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Főhajtás a forradalmi hősöknek
A hagyományoknak
megfelelően délelőtt a börtön
oldalánál álló emlékmű és
a város különböző pontjain
lévő, a forradalomban vagy a
kommunizmus éveiben magukat
kitüntető, illetve mártíromságot
szenvedett személyek
e lőt t t i sz te lgő me me ntók

megkoszorúzásával kezdődött,
majd este ismét koszorúzásokkal
zárult az október 23-ai nemzeti
ünnep városi megemlékezése.
A késő délután rendezett
ünnepi műsorban ezúttal - a
Vác Civitas Szimfonikus zenekar
tolmácsolásában - ritkábban
hallható zeneművek csendültek,

így Erkel Ferenctől az Ünnepi
nyitány illetve Dózsa esküje,
valamint Franz Doppler: Magyar
fantázia című műve, szólistaként
közreműködött Scheuring Kata
(fuvola) és Balczó Péter (tenor).
A z ün nepség szónok a
Rétvári Bence országgyűlési
képviselő, az Emberi

Erőforrások Minisztériumának
államtitkára volt, aki egyebek
mellett hangsúlyozta: az ‚56-os
forradalom és szabadságharc
kapcsán a magyarok büszkék
lehetnek, hiszen ez az esemény
példát adhat helytállásból,
bátorságból, a szabadság iránti
odaadásról.
8. oldal

Rengeteg zátony kibukkant a Dunából a váci szakaszon
Az augusztusban kezdődött csapadékszegény időjárás
következtében októberben a Duna vízállása minden korábbi
negatív rekordot megdöntött a folyó magyarországi szakaszán.
Az alacsony vízszint rekordja megdőlt Budapesten,
Adonyban, Dunaújvárosban, Dunaföldváron, Pakson,
Domboriban, Bajánál és Mohácsnál is.
A váci, dunakanyari mért helyzetről lapzártánkig nem volt
pontos információ, de értelemszerűen itt is ritkán látható kép
tárult a parton járók szeme elé, helyenként a folyó közepéig
is elnyúló szárazulatok alakultak ki.
A rekord alacsony vízszint komoly fennakadást okozott
a hajóforgalomban, amihez nagyobb teherhajók esetében
minimum 25 deciméteres gázlómélység szükséges, miközben
az említett időszakban a folyó teljes magyarországi szakaszán
15-17 deciméteres volt a gázlómélység.

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

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

Krauze István

Kriksz István

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.

Steidl Levente

Alpolgármesteri fogadóóra

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

Önkormányzati képviselői
fogadóórák

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: 30/237-4787
E-mail: vacykaroly@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda, Vác, Március 15. tér 16.

Dr. Bóth János
Vác 9. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 20/466-8011
Helye: MSZP-iroda (Vác, Zrínyi u. 9.)

Balkovics Péter
Vác 10. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/952-0098
E-mail: balkovicspeter@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.

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:
Erdőháti-Nagy Anikó
Kegyes Zoltán

FOTÓK:
Sándor Lajos

A szeptemberi képviselő-testület i ülésen született,
ritkán látott egyetértéssel elfogadott határozat alapján
az önkormányzat kezdeményezi a váci börtönben a
kommunizmus évt izedeiben elhunyt polit ikai foglyok
végső nyughelye, a Kisvác és Deákvár határán lévő
rabtemető történelmi emlékhellyé nyilvánítását.
A történelmi emlékhelyekkel kapcsolatos feladatokat
a Nemzet i Örökség Intézete látja el, az emlékhellyé
nyilvánításról a Nemzet i Emlékhely és Kegyelet i Bizottság
javaslata alapján a kormány dönt.
Ha történelmi emlékhely lehetne a rabtemető, Vác kivételes településsé
válna, ahol a fasizmus és a kommunizmus áldozatainak is méltó emlékhelye
lenne.
Hiszen a belváros és Deákvár határában ugyebár ott van a holokauszt
áldozatainak regionális emlékközpontja, a Kisvác határában lévő - jelenleg
néhány fejfával és egy emlékkővel jelzett - temetési hely pedig szintén fontos,
sokakat megállító, elgondolkodtató, megemlékezésre indító kis sírkert lehetne.
A kérdés akár megosztó is lehet, hiszen a polit ikailag korrektnek mondott
(„píszí) kommunikáció és az átkos rendszer oktatáspolit ikája, hazug
valósága alapján sajnos még mindig ott tartunk, hogy a népirtó diktatórikus
rendszerek megítélése legalábbis kérdőjeles, kétségtelenül kettős mérce van.
Pedig a fasizmus és a kommunizmus egyaránt tömeggyilkos rendszer volt,
az áldozatok áldozatok lettek, az áldozatok utódai pedig szintén áldozatok,
kérdőjelekkel és felkiáltójelekkel.
Mindenekelőtt azzal a kérdéssel, hogy miért történhettek meg a
borzalmak? És persze azzal a vággyal, akarattal, hogy soha máskor ne
ismételje így magát a történelem!

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

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

NYOMDAI MUNKÁK:
Pátria Nyomda Zrt.
Orgován Katalin vezérigazgató

hol jÁrunk?
 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 Vincze Pálné, akinek gratulálunk!
A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon.
A legutóbbi rejtvényként a Ferences templom - Barátok temploma - volt látható egy
archív felvételen.
Mostani feladványunk megfejtését november 15-éig várjuk.

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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Rendkívüli ülés Tiszteletadás
négy napirendi a nemzet
ponttal
vértanúinak
Négy napirendi ponttal rendkívüli tanácskozást
tartott szeptember 27-én az önkormányzati
képviselő-testület.
Újratárgyalták a képviselők a
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)
módosítását a 3198/2 hrsz.-ú
telken fekvő Tízes Csemege
ter ü letér e von at kozóa n , s
miután ezúttal - a tervezett
beruházás társadalmi hatásait
is ﬁgyelembe véve - támogatták
a határozati javaslatot, így az
üzemeltető legalizált módon
megvalósíthatja a belső udvar
beépítését.
Ismét napirendre került az
izraeli Taybeh palesztin város
testvértelepülési kapcsolatra
vonatkozó kezdeményezése,
s a testület úgy döntött, hogy
t á m o g at já k a p a r t n e r s é g
kiépítését.

A képviselő-testület
támogatta a Váci Dunakanyar
Színháznak az épület előtti
járdaszakasz szürke térkővel
történő burkolására vonatkozó
engedélykérelmét.
Vé g ü l a d ö n t é s h o z ó k
áldásukat adták arra, hogy
a D e á k v á r i P at i k a B t . , a
gyógyszertár bővítése miatt
szükségessé vált két darab
parkolóhely k ia la k ítása
helyett átépítse, megszépítse a
bejárat előtti területet - többek
között térkő burkolással, az
akadálymentesítést szolgáló
rámpa k ia la k ításáva l, a
késő bbiekben utcabútorok
elhelyezésével.

Hirdetmény
Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/
bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adom:
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember
27-i rendkívüli ülésén az alábbi rendeletet alkotta:
- 36/2018.(IX.28.) sz. rendeletmódosítás – a Helyi Építési
Szabályzatról szóló 30/2017.(XI.24.) sz rendeletről
A módosításra a CBA Invest Kft-nek azért van szüksége, hogy
legalizálható legyen a belső udvar beépítése.
A rendelet a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz.
irodájában megtekinthető.
Vác, 2018. szeptember 27.
Deákné Dr. Szarka Anita jegyző

Az október 6-ai
ne m z e t i g y á s z n ap v á r o si
megem lékezésén ezútta l a
Váci Szak képzési Centr um
I. Géza király közgazdasági
szakgimnáziumának fiataljai
adta k - igazá n lí ra i, az
érzelmek re ható - műsor t,
m ajd a h a g yom á nyok h o z
híven a mártíroknak emléket
á l l ító te r r a k ot t a p or t r é k
megkoszorúzása tette teljessé
az eseményt.
A megemlékezés szónoka
Greff Tamás, a közgazdasági
szakgimnázium történelem
szakos tanára volt.
- Mondják, hogy a történelmet
a győztesek írják. Ugyanakkor
nem feledkezhetünk meg a
történelmi igazságtételről sem,
hiszen mindig az utókorra vár a
nemzeti, világpolitikai sorsfordító
események értékelése. És ennek

a mi 1848-1849-es forradalmunk
és szabadságharcunk esetében
különös jelentősége van - emelte
ki a szónok.
Mint fogalmazott, a történelmi
igazságtételnek köszönhető,
hogy aradi mártírjainkat és a
számtalan névtelen áldozatot
hősként tiszteljük, generációról
generációra példaképnek állítjuk.
- Fonto s fe le lős s é ge a z
utókornak a nem feledés, az,
hogy hőseink nemzetért vállalt
áldozatát kellően értékeljük,
megbecsüljük - zárta szavait a
szónok.
A z esemény zá rása ként
az intézmények képviselői
koszor ú k at helyeztek el a
vértanúk emlékoszlopainál,
az ön kormányzat nevében
Mokánszky Zoltán
alpolgármester koszorúzott.
Ribáry Z.
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Az októberi testületi ülésről jelentjük
Az októberi ülés egyik legfontosabb napirendi pontjaként a képviselők vázlatosan megismerhették a
barokk belváros fejlesztésére és a múzeumnegyed kialakítására vonatkozó tanulmányterveket.

