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SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM

MEGÚJULT A
KISVÁCI KÁPOLNA

A CSELÉDEK
VÁCI PREMIERJE

A PANNÓNIA HÁZ
ÚJ KINCSEI

A hagyományos pályaválasztási kiállításon
bemutatkozott a nemrég
alapított Váci Szakképzési Centrum, melynek
igazgatója Dudás Tibor.

Mándli Gyula, a Katona
Lajos Városi Könyvtár
nyugállományba vonult
igazgatója több helyismereti könyv megírását is
tervezi.

A Váci Dunakanyar Színház az új évadban a francia Jean Genet klasszikus
darabjával, a Cselédek bemutatójával kezdte a saját
előadások sorát.

Koncertek, színdarabok,
kiállítások mellett kórustalálkozó is színesíti a
művelődési központ
Őszi Művészeti Hetek
című programsorozatát.

6. oldal

7. oldal

10. oldal

11. oldal

MEGEMLÉKEZÉS
A MAGYAR SZABADSÁG
NAPJÁN
8. OLDAL

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Vác Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel
kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

Figyelem! A pályázat beadási határideje:
2015. november 09.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének
érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati 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 (ld. Pályázati kiírás)
- felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolható megléte (a pályázati 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 (ld. Pályázati kiírás)
- korábban még nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe
Letölthető dokumentumok: -„A” típusú pályázati kiírás -„B” típusú pályázati kiírás
A dokumentumok letölthetők Vác Város Önkormányzat honlapjáról: www.vac.hu - pályázatok
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R E N DŐ R S É G I F E LH Í VÁ S
BOLTI LOPÁS MIATT KERESIK
A váci rendőrök az állampolgárok segítségét kérik. A Váci Rendőrkapitányság Közrendvédelmi- és Határrendészeti Osztálya
a 13100-136/260/2015. szabálysértési számon
folytat eljárást tulajdon elleni szabálysértés
elkövetése miatt ismeretlen tettesek ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint két
ismeretlen nő 2015. július 31-én 18 óra körüli időben egy váci üzletben különböző
kozmetikai termékeket és élelmiszereket
tett a bevásárló kosárba, majd azokat saját
táskájukba pakolták át. A kasszánál csak
2 db paradicsomot fizettek ki. Amikor
távozni akartak az üzletből, az áruvédelmi kapu bejelzett. Ezt követően sietve
távoztak a helyszínről. A cselekményt
az üzlet biztonsági kamerái rögzítették.
Az egyik ismeretlen tettes kb. 160 cm magas, 20 év körüli, barna hosszú hajú, vékony
testalkatú, kreol bőrű nő. Társa kb. 160 cm
magas, 40 év körüli, telt alkatú, világos
barna hosszú hajú, szintén kreol bőrű nő.

Kérjük, hogy aki a képen látható személyeket felismeri vagy a szabálysértés
elkövetésével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Váci Rendőrkapitányságon, vagy
munkaidőben hívja a 06-27/505-600-as
telefonszámot, illetve tegyen bejelentést
az ingyenesen hívható 06-80-555-111-es
„Telefontanú” zöld számon (h.-cs.: 8-16,
p.: 8-13), vagy a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén!

TARTALOM

RIBÁRY ZOLTÁN | fôszerkesztô | ribary.zoltan@gmail.com
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Címlapfotó: Sándor Lajos

Köszöntjük
a jubiláló
szépkorúakat!
Zemplényi Ernőné szeptember
14-én ünnepelte 95. születésnapját.
Szé pkor ú h on fit á r su n k at
Fö rdős Attil a pol gá r m e ster,
Mokánszky Zoltán alpolgármester
é s M oh ác sin é Dim R it a, a z
Intézményfelügyeleti és Humán
Osztály vezetője kö szöntötte
ajá ndék k a l é s Orb á n V ik tor
miniszterelnök által aláírt oklevéllel.
Rózsa Jenőné október 1-jén
ünnepelte 90. születésnapját, a
város nevében Mokánszky Zoltán
alpolgármester és Mohácsiné Dim
Rita osztályvezető köszöntötte.

Felhívás
Felhívjuk a Tisztelt Lakosságot az ebtartás szabályainak fokozott betartására,
mivel az utóbbi időben a kutyatámadások száma megszaporodott Vác
városában.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II. 26) Korm. rendelet 14.§
(2) bekezdése szerint a kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye
annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét
tartósan és szükségtelenül ne zavarja. Továbbá 17.§ (1) bekezdése szerint, belterület közterületén- kivéve
az ebek futtatására kijelölt területet- ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan
személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. (2) Közterületen az eb
tulajdonosának biztosítani kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztessen.
A Magyar Posta Zrt. egyetemes postai szolgáltatási feladatainak ellátása során
a kézbesítők fokozottan ki vannak téve a kutyatámadásoknak.
A kutyatámadásos munkabalesetek bekövetkezésének okai jellemzően:
- a kutya nem megfelelően elzárt kerítésréseken, nyitott kapukon kiszökik,
- kóbor kutyák, gazdájuk nem ismert,
- a levélszekrények, kapucsengők a kutya által elérhető helyre lettek felszerelve, ez esetben a kutya eléri
és megharapja a kézbesítőt,
- az ügyfél mellett kapunyitáskor szökik ki az utcára a kutya és támadja meg a kézbesítőt.

Vác városában az alábbi utcák különösen kiemeltek kutyatámadások miatt:
Vöröskereszt sor, Verőcei utca, Zátony utca, Sánc utca, Bácska dűlő, Altány út.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Kiadó:
Váci Városimázs Nonprofit Kft.
Főszerkesztő:
Ribáry Zoltán
+36-30/698-9507
A lapot készítette:
Michalik Judit
Kegyes Zoltán
Fotók:
Cseledy András
Sándor Lajos

Vác, 2015. szeptember 23. Váci Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály”

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

Vác Város Képviselő-testülete az alkotóművészet terén kifejtett
szakmai és művészi munka elismerésére „Vác Város Művészeti
Díja” kitüntető címet alapított.
A kitüntető cím a város közigazgatási területén huzamosabb ideje
eredményesen tevékenykedő alkotóművészeknek, művészeti
közösségeknek adományozható.
A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai
Az indoklással ellátott javaslatokat 2015. november 20-áig beérkezően
az alábbi címzéssel kell benyújtani: Művelődési-Oktatási és IfjúságiSport Bizottság, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 37. szoba.
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezendő
városi ünnepség ad alkalmat.

Vác Város Képviselő-testülete a kiemelkedő közművelődési és
közgyűjteményi munka elismerésére „Vác Város Művelődéséért”
kitüntető címet alapított.
A kitüntető cím a város közigazgatási területén huzamosabb ideje
eredményesen tevékenykedő közgyűjteményi és közművelődési
intézménynek, az intézmény alapfeladatainak ellátásában dolgozó
szakalkalmazottaknak és a város művelődési közösségeinek
adományozható.
A kitüntetés adományozására részletes indoklással javaslatot tehetnek:
- a közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői
- a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek
- intézményi, munkahelyi kollektívák
- Vác város polgárai

Deákné dr. Szarka Anita sk. jegyző

IMPRESSZUM

Az indoklással ellátott javaslatokat 2015. november 20-áig beérkezően
az alábbi címzéssel kell benyújtani: Művelődési-Oktatási és IfjúságiSport Bizottság, 2600 Vác, Polgármesteri Hivatal 37. szoba.
A kitüntetés átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezendő
városi ünnepség ad alkalmat.
Deákné dr. Szarka Anita sk. jegyző

Szerkesztőség:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu
Nyomdai előkészítés:
Front Grafikai és Szolgáltató Kft.
Perlusz Zoltán
Jira Fruzsina

HOL
járunk?

 Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől várjuk, kedves Olvasóink! A helyes megfejtéssel
előrukkolók között ajándékokat sorsolunk ki. Aki tudja vagy legalább sejti a választ, írja meg nekünk e-mailben az estv@estv.
hu címre! Köszönettel: Váci Városimázs Kft. Előző lapszámunk játékának győztese: Klucsár Miklósné, akinek gratulálunk!
A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. (A múlt havi rejtvényként
Deákvár néhány, az elsők között elkészült épülete szerepelt.) Mostani feladványunk megfejtését november 15-éig várjuk!

Nyomdai munkák:
Pátria Nyomda Zrt.
Orgován Katalin vezérigazgató
Terjesztés:
MC Dekor Kft.
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.

A

helytörténet lapjaira illő esemény, hogy október első vasárnapján Beer Miklós megyés püspök újraszentelte az elmúlt fél
év során kívül-belül felújított Rákóczi téri Regőczi-kápolnát,
túlzás nélkül úgy értékelhetjük ezt a nagy munkát, mintha
egy új templom épült volna a kisváci városrészben.
A templomot a névadó, 100 éve született Regőczi István atya építtette,
személyes évfordulója alkalmából emléktábla került a tiszteletére a megújult
épület falára.
Regőczi atya a hányatott sorsú fiatalokat felkaroló, templomépítő,
a folyamatos titkosszolgálati megfigyelést, bebörtönzést, internálást is emelt
fővel viselő-vállaló - mondjuk ki bátran: szent életű - lelkipásztorként él
az utókor emlékezetében.
Váci szolgálata során otthont alapított a hadiárváknak, ahogy ő nevezte
őket, a sasfiókoknak, felépíttette a kisváci kápolnát (aztán több másikat
az ország más pontjain), majd több évtized után, már idős korában,
a ’90-es évek elejétől csaknem egy évtizeden át börtönlelkészi szolgálatot
végzett a fegyházban.
A mostani újjáépítés kapcsán - amelynek motorja a vác-felsővárosi egyházközség plébánosa, Csáki Tibor volt - fontos kiemelni az összefogást.
Azt, hogy a költségek előteremtésében az egyházmegye támogatása mellett rendkívül jelentős hányadot tett ki a hívek hozzájárulása, azt, hogy
a tervezők, az építészeti kivitelezők, a díszítést, belső berendezést készítő
mesterek-művészek igazán a szívügyüknek tekintették a feladatot, vagy akár
azt, hogy a munkálatok idején a helyi református közösség milyen szeretettel
adott helyet templomuk közösségi termében a kisváci katolikus testvérek
különböző alkalmainak. Egy szó mint száz: ez az építkezés ékes bizonyítéka, hogy Vác megbecsüli, őrzi és védi a keresztény hagyományokat - újabb
harangokat is kongatva.
A vác-felsővárosi egyházközség továbbra is várja az adományokat
a kápolnaépítés kapcsán, annál is inkább, mivel az épület több közösségi teremnek is helyet ad, amelyeknek berendezése még nem teljes - a cél érdekében
október 18-án jótékonysági hangversenyt adott a Fehérek templomában
a budapesti Angelica Leánykar és a Vox Humana Kórus, egyúttal
Maklári József alapító karnagy emléke előtt is tisztelegve.
Ahogy Csáki Tibor plébános is megfogalmazta az eseményen, a két kórus
neve egyrészt az angyalok, másrészt az emberek hangjára utal, és valóban,
aki ott volt, úgy érezhette, hogy itt bizony páratlan összhangban szólaltak
meg a nagyszerű szerzemények.

Cservenák Péter gyűjteményéből
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DÖNTÖTT A TESTÜLET

KRÓNIKA

Új intézményt alapítottak,
igazgatót választottak
Vác újra csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz, segítve a tehetséges, de hátrányos
helyzetű fiatalok továbbtanulását
a felsőoktatásban. A város partnertelepülési kapcsolatot kezdeményez az izraeli Petah-Tikva
önkormányzatával.
A
testület
megválasztotta a városi könyvtár
új igazgatóját. A jövő év elejétől
nyolc főre növekszik a közterület-felügyelet létszáma.
A szeptemberi ülésen a két ülés között
történt eseményekről szóló beszámolók
sorában Fördős Attila polgármester,
aki - első külföldi állampolgárként elnyerte a kárpátaljai testvérváros, Técső
díszpolgári címét, a közelmúltban átvett,
szavai szerint közösségi elismerés kapcsán
köszönetet mondott mindazoknak,
akik tevékeny részt vállalnak a város
nemzetközi kapcsolatainak erősítésében,
a magyar-magyar kapcsolatok ápolásában.
Tájékoztató beruházásokról: A vasúti
nagyberuházáshoz kapcsolódóan a
Szilassy utcai új P+R parkoló elkészült,
átadása folyamatban van, ahogyan az
északi oldali parkolónál is ugyanez a
helyzet, míg a Széchenyi utca vasútállomás
előtti, jelenleg állami tulajdonú szakasza
önkormányzati tulajdonba adásának
ügyintézése szintén a végső szakaszába
érkezett, az a cél, hogy helyi közúttá
minősítsék át az útszakaszt.
Az önkormányzat további nyolc millió
forint támogatást nyert a Tragor Ignác

Múzeum Március 15. tér 19. szám alatti
kiállítóhelye pinceszinti bemutatóterének
felújítására, az itteni Memento mori
kiállítás megújítására. A beruházás
előkészítése már elkezdődött.
A Kosdi úti tervezett
körforgalommal kapcsolatban Tasó
László közlekedéspolitikáért felelős
államtitkár intézkedése nyomán a város
biztosítékot kapott 50 millió forint állami
támogatásra. A beruházó a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. lesz, a koordinálást pedig
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ végzi.
Döntések: A vonatkozó törvény
értel mében a jövő év elejétől a
járásszékhelyi települési önkormányzatok
kötelező feladata járási hatáskörű családés gyermekjóléti központ működtetése,
az előírás alapján a képviselő-testület
úgy döntött, hogy 2016. január elsejei
hatállyal a város létrehozza a Váci
Család-és Gyermekjóléti Központot. A
Szociális Szolgáltatások Házának ezt a
szakfeladatát az új intézmény veszi át,
önálló intézményegységként.
A Vác i Z sid ó H it kö z s é g
kezdeményezésére az önkormányzat
képviselő-testülete felhatalmazta a
polgármestert, hogy partnertelepülési
együttműködés létrehozása érdekében
vegye fel a kapcsolatot az izraeli PetahTikva önkormányzatának vezetőivel. Arra
is felhatalmazást kapott a városvezető,
hogy a lengyel partnertelepülés vezetőivel
tárgyaljon a kapcsolat szorosabbá
fűzésének lehetőségéről.

