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A köztársasági elnök döntése 
értelmében október 13-a vasárnap 
az időpontja a 2019. évi helyi- és 
nemzetiségi önkormányzati vá-
lasztásoknak, a szavazóhelyiségek 
reggel 6 órakor nyitnak és este 7 
óráig várják a polgárokat.

Az önkormányzati képviselők 
és polgármesterek általános vá-
lasztásán választójoggal rendel-
kezik minden, Magyarország 
területén lakóhellyel rendelke-
ző nagykorú magyar és európai 
uniós állampolgár, továbbá aktív 
választójoga van a menekültként, 
bevándoroltként vagy letelepe-
dettként elismert nagykorú sze-
mélyeknek is.

A választásokon való részvétel 
helye és módja elsősorban attól 
függ, hogy a szavazópolgár rendel-
kezik-e magyarországi lakcímmel. 
A választásokon elsődlegesen a 
lakcím szerinti szavazókörben le-
het voksolni. Az egyes választástí-
pusokhoz kapcsolódóan azonban 
különböző lehetőségeik vannak 
azoknak, akik fogyatékkal élnek 
illetve mozgásukban korlátozot-
tak, továbbá azok számára, akik 
máshol (másik szavazókörben) 
kívánnak szavazni.

Szavazás a bejelentett tartóz-
kodási helyen: az önkormányzati 
választásokon a szavazó a tartóz-
kodási helyén is voksolhat, ameny-
nyiben azt a választás kitűzését 
legalább 30 nappal megelőzően 
bejelentette és a választás napján 
még érvényes.

A központi névjegyzék adatai 
alapján Vácott 2019. augusztus 
7-én a választópolgárok száma 
27648 fő volt.
A Helyi Választási Iroda címe, 
elérhetőségei:
2600 Vác, Március 15. tér 11.
E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu, 
Tel.: 06-27-513-434                    5., 6. oldal

A Damjanich térnél lévő csomópontban elkészült a forgalomirányító jelzőlámpa rendszer, jól 
érzékelhető, hogy már a berendezések puszta látványa is körültekintőbb közlekedésre készteti 
a gépjárművezetőket. A fejlesztés régi adósságot törleszt, s a jövőben - miután a hatóság beüze-
meli az eszközöket - remélhetőleg nagyban növeli a közlekedésbiztonságot ebben a különösen 
forgalmas kereszteződésben.

Nagy munka indult 
a ligeti stadionban

Jelzőlámpák a Damjanich téren

Az államalapítás nemzeti ünnepének váci meg-
emlékezését igazán különlegessé tette, hogy a 
műsorban - a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar és 
Horváth István, a Magyar Állami Operaház szólis-
tája mellett - a kárpátaljai testvérvárost, Técsőt 
képviselő fi atal előadók is közreműködtek szava-
lattal, néptánccal, muzsikával.

Az ünnepi esemény szóno-
ka ezúttal László Károly técsői 
református lelkész volt.

- Kedves magyar testvérek! 
Jó ezer évvel ezelőtt mi haza-
jöttünk, haza ide, egy hosszú 
útról. Mikor eleink megérkez-
tek, már akkor a teremtő Isten 
elgondolta hazául ennek a hosz-
szú időkön át vándorló nép-
nek ezt a gyönyörű földet. Ezt 
a hazát, ezt a nemzetet eggyé 
kellett kovácsolnia egyetlen 
államférfi únak, Szent István 

királyunknak, aki lerakta a 
magyar nemzet, az ország alap-
köveit. 7. oldal

Akár már ősz végére elké-
szülhet a váci futballközpont, 
de legkésőbb jövő tavasszal 
átadják. 

A beruházással kapcsolat-
ban tartott sajtótájékoztatón 
Pető Tibor, a Vác Városi Lab-
darúgó Sportegyesület elnöke, 
egyben a város alpolgármes-
tere kiemelte: a létesítmény 
fejlesztéséből 200 millió forint 
az utánpótlás székházának fel-
újítását szolgálja, míg a futball-
pálya és a lelátó átépítése 600 
millió forintba kerül.

A sport- és városvezető hoz-
zátette, a források nagy részét 
a TAO-támogatások biztosít-
ják, az önkormányzat pedig 
180 millió forintos önrésszel 
járul hozzá a fejlesztésekhez. 
15. oldal

Nemzeti ünnep határok nélkül

Október 13-án
önkormányzati
választások
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Cservenák Péter gyűjteményéből

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 játékunk nyertese Koncz Edina, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez 
időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon.

A legutóbbi képrejtvényként a piarista gimnázium és a kispréposti palota szerepelt 
egy archív felvételen.

Mostani feladványunk megfejtését október 15-éig várjuk.

Eltelt öt év, október 13-án újra az urnákhoz járulhatnak a vá-
lasztópolgárok, hogy megválasszák a településüket a következő 
ciklusban irányító polgármestereket és képviselő-testületi tagokat.

A tízezernél több lélekszámú településeket választókerületekre 
osztották fel, számukat törvény határozza meg, a 25 ezer és 50 ezer 
között i lélekszámú települések esetében, így Vácott is 10 körzet 
van, ahol a legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz a képviselő, a képvi-
selővé nem vált jelöltek szavazatait pedig a legalább öt körzetben 

jelöltet állító jelölőszervezetenként összeadják, és ez alapján kiosztják a törvényben 
meghatározott mandátumszámot. Csak az a lista kaphat mandátumot, amelyik a 
kompenzációs szavazatok számának (csak a listát állító szervezetekét összeadva) az 
5%-át elérte. Az 5%-os küszöb két jelölő szervezet közös listájánál 10%-ra, három vagy 
több esetén pedig 15%-ra nő.

Országszerte számos község, város van, ahol csak két-három jelölt száll ringbe 
körzetenként az egyéni képviselői mandátumért illetve a polgármesterségért.

Városunkban - némiképp az előzetes várakozásokkal ellentétben - öt polgármesterjelölt 
indul, a tíz választókörzetben pedig négy jelölőszervezet is állított képviselőjelölteket, 
illetve négy független aspiráns is indul, tehát negyvennégyen pályáznak a tíz egyéni 
mandátumért.

A kampányban számos hitvallás megfogalmazódott, elhangzott - pro és kontra - 
megannyi krit ika és még több ígéret, itt-ott személyeskedő megnyilvánulások is voltak, 
de most már napokon belül zárul a kampány, hogy aztán október 13-án kiderüljön, 
kik kapnak bizalmat a szavazóktól.

Hogy a választás a demokrácia jeles ünnepnapja legyen, mindenekelőtt az kell, hogy 
minél többen éljenek választójogukkal, egyúttal ez a záloga annak, hogy a megalakuló 
új testületek kellően erős felhatalmazással végezhessék majd munkájukat.

VÁCI HÍRNÖK

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! 

Telefonszám: 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

Szeptember 2. napjával megváltozott 
a Pest megyei kormányablakok 

ügyfélfogadási rendje.

Az új ügyfélfogadási rend 
a kormányablakokban:

Kormányablak 1.: Dr. Csányi László krt. 16.; 
Kormányablak 2.: Széchenyi utca 42. (vasútállomás); 

Kormányablak 3.: Dr. Csányi László krt. 45.
Ügyfélfogadási rend egységesen:

Hétfő: 7.00 - 17.00
Kedd: 8.00 - 16.00

Szerda: 12.00 - 20.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Péntek: 8.00 - 14.00

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@fi desz.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

Rétvári Bence
országgyűlési képviselő
Email: vac@retvari.hu

Telefonszám: 20/287-3531

Nyomravezetői díjat kap, 
aki segít leleplezni az 
illegális szemetelőket

Üzlethelyiségek értékesítésre

Szigorúbb ellenőrzéssel és a lakosság bevoná-
sával is fellép az önkormányzat az illegális sze-
metelők ellen.

Több esetben is felelősségre vonták a hatósá-
gok már a helyszínen a tetteseket, amikor a tiltott 
helyen hulladékot próbáltak elhelyezni az elmúlt 
hetekben. Miután minden nap, folyamatosan 
próbálják a lomokat kihelyezni, feltételezhetően 
nem csak magánszemélyek, hanem cégek is, az 
önkormányzat nyomravezetői díjat ajánlott fel. 
Minden információ, amellyel sikerül a hatóság-
nak megfékeznie és felelősségre vonnia az illegális 
szemetelőket, segítséget jelent.

Fényképpel, rendszám feljegyzésével vagy bár-
milyen egyéb információval is segítséget nyújthat-
nak a váci lakosok, ha valaki nem a kijelölt helyre, 
a szabályoknak megfelelően helyezi el a feleslegessé 
vált lomokat, illegális hulladékot. 50 ezer forintos 
nyomravezetői díjat kaphatnak, amennyiben be-
jelentést tesznek és olyan információt tudnak adni, 
amellyel sikerül felelősségre vonni a szemetelőket. 

A városvezetés célja az illegális hulladékelhe-
lyezés teljes felszámolása. 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Vác Város Önkormányzatának 1/1 
arányú tulajdonában álló, az ingatlan-nyilván-
tartásban 3192/A/12 helyrajzi szám alatt nyil-
vántartott, természetben 2600 Vác, Március 15. 
tér 16-18. fszt. 12. szám alatt található, 50 m2 
nagyságú (a társasházi alapító okirat szerint 
a közös tulajdonból az ingatlanhoz tartozó 
390/10000 tulajdoni hányaddal), üzlethelyi-
ség megnevezésű ingatlant, az alapító okirat 
szerint hozzá tartozó 2,20 m2 alapterületű 
pincehelyiséggel, 15.425.095,-Ft, azaz tizen-
ötmillió-négyszázhuszonötezer-kilencvenöt 
forint induló vételáron jelöli értékesítésre, 
nyílt pályáztatással, licit eljárás lefolytatása 
keretében.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Vác Város Önkormányzatának 1/1 
arányú tulajdonában álló, az ingatlan-nyil-
vántartásban 3192/A/11 helyrajzi szám alatt 
nyilvántartott, természetben 2600 Vác, Már-
cius 15. tér 16-18. fszt. 11. szám alatt található, 
40 m2 nagyságú (a társasházi alapító okirat 
szerint a közös tulajdonból az ingatlanhoz 

tartozó 308/10000 tulajdoni hányaddal), üz-
lethelyiség megnevezésű ingatlant, az alapító 
okirat szerint hozzá tartozó 2,20 m2 alapte-
rületű pincehelyiséggel, 12.621.666,-Ft, azaz 
tizenkettőmillió-hatszázhuszonegyezer-hat-
százhatvanhat forint induló vételáron jelöli 
értékesítésre, nyílt pályáztatással, licit eljárás 
lefolytatása keretében.

Beépített terület értékesítésre
Vác Város Önkormányzat Képviselő-tes-

tülete a Vác, 1620/35 hrsz. szám alatti, 133 
653 m2 alapterületű, kivett beépített terü-
let megnevezésű ingatlant (volt Esze Tamás 
Laktanya), 825.064.800,-Ft, azaz nyolcszáz-
huszonötmillió-hatvannégyezer-nyolcszáz 
forint induló vételáron jelöli értékesítésre, 
nyílt pályáztatással, licit eljárás lefolytatása 
keretében, 1.000.000,-Ft licitlépcső, 82.500.000,-
Ft biztosíték megfi zetése mellett, a www.vac.
hu honlapon részletezett feltételekkel.

További információ kérhető: Váci Városfej-
lesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti 
irodájában. Tel: 27/510-104

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 alattiKMB 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 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 
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
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Az első öt éven át tartó önkormányzati ciklust záró testületi ülésen több 
mint negyven napirendi témáról tárgyaltak a döntéshozók.

Az ülés előtt a testület kö-
szöntötte a "Vác Város Kiváló 
Diákja" kitüntető címmel elis-
mert fiatalokat. Az általános 
iskolások közül díjazásban ré-
szesültek: Burkódi Mikes, Gál 
Benedek, Királyhegyi Luca, 
Rostás Eszter, Szekeres Ádám, 
Virág Lili. A középiskolások 
körében pedig Arany-Tót h 
Áron, Bauer Krisztina, Dol-
nay Ádám, Erős Angéla Edit, 
Horváth Ábel, Hugyecz Adri-
enn, Kmetty Klaudia, Komjáti 
Kincső, Néveri Szilvia része-
sült kitüntetésben.

