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Vác Város Önkormányzatának lapja

2016 szeptember

A város támogatja
a stadionfelújítás pályázatát

Egy korábbi határozat módosításával szeptember 12-i rendkívüli ülésén a képviselő-testület úgy határozott,
hogy a város 180 millió forintra növeli a Vác FC és a VVLSE stadionfelújítást célzó TAO-pályázatának vállalt
városi önrészét. Mind a tizennégy jelenlévő döntéshozó igennel voksolt.
A rendkívüli ülést a pályázat hiánypótlására vonatkozó póthatáridő lejárta indokolta.
Elhangzott: a város által meghatározott, fejlesztési hitel felvételével előteremthető önrész biztosításának igazolása, a pályázat elfogadása esetén elég egy versenybizottsági döntés, hogy újra a ligeti stadionban vívja hazai
bajnoki mérkőzéseit a labdarúgócsapat.

» 4. old.

Kitüntetések a nemzeti ünnepen Galambos Péter

Az idén Vágtölgyes (Dubnica
nad Váhom) polgármestere, Jozef
Gašparík vehette át Vácott az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen a
város legrangosabb kitüntetését, a
díszpolgári címet.

» 5. old.

Orvos András
festőművész az
augusztus
20-ai nemzeti ünnephez
kapcsolódó
események
sorában, a
V igadóban
rendezett
díjátadón átvehette a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést.

» 9. old.

világbajnoki ezüstje

A Vác Városi
Evezős Club
sportolója,
Galambos
Péter ezüstérmes lett a
férfi felnőtt
könnyűsúlyú
egypár versenyszámban
az evezős világbajnokságon, Rotterdamban,
ezzel már négyszeres vb-érmes.

» 14. old.
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Polgármesteri fogadóóra

Önkormányzati képviselői fogadóórák

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

Kovács Ágnes
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.)

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

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: 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

Országgyűlési
képviselői elérhetőségek

Harrach Péter
országgyűlési képviselő
E-mail: peter.harrach@parlament.hu

Kriksz István
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.)

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.)

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: 20/745-9115
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.)
Kászonyi Károly ( Jobbik)
Ideje: minden hónap első csütörtökjén 16:30
Telefonszám: 30/294-2645
E-mail: kaszonyi.karoly@jobbik.hu
Helye: Madách Imre Művelődési Központ
Krauze István (Demokratikus Koalíció)
Ideje: minden hónap első szerdáján 16:30
Telefonszám: 30/900-6971
E-mail: vaci.dk@gmail.com
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Közérdekű

Körzeti megbízottak fogadónapjai

Iván Sándor rendőr főtörzsőrmester
Vác, I. számú KMB körzet
(Eszterházy, Széchenyi utca, Dr.
Csányi László körút, valamint a
Duna által határolt terület.)
Fogadóórája: minden hónap
második keddjén 9-11 óra közötti
időben. Helyszíne: Vác, Földváry
tér 3. szám alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0791,
e-mail: IvanSn@pest.police.hu
Bőcs Norbert rendőr főtörzsőrmester
Vác, II. számú KMB körzet
(Alsóváros : Dr. Csányi körút, Naszály
út, MÁV vasútvonala, illetve a külső Rádi út által övezett városrész.)
Fogadóórája: minden hónap második
keddjén 9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Deres u. 3. szám
alatti TESCO KMB irodában.
Telefon: 70/400-7188,
e-mail: BocsN@pest.police.hu
Tóth Ferenc rendőr zászlós
Vác, III. számú KMB körzet
(Deákvár: Gombási út, MÁV vasútvonala, külső Rádi út által határolt terület.)
Fogadóórája: minden hónap első
szerdáján 9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Újhegyi u. 37/a.
szám alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0796,
e-mail: TothFer@pest.police.hu
Fazekas József rendőr főtörzsőrmester
Vác, IV. számú KMB körzet
(Kisvác: Eszterházy, Széchenyi utca,
Naszály út, Gombási út, illetve a
Duna által határolt városrész.)
Fogadóórája: minden hónap első
szerdáján 09-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Dózsa Gy. u. 53.
szám alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0790
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Vác városában az alapellátás keretében működő FOGORVOSI RENDELŐK HELYSZÍNE MEGVÁLTOZOTT az alábbiak szerint: Dr. Fera Mária
VIII. körzet (2600 Vác, Földváry tér. 15.), Dr. Simon
Csilla III. körzet (2600 Vác, Kodály Z. u. 3.), Dr. Ullmann Klára VI. körzet (2600 Vác, Zrínyi u. 7.)
A Szociális Szolgáltatások Háza a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet területi védőnő munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.
október 28. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várnai Gabriella
nyújt, a 27/501-400-as telefonszámon.

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Váci
Járási Hivatala a vörös rókák veszettség
ellen orális immunizálása (csalétek vakcina kiszórása) miatt Vác város közigazgatási
területére ebzárlatot és legeltetési tilalmat
rendel el. A védekezés tervezett időpontja:
Október 01-25. között.

Jegyzet
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Ribáry Zoltán l Főszerkesztő l ribary.zoltan@gmail.com
Kollégákkal ültünk egy asztalnál, és egymásnak szegeztük a kérdést, ki mit gondol arról, vajon tudunk-e igazán ünnepelni mi magyarok a nemzet piros betűs jeles napjain - az apropót október 23-a közelgő hatvanadik évfordulója adta.
Szerintem még mindig bőven lehet hiányérzetünk az ünneplések
kapcsán, főleg talán azért, mert ezen a téren is nehéz magunk mögött
hagyni a rendszerváltozás előtti évtizedek súlyos, (nép)lelket romboló örökségét. Az én
generációm például még úgy szocializálódott, hogy jó, augusztus 20-áról még viszonylag látványosan megemlékezett az állam (igaz, az új kenyeret középpontba állítva
Szent István helyett), de március 15-éről már csak úgymond fű alatt (helyenként erős
‚
rendőri készültség mellett) emlékeztünk meg, 56 forradalmáról szinte szó sem esett.
Ugyanakkor voltak tőlünk idegen „parancsolt ünnepek”, úgy mint március 21e, április 4-e, november 7-e, de május 1-jét is ide sorolhatjuk a dísztribünön pózoló
pártvezéreknek integetéssel, a „sör-virsli-isler” földhöz ragadt szentháromságával.
Ezzel együtt vallom: mára eljuthattunk volna oda, hogy jeles ünnepeinkről az
adott esemény üzenetét, a nemzeti összefogás jelentőségét megmutatva felhőtlenebbül emlékezzünk meg, úgy, hogy az valódi közösségi élményt jelentsen, az sem
szentségtörés, ha szórakoztató programok kapcsolódnak ezekhez a napokhoz.
Aztán a kvótanépszavazás került terítékre, és mindan�nyian egyetértettünk abban, hogy igenis részt kell venni a referendumon, s kinyilvánítani a véleményünket a kérdéssel kapcsolatban.
Hozzáteszem: szerintem homokba dugott fejjel politizál, aki távolmaradásra buzdítja a szavazópolgárokat, mondván, hogy idehaza, az országon belül pedig a lakóhely közelében nincs jele migrációs nyomásnak - megjegyzem, épp az a
tét, hogy ne is legyen a mostaninál nagyobb, az esetleges kötelező betelepítés nyomán pedig szinte biztosan lenne, és az a nyom akár bűnügyi is lehetne.
Rendre szóba kerül ebben a kollegiális körben a városi labdarúgó-stadion helyzete, miután az MLSZ-nek a mostani idénytől érvényes követelményei alapján városunk létesítménye nem felel meg az NB II-nek, s csapatunk albérletben kénytelen lejátszani papíron hazai mérkőzéseit.
Szerény véleményem szerint a szövetségnek több időt kellett volna adnia a kluboknak, önkormányzatoknak a szükséges fejlesztésekre, s bízom benne, hogy az erre készült városi pályázatra - kicsit talán a kapkodás hibájának belátása révén - sikerül előteremteni a szükséges forrást.

HOL járunk?

Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől várjuk, kedves Olvasóink! A helyes megfejtéssel előrukkolók között ajándékokat sorsolunk ki.
Aki tudja vagy legalább sejti a választ, írja meg nekünk e-mailben az estv@estv.hu
címre! Köszönettel: Váci Városimázs Kft. Előző lapszámunk játékának győztese Deák
Józsefné, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges
a 30/583-6767-es telefonszámon. A legutóbbi rejtvényként a görög templom volt látható egy archív felvételen. Mostani feladványunk megfejtését október 15-éig várjuk.

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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Forrást szabadítottak fel
több fejlesztéshez
Többek között csaknem 322 millió forint
fejlesztési hitel felvételéről, sürgős és kiemelten fontosnak ítélt beruházások megvalósítását segítő költségvetési összegek
felszabadításáról döntött szeptemberi ülésén a város önkormányzati képviselő-testülete.

