűskerti bázison, il-
letve több iskolában is, nem is 
beszélve a tervezett kézilabda 
akadémiával való együttmű-
ködés keretében kialakítandó 

pályákról - említette a sajtótájé-
koztatón Pető Tibor.

Baranya István úgy fogal-
mazott, hogy a labdarúgás nép-
szerűsítése, tömegesítése nem 
könnyű, de biztató feladat, ami-
ben nem lehet nagyon rövid tá-
von gondolkozni, az a cél, hogy 
a fiatalok a focira is jó lehetőség-
ként gondoljanak, ha sportágat 

szeretnének válasz-
tani.

Both József nem 
kertelt, szavai szerint 
a labdarúgás iránti 
lelkesedés az utóbbi 
évtizedekben igen-
csak lelankadt Vá-
cott.

- Minél többen 
ráéreznek arra, hogy mit is jelent 
a klubkultúra, a klubfilozófia, az 
egy csapat vagyunk életérzése, 
annál inkább bízhatunk a fejlő-
désben - mondta a mesteredző 
szakember.

Az utánpótláscsapatok tag-
jainak a legfontosabb kifutási le-
hetőséget jelentő Vác FC nevé-
ben Orbán Levente ügyvezető 
megemlítette: két évi nehezebb 
időszak után a mostani bajno-
ki idényben is az a cél, hogy a 
top tízben végezzen a csapat a 
másodosztályban, aztán majd 
már talán lehet merészebbet is 
álmodni. R. Z.

Szépen csillogó bronzérem az 
utánpótlás evezős EB-ről
Szeptember első hétvégéjén rendezték - a lengyelországi 
Kruszwiczában - evezésben az U23-as korosztály Európa-bajnok-
ságát.

A nagy létszámú magyar küldöttségben szerepelő férfi négy-
párevezős csapat (a Vác Városi Evezős Club színeiben Bácskai 
Máté, Ács Kristóf és Kovács Kornél, valamint a FEC-es Danó 
Dániel) a döntőben nagyon szoros befutóval bronzérmet szerzett.

Nagy úszás és futás a Duna
értékeinek népszerűsítéséért
A váci illetékességű Hidvégi-Üstös Pál arra vállalkozott, hogy ősz-
szel 70 maratonnyi távval az eredettől a torkolatig végigfut a Duna 
mentén, de hát erre a nagy kihívásra alaposan fel kellett készülni.

A felkészülés részeként a sportember a nyár elején végigkerék-
pározott a Duna magyarországi szakaszának két partján, augusz-
tus folyamán pedig Váctól Mohácsig leúszott a folyón.

Hidvégi-Üstös Pál nagy útjainak lényege a figyelemfelhívás 
arra, hogy a Duna kiemelten fontos ivóvíz bázis, közlekedési út-
vonal, továbbá - gyönyörű környezetével - a pihenés és sportolás 
nagyszerű helyszíne.

Ami az őszre tervezett nagy futást illeti, a 3200 kilométeres táv 
teljesítése várhatóan három hónapot vesz igénybe, a sportember a 
tervek szerint október 18-án, a Duna Régió Stratégia nagyszabású 
éves fórumának megnyitására érkezik legfontosabb közbülső állo-
mására, Budapestre.

Új szakmai vezetők a 
labdarúgó sportegyesület élén

Jelöléseket vár az önkormányzat a 
„Vác Város Sportjáért” kitüntető címre
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban tartó-
san végzett kiemelkedő sporttevékenység elismerésére „Vác Város 
Sportjáért” kitüntető címet alapított.

A kitüntetés részeként díszoklevél díszmappában, és bronz pla-
kett díszdobozban kerül átadásra. 

A javaslatokat minden év október 30-áig lehet benyújtani a 
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság elnökének címez-
ve. Személyesen a javaslatok az Intézményfelügyeleti és Humán 
Osztály vezetőjénél - Mohácsiné Dim Rita - adhatók le a 2600 Vác, 
Március 15. tér. 11. szám alatt, a 40-es irodában, e-mail formátum-
ban pedig a szoc-segely2@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.

A kitüntető címet a decemberi képviselő-testületi ülésen a pol-
gármester adja át.
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Váci partnerünk, a Contitech Kft. részére 
keresünk munkavállalókat, 

betanított munkásokat 3 műszakos 
munkarendben, kiemelt bérezéssel:

l Vulkanizálás területre alakos 
csőgyártáshoz

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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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.

Csatlakozz 
folyamatosan 

növekvő
 közösségünkhöz!

Közép- és Kelet Európa 
legnagyobb nyomdája, az 

Ipress Center folyamatos munkarendbe

l    betanított munkásokat
l targoncavezetöket 

l mechanikus és elektromoskarbantartókat
l    nyomdaipari szakmunkásokat keres

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

LEDES REFLEKTOROK 

2017. 10. 31-IG, 
ILLETVE A 

KÉSZLET EREJÉIG

1890 Ft–tól