Döntés született arról, hogy 
a Deákvári Óvodák intézmé-
nyegyüttes vezetői posztjára 
kiírt pályázat győztese Terék 
Ágnes, igazgatói megbízatása 
öt évre szól.

Eldőlt, hogy a "Vác Város 
Szociális Munkájáért" díjat az 
idén Illési Sándor, Neumann 
Brigitta és Simonné Jónás Éva 
érdemelte ki.

A testületi ülésen született 
kiemelkedő jelentőségű dön-
tések sorában a döntéshozók 
hozzájárultak ahhoz, hogy 
megvalósuljon három új köz-
ponti szelektív hulladékgyűjtő 
sziget kamerarendszeres biz-
tosítása, a helyszínek: Park 
utca vége, a vásártér FICE-vel 
szembeni szeglete, a kisváci 
buszforduló.

A grémium nyolc mil lió 
forintot felszabadított a költ-

ségvetésből a Kosdi út - Deák-
vári fasor - Telep utca keresz-
teződésébe régóta tervezett 
körforgalom kialakítására, az 
útburkolati jelek, gyalogátke-
lő helyek felfestésére, a szük-
séges táblák kihelyezésére - a 
csomópont biztonságosabbá 
tételéhez szükséges átalakí-
tás megkezdésének időpontja 
most már csak a még hiányzó 
hivatali engedélyek kiadásá-
nak függvénye.

Eldőlt, hogy az önkormány-
zat - az elmúlt évekhez hason-
lóan - 2020-ra vonatkozóan is 
csatlakozik a "Bursa Hungari-
ca" Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázathoz, a 
határozat értelmében negy-
venöt hallgató támogatásá-
hoz tud hozzájárulni a város, 
egyenként havi ötezer forint 
támogatással.

A testület hozzájárult, hogy 
a 1533/65 helyrajzi számú in-
gatlanon lévő játszótér átke-
rüljön a Fürj utcában a közel-
múltban átadott szabadtéri 
sportpark tőszomszédságába, 
amihez a DDC is hozzájárul az 
új terület alapozásával, továb-
bá egy új hinta felállításának 
támogatásával. 

Miután decemberben lejár 
a Madách Imre Művelődési 
Központ igazgatójának man-
dátuma, a testület döntést 
hozott arról, hogy záros ha-
táridőn belül ki kell írni az 

új pályázatot a vezetői állás-
helyre.

A testület döntése értelmé-
ben az önkormányzat hozzá-
járul a 2. számú (Zrínyi utca 
9. alatti központú) fogorvosi 
körzet praxisjogának átadásá-
hoz: a feladatot Dr. Pongor An-
nát váltva a jövőben Dr. Tóth 
Zsuzsanna Margit veheti át.

Az ülés zárásaként Fördős 
Attila polgármester a testület 
nevében köszönetet mondott 
az elmúlt években végzett 
munkáért a hivatal, az intéz-
mények, az önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társasá-
gok dolgozóinak, a képvise-
lő-testület és a bizottságok 
tagjainak, i l letve kifejezte 
háláját a város lakosságának.

A cikluszáró testületi ülésről jelentjük
Hirdetmény
Vác Város Önkormányza-

tának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2012. 
(III. 22.) sz. rendeletének 40. § 
/1/ bekezdése alapján az alábbi 
tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. au-
gusztus 15.-i rendkívüli ülésén 
az alábbi rendeletet alkotta:

- 14/2019.(VIII.16.) sz. rende-
letalkotás – a váci 987/8 hrsz-ú, 
kivett közterület 86 m2 terü-
letrész törzsvagyonból történő 
kivezetéséről

A megosztás ingatlan-nyil-
vántartási bejegyzéséhez szük-
séges a 86 m2 területrész tör-
zsvagyonból történő kivonása.

A rendelet a Váci Polgár-
mesteri Hivatal Jogi Osztály 
129. sz. irodájában megtekint-
hető. 

Vác, 2019. augusztus 16.
Deákné Dr. Szarka Anita

jegyző

Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. szep-
tember 19.-i ülésén az alábbi 
rendeletet alkotta:

- 15/2019.(IX.20.) sz. rendelet-
módosítás – a költségvetésről 
szóló 2/2019.(II.15.) sz. rende-
letről

A rendeletmódosítást el-
sősorban központi költség-
vetésből származó források, 
valamint a saját bevételek költ-
ségvetési rendeletbe történő 
beépítése indokolja. Rendelet-
módosítást követően az önkor-
mányzati szintű költségvetés 
főösszege 9.599.450 eFt.

A rendelet a Váci Polgár-
mesteri Hivatal Jogi Osztály 
129. sz. irodájában megtekint-
hető.

Vác, 2019. szeptember 19.
Deákné Dr. Szarka Anita 

jegyző

Döntött a testület Választás 2019 / Polgármesterjelöltek

Augusztus 15-én rendkí-
vüli ülést tartott az önkor-
mányzati képviselő-testület.

Az ülésen többek között 
visszavontak egy korábbi 
határozatot .  A z ön kor -
mányzat ugyanis az egyik 
tagintézmény vezetőjét 
bízta volna meg a szüksé-
ges feladatok ellátásával 
addig, amíg pályázati úton 
vezetőt neveznek ki a Deák-
vári Óvoda élére, a kijelölt 
személy azonban ezt nem 
vállalta.

A képviselők döntöttek 
az október 13-ára kiírt ön-
kormányzati választások he-
lyi választási bizottságának 
tagjairól. A grémium tagja 
lett Dr. Oroszi Sándor, Dr. 
Kmetty Ildikó, Moys Csaba, 
továbbá a helyi választási 
bizottság póttagjaként Biczó 
Rezső és Kosztyán Rezső.

Dr. Csereklye-Klapwijk
Krisztina (Mi Hazánk)

Dr. Csereklye-Klapwijk 
Krisztinának hívnak. Há-
rom környezettudományi 
diplomával és az ehhez 
kapcsolódó doktori foko-
zattal, valamint felsőfokú 
kereskedelmi menedzser 
szakképesítéssel rendelke-
zem. Szakmai tudásomat 
és tapasztalatomat nem-
csak hazai, de nemzetközi 
egyetemeken, munkákban 
is elismerték.

A város jelenlegi gaz-
dasági helyzete nem teszi 
lehetővé jelentős számú 
szakember alkalmazását, 
így nagy előny számomra, 
hogy – Vác egyetlen kör-
nyezetpolitikusaként – 
nem igényelek külön szak-
értői stábot a várost érintő 
legjelentősebb problémák 
megoldására a környezet-
védelem, városrendezés, 
településgazdálkodás és 
városfejlesztés területén.

Egyes alterületek, mint 
a hulladékgazdálkodás, 
hulladékudvar megvaló-
sítása, parkok és játszó-
terek rekonstrukciója, 
utak állapotának javítása, 
biológiai szúnyogirtás, ku-
tyafuttatók kialakítása ki-
emelt helyen szerepelnek 
a szakmai terveimben.

Nagyon nehezen fo-
gadnám el, ha csak súly-
talan ígéreteket fogal-
maznék meg és semmit 
nem állna módomban 
megvalósítani a város 
kedvezőtlen anyagi hely-
zete vagy támogatottság 
hiánya miatt. Ez okból 
kifolyólag jutottam arra 
a döntésre, hogy minden 
évben az első három havi 
polgármesteri fi zetésemet 
dokumentálva fogom fel-
ajánlani a szakmámat 
érintő környezetpolitikai 
terület fejlesztésére. Bízom 
benne, az újonnan megvá-
lasztott képviselők szintén 
csatlakozni fognak az ado-
mányozók sorába.

Fördős Attila
(Fidesz-KDNP)

Felvidéki származású, váci szü-
letésű állampolgár vagyok, három 
gyermekes édesapa, négy unokás 
nagypapa. Általános és középiskolái-
mat Vácott végeztem. Majd általános 
élelmiszeripari mérnök, később fel-
sőfokú mérlegképes könyvelő képe-
sítéseket szereztem.

Kilenc éve városunk polgármes-
tereként dolgozom. Elsődleges cé-
lom az önkormányzati költségvetés 
egyensúlyban tartása volt. Az intéz-
ményi feladatellátáshoz maradék-
talanul biztosítottuk a forrásokat. 

Saját pénzünkből egészségügyi 
rendelőket (Kakukk u., Flórián u.,) 
szociális épületeket (Rádi u., Burgun-
dia u., Arany J. u.), óvodákat, bölcső-
déket újítottunk fel. Újraállítottuk az 
I. világháborús emlékművet, resta-
uráltattuk a kőszentes híd szobrait, 
a Kőkaput, megújult a Hétkápolna 
forrása, a Szent József szobor. Aka-
dálymentesítettünk járdákat, közin-
tézményeket. Színházunk 340 millió 
forintért megújult. Elektromos töl-
tőállomásokat telepítettünk, bőví-
tettük a közvilágítást, a térfi gyelő 
rendszert. Parkolókat hoztunk létre 
(Kölcsey u., művelődési központ). 
Befejeztük a mélygarázst, rendeztük 
tulajdonviszonyát. A főtérre süllyedő 
oszlopok kerültek, járdát építettünk 
Deákváron. Ötszáz millió forint ön-
részt biztosítottunk TAO-s beruhá-
zásokhoz (Távhő, műfüves pályák, 
strand szociális-blokk, stadion). 
Befejeződött az állami beruházása 
a MÁV-nak, a fegyháznak, az M2 
autópályának, tart a Ferences-rendi 
kolostor felújítása. Előkészítettük a 
belvárosi turisztika, múzeum-ne-
gyed, multifunkciós sportcsarnok, 
bölcsőde, vízi turisztikai csónakház 
projektjeit. Kulturális kínálatunk 
jelentősen bővült, új kiállítóhelyek-
kel (Pannónia-Ház, Múzeum, K16, 
Sajdik-gyűjtemény), kora tavasztól 
késő őszig hétvégi programokat 
szerveztünk a lakosságnak.

Tizennégy díjat kapott hivata-
lunk. Egyedül rendelkezünk Wal-
lenberg-díjjal a kiváló nemzetiségi, 
kisebbségi, határon átnyúló ma-
gyar-magyar kapcsolataink miatt.

A migránsválság előtt megaka-
dályoztuk a város multikulturális 
arculatváltozását.

Ezen feladatok folytatásához 
kérem városunk polgárainak meg-
tisztelő támogatását!

Matkovich Ilona
(Összefogás Vácért)

Átlagos váci családban 
nőttem fel, a szüleim jó 
nevelésének köszönhe-
tően nyelveket és zenét 
tanultam, versenyszerűen 
sportoltam. Külkereskedel-
mi és újságírói diplomám, 
valamint több nyelvvizs-
gám van.

Boldog, nagycsaládos 
édesanya vagyok, gyerme-
keim már felnőttek. 

A jövő nemzedéke, a 
fiatalok ügye különösen 
fontos számomra a magá-
néletben és önkormányzati 
képviselőként egyaránt.

Eddig négy szépiro-
dalmi kötetem jelent meg. 
Szakmai elismeréseim 
közül a Régiós Prima Pri-
missima Különdíj és a Ma-
gyarországi EU Újságíró díj 
a legkedvesebb.

Pályafutásom során 
a gazdasággal, az önkor-
mányzatisággal és a kul-
túrával foglalkoztam. A 
külkereskedelemben töltött 
évek alatt belém ivódott a 
német munkakultúra, a 
médiában végzett munkám 
során pedig azt tapasztal-
tam, hogy ahol a lakosság 
a várost szolgálni akaró 
polgármestert és képvi-
selőket választ, ott elindul 
a fejlődés.

Azért indulok el az ön-
kormányzati választáson, 
mert ez a város megérdemli 
a fejlődést, hogy a váciak 
végre jó minőségű utakon 
közlekedjenek, tiszta köz-
tereken töltsék el a szaba-
didejüket, és békességben 
élhessenek egymás mellett.

Hogyan érhetjük ezt el? 
Munkával és összefogással. 
Mi elkezdtük ezt a munkát.

Köszönöm, ha szava-
zataikkal hozzásegítik az 
Összefogás kilenc pártból 
és szervezetből kiválasztott 
jelöltjeit, hogy a követke-
ző években Vácból európai 
színvonalú várost építhes-
sünk!