A döntéshozók Cserkaszky Györgyi
személyében megválasztották a Katona
Lajos Városi Könyvtár új igazgatóját.
Sz em é l ye s fel aj á n l á s ok k a l a
városvezetők, hét képviselőtársukkal
és a szakbizottság egyik külső tagjával
együtt utólag hozzájárultak Nyerges
Anna akrobatikus tornász és edzője,
Stöckler Bernadett részvételéhez az
Európa-bajnokságon, ahol azóta az ifjú
sportoló szép eredménnyel öregbítette a
város hírnevét.
A képviselő-testület úgy döntött:
2016. január elsejétől a mostani négy
helyett nyolc főre növekszik a közterületfelügyelet létszáma, hogy - még szorosabbá
téve az együttműködést a rendőrséggel
és más társszervezetekkel - jelentősen
erősíteni lehessen a köztéri jelenlétet a
közrend fenntartása, az értékek védelme
érdekében.
A Váci Világi Vigalomról készült
beszámolóból az is kiderült: az idei
fesztiválon összességében tízezrek vettek
részt a négy nap programjain. Mivel a
rendezvény kiemelkedő eseménye a
városnak, így az összegzés elfogadásával
egyúttal arról is határozott a testület,
hogy - a lehetőségek szerinti mértékben
- a jövőben is forrást kell biztosítani a
rendezvényre a költségvetésben.
Elfogadta a testület az Integrált
Városfejlesztési Stratégiát, ami azért
lényeges, mert Vác ez alapján csatlakozhat
a jövőben megvalósítandó regionális,
országos vagy akár nemzetközi léptékű
nagyberuházásokhoz.

Kiváló diákokat
köszöntöttek
Átadták a Vác Város Kiváló
Diákja kitüntetéseket szeptember
24-én a testületi ülés előtt. Kuska
Em e se ( Petőfi- iskol a), M á ró
Zsófia Laura (Földváry Károlyiskol a), A lexy M il án ( Ju h ász
G y u l a- i s k ol a) , Tó t h K á r ol y
(Boronkay György Műszaki SZKI.,
Gimnázium és Kollégium), Párizs
Eszter (Piarista Gimnázium és
Kollégium) és Csizmadia Kinga
(M ad ách - g im n á ziu m) k ap ot t
el ismeré st az előző tanévben
elért eredményeik jutalmaként.

Díszelőadás az Idősek Világnapján
Vastapsos sikert aratott az idősek körében a tiszteletükre rendezett városi ünnepségen - melynek a Váci Dunakanyar Színház adott helyet - a Jászai Mari-díjas, a város díszpolgári címével is elismert, idén a Magyar Érdemrend
Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesített Kalocsai Zsuzsa operettprimadonna fellépése. A nézőteret
zsúfolásig megtöltő szépkorúak nagy tetszéssel fogadták a saját versét előadó kortársuk, Kiss Ernőné szavalatát is.
A szórakoztató ünnepi eseményt
a Vác Város Önkormányzat Idősek
Otthona és Klubja szervezte már
hagyományosnak mondható Idősek
Akadémiája sorozatának nyitányaként.
- Nagy öröm, hogy itt együtt köszönthetjük a város különböző intézményeiből érkezett időseket és a nyugdíjas
klubok, egyesületek tagjait. Ezzel a kis
programsorozattal is szeretnénk kifejezni a szépkorúak iránti szeretetünket és megbecsülésünket. Köszönettel
tartozunk áldozatos életükért, azért,
hogy tanulhatunk bölcsességükből -

mondta Szmolár
Attila, a szervező
önkormányzati intézmény igazgatója.
Mokánszky
Zoltán sportért és
kultúráért felelős
alpolgármester köszöntője bevezetéseként citálta Sütő
András örök érvényű gondolatát, miszerint: „Önmagát
becsüli meg min-

den nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.”
- Önök is tovább építették mindazt,
amit örökül kaptak a korábbi generációktól, nekünk szintén az a feladatunk,
hogy folytassuk ezt az értékteremtő,
hagyományápoló küldetést, hogy aztán nyugodt szívvel adhassuk tovább
a stafétabotot az utánunk következő
korosztályoknak - mondta a városvezető.
A Idősek Akadémiája folytatásában fellépett Tóth Éva és Leblancz
Győző, majd Suzy és Jolly koncertje
zárta az eseménysorozatot. Ribáry Z.

DÖNTÖTT A TESTÜLET
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A testületi ülésről
jelentjük
A napokban elhunyt Patrik Nándor volt önkormányzati képviselő
tiszteletére egyperces néma felállással kezdődött a képviselő-testület októberi ülése.
A folyamatban lévő és tervezett
beruházások aktualitásáról szóló
jelentés fontosabb információi:
A központi parkoló, a mélygarázs
h aszn álatba vételéhez szü kséges
előkészítő munkálatok során a volt
„Peti bolt” épü letének ré szleges
bontása a terveknek megfelelően
m e g t ö r t é n t , a t e l e k á t a l a k ít á s
elkezdődött. A városrészi alközpontok
kialakítását célzó folyamatban a város
megkapta az útépítési engedélyt
a Kálvin utcára von atkozó an, a
ter vezett b eru h ázásra pályázati
forrást kell keresni. A helyi közösségi
közlekedési szolgáltatásra meghirdetett
tenderre már több jelentkező is van.
Újra kell engedélyeztetni a tervezett
Vác-Gödöllő regionális kerékpárút
kivitelezési tervét, megkezdődtek az
ezzel kapcsolatos egyeztetések. Az új
döntések sorában a képviselő-testület
jóváhagyta a nemrégiben megalapított
Vá c i S z a k k é pz é si C e n t r u m m a l
kötendő vagyonkezelési szerződést,
amely két helyi oktatási intézményt
( I . G é z a K i r á l y Kö zg a z d a s á g i
Szakközépiskola, Boronkay György
Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium
és Kollégium) érint elsősorban, melyek
a KL IK-től a Nem zetgazd asági

Bővülő források
és migráció
A Pest megye településeinek pályázati
lehetőségeit érintő információról
és a migrációs krízisről ejtett szót
a művelődési központban tartott
sajtótájékoztatóján Harrach Péter, a
választókerület országgyűlési képviselője.
- Nagy gondot jelentett eddig a
Pest megyei településeknek, hogy
mivel a kivételezett helyzetű főváros
agglomerációs területébe tartoznak,
uniós forrásból igen csekély lehetőségük
v a n t á m o g at á s ok e l n ye r é s é r e .
Az itteni kistérségeket képviselő
társaimmal viszont elértük, hogy a
versenyhátrányt némiképp kompenzálva
a hazai fejlesztési keretösszegek
meghatározásakor megkülönböztetett
figyelmet kaphatnak településeink.
Így az elkövetkező egy-két évben több
milliárd forint áll majd rendelkezésre

Minisztérium fenntartásába, a VSZC
kezelésébe kerülnek.
A g ré m iu m a r ról is dö ntött,
hogy a város szívesen helyet ad a
főtérre egységesen visszakerült, a
nyáron újraavatott I. világháborús
em lékművet al kotó C ser Károly
gipszmintája alapján készítendő Attilalovasszobornak, a tervezett helyszín a
vár alatti terület.
A testület áldását adta a Váci Vízmű
SE - pályázati forrásból megvalósítandó
- t e r v e z e t t u s z o d a fe j l e s z t é s i

beruházásaira, ezek révén solár fólia
borítást kaphat a strandfürdő és
uszoda 33 méteres főmedencéje, illetve
a létesítményegyüttes fedett részében,
a 25 méteres medence terében új,
8x4 méter alapterületű sarokíves
tanmedence épülhet a közeljövőben.
Többségi döntéssel a képviselőtestület egy politikai nyilatkozatot
is el fogadott, melynek lényege,
hogy az önkormányzat támogatja a
kormánynak a tömeges migrációval
kapcsolatos intézkedéseit.

elsősorban gazdaságfejleszté sre,
munkahelyteremtő beruházásokra
- j el entet te b e H a r r ach Pé ter.
A képviselő ezután megfogalmazta,
hogy bár sokan csak menekültkérdést,
át m e n et i m ig r á c ió s prob l é m át
emlegetnek, valójában Európa tömeges
népvándorlással küzd, mint mondta,
egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy
ráadásul irányított folyamatról van szó.
- Egy irányított bevándorlásról van szó
véleményem szerint, amely demográfiai
okokra vezethető vissza. Vannak olyan
politikai erők és jelentős gazdasági
szereplők, akiknek érdeke az, hogy
a migránsok az érintett országokból
Európába jöjjenek. A kormány viszont
eltökélt abban, hogy Magyarországot
szeretnénk megőrizni olyannak,
amilyen eddig volt, és nem kívánunk
úgynevezett multikulturális társadalmat
építeni - szögezte le a politikus.

A 3-as körzet egy éve
címszavakban
Lassan egy éve, hogy megalakult
az új önkormányzat, így Pető Tibor alpolgármester, a 3-as körzet képviselője
röviden összefoglalta, milyen fejlesztések valósultak meg ebben az időszakban
a belvárosi-alsóvárosi városrészben.
- Kétségtelenül a Flórián utcai felnőtt- és gyermekorvosi rendelő felújítása kívánkozik az első helyre, hiszen a
megszépült-korszerűsített egészségügyi
központban jelentősen javultak az ellátás
körülményei. Fontos lépés volt az Eötvös
utca egyirányúvá változtatása a Báthori-iskola előtt. Régi gondot sikerült megoldani
a várlépcső fölötti kis köz kockaköves burkolásával, hiszen itt esős időben korábban
rendre nagy sár keletkezett, sok bosszúságot okozva az arra járóknak, és ennek
most már vége. Megszépült a Tímár utca

Jubilál a Sirály
utcai óvoda
Negyven évvel ezelőtt kezdte meg
működését a Sirály utcai óvoda, a
jubileum alkalmából október 2-án kis
ünnepséget rendezett az intézmény.
A folyosón gazdag fotókiállítás
látható az elmúlt évtizedekről, de a
tablók nem az intézmény - esetleg a
sajtóban is - dokumentált eseményeiről
szólnak elsősorban, hanem sokkal
inkább a hétköznapi életről, főszerepben
a gyerekekkel és nevelőikkel, vagyis
nagyon sokan magukra ismerhetnek
a k it ű z ö t t r é g i fe l v é t e l e k e n .
Kandi Józsefné tagintézmény vezető
elmondta: hat csoportjuk van, évről
évre jelentős a túljelentkezés, ami miatt
rendre létszámkeret túllépési lehetőséget
kell kérniük, de szavai szerint ez
nem teher, sőt inkább öröm, hiszen
így konkrét visszaigazolást kapnak
arról, hogy jól végzik a munkájukat.
Szinovszki Ágnes, a Deákvári
Óvodák igazgatója szintén kiemelte,
h o g y a S i r á l y u t c a i ó vo d á b a n
folyamatosan maximálisan kihasznált
a férőhelykeret, illetve a szakmai
munka kapcsán hozzátette: fontos,
hogy az idei évtől gyógypedagógus
mu n katárssal egé szü lt ki az itt
tevékenykedő szakemb erc sapat.
- Eg y örök é r vény ű görö g
bölcsességet idézve a gyökereket nem
látni, de tudni kell, hogy azok tartják
a fát. A felnövekvő generációk nevelése
terén pedig ezt az alapot közösségi
értelemben az óvodai évek jelentik. Tehát
nagy felelősségük van a kisgyerekekkel
foglalkozó szakembereknek, és büszkék
lehetünk, mert a város intézményeiben
kiemelkedő színvonalú a szakmai
mu n k a - mondta kö szöntőjéb en
M ok á n szk y Z olt á n sp or té r t é s
kultúráért felelős alpolgármester.
és a Budapesti főút találkozásánál lévő kis
térség, amiben a Váci Városfejlesztő Kft.
mellett főszerepet vállalt az itt lévő kávézó
tulajdonosa is, ami rávilágít, hogy összefogással, civil aktivitással is sok mindent
meg lehet oldani - mondta Pető Tibor.
Megemlítette: programjának fontos
eleme a közösségi összefogás erősítése,
ennek jegyében hamarosan kezdeményez
egy akciót Adj egy napot a Rózsakertnek
címmel, aminek során reményei szerint
sokan segítenek majd a park szépítésében
- szavai szerint ez a hely amúgy kiemelt
szerepet kaphat a jövőben, hiszen ideális helyszínt kínál szórakoztató családi
programokhoz, kulturális eseményekhez.
- Aztán természetesen más közterületeinknek is adhatunk majd egyegy napot - közösen téve azért, hogy
szebb, tisztább legyünk a környezetünk
- mondta a képviselő alpolgármester.
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Díjazott zöld megoldások