Az ülés bevezetéseként - Dr. Manninger Péter képviselő indítványára - a jelenlévők egyperces néma felállással tisztelegtek a
"nemzet tanítónénije", a közelmúltban elhunyt,
felvidéki Tamás Ilonka néni előtt, aki annak
idején az elsők között élt a kettős állampolgárság könnyített felvételének lehetőségével,
és Vácon szavazott a legutóbbi parlamenti
választásokon.
A tájékoztatók sorában egyebek mellett
szó esett arról a sikerről, hogy a polgármesteri
hivatal és az önkormányzat 2015 után az idén
is elnyerte a "Családbarát Munkahely" kitüntető
címet.
A testület elfogadta és tudomásul vette a
Váci Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjének, dr. Tar
Györgynek a vezető tisztségviselői megbízatásról szóló lemondását, hozzájárult a cégvezető
munkaviszonyának közös megegyezéssel való
megszüntetéséhez, és egyúttal kiírták a pályázatot az ügyvezetői feladat betöltésére.
Döntés született arról, hogy az önkormányzat részt vesz a KEHOP-1.4.0 azonosító számú pályázaton a hatékony árvízvédelem
céljából, a határozat második pontja pedig úgy
rendelkezik, hogy a "Hatékony árvízvédelem
Vácon" tárgyú projekt menedzselési feladatait
az Észak-Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. látja el.
A képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat 321.843 eFt összegű,
kormányengedélyhez kötött fejlesztési hitelt
vesz fel a következő beruházások önkormányzati önrészének illetve városi fejlesztési
hozzájárulásának biztosítása érdekében: Váci
KSE - sportcsarnok építése (32.843 eFT ön-

kormányzati önrész), Váci VLSE - műfüves
pálya felújítása (27 millió Ft önkormányzati
önrész), Váci Vízilabda SE - strand szociális
blokk felújítása (10 millió forint önkormányzati önrész), Vác FC/Váci VLSE - stadion
felújítása (180 millió forint önkormányzati
önrész), Váci Távhő Kft. beruházása (72 millió forint önkormányzati fejlesztési hozzájárulás).
A testület határozatot hozott arról, hogy
az önkormányzat ingyenessé teszi a helyi tömegközlekedést a 6 éven felüli váci óvodások
részére iskolai tanulmányaik megkezdéséig,
az óvodától kapott igazolás felmutatásával.
Döntés született arról, hogy az önkormányzat költségvetési forrásokat szabadít fel
számos sürgős és kiemelten fontosnak ítélt
beruházás megvalósítására, néhány kiemelt
összeggel szereplő feladat: egyaránt 10 millió
forint jut a közvilágítási lámpatestek bővítésére, a főtér süllyedő hengerekkel való felszerelésére, a vezérlés kialakítására, a Sejcei út
felújításának folytatására (ehhez a beruházáshoz a DDC is jelentős hozzájárulást biztosít),
6,5 millió a Váci Dunakanyar Színház kazáncseréjére, öt-öt millió út- és közműtervezésre,
a Piac utca aszfaltozására, 2,5 millió forint
a Damjanich téri csomópontban két verzió
szerinti jelzőlámpás forgalomirányítás megtervezésére.
Zárt ülésen eldőlt, hogy az idén Dr.
Gyurcsán Csabáné, Győri Pálné és Soltész Józsefné veheti át a "Vác Város Szociális Munkáért" díjat.
A testületi ülés megkezdése előtt az önkormányzat köszöntötte a "Vác Város Kiváló Diákja"
elismerés idei kitüntetettjeit.
Az általános iskolások közül Bálint László,
Bényei Tamás, Harsányi Lilla, Kapi Laura, Kucsera Boglárka, Szász Fruzsina, Péter Alex Benjámin, Pintér Brigitta és Sági Barbara részesült
a kitüntetésben. A középiskolások közül pedig
Soós Máté, Tomcsányi Gergely, Varga Marcell
fogadhatta a gratulációt.

H I R D ET M É NY
Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 22.-i ülésén
az alábbi rendeleteket alkotta:
- 35/2016.(IX.23.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 9/2016.
(II.19.) sz. rendeletről;
A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források költségvetési rendeletbe történő beépítése, valami8nt az intézmények előir5ányzat módosítási kérelme indokolja. Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege 8.339.041 eFt lesz.
- 36/2016.(IX.23.) sz. rendeletmódosítás – az önkormányzat tulajdonában
álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 21/2014.(VI.21.) sz. rendeletről;
A Vác, Galcsek u. 9. sz. alatti ingatlanban kialakított önkormányzati tulajdo-
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Folyamatosan fejleszt
a ContiTech

Az idén története legjelentősebb kapacitásbővítését hajtotta végre Vácott a Continental cég
hűtő-, fűtő- és üzemanyagtöltő alkatrészeket,
csőrendszereket gyártó üzeme, ezzel számos új
munkahelyet is teremtve, a dolgozói létszám
már meghaladja az 1100 főt - hangzott el a
ContiTech-gyárban rendezett, üzembejárással
egybekötött tájékoztatón.
Nagy Mihály, a Continental magyarországi
leányvállalatának ügyvezető-igazgatója jogos
büszkeséggel megemlítette, hogy a cég elnyerte
a HIPA "Év befektetője" díjat a munkahelyteremtés kategóriában, s hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy stratégiai partnermegállapodást
kötöttek a kormánnyal.
- Az elmúlt években a kezdetekhez képest
megduplázódott ezen a telephelyen a dolgozói
létszám, és mivel a tervek szerint folytatódik a
kapacitásbővítés, ez a folyamat tovább folytatódik - emelte ki Magyar László, a váci üzem
vezetője.
A tervezett kapacitásbővítés egy fémcső
gyártó központ létrehozását jelenti a telephelyen, a beruházás jelenleg az előkészítő szakasznál tart, megvalósítása a jövő évben várható.
Fördős Attila polgármester hangsúlyozta: a
recesszió elmúltával elkezdett növekedni a helyi iparűzési-adó bevétel, főleg a Vácott jelentős
gyártókapacitással jelenlévő cégek árbevételének
emelkedése révén.
- A helyi munkáltatók kapacitásnövelése
révén megvalósult dolgozói létszám bővítés a
legfőbb összetevője annak, hogy a korábbi hét
százalékról mára öt százalék körülire csökkent
a munkanélküliség a városban és közvetlen térségében - emelte ki a városvezető, hozzátéve:
ebben a helyzetben a munkaerőhiány elkerülése érdekében fontos megszólítani a máshová
ingázókat, esetleg külföldön dolgozókat azzal
az üzenettel, hogy egyre inkább lakóhelyükön,
a helyi üzemekben is megtalálhatják a számításukat.
A polgármester megjegyezte még: mivel a
város továbbra is forráshiánnyal küszködik, egyelőre nincs lehetőség a helyi iparűzési-adó és az
építményadó csökkentésére, de az önkormányzat bízik a gazdaságélénkítő lépések feltételeinek megteremtődésében. R. Z.

nú lakások létrejöttével indokolt azok bérbeadásának szabályozása.
- 37/2016.(IX.23.) sz. rendeletmódosítás – a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
szóló 14/2016.(III.18.) sz. rendeletről;
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
tv. értelmében a személyi térítési díj megállapításánál bölcsőde esetében tartósan
beteg, vagy fogyatékos gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.
- 38/2016.(IX.23.) sz. rendeletalkotás a helyi autóbusz közlekedés díjrendszerének megállapításáról szóló 8/1991.(III.11.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről;
A mindenkor érvényes helyi közösségi közlekedésre kötött közszolgáltatási
szerződés tartalmazza az aktuális díjszabást.
A rendelet a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthetők.
Vác, 2016. szeptember 23.
Deákné Dr. Szarka Anita s.k.
jegyző
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Az államalapítás váci ünnepe

Az idén Vágtölgyes polgármestere, Jozef
Gašparík vehette át Vácott az augusztus 20ai nemzeti ünnepen a város legrangosabb
kitüntetését, a díszpolgári címet.
- Államalapításunk nemzeti ünnepének a
megemlékezésen, tiszteletadáson túl az is lényege, hogy erősödjünk hazaszeretetünkben
mind egyénileg, mind a nemzeti közösségben
- emelte ki ünnepi beszédében Futó Béla, a

Váci Piarista Gimnázium és Kollégium igazgatója.
Mint fogalmazott, az államalapító Szent
István kemény katona volt, de ugyanakkor
áldozatos életével kivívta a szentséget, a magyarok múlhatatlan tiszteletét.
- Az utókor érthetően mindig igyekezett
mind jobban megismerni emberi vonásait, de
erre a történelmi távlat már nem kínál lehetőséget, ugyanakkor olyan erős személyiség
volt, hogy számos legenda kötődik hozzá, és
ezek azért segítenek a megismerésében-megértésében. Egyik legfontosabb tette, hogy hazánkat a Szűzanya oltalmába ajánlotta. Szent
jobbját nagy becsben tartjuk, életművét határoktól függetlenül mérhetetlen tisztelet övezi
a magyarság körében, ma is példát ad arra,
hogy legyünk büszkék magyarságunkra, merjük vállalni keresztény mivoltunkat - mondta
Futó Béla.
Az új kenyér megáldásával folytatódott
a nemzeti ünnep városi megemlékezése, a
szertartást Balogh László alsóvárosi káplán
végezte.
Ezt követően Fördős Attila polgármester
átadta a város legrangosabb elismeréseit, az
egyéni és közösségi "Pro Urbe" díjakat valamint a "Vác Város Díszpolgára" címet.
A Vác Város Díszpolgára címet Ing. Jozef
Gašparík vágtölgyesi polgármester vehette át,
aki fontosnak tartja Dubnica nad Váhom és
Vác város együttműködését, kiváló kapcsolatteremtő munkájával elősegíti a két testvérváros kulturális életének összekapcsolódását,
valamint sporttevékenységét.
Egyéni Pro Urbe kitüntetést vehetett át
Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke a
város életét segítő munkájáért, valamint elhi-

vatott tevékenységéért, mellyel a zsidó vallási
és kulturális élet újjáéledésén munkálkodik.
Ugyanebben a kitüntetésben részesült Szikora
Gyula, aki évtizedek óta tevékeny részese Vác
sportéletének, kiemelve a fogyatékkal élő sportolók tevékenységét. A harmadik egyéni Pro
Urbe-díjas kitüntetett Csermely György, aki a
Váci Jeszenszky Balett élén végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért és városunk hírnevének öregbítéséért érdemelte ki az elismerést.
Közösségi Pro Urbe
kitüntetést kapott a
„Hazajáró” című honismereti magazinműsor
stábja a Kárpát-medence tájainak és embereinek lelkes bemutatásáért, az összetartozás
érzését, a nemzeti öntudat erősödését segítő
tevékenységükért.
A rendezvény műsorában fellépet és
közreműködött a Vác
Civitas
Szimfonikus
Zenekar, Varga Donát
énekművész, a Váczi Néptáncegyüttes, továbbá
a Váci Huszár- és Nemzetőr Bandérium.
Az idén kísérőrendezvényként három
napon át tartó sörfesztivál kapcsolódott augusztus 20-a városi ünnepléséhez, az eseményt számos koncert színesítette és tűzijáték zárta.