Dr. Néveri István
(Független)

Öt évvel ezelőtt, szeptember-
ben – ugyancsak polgármester-
jelöltként – lehetőséget kaptam 
a Váci Hírnök szerkesztőségétől 
egy rövid bemutatkozásra. Akkor 
ezekkel a szavakkal jelentkeztem:

„Valaki azt mondta nemrégi-
ben, hogy egy tisztségre akkor 
jelentkezik az ember, ha a ko-
rábbi vezetővel nincs feltétlenül 
megelégedve. Van benne némi 
igazság, de önmagában csak egy 
személyes vélemény kevés lenne 
az induláshoz. Ehhez az is kell, 
hogy sok bátorítást kapjon.

Polgármesterként az elmúlt 
legkevesebb nyolc év városi, ön-
kormányzati tapasztalataiból 
okulva elsőként a fölösleges párt- 
és hatalmi csatározásokat szün-
tetném meg. Azt, hogy néhány 
ember vélt, vagy valós sérelmei 
negatívan befolyásolják a képvise-
lő-testületi, az önkormányzati és 
hivatali munkát, s ezzel a városi 
közéletet. 

Értékrendem évtizedek óta 
változatlan, keresztényi alapokon 
nemzeti, konzervatív nézeteket 
vallok, és felelősséggel ki tudom 
jelenteni, hogy ez a jövőben sem 
fog változni. Függetlenségem 
kizárólag pártoktól való függet-
lenséget jelent, amely biztosítja 
számomra, hogy senkitől sem be-
folyásolva baráti jobbot nyújtsak 
városunk érdekében valamennyi 
– hangsúlyozom: valamennyi – , 
az önkormányzat munkájában 
részt vevő párt, vagy más szer-
vezet képviselőjének. 

Nem vonom kétségbe, hogy 
városunk korábbi vezetői is min-
den erejüknek, lehetőségeiknek 
és tehetségüknek megfelelően 
Vác városáért dolgoztak, de 
gyakran azt tapasztaltam, hogy 
parttalan viták áldozatai lettek 
egyébként jobb sorsra érdemes 
ügyek.”

Olvasva az akkori mondata-
imat azt kellett tapasztalnom, 
hogy semmi nem változott az el-
múlt években, minden öt évvel 
ezelőtti mondatom ma is időszerű. 
Ez mélyen elgondolkodtató. Ezért 
vagyok ismét itt és ezért kérem 
mindenki támogatását.

Vásárhelyi Tamás
(Független)

A polgármesterjelölt 
ízig-vérig váci, itt él csa-
ládjával, itt működnek 
vá l la lkozásai . Nag y-
papája közismert ember 
volt: Vásárhelyi József 
iskolaigazgatóként, a 
deákvári városrészen 
lakásépítések szervező-
jeként maradandót al-
kotott. Nyomában járva 
szeretne most az unoka 
is hasonlót tenni. Jel-
mondata: „Legyen Vác a 
Dunakanyar fővárosa”.

„Évek óta azon dolgo-
zom, hogy minden ember 
Vácon biztonságban él-
hessen és büszke lehessen 
gyönyörű városunkra” – 
fogalmazott. 

Terveit ismertetve 
hozzátette: polgármes-
terként egy erős, szakem-
berekből álló háttércsa-
patot építene fel, amely 
segíti az önkormányzat 
munkáját. Megválasztása 
esetén egy településfej-
lesztési terv készülne. A 
költségvetés átvizsgálása 
után szeretné visszaállí-
tani a képviselői költség-
keretet, amely a választó-
körzetekben az apróbb 
hibák gyors kijavítására 
szolgálna. Munkája so-
rán kiemelten fontosnak 
tartja a közbiztonságot, 
az iskolák színvonalát.

Mint vállalkozó is, 
úgy látja: a helyi mun-
káknál a városi meste-
reknek, cégeknek előnyt 
kell biztosítani, „ne csak 
a befizetett adójuk le-
gyen a fontos, hanem a 
támogatásuk, bevételeik 
növelése is”.

A jelölt 2004-ben meg-
alapította a Vác-Deákvár 
Sportegyesületet, amely-
ben nagyon sokan spor-
tolnak. Rendszeresen tá-
mogatja a helyi iskolákat, 
óvodákat, és a kórházat.
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A tanácskozásnak külön ap-
ropót adott, hogy időközben 
a Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete "Családbarát Ön-
kormányzat" címmel ismerte 
el a helyhatóság tevékenységét.

Családbarát intézkedések 
népszerűsítése a közszolgálatban

Megemlékezés az államalapítás ünnepén

Mint azt már megírtuk, a váci polgármesteri hivatal az idén - immár ötödik alkalommal - ismét elnyer-
te a "Családbarát munkahely" címet, aktuális pályázatában vállalva, hogy az évek során már bevált 
intézkedésekkel kapcsolatos tapasztalatokat megosztja, más munkáltatók fi gyelmébe is ajánlja.

Az államalapítás nemzeti ünnepének váci megemlékezését igazán különlegessé tette, hogy a műsorban a kár-
pátaljai testvérvárost, Técsőt képviselő fi atal előadók is közreműködtek szavalattal, néptánccal, muzsikával.Az október 13-ára kiírt önkormányzati választásokra negyvennégy választókörzeti képviselőjelöltet vettek 

nyilvántartásba, negyvenen négy jelölőszervezet színeiben indulnak a voksokért, négyen függetlenként.

A vállalásnak megfelelően 
szeptember 10-én „Családbarát 
intézkedések népszerűsítése a 
közszolgálatban” címmel konfe-
renciára várták az érintett intéz-
ményi, térségi önkormányzati 
vezetőket a városháza díszter-
mében. 

- Családbarát országot szeret-
nénk, és nagyon fontos, hogy 
minél többen partnerei legye-
nek ebben a kormányzatnak, az 
önkormányzatok, intézmények, 
a média, a cégek mind-mind 
fontos szövetségesek lehetnek 
a küldetésben - mondta az ese-
mény megnyitásaként Rétvári 
Bence országgyűlési képviselő, 
az EMMI parlamenti államtit-
kára, a konferencia fővédnöke.

Hangsúlyozta: a magyar 
kormányzat, egyre több más 
nemzeti kormányzattal egyet-
értésben az európai népesedési 
gondok szempontjából nem a 
bevándorlás erősítésében látja a 
megoldást, hanem a családbarát 
intézkedések erősítésében. 

Fördős Attila polgármester 
kiemelte, hogy a családbarát 
munkahelyi környezet kiala-
kításában nagyon fontos a jól 
bevált intézkedések, programok 
minél szélesebb körű népszerű-
sítése, annál is inkább, mivel a 
közszféra hátrányban van a ver-

senyszféra szereplőivel szemben, 
és mindent meg kell tenni annak 
érdekében, hogy a képzett szak-
emberek egy-egy hivatalban is 
megtalálhassák a boldogulásuk 
lehetőségét. 

- És itt behoznék még egy 
szempontot, nevezetesen azt, 
hogy nem csupán családbarát 
munkahelyekre van szükség, 
hanem munkabarát családok-
ra is, gondoljunk csak a leghát-
rányosabb helyzetű társadalmi 
rétegekre. Önkormányzatunk 
ebből a szempontból is igyek-
szik példát mutatni, ennek kö-
szönhető, hogy városunkban 
az országos átlagnál is kisebb 
arányú a munkanélküliség. Az 
önkormányzati hatáskörbe tar-
tozó gazdasági társaságoknál 

nagyon sokan megélhetéshez 
juthatnak. Ez pedig fontos záloga 
a megélhetési bűnözés visszaszo-
rításának, a társadalmi feszült-
ségek enyhítésének - emelte ki a 
polgármester.

A folytatásban Deákné dr. 
Szarka Anita jegyző vetített 
képes előadással is ismertette 
a hivatal családbarát intézke-
déseit: kiemelte a közösségi 
programokat, a munkaszerve-
zés - részmunkaidős és rugal-
mas időbeosztású munkavégzési 
lehetőségeket is magába foglaló 

- átalakítását, a cafetéria rendsze-
rű további, részben a szabadidő 
tartalmas eltöltését szolgáló ked-
vezményeket, a munkavállalók-
nak és családtagjaiknak szóló 
szórakoztató, ismeretterjesztő 

programokat, a pünkösd keddi 
és húsvét keddi plusz fi zetett sza-
badnapokat, a munkavállalók 
gyerekeinek táboroztatásának 
segítését, a különböző pályáza-
tokon való sikeres szereplést ki-
emelkedően segítő munkatársak 
honorálását.

- Mindezen intézkedések már 
maradandóan benne vannak a 
munkatársaink megbecsülését 
szolgáló munkáltatói kínála-
tunkban, de természetesen ezen 
a téren is igyekszünk mindig 
újítani, bővíteni abban a szellem-
ben, hogy senkinek ne legyen 
kérdés, hogy család vagy mun-
kahely, hanem a kettő igazán 
jól kiegészítse egymást - fogal-
mazott a hivatalvezető.

A konferencia folytatásában 
a résztvevők - Fűrész Tünde el-
nök előadásában - tájékoztatást 
kaptak a Kopp Mária Intézet a 
Népesedésért és a Családokért 
(KINCS) tevékenységéről, illetve 
előadást tartott még Nagy Ákos 
munka- és szervezet szakpszi-
chológus.                             R.Z.

Jelölőszervezetek képviselő-
jelöltjei a választókörzetek 
sorrendjében:

Fidesz-KDNP:
Kriksz István, Kovács Ágnes, 

Pető Tibor, dr. Manninger Péter, 
Steidl Levente, Fördős Att ila, 
Mokánszky Zoltán, Vácy Károly, 
Pető Csilla, Balkovics Péter 

Mi Hazánk:
Gombik Viktor, Takács 

Dorina, Dikácz Attila, Sulyán 
Gergő, dr. Csereklye-Klapwijk 
Krisztina, Pál Gábor, Hegedűs 
János, Jónás Sándor, Székes 
Marcell, Kojnok Mercédesz

Összefogás Vácért:
Kászonyi Károly, Jess Kinga, 

Inotay Gergely, Ferjancsics 
László, Fehér Zsolt, Kiss Zsolt 
János, Zöldi Péter, Tótváradi-
Nagy Bence, Molnár Nándor, 
Rozmaring Sándor

Vác Városért Választási 
Egyesület:

Csereklye Károly, dr. Jakab 
Zoltán Att ila, Krauze István, 

Nagy Mátyás, Kocsis Zoltán, 
Répás Győző, Nagy Péter, Bartos 
Kriszt ián, dr. Szabó Anett, 
Csontos Csaba

Független jelöltek:
Fónagy István (3-as körzet), 

Hajdú Tamás (8-as körzet), 
Klucsár Miklós (8-as körzet), 
Kiss József (9-es körzet)

László Károly így folytatta be-
szédét az államalapítás nemzeti 
ünnepének városi megemléke-
zésén:

"Úgy, amint egyetlen földi 
halandó sem láthatja előre a jö-
vendőt, úgy államalapítónk sem 
láthatta, mit hoz a holnap, de tud-
ta, ha az Úr kezébe teszi le egy új 
nép, egy nemzet sorsát és jövőjét, 
akkor az ott jó helyen van, mert 
mindig lesznek, akik majd helyet-
tesítik Imre fi át, akik népükkel 
együtt örülnek és sírnak, lesznek 
mindig olyan magyarok, akik a 
nemzet ügyét, sorsát becsülettel 
tovább szolgálják vezetőként."

Aztán a szónok hangsúlyozta, 
hogy az Isten adott nekünk több 

mint ezer éves múltat, történelmet, 
amelyben szavai szerint Vác is 
kiemelkedő jelentőségű település, 
mint püspöki székhely.

