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Rétvári Bence az új
országgyűlési képviselő

A váci választókerületben
a szavazásra jogosult polgárok
m ajd ne m 7 3% - a me nt e l
szavazni április 8-án.
A magas részvétel mellett a
voksok több mint a felét szerezte
meg a kormánypárti jelölt,
Rétvári Bence. 2014-hez képest
sok szavazót veszített a baloldal
még úgy is, hogy Matkovich
Ilona javára visszaléptették
jelöltjeiket. A Jobbik viszont
jobban szerepelt a négy évvel
korábbihoz képest.
Az összes ellenzéki jelöltre
leadot t szava zatok szá m a
azonban így sem érte el a FideszKDNP jelöltjére leadott voksok
mennyiségét.
A 2014 - e s g yőze le m he z
képest is jobban szerepelt a váci
választókerületben az aktuális
kormánypárti jelölt.

A harmincnégy településen
leadott 51.562 szavazatból 607
volt érvénytelen, az érvényes
voksokból viszont a legtöbbet
Rétvári Bence, a Fidesz- KDNP
jelöltje kapta, szám szerint
26.453-at, ezzel magabiztosan
megelőzve a teljes további
mezőnyt.
Pest megye 4-es választókerületében a második helyet Fehér
Zsolt, a Jobbik jelöltje szerezte
meg, aki a 2014-es eredményéhez képest 2731 szavazatot javított, azonban így is jócskán
lemaradt 12.165 szavazatával a
kormánypárti politikus mögött.
A váci választókerület harmadik
helyezettje, a hét ellenzéki párt
támogatását élvező Matkovich
Ilona, akinek összesen 9.436
szavazatot sikerült begyűjtenie.
Százalékokban kifejezve ez

azt jelenti, hogy a kormánypárti
Rétvári Bence a voksok 51,91%-át
szerezte meg, a Jobbik színeiben induló Fehér Zsolt esetében
23,87% ez az adat, míg a baloldali
összefogás, illetve az LMP támogatásával induló Matkovich Ilona a szavazatok 18,52 %-át tudta
megszerezni.
A Fidesz- KDNP pártszövetség
kiemelkedő szereplése úgy is
érzékeltethető, hogy míg 2014ben a győztes-befutó Harrach
Péter több mint ezer szavazattal
kevesebb vokshoz jutott, mint
a három ak kori legjobban
szereplő ellenzéki párti jelölt
együtt, addig most Rétvári Bence
egyedül majdnem kétezerrel
több szavazatot gyűjtött be,
mint az ellene induló jelöltek
összesen.
4. oldal

Motoros majális a
„Fekete bárányok”
sztárjaival
Május 19-21. között minden
korábbinál gazdagabb programot kínál az érdeklődőknek díjtalanul - a már hagyományos
dunakanyari motoros majális és
pünkösdi családi napok műsora.
Fördős Attila polgármester
kezdeményezésére az eseménysorozat zenei programjának
főszereplői ezúttal a legendás,
„magyar Woodstock” titulussal is
illetett 1980-as „Fekete bárányok”
fesztivál sztárjai lesznek, azon az
eseményen csaknem huszonötezren gyűltek össze, látni és hallani
a Beatrice, a Hobo Blues Band és a
P. Mobil számait, sztárjait.
- Abban a korban, még korábbi örökségként az angolszász
rock-zene volt a meghatározó és
irányadó, de az akkori generációknak megadatott, hogy hazai zenekarok, előadók is hihetetlenül
nagy hatású koncertélményeket
adtak, nem mellesleg fontos üzeneteket is közvetítve dalaikkal.
Ezúton is köszönetet mondok nekik ezért. Ez a hálás érzés adta az
ötletet a legendás előadók váci
fellépésének megszervezéséhez mondta az ötletgazda városvezető.
Nagy Feró (Beatrice) elmondta: először kissé szkeptikusan fogadta az ötletet, de hagyta magát
felpörgetni, és most már biztos
benne, hogy oltári nagy durranás
lesz a fesztivál.
Deák Bill Gyula azt ígérte: lesz
ám itt dübörgés, annál inkább, mivel őszi jubileumi nagy koncertje
mellett a váci fellépés szintén csúcsesemény az idei programjában.
9. oldal

Közérdekű
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 t itkárságán! 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

Országgyűlési képviselői
elérhetőségek
Rétvári Bence
országgyűlési képviselő
Email: retvari.bence@ﬁdesz.hu
Telefonszám: 20/274-8777

Matkovich Ilona

Vác 1. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/913-2607
E-mail: krikszistvan@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda , Vác, Március 15. tér 16.

(SZAVAD Egyesület)
Ideje: előzetes egyeztetés után bármikor
Telefonszám: 06-70-510-1630
E-mail: szavad@szavad.hu
Helye: SZAVAD Iroda, Káptalan u. 14.

Kovács Ágnes

Körzeti megbízottak
fogadónapjai

Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/844-3212
E-mail: manningerpeter@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda , Vác, Március 15. tér 16.

Pető Tibor
Vác város alpolgármestere
Vác 3. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor
Telefonszám: 30/954-6997, 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

Vác 5. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Minden hónap első szerdáján 17.00-18.00 óra
Helye: Földváry Károly Általános Iskola
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor,
Fidesz Iroda Vác Március 15. tér 16.
Telefonszám: 30/478-3324
E-mail: steidllevente@ﬁdesz.hu

Kiss Zsolt
Vác 6. számú 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: 30/919-8360
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: 30/952-0098
E-mail: balkovicspeter@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.

A

Krauze István

Kriksz István

Steidl Levente

Alpolgármesteri fogadóóra

(Jobbik)
Ideje: minden hónap első csütörtökjén 16:30
Helye: Madách Imre Művelődési Közpon

Önkormányzati képviselői
fogadóórák

VÁCI HÍRNÖK
KIADÓ:
Váci Városimázs Nonproﬁt Kft.

FŐSZERKESZTŐ:

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 a
latti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0791
E-mail: IvanSn@pest.police.hu

Bőcs Norber
rendőr főtörzsőrmester
Vác, II. számú KMB körzet
(Alsóváros : Dr. Csányi körút, Naszály,
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
alatti TESCO KMB irodában.
Telefon: 70/400-7188
E-mail: BocsN@pest.police.hu
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Kászonyi Károly

(Demokrat ikus Koalíció)
Ideje: minden hónap első szerdáján 16:30
Telefonszám: 30/900-6971
E-mail: vaci.dk@gmail.com
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Vác 2. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/949-9270, 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.

Impresszum

Ribáry Zoltán
+36-30/698-9507

A LAPOT KÉSZÍTETTE:

hónap elején, április 8-án tartott országgyűlési
választások
kapcsán
elsőként
a
nemzetközi
összehasonlításban is párját ritkítóan magas részvételi
arányt érdemes kiemelni, hozzátéve, hogy megyénkben illetve
a választókerületben még az országos átlagnál is nagyobb
volt a szavazói aktivitás. Így kijelenthetjük, hogy a voksolás a
demokrácia fontos történelmi pillanatává, napjává vált. No meg
azt: a győztes pártszövetség rendkívül erős felhatalmazást kapott.
Nyilvánvalóvá tette az eredmény, hogy a választók a politikai
üzenetek közül a nemzeti függetlenség, a biztonság szavatolásának fontosságával,
az elmúlt években elért eredmények megőrzésének jelentőségével tudtak azonosulni
leginkább, ezek a kérdések minden más témát elhomályosítottak.
Az eredmények kommentálása, értékelése, „elviselése” kapcsán megjegyezhetjük: a
választási vereség és a győzelem kapcsán is kulcsfogalom a méltóság. A választókerületi
legerősebb jelöltek egyaránt megköszönték a szavazók aktivitását, az alul maradottak
gratuláltak a győztesnek, s a nyertes ugyancsak elismerte a riválisok hozzáállását és
teljesítményét. Zárójelben hozzátehetjük itt, hogy a kormánypártoknál példa értékű
volt a stafétaváltás: a térséget eddig képviselő Harrach Péter önzetlen segítőkészséggel
támogatta a végül nagy sikert arató Rétvári Bencét.
Ami pedig a jövőt illeti: bízzunk benne, hogy zökkenőmentesen megvalósulnak az
utóbbi időszakban már megkezdett és elhatározott beruházások, s persze fontos újabb
forrásokat teremteni a térségnek további fejlesztésekre.

Erdőháti-Nagy Anikó
Kegyes Zoltán

hol jÁrunk?

FOTÓK:
Sándor Lajos

SZERKESZTŐSÉG:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS:

 Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől várjuk,
kedves Olvasóink. A helyes megfejtéssel előrukkolók között ajándékot sorsolunk ki. Aki
tudja vagy legalább sejti a választ, írja meg nekünk e-mailben az estv@estv.hu címre!
Köszönettel: Váci Városimázs Kft.
Előző lapszámunk játékának nyertese Erőss Sándor, akinek gratulálunk! A nyeremény
átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon.
A legutóbbi rejtvényként a Szent Miklós téren álló iskolaépület szerepelt egy régi felvételen.
Mostani feladványunk megfejtését május 15-éig várjuk.