Ovi-foci családi nap a stadionban

A Kisvác-Középvárosi Óvoda Csányi körúti tagóvodája A Vác Város Labdarúgó Sportegyesület idén már harés a Madách-gimnázium is jelentős támogatást nyert madik alkalommal rendezte meg ovi-foci napját, tehát
az idén a Duna-Dráva Cement Kft. „Zöld megoldás” mondhatjuk, mostanra hagyománnyá vált az esemény.
Október első hétvégéjén csaknem 150 család tagjai tölcímű pályázatán.
tötték meg élettel a stadiont.
A helyi közösségek, intézmények
környezetvédelmi programjait és
fejlesztéseit segíti - immár öt éve - a
DDC „Zöld megoldás” pályázata.
A C sá nyi kö r úti t agóvod a
interaktív tanösvény-pályázatával nyert
támogatást. A Madách-gimnázium pedig
azzal, hogy az aktuális karbantartó
beruházáskor víztakarékos csapokat
szereltettek fel, kisebb fogyasztású
lámpákkal korszerűsítették a világítást,
kerék pá r t á rol ó t a l a k ított a k k i,
virágosítottak és az újrahasznosítás
j e g yé b e n r a k l a p o k b ó l k é s z ü l t
ülőalkalmatosságokat tettek az udvarra.
- Nagyon fontos újabb és újabb
megoldásokat keresni annak érdekében,
hogy minél kevesebb vizet, elektromos
energiát fogyasszunk, hiszen a Föld
tartalékai végesek. Pályázatunk célja,
hogy a környezettudatos gondolkodás
minél szélesebb körben elterjedjen. Jó
lenne, ha a pedagógusok segítségével
a fiatalok beszélgetéseiben ez a téma
is fel-felmerülne, aztán tovább vinnék
a szemléletet családjuk mindennapi
életébe - mondta Szarkándi János, a
DDC elnök-vezérigazgatója a Madáchgimnáziumban rendezett díjátadón.
Pető Tib or alpol gá r m e ster
nagyszerű kezdeményezésnek tartja

a „Zöld megoldás” pályázatot, mert a
felnövekvő generációkat különösen
é r intő ké rd é sre ir á ny ít j a r á a
figyelmet a DDC kezdeményezése.
- Azért is dicséretre méltó ez a már
hagyományos pályázat, mert amikor a
DDC először meghirdette, még nehéz
gazdasági helyzetben volt, mégis áldoztak
erre a nagyon fontos célra, a jövő generációk
érdekében - fogalmazott Pető Tibor.
A z alpol gá r m e ster vé gezet ü l
m eg jeg yezte: a z sem m el léke s,
h og y a vá ros ok t at á si- n evelé si
intézményei így forráshoz jutnak a
környezettudatos gondolkodást segítő
programok, az energiatakarékos
fe j l e s z té s e k m e g v a l ó sít á s á h oz .

Futball egyesületről lévén szó, a
főszerepben természetesen a foci volt:
négy különböző állomáson még mindig
aktív futballisták játszottak a gyerekekkel.
Mivel az egészséges életmódhoz
a spor tol ás m el lett a h elyes
táplálkozás is hozzátartozik, egy
nagy sátorban az egyesület hölgy
labdarúgói finomabbnál finomabb
gyümölcsöket kínáltak a résztvevőknek.
Mindezen túlmenően a gyerekek
tal ál kozh attak rendőrök kel,
kipróbál h atták az ugráló várat,
lovagolhattak pónikon, alkothattak
a kreatív sátorban, csináltathattak
maguknak csillámtetoválást, arcfestést
és lufiállatkákat is, amelyeket egy
igazi b ohó c ké szített el nek ik.
Az egyesület apró ajándékokkal
is készült a tevékeny ovisoknak,
hiszen, aki legalább négy dolgot
k ipró b á l t a n ap fol y a m á n , a z
kis ajándékcsomagban részesült.
A V VLSE vár minden focizni
vágyó gyermeket: a legkisebbek (20102011-es születésűek) Tollayné Rittinger
Andreánál jelentkezhetnek, Rusvay
Gergely a 2009-es, míg Vén Gábor a
2008-as fiúk és lányok jelentkezését várja.
- Az egyesületnek az a stratégiája,

hogy minél inkább vigyük be a
játékot, a focit és a többi népszerű
labdajátékot az intézményekbe. Ez
nagyon fontos az egészséges életmódra
nevelés szempontjából. Ugyanakkor
szem előtt tartju k a kü lönböző
korosztályú csapatok utánpótlás
nevelését is, és az ovifoci program
kiváló lehetőség a tehetségkutatásra
- mondta Pető Tibor fejlesztésekért
felelős alpolgármester, a VVLSE elnöke.
A városvezető hozzátette: három
városrészben már van ovifoci pálya, és
az a cél, hogy hamarosan Alsóvárosban
is legyen ilyen létesítmény, majd a
folytatásban az önkormányzat és az
egyesület iskolai szinten is igyekszik
elindítani egy ilyen beruházó programot.

Középpontban a duális szakképzés
Az idén is nagy siker volt a már hagyományos - október 7-én rendezett - pályaválasztási kiállítás, melyen a helyi
középfokú intézmények mellett számos távolabbi középiskola is bemutatta kínálatát a továbbtanulás előtt álló általános iskolás fiataloknak a városi sportcsarnokban.
- A korábbi évtizedekhez képest mára
jelentősen megnőtt a szakképzés presztízse,
hiszen az intézményekben az elméletet
és a gyakorlatot egyre inkább ötvöző
duális oktatás révén igazán piacképes
tudást szerezhetnek a diákok - emelte
ki az esemény kapcsán Harrach Péter, a
választókerület országgyűlési képviselője.
A Váci Járási Hivatal vezetője,
Maruszki Gábor örömét fejezte ki,
hogy Vác őrzi kiemelkedő iskolaváros
szerepét. Mint fogalmazott, rendkívül
szerteágazó a helyi középiskolai képzési
kínálat. Szavai szerint a városban és a
térségben élő fiatalok kivételesen kedvező
helyzetben vannak, mert lakóhelyükön
vagy ahhoz nagyon közel megtalálhatják
az életcéljuknak, érdeklődési körüknek
megfelelő középfokú oktatási intézményt.
A p á l y a v á l a s z t á s i k i á l l ít á s
kiváló alkalmat adott a július 1-jével
megalapított Váci Szakképzési Centrum

bemutatkozására is, az új intézményhez
hét iskola tartozik tagintézményként:
Vácról a Király Endre Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium, a Boronkay
György Műszaki Szakközépiskola és
Gimnázium, a Selye János Egészségügyi
és Szociális Szakképző Iskola, az I. Géza
Király Közgazdasági Szakközépiskola,
továbbá a gödöllői M adách Imre
Szak közé piskol a, Szak iskol a é s
Kollégium, az aszódi Petőfi Sándor
Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola
és Kollégium, a szentendrei Petzelt
József Szakközépiskola és Szakiskola.
- Az alapítói szándék szerint az
a fő feladatunk, hogy a mindenkori
munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan
alkalmazkodva szervezzük a térségi
szakképzést. A felnőttképzésben is fontos
szerepet kaptunk. Szeretném kiemelni,
hogy a szakképzési törvény változása
lehetővé teszi a második szakképesítés

térítésmentes megszerzését felnőttoktatás
keretein belül - mondta Dudás Tibor, a
Váci Szakképzési Centrum igazgatója.
- Tény, hogy önkormányzatunk
szívesen maradt volna fenntartó, de
az intézmények működtetőjeként az
új helyzetben is igyekszünk nagyon
jó gazdái lenni az iskoláknak. Vác

iskolaváros volt már a régi időkben
is, ma is az, és kijelenthetjük, hogy a
jövőben ugyancsak megőrzi ezt a szerepét.
Mindent megteszünk az intézmények
zavar t a l an mű kö dé se, a m agas
színvonalú oktatás tárgyi feltételeinek
biztosítása érdekében - jelentette ki
Mokánszky Zoltán alpolgármester. R. Z.

Teljes a mártírok váci arcképcsarnoka
A nemzeti gyásznap váci
megemlékezésén Csánki Sándor, a
Petőfi-iskola igazgatója méltatta az
aradi vértanúk és Batthyány Lajos,
az első felelős magyar kormány
miniszterelnöke hősiességét, majd az
intézmény diákjainak műsora és az
Esze Tamás Dalárda fellépése tette
teljessé a méltóságteljes eseményt.
Csán ki Sándor beszédében
h a n g s ú l yoz t a a for r ad a l om é s
szab ad ságh arc leveré se ut á n i
megtorlás példátlan kegyetlenségét,
majd zárszóként - minden vértanúra
értelmezve a gondolatot - többes számba
tette Teleki László Batthyány Lajos
előtt tisztelgő klasszikus mondását,
mint fogalmazott: emlékük örökké élni

fog szíveinkben, emlékük élni fog az
utolsó magyar legutolsó lélegzetvételéig.
Az egy évvel ezelőtti nemzeti
gyásznapon Fördős Attila polgármester
felhívta a figyelmet, hogy az aradi
tizenhárom vértanúval egy lapon
kell említeni további négy kivégzett
h ő s t , O r m ay N o r b e r t h o n v é d
ezredest, Kazinczy Lajos honvéd
ezredest, Ludwig Hauk alezredest és
Lenkey János honvéd vezérőrnagyot.
„Bízom benne, hogy akár már
a következő évi megemlékezésen
nekik is lehet itt emléktáblájuk, ezzel
az egé sz Kárpát-medencében az
egyetlen olyan település lenne Vác,
ahol ilyen kiteljesített emlékhelyen
róh atju k le keg yeletü n ket a

m á r t í r ok e l őt t ” - fo g a l m a z ot t
akkor a város első számú vezetője.
És a szó nem szállt el, tett követte,
ugyanis Fördős Attila felkérésére
Zu b ov it s G yö rkö s E r z s é b et a z
idei megemlékezésre elkészítette a
négy kis emléktáblát, kiegészítve
a szintén október 6-án, Budapesten
kivégzett Batthyány Lajos portréjával.
Ribáry Zoltán
Az idén tizenkilenc csapat indult
október 4-én a Váci Reménység
Egyesületnek az aradi vértanúk
emléknapjához kötődő hagyományos
keg yeleti váltófutásán , ez az
esemény évről évre fontos része
a városi megem lékezésnek.

A Virágos Vác verseny sikertörténet
Az idén is nagyon sokan vettek
részt a már hagyományos „Virágos
Vác” környezetszépítő közösségi
programban, amelynek díjazottjai
október 13 - án, a városh áza
d íszterm é b en rendezett ü n n epi
eseményen vehették át az elismeréseket.
- Ez a környezetszépítő közösségi
program sikertörténet, amit ékesen
bizonyít, hogy évről évre nagyon sokan
csatlakoznak a kezdeményezéshez. Igaz
ez mind a négy kategóriára, hiszen
a családi házak, a társasházak, a
cégek és az intézmények versenyébe
is rengeteg résztvevő nevezett be
az idén is. Ez pedig arra sarkallhat,

h og y a jövő b en m é g tovább
bővítsük a nevezési lehetőséget,
jövőre például akár már virágos
utca kiírást is meghirdethetnénk
- mondta köszöntőjében
F ö r d ő s A t t i l a p o l g á r m e s t e r.
Ezt követően a vá ros el ső
sz á mú vez etőj e , Pető Tib or é s
Mokánszky Zoltán alpolgármesterek
és Mezei Helga főkertész átadták
a d íjazottak n ak a m egé rdem elt
okleveleket és a kiemelt díjakat.
Ami a kiemelt elismeréseket illeti
- negyedszer is a díjazottak közé
rangsorolva - Virágos Vác - Virágos
Ház kitüntető tábladíjat kaptak: özv.