Állami kitüntetettek

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést kapott Gyarmati György történész, az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltárának főigazgatója.
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Orvos András festőművész.

Megújult a ’48-as
honvéd emlékmű

Új leállósáv készült a fegyház és börtön Kőkapu előtti szakaszán, ami
nagyban segíti a büntetés-végrehajtási intézet gépjármű forgalmának bonyolítását, ezzel párhuzamosan pedig

megújult a ligeti honvéd emlékmű - a
két beruházás megvalósítása kölcsönös érdekeken alapul.
- A két fejlesztés ékes példája az
önkormányzat és a büntetés-végrehajtási intézet szoros együttműködésének, ezúton is köszönetet mondok
a börtön vezetőinek a nagyszerű kapcsolatért - fogalmazott az emlékműnél tartott sajtótájékoztatón Fördős
Attila polgármester.
Kopcsik Károly börtönparancsnok
elmondta: koszorúzásokkor, családi
séták során maga is úgy tapasztalta,
hogy sürgető feladat az ország első
‚
48-as emlékművének felújítása, s
mint fogalmazott, örömmel vettek
részt a munkában.
A felújítás során a munkában
résztvevő elítéltek rendbe tették a kerítést, meghegesztették a kijavítandó
lemezeket - rekonstruálva a dokumentumok szerinti eredeti állapotot.
A műemlékvédelmi jellegű feladatokat a városháza illetékes osztálya
koordinálta.
A városvezető az emlékmű felújítása mellett kiemelte a Mária-kút
felújítását, a hagyományos őszi ligettakarítást, a veszélyes fák metszésének megkezdését is, szavai szerint
mindezek azt szolgálják, hogy a város
tüdejének is nevezett, sokakat vonzó
terület mind vonzóbb, rendezettebb
legyen.
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A Barátok templomának jeles jubileuma
Megújulhat, új szerepet kaphat a patinás kolostorépület

Méltóságteljesen ünnepélyes eseményre várták a híveket, érdeklődőket július 27-én este
a 250 éve felszentelt "Barátok templomába".
Az eseményen elhangzott: van egy nagyszabású terv a kolostorépület hasznosítására
vonatkozóan, amely már zöld utat kapott a
kormányzattól, sőt el is kezdődtek az ezzel

kapcsolatos munkálatok.
És hogy mi ez a nagyszabású terv? Nos,
egy munkaerő-piaci elhelyezkedést segítő

speciális fejlesztő központ létrehozása különböző fogyatékokkal élők részére.
Az új intézmény létrehozásának kezdeményezője Mikesy György, a Cházár András
Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon,
Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat
igazgatója.
- Intézményünkben sokszor látom, hogy
a nálunk végzettek gyakran kudarcot szenvednek a munkakeresés, elhelyezkedés terén.
További távlatokon kezdtem gondolkozni
az általános iskolát befejezők továbbképzésének segítésére. Így gondoltuk ki segítőimmel, Viktor atyával, hogy a volt kolostorépületben létre lehetne hozni egy komplex
rehabilitációs munkaügyi központot, számos különböző szakmával foglalkozó műhellyel, kollégiummal, diagnosztikai bázissal,
mentor centrummal. Itt reményeink szerint
még jobban fel lehetne mérni, hogy a bentlakó fogyatékkal élők mire lehetnek képesek a

munka világában - mondta Mikesy György.
P. Tömördy Viktor szerzetes atya, templomigazgató az ünnepi eseményen bejelentette, hogy a kormány rendelete értelmében
az elkövetkező években az új funkciónak
megfelelően kívül-belül teljesen megújul a
patinás kolostorépület, s a beruházás keretében a Barátok temploma külső felújítására is
lehetőség nyílik.
Az évforduló alkalmából emléktábla
került a templom folyosójának falára a 300
éve született Telek József tiszteletére, a jeles
prédikátor egyik legjelentősebb szónoklatát
annak idején Vácott nyomtatták ki. Fotók:
Cservenák Péter

Országhatárokon átívelő gazdasági lehetőségek
A Magyar Nemzeti Kereskedőház a nyáron újabb irodát nyitott,
éspedig Vác testvérvárosában,
Ipolyságon.
Az utóbbi három hónap eseménydúsan telt nemcsak az iroda,
hanem az egész hálózat életében.
Eddig a Kárpát-medencei régióban 20 iroda nyílt meg – év végéig
további kettő nyílik –, amelyeknek
célja a határ menti kis- és középvállalkozások partnerkapcsolatainak bővítése és külpiacra segítése.
Az ipolysági iroda hivatalos
megnyitóünnepsége
keretében
gazdasági fórumra is sor került
„Határon átnyúló gazdaságfejlesztési

lehetőségek” címmel.
Az eseményen köszöntőt
mondott Czimbalmosné Molnár
Éva, Magyarország rendkívüli és
meghatalmazott nagykövete, Kiss
Parciu Péter, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium határ menti
fejlesztések osztályának főosztály-

A hónap fotója

Testvérvárosi fasor - Dér Dezső felvétele

vezetője és Juraj Horváth, Nyitra
Megye önkormányzatának alelnöke.
A gazdasági fórumon Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a „Fiatal vállalkozók évének” eddigi eredményeiről és
az érintettek számára kiírt pályázati lehetőségről számolt be. Farkas
Iván, a Pontibus EGTC kapcsán
az Ipoly-hidak jelen helyzetéről
adott átfogó képet. Szőke Tamás
projektmenedzser a vállalkozók által pályázható 2014-2020-as uniós
források lehetőségeiről tájékoztatta
a megjelenteket.
A kereskedőház az ősszel

Toborzó

A Thália Művészeti Egyesület
várja olyan új tagok jelentkezését
a Gyémánt Musical Stúdió ifjúsági csoportjába, akik szeretnek
énekelni, táncolni, és szívesen kipróbálnák magukat színpadon.
Oktatók: Brenner Judit –zenetanár, a Stúdió vezetője, Mézes Judit – koreográfus, Ruzicska
László, a Madách Színház tagja
– színészmesterség, Smál-Szilaj
Gábor – színészmesterség
Foglalkozások: Péntekenként 17-20 óráig a Madách
Imre Művelődési Központ 34-es
termében. Információ: Brenner
Judit (70/257-3622), www.
gyemantmusical.hu

(október 13-16.) megrendezendő
nyitrai Autószalonon és a trencséni
Elosys elektrotechnikai kiállításon is részt vesz, amelyekre már
elérhető a regisztráció a vállalkozások számára - természetesen az
ipolysági irodánál is lehet jelentkezni a részvételre.
A Magyar Nemzeti Kereskedőház folyamatosan keresi azokat
a magyar vállalkozásokat, melyek
a külpiacokon is versenyképesek
lehetnek, nekik a helyi irodák piackutatással, potenciális üzleti partnerek keresésével, a helyi piacok
gazdasági és jogi hátterének ismertetésével tudnak segíteni.
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ingyenes online
marketing tréninget tart Ipolyságon, a Magyar Nemzeti Kereskedőház irodájának közreműködésével.
A képzés témái: Az e-business
alapjai; Költséghatékony online
marketing-módszerek; Web design és webergonómia.
Helyszín: Ipolyság, városháza.
Időpont: október 28. 9:00-12:00.
Előadó: Dr. Bokor Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem. A képzés
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni október 20-ig lehet a sahy@tradehouse.hu e-mail
címen.
Az ipolysági iroda elérhetőségei: Ipolyság, Fő tér 17./
Sahy, Hlavné námestie 17.; Tel.:
+421 902 281 522 , e-mail: sahy@
tradehouse.hu
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Óvodai fejlesztések a szünidőben

A nyári szünidőt kihasználva városunk számos óvodájában megvalósítottak különböző
fejlesztéseket - önkormányzati támogatással
és civil segítséggel.
Egy különleges fejlesztés a deákvári Újhegyi úti tagintézményben az udvarra telepített taposóösvény, s kiemelkedő jelentőségű
beruházás a Deákvári főúti tagintézmény
vizesblokkjának teljes felújítása.
Az Újhegyi úti tagóvoda saját költségvetéséből valósította meg a taposóösvényt, a
Deákvári főúti intézmény fejlesztésében nagyon fontos volt egy szülő önzetlen segítsége, kiegészítve az önkormányzati támogatást.
- A taposóösvénynek az a lényege, hogy
a gyerekek megtapasztalhatják a különböző
járófelületek közötti különbségeket. Mint
tudjuk, a talpon rengeteg idegvégződés van,
és a szakemberek azt mondják, hogy pont
az óvodáskor az, amikor meg kell tapasztalni a különböző formákat, a csúszósat, a
tapadósat, a szúrósat, a hideget, a meleget. Itt
14 különböző talaj van, például faháncs, kukoricahéj, fenyőtoboz, sóder, homok. Ezeken
keresztül fogják a gyerekek tapintással a lábukon keresztül érezni az ingereket - emelte
ki a taposóösvény funkcióját Mokánszky Zoltán alpolgármester.
A sportért és kultúráért felelős városvezető elmondta, hogy az Újhegyi úti óvoda
több ízben kapott már civil támogatást, volt
hogy komolyabb pénzösszeggel is hozzájárultak szülők és más támogatók bizonyos
munkák elvégzéséhez, ezt az érzékfejlesztő
taposóösvényt viszont saját erőből hozta létre az intézmény.