Front Graﬁ kai és Szolgáltató Kft.
Perlusz Zoltán
Kiszi-Jira Fruzsina

NYOMDAI MUNKÁK:
Pátria Nyomda Zrt.
Orgován Katalin vezérigazgató

Tóth Ferenc
rendőr zászlós
Vác, III. számú KMB körzet
(Deákvár: Gombási út, MÁV vasútvonala,
külső Rádi út által határolt terület.)
Fogadóórája: minden hónap első szerdáján
9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Újhegyi u. 37/a. szám alatti
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
9-11 óra közötti időben.
Helyszíne:
Vác, Dózsa Gy. u. 53. szám
alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0790
E-mail: FazekasI@pest.police.hu

TERJESZTÉS:
Magyar Posta Zrt.

MEGJELENIK:
Vácon 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/698-9507,
+36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu
A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot, hogy a beérkezett cikkeket
és leveleket rövidített és szerkesztett
formában közölje. A hirdetmények
tartalmáért a szerkesztőség semmilyen
felelősséget nem vállal.

Cservenák Péter gyűjteményéből
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Új képviselőket választott
az ország
Rétvári Bence, a
választókerület megválasztott
képviselője: „Az első három szó
mindenképpen a köszönöm,
köszönöm, köszönöm . A z
április 8-ai, vasárnapi voksolás
eg y vá ra kozá son fe lü l i
eredmény, mind a részvétel,
mind a támogatottság
tekintetében. Az a több mint 26
ezer szavazat, amit kaptam, a
négy évvel ezelőtti kiemelkedő
választási eredményekhez
képest is több, mint 4500
vok ssa l több. A z , hog y a
választók közel 70 százaléka
ment el szavazni, az is azt

- K é p v i s e l ő ú r, k é r j ü k
foglalja össze, miben lát ja
kampányuk sikerének a titkát?
- Egyrészt mindenekelőtt
az eg yér telmű polit i k ai
üzenetekben, amelyek
fókuszában a biztonság és
a z e l mú lt éve kben e lér t
eredmények megőrzésének
fontossága állt. De
ug yani lyen lényeges, hog y
rengetegszer ta lá l koztun k
a választópolgárokkal
fór umok, kitelepülések
keretében, amely alkalmakon
nagyon sokan elmondták a
véleményüket. Éreztük is a
kampány közben, ahog yan
változott a hangulat,
hiszen eg yre többen jöttek
oda hozzán k támogató
megnyilvánulásokkal, építő
é sz r e véte le k ke l . A ve lü n k
nem szimpatizálók pedig egy
idő után egyre inkább már
c sa k v it at kozn i k ívá nt a k ,
és természetesen nyitottan

mutatja, hogy milyen fontos
választás zajlott le. Ilyen
részvételi arány mellett 52
százalékos támogatottságot
kapni amellett, hogy
nagyon megtisztelő, komoly
köte le zet t séget i s je le nt ,
hiszen azt mutatja, Vácon és
környékén számítanak rám
és a munkámra. A környékbeli
e m b e r e k n e k f ont o s a k a
közösen elért eredményeink
és emellett fontos a kormány
politikája is. Mindenkinek
köszönöm, aki megtisztelt a
bizalmával és rám, valamint
a Fidesz-KDNP-re szavazott.
fogadt u k a z ő é r ve i ket i s,
amelyekkel szembeállíthattuk
a sajátjainkat.
- Változik-e a kétharmados
többség birtokában a kormánypártoknak az utóbbi időben
elsősorban az illegális bevándorlás veszélyeit hangsúlyozó
politikai kommunikációja?
- A z ny i lv á nv a ló , h o g y
a z eu r ópa i pol it i k á n a k a z
elsődleges témája, kihívása
az elkövetkező években
is a migráció lesz. A míg
a z u n ió e g ye s ve z e tői ne k
hozzáá l lá sa nem vá ltozi k ,
addig továbbra is számítani
ke l l a nyom á sg ya korlá sra
ezen a téren. A választásokon
k a p o t t új a b b e g y é r t e l mű
f e l h at a l m a z á s t e h át m é g
inkább megerősíti a kormány
azon törekvését, hogy
határozottan megvédjük az
álláspontunkat. Mindemellett
természetesen tanulnunk kell
az előző nyolc év hibáiból,
azok at k i ke l l jav íta nun k ,
és sok ter ü let van, a hol
v i s z ont e lőr e k e l l me n n i ,
az elsődleges a demográfiai
helyzet meg vá ltoztatása, a
népesedéspolitika erősítése, a
gyermekvállalás támogatása.
- Elhangzott, hogy jelentős
str ukt urális átalakítások
lesznek a kor mányzatban ,
ami számos személycserével

Ígérem, hogy a következő négy
évben is azért fogok dolgozni,
hogy a választókerületben
élők életét, mindennapjait
segítsem a különböző
fejle sz té se ke n ke r esz t ü l ,
vag y éppen a parlament i
mun kám során. A körzet
34 települése egytől egyik
többségi bizalmat szavazott
a Fidesz-KDNP listájának
és nekem. A választók tehát
pontosan tudják, hogy nincs
a körzetben olyan település,
ahol ne tudnánk felmutatni
e r e d mé nye ket a z e l mú lt
időszakból.”
is együtt járhat. Lehet már
erről valami bővebbet tudni?
- Ez még több hetet vesz
igé nybe, a hog y nég y vag y
nyolc év vel ezelőt t, úg y
ezúttal is május végére, június
e lejé r e a l a k u l h at k i a z új
struktúra.
A
térséget,
a
választókerületet, s különösen
Vácot tekintve miket tart a
legsürgetőbb feladatoknak?
- Rengeteg munka indult el
illetve nagyon sok forrás nyílt
meg a térség számára az utóbbi
időszakban, amelyeket végig
kell vinni és ki kell használni.
A z eg y i k legfontosabb a
kiterjedt területű körzetért
fe le lős Jávor szk y Ödön
Kórház járóbeteg ellátásának
megújítását célzó, több mint
öt m i l l iá r d for i nt összeg ű
nagyberuházás, ennek
k apcsá n a közbeszer zése k
elő készítésénél tar tun k .
Szintén kiemelkedő
je le ntőség ű a vác i ba r ok k
b e l v á r o s t u r i s z t i k a i c é lú
fejlesztése, aminek első
fázisaként széles kör ű
társadalmi egyeztetésre van
szükség, a projekt reményeink
szer i nt né há ny éven be lü l
m e g v a ló s u l h at é s s z e m e t
gyönyörködtető végeredményt
hozhat.
Forrás: ESTV/Nagyító
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Técsői középiskolás diákok
vendégeskedtek Vácott
A kárpátaljai testvérváros, Técső képviseletében
április harmadik hetében tizenhárom középiskolás diák vendégeskedett Vácott, éspedig a Váci
Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági
Szakgimnáziuma szervezésében.

A választókerülethez tartozó
települések: Acsa, Bernecebarát i,
Csörög, Csővár, Galgagyörk,
Ipolydamásd, Ipolytölgyes,
Kemence, Kismaros, Kisnémedi,
Kosd, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Őrbottyán, Penc, Perőcsény,
Püspökhatvan, Püspökszilágy,
Rád, Szob, Szokolya, Sződ, Sződliget, Tésa, Vác, Vácduka, Váchartyán, Vácrátót, Vámosmikola,
Verőce, Zebegény.

Riválisok
véleménye
Matkovich Ilona sikerként
köny ve li e l a vá lasztási
sze r e plé st , m i nt k ie me lte
n ag yon h á lá s a zé r t a sok
segítségért, amit ismerősöktől
és ismeretlenektől is kapott a
kampány során.
Az LMP-Új Kezdet színeiben
induló, illetve a visszalépések
nyomán több baloldali ellenzéki
párt támogatását is élvező jelölt
a stúdióbeszélgetésben gratulált
a kor m á ny pá r tok g yőz tes
jelöltjének.
Fehér Zsolt (Jobbik) kiemelte,
ho g y jól é r z é k e l he tő e n a
bevándorlás témája minden
más kérdést elhomályosított
a kampányban, a választók
az ezzel kapcsolatos üzenetre
voltak a legfogékonyabbak.
A politikus szintén gratulált
győztes riválisának, Rétvári
Bencének a k iemelkedő
részvétel mellett elért választási
sikerhez.
A Jobbik jövőbeni szövetségi
politikája kapcsán leszögezte:
minden politikai szereplővel
lehet úgy egyeztetni, hogy
ne a különböző pártérdekek,
hanem a programok legyenek
a középpontban.

A két kísérő tanárral és
a sofőrökkel együtt tizenhét
tagú csoport természetesen
a városházára is ellátogatott,
ahol Fördős Attila polgármester
fogadta a delegációt.
A városvezető vázlatosan
tájékoztatást adott a vendégeknek
Vác történelméről, az építészeti
örökségről, az egyéb kulturális
értékekről, a város gazdaságitársadalmi-politikai tudnivalóiról.
- Nagy öröm, hogy Técső is
a testvértelepülésünk, hiszen
a mostani városvezetésnek a
külkapcsolatok vonatkozásában
a határokon túl élő magyar
közössége k ke l va ló m i né l
szorosabb és minél kiterjedtebb
kapcsolattartás az elsődleges

szempont ja . A k á r páta lja i
partnerkeresésben mi voltunk a
kezdeményezők, és elmondhatjuk,
hogy egyre inkább erősödik ez az
összefogás. Egy nyelvet beszélünk,
közös a k u lt ú rá n k , ebbő l
következően pedig nem lehet
olyan akadály, amit ne tudnánk
elhárítani azért, hogy a magunk
szintjén mi is hozzájáruljunk a
nemzeti egység erősítéséhez mondta Fördős Attila.
A vendégek kirándulak a
Dunakanyarban, értelemszerűen
a fővárosba is ellátogattak, de
talán még lényegesebb, hogy a
négy nap kiváló alkalmat kínált a
házigazda és a látogatóba érkezett
ﬁatalok kötetlen ismerkedésére.
R. Z.