Hirdetmény
V á c
V á r o s
Önkormányzatának
Sze r vezet i és Mű ködési
Szabályzatáról szóló 9/2012.
(III. 22.) sz. rendeletének 40.
§ /1/ bekezdése alapján az
alábbi tájékoztatást adom:

Az ülés elején a képviselők
gratuláltak Manajló András
festőművésznek, aki elnyerte
a Pro Cultura Minoritate díjat.
Mint ismeretes, a kormány
határozata alapján Vác négy
milliárd forint forráshoz juthat
a turisztikai attraktivitás,
v a g y i s a z ide ge n for ga l m i
von zerő növe lését cé lzó
beruházásokhoz, az összegből
h á r om m i l l i á r d a ba r ok k
belváros fejlesztésére, eg y
m i l liá r d múzeum neg yed
kialakítására fordítható.
A z ön k or m á ny z at é s a
Magyar Turisztikai Ügynökség
folyamatos egyeztetései révén
jön létre a projekt támogatási
szerződése.
A z ön kor m á ny zat 2016 .
áprilisában szerződést kötött az
SOS Bt-vel, mely szervezetnek
két átfogó tanulmány elkészítése
volt a feladata annak érdekében,
hogy megkezdődhessenek az
érdemi tárgyalások az MTÜvel a kormányhatározatban
megjelölt célok megvalósítása
érdekében.
Nos, immár mindkét
tanulmány a Magyar Turisztikai
Üg y n ök s é g a s z t a l á n v a n ,
tehát elkezdődhet a tervezéselőkészítés következő szakasza.
Mint
az
ülésen
megfoga lmazódot t , Vácot t
vannak attrakciók, most az a
cél, hogy úgymond turisztikai
termékké lehessen fejleszteni
azokat.

A z a lapvetés az, hog y
a turisztikai vonzerő
fejlesztésének középpontjába
a Memento Mori kiállítást
célszerű állítani mint
nemzetközi összehasonlításban
is egyedülálló attrakciót, a
múzeumi negyed és a barokk
belváros fejlesztését e köré
érdemes építeni.
Csak néhány elképzelés a
tervezett fejlesztések közül:
a mú m i á k é s a h o z z áj u k
kapcsolódó leletanyag
kiállítóterének jelentős bővítése,
a g yer e ke k ér de k lődésér e
számot tartó élménymúzeum
kialakítása, látogatóközpont
létrehozása, a görög templom
állagmegóvása úgy, hogy a
torony kilátóként szolgálhasson,
a börtönmúzeum bevonása a
kínálatba.
A n api r e nd t á r g ya lá sát
lezárva a testület - köszönetét
kifejezve a készítő knek
- tudomásul vette a
t a nu l m á ny ter ve k r ő l szóló
tájékoztatót.
A jelentősebb beruházásokról
szóló tájékoztató tárgyalása
során egyebek mellett
kiderült: hosszas tárgyalások
után úg y tűn i k , hog y a
város közútkezelői jogot kap
a Kosdi út és a Telep utca
kereszteződésére vonatkozóan,
ami nagyban segítheti, hogy
mielőbb megvalósulhasson az
ide tervezett körforgalom.
A képviselő-testület elfogadta

a város környezeti állapotáról
szóló jelentést, mint ahogy a
nemzetiségi önkormányzatok
idei munkájáról szóló
beszámolókat is.
A M a g y a r K a j a k- K e n u
Szövetség mielőbb szeretné
megindítani a közbeszerzési
e ljá r á s t a l i g e t h at á r á b a
tervezett vizes sportok háza
meg va lósít á sa é r de kébe n ,
és eh hez kapcsolódóan
támogatásért folyamodtak a
váci önkormányzathoz, mivel
a beruházás kalkulált költsége
jelentősen megnövekedett az
elmúlt időszakban. A képviselőtestület úgy határozott, hogy
a város -kerekítve - legfeljebb
bruttó harmincegy és fél millió
forint erejéig forrást biztosít a
célra - sikeres közbeszerzés
lefolytatását követően, a 2019es költségvetés terhére.
A test ü let jóvá hag y ta a
váci 7009/1, 7009/13, 7009/30,
7 0 0 9/4 2 h e l y r a j z i s z á mú
(t e r mé s z e t b e n a Vác dé l i
területén lévő) utak ingyenes
ajándékozás keretében
tör ténő át véte lét , továbbá
felhatalmazták a polgármestert
a szerződéstervezet véglegesítő
aláírására.
Zár t ülésen eldő lt, hogy
az önkormányzat támogatja
a jelenlegi intézményvezető,
Szalárdi Attila pályázatát a
Juhász Gyula Általános Iskola
igazgatói posztjára, javasolják
kinevezését a fenntartónak.

V á c
V á r o s
Önkormányzat Képviselőte s t ü le te 20 18 . ok tób e r
18.-i ü lésén az a lábbi
rendeleteket alkotta:
- 3 7/ 2 0 1 8 . ( X . 1 9 . ) s z .
rende let módosítás – a
költség vetésrő l szóló
4/2018.(II.23.) sz rendeletről
A r ende let módosítást
elsősorban központi
költségvetésből származó
források, valamint a saját
b e véte le k k ölt s é g ve té si
rendeletbe történő
beépítése indokolja.
Rendeletmódosítást
követően az önkormányzati
szintű költségvetés
főösszege 11.499.209 eFt.
- 3 8/ 20 18 .( X .19.) s z .
rendeletmódosítás – a városi
kitüntetések alapításáról
és adományozásáról
szóló 63/2013.(XII.13.) sz.
rendeletről
A
„Vác
Vá r os
Te h e t s é g g on d o z á s á é r t ”
kitüntető cím szabályainak
pontosítása szük ségessé
vált.
- 39/ 20 18 .( X .19.) s z .
rendeletalkotás – a váci
2 0 9 19/ 1 h r s z - ú , k i v e t t
útból 2841 m2 területrész
tör zs vag yonból tör té nő
kivezetéséről
A Grónár dűlőben lévő
20919/1 hrsz-ú földút felső
sza k aszá na k kör nyező
területei magántulajdonban
vannak, így a földrészletek
megközelítését szolgáló utat
csak a földtulajdonos tudja
használni.
A r e n d e l e t e k a Vá c i
Polgármesteri Hivatal Jogi
Osztály 129. sz. irodájában
megtekinthetők.
Vác, 2018. október 19.
Deákné Dr. Szarka
Anita jegyző
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Eltűntek
a vásártéri
épülettorzók

Szennyvízhálózati
rekonstrukció
a ligetben

Immár negyedik alkalommal is
elnyerte a „Családbarát Munkahely”
címet Vác Város Önkormányzata

Fördős Attila polgármester a városházán tartott
októberi városvezetői sajtótájékoztatón a zöldhulladék elszállítással, a Kosdi útra tervezett körforgalommal, a vásártéri épületorzók bontásával és a
főtéri ideiglenes jégpálya építésének előkészítésével kapcsolatban is tájékoztatást adott.