A közelben lévő Deákvári főúton teljesen megújult a vizesblokk, mégpedig egy
olyan szülő önzetlen támogatásával, akinek a
gyerekei már kinőttek az óvodás korból.
A szülő magára vállalta a tervezést, a fa-

lazó-, a csempéző munkát, az új szaniterek
beszerzését pedig az önkormányzat támogatása tette lehetővé.
Ebben a kis tagóvodában a mosdók és
az illemhelyek már meglehetősen leromlott
állapotban voltak.
- Tulajdonképpen négyzetméterre nem
bővítettük a vizesblokkokat, hanem egy kicsit élhetőbbé, modernebbé tettük a csoportmosdókat. A bővítés annyit jelentett, hogy
mindhárom helyiségben több wc és több
mosdó található és talán a hely is egy kicsit
bővebb lett - mondta a fejlesztésről Meláth
Attiláné tagóvoda vezető.

Sport célú beruházások, fejlesztések

Régi gondot sikerült megoldania a Vác Városi
Labdarúgó Sport Egyesületnek azzal, hogy a
Scania támogatásával hozzájutott a klub egy
ötven személyes, nagy teljesítményű csapatbuszhoz.
- Mint oly sok városi sportfejlesztés, ez a
buszbeszerzés is összefogással, a TAO-rendszer
révén valósulhatott meg. A harmincötmillió
forintos költséghez az önrészt a klub biztosította saját megtakarításból, nagy örömünkre
céges partnernek sikerült megnyerni a Scania
magyar leányvállalatát, és a hát kiemelkedő
jelentőségű az állami támogatás. A korszerű,
kényelmes járművet öt utánpótláscsapat fogja használni, de lényegében az összességében
több mint háromszáz fiatal focistát számláló
egyesület egészének rendelkezésére áll a busz mondta a stadionban tartott sajtótájékoztatón
Pető Tibor alpolgármester, a VVLSE elnöke.
Belák Gyula klubigazgató hozzátette, a beruházás költsége hamar megtérül majd, hiszen
eddig igen jelentős összeget kellett buszbérlésre
áldoznia az egyesületnek, a saját tulajdonú jármű üzemeltetése pedig jóval olcsóbb lesz ennél.

Vass András, a Scania régióigazgatója az
eseményen elmondta, hogy ez az első sport
célú szponzorációjuk, és örömmel nyújtottak
segítséget a váci utánpótlásnevelő egyesületnek.

- Hozzájárulásunknak az is része, hogy
négy éven át díjtalanul vállaljuk a busz karbantartását, szervizmunkáit - mondta a régióigazgató.
Az eseményen Pető Tibor arról is beszámolt, hogy terv szerint halad a volt laktanya
területére tervezett utánpótlás sportkomp-

Új termékek a tejcukorra
érzékenyeknek

A magyar lakosság csaknem harminc százaléka laktózérzékeny, és az érintettek közül
nagyon sokan azt a megoldást választják,
hogy csak korlátozottan fogyasztanak tejet
és különböző tejtermékeket, pedig ezek az
élelmiszerek kiemelkedő jelentőségűek az
egészséges táplálkozásban - fogalmazódott
meg a Naszálytej Zrt. székhelyén rendezett
szakmai kerekasztal-beszélgetésen, üzemlátogatáson.
Kuk Titus, a Naszájtej Zrt. vezérigazgatója emlékeztetett: hazánkban először a váci
társaság gyártott laktózmentes tejet, s küldetésüknek tartják a tejcukor érzékenyeknek is fogyasztható termékek palettájának
bővítését.
- Az a célunk, hogy laktózmentes változatban is elérhetőek legyenek a különböző
napszakokhoz, étkezésekhez köthető tejtermékek, tehát akkor se kelljen lemondani semmilyen ételről, ha szervezetünk nem
tudja lebontani a tejcukrot. A kedvező vis�szajelzések és a fogyasztói szokások változása alapján csak az idén öt új laktózmentes
termékkel jelentünk meg a piacon, segítve
a tejcukorra érzékenyek egészséges táplálkozását. És az innováció folyamatos, bőven
van még termékfejlesztési elképzelésünk mondta a vezérigazgató.
A Naszálytej hazánk negyedik számú
tejipari vállalata, a cég több mint kétszáz
dolgozónak ad biztos megélhetést, s mint
érdeklődésünkre Kuk Titus elmondta, némi
létszámbővítés is elképzelhető a közeljövőben terveik szerint.
lexum (kézilabda akadémia, műfüves pályák
a labdarúgó utánpótlás nevelésének céljára)
előkészítése, remélhetőleg jövő szeptemberben
már elkezdődhet itt a szakmai munka.
Befejeződött a Vác Városi Evezős Club
csónakháza felújításának második üteme.
Az első lépésben, még tavaly korszerűbbre cserélték a korábbi nyílászárókat, a mostani
idényben - a Magyar Evezős
Szövetség pályázati támogatása és az önkormányzat hozzájárulása révén - megvalósult
az épület külső burkolásának
energiahatékonyságot növelő
felújítása és egyben szépítése,
s az a terv, hogy a lehetőségek
függvényében záros határidőn belül a tetőcsere is megtörténhessen.
- Már az eddigi fejlesztések révén is jelentősen csökkentek-csökkennek a működtetési költségek,
és ha a még csak tervezett tetőcserét sikerül
az eredeti tervek szerint megvalósítani, akkor
még sokkal jobb lesz a helyzet ezen a téren emelte ki Vácy Károly klubelnök, önkormányzati képviselő.
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Lecsófesztivál negyvenkét kanálforgató csapattal
Szeptember második szombatján negyvenkét
csapat gyűlt össze a főtéren felállított bográcsok
körül, hogy a már hagyományos lecsófesztiválon összemérjék gasztronómiai jártasságukat
és meggyőzzék a zsűrit, hogy széles e vidéken
övék a legjobb lecsó.
Az is hagyomány, hogy a szervezők a nevezési díjakból és a kóstolásért fizetett forintokból befolyt pénzt jótékony célra fordítják, ezúttal egy súlyos beteg édesanya gyógykezelésére
ajánlották fel az összeget.
Fónagy István főszervező, a Vendégvárók
Váci Egyesülete elnöke elmondta:
- Nagyon sokféleképpen készítik a magyar
lecsót, és hát nem is magyar étel ez valójában,
de nagyon sokan szeretik idehaza is. A titok feltehetőleg az étel egyszerűségében van, de persze pont ez jelenti a kihívást az elkészítésében.
A kolbász, a szalonna feltűnése még nem is kelt
nagyobb feltűnést, de vannak, akik római köménnyel, tökkel, cukkinival vagy épp csülökkel
spékelik, tehát szabadon szárnyalhat a gasztro-

nómiai fantázia.
Mivel a lecsófesztivál egyben főzőverseny
is, emeljük ki a nyerteseket: A lecsó jellegű éte-

lek kategóriában első lett az Asthanga Jóga csapata, második a Jobb Sors Alapítvány, harmadik
a Dunai Sárkányok csapata. A lecsó kategóriában a Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium vitte a pálmát, de szorosan a nyomukban ott volt a
NIA Tánccsoport és a Piac Kommandó is.

Nemzetközi Páneurópa Konferencia Vácott

"Európa visszahódítása - Kihívások és veszélyek" volt a címe a Magyar Páneurópa Unió szervezte
nemzetközi konferenciának, melynek Vác adott otthont szeptember 9-11. között - csaknem kétszáz résztvevővel itthonról és további kilenc országból.
A rendezvény plenáris üléseinek és szekció beszélgetéseinek helyet adó Madách Imre Művelődési Központban az ünnepélyes megnyitó természetesen az Európai Unió himnuszának elhangzásával kezdődött.
A résztvevőket köszöntve Fördős Attila polgármester leszögezte: való igaz, hogy a kontinensnek komoly kihívásokkal kell szembesülnie, és ebben a
helyzetben veszélyes tudatlanság és félrevezetés a zsidókeresztény gyökereknek, ennek a kulturális hagyománynak a megkérdőjelezése.
- Nagy megtiszteltetés, hogy városunk adhat otthont
ennek a rangos nemzetközi konferenciának, fontosak az
ilyen és hasonló eszmecserék annak érdekében, hogy a
gyökereket adó kulturális hagyomány alapján alakuljon
az európai összefogás - hangsúlyozta a városvezető.
- Szükségünk van irányfényekre, fogódzókra, és
nekünk itt Európában ilyen támpont a keresztény hagyomány. Kívánom, hogy akik ezt kaptuk ajándékul itt
születve, keressük és találjuk meg újra az utat, az igazságot, az életet. Soha ne bízzuk el magunkat, hiszen ha a
gyökereinket megtagadjuk, abból tévelygés lesz - figyelmeztetett Beer Miklós megyés püspök.
Andrássy Gábor, a szervező Magyar Páneurópa Unió
elnöke kiemelte: a szervezet zászlóvivője a közös európaiság eszményének, amelyben szavai szerint a kereszténységet kell spirituális alapnak tekinteni.
Köszöntötte a résztvevőket Frank Spengler, a Konrad-Adenauer Alapítvány képviselet vezetője is, aki hangsúlyozta, a Nemzetközi Páneurópa Unió szolidaritáson alapuló szervezet, és erre
a szolidaritásra bizony nagy szükség van a jelen nagy kihívásainak megoldásában.
A konferencián mások mellett előadást tartott Alain Terrenoire, a Nemzetközi Páneurópa
Unió elnöke, Soltész Miklós, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma államtitkára, Surján László, a Charta XXI
Megbékélési Mozgalom elnöke, Harrach Péter, a választókerület országgyűlési képviselője, frakcióvezető, Földi
László titkosszolgálati szakértő, Orbán
Balázs, a Migrációkutató Intézet főigazgatója is.
Az esemény zárásaként a konferencia vendégei vasárnap részt vettek a székesegyház 10 órai szentmiséjén. R. Z.