Hornicsek Istvánné, Pintér Lászlóné,
Nagy Sándor (családi házas kategória),
társasházi kategóriában a Gombási
út 1-3., a Nagymező utca 65., a Szélső
sor 11-17. és a Zöldfa u. 32. alatti
társasházak, továbbá a Fónagy és Walter
Vendég- és Borház (céges kategória).
A szervezők újdonságként bronz
oklevél elismerésben részesítették
a zok at a ré sz t vevő ket , a k ik
korábban már elnyerték a Virágos
Vác - Virágos Ház kitüntető címet,
és az idén is a díjazottak közé
kerültek.

Felszentelték a felújított Regőczi-kápolnát
Száz évvel ezelőtt született Regőczi
István, az Isten vándora, ahogy magát
jellemezte, s ahogy az utókor is tiszteli,
a jeles évforduló alkalmából október
4-én vasárnap Beer Miklós megyés
püspök újraszentelte a váci Rákóczi
téri kápolnát, amelyet valójában
Regőczi-kápolnaként ismernek a
hívek, s amelyet az elmúlt fél évben
kívü l- belü l teljesen felújítottak.
A hatvan millió forint összegű
felújítás az egyházmegye és a hívek
támogatásából valósulhatott meg,
illetve a városi önkormányzat is
h ozzájá r u lt a k ápol n a új élet re
keltéséhez azzal, hogy az épület
előtti terü letet az egyh ázközség
rendelkezésére bocsátotta,
szabadtéri programok rendezéséhez.
A kápolna építtetője maga Regőczi
István volt, a mostan i felújítás
motorja pedig a Vác-Felsővárosi

Plébániát vezető dr. Csáki Tibor atya.
Az október 4-ére rendelt evangéliumi
igehely zárása így szól: „Engedjétek
hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne
tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké
az Isten országa. Bizony, mondom
néktek: aki nem úgy fogadja az Isten
országát, m int egy kisgyermek,
semmiképpen sem megy be abba...”
- Keresve sem lehetett vol n a
megfelelőbb szentírási idézetet találni
erre az alkalomra, hiszen Regőczi István
atya, aki otthont alapított városunkban
a hadiárváknak, ahogy ő nevezte
őket, a sasfiókoknak, a rászoruló
k icsinyek, fiatalok fel k arol ását
tekintette egyik fő küldetésének mondta többek között homíliájában
B e er M ik ló s m eg yé s pü spök.
Az ün nepi eseményen Fördős
Attila polgármester megfogalmazta:
ma, amikor Európában egyre inkább

megkérdőjeleződnek a keresztény
gyökerek és értékek, különösen fontos,
hogy Vácott megújult a Regőczi-kápolna.
- Ez a z é pít kezé s, ez a z
ün nepi esemény biztató jel arra
vonatkozóan, hogy a keresztény
gyökereket ápoló magyarságnak van
jövője - hangsúlyozta a városvezető.
A kápolnaszentelés alkalmából az
épület falára emléktábla is került,
tiszteleg ve a 10 0 éve szü letett,
szent életű, a kom mu n izmus
évtizedeiben többször bebörtönzött
Regőczi István, az „Isten vándora”,
a „Saskirály” tiszteletére. R . Z .
Október 18-án a Fehérek templomában
jótékony célú hangversenyt adott az
Angel ica kórus é s a Vox Hu m an a
É n e k k a r, a k ö z r e m ű k ö d ő k a z
ön kéntes adom ányokat a Regőczik á p o l n a j a v á r a a j á n l o t t á k fe l .
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KULTÚRA

KRÓNIKA
Megemlékezés a magyar szabadság napján

Útszéli keresztektől
a templomi kincsekig

történész, egyetemi tanár, korábbi
honvédelmi minisztériumi államtitkár volt.
Több híres vagy kevésbé ismert
ember személyes sorsának egy-egy
momentumát felidézve a neves történelemkutató kijelentette: azok tudnak
- akár az életüket kockáztatva-feláldozva - részesévé válni egy történelmi
jelentőségű eseménynek, akiknek fontos a nemzeti önrendelkezés, akikben
lobog a szabadságvágy.
- Amit ’56 forradalmárjai és szabadságharcosai tettek, az világra szóló
hősies cselekedet volt. Az a néhány
őszi hét az egész világot felrázta, alapjaiban megrendítette a kommunista
nemzetköziséget. Számos adósságot
törlesztve még sok mindent kell tenni
azért, hogy ezt a tényt soha ne felejtse el az utókor, és az unokáink
unokái is tudják, mekkora áldozatot
hozott a magyar nép, példát mutatva
minden nemzetnek - hangsúlyozta
Raffay Ernő.
Összecsengett gondolatával dr. Somorjai Gábor, a mártír dr. Brusznyai
Árpád egykori tanítványának véleménye, miszerint az oktatáspolitikának
még sok adóssága van ’56 kapcsán, így
például szavai szerint tantervi feladat-

Az Ars Sacra című hagyományos
országos művészeti programsorozat
keretében az egyházmegye kulturális
kö z p ont j áb a n , a C re d o - h á zb a n
nagyon sokan megtekintették az
elmúlt hetekben Cservenák Péter
és Szalay Ákos kettős fotótárlatát.
Szalay Ákos a Vácott és a város
közvetlen h atárában álló útszéli
keresztekről készült fotóit tárta a
közönség elé, továbbá kiállított három
tablót, egyet a harmincöt váci útszéli
kereszt illetve feszület rövid leírásával,
egyet Jámbor Andrea építészről (19652015), aki rajzos felmérést készített a
Vöröskeresztről, a Dinka-keresztről és
Koplam Mári keresztjéről, a harmadikat
pedig Mirkó Ferencről, aki 1960tól kezdődően feltérképezte ezeket
a szakrális közkincseinket, részletes
dokumentációt összeállítva mindegyikről.
C serven ák Péter ped ig olyan
képpárokat mutatott be, amelyeken
Vá c e g y- e g y te m pl om a i l l et ve
védőszentjük ábrázolása szerepel.
A ket tős t á rl at m eg nyitó j á n
Pálos Frigyes prépost, őrkanonok,
múzeumigazgató egyebek mellett
kiemelte: az útszéli kereszteknek többek
között helymeghatározó szerepük
van, ugyanakkor nagyon sok közülük
igazán kvalitásos művészi alkotás, de

Az október 23-ai nemzeti ünnep
váci megemlékezésén vissza-viszszatérő gondolat volt, hogy miközben a világtörténelemben már
méltó helyére került az 1956-os
forradalom és szabadságharc,
addig idehaza még sok adóssága
van az utókornak az ötvenkilenc
évvel ezelőtti eseményekkel kapcsolatban - a meghurcolt hősök
rehabilitálása és a vétkeseket
elítélő igazságszolgáltatás terén
ugyanúgy mint a tényeket minél
részletesebben feltáró kutatómunka, az oktatás vonatkozásában.
A megemlékezés a hagyományokhoz híven a fegyháznál lévő emlékműnél kezdődött, majd a résztvevők sorra
fejet hajtottak és virágokat-koszorúkat
helyeztek el dr. Kristóf Béla egykori
polgármester, Pap Béla néhai református lelkész, Komáromi Kornélia
posztumusz díszpolgár, Kovács Ottó
mártír - majd a zeneiskolai emlékünnepség után - a koholt vádakkal kivégzett dr. Brusznyai Árpád tanár, a
meghurcolt dr. Pétery József püspök
emléktáblájánál.
A zeneiskolában rendezett megemlékezés szónoka ezúttal Raffay Ernő

tá kellene tenni, hogy a középiskolai
évek során legalább egyszer minden
diák eljusson a rákoskeresztúri új köztemetőbe, hogy a 301-es parcellánál
szembesüljön a ténnyel, milyen sok
áldozata volt a forradalom utáni kegyetlen megtorlásnak. Ribáry Zoltán
A zeneiskolai megemlékezésen közreműködött a Vác Civitas
Szimfonikus Zenekar (karnagy:
Sándor Bence), Huszáér Anita
énekművész, Cs. Nagy Ildikó zongoraművész és Smál-Szilaj Gábor
a Fónay-Humánia Társulat tagja

Kartonváros épült október 21-én
a Konstantin téren az Ipress Center
„Újrahasznosított történelem” című
pályázati kezdeményezése kapcsán, tíz
középiskolai csapat helyi emblematikus
- jellemzően főleg egyházi - épületek
legfeljebb két méter magas makettjeit
é pítet te fe l k a r ton d ob oz ok b ó l .
A versenyt végül a Boronkayiskola Bor-Art nevű csapata nyerte
meg a börtönkápolna kicsinyített
másának megalkotásával - a csapat
tagjai velencei városnéző utazást
nyertek, illetve iskolájuknak 500 ezer
forint támogatást közösségépítő célra.

Játszótér önerőből,
képviselői ajándékkal

,

vulkanizáló/kazánkezelő,
szerelő,
karbantartó (elektromos / lakatos),
csőhajlító/gépbeállító/gépkezelő,
targoncás.

Kartonváros
épült - jórészt
templomokkal

Van egy kis játszótér Deákváron,
a Párta utcában, melyet a környező
tömbházakban élők alakítottak ki
önerőből. A választókerület képviselője,
Mokánszky Zoltán alpolgármester
szavai szerint ez nagyszerű példa
arra, hogy a lakóközösségek maguk is
tehetnek közvetlen környezetük szebbé,
komfortosabbá tételéért. A városvezető
saját fizeté séből, ajándék ként a
napokban egy strapabíró, tetszetős
csúszdát állíttatott fel a helyszínen.
- Kilencvenhat család él a környező
tömbházakban, és úgy gondolták, hogy
szükségük van egy kis játszótérre,
ahol a szabad levegőn is biztonságban
tudhatják a kisgyerekeket. De ez a
hely egyúttal a felnőtteknek is fontos
találkozási pontot kínál, jól kihasználja

Szőnyegtisztítás
15 m2 felett 1000 Ft/m2
15 m2 alatt 1300 Ft/m2
Háztól házig
Telefon: (06-30) 296-1771.

tehát a közösség. Nagyon tetszik ebben
az összefogásban, hogy az itt élők úgy
gondolják, nem lehet mindent a várostól
elvárni, saját maguk is tehetnek
környezetük élhetőbbé tételéért, ez
példa értékű, ezért döntöttem úgy,
hogy meglepem őket ezzel a csúszdával
- fogalmazott Mokánszky Zoltán.
A városvezető hozzátette: az
ajándékozás egy program kezdete,
ugyanis választókerületében több
más helyszínen ugyancsak szükség
van különböző szabadtéri játékokra,
így a jövőben más lakóközösségeknek
is adományozni kíván ilyen eszközöket.

A Váci Városfejlesztő Kft.
állást hirdet
műszaki ügyintézői
feladat betöltésére.
A munkakör betöltésének feltétele a felsőfokú
mérnöki végzettség, amelyről részletesen a:
http://www.vacholding.hu/aktualitasok/
hirek/1_642_Allashirdetes.html
oldalon lehet olvasni.
Az állásra jelentkezők önéletrajzát az
abonyi.peter@vacholding.hu
címre várjuk.

Az ember tragédiájának
színei domborműveken
Madách Imre: Az ember tragédiája című műve és Zichy Mihály
híres grafikai illusztrációinak az
ihletésére készült Kardos Tibor
szobrász kerámia domborműsorozata, amelyet - az Őszi Művészeti
Hetek keretében - a művelődési
központban, a Madách Kávézó
galériájában tekinthetnek meg az
érdeklődők.
Az október 9-én tartott megnyitón
Fördős Attila polgármester elöljáróban
megemlítette, hogy Az ember tragédiája
a magyar és a világirodalom egyik
kiemelkedő jelentőségű alkotása,
amelyhez Zichy M ihály nagyívű
illusztráció-sorozatot készített, Kardos
Tibor pedig az irodalmi műnek és a
hozzá kapcsolódó grafikai alkotásoknak
az ihletésére domborművekbe foglalta
a különböző színek egy-egy jelenetét.
- Ezek a mesteri domborművek
méltó illusztrációi a drámának, és hogy
egy kicsit a technikáról is szóljunk,
fontos megemlíteni, hogy a magastűzű
kerámia egy különösen nehéz válfaja a
plasztikának, ráadásul Kardos Tibor
ebben a sorozatában a mázazáshoz
kikísérletezett egy olyan antikolt, aranyba
játszó színt, ami igazán illik a magasztos
témához - mondta a városvezető.

talán a legfontosabb, hogy sokakat
megállítanak imádkozni úton járva.
- É s c sod á l atos dolog, h og y
mindig vannak, akik csendben, szinte
titokban ápolják ezeket a kereszteket,
r e n d b e n t a r t j á k a fe s z ü l e t e k
környezetét - mondta Frigyes atya.
Cservenák Péter képei kapcsán pedig
azt emelte ki, hogy a fotópárokkal az
alkotó - rá jellemző módon - ismét olyan
összeállítást készített, amely okulásra,
ismeretbővítésre szolgálhat bárkinek, a
helybélieknek is, hiszen a fotók számos
váci templomból megmutatnak első látásra
csak keveseknek feltűnő szép részleteket.
- Az ragadott, ragad meg az útszéli
keresztekben, hogy megmaradtak hosszúhosszú éveken, évszázadokon át, illetve ha
el is tűnt, teljesen porba dőlt egyik-másik,
rendre újakat állítottak a helyükre, és ez
így van manapság is - mondta Szalay Ákos.
- Valóban okulásra készítettem a
fotópárokat, hiszen rengeteg kincsünk
van, amelyek nem elég ismertek fogalmazott Cservenák Péter. R. Z.