Elismerések a Magyar Ápolók Napja
kórházi ünnepségén
A látogatási tilalom miatt a szokásosnál később, április 10-én ünnepelték meg a Magyar Ápolók Napját
a Jávorszky Ödön Kórházban. A hagyományos rendezvényt az intézmény és a szakmai érdekképviseletek szervezték a Magyar Ápolási Egyesület helyi szervezetének elnöke, Kovácsné Bóbis Klaudia
kezdeményezésére.
- Idén is olyan együttműködés
jött létre a szakmai
érdekképviseletek, nevezetesen
a Magyar Ápolási Egyesület,
a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara Pest
Megyei Szervezete és a kórház
között, melynek eredményeként
ismét egy színvonalas ünnepi
eseményen köszönhetjük meg
az ápolók áldozatos munkáját mondta köszöntőjében Dr. Urbán
Edina főigazgató főorvos.
K á r pát i Z olt á n áp ol á si
igazgató többek között
hangsúlyozta, hogy az ápolóknak

a s z a k m a i pr otok ol lok on
t ú l me nő e n a b e te ge k , a z
orvosok által támasztott plusz
követelményeknek is meg kell
felelniük.
- Ezen ünnepélyes alkalommal
nem csupá n a fe k vő beteg
ágyak melletti munkatársakat
köszöntjük, hanem sok kal
sz é le s ebb k ör t é r i nt ve , a
rendelőintézetben dolgozókat,
az asszisztenseket és műtősnőket
is - fogalmazott Kárpáti Zoltán.
Az ünnepi program hangulatát
Varga Csenge, a Váci Szakképzési
Centrum Selye János Egészségügyi

és Szociális Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája aranytorkú
tanulójának éneke alapozta meg.
A folytatásban az elismerések
átadása következett.
A Magyar Ápolási Egyesület
ezüst kitűzőjét Papné
Szatmári Piroska, a szülészetinőgyógyászati osztály szülésznője
k apt a . Ápolá si iga zgatói
dicséretben Dosztál Norbertné,
a kardiológiai osztály ápolója,
Lőrincz Imréné, a szülészetinőgyógyászati szakrendelés
asszisztense, Marosi Attiláné, a
sebészeti osztály ápolója és Sasvári

Zoltánné, a fül-orr-gégészeti
osztály főnővére részesültek.
Ezt követően a résztvevők
koszorúkat, virágokat helyeztek
el Kossuth Zsuzsanna, az első
magyar főápoló és Molnár
G a br i e l l a , a v á c i k ór h á z
első intézetvezető főnővére
emléktáblájánál.
A program záróakkordja
„A kézmosás fontosságáról”
című, Scherer Péter színművész
rendezte előadás volt, amely egy
egészen új kommunikációs utat
mutatott meg a közönségnek sok
humorral és zenével.
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Ismét százakat vonzott a váci csata
hagyományőrző felidézése

Új nyomdagépet avattak a Zrínyi Nyomda Zrt. és az Ipress Center Central Europe Zrt. váci telephelyének munkatársai, tovább bővítve ezzel Kelet- és Közép Európa egyik legmodernebb nyomdai szolgáltató központját.

Már harminc éves
múltra tekint vissza KözépEurópa legnagyobb katonai
hagyományőrző rendezvénye,
az 1848/1849-es forradalom
és szabadságharc eseményeit
megidéző programsorozat,
amelynek a győztes váci csatára
emlékező esemény is fontos
része.
Az idén az országgyűlési
választásokkal egybeeső váci
h a g y om á ny őr z ő e s e m é ny
ezúttal is százakat vonzott, a
főtéri ünnepélyes megnyitótól
k e z dve a h ag yom á nyőr z ő
csopor tok csatajeleneteket
fe lidéző üt közetei n és a
táncos, zenei bemutatókon át
az eseményt záró koszorúzásig.

A főként magas minőségű,
glossy magazinok kivitelezésével valamint szórólapgyártással
foglalkozó nyomdaipari nagyvállalat a német EDS cégcsoport
tagjaként Magyarországon piacvezetőként működik és a régióban is az elsők között szerepel
az iparágban: magyarországi,
német, osztrák, cseh valamint
dán partnerek részére egyaránt
szállít.
A Magyarországon egyedülálló új gépsort Borbás Gábor, a
nyomdaipari vállalat vezérigazgatója, valamint Pakot Csilla kereskedelmi igazgató avatta fel.
A vezérigazgató beszédében
kitért arra, hogy a beruházási
projekt keretében telepített új

Tavaszi
ligettakarítás

Házi segítségnyújtást segítő eszközöket
kaphatnak a rászorulók

A Húsvétot megelőző hétvégén
ismét nagyon sokan részt vettek
a már hagyományos tavaszi
nagytakarításban a Ligetben.
A r é sz t ve vő k - a z e l s ő
napon főleg iskolai csoportok,
a másodikon jobbára civil
s z e r v e z e t e k t a g ja , b a r át i
társaságok, családok - szemetet
szedtek, avart gyűjtöttek bigbag zsákokba, patakmedret,
forráskutakat tisztítottak, de
még a fák, sövénynövények
metszéséből is sokan kivették a
részüket.
Bí r ó Györg y főszer vező
kiemelte: a közterek takarítását
célzó közösségi programok
sorozata sikertörténet a városban,
amiért szavai szerint elsősorban
köszönet jár minden önkéntes
résztvevőnek, másrészt a Váci
Városfejlesztő Kft-nek, különös
tekintettel a kertészeti részleg és
a Váci Hulladékgazdálkodási Kft.
közreműködésére.

Az Országos Idősügyi Infokommunikációs Program keretében az idén ezer rászoruló
kaphat a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtáshoz szükséges
karpereces eszközt.
A pr og ra m ke r etébe n a
deákvári Idősek Otthona és
Klubjában április 6-án tartott
eseményen öt rászoruló bejáró
klubtag vehette át az igényelt
berendezést.
Rétvári Bence országgyűlési képviselő, az EMMI államtitkára elmondta: az ország
javuló gazdasági helyzetében
minden társadalmi rétegnek
részesülnie kell a javakból, értelemszerű kötelesség, hogy a
legkiszolgáltatottabb, rászoruló embereket különös
odaﬁgyeléssel
segítse az állam.
- A je l z ő rendszeres
karperec a
szociális alapellátás hasznos kiegészí-

tője, amely a tervek szerint
fokozatosan szélesebb körben
is elterjedhet majd - emelte ki
a politikus.
Mokánszky Zoltán alpolgármester elmondta: Vácott
az első körben negyven rászoruló részesülhet ily módon
az új típusú állami szociális
segítségben, a jogosultak elsősorban a polgármesteri hivatal
Intézményfelügyeleti és Humán Osztályán igényelhetik
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást segítő eszközöket,
tehát még várják az érdeklődők
jelentkezését.
A b e r e n de z é s r ő l t u d n i
kell, hogy elsődleges szerepe
a vészjelzés és a
segélyhívás, de
ezen túlmenően
képet ad a programban közreműködő szakápolóknak - akiknek
Vá c e s e t é b e n
Sződligeten van
a központjuk - a
használók egészségügyi állapotáról is. R. Z.

Egyedülálló gépsort avattak fel Vácon
gépsoroknak köszönhetően az
üzem termelékenysége közel a
harmadával nőhet.
Hangsúlyozta továbbá, hogy
pár éven belül szeretnék elérni
a cégcsoport további bővülését,
aminek érdekében további fejlesztéseket hajtanak végre.
A kivitelezés egy éve kezdődött. A kapacitás nagy volumenű
növekedésével szükségessé vált
az üzemcsarnok felújítása is. A
beruházás költsége magában
foglalja a csarnok bővítését,
zajvédő falakkal való ellátását,
az installálást, valamint az új
nyomdagép árát is.
Az est színvonalát tovább
e me lte, hog y a meg h ívot t
vendégek meghallgathatták

Köszöntjük a 90 éves
Farkas Istvánnét!

Sötétítő függönyöket
adományozott a gyülekezet

Farkas Istvánné
ápr i li s 6 -á n betöltöt te 90.
életévét, jeles születésnapja
alkalmából Mokánszky
Z olt á n a lp ol gá r m e s t e r é s
Mohácsiné Dim R ita, az
Intézmény fe lüg ye let i és
Hu m á n O s z t á l y v e z e t ő j e
i s f e l k ö s z önt öt t e , át a d v a
neki az Orbán Viktor
miniszterelnök kézjegyével
ellátott díszok levelet és az
önkormányzat virágcsokrát.
Magda néni aktív éveiben
előbb a szövőgyárban, majd a
Forte-nál dolgozott, egyaránt
minőségellenőr munkakörben,
összességében csaknem
negyvenhét éven át.
Manapság a lányáva l
közös otthonuk kis kertjének
csinosítása a legkedvesebb
elfoglaltsága illetve szívesen
részt vesz a főzésben, tévézik
és olvas, elsősorban különböző
magazinokat.