Krónika

Komoly tétje van
a népszavazásnak

A kötelező betelepítési kvóta elleni október 2-ai népszavazás volt a témája a
Madách Imre Művelődési Központban
szeptember 23-án rendezett fórumnak.
Házigazdaként Harrach Péter, a választókerület országgyűlési képviselője
hangot adott annak a véleményének,
hogy az ország egészének lakossága, így
a váciak is jól tudják, mi a tétje a referendumnak.
- Nagyon fontos a részvétel a népszavazáson, mert ez nemzeti önvédelmünk
záloga, és a migrációs válság nyomán
sokaknak felnyílt a szeme, hogy van mit
féltenünk, a kultúránkat, nemzeti önrendelkezésünket, családjaink biztonságát hangoztatta a KDNP vezető politikusa.
Novák Katalin családpolitikáért felelős államtitkár azzal kezdte, hogy a kvóta, annak napirenden tartása egy nehéz
helyzetre adott rossz válasz, nagyon fontos ezzel kapcsolatban egy erős felhatalmazás, és a népszavazáson mindannyian
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy hazánk
meg tudja védeni magát.
- Ezen túlmenően egy sikeres és eredményes népszavazás ahhoz is megerősítést adhat, hogy a kormány hatékonyabban tudja képviselni külpolitikáját ebben
a kérdésben. Ennek lényege, hogy a megoldást nem Európában, nem Magyarországon, nem Vácott kell keresni, hanem
a migránsok, menekülők hazájában, oda
kell vinni a segítséget. Egyszerűen nincs
más út, másokkal is el kell fogadtatni ezt
az álláspontot, és el kell érni, hogy megváltozzon a brüsszeli hozzáállás - mondta az államtitkár.
Tarnai Richárd megyei kormánymegbízott is felhívta a figyelmet a referendum fontosságára, szavai szerint az a tét,
hogy hazánk meg tudja-e őrizni arculatát, hagyományait, vagy egyszer csak azt
vesszük észre, hogy már csupán névleges
a Magyarország elnevezés.

Szavazás helyett
egyeztetnének

Inkább lényegesebb és helyi dolgokkal
kellene foglalkozni, nem pedig a térséget nem érintő migráns kérdéssel - ez a
helyi MSZP és DK szervezetek álláspontja az október 2-ai népszavazásról.
Kiss Zsolt önkormányzati képviselő,
az MSZP váci választókerületi elnöke
szerint pártja is ellenzi a kötelező betelepítési kvóta elfogadását, erről viszont
egyeztetéseket kellene folytatni a politikai pártokkal, majd az EU-val.

Krónika

VÁCI HÍRNÖK I 2016 SZEPTEMBER I XVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 9

Közkincseink: Dr. Csányi László körút

Bizonyára sokan nem tudják, ki volt Csányi László. Pedig szerintem nincs még egy olyan történelmi személy
Vácon, akinek többször hangzana el egy nap a neve a
városban, mint az övé! Ha csak ügyet kell intézni, máris a Csányi körútra megyünk különböző irodákba, itt
van a főbejárata a színháznak, itt található az ügyeleti
rendelő, hogy a számos boltról már ne is beszéljünk a
legforgalmasabb városi útszakasz, a Dr. Csányi László körút kapcsán.
De ki volt ez a becses személy, akit a '89-es rendszerváltás után a
váci testület érdemesnek talált arra, hogy leváltsa Lenint?
Nos, nekem is a városi levéltárhoz és a múzeumhoz kellett fordulnom, hogy pontos portrét tudjak adni Dr. Csányi Lászlóról, az egykori
polgármesterről.
Csányi László 1889 február 26-án született Vácon. Alapfokú tanulmányait Vácon végezte, majd a középfokú iskoláját is, méghozzá a
piarista gimnáziumban. Édesapja nyomdokain haladva jogot tanult a
Budapesti Egyetemen. A doktori diploma megszerzése után Preszly
Elemér (későbbi főispán) váci irodájában dolgozott.
Az ő életében is fordulópontot jelentett az I. világháború kitörése.
1914-ben önként jelentkezett katonai szolgálatra, az ágyúsezredben
kapott kiképzést. A 4. Tüzérezred keretében szolgált a keleti fronton,
olyan legendás ütközetekben is részt vett, mint a lucki áttörés. Orosz
fogságba került, de katonáival legyőzték a kozák őröket és kiszabadították a lefoglalt ágyúkat. Hadnaggyá léptették elő, kétszer is kitüntették
Nagyezüst Vitézségi Éremmel. Átkerült az erdélyi frontra, ahol szinte
minden csatában részt vett, ezután átkérte magát a repülősökhöz. A bécsi repülőiskola elvégzése után mint főhadnagy került az olasz frontra,
ahol megfigyelői feladatokat látott el. Az egyik ellenséges állás felderítése során gépe 30 méterről lezuhant, de ő megmenekült. Viszonylag
szerencsésen megúszta, igaz, eltört a lába, egész életére sánta lett. Később az aradi repülőosztaghoz osztották be, ahol oláhok fogták el.
Innen szabadulva végre hazatért Vácra, ahol 1918-tól betöltötte az
egyik polgármesteri tanácsnoki állást. Közéleti szerepe már korábban,
a csónakház épületének felépítésében való közreműködésével megnyilvánult, valójában azonban akkor kezdett kiteljesedni, mikor az 1921
januárjában megtartott választáson ő került a polgármesteri székbe.
Hírnevét nem katonai előélete őrizte meg az utókornak, hanem
rövid, mindössze három évig tartó polgármesteri időszaka, amelynek
hirtelen halála vetett végett.
Íme a tiszteletére mondott halotti beszédből leszűrhető jellemábrázolása:
- Egyéniségében csodálatosan egyesült a ritka szerénység és a nagyszerű alkotóképesség. Amihez hozzáfogott, azt előbb pontosan áttanulmányozta és nagy alapossággal meg is valósította, talán ez volt sikereinek
a titkos kulcsa. Kellemes dialektika, világos érvelések, meggyőző logika
jellemezte. Vele szívesen érintkezett mindenki, segített a város szegényein
és kartársi együttérzéssel viseltetett tisztviselő társai iránt.
- Tudta, ha a város fejlődni akar, olyan jövedelmi forrásokat kellene feltárni, amelyekből a fejlődés erőtényezőit merítheti, és pedig nem
az adózópolgárok teherbíró-képességének túlfeszítésével, hanem olyan
életképes vállalatoknak beállításával, amelyek öntermelő erőikkel szolgálják a települést. Ennek fényében a városi villamos művet kivette a
Ganz kezéből és házi kezelésbe vette.
A Szalay részvénytársaságtól megszerezte a kertvárost, amely nemcsak milliárdos vagyongyarapodást jelentett Vácnak, hanem a település
fejlődésének irányát, terjeszkedését is hosszú távon befolyásolta. Kislakás akciót indított, de ő építtette a Rókuska előtti házsort is. Forgalmi
adót vezetett be a városi jövedelem gyarapítására és a szinte legyőzhetetlen anyagi nehézségek ellenére csatornaépítésbe kezdett.
És még egy érv, amiért 1989 után a Lenin utat átkeresztelték
Csányi körútnak: Csányi halálakor a testület 1924 február 21-i ülésén
munkássága előtt tisztelegve a Rádi út Széchenyi utcáig tartó szakaszát
róla nevezte el. Az 1949 utáni kommunista időszakban viszont Lenin
útnak nevezték át a 2-es főút belvárosi szakaszát. Az első demokratikus
testület 1990-ben a „visszanevezéssel” igyekezett igazságot szolgáltatni
a legendás egykori polgármesternek.
Kegyes Zoltán

Ásatás Naszályfaluban

A Naszályfaluként emlegetett külterületen egy építkezés
előkészítő szakaszában őskori
agyagedények mellett középkori ezüstpénzek és egy szép
állapotban maradt Árpád kori
kemence maradványai kerültek
elő a feltárások során. A Tragor
múzeum munkatársai szerint az
utóbbi tíz évben nem találtak legalábbis nem tervezett ásatáson - hasonlóan gazdag leletegyüttest
Vácon.
Mag Hella régész elmondta: mivel a hely minden korszakban
egy megtelepedésre alkalmas terület volt, számítottak rá, hogy találni
fognak leleteket, és a várakozás be is igazolódott, hamar nem is egy,
hanem több történelmi korszak nyomaira rábukkantak a föld alatt.
A leletek mozgatható része a Tragor Ignác Múzeumba kerül,
ahol restaurálják és pontos kormeghatározásnak vetik alá a tárgyakat.

Az utolsó hősszerelmes

Neil Simon: Az utolsó hősszerelmes című darabjának premier előadásával elkezdődött
az új évad a Váci Dunakanyar
Színházban.

Barney Cashman, a tisztességes és hű férj úgy dönt, enged
évek óta tartó, csillapíthatatlan
kíváncsiságának, és egyetlen felejthetetlenül romantikus délutánra
próbára teszi saját magát; házasságtörésre készül.
E briliáns vígjátékban Neil Simon páratlan finomsággal ötvözi a
sziporkázó humort és a keserű igazságot.
Szereplők: Barney Cashman - Magyar Attila, Elaine Navazio
- Molnár Gyöngyi, Bobbi Michele - Pataki Szilvia, Jeanette Fisher
- Pikali Gerda. Rendező: Bakos-Kiss Gábor
(A színdarab a THEATRUM MUNDI Színházi és Irodalmi
Ügynökség közvetítésével kerül színre. Az előadás a Veszprémi Petőfi Színház támogatásával valósult meg.) Fotó: Cservenák Péter