A DMRV Zrt. az idei évben folytatja, illetve befejezi
a váci szennyvíztisztító telep előtti szennyvíz
főgyűjtő vezeték rekonstrukcióját.

Az idei a negyedik alkalom, amikor az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése alapján az
önkormányzat elnyerte a „Családbarát Munkahely” címet.

A polgármester elöljáróban
köszönetet mondott az illetékes
osztálynak és a közreműködőknek
az aradi vértanúk emléknapja
városi megemlékezése méltó
megrendezéséért.
- A testvérvárosi kapcsolat
negyed százados jubileuma
alkalmából népes delegációval
képv i se lt ü k vár osun k at
Donaueschingen kiemelkedő
jelentőségű, vásár ra l és
s z ór a k o z t at ó f e s z t i v á l l a l
színesített hagyományos őszi
eseményén. Öröm, hogy nagy
sikerrel mutatkozhatott be a
rendezvényen a Forte Fotóklub
Vác. A látogatás váci termelők
bemutatkozására is lehetőséget
adott, öt standon mutathatták be
portékáikat - emelte még ki Fördős
Attila az utóbbi hetek eseményei
közül.
Említést tett az
erdély i test vér városból,
Székelyudvarhelyről érkezett
kórus két koncertjéről is.
A polgármester a félreértések
elkerülése végett megerősítette,
hogy a Váci Hulladékgazdálkodási
Kft. ütemterv szerint folytatja a
zöldhulladék elszállítását.
- M iutá n a regioná lis
feladatokat ellátó, nem váci
társaság közleményt adott ki,
miszerint felfüggeszti illetékességi

te r ü le té n a z öld hu l l adé k
elszállítást, sajnos számítanunk
kell arra, hogy a környező
településekről sokan hozzánk
hozzák majd az ilyen jellegű
hulladékot, ami új kihívást, nagy
terhet jelenthet hivatalunknak mondta Fördős Attila.
A városvezető ismertette,
hogy tovább folytatódnak az
egyeztetések a Kosdi út - Telep
utca kereszteződésébe tervezett
kör for ga lom k iépítésé ne k
engedélyeztetése érdekében.
Fördős Attila elmondta azt
is, hogy a tervek szerint az
előttünk álló téli időszakban is
lesz ideiglenes jégpálya a főtéren,
szavai szerint megkezdődtek az
ezzel kapcsolatos egyeztetések.
- Az eg yi k legfontosabb
tör ténés, hog y a Vásá r tér
ter ü letér ő l e lt űn ne k az
épülettorzók, amelyek egyrészt
omlásveszéllyel fenyegettek,
másrészt járványveszéllyel is
számolni kellett. Városvezetői
hatáskörben mindenképpen
előre kellett rangsorolni a terület
rendezését. Már csak a lakosság
részéről jelzett igény alapján is emelte ki a polgármester.
(A sajtótájékoztató óta a
kivitelezők elvégezték a feladatot,
mint azt mellékelt képünk
illusztrálja.)

A vezeték rekonst r ukció
során a József Attila
sétány foly tatása ként a
l i ge te n k e r e s z t ü l hú z ó dó
szen ny v íze lvezető há lózat
kitakarás nélküli felújítása
valósul meg.
A váci szennyvíztisztító telep
előtt két 600 mm átmérőjű
azbesztcement anyagú és egy
800 mm átmérőjű beton anyagú
főgyűjtő szennyvízvezetéken
keresztül érkezik a Dunakanyar
több településének szennyvize.
Ezen sza k asz t iszt ítása és
kamerás állapot vizsgálata
a közelmúltban megtörtént.
A vizsgálat eredménye azt
mut at t a , hog y a c sator n a
több helyen erősen korrodált,
tenyérnyi leválások
tapaszta l hatók , igen rossz
műszaki állapotban van. A
rossz műszaki állapot komoly
kockázatot jelent az ellátás
biztonságára, illetve üzemzavar
esetén szen ny v í z e löntést
okozhat a természetvédelmi
területen, mely a Duna-Ipoly
Ne m zet i Pa rk hoz t a r tozó,
országos jelentőségű védett
terület.
A tárgyi beruházás a DMRV
Zrt. 2018. évi Gördülő Fejlesztési
Te r v e k e r e t é b e n k e r ü l
megvalósításra, ezzel hosszú
távra biztosítva a zavartalan és

üzembiztos szennyvízelvezetést
a több mint 1100 méternyi
csatornaszakaszon. E
tec h nológiáva l (pont szer ű
bontások mellett a meglévő
csatornaszelvénybe egy új,
üvegszálerősítésű poliészter
cső kerül behúzásra) a tervezett
rekonstr ukció a környezet
legkisebb zavarása mellett, a
folyamatos szenny vízüzem
biztosításával a legrövidebb
határidővel valósítható meg.
A rekonstrukció tervezett
befejezési határideje: 2018.
december 20.
Ké r jü k a l a kosság é s a
kerékpárút használók szíves
türelmét és megértését, különös
te k i ntet te l a keré k pá r út
sza kaszos lezárásaira és
ideiglenes tereléseire!
Megértésüket köszönjük!
DMRV Zrt.

Az elismerés kapcsán Deákné
Dr. Szarka Anita jegyző ismertette az elmúlt években bevezetett intézkedéseket és a további
terveket.
Az elmúlt évben ismét számos
lehetőséget biztosított az önkormányzat a családos dolgozóknak.
Az iskoláztatás kapcsán anyagi
támogatást és munkaidő kedvezményt is kaphattak a kisgyermekes szülők. Sikeres a dolgozók
körében az országban egyedülálló
kedvezmény, a Pünkösd utáni
kedd, mint ﬁzetett szabadnap is,
így négy napot tölthettek együtt a

családok, s legutóbb már a Húsvét
utáni keddel is bővült a családdal együtt tölthető ünnepnapok
száma.
Vác Város Önkormányzata
egyebek mellett a gyermekvállalással járó anyagi terheket is
próbálja folyamatosan csökkenteni. Így például a beiskolázási
támogatás mellett a gyermekétkeztetési díj meghatározásánál
még a lakástörlesztő hitel havi
díja is számít, csökkentő tényezőként. Emellett ingyenes a
Menningococcus védőoltás és a
bárányhimlő elleni védőoltás is.

A HÓNAP FOTÓJA
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

Sajtóközlemény
M ive l a zöld hu l ladé k
elszállításával kapcsolatba n ké r dé se k me r ü lte k
fel a lakosságban, a Váci
Polgármesteri Hivatal az
alábbiakat közli:
A Váci Hulladékgazdál-

A különböző programokkal a
kultúra, a sport és szórakozás is
teret kaphat a munkavállalók és
családtagjaik életében. Különböző táborok és kulturális rendezvények, teljes körű foglalkozások
biztosítanak tartalmas időtöltést
és fejlődést a szünetekben is.
- A jövőben is várható a rugalmas munkaszervezés, amely
későbbi munkakezdést biztosít
az anyukáknak. Iskolakezdési támogatással, illetve strandbérlettel
az anyagi terhek csökkentése és a
szünidei programok biztosítása is
cél. A folytatásban is a vállalások
között szerepel a pünkösdi és húsvéti hétvége meghosszabbítását
célzó plusz szabadnapok biztosítása. Mindezeken túlmenően
újdonságként wellness hétvégével szeretnénk megajándékozni többeket. Továbbá ösztöndíj
támogatással, színház bérlettel,
különböző képzésekkel, karácsonyi ajándékcsomaggal is azt
szeretné elérni az önkormányzat,
hogy a munkahely és a család

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

kodási Kft. továbbra is a
megszokott kétheti rendszerességgel viszi el a zöldhulladékot.
Az utolsó szállítási nap
2018. december 1-je szombat.

Szerda

18:00 - Hetedhét Magazin
összefoglaló Fót térségéből

Őszi Duna

Bartha Ádám felvétele

egymást harmóniában egészítsék
ki a dolgozók életében - mondta
Deákné Dr. Szarka Anita.
A sikeres pályázat révén ezúttal másfél millió forint támogatást kapott az önkormányzat
a tervezett programok megvalósítására, a kedvezmények bevezetésére.
A hivatali dolgozók megbecsülése kapcsán Fördős Attila
polgármester kiemelte, hogy a
város - központi költségvetési
forrás híján - saját erőből már
két egymást követő évben is
bérfejlesztést biztosított a munkatársaknak.