A Váci Baptista Gyülekezet sötétítő függönyöket
adományozott a váci kórháznak - már nem először.
A gyülekezet az imaház falain kívül is sok szolgálatban vesz
részt, aktív szereplője Vác mindennapi életének. A Jávorszky
Ödön Kórházzal való kapcsolata
és együttműködése is évek óta
kiváló.
Mostani adományukkal is a
fekvőbeteg osztályok komfortfokozatának javításához járulnak
hozzá, a sötétítő függönyökre a
pénzt széles körű civil összefogással teremtették elő, a varrást
pedig egy helyi vállalkozás, az
Aphrodite Textilház támogatta.
Korábban a belgyógyászati
osztályra, idén pedig a traumatológiai osztályra került 53 db napvászon sötétítő függöny, melyek
értéke milliós nagyságrendű.
Meláth Attila baptista lelkész
és Brezovszky Mária gyülekezeti
tag és önkéntes beteglátogató az
átadáson arról beszéltek, hogy
ezúton is szeretnék megköszönni
az osztályon dolgozók áldozatos
munkáját. Ugyanakkor bejelentették, hogy a Vox Humana
énekkar fennállásának 80 éves

évfordulója alkalmából, december 15-én jótékonysági koncertet
szerveznek majd, melynek bevételét szintén az egészségügyi
intézménynek ajánlják fel.
A kórház részéről Dr. Urbán
Edina főigazgató főorvos, Kárpáti Zoltán ápolási igazgató, Dr.
Horváth Tamás osztályvezető
főorvos, Dr. Madár Tamásné osztályvezető főnővér, és az osztály
munkatársai köszönték meg az
ajándékot.
Kárpáti Zoltán úgy fogalmazott, hogy ennek az adományozásnak azért kell nyilvánosságot
kapnia, mert ez az adomány tulajdonképpen kettő az egyben. Egyrészről a betegek komfortérzetét
javítja, másrészt az átadás olyan
értékeket jelképez, amelyek a mai
világunkban iránymutatók: a
szolidaritást és a ﬁgyelmességet.

Fotó: Tari Adrienn

Magyarország egyik legkedveltebb énekesnője, Zsédenyi
Adrienn (Zséda) élő koncertjét,
és a Gustavito Produkció proﬁ
dobshow-ját.
A fenséges falatokról a Rubra
Art Lounge gondoskodott.
Az Ipress Center CE Zrt. jelenleg közel 300 főt foglalkoztat Vácon. Az új gépek üzembe
helyezése folyamatosan újabb
munkahelyeket teremt mind a
térségben élők, mind a távolabbi
megyékből érkező szakemberek
számára.
Amennyiben cégünk felkeltette az érdeklődését, és úgy
érzi, hogy köztünk van a helye,
az alábbi nyitott pozíciókra tud
jelentkezni.

Fotó: Garami Antal

+36 30 413 2120
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Megkezdődhet
Garay Nagy Norbert
a színház felújítása kiemelt pályázati díja
Nem r ég iben er edmény t
h irdet tek a 2017-ben k iír t
Ezüstgerely 2018 - Sport a kortárs
magyar művészetben elnevezésű
pályázaton. Öt kategóriában 117
pályázó összesen 592 alkotást
nyújtott be.
Az Ezüstgerely-pályázatot
először 1961-ben hirdették meg,

Április 7-én ünnepi eseményre várta az érdeklődőket a Váci Dunakanyar Színház, ahol kiállítás
nyílt az öt évvel ezelőtt alapított intézmény első
fél évizedének fő eseményeiről képet adó fotókból és különböző írásos dokumentumokból, illetve
bemutatták a teátrum legújabb saját produkcióját,
Szakonyi Károly: Adáshiba című művét.
A születésnapi eseményen
Kis Domonkos Márk köszönetet
mondott a színház ügyét támogató
segítőknek, illetve mindenekelőtt
a nézőknek, akik szavai szerint jól
érezhetően bizalmat szavaztak a
teátrumnak.
Rétvári Bence országgyűlési
képviselő további sok sikert
kívánt a színháznak, s egyúttal
megerősítette, hogy a kormány
több mint háromszáz millió forint
támogatást biztosít a játszóhely
tervezett felújításához.
A kormány 325 millió forintos
támogatásának köszönhetően az új
évadra készülve, a nyár folyamán
kívül-belül megújul a színház
patinás épülete.
A jelképes csekket - még
március 20-án - Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter,
Rétvári Bence, Harrach Péter, a
választókörzet eddigi országgyűlési
képviselője és Fördős Attila
polgármester nyújtották át Kis
Domonkos Márk igazgatónak.

Motoros majális
legendás
sztárokkal

azóta a mostani a 30. alkalom. A
2017-2018-as felhívást követően
képzőművészet-kategóriában
5 4 p á l y á z ó 1 27 a l k o t á s t ,
a l k a l m a zot t művé szetbe n
12 pá lyázó 29 mun kát,
sportfotóban 44 pályázó 413
felvételt, sportirodalomban 12
pályázó 17 művet, míg a ﬁ lmvideó kategóriában 5 pályázó
6 alkotást nyújtott be.
Képzőművészet kategóriában
a zsű r i ne m íté lte oda a z
Ezüstgerely-díjat, két pályázó
második, három pedig
harmadik díjban részesült.
A z II. díjasok eg y i ke,
így kiemelt díjazott a váci
Garay Nagy Norbert, aki egy
vízilabda témájú nagy méretű
fest ményéér t kapta meg a
rangos elismerést. R. Z.

Az elnyert támogatásból
megújul a hang- és fényrendszer,
újak ra cserélik a nézőtéri
székeket, díszpáholy is létesül,
megújulnak az öltöző k, új
függönyt kap és kibővül a színpad,
lehetővé téve az eddigieknél
nagyobb volumenű produkciók
bemutatását, megkezdődik a külső
homlokzat renoválása, továbbá
megvalósul a több évtizedes
villany- és vízvezetékek cseréje,
a nézőfogadó terek és az irodák
felújítása is, végül de nem utolsó
sorban korszerű légcserélő-, fűtőés hűtő rendszer komfortosíthatja
a nézőteret.
Az elmúlt öt évben számos
apróbb felújításon átesett az
intézmény, melyek biztosították
a működés minimális feltételeit, a
folyamatos növekedéssel azonban
egyre sürgetőbbé vált az épület
mindenre kiterjedő felújítása,
mely megalapozza a színház
által kitűzött cél, a kiemelt státusz
elérését is.

Kötelékben - Wachtler László felvétele

A m á j u s 19 - 2 1 . k ö z ö t t
tartandó, már hagyományos
dunakanyari motoros
majális és pünkösdi családi
napok főszervezője, Wernke
Ádám kiemelte: a várhatóan
több szá z motor ost Vác r a
csábító, az ő felvonulásukkal,
püspöki megáldásukkal teljes
pr og r a m ö s s z e á l l ít á s a k or
f ont o s s z e mp ont j u k v olt ,

hogy a legendás főszereplők
me l let t e lőze ne k a r ok ké nt
is kiemelkedő együtteseket
vonultassanak fel.
- E z út on i s k ö s z ön e t e t
mondok fő támogatónknak,
a váci önkormányzatnak és
persze a rendezvény minden
szponzorának, hiszen nekik
köszönhető, hogy a pünkösdi
hétvégén egy

A HÓNAP FOTÓJA

igazán nagyszabású
esemény r e vá rhat ju k az
érdeklődőket - hangsúlyozta a
Dunakanyar Rendezvényiroda
vezetője.
A program sajtótájékoztatóján Fördős Attila egy különleges, személyre szóló ajándékkal
lepte meg a résztvevő sztárokat:
míves kis gravírozott fa szárnyas oltárral.
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Útra készülőben

KÖZKINCSEINK
Legutóbb az
Apor Vilmos Katolikus Főiskolán
épp a börtön világáról szóló konferencián sikerült
elkapnom egy nagyszerű előadást,
amiben Udvarvölgyi Zsolt oktató
a váci fegyház történetét foglalta
össze. Ez ihlette a mostani cikket,
ami a váci fogvatartottak intézményének előéletét mutatja be.
A városépítő Migazzi, aki bejáratos volt a Habsburg-házba és bizalmi kapcsolatot ápolt Mária Teréziával (ennek köszönhető pld., hogy M.
T. 1764-ben Vácra látogatott) sokadik
„projektjeként” egy középfokú oktatási intézmény építésébe kezdett. A
magyar oktatásügy talán legfontosabb reformja is Mária Teréziához
köthető, aki a Rat io Educat ionis
(1777) rendelettel országos szinten
elsőként intézményesítette, ill. egységesítette az iskolarendszert.
A házigazda Migazzi feltehetőleg a gimnázium létrehozásáról is
egyeztethetett vele abban az öt napban, amíg a királynő családjával
Vácon tartózkodott. Az építkezésre
alkalmas hely a régi temető területére esett, pont oda, ahol a diadalívet
emelték a királyi család fogadására.
1765-ben meg is kezdődött az objektum felépítése két régebbi épület
beolvasztásával és az 1777-78- as
tanév már a pazar felszereltséggel
rendelkező új intézményben zajlott
78 növendékkel.
A váci intézmény a bécsi elit
iskola, a Theresiánum mintájára épült, ezért a neve is ugyanaz
lett, persze mi ezt Teréziánumnak
hívjuk. Műfaját tekintve a nemesi
családok iainak a művelését célzó
bentlakásos intézetről volt szó, ahol
latin-görög irodalmat és ﬁlozóﬁát
tanulhattak a kiválasztottak. Nem
sokáig működött az elit iskola, 1780ban meghalt Mária Terézia és ﬁa, II.
József változtatásokat eszközölt az
oktatásban (pl. állami kézbe vette a
papok nevelését, felszámolta többek
között a pálos rendet) - és 1784-ben
megszüntette a váci elit iskolát.
Két évt izedig „Csipkerózsika
álomba süllyedt” és királyi kincs-