- Higgyétek el, számomra nagy 
megtiszteltetés, hogy minden ma-
gyar egyik legnagyobb közös ün-
nepén én, a távoli magyar, aki a 
trianoni diktátummal elszakított 
területen élek, akinek a családját 
a sztálini diktatúra csaknem ki-
irtotta, aki odahaza nem tudok 
úgy beszélni, mosolyogni, emlé-
kezni, ahogyan az anyaországban 
élőknek természetes, tehát mint 
a nemzet egyik kisebbségének 
képviselője most itt beszélhetek 
a körötökben az érzéseimről, a 
hazaszeretetről. Büszke vagyok 
testvérségünkre, arra, hogy mind-
annyian Szent István király örök-
ségének letéteményesei, örökösei 
lehetünk. Biztos vagyok benne, 
hogy a huszonegyedik században 
is isteni akarat, hogy a magyar 
nemzet legyen büszke újra ön-
magára,  annak ellenére, hogy 
soha senki nem köszönte meg ne-
künk az Európára törő hadakkal 
szembeni nagy küzdelmeinket, 
azt, hogy most is védeni igyek-
szünk a keresztény-keresztyén 

Az idén különösen ünnepélyes 
esemény volt a váci Piarista Gim-
názium és Kollégium tanévnyitója, 
hiszen a székesegyházban tartott 

"Veni Sancte Spiritus"-szertartást 
követően leleplezték, illetve Var-
ga Lajos segédpüspök felszentelte 
Kornis Gyula (1885-1958) piarista 
szerzetes, paptanár, fi lozófus, kul-
túrpolitikus, államtitkár szobrát, 
amely a gimnázium főbejárata 
előtt kapott helyet.

Dr. Rétvári Bence országgyűlé-
si képviselő, parlamenti államtit-
kár köszöntőjében Kornis Gyula 
egy papírra vetett gondolata alap-
ján kiemelte: a magyarság sorsa, 
boldogulása attól függ, hogy a 
fi atalokat büszke magyaroknak 
neveljék a családok, a pedagó-
gusok, mert csakis akkor lehet 

bízni a nemzeti megmaradásban, 
felemelkedésben, ha ez a szemlélet 
a nevelés zsinórmércéje.

Schmidt Mária történész, a 
Terror Háza Múzeum főigazgatója 
egyebek mellett kiemelte: Kornis 
Gyula tudatában volt annak, hogy 
a műveltség és a kitanultság fele-
lősséggel is jár, vagyis akinek jut 
a szellemi jóból, aki képes azt fel-
dolgozni, alakítani és alkalmazni, 
annak kötelessége azt a köz javára 
kamatoztatni.

- Híven piarista tanulmányai-
hoz is, mindig a nemzet érdekét 
nézte, ennek szellemében politi-
zált és tanított, példát adott min-
denkinek, hogy nincs megalkuvás 
és félelem, csak bátorság van és 
tisztesség. Értette az idők szavát, 
hiszen igazi konzervatív volt. Kon-

Felavatták Kornis Gyula szobrát

Képviselőjelöltek az egyéni körzetekben

kulturális értékeket- zárta szavait 
László Károly. 

A folytatásban az új kenyér 
szentelésének szertartását ezút-
tal Borsi Attila református lelkész 
mutatta be, rávilágítva, hogy a 
kenyér maga egy csoda, hiszen 
így kell tekinteni arra, ahogyan 
egy elvetett kis magból olyan étket 
készít az ember számára az Isten, 
amiben egyaránt megnyilvánul a 
kezdet és a vég, a vetés és az aratás 
misztériuma.

Hagyományosan az állama-
lapítás nemzeti ünnepének meg-
emlékezése ad alkalmat a város 
kiemelt kitüntetéseinek átadására, 
az elismeréseket Fördős Attila pol-
gármester adta át a díjazottaknak.

A "Vác Város Díszpolgára" el-
ismerést az idén Dr. Licht Anna 

proktológus, sebész vehette át több 
évtizedes magas szintű orvosi te-
vékenysége, tudományos munkás-
sága, a váci sztóma klub alapítása 
és támogatása elismeréseként. 
Egyéni Pro Urbe kitüntetésben 
részesült Menczer Sándorné, a 
Váci Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat vezetőségi tagja, Góczán 
Zsolt, a váci kulturális élet kiemel-
kedő alakja, a Fónay-Humánia 
Társulat alapítója, a Váci Duna-
kanyar Színház megalapításának 
aktív részese, illetve Jeszenszky 
István korábbi sikeres labdarúgó 
és edző. Közösségi kategóriában a 
Silverstar Művészképző Iskola és 
Társulat érdemelte ki a "Pro Urbe" 
kitüntetést, a díjat Bordás Péter-
né vette át a művészeti közösség 
nevében.                    Ribáry Zoltán

zervatívnak lenni pedig annyit 
tesz, mint megőrizni és megújí-
tani mindent, amit érdemes, de 
éppen az adott formájában nem 
állja ki az idő próbáját, elenged-
ni és meghaladni mindent, ami 
szükségtelenné, korszerűtlenné 
és haszontalanná vált. Erre a fajta 
gondolkodásra a Trianon utáni 
Magyarországnak különösen 

szüksége volt, de nem nélkülöz-
hetjük ma sem - mondta a szónok.

A szobrot Shmidt Mária, Rétvá-
ri Bence, Fördős Attila polgármes-
ter, Szilvási László piarista tarto-
mányfőnök, Kalász Ákos, a váci 
piarista gimnázium igazgatója és 
a szobor alkotója, Juha Richárd, 
Munkácsy-díjas szobrászművész 
leplezte le.                                 R. Z.
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Püspökké szentelték 
Marton Zsoltot

Botlatóköveket helyeztek 
a földbe az emlékezetért

Biciklifa a Duna-partonKevesebb az illegális 
hulladék a városban

Tornaszoba bővítés, 
új fejlesztő szoba
a Sirály utcai óvodában

Új vizesblokk a Hársfa utcai óvodában

A Gazdasági Hivatal munkatár-
sai a már csak tálalókonyhaként 
használt helyiségből leválasztott 
térben alakították ki az új, színes 
csempékkel burkolt takaros vi-
zesblokkot, a burkolat beszerzését 
az óvoda alapítványa is támogatta, 
együttműködve a hivatallal.

Kriksz István projektfelelős, 
a választókörzet képviselője el-
mondta: nagy hiányt pótolt a be-

ruházás, hiszen korábban ötvenöt 
gyermek használt egy vizesblok-
kot, az új helyiséggel tehát sikerült 
megszüntetni ezt a zsúfoltságot.

- A költségkeret mintegy 700 
ezer forint volt és sikerült úgy gaz-
dálkodni, hogy a végeredmény 
egy igazán tetszetős új vizesblokk 
lett, ezért köszönet jár a hivatal 
minden munkatársának - mondta 
a képviselő.

A Duna-parti kerékpárút 
mellett nemrégiben felállított 
tetszetős és hasznos műtárgy 
átadásakor Szabó Róbert, a Mi-
chelin Hungária váci logisztikai 
telephelyének igazgatója elmond-
ta: a biciklifa a társaság ajándéka 
a városnak abból az alkalomból, 
hogy két 
é v t i z e d -
del ezelőtt 
nyitották 
meg itteni 
bázisukat, 
amely azó-
ta is folya-
matosan 
fejlődik, s 
a cég nagyon jó kapcsolatot ápol 
az önkormányzattal.

Mokánszky Zoltán alpolgár-
mester, megköszönve az ajándé-
kot, kifejezte reményét, hogy a 
biciklifa elnyeri a helyiek és az ide 
látogató turisták tetszését.

- Az első szó természetesen a 
köszöneté. Egyúttal szeretném 

felhívni a vállalkozók fi gyelmét, 
hogy reményeink szerint itt, a 
Duna-part liget felőli részén létre-
jöhet egy olyan közösségformáló 
tér, amely megállásra ösztönözhe-
ti a kerékpárosokat, szabadidős 
programokra csábíthatja a helyi-
eket, ezt a jövőben olyan árusító 

faházak is 
szolgálhat-
nák, ahol 
különbö -
ző éte le -
ket, üdítő 
i t a lok at , 
fagylaltot, 
kávét kí-
nálnának 

az erre járóknak - mondta Fördős 
Attila polgármester. 

Az installáció egyedi, a Mi-
chelin elképzelése és megrende-
lése alapján gyártotta a TorTer 
e-Design Kft., jelenleg 3 db ilyen 
bringafa áll Magyarországon, a 
vácin kívül további kettő Nyír-
egyházán.                         R. Z.

Marton Zsoltot, a budapesti Központi Papnevelő In-
tézet rektorát augusztus 24-én ünnepi szentmise 
keretében püspökké szentelték és beiktatták főpász-
tori hivatalába a váci székesegyházban. A főszentelő 
Erdő Péter bíboros, prímás; a társszentelők Michael 
August Blume apostoli nuncius és Beer Miklós nyu-
galmazott váci püspök voltak.

Gila Páz izraeli állampolgár nagyszülei, Herzfeld 
Mózes és Abelesz Perl Vácott éltek, férfi -, női- és 
gyermekruha gyártók és nagykereskedők voltak, a 
Széchenyi utca 10 - 12. alatti ház volt az otthonuk. 
A vészkorszakban, 1944-ben, Lea lányukkal együtt 
elhurcolták őket, előbb a monori téglagyárba, majd 
Auschwitzba, míg két fi ukat, Avrahamot és Slomót 
munkaszolgálatra vitték, majd a mathauseni kon-
centrációs táborba.Marton Zsoltot Ferenc pápa 

július 12-én nevezte ki a Váci Egy-
házmegye élére, miután elődje, 
Beer Miklós – a hagyományoknak 
megfelelően – 75. életévének betöl-
tésekor benyújtotta lemondását.

A liturgia elején Beer Miklós 
nyugalmazott megyéspüspök 
köszöntötte az egybegyűlteket, 
rámutatva, hogy az Úristen 
gondoskodott az ő népéről, és új 
főpásztort adott neki. Külön kö-
szöntötte azokat, akik a Marton 
Zsolt életének és szolgálatának 
főbb állomásait jelentő Maglódról, 
Ecserről, Dányból, Nagykátáról, 
Gödről, illetve a budapesti Köz-
ponti Szemináriumból érkeztek.

Marton Zsolt a „Hűséges az 
Isten” (1Kor 10,13b) püspöki jel-
mondatából kiindulva mondott 
köszönetet eddigi életéért, első-
sorban Istennek. Megköszönte, 
hogy az Úr meghívta a papi és a 
püspöki szolgálatra. Köszönetet 

mondott szüleinek, testvérének, 
rokonainak és barátainak. Meg-
köszönte tanítóinak, nevelőinek, 
korábbi plébániai híveinek és a 
Fokoláre mozgalom tagjainak is, 
amit érte tettek. Kifejezte köszö-
netét az őt pappá szentelő Keszt-
helyi Ferencnek, akinek a titkára 
is lehetett. Külön megköszönte 
Beer Miklósnak, akinek hatalmas 
embersége példa számára, hogy 
megismerkedésük óta bizalmába 
fogadta, mindig támogatta.

Az új megyéspüspök ezután 
felvázolta főpásztori programját. 
Felidézte azt a történetet, amikor 
nagykátai káplán korában elment 
a strandra a hittanosokkal együtt, 
akik korábban talán még nem 
láttak papot fürdőnadrágban. Az 
egyik kisgyerek odament hozzá és 
azt mondta: az atya olyan, mint 
egy ember. “Szeretnék püspök-
ként is ember lenni” – hangsú-
lyozta Marton Zsolt. 

A lakosságtól folyamatosan 
érkeznek a bejelentések, fény-
képek, amelyek nagy mérték-
ben segítik az illegális hulla-
déklerakás megfékezését.

- Változatlanul kérem a la-
kosságot, hogy a közvetlen szűk 
környezetükben se rakjanak le 
semmiféle illegális vagy gyúlé-
kony anyagot. Meg lehet kérni 
a Hulladékgazdálkodási Kft.-t, 
hogy egy-egy lépcsőházban 
szervezzenek egy lomtalanítást, 
ezt követően pedig elszállításra 
kerülhetnek lomok – mondta 
Fördős Attila polgármester.

A városvezető kiemelte: a fi -
gyelmeztetések és a kamerák 
kihelyezése is fékező erővel 
bír, folyamatosan csökken a 
lerakott hulladék mennyisé-
ge, szavai szerint a rendszeres 
ellenőrzések eredményei és a 
rendeletek, jogszabályok átvizs-
gálása után további intézkedé-
sek várhatók.

Befejeződött a Sirály utcai 
óvoda tornaszobájának bőví-
tése, felszerelése de a beru-
házás ennél is nagyobb volu-
menű, hiszen egy kis mosdót 
és egy foglalkoztató szobát is 
kialakítottak a kivitelezők.