Szüreti mulatság születésnapi köszöntéssel
Vidám szüreti mulatságot rendezett egy verőfényes szeptemberi
délelőttön a Rádi úti részlegben
a Vác Város Önkormányzatának
Idősek Otthona és Klubja.
Szmolár Attila igazgató köszöntőjével, kikiáltó toborzójával
kezdődött az esemény, melynek
programjában táncos bemutatót tartott a Budapesti főúti részleg kis csoportja, Aranyos Eszter vidám csujogatókkal, versekkel, rövid mesékkel
szórakoztatta az időseket, műsort adott a házigazda otthon kórusa, illetve
fellépett a Bartók-Pikéthy zeneiskola öt növendéke.
Természetesen nem maradhatott el a must kóstolás sem.
Az esemény adott alkalmat a 90. életévét nemrégiben betöltött Tóth
Jánosné köszöntésére, a szépkorú lakónak Fördős Attila polgármester és
Mohácsiné Dim Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője
adta át az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott díszoklevelet
és a város ajándékát.
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Orvos András festőművész Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetést kapott
Szeptember végéig - Életút címmel - Orvos András festőművész munkásságának
darabjait állította középpontba a Modern
Művészeti Gyűjtemény zömének helyet adó
Káptalan utcai épületegyüttes, benne a K16
Kortárs Galériával. A kisebb, időszaki bemutatók rendezésére szolgáló kiállítótérben
az alkotó számos tájképét tekinthették meg
az érdeklődők, míg a gyűjtemény nagyobb
terében a művész különösen jellegzetes virágmotívumos vásznai, portréi kerültek a
fókuszba.
Az Életút című bemutató apropóját az
adta, hogy Orvos András az augusztus 20ai nemzeti ünnephez kapcsolódó események
sorában, a Vigadóban rendezett díjátadón
átvehette a Magyar Arany Érdemkereszt
kitüntetést.
- Az önkormányzat terjesztett fel a kitüntetésre, amit ezúton is köszönök! A díjat
azért is kiemelkedően fontosnak értékelem,
mert miután pályatársak döntése alapján ítélik oda, az arany érdemkereszt szakmai elismerésnek számít. Többnyire pályájuk delelőjén már túljutott alkotók szokták megkapni

a kitüntetést, de én még nem így gondolok
magamra, sok alkotó energia feszül bennem
- mondta lapunknak Orvos András.
Az önkormányzat nevében Fördős Attila

Már 6. éve támogatja a zöld
megoldásokat a DDC

A Duna-Dráva Cement Kft.
idén is meghirdeti a Zöld
Megoldás-pályázatot, melynek
keretében az elmúlt 5 évben
21 projektet támogatott, több
mint 30 millió forinttal. A tavalyi évhez hasonlóan a vállalat idén is összesen 7,5 millió
forintot szán a legjobb pályamunkák támogatására.
A DDC a pályázatokon
keresztül finanszírozta már
óvodai és iskolai udvarok fejlesztését, családi fitnesz park
építését, só- és fényterápiás
szoba kialakítását, kincskereső
ösvények létrejöttét és még sok
más érdekes projektet. A megvalósult fejlesztések mindegyikében közös, hogy valamilyen
jó cél érdekében készültek, és
segítenek a fenntartható jövő
megteremtésében.
A vállalat idén újra meghirdeti pályázatát, így a Vác,
Beremend és Pécs körzetében
élők október végéig adhatják
le pályázati anyagukat, melyeket egy, a cégtől független,
szakértői bizottság fog elbí-

rálni. Az elnyerhető összegből
3-3 millió forint jut a váci és
a beremendi térségből érkező
pályázatok támogatására, további 1,5 millió forint pedig
pécsi és Pécs környéki projektek megvalósítására.
A jelentkezők pályázatukat
2016. október 31-ig küldhetik
el a DDC részére.

Az érdeklődőknek tájékoztató fórumot is szervez a
vállalat, amelynek keretében
segítséget és ötleteket szeretne adni a pályázni kívánó
szervezeteknek, valamint
választ a témával kapcsolatban felmerülő kérdésekre.
A tájékoztató időpontja:
2016. október 3. 14:00 óra
Helyszíne:
Madách
Imre Művelődési Központ,
4-es terem (Vác, Dr. Csányi
László krt. 63.)
További információ: www.
duna-drava.hu/zold-megoldas.
Jelentkezés: www.duna-drava.
hu/aktualis-palyazati-anyagok

Kultúra

polgármester köszöntötte a kitüntetett alkotót, kiemelve, hogy Orvos András emblematikus szereplője a város művészeti életének.
Papp László műgyűjtő, több váci közgyűjtemény kurátora örömmel szólt arról, hogy a
Modern Művészeti Gyűjtemény egyedülállóan gazdag Orvos András-kollekcióval
büszkélkedhet, amelyben az alkotó korábbi
életpálya-szakaszában meghatárorozó tájképek mellett természetesen a virágmotívumos
festmények jelentik a túlnyomó hányadot, de
- legalábbis helytörténeti szempontból - jelentősek a váci jeles közéleti személyiségekről készült portréképek is.
„Orvos András vallottan az egyképes
festők közé tartozik, életművének jelentős
hányadát egyetlen motívumnak (a virágnak) és a vele kapcsolatban felmerülő
festészeti problémáknak szenteli. Témaválasztásából adódóan ritkán reflektál
közvetlenül társadalmi kérdésekre, noha
alkotásai mögött természetszerűleg meghúzódik a kor atmoszférája, hangulata
is. Későbbi korszakaiban a virág kiinduló
ponttá válik, a mélyebb metafizikai kérdések megfogalmazása során többdimenziós
szimbólummá válik...” olvasható a művész
honlapján.

Programok
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Programajánló

Madách Imre Művelődési Központ:

Őszi Művészeti Hetek

Szeptember 30. 19.00
A Zene Világnapja alkalmából Colors of Music - Szentpéteri Csilla & Band koncertshow
Jegyár: 2700 Ft (elővételben), 3000 Ft (az
előadás napján)
Október 1. 18.00
Szereted-e még? - Gergely Róbert műsora
Szécsy Pálról az Idősek Világnapja alkalmából
Jegyár: 1200 Ft (elővételben), 1500 Ft (az
előadás napján)
Október 1. 21.00
Rock & Roll party a Panoráma együttessel a
Jeszenszky teremben
Jegyár: 700 Ft
Október 6. 19.00
Magánytól az összetartozásig - Pál Feri atya
előadása
Jegyár: 1200 Ft (elővételben), 1500 Ft (az
előadás napján)
Október 8. 16.00
Kolompos koncert, előtte kézműves foglalkozással
Jegyár: 900 Ft (elővételben), 1200 Ft (az
előadás napján)
Október 12. 19.00
Száll a kakukk fészkére - Ken Kesey regényének alapján
(Főszereplők: Szabó Kimmel Tamás, Kocsis
Pál, Péterfy Bori, Makranczi Zalán)
Jegyár: 3700 Ft (elővételben), 4000 Ft (az
előadás napján)
Október 15. 16.00
Gálaműsor a kamarateremben híres nótaénekesek emlékére
Jegyár: 600 Ft (elővételben), 800 Ft (az
előadás napján)
Október 15. 19.00
Görög táncház a FOLK PARTI TÁNCHÁZ programban
Vezeti: Sarantis Mantzourakis és a Fengari

Kezdődik az irodalmi
szalon új évada
Fergeteges irodalmi show, vagy beszélgetős
író-olvasó találkozó? Mindkettő és egyik
sem. A Váci Irodalmi Szalon érzékenyen és
szórakoztatóan mutatja be a magyar kortárs
irodalom óriásait már negyedik éve a váci
közönségnek. A beszélgetéseket Matkovich
Ilona vezeti. Tartsanak velünk az új évadban
is! Íme, a kínálat.

tánccsoport. (A program a Nemzeti Kulturális Alap, Halmos Béla Program Ideiglenes
Kollégium támogatásával valósul meg.)
Jegyár: 500 Ft

Október 16. 16.00
A dzsungel könyve - musical a Parlando
Társulat előadásában
Jegyár: 1200 Ft
Október 19. 19.00
Numera - Kormos Anett és Kovács András
Péter közös humoros estje
Jegyár: 2900 Ft

Október 21. 19.00
Pogány Sándor egykori magyar királyi honvédezredes naplójának bemutatása a kamarateremben
A belépés díjtalan!
(A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott emlékbizottság támogatja)
Október 22. 19.00
"Valami szent lobogás készül…”
Emlékműsor az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére. Közreműködnek: A
Fónay – HUMÁNIA – Társulat tagjai, valamint Pankotay Péter, Kecskeméti Róbert és
Ruzicska László színművészek.
Díjtalan belépőjegyek igényelhetők a Madách
Imre Művelődési Központ jegypénztárában!
(A programot az 1956-os forradalom és
szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott
Emlékbizottság támogatja)
Október 28. 18.00
Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról
- musical
Jegyár: 1200 Ft
Október 28. 20.00
Váci Jazz Klub - Pálinkás Gergely és zenekara koncertje a Jeszenszky-teremben
Jegyár: 800 Ft
(A program a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg)

November 4. 18.00
Huszár Anita énekművész és Cs. Nagy Ildikó zongoraművész koncertje
Jegyár: 900 Ft (elővételben), 1200 Ft (az
előadás napján)

Váci Dunakanyar Színház
VÍG VÁC BÉRLET - ára: 6900 Ft

Október 29. (szombat) 19 óra
Georges Feydeau: A balek (A hülyéje)
Bohózat két részben
Feydeau vígjátékain keresztül tükröt tart
elénk, és bekukucskálhatunk a párizsiak
hálószobatitkaiba.
2017. január 28. (szombat) 19 óra
J. Brammer – A. Grünwald – Kálmán
Imre: Marica grófnő
Nagyoperett két felvonásban
2017. március 18. (szombat) 19 óra
Marc Camoletti: Négy férfi gatyában
Zenés vígjáték két felvonásban