Programok

Kultúra
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tári kezelésbe került az ingatlan.
1806-ban lett újabb funkciója a mai
fegyház épületének, mégpedig a Napóleoni háború kapcsán, amikor is
hadikórházat működtettek az objektum falai között. Két év múlva
a váciak kérelemmel fordultak az
országgyűléshez annak érdekében,
hogy az épületben egy katonai akadémia működhessen.
A magyar királyi katonai akadémiák létrehozatalára 1808-ban
adott engedélyt az uralkodó, és még
ebben az évben Vác is engedélyt kapott a Ludovika Katonai Akadémia
megnyitására, azonban a képzés
mégsem indult el.
1825-re Pestre helyezték át az
intézményt, úgyhogy - bár 17 éven
keresztül létezett az iskola a városban - egyetlen szablyavágást nem
tanítottak itt a kadétoknak, tehát
továbbra sem volt komolyabb funkciója az épületnek. A feljegyzések szerint egyes részeit haszonbérbe adták,
vagy átvonuló katonai csapatokat
szállásoltak el benne, mígnem úgy
elhasználódott a Terézánium, hogy
a lebontását fontolgatták.
A kialakult állapotokon 1834-ben
a város püspöke igyekezett segíteni,
mégpedig úgy, hogy Nádasdy Ferenc megvásárolta az objektumot,
amit egy tébolyda beindítására
ajánlott fel. Ekkor megkezdték az
épületegyüttes renoválását és bővítését, ám az új iránnyal sem került
funkcióját tekintve stabil állapotba
az épületegyüttes, aminek oka többek között a belpolitikai eseményekkel magyarázható.
Az 1848-1849-es események tovább konzerválták a haszontalanságot, mígnem az épületegyüttes
majd 80 éves hányattatásának a
szabadság leverése, illetve a megtorlás szabott új és végleges irányt.
1852-ben életbe lépett Magyarországon az Osztrák Katonai Büntető Törvénykönyv és azoknak az
„árulóknak”, akiket nem végeztek
ki, valahol helyet kellett csinálni.
1855-ben 600 férőhelyes fegyházzá
alakították az épületegyüttest és
még annak az évnek a novemberében megérkezett az első rab.
Kegyes Zoltán

Egy kisgyermek keservesen sír. A kegytemplom sarkánál áll, a falnak
veti a hátát. Tátám, tátám – ismételgeti. Csíksomlyóból őrzöm ezt a képet
az elveszett kisgyerekről. Valójában nem veszett el, de erről később, hadd
tegyek egy kitérőt.
Ha Isten segít, ez évben is eljutok Somlyóba. Miért mégy, voltál ott elégszer – kérdezte ismerősöm. Példázat a válasz. Nemrég a távoli rokonságban
kisbaba született. Éjszaka volt, már készülődött erre a világra. Amikor a
mentő indult a mamájával, onnét ötven kilométerre egy rokon és a lánya
kocsiba vágta magát. Mentek ők is a kórházba. Az asszony a szülőszobán
segítette a vajúdót, egyetemista lánya meg a folyosón az iú apát nyugtatta.
Hajnalban a kicsi az életbe sírta magát. Mamája is elhullajtotta az öröm
könnyeit. A rokon nő és lánya akkor kocsiba ült, irány haza. Tudakolta
valaki, miért kell éjnek évadján útra kelni, megszületik az a kisember
nélkülük is, mire ők annyit mondtak: ezt jelenti a család.
Így mennek sokan pünkösdkor Székelyföld szívébe, a somlyói búcsúra,
hitélménnyel töltekezni, rokonokkal találkozni: székely-magyarokkal,
csángómagyarokkal, erdélyi szászokkal, szász-magyarokkal.
„Szégészvar” – préselte ki magából Segesvár nevét az odavalósi asszony,
németül annál könnyebben ejtette, Schäßburg, de nekem akart kedveskedni,
így mondta hát. Az ősi város, édesanyám szülőhelye békességben megtartott
két nációt, ahogy Brassó/Kronstadt vagy Bistritz/Beszterce, ma is megvolnának még békében, de szászok már alig vannak, egyszer tán Szászbogács
vagy Szászhermány csak nevében emlékeztet majd a lakóira.
Ezért is fontos a példázat, az, hogy megyünk-e éjszaka gyerekváróba,
vagy épp a messzi rokonokhoz, Csíkba, mert „ezt jelenti a család”. Keressük
a magyar Siont, a hegyet, amelyet a Szentírás szerint Isten magának választott ki, hogy ott „állandó lakozást vegyen a Földön”, és a magyar Siont
tán épp ott, Csíkban lehet meglelni, ahol a székelyszentléleki kisﬁút éppen
Szepi, Szepi! szólongatással hívja a szász öregasszony, noha Szentlélek
mindig színmagyar volt.
De térjünk vissza a másik kisﬁúhoz, aki a templom sarkánál áll és
sír. Körülfogják az asszonyok, honnét, ﬁam – kérdezik, nagy hüppögések
közepette kipréseli magából, hogy Szentmiklósról. Ne ríjj, mondja neki
egyikük, mi Gyergyó felé tartunk, hazaviszünk. A kis embert ez nemigen
nyugtatja meg. Ferenc atya egy pohár vizet hoz a rendházból, a ﬁúcska
mohón, nagyokat kortyolva iszik, de közben a szeme rebben erre is, arra
is, ám hiába, a tátát nem leli. Hirdetni kell – mondja egy galambcsontú
kis székely asszony, és már iparkodik is elfele, nemsokára megszólal a
hangosbemondó: Egy kicsike gyermek keresi tátáját, aki elveszítette, jöjjék
a Mária Rádió sátrához.
Csíksomlyóban egy időre elveszni nem oly nehéz; hullámzik az embertömeg a templomkerttől a Nyeregig, onnét a csobotfalvi templomdombig,
aztán vissza a kolostorhoz, kis szusszanással újra nekiindulni, közben
egymástól el-elszakadni, mert itt mindenki folyton mozgásban van. Csak
a gyergyói ﬁúcska – de szépen mondta a székely asszony: kicsike gyermek
–, csak ő nem mozdul. Ott áll, az asszonyok vigasztalják. És megjön, persze
hogy megjön a tátája, nagy igyekvéssel. Somlyóban igazából csak percekre
veszhet el valaki, és akkor se marad egyedül. Itt mindenkinek köze van a
másikhoz. Itt minden magyar felelős minden magyarért.
Várkonyi Balázs

FŐTÉR
Május 4. 20.00

Szabó Benedek és a Galaxisok
a JESZENSZKY-teremben
A koncertet a Nemzet i Kulturális Alap Hangfoglaló
Könnyűzene Támogató Program támogatja.
Jegyár: 1000 Ft

Május 27. 9.30 - 21.30

Gyereknap 2018. a MIMK szervezésében

9.30 óra

Kutyaduma Központ kutyás bemutatója

10 óra

Kispárna mesezenekar

10-12 óra

Május 7., 14. 28. 9.00 - 9.30

Zenebölcsi
Babusgatós játékokkal, gitár és furulyamuzsikával
várják a kisgyerekeseket.
A foglalkozás nem ingyenes.

Május 8. 17.30

10-11 óra

10-12 óra

Május 10. 17.30

Luﬁhajtogató bohócok
Itt a picik helye!
– interaktív foglalkozó sarok a legkisebbeknek, 11
óra Bűvész műsor, 14 óra Váci Jeszenszky®Balett
gyermektánckara, 14-16 óra Bütykölde – kézműves
foglalkozás

15 óra

Alíz Csodaországban
A fót i balettcsoportok előadása
Jegyár: 1000 Ft

VÁROSII KÖNYVTÁR
VÁC
VÁC

Ezoterikus egészségklub
Venég: Lázár Márta klasszikus Feng – shui szakértő
A belépés díjtalan

Bütykölde – kézműves foglalkozás

Május 5. 16.00

KATONA
KATON
NA LAJOS

Katáng koncert
Kiegészítő programok: mentő-, tűzoltó- és rendőrautó
bemutató, kültéri játszópark, kirakodóvásár.
Minden program ingyenesen látogatható.
A délután az Ezer Lámpás Éjszakája rendezvénnyel
folytatódik!