M o k á n s z k y  Z o l t á n 
a lp ol gá r m e s t e r  k ie m e lt e , 
h o g y  a  m a i ,  d i g i t a l i z á l t 
világban különösen fontos, 
h o g y  m á r  a  l e g k i s e bb e k 
nevelésében kiemelt hangsúlyt 
k a p j o n  a  m i n d e n n a p o s 
testmozgás, eh hez viszont 
meg kell teremteni a megfelelő 
körülményeket.

- Önkormányzatunk arra 
t ö r e k s z i k ,  h o g y  m i n d e n 
saját fenntar tású oktatási-
nevelési intézményünkben 
jav u lja n a k ,  bőv ü lje ne k a 
m i nde n n apos test ne ve lés 
infrastrukturális feltételei - 
mondta a városvezető. 

Mózes és Perl sorsa a gázkam-
ra volt abban az őrült borzalom-
ban, gyermekeik túlélték a holo-
kausztot és 1946-ban előbb Slomó 
és Lea, majd később Avraham is 
kivándorolt Izraelbe.

Gila Páz kezdeményezésére a 
család szeptember 13-án emlékez-
tető botlóköveket helyeztetett a 
földbe a váci főutcán a meggyil-
kolt néhai nagyszülők tiszteletére 
és az utókor fi gyelmeztetésére.

- A vészkorszak idején a ma-
gyarországi zsidóságból több 
százezren áldozattá váltak. Vá-
cott a városközponti gettóban 
embertelen körülmények közé 
zsúfolták a helyi izraelita pol-
gárokat, még az ablakait is be-
deszkázták. És innen csaknem 
kétezer polgárt hurcoltak el 
munkaszolgálatra és a haláltá-
borokba. Emlékeztessenek ezek a 
botlókövek mindenkit arra, hogy 
milyen könyörtelen időszakok 
voltak a huszadik század közepén, 
a mai kornak szóló üzenet, hogy 
soha többé ne ismétlődhessen 
meg ilyen borzalom. Ezen gon-
dolatok jegyében fejet hajtok én 
is az áldozatok előtt - mondta az 
eseményen Fördős Attila polgár-
mester.

Ezután Turai János, a Váci Zsi-

dó Hitközség elnöke emlékezett 
meg a helyi zsidó áldozatokról, 
s a botlóköveket állító család 
tragédiával terhes sorstörtének 
rövid ismertetésével egyúttal 
felhívta figyelmet arra: közös 
társadalmi, és egyúttal min-
denkinek személyes felelősség, 
hogy ne ismétlődhessen meg a 
holokauszt borzalma.

Gila Páz, az emlékállítást 
kezdeményező unoka elmond-
ta: nagyszülők nélkül nőtt fel, 
így csak akkor kezdte el érezni, 
hogy mi maradt ki az életéből, 
amikor már unokái lettek, akkor 
kezdte el érezni, hogy szeretne 
többet tudni a család múltjáról, 
meg akarta érteni honnan jött, 
hol vannak a gyökerei, milyen 
emberek voltak a nagyszülei, 
hogy éltek, hogyan gondolkoz-
hattak, mik lehettek az utolsó 
gondolataik.

- Megrendülve állok most itt 
abból az alkalomból, hogy botla-
tókövet állíthatunk nagymamám 
és nagypapám emlékére, ez az 
esemény egyfajta vég, egy lezárás 
azután, hogy igyekeztem feltárni, 
megérteni a család sorstörténetét, 
és most maradandó emléket ál-
lítunk - fogalmazott zárszóként 
Gila Páz.                  Ribáry Zoltán

Forrás: Magyar Kurír
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2019. november 21 - december 31.

Kultúra   Programok / Hasznos / Fórum

KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁC

KATONNA LAJOS
VÁROSII KÖNYVTÁR

ÁC       VVÁC

KATONA LAJOS
VÁROSI KÖNYVTÁR
              VÁCV

Október 5. és 13. 19.00
Georges Feydeau: Esküvőtől válóperig
Bohózat, a Váci Dunakanyar Színház előadása
Jegyár: 3500 Ft

Október 14. 10.00
Bartos Erika: Bogyó és Babóca
A Csiky Gergely Színház előadása
Jegyár: 1000 Ft

Október 26. 19.00
Szép nyári nap - Neoton musical
Magyarock Dalszínház előadása
Jegyár: 3500 Ft

November 4. 14.00
Stefo Nantsou - Tom Lycos: Kövek
Színházi nevelési előadás 2 részben
A Gózon Gyula Kamaraszínház előadása
Jegyár: 1600 Ft

November 11. 10.00
Szerencsések szerencséje
Magyar népmese
A Magyar Népmese Színház előadása
Jegyár: 1000 Ft

Október 5. 17.00
Szlovák harmónia est
A Trencsén Teplici alapfokú művészet i iskola mellett 
működő USMEV tangóharmonika együttes 
tagjaiból alakult 2013-ban a jelenlegi formáció 
DUA VENTE néven.
Hat tehetséges fi atal zenél a tangóharmonika mellett 
zongorán, fuvolán, ütőhangszereken.
A belépés díjtalan!

Október 8-9-10. kedd-csütörtök, 10.00
Óvodás mesebérlet: 
A rút kiskacsa
Az Amet iszt Bábszínház zenés bábjáték előadása
A bérlet ára: 2500 Ft, 
a belépőjegy ára előadásonként: 1000 Ft.

Október 11. 20.00
Rock&roll party a Pedrofon zenekarral
Jegyár: 1000 Ft

Október 12. 16.00
Nosztalgia dallamok
A László Imre Nótakör műsora 
az Idősek Világnapja alkalmából
Fellépők: Batha Gyuláné, Kír Klára, Kovács Edit, 
Kovács Ferencné, Pápa Dorottya, Együd Anna, 
Rózsahegyi Sándorné, Sesztay Nándorné, 
Tóth Ferencné, Vojtkó Katalin, Földvári Sándor, 
Szőke József, Latrovszky József. 
Harmonikán kísér: Baji László
Jegyár: 700 Ft (elővételben), 
900 Ft (az előadás napján)

Október 16. 19.00
DUMASZÍNHÁZ: Csakazértis!
Szomszédnéni Produkciós Iroda 
és Felméri Péter közös estje
Felméri Péter Kolozsváron született 1982-ben, 
Felméri Péter néven. Járt óvodába, iskolába 
és egyetemre is, de ez már senkit sem érdekel. 
Humorral önszántából kezdett el foglalkozni, 
2006-ban megnyerte az Erdélyi Humorfeszt ivált.
Jegyár: 3300 Ft

Október 17. 19.00
Galt MacDermot – James Rado – Gerome Ragni: 
Hair
Jegyár: 3900 Ft (elővételben), 
4200 Ft (az előadás napján)
A színdarab Magyarországon a THEATRUM MUNDI 
Színházi és Irodalmi Ügynökség közvetítésével 
kerül színre.

Október 20. 10 órától – színházterem
MOZGÓMOZI
A legújabb premierfi lmek a művelődési központban.
Jegyár: 1300 Ft
Jegyfoglalás: a www.mozgomozi.hu oldalon.

Október 26. 11.00
Halász Judit koncert
Halász Judit színészi pályafutásával párhuzamosan új 
műfajt teremtett előadóművészként. 
Magyar költők verseit közel harminc éve énekli 
a magyar könnyűzene legjobbjainak megzenésítésében – 
méghozzá gyermekeknek.
Zenészek: Ant i Tamás, Bartha Tibor, Födő Sándor, 
Barna Zoltán, Móricz Mihály
Jegyár: 2500 Ft (elővételben), 
2800 Ft (az előadás napján)

November 5. 8-18 óra
Utazó planetárium

November 6. 19.00
Ray Cooney: Páratlan páros
Várható szereposztás: Gesztesi Károly, Fenyő Iván, 
Beleznay Endre, Száraz Dénes / Suhajda Dániel, 
Kiss Ramóna, Bugár Anna, Harmath Imre
Jegyár: 2900 Ft és 3500 Ft

November 9. 20.00
Rock&roll party a Panoráma zenekarral
Jegyár: 1000 Ft

A HÓNAP FOTÓJA

Szeptember 30. 10.00
Író-olvasó találkozó Csapody Kingával, a „Manó 
Könyvek” Kiadó főszerkesztőjével
A rendezvény ingyenes, várják a kisgyermekes 
családokat!

Október 1. 17.30
Ezoterikus egészségklub
Dr. Árkai Márta előadása Szepes Máriáról "Végtelenbe 
nyíló emlékezés" címmel
A részvétel díjtalan.

Október 3. 9.00-17.00
„Legyél te is könyvtáros!”
Az előzetes jelentkezés alapján bárki kipróbálhatja 
magát könyvtárosként.

Október 4. 14.00-18.00
Játszó -Társak
Változatos társasjáték kalandokban vehetnek részt a 
társasjáték kedvelők. Városépítés, kincskeresés, a világ 
megmentése, macskák segítése…Végtelen élmény vár 
mindenkit.
A részvétel ingyenes.

Október 8. 17.00
Irodalomterápiás klub
Klubvezető: Pápay Eszter
A belépés díjtalan, szeretettel várnak minden 
irodalom iránt érdeklődőt.

Október 12. 10.00 - 13.00
Családi nap – kézműves foglalkozás gyermekeknek
A foglalkozás ingyenes, várják a kisgyermekes 
családokat!

Október 19. 10.00 - 13.00
Découpage kézműves foglalkozás Koncz Erikával
A foglalkozás ára: 2.500.- Ft.
Az árak a készítendő tárgyak anyagától változhat-
nak! Az anyagokat, eszközöket biztosítjuk!
Regisztrálni a kne.g.erika@gmail.com e-mail címen 
lehet.

Október 21. 9.00
Babafoglalkoztató
Zenés foglalkozás mondókákkal és csoportos játékokkal 
a legkisebbek részére, 1-3 éves kisgyermekeket nevelő 
családokat várnak.

Kiállítás
„Fókuszban a könyv”
A Katona Lajos Városi Könyvtár saját kiállítása 
a földszint i galériában
A kiállítás a hónap végéig látható a könyvtár nyitva 
tartási ideje alatt.

Könyvtár, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK) 
és a Tragor Ignác Múzeum az EFOP-3.3.3-VE-
KOP-16-2016-00001 projekt keretében október 
9-én 10 órai kezdettel szakmai napot rendez a 
könyvtárban „Múzeumi és könyvtári fejlesztések 
mindenkinek” címmel.

Püspökszentelés                                                                    Szaniszló Róbert/FPA (www.focuspressagency.com)

Elkezdődött az új színházi évad
A 2019/2020-as évad ismét kiemelkedő jelentőséggel bír a hét éve alakult Váci Dunakanyar Színház 
történetében, már csak azért is, mert tovább bővül a saját produkciók száma, illetve megerősödik a 
teátrum erőteljesen formálódó saját társulata.

A szeptember 9-én tartott évad-
nyitó sajtótájékoztatón Fördős 
Attila polgármester emlékezte-
tett: a nívós szakmai háttérnek 
és a társadalmi összefogásnak 
köszönhetően hét évvel ezelőtt 
Vác városa a semmiből terem-
tette meg saját kőszínházát, és 
a teátrum az elmúlt években in-
dokolta létjogosultságát, amit az 
is bizonyít, hogy a kormányzat 
támogatásával megvalósulhatott 
a színházépület teljes felújítása, 
az intézmény elnyerte az állami 
támogatással járó kiemelt szín-
házművészeti státuszt, és adottak 
a további fejlődés feltételei.

- Voltak, akik nem hittek a szín-
ház sikerében, esetleg ellendruk-
kerek voltak, mondhatni, hogy 
ebben az ügyben erős ellenszélben 
dolgoztunk, de mára nyilvánvaló, 
hogy ennek a színháznak létjo-
gosultsága van. Kívánom, hogy 
a következő időszakban újabb 
sikereket könyvelhessenek el. 

Annál is inkább, mert a teátrum 
már ezen rövid időszak alatt jó 
hírnévre tett szert, vonzóvá vált 
a térség színházkedvelői körében. 
Ráadásul nemzetközi színtéren is 
letette a névjegyét a Vénégy fesz-
tivál és színházi találkozóval, a 

közép-kelet európai térségben 
egyre bővülő kapcsolataival, ami 
Vác külkapcsolati, idegenforgalmi 
érdekeit szem előtt tartva azért is 
lényeges, mert egy nívós művésze-
ti műhely külföldi sikerénél alig-

ha találhatnánk jobb városmar-
keting lehetőséget - fogalmazott 
az évadnyitó sajtótájékoztatón 
Fördős Attila.