A m egnyitó n közremű kö dött
Molnár András operaénekes és Fazekas
László ütőhangszeres művész-tanár
is, mindketten nagy sikert arattak.
Kardos Tibor 1950-ben született
Körösladányban. Az általános iskola
elvégzését követően híd- és vízépítő
technikusi végzettséget szerzett, majd a
katonai főiskolára került. Diákévei után
volt létesítményfelelős Százhalombattán,
a kőolajiparban, aztán hosszú éveken
át vállalkozóként, cégvezetőként
dolgozott különböző területeken - de
a képzőművészet, amellyel már fiatal
korában elköteleződött, eközben is mindig
fontos részét jelentette az életének, így
mesterkurzust is elvégzett a főiskolán.
Foglalkozott grafikával, festészettel,
intarziakészítéssel, fa- és kőszobrászattal,
de a fő vonulatot jó ideje már a
domborműves kerámia, a csempemozaik
műfaj jelenti művészi munkájában.
Kardos Tibor művei mellett felesége,
Kardos Éva öt kerámia-csempemozaik
táblaképe is megtekinthető. Ribáry Z.

Duett: festő és fotós
kettős tárlata

Orvos András festő- és Fekete István
fotóművész - Duett címmel - izgalmas,
időutazó anyaggal rukkolt elő a Magyar
Festészet Napja alkalmából rendezett
kiállításon, a Lyra Könyvesházban.
Vajon mivé alakul a múlt a jelen
szűrőjén át? Hogyan festjük át azt akarva,
akaratlanul? És hogyan tudjuk feltárni,
kibontani az idők során rárakódott
rétegek alól? - a kiállított művek efféle
kérdésekre is választ kereső kísérletek.
Fekete Ist ván b emutatott
m űve ive l , k ö z e l n e g y ve n é ve t
ny ú l vissza saját mú ltjába.
A neves fotóművészről ma már kevesen
tudják, hogy egykor festőnek készült és
csak a húszas évei derekán váltotta fel a
palettát fényképezőgépre. E kitérő egyik
dokumentuma a kiállítási anyag alapját
képező festmény, a hajdani - a művész
szavaival élve – „a saját útját és helyét
lázasan kereső” 17 éves, képzőművészeti
fő i s k o l á r a k é s z ü l ő f i ú n a k a
képe. Aminek – meséli - három nagyon

apró részletét emelte ki, mint „a múlt
színes fragmentumait”, majd azokat az
eredeti festmény méretére nagyította.
Az egészből kivágva e töredékek
elveszítették eredeti jelentésüket,
de közb en új jelenté st nyertek.
De a dolog pikantériáját valójában a
kimetszett részek apró mérete, illetve a
rajtuk végrehajtott, sokszoros nagyítás
jelenti, aminek következtében e képek alig
észrevehető miniatűr részleteket tárnak fel.
Orvos András a kiállításmegnyitón
elmondta: emblematikus alapmotívumait,
a geometrikus formákkal keveredő,
felnagyított virágrészleteket és bioform
alakzatokat a ’60-as -’70-es évek elejének
„korhangulata” hívta életre, s magukban
foglalják a mára legendává érett
balatonboglári tárlatok polgárpukkasztó
ízét, a pop-art, a hardage hatásait, de
valahol a mélyben benne lapulnak
ebben a kifejezésmódban a békéscsabai
g yer m eké vek é l m é ny rétegei is.
A töretlenül érvényesülő stíluson
nyomot h ag ytak az adott idők
lelkiállapotai. A művek hol megmaradtak
a korábbi korszakok élénken harsány
színeinél, hol besötétedtek, de jobbára
a redukció irányába haladtak. Ennek az
átalakulásnak izgalmas formáját láthatja
a közönség a mostani kettős tárlaton is,
egyebek közt a Virág és környezete című,
játékos perspektívából ábrázolt képen.
A kiállítás november 6-áig látható.
(Forrás: Váci Napló)

Közkincseink XXXVII.

MÁRIA NAPI BÚCSÚ
KEGYES ZOLTÁN

 Ugye mindenkinek
ismerős a Mária napi
búcsú kifejezés, viszont
valójában kevesen tudják,
hogy mit is takar. Van aki
a vásártéri mézeskalácsos-körhintás-céllövöldés
happeningre
gondol, van aki viszont az áhítatra és a
körmenetre, de szerintem nagyon kevesen
tudják, valójában miről is emlékezünk meg
vagy, hogy mit is tesznek a hívek ilyenkor.
Ha a világi hívek nem sértődnek meg, akkor bemutatnám, hogy a válasz keresése
során mit sikerült a témáról kideríteni.
Kezdjük az összetett elnevezés leginkább
evidens részével! Szeptember 12-én a
naptárra nézve látjuk Mária neve napját. A
keresztény ember egyből Krisztus édesanyjára, Szűz Máriára asszociál, tehát egyben
Isten ﬁának anyjáról is megemlékezik ekkor.
No de mi a búcsú, egyáltalán mitől búcsúzunk? Az egyház szerint a bűnbánattal
a bűntől, illetve annak következményétől
megválhatunk, innen ered a búcsú kifejezés. Búcsú tehát a bűntől, illetve az abból
következő büntetéstől, az egyház által. A
búcsújáró helyeken tehát ennek az áhítatnak a révén igyekeztek a hívek megtisztulni.
De mik a búcsújáró helyek? Nos, ezek olyan
szenthelyek, vagy kegyhelyek, ahol egykoron vagy azóta is csodák történtek-történ-

nek, vagy olyan tárgyakat, ereklyéket helyeztek el, amelyek csodákra voltak képesek.
 Jó! de, hogyan kapcsolódik a Mária nap a
búcsúhoz- illetve a búcsújáróhelyekhez?
Közép-Európában a Mária-napi búcsú gyökerei a középkor végéig nyúlnak vissza,
miután a passaui Máriahilf-kegykép a török
alóli felszabadulás szimbólumává vált. A
segítő Boldogasszony csodatévő erejét másolatok formájában igyekeztek tovább vinni.
Ezeket egyébként főként a német telepesek
hozták magukkal, miután az ország teljesen
kiüresedett a török uralom során. A kegyképeket általában olyan helyeken is felállították, ahol csodák történtek. Magyarországon
ez hamar fogadtatásra talált, hiszen a Mária
kultusz egészen Szent Istvánig vezethető
vissza, aki a hagyomány szerint Mária-Boldogasszonynak ajánlotta fel az országot.
Váci Hétkápolna búcsújáróhely. Egyrészt
csodás hely, hiszen a legenda szerint itt
látta meg László az égből aláereszkedő
angyalt amint Gézát koronázza. A török uralom alatt a csodatévő hely feledésbe merült,
mígnem egy asztalos mester és a családja,
miután a ligeti forrás vízéből ivott, a súlyos betegségből felgyógyult. A gyógyulást
követően a jámbor asztalos a Mária-völgyi
kegyszobor festett másolatát állíttatta ide.
Később Migazzi püspök templomot építtetett, míg az oda vezető utat Wirth Ferenc
kanonok díszítette fel Mária hét örömét
és hét bánatát megjelenítő stációkkal.
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KULTÚRA

KULTÚRA

A Cselédek a Váci
Dunakanyar Színházban
Október 2-án volt a premierje a Váci Dunakanyar Színházban a múlt század egyik legjelesebb színpadi szerzője, a francia Jean Genet: Cselédek című színművéből készült előadásnak.
A darab a váci teátrum és a Nemzeti
Színház koprodukciója, a rendező
Bakos-Kiss Gábor, a dramaturg Deés
Enikő, a szereplők: Pataki Szilvia,
Szabó Erika és Molnár Gyöngyi.
A színmű két fiatal cseléd és úrnőjük
drámai hármas kapcsolatát boncolgatja,
amelyben hihetetlenül erős érzelmekmegérzések motiválják a szereplőket:
irigység, kölcsönös gyanakvás, a
megalázott helyzetből vagy épp a
konvencionális úri létből való szabadulás
vágya, az egymásra utaltság érzése,
ami akár szeretetbe is átfordulhatna,
de mégsem abba fordu l, h anem
gyűlöletbe, végső elkeseredésbe és...

A darab egyik kulcsmondata,
ami nagyon hangsúlyosan
megfogalmazódik többször is, hogy
cselédek nélkül nincs „Madame”.
Hozzátehetjük: a múlt században
íródott darab örök érvényű, hiszen ma is
nagyon sokan vannak, akik cselédsorban
élnek - kiragadott példaként gondoljunk
csak az időnként sajtónyilvánosságot
kapó, vagy csak a családtagoknak
elsuttogott bébiszitter- sztorikra!
Az előadáshoz kapcsolódó újításként
a színház nyílt próbát is tartott még
szeptember végén, nagyon sokan
éltek a különleges, a kulisszatitkokba
bepillantást nyújtó lehetőséggel. Ribáry Z.

Kisunokám roppant cuki!, A
brémai muzsikusok, Hétmadár
- előadás címek a Madách
Imre
Művelődési
Központ
kisiskolásoknak szóló 2015/2016os bérleti sorozatából. De a
hagyományokhoz híven a még
kisebbeknek, az óvodásoknak is
összeállított egy nagyon színes
kínálatot az intézmény éspedig
négy előadással - Nap papa, Hold
mama, Manó apó, Nyúl Ubul, Űr
Lajos, Óz, a nagy varázsló, PomPom és társaik, Kipling legendás
állatfigurái főszereplésével.

Az óvodások mesebérlet sorozatának
első programja a Rutkai Bori Banda
fellépése volt „Sárkányjárgány” című
interaktív mesekoncert produkciójukkal.
November 10-én, 11-én és 12én a Csodamalom Bábszínház
előad ását l áth atják a g yerekek,
főszerepben Csukás István meséinek
szereplőivel, Pom Pom, Picur, Gombóc
Artúr, Órarugógerincű Felpattanó
és a társaik történeteinek bábos
előadása nagyszerű szórakozást ígér.
A P ó d i u m S z í n h á z a z Óz ,
a nagy varázsló című klasszikus
mesedarabot viszi színre a művelődési
központban - szintén három előadási

napon, január 12-én, 13-án és 14-én.
Február végén - ugyancsak három
előadási napon - a Ciróka Bábszínház:
„Hogyan lett? Kipling mesék” című
előadását láthatják az érdeklődők,
amelyből kiderül, hogy az állatokról
mindig lehet és érdemes is valami újat
tanulni, ahogyan az emberekről is...
A Hétmadár kisiskolás mesebérlet
első előadásaként november 24-én
a Pódium Színház vendégszerepel
Vácott „Kisunokám roppant cuki!”
című produkciójával, melyet Varró
Dániel költőnek a kisgyerekek és a
szülők, nagyszülők körében is nagyon
népszerű verseiből állítottak össze.

Ebben a darabban Apa és Anya féltő
szemszögéből három életutat kísérhet
végig a közönség az óvodás kortól
az iskolás életen át a szerelemig,
h ázasságig, család alapításig. Ez
a „mesevers”- előadás egyedülálló
a m ag ya r szín h á zi k ín á l atb a n .
A bérleti sorozat második előadási
napján, 2016. január 19-én a Zenthe
Ferenc Színház művészei lépnek
fel a művelődési központ színpadán,
éspedig egy klasszikus darabbal, „A
brémai muzsikusok” című mesével.
Február 16-án pedig a Katáng
együttes „Hétmadár” című verses-zenés
összeállítása szerepel majd a műsoron,
magyar népmesei motívumok alapján,
megzenésített gyerekversekből (a
szerzők: Nemes Nagy Ágnes, Kányádi
Sándor, Gál Sándor, Bartalis János,
Dénes György, Kiss Dénes, Kiss Anna),
találós kérdésekből, hangulatfestő
dallamokból szövődött az előadás. R. Z.