Dunai Lolita
Író-olvasó találkozó, a vendég: Végh Att ila
A József Att ila-díjas író programvezető beszélgetőtársa
Erős Kinga kiadóvezető

Május 13. 10.00

Családi nap
Kézműves foglalkozás gyermekeknek
A foglalkozás ingyenes

Május 29. 17.30

Művészet i klub
Vendég: Szottfried Zsóﬁa festőművész
Az előadás ingyenes

Május 10. 19.00

Zorán koncert
Az eredet ileg április 5-ére meghirdetett
Zorán koncert betegség miatt elmaradt.
A koncert új időpontja: május 10-e.
A programot a Nemzet i Kulturális Alap
Hangfoglaló Programja támogatja.
Minden jegy elkelt!

KIÁLLÍTÁSOK
Lyra könyvesház Torony Galériája
Örök kert
Szalay Ákos fotókiállítása

Megnyitó: május 4. 17.00

Katona Lajos Városi Könyvtár galériája
Colosseum Csoport tárlata
A csoportos kiállítás - melyet Moór Györgyi
környezet i nevelő nyit meg - május 17-éig látogatható
a könyvtár nyitva tartási idejében

Május 12. 19:00

Szakonyi Károly: Adáshiba
Jegyár: 2900 Ft

Május 13. 11.00

Vizipók, Csodapók
Mese-musical 1 felvonásban,
a Szabad Ötletek Színháza előadása
Jegyár: 1400 Ft

Görög Templom Kiállítóhely
Harminc év képekben I.

Megtekinthető június 3-áig.
Május 11. 21.00

Rock & roll party a Pedrofonnal
a Jeszenszky-teremben
Jegyár: 900 Ft

Május 12. 15.00 - 20.00

Lelki egészségnap
A program az Átjáró Mentálhigiénés Iroda
szakembereinek közreműködésével valósul meg
19.00 Almási Kitt i: Lezárás, Elengedés, Újrakezdésházasságon innen és túl
Jegyár: 1500 Ft

Május 12. 16.00

FEHÉREK
TEMPLOMA
Május 4. 18.00

ARTISTOCRATS régizene együttes koncertje
a Váci Tavaszi Feszt ivál keretében
A belépés díjtalan!

A László Imre Nótakör műsora az Anyák Napja
alkalmából a kamarateremben
Jegyár: 600 Ft/fő (elővételben),
800 Ft (az előadás napján)

Május 13. 19.00
Molnár Ferenc: Az üvegcipő
Vígjáték két részben, a Körút i Színház előadása
Jegyár: 2900 Ft

Május 18. 19:00
Peter Shaf fer:
Ki Fut a Nő után avagy Ki után Fut a Nő?
Édes hármas-páros játék 2 félidőben
Jegyár: 2200 Ft

Május 13.00 9.00 - 13.00

Babaholmi börze
Használt, jó állapotú bébi, gyermek és kiskamasz ruhák,
cipők, játékok, kiegészítők vásárolhatók
Információ és jelentkezés hétköznap 8-16 óra között

Május 26. 19.00
Zerkovitz Béla- Szilágyi László: Csókos asszony
Operett két felvonásban,
a Pest i Művész Színház bemutatója
Jegyár: 3500 Ft

Hasznos
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Junis

Május

H.

07.

G

K.

Sz.

Cs.

P.

Szo.

V.

01.

A

02.

B

03.

C

04.

D

05.

E

06.

F

08.

H

09.

I

10.

A

11.

B

12.

C

13.

D

14.

E

15.

F

16.

G

17.

H

18.

I

19.

A

20.

B

21.

C

22.

D

23.

E

24.

F

25.

G

26.

H

27.

I

28.

A

29.

B

30.

C

31.

D

01.

E

02.

F

03.

G

04.

H

05.

I

06.

A

07.

B

08.

C

09.

D

10.

E

A
B
C
D
E
F
G
H

Deákvári Gyógyszertár

Vác, Deákvári főtér 30.

0 6 - 2 7/ 5 1 0 - 8 0 5

Központi Gyógyszertár

Vác, Köztársaság út 23.

0 6 - 2 7/ 5 0 1 - 6 3 0

Vácz Remete Gyógyszertár

Vác, Magyar u. 3.

0 6 -2 7/ 3 0 5 - 9 9 7

Gyöngyvirág Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 3.

0 6 - 2 7/ 3 0 3 - 3 4 3

Kisváci Szent Gellért Gy.

Vác, Papp Béla u. 10.

0 6 -2 7/ 3 0 6 - 19 0

Váci Levendula Gyógyszertár

Vác, Sas u. 1/a.

0 6 - 2 7/ 3 0 1 - 3 67

Benu Gyógyszertár Vác

Vác, Zrinyi u. 9.

0 6 - 2 7/ 5 0 1 - 3 8 5

Fekete Kígyó Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 37.

0 6 - 2 7/ 3 1 2 - 3 3 8

I

Alsóvárosi Gyógyszertár

Vác, Zöldfa u. 25.

0 6 -27/ 3 1 1 -15 7

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti
hétvégi fogászati ügyeletek
megszűntek!
Legközelebbi
ingyenes ügyelet:
SzájsebészetBudapest,
VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

Hétfő

20:00 - Híradó
benne Vác és térsége legfontosabb
történései
21:17 - Sporthírek
20:20 - Spiritusz
sport, életmód és szabadidő
magazinműsor
20:30 - Konyha TV
20:45 - Sportközvetítés/Film
22:55 - Híradó
ismétlés

Kedd

20:00 - Híradó
benne Vác és térsége legfontosabb
történései
21:17 - Sporthírek
20:20 - Katolikus TV
vallási magazin
21:00 - Spiritusz
sport, életmód és szabadidő
magazinműsor
21:15 - Konyha TV
21:30 - Sportközvetítés/Film
22:35 - Híradó
ismétlés

Szerda

18:00 - Hetedhét Magazin
összefoglaló Fót térségéből

Központi orvosi
ügyelet
(felnőtt és gyermek)

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
ÁNTSZ épület földszinti helyisége.
Elérhetőség: 06-27/306-090
Ügyeleti idő:
Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig
Pénteken 16 órától hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában

19:00 Hetedhét Magazin
ismétlés
20:00 - Híradó
benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Nagyító
hírháttér műsor
20:50 - Film
22:10 - Híradó
ismétlés

Csütörtök

20:00 Híradó
benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Hazai
kulturális programajánló
magazinműsor
20:40 - Nagyító
háttértár műsor
21:10 - Film
22:30 - Híradó
ismétlés

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Születtek:
Waller Tibor és Straub Edit
gyermeke: Viktor József, Russói
András és Kocsis Johanna
g ye r me k e : He l z a , D or n a i
Zsigmond Sándor és Für Nikoletta
gyermeke: Dorottya, Domovári
Gábor és Kata Anita gyermeke:
Botond, Medg yesi Máté és
Adamek Szilvia gyermeke:
András István, Pereházy Gábor
és Mille Tünde Edina gyermeke:
Nándor, Miklós Attila és Kaulics
Angelika gyermeke: Réka, Tóth
Balázs Bence és Szabó Nikoletta
Katalin gyermeke: Olivér, Szabó
József Gergely és Hajdu Nikoletta
gyermeke: Levente Vendel;
Kucsera Norbert és Fóris Katalin
gyermeke: Emma; Kerekes
Nándor és Papp Annamária
gyermeke: Ada Nilla; Milus Alex
és Varga Viktória gyermeke: Alex
Márkusz
Házasságot kötöttek:
Kerekes Nándor és Papp
Annamária, Kövesdi László és
Huszka Zsuzsanna, Viczena Csaba
és Horváth Erzsébet, Vignácz
János és Hildebrand Mónika,
Kocsis Róbert és Nagy Krisztina,
Terman Péter és Simon Judit
Elhunytak:
Csapó Ferenc /1973/, Blazovich
Ivánné sz: Devánszki Erzsébet
/1929/, Hisbéli Andrásné sz: Rácz
Zsuzsanna /1958/, Pitz Rozália
/1934/, Pintér Ferenc /1933/, Király
Lajos /1934/, Balázs László /1931/,