Kis Domonkos Márk színhá-
zigazgató kiemelte: a mágikus 7-es 
szám bűvöletében készül az új 

évadra a Váci Dunakanyar Szín-
ház: ez lesz a 7. évaduk, amelynek 
gerincét 7 saját vagy koprodukciós 
bemutató adja, és az a cél, hogy a 
vonzáskörzet mintegy 70 ezres 
lakosságából minél többeket be-

vonzanak a közönség soraiba.
Bakos-Kiss Gábor művészeti 

vezető a folytatásban kiemelte 
az új évad legfontosabb - részben 
saját, részben koprodukcióban 
készülő - premier előadásait.

Ezek pedig a következők: Geor-
ges Feydeau: Esküvőtől válópe-
rig – premier szeptember 21-én, 
Sütő András: Advent a Hargitán 

– premier november 30-án, Szerb 
Antal – VII. Olivér – premier 2020. 
február 8-án, Gyárfás Miklós – Ta-
nulmány a nőkről – premier 2020. 
április 4-én.

A Váci Dunakanyar Színház a 
tájolást szintén fontos küldetésé-
nek tartja, így számos előadással 
vendégszerepelnek az új évadban 
is elsősorban a Vác vonzáskörzeté-
be tartozó Pest- és Nógrád megyei 
településeken, illetve egy tanter-
mi dráma előadással a középis-
kolákban ugyancsak "színházat 
csinálnak". 

Ribáry Zoltán

Az államalapítás nemzeti ün-
nepe alkalmából tartott díjátadón 
a Vox Humana énekkar Csokonai 
Vitéz Mihály-díjat kapott. 

A Csokonai Vitéz Mihály – 
közösségi díj a nem hivatásos, 
amatőr színjátszás, vers- és pró-
zamondás, bábjátszás, kórus- és 
zeneművészet,  fotó-, fi lm-, képző-, 
videoművészet, táncművészet, va-
lamint a hagyományőrzés, a tár-
gyalkotó és előadó népművészet 
területén hosszabb ideje kimagas-
ló munkát végző – amatőr együt-
teseknek, alkotó közösségeknek 
adományozható állami kitüntetés.

- A Vox Humana Énekkar hi-
vatása és működésének motorja 
az éneklés szeretete, a közösség, 
amely évtizedek alatt életben tud-
ta tartani az együttest átlendülve 
a nehézségeken. Célunk az, hogy 
minél szélesebb körben, minél 
több emberhez eljuttassuk a ko-
molyzene általunk képviselt ágát 

- mondta Sándor Bence karnagy. 

Csokonai-díj a Vox 
Humana énekkarnak

Vác Város Önkormányzata 
és a Madách Imre Művelődési Központ 
t isztelettel meghívja Önt és kedves családját 
2019. október 4-én, pénteken 16 órára
a Rózsakertbe, a 13 honvéd tábornok emlékhelyéhez az
ARADI VÉRTANUK NAPJA
alkalmából rendezett megemlékezésre és koszorúzásra.
Ünnepi beszédet mond: Fábián Gábor, 
a Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki 
Szakgimnáziuma és Gimnáziuma igazgatója.
Közreműködnek: a Váci Szakképzési Centrum Boronkay 
György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma 
tanulói, a Váci Huszár- és Nemzetőr Bandérium
Helyszín: Madách Imre Művelődési Központ melletti park.
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Születtek:
Döme Zoltán és Nagy Katalin gyer-
meke: Gábor, Forberger Dávid és 
Hanol Kitti gyermeke: Mira, Heré-
di Bálint és Tóth Piroska Borbála 
gyermeke: Márton, Győri Dániel 
és László Blanka Viola gyerme-
ke: Pál János, Petyerák Gábor és 
Maring Szandra gyermeke: Ken-
de, Szabó Zsolt és Kerekes Ágnes 
gyermeke: Ádám, Soós Gábor és 
Adamecz Erzsébet gyermeke: Luca, 
Okolicsányi Bence és Cseke Nóra 
gyermeke: Hunor, Babics Ádám és 
Bosnyák Anikó gyermeke: Lilla, 
Hász Dániel és Szabó Anita Lilla 
gyermeke: Levente, Nagy Szilárd 
Benjámin és Sisa Júlia Eszter gyer-
meke: Kleon Medox, Kovács Ákos és 
Prohászka Ágnes Berta gyermeke: 
Viktória Zoé, Klein Zoltán és Tóth 
Eszter gyermeke: Zalán, Tóth Ta-
más és Prohászka Szilvia gyerme-
ke: Bianka Dorina, Jánoki Dávid és 
Kármán Brigitta gyermeke: Olivér, 
Nagy Márk Lóránt és Kurunczi Rita 
gyermeke: Vince, Horváth István és 
Kátai Renáta gyermeke: Bence, Gu-
lyás Máté és Nagy Vivien gyermeke: 
Gellért, Uracs Péter és Karasawa 
Viola Sumire gyermeke: Nóra Petra, 
Riba István János és Szép Nóra gyer-
meke: Sámuel István, Toldi Ferenc 
és Székes Tímea Mónika gyermeke: 
Ferenc, Végh Zsolt és Imró Melinda 
gyermeke: Benedek, Loksa Nándor 
és Czakó Erika gyermeke: Vivien, 
Révai Szabolcs és Miszoglád Anna 
gyermeke: Franciska, Váradi And-
rás és B. Kiss Diána gyermeke: Be-
nett, Kapuszta Máté Attila és Farkas 
Kleopátra gyermeke: Dániel, Bicsár 
János Attila és Sagijeva Marija Al-
ekszejevna gyermeke: Mihály, Tóth 
István és Tomori Zita gyermeke: 
Aurél, Seletye Zoltán és Kerestély 
Katalin gyermeke: Ábel, Tornay Dá-
niel és Rusz Réka gyermeke: Mila, 
Tóth Péter és Gréczi Lili Katalin 
gyermeke: Borbála, Krajcs Ádám 
és Varga Anita gyermeke: Lilla, 
Mészáros Gergely és Papp Katalin 
gyermeke: Ádám, Gulyás Gergő és 
Tóth Cintia gyermeke: Lara, Racz-
kowski Balázs és Hauzman Rebeka 
gyermeke: Zalán, Szűcs Kálmán és 
Bundik Tímea gyermeke: Márton 
Kálmán, Kovács László és Erdélyi 
Enikő gyermeke: Balázs, Skárta 
József és Jordán Zsanett gyerme-
ke: Milán, Horváth Tamás és Rafa 
Diána gyermeke: Melissza

Házasságot kötöttek:
Németh Ádám és Kaposi Adrienn, 
Dr. Vodicska Miklós és Fazekas Ró-
zsa, Gecse Attila és Turcsán Tünde, 
Benkó Zoltán és Vadkerti Ildikó, 
Király Tamás Oszkár és Czank 
Edit György, Simon János és Veng-
ring Kitti Anett, Horváth Sándor 
és Lakatos Brigitta, Székely Gábor 
György és Tari Zsanett, Juhász Ákos 

és Varga Virág, Ocskay Gábor István 
és Tolerián Dalma, Bakos István és 
Jenes Eszter, Fazekas József Gyula 
és Tóth Melinda, Madarász Attila 
és Bálint Beatrix, Kecskés István 
Tamás és Vaskó Ildikó, Szécsényi 
István és Kovács Adrienn Mária, 
German Norbert László és Nagy 
Alíz, Tóth Zoltán és Iván Ildikó, Csá-
ki Viktor és Bíró Laura, Hegedűs 
József és Torda Mária, Karasz Krisz-
tián és Schrick Ildikó, Bóna Dániel 
és Székely Szilvia, Gazsi György és 
Sánta Magda, Baranyi László és 
Fodor Irén, László Attila Antal és 
Bednárik Ágnes Erzsébet, Csendes 
Bence és Guzsik Anna, Zalavári Ist-
ván és Illés Szilvia, Fenyvesi Gábor 
és Kékkő Szilvia, Horváth Balázs 
és Rull Szilvia, Mészáros Szilárd 
és Magosányi Mercédesz, Sulyán 
Szabolcs és Remzső Mónika

Elhunytak:
Hevér Józsefné sz: Málovics Már-
ta /1937/, Ördög Dénesné sz: Bacsa 
Anna /1943/, Kiss Tiborné sz: Varga 
Júlia /1932/, Kulcsár Lívia /1968/, Ne-
mes István /1953/, Rimóczi Józsefné 
sz: Ángyássy Erzsébet /1932/, Frick 
Istvánné sz: Galambos Mária /1922/, 
Csordás Jánosné sz: Kiss Mária 
/1941/, Homolya Jánosné sz: Barta 
Margit Csilla /1944/, Balogh György-
né sz: Koszta Ida /1932/, István Lász-
ló /1939/, Fidel Lászlóné sz: Molnár 
Piroska /1939/, Androvics Józsefné 
sz: Balázs Klára Ibolya /1947/, Tóth 
Jánosné sz: Kiss Mária /1926/, Belák 
Julianna /1946/, Hegedüs Mihály 
Ödön /1948/, Szorcsik Józsefné sz: 
Drajkó Irén /1937/, Fehér Ferencné 
sz: Piszár Teréz /1931/, Szabó Jánosné 
sz: Kemencei Margit /1933/, Siklósi 
István /1945/, Verebélyi Istvánné 
sz: Tóth Katalin /1950/, Krausz Ti-
vadar /1950/, Belányi Sándorné sz: 
Tóth Anna /1934/, Gyuris Károlyné 
sz: Márton Mária /1929/, Horváth 
Gabriella /1957/, Viszus Ferencné 
sz: Kiszelák Margit /1930/, Kondér 
Lászlóné sz: Fuchs Margit /1936/, 
Sárközi János József /1955/, Veres 
Menyhértné sz: Bálint Anna Veroni-
ka /1942/, Gyimesi János /1949/, Óvá-
ri Józsefné sz: Kovács Irén /1938/, 
Jónás Ferenc /1970/, Liszek József 
István /1950/, Dósa József /1936/, Ste-
fkó Ferencné sz: Dubis Éva /1939/, 
Kolozsvári Sándorné sz: Turda 
Erzsébet /1934/, Radványi Gyula 
/1936/, Nagy Sándorné sz: Bata Róza 
/1946/, Csillag Csaba /1969/, Pintér 
Miklós /1936/, Schenk Richárdné 
sz: Angyal Jolán /1928/, Juhász Béla 
/1947/, Aczél Ferenc József /1961/, 
Soós János /1932/, Kazimér József-
né sz: Érces Edith /1949/, Molnár 
Frigyes Istvánné sz: Böck Katalin 
/1955/, Kara Tibor /1952/, Bodnár 
István /1957/, Elekes Lászlóné sz: 
Hatvani Etel /1941/, Parádi Pálné 
sz: Lakatos Ilona /1948/

Hasznos Fórum / Hasznos
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VÉRVÉTEL, KÖTÖZÉS OTTHONÁBAN! 
Feszültségmentes, rohanás nélküli 

egészségügyi szolgáltatások már Vácon is! 
Tel: 06-30-320-0461 

www.vervetelhazhozjon.hu

aall llaass@@eelleekkttrroosszziiggeett .eeuu

www.vac.hu

Deákvári Gyógyszertár Vác, Deákvári főtér 30. 0 6 -2 7/ 5 10 - 8 0 5

Központi Gyógyszertár Vác,Dr. Csányi L. krt. 46. 0 6 -2 7/ 5 0 1 - 63 0

Vácz Remete Gyógyszertár Vác, Magyar u. 3. 0 6 -27/ 3 0 5 - 9 9 7

Gyöngyvirág Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 3. 0 6 -2 7/ 3 0 3 - 3 43

Kisváci Szent Gellért Gy. Vác, Papp Béla u. 10. 0 6 -27/ 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 - 2 7 / 3 1 1 - 1 5 7
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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

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti 

hétvégi fogászati ügyeletek 
megszűntek! 
Legközelebbi 

ingyenes ügyelet:

Szájsebészet
Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 40.