Katona Lajos Városi Könyvtár

ZENEBÖLCSI
Szeptembertől péntek délelőttönként.
9.00 – 9.30-ig. Helyszín: Katona Lajos Városi
Könyvtár Gyermekkönyvtára. Babusgatós játékokkal, gitár és furulyamuzsikával várjuk az érdeklődő apróságokat. A foglalkozás nem ingyenes!
Infó: www.klvk.vac.hu, Tel.: 27/311-335
Október 3. 9.00
Vau és Miau - A Portéka Színpad meseelőadásában Aladár kutya és Micó cicó barátságos torzsalkodásán keresztül három orosz mese elevenedik
meg. (Csak előzetes bejelentkezéssel!)
Október 8. 10.00
Családi nap – kézműves foglalkozás gyermekeknek. A foglalkozás ingyenes!
Október 27. 18.00
Az Osztrák – Magyar Monarchia felbomlása és
a trianoni békeszerződés. Romsics Ignác - Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár, az MTA
rendes tagja - előadása
Október 6-27.
Palman Zsuzsi képzőművész kiállítása.
(Megnyitó: október 6. 17.30)
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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:
Születések: László Krisztián és Tótpál
Ildikó gyermeke: Lili Anna, Kiszi Balázs
és Brulich Réka gyermeke: Áron, Chikán
Tamás és Kis Virág Zsófia gyermeke:
Jázmin, Kovács Péter és Gombai Enikő
gyermeke: Donát Barnabás, Macha Gábor és Dian Renáta gyermeke: Blanka,
Mocsai Árpád és Poór Anita gyermeke:
Zsófia, Kocsis Levente és Mireisz-Leyer
Mónika gyerrmeke: Kéra, Takács László
Tamás és Kurnász Anikó gyermeke: Izabella, Csámpai László és Nyerlucz Lilla
Gyöngyi gyermeke: Lilla Mirella, Göőz
Zoltán és Kovács Alíz Ibolya gyermekei:
Péter és Noémi, Bene Zoltán és Klucsik
Szilvia Anna gyermeke: Zoé, Szabó Viktor Sándor és Bokros Adrienn Krisztina
gyermeke: Máté Viktor, Szabad Attila
és Pálmai Zsófia gyermeke: Anna, Tóth
Roland és Rábai Virág gyermeke: Fanni,
Csáki Tibor és Csepregi Mariann gyermeke: Kata, Kosdi Pál Zsolt és Neuzsitek
Ilona gyermeke: Aisa, Szkolnikovics Tamás és Dr. Simon Szilvia gyermeke: Sára,
Képes Gábor Krisztián és Veres Enikő
Éva gyermeke: Csenge Enikő, Csordás
Gergely és Hankó Vivien Adrienn gyermeke: Nimród, Burgermeister Szabolcs
és Szalay Annamária gyermeke: Borbála,
Borna Tamás és Kővári Linda gyermeke:
Gréta Milla, Tasi Zoltán és Gáspár Zsanett gyermeke: Bianka, Bagi István és
Székely Anita gyermeke: Bianka, Lakatos Richárd és Németh Emese gyermeke:
Izabella, Miklós Attila és Kaulics Angelika gyermeke: Mátyás, Oláh Gábor és
Pusztai Katalin gyermeke: Eszter, Eckl
Gábor és Kelemen Adrienn gyermeke:
Blanka Lili, Németh Zoltán és Horváth
Mónika gyermeke: Kiara Angelina, Németh István és Bede Fruzsina gyerme-

Hasznos

ke: István Patrik, Jacsó Szilárd és Tóth
Georgina Nóra gyermeke: Dániel, Fábián Donát és Sziráki Adrienn gyermeke:
Medárd, Kiss Balázs és Pisák Renáta
gyermeke: Liliána.
Házasságkötések: Fülöp Máté és Tóth
Fanni, Kocsis Krisztián és Szilágyi Kitti,
Sipos Ferenc és Kopfer Györgyi, Földesi József és Földi Hajnalka, Tóth Máté
Tamás és Kisari Eszter Mária, Drajkó
Tamás és Bombar Melinda, Dobisz Árpád József és Virág Mercédesz Györgyi,
Bánáti Gergő Vilmos és Pálmai Tímea,
Petényi Attila és Neubauer Judit, Csuka
Tamás Zoltán és Muszkalay Krisztina,
Melisek Péter és Voknát Edina, Turán
Barnabás és Harsányi Anita, Schulcz
András és Koncz Andrea, Németh Tibor és Sebján Brigitta, Zoldos László
István és Ambrus Emese Anita, Truszka
Tamás és Laczkó Zsuzsanna, Kiss Zsolt
és Boda Mária Mónika, Konrád Gergely
és Makrai Éva, Schmidt Zsolt Gábor és
Gecseg Sára, Sinkó Zsolt és Nagy Szilvia, Glózik Arnold és Tóth Mónika, Szikora Gábor és Voina Kinga, Kovács Pál
János és Oszaczki Dalma Krisztina, Bartók György és Imrei Zsófia, Ritzl Zsolt
és Chwist Ágnes, Barna Ervin és Dr.
Vuksitz Veronika, Vasku Tibor és Varga
Tímea.
Halálesetek: Kovács Viktor /1958/,
Kőhalmi Kornélné sz: Mándli Rozália
/1926/, Buzás Csabáné sz: Papp Julianna /1954/, Fehér Imre /1930/, Solti Béláné sz: Komlódi Magdolna /1944/, Jancsik Lászlóné sz: Dudás Margit Rozália
/1956/, Béki Ferenc József /1945/, Oroszi Károly József /1938/, Rácskay József

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!
/1956/, Szász Károly /1950/, Papp Ferenc
/1941/, Bakos Gyula /1952/, Kozák Gyuláné sz: Kövesdi Gizella Erzsébet /1947/,
Horváth Károlyné sz: Hajduk Anna Erzsébet /1937/, Tóth István /1931/, Péter Józsefné sz: Kettler Julianna /1934/,
Jurácsik Gábor Béla /1951/, Radics László /1945/, Csehi Pál Ferenc /1945/, Pete
Miklósné sz: Szűcs Mária /1938/, Varga István /1953/, Belák Mihály /1950/,
Kökény Miklósné sz: Gulyás Magdolna
/1929/, Kosdi Pálné sz: Laki Ilona /1933/,
Ollé Mihályné sz: Galántai Julianna Rozália /1933/, Homolya Jánosné sz: Sárközi
Ilona /1939/, Kovács Richárd Erik /1949/,
Illó Sándor /1976/, Számel Attila /1971/,
Régner Józsefné sz: Szaniszló Mária Valéria /1946/, Kapornai János /1952/, Horváth Károly /1938/, Mészáros Lászlóné
sz: Gulyás Mária /1953/, Kleiner Ferencné sz: Seben Mária /1937/, Kaba Antalné
sz: Mészáros Anna /1936/, Hűvösvölgyi
Józsefné sz. Vécsei Róza Judit /1954/,
Kovács Krisztina /1972/, Szabó Mária
/1938/, Józsa Sándor /1929/, Takács Imréné sz. Stampfler Mária /1936/.

Postánkból

Hálás köszönetet mondunk a Jávorszky Ödön
Kórház Krónikus Pszichiátria (Geront) Osztály főorvosasszonyának, Dr. Kiss Zsuzsannának és valamennyi dolgozójának, akik
édesanyánkat, Horváthné Forró Klárát odaadóan, szeretettel, nagy hozzáértéssel, empátiával ápolták ott tartózkodása alatt.
Köszönjük az odafigyelést, megértést és
azt a sok- sok jót, amivel szeretett édesanyánk
utolsó hónapjait jobbá tették. Köszönjük Dr.
Grics László sebész főorvosúr jóságát, korrektségét.
Munkájukhoz jó egészséget, sok sikert kívánunk!
Tisztelettel: Marcsisákné
Somló Klára és Scheili József

Hasznos
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Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft.
Vagyonhasznosítási részleg (Vác, Köztársaság út 34.) 2016.09-10. havi hirdetései:
Beépítésre alkalmas ingatlanok eladásra: Vác, Budapesti főút 2-8. szám alatti "volt Karacs Kollégium" 3765/1 hrsz-ú kivett kollégium művelési ágú ingatlant

Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra:
- Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 8. szám alatti, 3192/A/8 hrsz-ú, 11,7 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 27. szám alatti, 3099/1 hrsz-ú, 22 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás-sport tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 17. szám alatti, 3105/A/2 hrsz-ú, 120 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget – kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Zöldfa utca 1. szám alatti, 4520/A/1 hrsz-ú, 142 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás
- Vác, Deákvári főtér 987/8/A hrsz-ú autóbuszvárós pavilont, 47 m2 alapterülettel, - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2 db pavilont (külön-külön), 13-13 m2
alapterülettel, - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Zöldfa utca 33. szám alatti, 4526 hrsz-ú, 31 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget, - kereskedelem - szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 1. szám alatti "volt Copy Special", társasházi, 3192/A/1 hrsz-ú,
44,5 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Budapesti főút 21. szám alatti, társasházi, Műemléki épület, 3518/A/1 hrsz-ú, 39 m2
alapterületű, nem lakás célú helyiséget, kereskedelem - szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Deákvári fasor 2. szám alatti iroda épület, melléképület szabad helyiségeit, területeit - iroda, nyitott szín, szabad terület, raktár-tároló
Lakások:
Szociális alapon bérbeadásra: Vác, Káptalan utca 16. fsz. 2/b 1 szoba (32 m2)
Felújítással: Vác, Galamb utca 5. fsz. 3. 1 szoba (31 m2)
Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu
és a www.vac.hu honlapról
Információ: 27/510-103 és 27/510-104

A Váci Városfejlesztő Kft.
munkatársakat keres

Vagyonhasznosítási részlegvezető
Főbb feladata: vezeti és irányítja az önkormányzat tulajdonát képző forgalomképes kül- és belterületi földrészletek hasznosításával, a földek
haszonbérbe adásával, lakások és nem lakáscélú
helységek bérbeadásával, hasznosításával foglalkozó részlegét, szervezi és ellenőrzi az irányítása
tartozó munkatársak munkáját a társaságra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok betartásával. Pályázati feltételek: felsőfokú végzettség.
Előnyt jelent: jogi végzettség, vezetői gyakorlat.
Kintlévőség kezelői munkatárs
Főbb feladata: a vállalatcsoport kintlévőségeinek kezelése, adminisztrálása a jogszabályi
előírások betartásával. Kapcsolattartás az ügyfelekkel, végrehajtókkal és jogi képviselőkkel.
Pályázati feltételek: számviteli, pénzügyi végzettség. Előnyt jelent: hasonló munkakörben
szerzett tapasztalat.
Műszaki munkatárs
Főbb feladata: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartási, felújítási munkáinak felmérése, szervezése, ellenőrzése. Pályázati feltétel:
technikusi vagy felsőfokú építőipari műszaki
végzettség. Előnyt jelent: irányításban és munkafolyamatok szervezésében szerzett gyakorlat.