Hugyák Istvánné sz: Tóth Jolán
/1926/, Szabóné Kerekes Ibolya
/1956/, Berkiné Rák Melinda /1975/,
Kondek György /1950/, Molnár
István /1938/, Kiss Gáborné sz:
Tóth Rózsa /1938/, Novák István
/1956/, Balázs Mihályné sz: Jassó
Anna /1933/, Magyarkuti József
/1937/, Talpas Károly Istvánné
sz: Benda Anna Mária /1948/,
Fekete Istvánné sz: Terman
Klára /1933/, Kovács Sándorné sz:
Kurdi Zsuzsanna /1927/, Müller
János /1938/, Szelényi Istvánné
sz: Leszenszki Zsóﬁa /1933/, Dégi
Márta Ildikó /1954/, Simonyiné
Hallai Erzsébet /1948/, Tányéros
Sándorné sz: Sebők Ilona /1939/,
Szolik Józsefné sz: Dénes Erzsébet
/1945/, Rögler Mihályné sz: Kindl
Katalin /1941/, Adamcsek József
/1945/, Hajnal Gizella /1954/,
Szakács Miklós Béláné sz: Barta
Zsuzsanna /1948/, Agócs Zoltánné
sz: Nagy Júlianna /1929/, Kalácska
Attila János /1956/, Kajtor Jánosné
sz: Schwarcz Julianna /1927/,
Mészáros Ferenc sz: Czinege
Mária /1932/, Szépvölgyi Pál /1934/,
Ferjancsics Sándor /1965/, Sindely
Tibor /1950/, Nagy Sándorné sz:
Fityó Terézia /1941/, Bakszáné
Lányi Edina Erzsébet /1983/,
Nagy Györgyné sz: Miklián Ilona
/1942/, Illés József Gyuláné sz: Rácz
Margit /1940/, Velki József /1947/,
Timár Józsefné sz: Ebecz Borbála
/1929/, Baji Ferenc /1941/, Adamek
Mihályné sz: Szabó Erzsébet
/1945/, Hegedűs Józsefné sz: Daskó
Ilona /1935/

| VÁCI HÍRNÖK | 13

A visszaszámlálás elkezdődött

Az önkormányzat
nevében és
képviseletében a
Váci Városfejlesztő Kft.
Finisben a környezetvédelmi beruházás
vagyonhasznosítási
Az elérhető legmodernebb technológiával indul újra hamarosan a Váci részleg
Cementgyár, a munkálatok lassan a végéhez közelednek. A jelenlegi és a
még hátralévő feladatokról, valamint az elért eredményekről, speciális
technológiákról a projekt felelőse, Szilágyi Zsolt, a Duna–Dráva Cement Kft.
termelésvezetője számolt be.

- Az utolsó helyzetjelentés
a modernizáció eseményeiről
2017 júniusában volt. Mi történt
azóta, milyen munkafolyamatok
valósultak meg?
A z e l mú lt é v m á s o d i k
félévének egyik legnagyobb
előrelépése a kalcinátor torony
acélszerkezetének elkészülte volt,
amelybe összesen 500 tonna acélt
építettünk be. Ősszel elkezdődött
a bypass rendszer kiépítése, majd
karácsony előtt megtörtént
a kalcinátor csőszakasz felső
részének telepítése.
- Mi volt a legfontosabb feladat
a tavaly június óta eltelt időben?
Minden projekt kivitelezése
során kiemelten fontos a jó
előkészítés és az egymásra épülő
feladatok időtervi elhelyezése,
amely különösen igaz a több éven
át tartó folyamatokra. Az esetleges
késések veszélyeztethetik a végső
határidőt is. Ebben az évközi
időszakban fontos volt, hogy
a klinker termelés biztosítása
mellett elkészüljön az alapozás,
az új by pass si ló és az új
kalcinátort tartó acélszerkezet.
Ezek megvalósításával
előkészítettük a kivitelezés
folytatását a kemenceállás alatti
időszakra.
- Voltak–e kihívást jelentő
feladatok, esetleg speciális
megoldások ebben az időszakban?
Ha igen, ezeket hogyan oldották
meg?

A bypass siló építésekor
10 n ap on át é jje l – n app a l
folyamatosan ment a betonozás,
hog y m i nden a meg fe le lő
ütemben valósuljon meg. Az
új acélszerkezet építése is
kihívást jelentett, hiszen a
már meglévő és üzemelő, forró
kemence körül és felett kellett
végezni a munkálatokat. A saját
kollégáink a klinkertermelést
biztosították, a kivitelezésen
dolgoz ók p e d i g a pr oje k t
előrehaladásán fáradoztak.
A legintenzívebb időszakban
220 fő dolgozott egyszerre,
hogy minden feladat időben
elkészüljön, és a munkavédelmi
biztonság megléte érdekében
napi szemléket is beiktattunk.
Emellett voltak munkanapok,
amelyeket a szélsőséges időjárás
is megnehezített. A modernizáció
legmelegebb napján 37 Celsius
fokot mértünk, míg a leghidegebb
érték – 22 Celsius fok körüli
volt. Legyen szó hidegről vagy
melegről, a dolgozókat mindkét
időjárási helyzet megviseli, éppen
ezért fokozottan ügyeltünk arra,
hogy a megfelelő egészségügyi
állapotban tudják teljesíteni
feladataikat.
- Jelenleg milyen fázisban van
a modernizáció?
2018. január 2-án
megkezdődött a beruházás záró,
utolsó három hónapos – egyben
legtöbb feladatot tartalmazó

allas @ el ek t rosz ig et . eu

(Vác, Köztársaság út 34.)

2018. május havi
hirdetései

– időszaka. Ezalatt a jelenlegi
kemence – és ﬁlter technológia
elbontása, és a helyükre kerülő új
technológia beépítése kezdődött
el. A bontásokkal párhuzamosan
a beérkezett gépelemek
e lőszer e lésén dolgoz t a k a
kivitelezők. Jelenleg a beruházás
hajrájában vagyunk, amikor az
utolsó gépelemek is a helyükre
kerülnek. Folyamatosan halad
a tűzálló anyag beépítése a
kalcinátorba, a berendezések
villamos kábelezése, bekötése,
valamint a folyamatirányító
programok telepítése, ellenőrzése.
Emellett ebben az időszakban
valósul meg a modernizáció
fő célja. Az eddig használt
elektrofiltert korszerű, zsákos
ﬁlterre cseréljük. A ﬁlter felel a
kemencevonal portalanításáért.
Az új szűrőrendszer előnye,
hogy még üzemzavar vagy
áramkimaradás esetén sem
engedi, hogy kiporzás történjen.
Ezáltal tovább minimalizáljuk
az eddig is alacsony szintű
porkibocsátásunkat. Beremendi
gyárunkban már közel egy
évtizede ezt a technológiát
alkalmazzuk, és reményeink
szerint Vácott is hasonló módon
tudun k majd hozzájár ulni
a kör nyezet védelméhez a
modernizáció által.

Beépítetlen ingatlanok
értékesítésre:

(Az interjú 2018. március második
felében készült.)

- Vác, Báthory Miklós utca 16. fsz. 2. szám
alatt található, 3424/A/2 hrsz-ú, lakás
megnevezésű ingatlan (19 m2)
- Vác, Dózsa György út 3. fsz. 1. szám alatt
található, 2495/A/1 hrsz-ú, lakás megnevezésű ingatlan (39 m2)
- Vác, Dózsa György út 25. fsz. 8. szám alatt
található, 2483/A/8 hrsz-ú, lakás megnevezésű ingatlan (2 szoba, konyha és pince
52,93 m2, tetőtér 68,18 m2)

Nyílt Nap a Váci Cementgyárban

Péntek

20:00 - Híradó
benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 - Sporthírek
20:20 - Hazai
kulturális programajánló
magazinműsor
20:40 - Térségi Magazin
21:10 - Partycsóka
Tomi Show
22:30 - Híradó
ismétlés

Hasznos

Évről évre töretlen a népszerűsége a Duna-Dráva
Cement Kft. nyílt napjának, amelynek a Váci Cementgyár
ad otthont. Idén azonban egy újdonság is várja azokat, akik
2018. május 18-án ellátogatnak a gyárba: az elsők között
nézhetik meg a nemrégiben lezárult környezetvédelmi
beruházás eredményeit.
A nyílt nap során a látogatók gyár- és bányalátogatáson
vehetnek részt.
Interaktív játszóházzal és frissítőpontokkal is igyekszik
a vállalat a látogatók kedvében járni.
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni a DDC honlapján lehet: www.duna-drava.
hu/nyilt-nap. Jelentkezés: 2018. április 23 – május 9-ig.

- 2600 Vác, Papvölgy dűlő 4747/1 hrsz-ú,
815 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület
- 2600 Vác, Papvölgy dűlő 4747/13 hrsz-ú,
144 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület
- 2600 Vác, Csukatelep 5. szám alatti,
402/57 hrsz-ú, 4277 m2 nagyságú kivett
beépítetlen terület

Nem lakás célú helyiségek
bérbeadásra:
- 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
- Vác, Március 15. tér 25. fsz. 4. szám alatt
található, 3100/A/4 hrsz-ú 179,86 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség a hozzá tartozó 62,5 m2 pincerésszel
– kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás
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, Budapesti főút 21. szám alatt található, 3518/A/1 hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, nem
lakás célú helyiség (műemléki épület) – kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 11. szám alatt
található, 3192/A/11 hrsz-ú, 40 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiség – kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, belterület 999 hrsz,-ú, Vác, Naszály
út és a Telep utca sarkán található „faház”
- kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre

Lakás szociális alapon
bérbeadásra:
Vác, Kölcsey Ferenc utca 19. 7. emelet 5.
szám (1,5 szoba, 42 m2 alapterületű, összkomfortos)

Lakás értékesítésre, nyílt
pályáztatással:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j pontja szerint ezen
ingatlanértékesítések mentesek 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

Hajrá Vác!
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Mészkőember - Légrádi Béla emlékverseny a hegyen

SPORTEREDMÉNYEK

Április közepén ismét ellepték a Naszály kicsinyke szerpentinjét a kerékpárosok. Immár 15. alkalommal került sor a Mészkőember-Légrádi Béla Emlékversenyre, mely egyéni indításos hegyi időfutam.

Labdarúgó NB II.