Megemlékezés a NEM
napjáról

évben közösen ünneplik az Oxit, azaz
a NEM napját, amely 1940. október
28-ának állít emléket. Görögország
ugyanis ezen a napon mondott nemet a
második világháborús olasz megszállásra.
Sarantis Mantzourakis, a nemzetiségi önkormányzat elnöke az eseményen
el mondta: „Az
ultimátumot az
olasz nagykövet,
Emanuelle Grazi
adta át Ioannis
Metaxasn ak, a
görög miniszterelnöknek hajnali
négy órakor. Eszerint Olaszország

be kívánta kebelezni, meg akarta szállni Görögországot és ekkor a görög nép
nemet mondott. Ez lett az egyik nemzeti
ünnep, amit ma ünneplünk. Igaz, hogy
Görögország később kapitulált és négy
éves gyötrelmesen nehéz időszak jött, de
ez az ellenállási kísérlet mégis kiemelten
fontos dátum a görög történelemben.”
A folytatásban Agárdi Bendegúz
Szpírosz, a Magyarországi Görögök
Országos Önkormányzatának általános
alelnöke a váci nemzetiségi önkormányzat
és a többi hasonló szervezet szerepéról
elmondta: „Egy-egy ilyen közösségépítési
feladatvállalás évek után mutatja meg az
eredményét és láthatjuk, hogy itt Vácon
egy valóban aktív görög közösség van,

aminek persze megvannak a történelmi
alapjai, hiszen volt egy első diaszpóra,
éltek itt görög emberek, ennek emlékét
őrzi a váci görög templom, melyet
görögök alapítottak és közösen használtak
a szerbekkel együtt. A második diaszpóra
alapítói polgárháború után érkeztek
ide 1962-ben. Az ő szüleik vívták
meg azokat a függetlenségi harcokat,
amelyekre most itt emlékezünk.”
Ezt követően Sarantis Mantzourakis
örömmel számolt be arról, hogy nagy siker
Vácott a meghirdetett görög nyelvoktatás,
hiszen a képzés 30 fő részvételével indult el.
A gazdag kulturális műsorral színesített
esemény batyus fogadással zárult.

Gyerekbérletek
- nem csak
kicsiknek

A görögök második legnagyobb
nemzeti ünnepéről, az Oxiról emlékezett
meg október közepén a művelődési
központban a Váci Görög Nemzetiségi
Önkormányzat. A NEM néven rögzült
esemény annak a napnak állít emléket,
amikor Görögország népe nemet
mondott a második világháború idején
a fasiszta Olaszország diktátumára.
A Vá c i G ö r ö g N e m z e t i s é g i
Önkormányzat öt éve alakult meg, azóta
szerteágazó kulturális tevékenységet
folytat a Vácon és környékén élő
görög családok érdekében. Az egyik
ilyen kezdeményezés, hogy minden

Újabb kincsek a Pannónia házban
Egy, a nyáron készült monumentális secco, Vertel Andrea kerámia faliképe, Szaxon-Szász János szobrászművész
MADI szoborpárja, Kardos Tibor és Kardos Éva mozaik fogadói címere: ezek a Pannónia Ház legújabb kincseilátványosságai, no és Csámpai Bélának a bejárati boltívet ékesítő gyönyörű ornamentikus díszítő falfestése.
Az október 17- én tartott
avató ün nepségen Fördős Attila
polgármester elöljáróban kifejezte
reményét, hogy az elsősorban a
kimagasló zenei kultúrájáról ismert
Vác egyre inkább a képzőművészet
fellegváraként is hírnevet szerezhet.
- 171 8 - at í r t a k , a m i kor Vá c
német városrészében megnyitották
a korszerű, fűthető helyiségekkel
rendelkező Aranyszarvas fogadót,
amely nagyon rövid idő alatt közkedvelt
lett az utazók és a helyiek körében –
mondta megnyitójában Fördős Attila.
N o s , a z e g ykor i fo g ad ó
épületegyüttesének udvarán, a Pannónia
ház bejárattal szembeni zárófalán
Garay-Nagy Norbert festőművész és a
nyáron rendezett diák képzőművészeti
al kotó táb orain ak ré szt vevői az
elmúlt hónapokban elkészítettek egy
monumentális, a németalföldi festészet
legjelentősebb korszakának stílusát

Olvasás éjszakája
meglepetésekkel
Az Olvasás éjszakája című hagyományos országos programsorozat
váci rendezvényének bevezetéseként
a résztvevők megtekinthették az egyházmegyei könyvtárat, ahol Varga
Lajos segédpüspök volt a kalauzuk.
A folytatásban, már a püspöki palotában Fazekas Lászlóné magyartanár
mesélt olvasmányélményeiről, majd
Matkovich Ilona író-önkormányzati képviselő ízelítőt adott Emma napernyője
című legújabb könyvéből, illetve Forró

Nagyszerű őszi
koncertsorozat
A M ad á c h I m re M űvel ő d é si
Központ hagyományos Őszi Művészeti
Hetek című programsorozatában
főszerepet kapnak a zenei előadások.
Kezdésként, az Idősek Világnapján
- a várakozásoknak megfelelően - telt
házat vonzott Kovács Kati koncertje,
s a töretlenül népszerű énekes itt és
most is elvarázsolta közönségét.
Ha ezt Bach hallaná... - ezzel a címmel
adott koncertet a Fugato Orchestra, a
címnek megfelelően jelentős részben
a nagy klasszikus műveit citálva,
modernizált h angszerelésbenfelfogásban, s talán nem istenkísértés
kijelenteni, hogy a barokk szerző
bizonyára nem forgott a sírjában
művei ilyetén feldolgozása miatt.
Kiemelkedő eseménye volt az Őszi

idéző secco-t, mely az egykori fogadó
leírásokban is szereplő egyes életképeit
eleveníti meg hármas tagolásban.
A polgármester köszönetet mondott
újabb felaján lásáért G aray-Nagy
Norbertnek, továbbá a szintén a hátsó

- ez nagyon stílszerű itt, hiszen az
épületben van a házasságkötő terem)
kiegészítő Vertel Andrea keramikus
művé szn ek, a vá rosh á zi M A DI
Mú zeu mot megál modó, é s most
egy monumentális térplasztika-párt

falfelületre címer mozaikképet alkotó
Kardos Tibor-Kardos Éva művész
házaspárnak, a mesés Tündérkertjét
egy mozaik faliképpel (a Nagy utazás
c ímű a l kot á son eg y c só n akb an
ringatózó vőlegény és menyasszonya a
két főszereplő, háttérben városképpel

a városnak adományozó SzaxonSzász János szobrászművésznek,
a b e j á r at i b ol t íve t m űvé s z ie n
díszítő Csámpai Béla mesternek.
- És persze óriási köszönet jár Papp
Lászlónak, számos gyűjteményünk
kurátorának, aki a maga vibráló

Katalin, a Tragor Ignác Múzeum vezetője
elmesélt több olyan anekdotát, melyek
egykori váci püspökökhöz kötődnek.
Meglepetés „vendégként” Beer Miklós megyés püspök is beszélt a hallgatóságnak olvasmányélményeiről, olvasási
szokásairól, így kiderült például, hogy
kisdiákként - édesanyjának köszönhetően - annak idején Gárdonyi Géza: Az
én falum című kötete volt az egyik első
kedvenc olvasmánya, de szinte falta az
ifjúsági kalandregényeket is, későbbi
szépirodalmi élményei közül kiemelte
a Háború és békét, a Nyomorultakat.
Művészeti Hetek eddigi programjának
a VI. Duna-menti kórustalálkozó.
Az eseményen köszöntőt mondott
Mokánszky Zoltán kultúráért és
sportért felelős alpolgármester, aki
Isaac Newton és Kodály Zoltán örök
érvényű gondolataiból kiindulva
megfogalmazta: „Túl sok falat építünk
és túl kevés hidat. Úgy érzem, hogy
most itt Önök hidat építenek és
nemcsak itt, ebben a szűk körben,
hanem tágabb értelemben is. Az igazán
jó zene, a nívós kórusének egyrészt
kulturális élmény a közönségnek,
másrészt örömteli művészi lehetőség a
közreműködőknek - a zene lelki táplálék
mindenkinek. A muzsika hangja az
a nyelv, amit mindenki megért, és
a legszebb zene az énekszó. Mindez
semmi mással nem pótolható, és aki
nem él vele, az lelki vérszegénységben
él és hal.”
R. Z.

temperamentumában újabb és újabb
ötletekkel áll elő arra vonatkozóan, hogy
miként és mivel bővíthetnénk tovább
értékeink bemutatását, a kiállítási
palettánkat - mondta a városvezető.
Fördős Attila arra kérte a közönséget,
hogy a maguk módján támogassák a
városvezetés törekvését a kulturális
kínálat további bővítésében, segítsék
ennek a célnak a minél szélesebb körű
elfogadtatását - mint fogalmazott,
Vácnak ez az egyik kitörési lehetősége.
- Most konkrétan azt kérem, hogy
követeljék ki a város vezetésétől, a
képviselő-testülettől, hogy a Kultúra
Magyar Városa adjon teret a Sződligeten
élő Szemere István bemutatójának is,
aki Közép-Európa legnagyobb korsó
gyűjteményével rendelkezik, ez a
kollekció újabb nagyszerű kiállítási
attrakciónk lehetne - említette meg
a legújabb lehetőséget Fördős Attila.
Ribáry Zoltán

A H Ó N A P FOTÓ JA

Brezanóczy F. András: Vácra beszökött az ősz
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PROGRAMOK

HIRDETÉS
Jól szólnak együtt

November 21. 16 óra
Színházterem

Vác az egyik különleges lokációja az országnak, ahol bátran mondhatjuk azt, hogy
valódi harmóniában megfér egymással a régi és az új, a klasszikus és a modern legyen szó művészetről, építészetről, tudományról, zenéről vagy akár pénzügyekről.

Pál Feri Atya előadása
A jóllét és a boldogság
forrásai címmel
A belépőjegy ára elővételben: 500 Ft,
az előadás napján: 800 Ft
November 7. 16 óra
Színházterem

Katáng koncert
A gyerekeknek zenélő Katáng zenekar 10.
születésnapját ünnepli.
A koncert összeállításában a zenekar a
közönség segítségét kéri.
A Katáng Facebook oldalán bárki
megjelölhet egy dalt, amelyet hallani
szeretne. Természetesen lesznek
meghívott vendégek is, de ez is maradjon
meglepetés! A koncert előtt kézműves
foglalkozás várja a gyerekeket
Zagyvai Dóri vezetésével.
A belépőjegy ára elővételben 1.000 Ft,
az előadás napján 1.400 Ft
November 7. 19 óra
Kamaraterem

Slam Poetry verseny
a VácMyLife! szervezésében
Az események állandó ceremóniamestere:
Gábor Tamás ’Indiana’,
állandó közreműködő: DJ Span
A belépés díjtalan!

November 21. 19 óra
Jeszenszky terem

FOLK PARTI TÁNCHÁZ

November 25. 19 óra
Színházterem

November 8. 11 óra
Pálfi Kata:

A stand up comedy műfaj egyik
fenegyerekének műsora fergeteges
szórakozást ígér a közönségnek.
Jegyek elővételben a Madách Imre
Művelődési Központban és a dumaszinhaz.
jegy.hu oldalon kaphatók!
A jegyár: 3.100 Ft
November 28. 19 óra
Színházterem

Virtuózok Turné

Radnóti Miklós verseiből készült
irodalmi műsor a MIMK és
a Móricz Zsigmond Társaság
szervezésében.
November 13. 18 óra
Emeleti galéria

November 29. 20 óra
Színházterem

„Sem emlék, sem varázslat”

“A FOTÓ ÜNNEPE”
Vác és környéke hivatásos és amatőr
fotósainak kiállítása a Fotóhónap
alkalmából, a Forte Fotóklub Vác
szervezésében.
A belépés díjtalan!
November 13. 19 óra
Színházterem

Angyali viszonyok
Szórakoztató zenés irodalmi est Bächer
Iván, Békés Pál, Háy János, Lackfi János,
Matkovich Ilona, Szaniszló Judit,
Tóth Krisztina műveiből,
Kulka János, Sándor Erzsi, Szaniszló Judit
főszereplésével.
A belépőjegy ára elővételben: 1600
Ft, az előadás napján: 1900 Ft

Komédia két részben
a Körúti Színház előadásában
A belépőjegy ára elővételben 2.200 Ft,
az előadás napján 2.500 Ft

Kalandok Sohaországban
A Pán Péter kalandjaira épülő történet
új köntöst kapott, és egy csodálatos
mesebalett kerekedett belőle, amit minden
gyermek és felnőtt számára
bátran ajánlunk!
A belépőjegy ára: 1000 Ft
November 14. 20 óra
Jeszenszky terem

Countaktus Country koncert
A belépőjegy ára: 700 Ft
November 20. 21 óra
Jeszenszky terem

Man-Diner koncert
A belépőjegy ára: 700 Ft
November 21. 10 órától

„Légy boldog!”
Egészségnap a boldogság-boldogulás
jegyében a testi-lelki egyensúlyért.
Tréningek, személyes tanácsadások
és mozgásos bemutató órák
A belépőjegy ára egész napra: 300 Ft

Borka Mumusföldön
Zenés bábos előadás a MaNNa és a
Színház- és Filmművészeti Egyetem közös
produkciójában
Jegyár: 1200 Ft
November 13. 19 óra
Jean Genet:

Cselédek

November 14. 18 óra

Pro és Kontra
A Vác Civitas Szimfonikus Zenekar
kortárszenei koncertje - a program a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
valósul meg
A belépőjegy ára: 1000 Ft
November 19. 18 óra

SZERETETKONCERT
Szent Erzsébet napján
A váci Pikéthy-konzervatórium növendékei
azzal a céllal lépnek fel az iskola Cs. Nagy
Tamás hangversenytermében, hogy a
közönség önkéntes adományaiból befolyó
összeggel támogatást nyújtsanak a helyi
rászoruló családoknak.