A Vá c i C s a l á d- é s
Gyermekjóléti Központ is díjat kapott,
ez az intézmény másodszor érdemelte ki
a „Családbarát Munkahely” elismerést.

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

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
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1956 hősei példát adtak hűségből,
bátorságból, kitartásból
Az október 23-ai nemzeti ünnep városi megemlékezésének koszorúzásain többek között kulcsszó volt a
hősiesség, a szabadságszeretet, a kitartás, a hűség, a bátorság, a tisztelet.

Több s z ón ok k ie m e lt e ,
hogy az ‚56-os forradalom és
szabadságharc a világ egyik
legtisztább küzdelme volt a
szabadságért, függetlenségért - egy
kis nép hőseinek szembeszállása
a hatalmas túlerő ben lévő
elnyomó hatalom ellenében.
Visszatérő gondolat volt az is,
hogy a példát mutató elődök
tisztelete kiemelkedően fontos
kötelessége az utókornak, hiszen a
hagyományok, a múlt örökségének
hűséges megbecsülése az egyik
záloga a nemzeti megmaradásnak.

Megfogalmazódott még, hogy a
szabadság, a hit olyan értékek,
amelyekért olykor áldozatot kell
vállalni.
Az esti ünnepségen
Rétvári Bence országgyűlési
képviselő egyebek mellett azt
is megemlítette, hogy vannak,
akik azt gondolják, azt hirdetik,
hogy ha, és amikor hozzájárulnak
az ország függetlenségének
csökkentéséhez, akkor azzal
növelik az egyéni szabadságot.
- Ez azonban óriási tévedés és
a közvélemény félrevezetése, jó,
ha erre éberen odaﬁgyel minden
választó, hiszen ellen kező
esetben egyszer csak azt vesszük
észre, hogy már nincs hazánk ﬁgyelmeztetett a politikus.
Az államtitkár zárszóként
kiemelte: október 23-a azért is
nagyon jelentős mérföldkő, mert
ez a szabadságküzdelem nem
lánglelkű, karizmatikus vezetők
hatására robbant ki, hanem
egyértelműen a nép forradalma
volt, ami szinte példa nélküli
világtörténelmi csoda.
A börtönnél Vitéz Sárosi
Gyula, az 1945-56 közötti Magyar
Politikai Elítéltek Közössége
vezetőségi tagja és Bereznai

László, az MTA Etnikai-nemzeti
K isebbség k utató Intézet
nyugdíjas kutatója, menedzser,
újságíró; Dr. Kristóf Béla egykori
polgármester emléktáblájánál
Moys Csaba, a Váci Reménység
Egyesület elnöke; Pap Béla
mártír sorsú református lelkész
mementójánál Magyari József, a
Váci Árpád Fejedelem Általános
Iskola igazgatója; Komáromi
Kor nélia, Vác posztumusz
díszpolgára emléktáblájánál
Szántó Gabriella; Kovács Ottó
mártír emléktáblájánál Balkovics
Péter önkormányzati képviselő,
a Dr. Brusznyai Árpád és Dr.
Rusvay Tibor emléke előtt tisztelgő

mementóknál Sebő József írószerkesztő, tanár; Dr. Pétery József
megyéspüspök mementójánál
Dr. Beer Miklós megyéspüspök
mondott beszédet.
A koszorúzásokon s z av a l at ok k a l , é n e k k e l közreműködtek az I. Géza király
közgazdasági szakgimnáziumot,
a Boronkay György műszaki
szakgimnáziumot és
gimnáziumot, az Á r pád
Fejedelem általános iskolát, a
Juhász Gyula általános iskolát,
a Karolina katolikus általános
iskolát valamint a székesegyházi
kórusiskolát képviselő diákok.
R. Z.

A fontos e se mé nye n a z
önkormányzat nevében részt
vett Fördős Attila polgármester,
illetve minden társintézmény,
továbbá a püspök ség is
képviseltette magát.

Járja Andrea intézményvezető
elöljáróban em lékeztetet t,
hogy október elsejétől az utcai
szociális munka is bekerült a
hajléktalanszálló feladatkörébe,
a m i ne k lé nye ge a z utc á n
t a r tóz k o dó h ajlé k t a l a nok
felkutatása, szükség szerinti
he ly sz í n i e l lát á sa , i l let ve
lehetőleg annak elérése, hogy
a veszélyeztetett rászorulók
e l fogadjá k a z i nté z mé ny i
ellátást.
A szakember hozzátette, hogy
a valamilyen okból kórházba
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Bursa Hungarica
pályázati kiírás
Vác Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve kiírta a 2019. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat i Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó ﬁatalok számára.
Figyelem!
A pályázat beadási határideje: november 6.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat i Ösztöndíjrendszer
célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló ﬁatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
E cél elérésének érdekében a kormány mind központ i költségvetési,
mind pedig önkormányzat i forrásokat is mobilizál. A Bursa
Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál:
a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei
önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási
intézményi támogatás.
A Bursa Hungarica ösztöndíj intézményi részének forrása
a felsőoktatási intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített
forrás, melyet a felsőoktatási intézmények folyósítanak.
Bursa Hungarica
„A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei
(2 tanulmányi félévre pályázható):
Lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén
(lakcím igazolás)
Hátrányos szociális helyzet
Felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte
(a pályázat i kiírásban részletezett feltételeknek megfelelően)
Bursa Hungarica
„B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei
(6 tanulmányi félévre pályázható):
Lakóhely a pályázatot meghirdető települési önkormányzat területén
(lakcím igazolás)
Hátrányos szociális helyzet
Korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe
A dokumentumok letölthetők
Vác Város Önkormányzat honlapjáról
www.vac.hu - pályázatok

Egyeztetés a téli hajléktalanellátásról
A téli időszakra felkészülés jegyében a hajléktalanok ellátásával
foglalkozó kerekasztal
beszélgetést rendezett
szeptember 26-án a
Hajléktalanok Átmeneti
Szállása és Nappali Melegedője.

Kultúra

került hajléktalanokkal is tarják
a kapcsolatot.
A kerekasztal beszélgetés
fókuszában a té li k r ízis
időszakokban adott esetben
előforduló hajléktalanszállói
fé r ő he lyh i á ny gon djá n a k
megoldási lehetőségével
kapcsolatos egyeztetés állt, s
megnyugtatónak mondható,
hog y sz ü k ség e s eté n le sz
elegendő plusz befogadó hely.
Így például a püspökség
képviselője jelezte, hogy Galamb
utcai épületükben tizenöt-

húsz személy részére tudnak
helyet biztosítani éjszakára,
a Naszály úti Idősek Otthona
i s be t ud fogad n i né h á ny
rászorulót, ahogy szükség esetén
a Váci Fegyház és Börtönben
is rendelkezésre áll megfelelő
helyiség, csupán fekhelyekről,
ág y neműr ő l, ta k a rók ról
ke l l gondoskodn i - eze k
biztosításához többek között a
Váci Család- és Gyermekjóléti
Központ is felajánlotta segítségét
célzott adománygyűjtés révén.
R. Z.