- Vá r o s u n k l e g r é g e b b i
k e r é k pá r ve r se nyé ne k (a
l e g f i a t a l a b b a Vá c C r o s s
cyclocross) első megrendezése
egy baráti megemlékezésnek
indult. Azóta jócskán megnőtt
az indulói létszám, remélem
fejlődtünk rendezési oldalon
is. Egy valami azonban nem
változott: a hangulat. Szerencsére
a közel 200 fős indulói létszámok
ellenére minden egyes verseny
még mindig egy családias,
barátias, szezon eleji buli verseny.
Ennek ellenére a teljesítmények

m á r n e m a b u l i v e r s e ny
szintjét mutatják. Sajnos, vagy
szerencsére, április immár tele
van kerékpárversenyekkel, nem
volt ez másként 15-én sem. Talán
ennek is köszönhető, hogy „csak”
187-en álltunk rajthoz Gombáson,
hogy a Mészkőbányához vezető
6,2 km utat a legrövidebb idő
alatt teljesítsük. A most először
használt chipes időmérésnek
köszönhetően a versenyzők a
célba érkezésüket követően
pár percen belül már a verseny
weboldalán láthatták, hogy

Fotó: Pálmai Tibor

mire volt elég a teljesítményük.
A verseny fénypontja talán
az a versenyző volt, aki nem
törődve az emelkedő okozta
nehézségekkel, egy velociped
nyergében teljesítette a távot,
mindenki meglepetésére nem a
leglassabban. Ezzel „el is bukta”
a váci verseny sajátos díjazását:
a Bendzsó Magyar Kerékpáros
Ru h á zat á lt a l fe lajá n lot t ,
kifejezetten a Mészkőemberre
gyártott egyedi kerékpárosmezt,
melyet az a versenyző kap
meg, aki a legtovább küzd az
emelkedővel - értékelt Somoghy
Attila főszervező.
Első helyezettek: Kozma
Bence (ifi fiú), Somoghy Anna
(junior nő), Simon Csanád (junior
férﬁ), Matuz Etelka (felnőtt nő),
Makács Gábor (felnőtt férfi),
Benczés Krisztina (Master 1 nő),
Maros Kohary (Master 1 férﬁ),
Boros Sándor (Master 2 férfi),
Márta Mihály (Master 3 férﬁ).
Összetett dobogósok: nők: Matuz
Etelka, Ősi Eszter Aliz, Benczés
Krisztina; férﬁak: Makács Gábor,
Maros Kohary, Nagy Zoltán.

1-1

Vác FC - Zalaegerszeg:

1-0

Kisvárda - Vác FC:

1-0

Vác FC - BFC Siófok:

1-1

Vác FC - MTK Budapest:

2-3

Csákvár - Vác FC:

2-1

Vác FC - Cegléd

1-1

Női kézilabda NB I.
Budaörs - GVM Europe - Vác:

28 - 34
GVM Europe - Vác - Békéscsaba:

48 - 28
Vasas - GVM Europe - Vác:

30 - 42
GVM Europe - Vác - MTK Budapest:

32 - 26

könnyűsúly), Szklenka Bence
(férﬁ iúsági egypárevezős)
A V V EC aranyér mesei
csapategységekben: Szilágyi
Konrád, Szklenka Bence (férﬁ
iúsági kétpárevezős); Uhjelyi
Mihály (VVEC) Szabó Gáborral
párban (ﬁú serdülő korcsoport);
Kas Natália, Gedeon Rozi (leány
serdülő korosztály); Ács Kristóf,
Bácskai Máté (VVEC) Szabó
Mártonnal és Danó Dániellel
(férﬁ U23-as négypárevezős);
Csiszár Péter (VVEC), Tamás
Bence, Forrai Dávid, Szigeti
Roland (férfi könny űsúlyú
négypárevezős) R. Z.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Egészségtábor 2018.

A „bemelegítő” ergométeres országos bajnokság után március utolsó
hétvégéjén a hagyományos tavaszi hosszútávú versennyel már a vízen is
elkezdődött az evezős versenyszezon, s a Vác Városi Evezős Club sportolói
igen jól szerepeltek megmérettetésen.
egypárevezős), Zsiros Janka
(női iúsági egypárevezős).
Április 7-8-án a Magyar Evezős Szövetség megrendezte az
új idény első válogatóversenyét.
Az első napon, egypárevezősben három első helyet szereztek a Vác Városi Evezős Club
sportolói, míg a második napon
- kettő- és négypárevezős egységek tagjaiként - öt aranyérmes helyezésnek örülhettek.
Az első nap váci aranyérmesei: Galambos Péter (férfi
felnőtt könnyűsúlyú egypárevezős), Csepel Zsóﬁa (női felnőtt
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Győri ETO - Vác FC:

Váci evezős sikerek
A VVEC dobogósai:
Aranyérmesek: Galambos
Pé t e r (f é r f i k ön ny ű s ú ly ú
egypárevezős), Kosztrub Tamás
(férfi ifjúsági könnyűsúlyú
egypárevezős), Szklenka Bence
(férfi ifjúsági normál súlyú
egypárevezős), Ujhelyi Mihály
(fiú serdülő egypárevezős),
Csepel Zsóﬁa (női könnyűsúlyú
e g y p á r e v e z ő s) , H a r s á n y i
Viktória, Harsányi Orsolya,
Imre Veronika, Bóka Sára,
korm. Kiss Lara (leány serdülő
kormányos négypárevezős).
Ezüstérmesek: Szilágyi Konrád
(férfi ifjúsági normál súlyú

Hirdetés

Férfi kézilabda NB I.
Váci KSE - Budakalász:

24 - 25
Dabas - Váci KSE:

24 - 25
Váci KSE - Tatabánya:

29 - 29

A Területi Összefogással a
Megelőzésért Alapítvány, a Váci
Baleset-megelőzési Bizottság és a
Vác Város Környezetvédelméért
Alapítvány „Egészségtábor 2018”
címmel környezet védelmi,
addiktológiai (drog, alkohol, játék,
internet) és baleset-megelőzési
pályázatot hirdet.
A pályázók köre: Vác, és a
váci járás általános iskoláinak
6-7. osztályos tanulói. Beadási
határidő: május 10. csütörtök 12
óra. A pályázat leadásának helye:
Polgármesteri Hivatal (Március
15. tér 11. sz.), természetvédelmi
iroda (a pályázatokat Bander
Hilda veszi át).

A témához való viszonyulás
és a kivitelezés szempontjából
k ie m e l k e dő a l k ot á s ok b ól
kiállítást szervezünk a Madách
Imre Művelődési Központban,
megnyitó: május 15. kedd 17 óra.
A pá ly a mu n k á k c í me i ,
témakörei:
Környezetvédelem témában:
Védett madarak lakóhelyünk
környékén. Függőségek
megelőzése, témában: Külső
hatások és az én belső világom
kapcsolata. Baleset-megelőzési
témában: Hogyan közlekedjünk
balesetmentesen Vácon?
A pályamunkák témáinak
megfogalmazása: képzőművészeti

www.vac.hu

alkotás (rajz, festmény, graﬁka,
számítógépes graﬁka nyomtatott
formátumban és egyéb vizuálisan
megfogalmazott, kiállítható
anyag).
A pályamunkák mérete: Az
alkotások kivitelezésére nincs
semmiféle megkötés, viszont nem
lehet nagyobb A/2-nél a méret.
A pályamunkák díjazása:
A szakmai zsűri által kiemelt
30 pályamunka készítője a 6-7
osztályosok közül május 31-től
június 3-ig négy napos Balaton
parti táborban vehet részt. A
tábori program, elhelyezés,
étkezés a diákok részére térítés
mentes, az oda és vissza utazás
díja diákonként kb. 5000 Ft.
Bővebb információk:
Bíró György
(Vác Város Környezetvédelméért
Alapítvány elnöke)
tel.: 06 (30) 921 3924,
e-mail: birogyorgy@yahoo.com

Hirdessen nálunk Ön is!
HIRDETÉSI ÁRAINK:
1/1 oldal - 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 : 186x258 mm (álló)
1/2 : 186x125 mm (fekvő)
1/4: 91x125 mm (álló-fekvő)
1/8: 34,5x52,5 mm (álló-fekvő)

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Váci Városimázs Kft.
Vác, Kossuth utca 21.
Tel.: 06 27/510-900
0630/698-9507
E-mail: estv@estv.hu

www.estv.hu

Hirdetés

Váci partnerünk, a Con tech K . részére
keresünk munkavállalókat,
betaníto munkásokat 3 mƾszakos
munkarendben, kiemelt bérezéssel:
^ǌĞƌĞůƅ
sƵůŬĂŶŝǌĄůſͲŬĂǌĄŶŬĞǌĞůƅ
ǆƚƌƵĚĞƌŬĞǌĞůƅĠƐĞůůĞŶƅƌǌƅͲďĠůǇĞŐǌƅ
munkakörbe.
Ju atások: kafetéria, 13. havi Įzetés,
100%-os ú kƂůƚƐĠŐtérítés.
Jelentkezés:

önéletrajzzal a job61@prohumanallas.hu címen.
Bƅvebb tájékoztatás a +36 70 440 3610 telefonszámon

Leszúrható
napelemes
kerti lámpa Szolár
házszámtábla

749 Ft 5990 Ft