A Váci Dunakanyar Színház előadása
Jegyár: 1900 Ft
November 15. 15 óra
Pozsgai - Nagy - Bradányi:

A kölyök
Édes-bús családi musical
a PSSZT! társulat előadásában
Jegyár: 1500 Ft
PREMIER
November 28. 19 óra
Witold Gombrowicz:

Yvonne, burgundi hercegnő
A Váci Dunakanyar Színház
és a Nemzeti Színház koprodukciója
Premier jegyár: 2900 Ft,
mely az előadást követő állófogadáson
való részvételt
is tartalmazza.

CREDO-HÁZ
November 5. 18.00
November 6. 18.00

”Izland” - fotókiállítás
Dr. Bea Imre és Kralovánszky Balázs
fotóművészek kettős tárlata.
A kiállítás megtekinthető
december 6-áig.

„Fel is út, Le is út”
Lachegyi Imre furulyaművész koncertje
saját műveiből.
A zeneszerző művész-tanár muzsikus
társai: Dénes Ábel – nagybőgő, Gyulai
Csaba – ütőhangszerek

November 7. 18.00

SZÉKESEGYHÁZ

BABBA

November 8. 16.00

Országkerülő zarándoklat
a Kárpátok koszorúján
Előadó: Huszár Andrea Magdolna
szobrászművész, népmesekutató és
Mile Zsigmond Zsolt verszenész. A
művészpáros a történelmi országhatár
mentén megkerülte a Kárpát-medencét.
Ősi szent helyeket, rég járt utakat kutattak,
magyarlakta településeket kerestek fel, az
ott élőknek zenés vándorkiállítást vittek a népmese jegyében járva.
A 108 nap tapasztalatait: különleges
szépségű tájakat, a külhonban,
hagyományosan élők világát zenés- színes
előadásban mutatják be.
A belépés díjtalan!

Bemutatkozik
a Bogányi-zongora
A kisváci Regőczi-kápolna javára ajánlott
jótékonysági hangversenyen
a csodazongorát megálmodó
Bogányi Gergely mellett közreműködik
a Váci Szimfonikus Zenekar.
Az esemény keretében az érdeklődők
megtekinthetik Garay-Nagy Norbert
festőművész
„Consolation” című új alkotását.
A program fővédnöke:
Beer Miklós megyés püspök
Jegyek elővételben kaphatók a Váci
Tourinform Irodában és a Bartók
Béla Zeneiskola portáján.

Rég letűnt kor alkotásai járják be a világ
számos pontját a modern kor infósztrádájának,
az internetnek köszönhetően. Klasszikus
épületek adnak otthont újszerű kiállításoknak,
zenei produkcióknak, ahol két összeillő hang,
mesteri hangszerelés, egy fülbemászó dallam
ejt rabul mindenkit. Ilyen párosításból születnek
azok az emlékek, amelyekre évek múlva is
szívesen gondolunk vissza, részvételünket
jó döntésként értékeljük. Sokunk számára
mára már fontossá vált, hogy bankunk a
hagyományos szolgáltatásokon túl támogasson
bennünket pénzügyi döntéseinkben. Ez
pedig nem csak állom, hiszen, ha prémium
banki szolgáltatásokat választunk, akár
személyes bankári tanácsadást is díjmentesen
kaphatunk. Pénzügyeink kezelésében is
ötvözhetjük a klasszikus módszereket a
korszerű lehetőségekkel és szolgáltatásokkal.
Természetesen minden bank kínálatában
megtalálhatóak a klasszikusnak számító,
különböző éves kamattal választható
lekötött betétek, például 3, 6, 12 hónapos
időtávra, de emellett, igyekeznek új, egyedi
megoldásokat is kínálni megtakarításunk
növeléséhez. Kolozsvári Zsolt a CIB váci
fiókjának vezetője például azt mondja, érdemes
olyan megtakarítási terméket választanunk,
amelynek segítségével egyszerre tudunk
félretenni rövid és hosszú távon egyaránt,
ötvözve a hagyományos bankbetétek és az
újszerű befektetések tulajdonságait. Így pénzünk
egyik részét rövid távú lekötött betétben, míg

másik felét hosszabb távú
befektetési jegyben vagy
állampapírban tarthatjuk.
Az előnye ennek pedig nem
csak a magasabb kamat és
a befektetési rész kedvező
hozamlehetősége, hanem
az is, hogy köszönhetően
a rövid távra lekötött betét
lehetőségének, váratlan kiadásainkat
továbbra is fedezni tudjuk, hiszen ez
lehetőséget biztosít arra, hogy szükség
esetén könnyen, kamatveszteség nélkül
hozzáférjünk pénzünkhöz a lekötés lejártakor.
Keret: Kombinált megtakarítási termékek
esetében a befektetési rész elemét képező
állampapírok illetve befektetési alapok hozama
változó lehet. A befektetési alapok hozama az
alapokban lévő befektetési eszközök hozamától
függ. Az alapok múltbeli hozama nem jelent
garanciát a jövőbeni hozamra. Az állampapírok
lejárat előtti értékesítése esetén elérhető hozam
akár jelentősen elmaradhat a lejáratig való tartással
realizálható hozamtól, illetve akár veszteséggel
is járhat. A befektetési részben választhat
tőkevédett befektetési alapok közül is, melyek
alkalmasak lehetnek a befektetési kockázatok
csökkentésére. A tőkevédett alapok esetében
az alap lejáratakor érvényesíthető tőkevédelem
a megvásárolt befektetési jegyek névértékére
vonatkozik. Azok számára, akik szeretnék
csökkenteni a befektetéssel járó kockázatokat
tőkevédett befektetési alapokat javaslunk.

LÁTJÁK ÉS OLVASSÁK! HIRDESSEN NÁLUNK!

1/1: 100 000 Ft + ÁFA
1/2: 50 000 Ft + ÁFA
1/4: 25 000 Ft + ÁFA
1/8: 12 000 Ft + ÁFA
Apróhirdetés: 300 Ft + áfa/szó
H I R D E T É S F E L V É T E L :
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36 30/698-9507; +36 30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

Hétfő
20:00 Híradó – benne Vác és térsége
legfontosabb történései.
20:17 Sporthírek
20:20 Spiritusz – sport, életmód és
szabadidő magazinműsor
20:30 Konyha TV
20:45 Sportközvetítés/film
22:55 Híradó ismétlés
Kedd
20:00 Híradó – benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Katolikus tv – vallási magazin
21:00 Spiritusz – sport, életmód és
szabadidő magazin
21:15 Konyha TV
21:30 Sportközvetítés/film
22:35 Híradó ismétlés

Szerda
18:00 Hetedhét Magazin – összefoglaló Fót
térségéből
19:00 Hetedhét Magazin ism.
20:00 Híradó – benne a térség legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Nagyító – hírháttér-műsor
20:50 Film
22:10 Híradó ismétlés
Csütörtök
20:00 Híradó – benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Hazai – kulturális programajánló
magazinműsor
20:40 Nagyító – hírháttér-műsor
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés
Péntek
20:00 Híradó – benne Vác és térsége
legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kulturális programajánló
magazinműsor
20:40 Térségi magazin
21:10 Partycsóka Tomi Show
22:30 Híradó ismétlés

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft.
Vagyonhasznosítási részleg (Vác, Köztársaság út 34.) 2015. 10-11. havi hirdetései:

PROGRAMOK

Neil Simon: A NAPSUGÁR
FIÚK

November 14. 17 óra
Színházterem

Anconai szerelmesek
Zenés komédia két részben
a Magyarock Dalszínház előadása
Jegyár: 2200 Ft

Az első magyar komolyzenei
tehetségkutató műsor versenyzőinek
gálaműsora. Közreműködők:
Rigó Ronald, Lugosi Ali, Várady Gyuszi,
Csabai Zsuzsanna
Jegyek hamarosan kaphatók a
Madách Imre Művelődési Központ
jegypénztárában!
A jegyár: 2.900 Ft

November 8. 17 óra
Végh Dezső terem

November 6. 19 óra
Vajda Katalin-Valló Péter- Fábri Péter:

A program a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával valósul meg.
A belépőjegy ára: 500 Ft

KISS ÁDÁM
A NAGYVILÁGBAN
80 perc alatt a Föld körül

HASZNOS

ADVENTI
VÁSÁR
VÁCON!

FAHÁZAK
ÉS
STANDHELYEK
KIADÓK
A FŐTÉREN!
30-591-3099
27-512-800
ti t karsag@mimk.vac.hu

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról.Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.: 27/510-103

Beépítésre alkalmas
ingatlanok eladásra:
- Vác, Hóman Bálint utca - Gombási Téglaház út által határolt „volt Laktanya”
kivett beépítetlen megnevezésű 26
ha 4705 m2 területet,1620/28 hrsz-ú,
- Vác, Budapesti főút 2-8. szám alatti
„volt Karacs Kollégium” 3765/1 hrsz-ú
kivett kollégium művelési ágú ingatlant

Beépítésre alkalmas
ingatlanok eladásra:
- Vác, Deákvár-Bácska városrészén,
5189/12 hrsz-ú, - 1000 m2 nagyságú,
kivett beépítésre alkalmas ingatlant
- Vác, Csatamező dűlő 5675 hrsz-ú,
10388 m2 nagyságú, kivett beépítetlen
terület megnevezésű ingatlant

ingatlant (jelentkezés sorrendjében)
- Vác, Ulrich Károly köz 4. 5404/2 hrsz-ú,
2719 m2 nagyságú, kivett beépítetlen
terület megnevezésű ingatlant
- Vác, „Toperini park” Avar utcába
lévő 4530/431 hrsz-ú, 1 ha 2955
m2 nagyságú, kivett beépítetlen
terület megnevezésű ingatlant
- Vác, Csatamező Bolgár utca
5 6 76 / 2 h r s z -ú , 1 21 8 m 2
nagyságú, kivett beépítetlen
terület megnevezésű ingatlant
- Vác, Deákvár-Törökhegy - Fokos
köz - 5999/2 hrsz-ú, 753 m2
nagyságú , önálló kivett beépítetlen
ingatlant (jelentkezés sorrendjében)
- Vác, Deákvár-Törökhegy - Harács
köz - 6023 hrsz-ú, 750 m2 nagyságú,
önálló kivett beépítetlen ingatlant

- Vác, Altány-dűlőben a 4747/11 és
4747/12 hrsz-ú, összesen 2406 m2
nagyságú, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanokat egyben

- Vác, Kőhíd lakóparkban, 598 m2
nagyságú, tóparti (1 db) közművesített
telkeket

- Vác, Ulrich Károly köz 2. 5404/1
hrsz-ú, 3103 m2 nagyságú, kivett
beépítetlen területet megnevezésű

- Vác, Deákvár-Papvölgy 4 db
- 4762/36,37,38,39 hrsz-ú, önálló kivett beépítetlen terület

m e g n evezé sű in g atl a n ok at

Nem lakás célú
helyiségek
bérbeadásra:
- Vác, Március 15. tér 27. szám alatti,
3099/1 hrsz-ú, 118,5 m2 alapterületű,
nem lakás célú pince-helyiséget,
kereskedelem-szolgáltatásvendéglátás-sport tevékenységi körre
- Vác, Széchenyi utca 32. szám
alatti, 2729/A/43 hrsz-ú, 94
m2 alapterületű, nem lakás célú
helyiséget, kereskedelem-szolgáltatásvendéglátás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 16-18. fsz.
8. szám alatti, 3192/A/8 hrsz-ú,
11,7 m2 alapterületű, nem lakás
célú helyiséget . kereskedelemszolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 16-18. fsz.
11. szám alatti, 3192/A/11 hrsz-ú,
39,8 m2 alapterületű, nem lakás
célú helyiséget - kereskedelemszolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 27. szám alatti,

3099/1 hrsz-ú, 22 m2 alapterületű, nem
lakás célú helyiséget - kereskedelemszolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Zöldfa utca 1. szám alatti, 4520/A/1
hrsz-ú, 142 m2 alapterületű, nem lakás célú
helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás

- szolgáltatás tevékenységi körre

- Vác, Káptalan utca 18. szám alatti,
3216/A/9 hrsz-ú. 14 m2 alapterületű, nem
lakás célú helyiséget - kereskedelemszolgáltatás tevékenységi körre

Lakás értékesítése:

- Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2
db pavilonokat (külön-külön), 13-13
m2 alapterülettel, - kereskedelemszolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Zöldfa utca 33. szám alatti,
4526 hrsz-ú , 31 m2 alapterületű, nem
lakás célú helyiséget, - kereskedelem
- szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 1. szám
alatti „volt Copy Special”, társasházi,
3192/A/1 hrsz-ú, 44,5 m2 alapterületű,
nem lakás célú helyiséget - kereskedelemszolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Budapesti főút 21. szám alatti,
társasházi, Műemléki épület, 3518/A/1
hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, nem
lakás célú helyiséget, kereskedelem