Filharmónia
bérleti sorozat

Boros Misi is fellép Vácott
A Filharmónia Magyarország a 2018/2019-es évadban
már másodszor rendez bérleti sorozatot Vácott, a
programban négy hangverseny szerepel, a harmadik
koncerten pedig - január végén - a Virtuózok című
televíziós komolyzenei tehetségkutató műsorban
feltűnt Boros Misi előadását hallhatja a közönség.
- Bogányi
Gergely a
mestered, mit
tudhatunk meg
erről a művészi
kapcsolatról? kérdeztük a fiatal tehetséget,
akivel a tegeződésben maradtunk
a beszélgetéshez.
- Nég y év vel ezelőtt
ismerkedtünk meg, a Virtuózok
kapcsán, az igazán szoros mestertanítvány kapcsolatunk két
éve tart töretlen lendülettel és
lelkesedéssel.
- Tehát mondhatjuk, hogy már
otthonos vagy Vácon?
- Igen, nagyon megszerettem
Vácot a látogatásaimon, igazán
szép és hangulatos kisváros,
tényleg otthonosan érzem itt
magam.
- Magyarán nem is annyira
vendégfellépő-érzéssel ülsz majd
a zongorához a művelődési
központban?
- Különleges érzések kel,
vára kozássa l készü lök a

koncertre, bízom benne, hogy
örömöt, komoly zenei élményt
ad majd a közönségnek ez a
hangverseny.
- A műsorral kapcsolatban
egyelőre a „meglepetés” szó szerepel
a programban.
- Már nem árulok el titkot
azzal, hogy Mozart-, Schubert-,
Liszt- és Paganini műveket
játszok majd. A programot
egyébként egy tavaszi New
York-i vendégszereplésen, vacsora
közben beszéltük meg a mesterrel.
- Rengeteget koncertezel és
gyakorolsz, hogy bírod a terhelést
a tanulással együtt?
- Há lás vag yok a sok
meghívásért, így köszönettel
tartozom a támogatásért a
Filharmónia Magyarországnak
i s . H i h e t e t le nü l jó , h o g y
ennyi lehetőséget kapok. De
a középiskolai tanulást sem
hanyagolhatom, bár még csak
három év múlva jön az érettségi.
Mindenesetre nagyon élvezem
most ezt a sűrű életet.
R. Z.

Kitüntetésekre várnak javaslatokat
Vác város képviselő-testülete
a kiemelkedő közművelődési és
közgyűjteményi munka elismerésére „Vác Város Művelődéséért”
kitüntető címet alapított.
A kitüntetés adományozására
részletes indoklással javaslatot
tehetnek: a közművelődési és
közgyűjteményi intézmények
vezetői, a városban működő kulturális társadalmi szervezetek,
egyesületek, intézményi, munkahelyi kollektívák, művelődési
tevékenységet folytató gazdasági társaságok képviseletre jogosult tagjai valamint a szakmai
felügyeletek vezetői illetve Vác

város polgárai.
Vác város képviselő-testülete
a város közigazgatási területén
működtetett közművelődési intézményekben, továbbá az egyéb
váci székhelyű művelődési intézményekben kiemelkedő munkát
végző adminisztratív és technikai dolgozók anyagi és erkölcsi
megbecsülésére „Közművelődést
segítő munkáért” kitüntető címet
alapított.
A kitüntetés adományozására
javaslatot tehetnek részletes indoklással az érintett kulturális
intézmények vezetői.
Vác város képviselő-testülete

az alkotóművészet terén kifejtett
szakmai és művészi munka elismerésére „Vác Város Művészeti
Díja” kitüntető címet alapított.
A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén
működő, alkotó művészeknek, a
városban működő alkotó művészeti közösségeknek és tagjainak.
A kitüntetés adományozására
részletes indoklással javaslatot
tehetnek: a közművelődési és
közgyűjteményi intézmények
vezetői, a városban működő kulturális társadalmi szervezetek,
egyesületek, intézményi, munkahelyi kollektívák, művelődési

tevékenységet folytató gazdasági társaságok képviseletre jogosult tagjai valamint a szakmai
felügyeletek vezetői, Vác város
polgárai.
Az indoklással ellátott javaslatokat november 20-ig beérkezően
az alábbi címzéssel kell benyújtani: Művelődési-Oktatási és Iúsági-Sport Bizottság, 2600 Vác,
Polgármesteri Hivatal 37. szoba.
A kitüntetések átadására a
Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen
kerül sor.
Deákné Dr. Szarka Anita
jegyző

Kultúra
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Az örök idő
Annyi embert még tán sosem
láttam a Nagytemplom falai
közt, mint 1956 mindenszentekünnepén. Dugig tömve volt
a székesegyház. A mise előtt,
mint az összes vásott kölyök,
én is csúszkáltam a ledöntött
ruszki emlékmű márványán. A
magunk gyermeki-naiv módján
úgy éreztük, hogy a megszállókon
veszünk ezzel is elégtételt, hisz’
hátsónkkal az emlékművükön
szánkázunk…
Ne m e m l é k s z e m m ár,
k i mi s é z e t t , d e a t u d ó s
pap, a Vörösmarty-kutató
irodalomtörténész, Brisits Frigyes
arca előttem van: az áldoztató
rácsnál térdel a mise előtt,
imádkozik, szokatlanul kemények
a vonásai.
A szerzetes, aki a rendszerrel
megbékélni soha nem tudott, talán
a felkelőkért fohászkodott akkor.
Este, halottak napja vigíliáján
a temetőbe mentünk. Mindenütt
gyertyák, mécsesek, a szélben sok
ezernyi lángnyelv tánca – annyi
kis őrtűz soha előtte nem lobogott
a temetőkertben. És akkora
sokaságot sosem láttak még a
kőkeresztek. Aggódó, reménykedő
tömeg csöndes demonstrációja volt
az, mint a templomi sokadalom is.
Ezzel a nem feledhető érzéssel
járom ma is szülővárosom
temetőjét. Mindig átellenben, a
Hétkápolnánál kezdek, aztán
megyek az enyéim nyughelyéhez.
Néhány síremléken repesznyom,
háborús emlék. Alig néhány
bombát kapott a város, de a
hajdani kis gótikus kápolnát az
egyik épp telibe találta, már csak
márványoszlop jelzi őseim, a Virter
és a Velzer család nyughelyét.
Körben a Karai-Krakkerek,
az Ackermannok emlékőrző
obeliszkjein is gránátnyomok
mutatják: olykor a végső után is
van még tere a pusztításnak.
Egyszer Isaszegen az 1848as Lenkei-huszárok sír ját
keresve fatáblára bukkantam,
rajta emléksorok, intelemmel:
„Csendesen járj fiam, ne fuss!
Ahová lépsz , vérét ontott
seregeknek , f öldre teper t,
otthonát védő őseidnek jeltelen

hantjain jársz! Mennyi hűséget,
akarást és szeretetet takarnak itt
a hantok!” A mi szomorúan szép
alsóvárosi temetőnkben jeltelen
hantok nincsenek, a „vérét ontott
seregek” sem pont itt, hanem
túlnan vívták csatájukat, nem
kell tehát óvatoskodva lépnünk a
gyalogösvényeken. „Csendesen járj,
ﬁam!” – visszacseng a mondat, de
mindenképp csendesen járunk, ezt
diktálja az ősi ösztön, hiszen itt
mindegyik fa valakinek a hamvai
fölött bókol. És nem, mintha
az isaszegi táblán lévő utolsó
szavaknak engedelmeskednénk:
„Ne menj még fiam, emlékezz!”
– mert figyelmeztetés nélkül
sem rohannánk; töprengünk,
szemlélődünk, emlékezünk. A
lent nyugvó szeretteimre gondolok,
meg a mi valóságunktól szinte
megfoghatatlan távolban levő
ősökre is. A Virter-testvérekre
például, ómamám ﬁvéreire, akik
magas egyházi rangig vitték,
választott püspök volt mindkettő, s
akik a temető főbejáratánál karcsú
kis kápolnát építtettek, benne oltár,
s ott évente több mise zajlott. Ebben
a kápolnában ravataloztak föl sok
elhunyt vácit s vitték aztán onnét
a nyughelyére.
Már csak emlékbéli ez a
templomocska: a bomba épp ezt
találta telibe. A helyén ma már
csak oszlop jelzi őseim végső
nyughelyét.
A temető hátsó traktusa
végképp a csönd világa. Ott
soha semmi nem változik. Csak
a topolyafák levelei zizegnek
szüntelen. Odalent pedig ott
szunnyad az örök idő.
Várkonyi Balázs

Programok
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December 1. 19:00

KÖZKINCSEINK

Vaszary - Fényes - Szenes: Az ördög nem alszik
Zenés vígjáték 2 részben, a Pesti Művész Színház előadása
Jegyár: 3500 Ft