Bérezés: egyéni megállapodás alapján.

A pályázatok benyújtásának helye: Váci Városfejlesztő Kft., 2600 Vác, Köztársaság út 34. (e-mail
cím: info@vacholding.hu)
A részletes pályázati felhívás a www.
vacholding.hu honlapon megtalálható.
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Galambos Péter világbajnoki ezüstje

A Vác Városi Evezős Club sportolója, Galambos Péter ezüstérmes lett férfi felnőtt
könnyűsúlyú egypárban az evezősök világbajnokságán, Rotterdamban.
Párját ritkító magyar evezőstörténeti
siker, hogy Galambos Péter ezzel már négyszeres világbajnoki érmes: két ezüst és két
bronzéremmel büszkélkedhet.
A váci vízisport-telepen a tiszteletére
rendezett találkozón az ünnepelt elmondta:
most természetesen a legújabban megszerzett világbajnoki ezüstérmének örül elsősorban, de visszagondolva a korábbi három
vb-medálját is nagyra értékeli.
- Lassan harminc évesen is úgy érzem,
hogy bennem lehet még egy olimpiai ciklus,
nem mondok le nagy álmomról, vagyis arról,
hogy kijussak az ötkarikás játékokra, de az
úgymond köztes években szintén szeretnék
minél jobb eredményeket elérni - nyilatkozta Galambos Péter.
Köszönetet mondott a klubnak, edzőinek, Rapcsák Károlynak és Mácsik Miklósnak,
a családjának, ugyanakkor klubon belüli
sporttársainak is, mint fogalmazott, nagyszerű, hogy itt Vácott mind a korosztályában, mind a valamivel fiatalabbak között
sokan vannak, akikkel együtt készülve űzikhajtják egymást.
Az ünnepségen az önkormányzat képviseletében köszöntötte Galambos Pétert
Steidl Levente bizottsági elnök és Pető Tibor alpolgármester is, illetve a TdM utazási
iroda utazási utalvánnyal ajándékozta meg a
VVEC nagy bajnokát.
Galambos Péterre nagyon jellemző alábbi felhívása: "Kedves adományozó!... Engedd
meg, hogy bemutatkozzak: Galambos Péter vagyok, világbajnoki ezüst- és bronzérmes evezős.
Tavaly lefutottam életem első maratonját. Én
akartam, magamnak csináltam, meg szerettem
volna tapasztalni, micsoda kihívás is ez. Sikerült.

Megkezdődtek a
kézilabda bajnokságok

Szeptember közepén elkezdődött a küzdelem
mind a férfi-, mind a női kézilabda NB I. 20162017-es idényében. A legutóbbi bajnokság után
újabb sporttörténeti fegyvertény: ezúttal is csak
városunk érdekelt mindkét élvonalban.
A Zsiga Gyula irányította Váci KSE eddigi
eredményei:
Váci KSE - Balmazújváros: 21-18
Csurgó - Váci KSE: 22 - 21
Váci KSE - Balatonfüred: 29-26
Ismét az egyre rangosabb Ipress Center
Kupával hangolt a bajnokságra városunk első
osztályú női kézilabda csapata, megnyerve a
négy csapatos tornát.
Az Ipress Center Vác eddi eredményei a bajnokságban:
Ipress Center Vác - Kispest: 44 - 21
Érd - Ipress Center Vác: 27 - 20

Hajrá Vác!

Nagyszerűen helytálltak a
váci indulók a paralimpián
A Rio de Janeiróban rendezett paralimpiai
játékokon a 400 méteres síkfutás T/20as kategóriájában a döntőbe jutott a Váci
Reménység Egyesület sportolója, Keresztesi Erika, aki egyéni legjobbját teljesítve,
1 perc 47 század másodperces idővel a 7.
helyen végzett.

Idén második alkalommal vágok neki a 42
kilométernek. Szeretnék egy igen JÓ ÜGYET
szolgálni a futásommal. Ez a JÓ ÜGY nem
más, mint a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Koraszülött
Intenzív Osztályán (PIC) cseperedő kis hősöknek a támogatása. Egy új nyitott inkubátor
beszerzése a cél. Nekem hatalmas motivációt
ad, hogy ilyen nemes célért húzhatom fel a futócipőmet, és hogy segíthetek a csöppségeknek. A
kitűzött célom nem más, mint a 42 km teljesítése. Minden megtett kilométerért cserébe szeretnék 1000 Ft-ot gyűjteni. Tehát 42000 méter =
42000 Ft.
Ha szívesen segítenél ebben, nincs más
dolgod, mint hogy a jóügyekért.hu honlapon
a "TÁMOGASS" gombra kattintva felajánlod adományodat. Ne feledd: Sok Kicsi sokra
megy!" - olvasható az október 9-én tartandó SPAR Budapest Maraton Fesztivál honlapján. R. Z.

FELHÍVÁS
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban tartósan
végzett kiemelkedő sporttevékenység elismerésére „Vác Város
Sportjáért” kitüntető címet alapított.
A kitüntetés adományozója
Vác Város Önkormányzat képviselő-testületének művelődésioktatási és ifjúsági-sport bizottsága.
A kitüntetés részeként díszoklevelet és bronz plakettet kapnak a díjazottak.
A javaslatokat minden év október 30-áig lehet benyújtani a
bizottság elnökének címezve.

A női súlylökők F32-es kategórájában
a szintén a VRE színeit képviselő Kálmán
Krisztina 2.14 méteres eredményével a 6.
helyen végzett.

Középmezőnyben a
Vác FC csapata

Tizenegy fordulóval a rajt után a középmezőnyben foglal helyet a Vác FC a labdarúgó
NB II-es bajnokságban.
A Vác FC nyitányként kikapott a Siófoktól, a második fordulóban pedig a Nyíregyházától, aztán legyőzte a Dorogi FC,
majd a Szeged 2011-Grosics Akadémia
csapatát, ezután újabb vereség következett,
ezúttal a Ceglédtől, majd gólzáporos győzelmet aratott a csapat a jóval előkelőbb helyen álló Balmazújváros ellen, a 7. fordulóban következett az első döntetlen, éspedig a
Budaörs ellen, aztán a Soroksárral is ikszelt
Nagy Tibor legénysége, ezután Szolnokon
újra győzni tudott a gárda, majd döntetlenre végzett a Puskás Akadémia ellenében, a
tizenegyedik fordulóban pedig 1 - 0 lett a
mérkőzés vége a Kisvárda vendégeként.
Nagyon szoros versenyről tanúskodik
a tabella, az első és tizedik helyezett csapat
között például csupán 5 pont a különbség.

Hirdetés
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VÁCI HÍRNÖK
Hirdessen nálunk Ön is
HIRDETÉSI ÁRAINK:
1/1oldal - 100.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal - 50.000 Ft + ÁFA
1/4 oldal - 25.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal - 12.000 Ft + ÁFA

Apróhirdetés: 300
Ft+ÁFA/szó

SZEMVIZSGÁLAT
Dr. Szandányi Judit szemész főorvos
Koncz Andrea optometrista, látszerész mester
Vác, Földváry tér, Nagymező u. 1-3.
06-06-27/300-023,
06-06-30/393-8555
Nyitva tartás:
H-P: 10-18, Szo: 9-12

Hirdetési méretek:
1/1 kifutós: 215×302
mm (210×297 a vágott
méret + 5-5 mm kifutó)
a szöveges részek a laptükrön belülre kerüljenek
(laptükör: 186×262 mm)
1/1 186×262 mm (álló)
1/2 186×128 mm (fekvő)
1/2 90,5×262 mm (álló)
1/4 90,5×128 mm (álló)
1/8 90,5×62,5 mm
(fekvő)
HIRDETÉSFELVÉTEL:
Váci Városimázs Kft
Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: 06-27-510-900,
06-30-698-9507.
E-mail: estv@estv.hu

Hétfő
20:00 Híradó –
benne Vác és térsége
legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Spiritusz
– sport, életmód és
szabadidő magazinműsor
20:30 Konyha TV
20:45 Sportközvetítés/film
22:55
Híradó
(ism.)
Kedd
20:00 Híradó –
benne Vác és térsége
legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Katolikus tv
– vallási magazin
21:00 Spiritusz –
sport, életmód és
szabadidő magazin
21:15 Konyha TV
21:30 Sportközvetítés/film
22:35
Híradó
(ism.)
Szerda
18:00 Hetedhét
Magazin – összefoglaló Fót térségéből
19:00 Hetedhét

Magazin (ism.)
20:00 Híradó –
benne a térség legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Nagyító –
hírháttér-műsor
20:50 Film
22:10
Híradó
(ism.)
Csütörtök
20:00 Híradó –
benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Hazai kulturális programajánló magazinműsor
20:40 Nagyító –
hírháttér-műsor
21:10 Film
22:30
Híradó
(ism.)
Péntek
20:00 Híradó –
benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kulturális programajánló magazinműsor
20:40 Térségi magazin
21:10 Partycsóka
Tomi show
22:30
Híradó
(ism.)
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Váci partnerünk, a ContiTech
részére keresünk munkavállalókat

vulkanizáló-kazánkezelő
és szerelő munkakörbe
betanított munkásokat,
3 műszakos munkarendben,
kiemelt bérezéssel: kafetéria,
13. havi fizetés, 100%-os útiköltség térítés.

A munkára jelentkezés módja:
e-mailben: job61@prohumanallas.hu címen

Hyundai-Vác
Címünk: 2600 Vác, Szent László út 29.
Telefon: (30) 820-2369, E-mail: info@hyundaivac.hu

Hirdetés