Tel.: 06-1-317-6600

Az önkormányzat 
nevében és 
képviseletében a 
Váci Városfejlesztő Kft. 
vagyonhasznosítási 
részleg 
(Vác, Köztársaság út 34.)
2019. október havi 
hirdetései

Köszöntjük a szépkorú ünnepelteket!

Szlépka Lajosné (született: Ba-
lázs Ilona) augusztus 4-én betöltöt-
te a 100., Kocsis Jánosné (született: 
Kleiber Mária) és Havasi Rezsőné 
(született: Nagy Julianna) pedig 
augusztus 9-én, illetve szeptember 
8-án a 90. életévét. 

A szépkorú ünnepelteket Mo-
kánszky Zoltán alpolgármester 
és Mohácsiné Dim Rita, az intéz-
ményfelügyeleti és humán osztály 
vezetője is felkereste, hogy átadják 
nekik Orbán Viktor miniszterel-
nök írásos jókívánságát, valamint 
a városvezetés virágcsokrát. 

Szlépka Lajosné aktív éveiben, 
már tizennyolc éves korától az 
egykori cérnázóban dolgozott, s 
végig hű maradt a munkahelyé-

hez, több mint harminc év után 
onnan is ment nyugdíjba.

Ami a családot illeti, Ilonka né-
niéknek két gyermekük született, 
a szűken vett família két unoká-
val és két dédunokával teljes.

Kocsis Jánosné aktív éveiben 
eleinte elsősorban a háztartást 
vezette, majd később emellett át-
vette a Madách Imre Gimnázium 
büféjét, ezt a munkát csaknem 
negyed századon át végezte.

Marika néninek két gyermeke 
és egy unokája van, ők jelentik a 
legszűkebben vett családi körét.

A szépkorú ünnepelt fáradha-
tatlanul gondozza otthonuk nö-
vényeit, a mai napig süt-főz, azt 
mondta, ki nem adná a kezéből 

a fakanalat, ezen kívül olvasni is 
szeret és szívesen nézi a televízió 
műsorait.

Julika néni aktív éveiben szin-
te mindvégig a kötöttárugyárban 
dolgozott, onnan is ment nyugdíj-
ba, de mivel kertjük volt a szigeten, 
sokszor nem ért véget a nap, a hét 
a munkaidő végeztével, hiszen 
rendre át kellett evezniük csó-
nakjukkal kis birtokukra, mert 
hát a palánták, gyümölcsfák is 
igényelték a törődést. 

Ami a szűk családi kört illeti, 
nos az Julika néninek két lányával 
és három unokával teljes.

A szépkorú ünnepelt szívesen 
tévézik, rendben tartja a lakást, jó 
időben gyakran időzik a kertben.

Beépítetlen terület értékesítésre:
- Vác belterület 4762/36 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 1423 
m2 nagyságú ingatlan - Papvölgy
- Vác belterület 4762/37 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 1348 
m2 nagyságú ingatlan - Papvölgy
- Vác belterület 4762/38 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 1277 
m2 nagyságú ingatlan - Papvölgy
- Vác belterület 4762/39 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 1000 
m2 nagyságú ingatlan - Papvölgy
- Vác belterület 4747/13 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 144 m2 
nagyságú ingatlan - Papvölgy
- Vác belterület 4747/1 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 815 m2 
nagyságú ingatlan - Papvölgy
- Vác, belterület 5189/10 hrsz-ú, 
Domboldal köz alatt i, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, 1486 m2 nagyságú 
ingatlan

Nem lakás célú helyiségek 
bérbeadásra:
- 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
- Káptalan utca 3. szám alatt, a 
Központ i Piac főépületében található 
18+18+8 m2 alapterületű, nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek egyben – 
kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás 
tevékenységi körre
- Március 15. tér 27. szám alatt i, 22 m2 
alapterületű, nem lakás céljára szóló 
helyiség – kereskedelem-szolgáltatás-
vendéglátás tevékenységi körre
- 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
- Naszály út és Telep utca sarkán, 
közterületen található, Vác belterület 
999 hrsz-ú, 17 m2 alapterületű „faház” 
– kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás 
tevékenységi körre
- Földváry tér 16. szám alatt található, 
4513/A/2 hrsz-ú, 87 m2 alapterületű, 
nem lakás céljára szolgáló helyiség – 
kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi 
körre

Lakás szociális alapon 
bérbeadásra:
- Vám utca 14. 4/25. (1,5 szoba, 42 m2 
alapterületű, összkomfortos)
- Kossuth Lajos tér 6. fsz. 6. (1 szoba, 37 
m2 alapterületű, komfortos)
- Erzsébet utca 13. 2/2. (1 szoba, 35 m2 
alapterületű, komfortos)

A pályázatok feltétele, teljes szövege letölthető a 
www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról.
Információ: Váci Városfejlesztő Kf t. 
vagyonhasznosítási részleg,
tel.: 27/510-104, 510- 103

ANYAKÖNYVI HÍREK
Lendületben a Madách gimi

A Váci Madách Imre Gimnázi-
um a város egyik legnépszerűbb 
középiskolája. 

Az intézménynek egy éve új 
vezetője van Steidl Levente sze-
mélyében, aki hivatalba lépésekor, 
bemutatkozásakor számos vál-
tozást ígért, és most, az új tanév 
elején összefoglalta a legújabb 
eredményeket.

Mire szeptemberre becsenget-
tek, számos újdonság fogadta a 
tanulókat, tanárokat. A legfon-
tosabb feladat az ivóvíz bekötése 
volt; bármilyen meglepő, eddig 
sajnos szennyezett víz folyt csak 
a csapokból, de már csak napok 
kérdése és lesz t iszta ivóvíz az is-
kolában. Régi kérés teljesült azzal, 
hogy a 3. emelet valamennyi ter-
me hűtő-fűtő berendezésekkel lett 
felszerelve. A sportudvar strand-
röplabdapályával bővült. Diákok 
kérésére babzsákfotelek kerültek 
az egyik zsibongóba. Kialakítot-
tunk egy új tárgyalót, egy nyelvi 
labort, és az aulába hamarosan 
felkerül a díszfüggöny. Nagyon 
sokat köszönhetünk az intézmény 

technikai dolgozóinak, akikkel 
nyáron is együtt dolgoztunk.

Sokat haladtunk, de azért 
maradt még bőven feladat. Új-
rafestjük hamarosan a sportpálya 
vonalait, és lerakjuk a futópályá-
ra a korábban vásárolt rekortánt. 
A Szent István Egyetem Tájépítész 
Karának hallgatóival ősszel újra-
tervezzük az iskola zöld udvarát, 
és szeretnénk befejezni a termek 
teljes mult imédiás felszerelését. 
És lennének további ötleteim is... 

Éppen ezért fontos a kiváló 
kapcsolat a fenntartó Váci Tan-
kerületi Központtal, a város kul-
turális intézményeivel (Levéltár, 
Művelődési Központ, Tragor 
Ignác Múzeum, Váci Dunaka-
nyar Színház), és az iskola ala-
pítványával. Csapatmunkával 
mindent elérhetőnek tartok.

Mindenképpen azon leszünk, 
hogy a fejlesztések folytatódja-
nak, és a Madách gimi presztízse 
tovább emelkedjen. Az idei évben 
tervezzük a Pedagógiai Program 
felülvizsgálatát, átdolgozását. Jó 
jelnek tartom, hogy a jelentkezé-

sek száma – és ezáltal néhány ta-
gozaton a pontszám – emelkedett 
az elmúlt évekhez képest. Mind 
tanulmányi, mind sporteredmé-
nyeink az elmúlt tanévben kima-
gaslóak voltak, köszönhetően a 
diákokat felkészítő pedagógusok 
nagyszerű munkájának. Sikere-
inkről rendszeresen beszámolt a 
helyi média is. 

Remélem, ebben a tanévben is 
lesznek hasonlóan jó eredmények. 
Fontosnak tartom a diákok kéré-
seit, nyitott füllel járok közöttük, 
hiszen a jó iskolai légkör mind-
annyiunk közös érdeke. Azon 
leszek, hogy minden lehetőség 
biztosítva legyen ahhoz, hogy 
örömmel járjon ide diák és ta-
nár egyaránt.
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A közel egy évt ized alatt 
számtalan oktatási intézmény, 
közhasznú szervezet és kul-
turális központ nyert forrást 
környezettudatos törekvéseik 
megvalósítására a Zöld Megol-
dás-pályázat keretében. A nyer-
tes projektek között szerepelnek 
szabadtéri, közösségi terek és 
foglalkoztatók, tanösvények és 
madárbarát iskolakertek – de 
hosszú távú programok is szü-
lettek a vállalat támogatásával.

A kezdeményezés lényege 
és célja változatlan: 2019-ben 
is olyan pályázatokat várnak, 
amelyek a környezet védelmét 
tűzik ki célul, úgy, hogy közben 
a hosszú távú fenntarthatóság 
alapelveit is fi gyelembe veszik. 
Mindezzel egy fenntarthatóbb 
jövőt, élhetőbb környezetet te-
remtsenek a jelen és a jövő nem-
zedékei számára.

A 2019/2020 évi pályázatra 
a Vác, Beremend és Pécs környe-
zetében élők november elejéig 
adhatják le a jelentkezésüket, 
melyeket szakértőkből álló bi-
zottság fog elbírálni. A váci és 
a beremendi térségből érkező 
pályázatokra 3-3 millió forint, 
míg Pécs és környéke számára 
1,5 millió forintos támogatás áll 
rendelkezésre.

A jelentkezők pályázatukat 
2019. szeptember 2. és november 
4. között adhatják le.

További információt a válla-
lat honlapján olvashatnak: www.
duna-drava.hu/zold-megoldas

Az aktuális pályázati anya-
gokat a vállalat honlapján lehet 
letölteni: www.duna-drava.hu/
aktualis-palyazati-anyagok

A DDC Zöld Megoldás-pá-
lyázatáról:

A Duna-Dráva Cement Kft. 
a környezettudatos kezdemé-
nyezések támogatására hozta 
létre 2011-ben a DDC Zöld Meg-
oldás-pályázatot. A pályázat 
elsődleges célja, hogy forrást 
teremtsen olyan fejlesztések 
és programok támogatására, 
amelyek a Beremendi és a Váci 
Cementgyár, valamint Pécs kör-
nyezetében élők által használt 
közösségi terek, valamint infra-
struktúra környezettudatos mű-
ködését és hatékonyabb haszno-
sítását segítik elő, a társadalom 
széles csoportjának lehetőséget 
adva a környezettudatosabb 
életre, a természet i környezet 
megismerésére.

Hajrá Vác! Hajrá Vác! / Hirdetés

Labdarúgó NB II.
Szolnok - Vác:

2 - 1 
Vác - Csákvár:

1 - 2
Budaörs - Vác:

4 - 1
Vác - Dorog:

2 - 0
Soroksár - Vác:

1 - 0
Ajka - Vác:

5 - 1
Vác - Duna Aszfalt:

0 - 0
Kazincbarcika - Vác:

2 - 1 

SPORTEREDMÉNYEK

Női kézilabda NB I.

Váci NKSE – MTK: 
31 - 21

Mosonmagyaróvár – Váci NKSE: 
28 - 29

Váci NKSE – DVSC SCHAEFFLER:
26 - 30 

Győri ETO – Váci NKSE:
33 - 24

Férfi  kézilabda NB I.

Veszprém – Vác: 
40 - 26

Vác – Ferencvárosi TC: 
21 - 24

Szeged – Vác:
39 - 23 

Váci kézben a 
helyi labdarúgás
Az első csapatot érintő tulajdonosváltással, a 
klub újbóli váci kézbe kerülésével kapcsolatos 
tényekről, reményekről tartott sajtótájékoztatót 
augusztus 24-én a ligeti stadionban Rétvári 
Bence országgyűlési képviselő és Pető Tibor 
alpolgármester.

A hagyományokhoz híven idén is meghirdeti Zöld 
Megoldás-pályázatát a Duna-Dráva Cement Kft., 
amellyel évek óta támogatja a környezettudatos 
kezdeményezéseket. Az elmúlt 9 évben a DDC 
41 projekt létrejöttéhez járult hozzá összesen 
mintegy 60 millió forinttal. Az előző évekhez 
hasonlóan a legkiemelkedőbb pályamunkák idén 
is több millió forintos támogatást kapnak.