Az Örökfa, ami
kiváltotta a vasbetont

KATONA
KATON
NA LAJOS
VÁROSII KÖNYVTÁR
VÁC
VÁC

Kegyes Zoltán

Négy az egyhez, így kell betont
keverni! Szinte mindenki tudja, ha
kell egy kis kerítésalap. Négy lapát
sóder, egy lapát cement (lehetőleg
váci, mert az a jó), no
meg egy kis víz, és kész a
folyékony kő, amit pár napig
locsolgat az ember, hogy meg ne
égjen! Minden képes megépülni
abból: alap, födém, fal, tetőcserép,
Bödőcs szerint még a bútor is, ezért
bőszen intette az építészt, nehogy
berajzolja a fotelt a lakásba, mert –
ahogy mondta –, van az a kőműves,
aki azt is képes kizsaluzni.
Sódert, cementet kapni bárhol,
ráadásul nem is drága, csak a
szándék kell a hobbibetonozásra.
A vasbetonkorszak előtt – és
bármilyen hihetetlen, ez nem is
volt olyan rég – kellett valamilyen
é p í t ő a n y a g , a m i a l ap n a k ,
födémnek, pillérnek is jó volt, és
legalább olyan tartósnak bizonyult,
mint a kő, ám mégis könnyebben
meg lehetett művelni, mint a rideg,
élettelen anyagot.
Ha az ember foglakozott már
faanyaggal, tudja, hogy vannak
a puhafák (főleg a fenyőfélék),
aztán a közép kemény és a kemény
fafajok, mint az akác, a tölgy, vagy
az éger. Nos, lehet, hogy sokaknak
ez nem mond újat, de létezik egy
fenyőfajta, ami homlokegyenest
meghazudtolja saját fajtáját, sőt,
a legtartósabb lombhullatókkal
is felveszi a versenyt – mind
tartósság, mind szilárdság terén.
A vörösfenyő ez a csodálatos
növény, ami tulajdonképpen a
fenyőfélékhez tartozik, mégis
szilárdságában inkább a kemény
fafajokhoz sorolható.
Ez a különleges teremtmény,
akárcsak társai, tűlevelet növeszt,
ám fiatal korában, néhány év
elteltével lombhullatóvá válik, és a
tél közeledtével leveti selyemtüskéit.
Akár 500 évet is képes élni, és ha
hagyják, 30-35 méter magasra
is megnő, miközben akár másfél
méteresre hízik a törzse. Bármi
készíthető belő le: hajó, bútor,

bányafa, de akár ecet- vagy
cserzőkád, ugyanis egyedülálló
saválló tulajdonsága révén erre
is alkalmas.
Eleink hamar felismer ték
elpusztíthatatlanságát.
Oroszországban koporsót
készítettek belőle, és – amit 500
év múltán kiástak – olyan kemény
volt, hogy a kést nem lehetett
belenyomni. De nem csupán keleten,
hanem nyugaton is ismerték az
„Örökfa” – merthogy így nevezték
– szuper tulajdonságait. Velence
tenger re álmodot t épületeit
szintúgy vörösfenyő cölöpökre
építették, mint Szentpétervár
palotáit, ugyanis ez az egyetlen
fa, ami nem korhad el a vízben.
A budapesti belváros eklektikus
épületeinek tulajdonosai közül
sokan nem is sejt ik , hogy a
gyönyörű, hatalmas belvilággal
rendelkező épületek parkettái alatt
sok helyen nem vasbeton, hanem
szorosan egymás mellé rakott, 40
cent iméteres vörösfenyő gerenda
sor képezi a födémszerkezetet.
És hogy jön ide Vác? Nos, egyes
források szerint a DOM hatalmas
épülettömbje is ennek a fenyőfajnak
a lever t cölöpjein nyugszik .
Amik or E s z te rhá z y pü s p ö k
megbízta Franz Anton Pilgram
osztrák építészt, hogy a magyar
és a német városrészt elválasztó
üres és mocsaras telken építse
meg a barokk székesegyházat,
vörösfenyő cölöpöket veretett
le, hogy alkalmassá tegye a
talajt a hatalmas épülettömb
megtartására. Mint ismert, erre
az alapra végül Migazzi egy
klasszicista épületet terveztetett
meg a francia építésszel, Isidore
Canavaleval. Hát, ha Velencét
megtartja a vörösfenyő, bízzunk
benne, hogy a váci dómot is!
Egyébként, ha látni kívánják ezt
a fenséges anyagot, akkor érdemes
elmenni például a Vörösházba, ott
ugyanis megcsodálhatjuk a közel
300 éves vörösfenyő födémet saját
csupasz pompájában.

November 4. 19.00

November 6. 17.30-18.30

Molnár Ferenc: Az ördög
Vígjáték, a Váci Dunakanyar Színház és a Zenthe Ferenc
Színház előadása
Jegyár: 3500 Ft

Ezoterikus egészségklub
Az előadás ingyenes!

November 15. 18.00

Közelmúltunk „varászszava”
3D, az új technológiában rejlő lehetőségek
Krima Att ila előadása
A belépés díjtalan!

November 5. 10.00

Erdők könyve
Aranyszamár Színház előadása
Jegyár: 1000 Ft

November 17. 10.00

November 10. 19.00

Családi nap – Kézműves foglalkozás gyermekeknek
Papírhajtogatás, ragasztás, festés, kisebb
ajándéktárgyak készítése a gyermekkönyvtárban
A foglalkozás ingyenes!

Molnár Ferenc: Az ördög
Vígjáték, a Váci Dunakanyar Színház és a Zenthe Ferenc
Színház előadása
Jegyár: 2900 Ft

Kiállítás

November 11. 15.00

Lindsay - Crouse - Rodgers - Hammerstein: A muzsika hangja
Musical két részben, a Múzsák Társulat előadása
Jegyár: 3200 Ft

November 16. 19.00

A. P. Csehov: Ványa bácsi
Dráma, a Váci Dunakanyar Színház és a Bartók
Kamaraszínház előadása
Jegyár: 3500 Ft

November 18. 19.00

Futballáb
Musical comedy, a Magyarock Dalszínház előadása
Jegyár: 2900 Ft

November 8. 14.00 és 19.00

Dés László - Geszt i Péter - Grecsó Kriszt ián:
A Pál utcai ﬁúk
Zenés játék Molnár Ferenc azonos című regénye nyomán
Minden jegy elkelt!
Jótékonysági Musical Est – “Anna Karácsonyi
Csodája”
Musical előadás angol nyelven, magyar felirattal
Az előadásra előzetes regisztráció alapján a férőhely
kapacitásig lehet helyet foglalni. A bejáratnál név
egyeztetés után lehet belépést nyerni.

November 10. 20.00

November 23. 13.00

November 11. 9.00

November 23. 19.00

November 13., 14. és 15. 10.00

Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya
Első Magyar Versszínház és a Csavar Színház előadása
Kaleidoszkóp VersFeszt ivál program része
Jegyár: 1900 Ft
Turay Ida Színház: Zita
Kaleidoszkóp VersFeszt ivál program része
Jegyár: 1500 Ft

November 24. 15.00

Petőﬁ Sándor: Az apostol
Karinthy Színház előadása
Kaleidoszkóp VersFeszt ivál program része
Jegyár: 800 Ft

November 24. 17.00

Babits Mihály: Jónás könyve - Escargo Hajója, Pécs
Kaleidoszkóp VersFeszt ivál program része
Jegyár: 600 Ft

November 24. 20.00

Arany-metszés
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház előadása
Kaleidoszkóp VersFeszt ivál program része
Jegyár: 1900 Ft

November 25. 11.00 óra

Jóka ördöge
Zenés mesejáték sok humorral, Csavar Színház előadása
Kaleidoszkóp VersFeszt ivál program része
Jegyár: 1400 Ft

November 25. 19.00

Hunyadkürt i György - Patrick Süskind: A nagybőgő
Tragikomédia, Csiky Gergely Színház (Kaposvár) előadása
Kaleidoszkóp VersFeszt ivál program része
Jegyár: 1900 Ft

November 27. 14.00

Micimackó
Zenés mesejáték gyerekeknek és felnőtteknek egy
részben, Spirit Színház előadása
Jegyár: 1400 Ft

Megtekinthető: november 8-tól
december 4-ig.

November 10. 18.00

November 22. 19.00

Kiss Kata Zenekar: Magyarból jeles
Kaleidoszkóp VersFeszt ivál program része
Jegyár: 1100 Ft

Télikert
Szarka Flóra selyemfestő kiállítása
A megnyitó gondolatokat tolmácsolja: Malat inszky
Petra, közreműködik: NOÉMO

Rock & roll party
a Panoráma zenekarral a Jeszenszky-teremben
Jegyár: 1000 Ft
Babaholmi börze
Használt, jó állapotú bébi, gyermek és kiskamasz ruhák,
cipők, játékok, kiegészítők vásárolhatók meg
Információ és jelentkezés hétköznap 8-15 óra között:
penztar@mimk.vac.hu, 06-27/518-213
A Holdkirály palotája
Az Aranyszamár Bábszínház előadása az óvodás
mesebérlet keretében
A bérlet ára: 2.300 Ft,
a belépőjegy ára előadásonként: 800 Ft

November 15. 19.00

November 6. 14.00

Az Apor Akadémia keretében Dr. Udvarvölgyi Zsolt
előadása „1918 - Végállomás. Soha többé háborút!”
címmel

L’art pour l’art Társulat: Mintha elvágták volna
Jegyár: 2700 Ft (elővételben),
3000 Ft (az előadás napján)

November 13. 16.00

November 17. 11.00

November 20. 16.00

Családi gumiszoba
Dolák-Saly Róbert gyermekműsora
Jegyár: 1200 Ft (elővételben),
1500 Ft (az előadás napján)

November 17. 19.00

Váci Jazz Klub - Szakcsi Lakatos Béla és a Rákfogó
zenekar
A belépőjegy ára elővételben: 1500 Ft, az előadás
napján: 1800 Ft

November 20. 10.00 és 14.00

Mátyás király bolondos bolondja
A Maszk Bábszínház előadása a kisiskolás mesebérlet
keretében
A bérlet ára: 2.300 Ft, a belépőjegy ára
előadásonként: 900 Ft

November 24. 20.00

Rock & roll party a Pedrofon zenekarral
Jegyár: 1000 Ft

Kiállítás

Glicza Flórián: Idősíkok című kiállítása
november 30-ig látható a Kávézó Galériában

Szentpétery Marianne / Bill Mc Brayer: Nat ions Stereotypes; Nemzetek – sztereotípiák
Kenderessy Tibor: Ha a gyermekek fészke messzebb
került, avagy kommunikáció az unokákkal 21. századi
nagyszülőként

November 27. 16.00

Heverdle Péterné Dr. Köncse Kriszta: Szófestések
zenében - G.F. Händel: Messiás

Hasznos / Hirdetés
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Dec.

November

H.

K.

Sz.

Cs.

P.

Szo.

V.

01.

C

02.

D

03.

E

04.

F

05.

G

06.

H

07.

I

08.

A

09.

B

10.

C

11.

D

12.

E

13.

F

14.

G

15.

H

16.

I

17.

A

18.

B

19.

C

20.

D

21.

E

22.

F

23.

G

24.

H

25.

I

26.

A

27.

B

28.

C

29.

D

30.

E

01.

F

02.

G

A

31.

B

A
B
C
D
E
F
G
H

Deákvári
Gyógyszertár
29.
30.

I

I

C

D

E

F

Vác,
főtér 30. 03.0 6 - 2 7/ 504.
10 - 805
01. Deákvári02.

Központi Gyógyszertár

Vác,Dr. Csányi L. krt. 46.

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

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

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

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Születtek:
Eperjessy Adrián és Eperjessy
Füstös Henrietta gyermeke:
A lex, A lmalti Mohamed és
Fülöp Tünde gyermeke: Amira,
Engszler Sándor és Starecz
Zsuzsanna gyermeke: Glória,
Sütő István Zsolt és Burja Edina
Amelitta gyermeke: Ádám,
Papp Károly és Kiss Bernadett
gyermeke: Ágnes, Bíró Béla és
Kurdi Szabina gyermeke: Bálint
Vince, Séra Róbert Krisztián és
Fábián Alexandra gyermeke:
Botond Dominik, Pálinkás Péter
és Pothánszky Beáta gyermeke:
Gergő Péter, Altsach Jószef
és Mladek Regina gyermeke:
Zsombor Levente, Papp Imre és
Zalavári Emese gyermeke: Noel,
Dobisz Árpád és Fábián Mónika
gyermeke: Olivér Botond, Turai
Kristóf Gábor és Toldi Dorottya
gyermeke: Sebestyén, Bertók
Péter Krisztián és Kőhalmi
Vivien gyermeke: Rebeka Eszter
Házasságot kötöttek:
Dr. Ványai László Levente és
Vincze Bernadett, Fehér Attila és
Nagy Gabriella, Zsida Attila Imre
és Bogdán Anna, Horváth Gergő
és Szikszai Nóra, Bognár Tibor és

Mikes Bernadett, Kosdi Péter és
Matejcsok Tímea, Gyovai István
és Giesz Anna Zsófia, Kalla
László Gyula és Dobó Katalin
Elhunytak:
Varga Teréz /1964/, Bodonyi
Lászlóné sz: Széles Teréz /1925/,
Mojzes Lajos István /1945/,
Dénes Pálné sz: Fejes Erzsébet
/1933/, Muhi Andrásné sz: Pisák
Erzsébet /1932/, Puskás Péterné
sz: Csókás Mária Ilona /1930/,
Hugyecz Ferenc /1931/, Bulejka
Vidorné sz: Balla Katalin /1943/,
Monok i Józsefné sz: Lökös
Aranka /1944/, Újvári Mihályné
sz: Rákóczi Mária Terézia /1944/,
Furák Gyuláné sz: Homolya
Erzsébet /1949/, Lázár Jánosné
sz: Lőrincz Mária /1923/, Tóth
Lászlóné sz: Vankó Margit
/1945/, Berta József /1947/, Gurka
Péter Mihály /1946/, Rixer Géza
/1940/, Horváth János Ferencné
sz: Ürmös Ibolya /1954/, Cserni
Péter /1974/, Horváth Józsefné
sz: Mézi Erzsébet /1936/, Bera
József /1948/, Harsányi Antalné
sz: Czellahó Mária Terézia /
Vác/, Plichta Lajos Géza /1936/,
Debreczeni Nándor Mártonné
sz: Halmos Ildikó /1933/

VÉRVÉTEL, KÖTÖZÉS OTTHONÁBAN!
Feszültségmentes, rohanás nélküli
egészségügyi szolgáltatások már Vácon is!
Tel: 06-30-320-0461
www.vervetelhazhozjon.hu

allas @ elek t rosz ig et . eu

Hasznos / Fórum
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Vác Város Önkormányzat nevében és Tájékoztató a kutak vízjogi
képviseletében a Váci Városfejlesztő fennmaradási, jegyzői
Kft. vagyonhasznosítási részleg
engedélyezési eljárásáról
(Vác, Köztársaság út 34.)

2018. november havi hirdetései
Beépítetlen ingatlanok
értékesítésre:
- Vác belterület 4426/8 hsz-ú,
1263 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 21. fsz.
2. alatt i található, 3102/1/A/2
hrsz-ú, 41 m2 alapterületű, nem
lakás céljáró szolgáló helyiség
– kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 17. fsz.
2. alatt i található, 3105/1/A/2
hrsz-ú, 119 m2 alapterületű, nem
lakás céljáró 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, belterület 999 hrsz,-ú, Vác,
Naszály út és a Telep utca sarkán
található „faház” – kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre
- Vác, Budapest i főút 21. szám
alatt található, 3518/A/1 hrsz-ú,