- Minden település számára 
nagyon fontos a saját sportéle-
te, saját focicsapata, hiszen bár 
egyszerre tizenegy játékos van a 
pályán, az adott település lakos-
sága is azonosul velük. Ezért fon-
tos mindenhol, hogy jó kezek-
ben legyen a helyi labdarúgás, 
fejlődjön, sok fi atalnak jelentsen 
fontos vonzerőt ez a sportolási 
lehetőség. Itt Vácon is kiemelt 
jelentőséggel bír a klub ügye, és 
örömmel számolhatunk be arról, 
hogy a cégbíróság augusztusban 
bejegyezte a Vác FC új tulajdono-
saként a Vác Városi Labdarúgó 
Sportegyesületet, tehát az an-
gol tulajdonos szerepvállalása 
után újra helyi kézben van az 
első csapat is. Ez remélhetőleg 
azt jelenti egyben, hogy a klub 
jobban részesedni tud az álla-
mi támogatási lehetőségekből, 
mint korábban - mondta Rétvári 
Bence, az EMMI parlamenti ál-
lamtitkára.

Pető Tibor alpolgármester, 
a VVLSE elnöke elöljáróban 
elmondta: amikor John Mar-
shall tulajdonos belátta, hogy 
a Vác FC a korábbi formában 
nem tudja teljesíteni azokat a 
minimum kritérium követel-
ményeket, amelyeket a Magyar 
Labdarúgó Szövetség ide vonat-
kozó licenc szabályzata támaszt, 
azonnal készséggel tárgyalóasz-
talhoz ült az utánpótlásklub 
vezetésével, és az egyeztetések 
eredményeként megtörtént a 
tulajdonosváltás.

- Ez azért nagyon fontos, mert 
ha a kritériumokat nem sikerült 
volna teljesíteni, akkor ismétel-
ten a megyei negyedik osztályba 
sorolódott volna vissza a csapat, 
amiből nagyon nehéz lett volna 
a visszaút egy olyan osztályba, 
amit meggyőződésünk szerint a 
váci labdarúgás megérdemel. Az 

utánpótlásnak is nagyon fontos, 
hogy tudjunk egy olyan felnőtt 
csapatot mutatni, ahol közvetlen 
bemutatkozási lehetőség nyílik 
számukra NB II-es szinten, és 
ha kiugróan teljesítenek, köny-
nyebben felhívhatják magukra 
nagyobb hazai vagy akár külföl-
di klubok, a válogatottak szakve-
zetőinek a fi gyelmét. Ehhez el-
engedhetetlen, hogy minimum 
másodosztályú első csapatunk 
legyen - fogalmazott Pető Tibor.

A klubelnök köszönetet mon-
dott a kollégáknak, támogatók-
nak, akik főszerepet játszottak 
a tulajdonosváltás pénzügyi, 
átigazolási, csapatépítési felté-
teleinek teljesítésében, külön 
kiemelte Belák Gyulát, Herédi 
Attilát, Steidl Sándort, Zábó Edi-
nát, akik oroszlánrészt vállaltak 
a feladatokból.

- Összegzésként tájékoztatjuk 
a váci polgárokat, a szurkolókat, 
hogy bár nem lesz könnyű fel-
adat sem anyagi, sem szakmai 
szempontból a másodosztályú 
tagság megőrzése, mindent 
megteszünk ennek érdekében, 
ahogyan be tudjuk indítani a 
közeljövőben a pályarekonst-
rukciót is. Jó alap ez a tulajdo-
nosi együttállás ahhoz, hogy itt 
valóban egy jelentős felújítás is 
elinduljon, és minél előbb újra 
itthon tudjuk játszani a hazai 
mérkőzéseket. Mert az a végső 
cél, hogy a váciak tényleg ma-
gukénak érezzék ezt a csapatot 

- zárta szavait az alpolgármester.  
R. Z.

A Linzben rendezett evezős vi-
lágbajnokságon Galambos Péter 
ezüstérmet szerzett a könnyűsú-
lyú egypárevezős versenyszám 
összességében több mint negyven 
indulót számláló mezőnyében.

A Vác Városi Evezős Club ki-
válósága az idén már elkönyvel-
hetett egy Európa-bajnoki címet, 
az osztrák városban rendezett 
viadalon pedig megszerezte ötö-

dik világbajnoki érmét a köny-
nyűsúlyú egypárevezős verseny-
számban.

Galambos Péter nagy álma 
az olimpiai részvétel, de mivel 
a könnyűsúlyú egypárevezős 
versenyszám nem szerepel az 
ötkarikás játékok programjá-
ban, várhatóan megpróbálja a 
kvótaszerzést a normál súlyúak 
mezőnyében.

A  M a g y a r 
Edzők Társaságá-
nak döntése alap-
ján nemrég újabb 

mesteredzői cím talált gazdára 
a Dunakanyar kajaksportjában. 

Csernák Károly, a váci után-
pótlás-nevelés meghatározó alak-
ja elismerése kapcsán elmondta: 
minden ugyanúgy folytatódik 
mint eddig, ugyanakkor a kieme-
lés az érzéseket tekintve mégis 
ad egy fontos pluszt.

Megemlítette: bár már hosz-
szú évtizedek óta edzésködik, és 
most elért a szakma csúcsára, 
nincs benne kapuzárási pánik, 
csak valamiféle jóleső belső meg-
nyugvás.

- Kicsit hasonló ez, mint ami-
kor egy versenyző érmes lesz egy 
olimpián és azt mondja magában, 
hogy ami ezután jön, az már egy 
plusz. Elérsz egy csúcseredményt, 
egy pozíciót, és elkönyveled, hogy 
rendben, én már ideértem. Vala-
mivel nyugodtabban dolgozik az 
ember, még ha anyagi járadék 
nem is jár egy ilyen címmel, de 
szakmai szinten nagy elismerés 

- nyilatkozta a mesteredző.
A mesteredzői cím odaítélésé-

ről tudni kell: a Magyar Edzők 
Társasága minden évben pályá-
zatot hirdet, amire jelentkezni 
lehet, ha az adott tréner megfelel 
bizonyos kritériumoknak, sok 
eredményt is felmutathat, a szö-

vetség támogatása is szükséges, 
aztán a szakma krémje dönt a 
jelöltekről.

Csernák Károly kiemelte 
azokat, akiknek leginkább kö-
szönettel tartozik, mint mondta, 
Völgyi Pétertől kapta az alapo-
kat, később Kovács Ottó segítette, 
illetve fontos volt az edzői sze-
repvállalásában, hogy az "Öreg", 
Babella László felkérte: segítse 
a gyerekek felkészítését, ekkor, 
részben még aktív sportolóként 
többek között Nieberl László, 
Tóth László, Matyus Zsolt, Sin-
kó László, Makrai Csaba, László 
Csaba edzőpartnere és versenyző 
társa lehetett, tőlük szintén na-
gyon sokat tanult.

A franciaországi Decize-ben 
rendezett maratoni kajak-kenu 
Európa-bajnokság hatalmas 
s i k e r t  h o z ot t ,  a  m a g y a r 
küldöttség toronymagasan, 23 
éremmel végzett az éremtáblázat 
élén. A gyűjteményhez két váci 
is hozzájárult, Makrai Sára és 
Petró Vince egyaránt aranyérmes 
lett számában. Mindkettőjüket 
Babella László mesteredző 
készítette fel. A két sportoló a 
Váci Karakán Kajak-Kenu SE 
versenyzője. 

Hatalmas sikert könyvelhe-
tett el a Vác Városi Evezős Club 
a felnőtt országos bajnokságon, 
az egyesület az éremtáblázat 
élén végzett.

A VVEC a következő szá-
mokban szerzett országos 
bajnoki címet:

Férfi könnyűsúlyú négypá-
revezős (Kosztrub Tamás, Pri-
vári M. Domokos, Pálfai Csikó, 
Fenyődi Tamás), férfi felnőtt 
egypárevezős és férfi könnyű-
súlyú egypárevezős (Galambos 
Péter), férfi felnőtt kétpáre-
vezős (Ács Kristóf, Bácskai 

Máté), női könnyűsúlyú egy-
párevezős (Csepel Zsófia), női 
könnyűsúlyú kétpárevezős 
(Kas Natália, Csepel Zsófia), 
férfi felnőtt négypárevezős 
(Szklenka Bence, Ács Kristóf, 
Bácskai Máté, Varga Tamás), 
férfi könnyűsúlyú kétpáreve-
zős (Fenyődi Tamás, Galambos 
Péter).

– Nagy fegy ver tény ez a 
bajnoki szereplés, amiért el-
sősorban gratuláció illeti a 
sportolóinkat, illetve köszö-
net az edzőket, családokat, 
támogatóinkat – nyilatkozta 

a kiugró eredményt értékelve 
Vácy Károly, a VVEC elnöke.

Hozzátette: az egyesület az 
utóbbi időben újabb korábban 
elnyert támogatási források-
hoz jutott hozzá, így folytatód-
hat a telephely, a csónakház 
fejlesztése és korszerűsítése, 
ami nagyon fontos az infra-
strukturális háttér javítása 
szempontjából, annál is in-
kább, mivel a klub az utánpót-
lás nevelés terén ugyancsak 
kiemelkedően eredményes 
bázisa a magyar evezős sport-
nak.                                 R. Z.

Tegyél a 
környezetért zöld 
megoldásokkal!

Galambos Péter 
világbajnoki második

Csernák Károly 
mesteredzői címet kapott

Két váci arany 
a maratoni 
kajak-kenu Eb-n

A VVEC végzett az éremtáblázat élén az evezős országos bajnokságon
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CSATLAKOZZON CSAPATUNKHOZ!
Közép- és Kelet Európa legnagyobb nyomdája, az Ipress Center Central Europe
Zrt. és a Zrínyi Nyomda Zrt. együ ese munkatársakat keres az alábbi
munkakörökbe váci telephelyére:

betaníto unkás (részmunkaid ben is)
operátor/robotkezel
nyomdai szakmunkás, gépmester
raktáros / targoncaveze
mechanikus karbantartó TMK
elektromos karbantartó TMK

Munkavégzés helye: 2600 Vác, Nádas u. 6.

További információ a 30/413-2120 telefonszámon kérhet
Önéletrajzokat a megpályázo munkakör megjelölésével várjuk a
hr@ipresscenter.hu címen.

MEGNYÍLIK AZ M2 GYORSFORGALMI ÚT FŐPÁLYÁJA 
BUDAPEST ÉS VÁC KÖZÖTT

A NIF Zrt. beruházásában az M2 gyorsforgalmi út teljes, mintegy 19,6 km-es szakasza 2X2 sávos, 
burkolt leállósávokkal kialakított gyorsforgalmi úttá épült át, így a 2. számú főút menti településekről 

gyorsabban és biztonságosabban elérhetővé válik a főváros.

A kapacitásbővítésnek kö-
szönhetően a Budapest és Vác 
között közlekedők végig 110 km/
h-val haladhatnak. A fejlesztés 
részeként egy félcsomópont ke-
rült kialakításra új fel- és lehajtó 
ágakkal, továbbá Sződligeten 
és Dunakeszi északi részénél 
új különszintű csomópontok 

épültek. Dunakeszi mellett az 
M2 autóúton jelenleg is meglévő 
kétoldali komplex pihenők az új 
Dunakeszi északi csomóponttal 
kombinált pihenőkké épültek 
át. A beruházás részeként 14 
híd megújult, továbbá 5 új híd 
is épült, ebből egy a Vácra ve-
zető vasútvonal felett vezet át. 

A környező településeket érő 
zajhatás csökkentésének érde-
kében összesen 2,8 km hosszú 
zajárnyékoló fal épült, valamint 
4,5 hektáros területen új erdőt 
telepítettek.

A fejlesztéssel a 2. sz. főút 
menti települések (Dunakeszi, 
Göd, Sződ, Sződliget, Fót, Csörög 

és Vác) mentesülnek az átmenő 
forgalom terhe alól, a közlekedés 
gyorsabbá és biztonságosabbá 
válik, a balesetek száma csök-
kenni fog.

Széchenyi 2020, készült Ma-
gyarország kormánya megbí-
zásából az Európai Unió támo-
gatásával.

Kohéziós Alap