39 m2 alapterületű, nem lakás
célú helyiség (műemléki épület) –
kereskedelem-szolgáltatás
tevékenységi körre
Nem lakás célú helyiségek
értékesítésre:
- Vác, Deákvári főtér 987/8/A
hrsz-ú autóbuszvárós pavilon
Lakás szociális alapon
bérbeadásra:
- Vác, Rádi út 14. 3. emelet 2.
szám (1 szoba, 36 m2 alapterületű, komfortos) alatt i lakás
- Vác, Zöldfa utca 16. földszint 1.
szám (2 szoba, 56 m2 alapterületű összkomfortos) alatt i lakás
Lakás piaci alapon
bérbeadásra:
- Vác, Szent István tér 4. 1. emelet
7. szám (2 szoba, 53 m2 alapterületű összkomfortos) alatt i lakás
Lakás értékesítésre, nyílt
pályáztatással:
- Vác, Dózsa György út 3. fsz. 1.
szám alatt található, 2495/A/1
hrsz-ú, lakás megnevezésű ingatlan (39 m2)
- Vác, Köztársaság út 32. fsz. 6.
szám alatt található, 2967/A/6
hrsz-ú, lakás megnevezésű ingatlan (37,72 m2)
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

A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített
kutakra (vízilétesítményekre) az
építtetőnek vízjogi fennmaradási
engedélyt kell kérni.
Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság ﬁzetése alól abban az esetben, ha a
2018. január 1. napját megelőzően
engedély nélkül létesített kutakra
legkésőbb 2018. december 31-ig
fennmaradási engedélyt kér.
A 2018. január 1. után létesítendő kutakra létesítési, majd
üzemeltetési engedélyt kell kérni.
A települési önkormányzat
jegyzőjének engedélye szükséges
az olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához

és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen
teljesíti:
- a kormányrendelet szerinti
védőterület, valamint karsztvagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500m3/
év vízigénybevételt meg nem
haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet
felhasználásával üzemel
- épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal,
egyszerű bejelentéssel rendelkező
ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és
a háztartási igények kielégítését
szolgálja
- nem gazdasági célú vízigény
Minden egyéb vízilétesítmény
esetében a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság dönt az engedélyről.
A teljes anyag letölthető a
www.vac.hu honlapon a közéleti
hírekben.

POSTÁNKBÓL
Kettős madáchos győzelem a
Bernáth Kupán - A Váci Madách
Imre Gimnázium lány és ﬁú csapatának sikerével zárult az immár
másfél évtizedes hagyományokkal rendelkező Bernáth Kupa.

A város legrangosabb iskolai
futball tornáján 7 váci középiskola
vett részt.
A telt házas eseményen színvonalas meccseket láthattak a
szurkoló diákok és tanárok.

Hajrá Vác!
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SPORTEREDMÉNYEK
Labdarúgó NB II.
Vác FC - Zalaegerszeg:

1-1

Monor - Vác FC:

2-1

Vác FC - Vasas:

0-1

BFC Siófok - Vác FC:

0-0

Vác FC - Csákvár:

2-2

Női kézilabda NB I.
Győri ETO - GVM Europe Vác:

41 - 30
GVM Europe Vác - Kisvárda:

25 - 24

Hirdetés

Sikeres szezont zártak
az evezősök

Szeptember utolsó hétvégéjén rendezte a Magyar Evezős Szövetség a felnőtt,
U23-as és veterán országos bajnokságot, az eseményen hét versenyszámban szereztek bajnoki címet a Vác Városi Evezős Club sportolói.
A VVEC magyar bajnokai:
Galambos Péter (felnőtt normál- és könnyűsúlyú egypárevezős), Bácskai Máté, Ács Kristóf (felnőtt kétpárevezős), Varga Tamás,
Bácskai Máté, Ács Kristóf, Szklenka Bence (felnőtt négypárevezős),
Galambos Péter, Csiszár Péter (felnőtt könnyűsúlyú kétpárevezős),
Bácskai Máté (U23 egypárevezős),
Fenyődi Tamás (U23 könnyűsúlyú
egypárevezős).
Kiemelkedő eredményt ért
még el - a masters kategóriában
- Nógrádi Tivadar (6 első hely) és
Noé Gábor (4 bajnoki cím).
A VVEC válogatott versenyzői
nemzetközi versenyeken is alaposan kitettek magukért a szezon-

ban, a legkiemelkedőbb eredmény
Bácskai Máté és Ács Kristóf U23-as
Európa bajnoki címe a négypárevezős egység tagjaként.
Már hagyomány a VVEC-nél
a válogatottként szép sikert elért
sportolók köszöntése.
Az eseményen Bácskai Máté
és Ács Kristóf érdeklődésünkre
elmondták: nagyon lelkesítőek a
sikerek, így természetesen felnőttként is folytatni szeretnék az evezést, de nagyon fontosnak tartják
és komolyan veszik a tanulást is.
Részt vett a köszöntésen Pető
Tibor alpolgármester, a Magyar
Evezős Szövetség elnöke is, aki
kiemelte: programja alapján nagyon fontos feladatnak tekinti a

sportolói és edzői életpálya-modell
kialakítását, de most elsődleges
szempont a klubok infrastrukturális fejlesztéseinek segítése,
eszközvásárlásaik támogatása.
Vácy Károly, a VVEC elnöke
gratulált a sportolóknak, köszönetet mondott az edzőknek, szülőknek, támogatóknak, s kiemelte:
csak széleskörű összefogással lehetséges, hogy a klub évről évre
előkelő helyen szerepeljen az
egyesületi rangsorban.
Szintén hagyomány a klubnál
a szezonzáró, bográcsozással öszszekötött háziverseny, a családias
esemény ismét kiváló alkalmat
kínált az egyesületi szintű „csapatépítésre”. R. Z.

Fotók: Tóth László

Közeledik a Mikulásfutás
Az idén december 9. vasárnapra tervezik a szervezők a Mikulásfutást, ami még messze van
ugyan, de remélhetőleg így sokan
élnek az előnevezés lehetőségével,
vagyis mihamarabb kialakulnak
a mezőnyök, ami megkönnyítheti
az esemény lebonyolítását.
Számos versenyszám közül
lehet választani az ovis futástól
kezdve a bulifutáson át a digitális időméréses Mikulás Future
futamig.
A befutók célajándékot kapnak, a futamok 1-2-3. helyezettjeit
külön díjazzák.
A Mikulásfutás 2,5 km-es bulifutására továbbra is ingyenes az
előnevezés.
Előnevezés, versenykiírás és a verseny egyéb fontos tudnivalói a www.
futavac.hu honlapon megtalálhatók.

Kiss Ádám ifjúsági olimpiai bajnoki címet szerzett
Kiemelkedően jól szerepeltek
a magyar ﬁatalok a Buenos Airesben rendezett iúsági olimpián,
az „éremgyártásból” a kajakos
Kiss Ádám is kivette részét.

A váci sportoló az időmérő
futamban az ötödik helyen végzett. Így reményfutamra kényszerült. Onnan viszont a legjobb
idővel került a nyolc közé.

Kiss Ádám a negyeddöntőbe
jutást követően a cseh Hradil
Tomas ellen kvalifikálta magát az elődöntőbe, ahol a hazai
pályán versenyző argentin
Valentin Rossit
is legyőzte, a ﬁnáléban a belga
Jules Vangeellel
kellett megküzdenie az aranyéremért, és
ellenfelét több
mint egy másodperccel megelőzve olimpiai
bajnoki címet
szerzett.
Fotó forrás:
Magyar Olimpiai
Bizottság
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Csatlakozz
folyamatosan
növekvő
közösségünkhöz!
Közép- és Kelet-Európa
legnagyobb nyomdája, az
Ipress Center folyamatos munkarendbe
· betanított munkásokat (nyugdíjasokat is)
· nyomdaipari szakmunkásokat,
SBLUªSPTPLBU 
UBSHPODBWF[FUìLFU
· elektromos karbantartókat

keres

NOVEMBERBEN-DECEMBERBEN

Jelentkezni a
recepción
(2600 Vác, Nádas
utca 8.) leadott
önéletrajzzal vagy a
hr@ipresscenter.hu
e-mail címen lehet.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A
+36 30 413 2120 TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ

Hirdessen nálunk Ön is!
'«SEâT[PCBJGæUâUFTU

'U

HIRDETÉSI ÁRAINK:

HIRDETÉSFELVÉTEL:

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

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

HIRDETÉSI MÉRETEK:

uMM¢T
GBMJGæUâUFTU

'U

1/1 : 186x258 mm (álló)
1/2 : 186x125 mm (fekvő)
1/4: 91x125 mm (álló-fekvő)
1/8: 34,5x52,5 mm (álló-fekvő)

www.estv.hu