- Vác, Deákvári fasor 2. szám alatti
iroda épület, melléképület szabad
helyiségeit, területeit - iroda, nyitott
szín, szabad terület, raktár-tároló

- Vác, Ulrich köz 3. fsz. 1. szám alatti,
felújítást igénylő ingatlant, jelen
állapotban - 94 m2 alapterületű

Hasznosítási pályázat
épületingatlanra:
- Vác, Eszterházy utca 2. szám
alatti épületingatlan felújítására,
hasznosítására

Lakás bérbeadásra szociális alapon:
- Vác, Vám utca 14. 7/3. 2 szoba
(összkomfortos)

Lakás bérbeadásra –
felújítással:
- Vác, Káptalan utca 16. fsz. 1. 1 szoba
(félkomfortos)
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HASZNOS

Ügyfélfogadás a
polgármesteri hivatalban
Hétfő: 14:00-18:00
Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
A polgármesteri hivatal zöld száma:
06-80/890-020

Ügyfélfogadás az
okmányirodában
Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-18:00
Péntek: 8:00-16:00
Ebédidő: 12:30-13:00
Tel.: 06-27/512-230,
Fax: 06-27/512-240

Alpolgármesteri
fogadóóra
Pető Tibor
Vác város alpolgármestere
Vác 3. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor
Telefonszám: 30/954-6997, 27/315-534
E-mail: petotibor@fidesz.hu
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda
Mokánszky Zoltán
Vác város alpolgármestere
Vác 7. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor
Telefonszám: 27/315-534
E-mail: mokanszky.alpolgarmester@
varoshaza.vac.hu
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda

Jegyzői fogadóóra
Deákné Dr. Szarka Anita
Vác Város Jegyzője

Ideje: minden héten hétfőn
14.00-18.00 óráig
Helye: Városháza, fsz. 33. iroda
Telefonszám: 06-27/513-409
E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu

Országgyűlési
képviselői
elérhetőségek
Harrach Péter
országgyűlési képviselő
Email: peter.harrach@parlament.hu

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kriksz István
Vác 1. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/913-2607
E-mail: krikszistvan@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Kovács Ágnes
Vác 2. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/949-9270, 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/844-3212
E-mail: manningerpeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Steidl Levente
Vác 5. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Minden hónap első szerdáján
17.00-18.00 óra
Helye: Földváry Károly Általános Iskola
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor,
Fidesz Iroda Vác Március 15. tér 16.
Telefonszám: 30/478-3324
E-mail: steidllevente@fidesz.hu
Kiss Zsolt
Vác 6. számú választókerületének
képviselője
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor
Telefonszám: 20/263-9865
E-mail: kisszsoltjanos@gmail.com
Vácy Károly
Vác 8. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/919-8360
E-mail: vacykaroly@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
dr. Bóth János
Vác 9. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 20/466-8011
Helye: MSZP-iroda (Vác, Zrínyi u. 9.)
Balkovics Péter
Vác 10. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/952-0098
E-mail: balkovicspeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Kászonyi Károly
(Jobbik)
Ideje: minden hónap első
csütörtökjén 16:30
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

H.
02.

November

Fördős Attila
Vác város polgármestere
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
polgármesteri iroda
Előzetes időpont egyeztetés szükséges,
a polgármesteri hivatal titkárságán!
06-27/315-534.
E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Önkormányzati képviselői
fogadóórák

09.
16.
23.

Dec.

Polgármesteri fogadóóra

FÓRUM
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07.
14.
21 .
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05.
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I
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V.
08.
15.
22.
29.
06.

E
C
A
H
F

Deákvári Gyógyszertár

Vác, Deákvári főtér 30.

06-27/510-805

Központi Gyógyszertár

Vác, Köztársaság út 23.

06-27/501-630

Vácz Remete Gyógyszertár

Vác, Magyar u. 3.

06-27/305-997

Gyöngyvirág Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 3.

06-27/303-343

Kisváci Szent Gellért Gy.

Vác, Papp Béla u. 10.

06-27/306-190

Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a.

06-27/301-367

Benu Gyógyszertár Vác

Vác, Zrinyi u. 9.

06-27/501-385

Fekete Kígyó Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 37.

06-27/312-338

Alsóvárosi Gyógyszertár

Vác, Zöldfa u. 25.

06 -27/311-157

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

Vácott születtek:
Ferenczi Gábor és Jávorszki Zsuzsanna gyermeke: Nóra, Jacsó Tamás és
NPolyák Marianna gyermeke: Flóra,
Vörös Péter és Krutilla Anikó gyermeke: Levente, Eperjessy Adrián és Füstös
Henrietta gyermeke: Erik, Temesvári
Richárd és Rózsa Anett gyermekei:
Csaba és Ádám, Mihajlik György és
Ronkay Margit Eszter gyermeke: Hajnalka Mária, Rafa Tamás és Horváth
Ibolya gyermeke: Tamás Brájen, Nagy
Alex és Kaposvári Orsolya gyermeke:
Márk Zalán, Varga János és Varnyaczky Evelin gyermeke: Patrik, Daróczy
Gábor és Botos Barbara gyermeke: Dániel Bendegúz /Vác/, Berczeli Balázs és
Bodor Krisztina gyermeke: Zoé /Vác/,
Simkó Gábor és Pajor Erzsébet gyermeke: Anna /Vác/, Pauman Márk Balázs és
Árvay Nóra gyermeke: Viktória Nóra,
Garai Sándor és Szikora Bernadett
gyermeke: Bence, Lakati Norbert és
Balog Lilla gyermeke: Vivien, Majer
Ferenc Gábor és Rák Anita gyermeke:
Laura, Sultis Ádám és Furák Klaudia
Eszter gyermeke: Vanessza Naomi,
Szabó Endre Zsolt és Ujvári Krisztina gyermeke: Áron Endre, Laczhegyi
Tamás és Répási Judit gyermeke: Lotti

Házasságot kötöttek:
Bayer Zoltán és Barsi Zsuzsanna, Lukács
Jánosés Ferenczi Hajnalka, Nguyen Dang
Péter és Le Thi My Le, Kazár Gábor és

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

Balla Beáta, Fiszter Ádám és Hegedűs
Erika, Krcsik Miklós és Futó Katalin
Ildikó, Ábrányi Endre és Borsi Mónika
Tünde, Lácza Mihály és Mészáros Zsuzsanna, Kovács Attila és Barta Mária,
Szemán Gábor és Hidvégi Patrícia, Erdős
Zoltán és Tóth Andrea

Elhunytak:
Csikósné Kovács Edit /1953/, Csapó Ferenc
/1940/, Hegedűs László/1943/, Szatmári János /1929/, Varga Gyuláné sz: Kovács Edit
/1945/, Falvai Gábor Pál /1949/, Bach Jakab
/1947/, Lápossy Georgeta Smaranda sz: Guia
Georgeta Smaranda /1952/ Vác, Dr. Bucsek
Tiborné sz: Moys Theodóra Mária /1939/,
Kovács Jánosné sz: Vasali Mária /1932/, Tóth
Dezső Sándor /1932/, Wágner Jenő Istvánné
/1935/, Rózsahegyi Lászlónész: Zsigri Borbála /1932/, Meszlényi Miklós /1927/, Patrik
Nándor /1947/, Hermann Edéné sz: Kocsis
Gizella /1926/, Biró Ádám /1934/, Hauzman
Árpád /1968/, Marcsokné Janecskó Hajnalka
/1968/, Orszáczky József /1943/, Megyery
Tibor /1922/, Huszár Károlyné sz: Kókai
Terézia Katalin /1944/, Kiss János István
/1940/, Veres Pálné sz: Tonhauzer Margit
/1930/, Németh Istvánné sz: Molnár Julianna
/1930/, Jójárt József /1939/, Felméri Árpád
/1949/, Berta Sándor János /1944/, Pásztor
Károly /1956/, Szodorai Károly György
/1941/, Ponicsán Andrea /1969/, Szereczné
Kovács Erzsébet /1945/, Bach Györgyné
sz: Bach Mária /1934/, Nyerges Lajosné sz:
Bognár Mária /1921/ Vác

HAJRÁ VÁC!

Vácról indult az I. Széchenyi Vízi Emléktúra
Csaknem félszáz hajóegységben több mint kétszáz induló vett részt október 10-én az I.
Széchenyi Vízi Emléktúrán, melynek a Vác Városi Evezős Club sporttelepe volt a starthelye.

- Nagy megtiszteltetés, hogy Vácról
indul ez a most első alkalommal
megszervezett hagyományteremtő túra,
amely kiváló alkalom az evezés, illetve
általában a vízi-sportok népszerűsítésére.
Kívánom, hogy minél több fiatal
csatlakozzon az egyesületekhez, növelve
az utánpótlásbázist, de természetesen
nem csak a versenyszerű sportra kell
gondolnunk, hanem a szabadidő hasznos

eltöltésére is, tehát ennek a feltételeit is
fontos biztosítani a vízi sporttelepeken.
Remélem, eljön az idő, amikor ki
lehet majd jelenteni, hogy a magyar
evezős nemzet is sok más jellemzője
mel lett - mondta kö szöntőjében
Pető Tibor alpolgármester, a VVEC
korábbi kétszeres vil ágbajnoka.
A túrát a Gróf Széchenyi Család
Alapítvány kezdeményezte, összefogva

Lehet remény
a Reménység pályájának
felújítására

használja, s mivel a létesítmény igen
rossz állapotban van, a klub szeretné
mielőbb elindítani a felújítását.
- A kormányzat döntése alapján, mely
az atlétikát kiemelt sportággá tette,
jelentős források állnak rendelkezésre
a Magyar Atlétikai Szövetségnek
infrastruktúra fejlesztésre az elkövetkező
öt évben. A Püspökség, a VRE és a
város célja, hogy a fenti forrásból
lehetőség legyen ennek a pályának
a felújítására is - mondta Pető Tibor
fejlesztésekért felelős alpolgármester.

A XI. Németh Miklós Nemzetközi
G erelyh ajító Ver s eny n ek ad ot t
helyet szeptember 26 - án a Váci
Reménység Egyesület atlétikai pályája.
Az eseményre eljött a névadó
legendás gerelyhajító, az olimpiai
bajnok Németh Miklós illetve Szabó
László, a Paralimpiai Bizottság újonnan
megválasztott elnöke, egyben a FODISZ
– Fogyatékosok Országos Diák- és
Szabadidősport Szövetsége – elnöke is.
Nagyszerű sportesemény volt a
verseny, amelyen a felnőttek mellett
különböző korosztályi kategóriákban soksok gyerek és ifjúsági sportoló is részt vett.
A VRE-pálya a Váci Egyházmegye
tulajdona, a Váci Reménység Egyesület

Nincs edzőkérdés a
labdarúgó csapatnál
Bár egyelőre gyengén szerepel a
labdarúgó NB II-ben az újonc Vác
FC (a csapat négy szerzett ponttal az
utolsó helyen áll a bajnokságban), ennek
ellenére a klubnál szóba sem került
Sisa Tibor vezetőedző menesztése.
„Tulajdonosunk, John P. Marshall
a bennmaradást tűzte ki célként erre
a szezonra, ennek megvalósítását
pedig Sisa Tibor vállalta magára.
A bizalmunk töretlen a vezetőedző
iránt, eszünk ágában sincs változtatni

az elképzelésünkön. A szezon előtt
elmondtuk, hány pontot várunk el a
csapattól a téli szünetig, majd november
végén megbeszéljük és elemezzük
az addigi szereplésünket. A hétközi
edzéseken látjuk, hogy Sisa Tibor tűzönvízen át igyekszik keresztülvinni az
elképzeléseit, és a játékosok is becsülettel
hajtanak. A csapat szereplése egyébként
sem egyetlen személy felelőssége”
- nyilatkozta a Nemzeti Sportnak
Orbán Levente ügyvezető igazgató.

a Budapesti Sportszövetségek Uniójával,
a Magyar Evezős Szövetséggel és a
Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel.
A cél a budapesti Danubius Nemzeti
Hajósegylet úszócsónakháza, vízi
sporttelepe volt, ahol a beérkezés után a
házigazdák gulyáspartival kedveskedtek
a - valamennyi korosztályból szép
számban verbuválódott - résztvevőknek,
továbbá minden induló oklevélben
részesült, illetve különdíjat kapott a
két legfiatalabb vízi túrázó - a lányokhölgyek mezőnyéből a váci Bóka Sára.
Szé ch eny i T ím e a ö t l etg a zd a
elmondta, hogy Széchenyi István, a
„Legnagyobb magyar” emlékévére
készülve afféle felvezető eseménynek
szánták a hagyományteremtő vízi
emléktúrát, és az az elképzelés, hogy
a következő év(ek)ben is Vác lesz a
starthely.
R. Z.

Új elnök
a VVEC élén
Október 9-én rendkívüli közgyűlést tartott a Vác Városi Evezős
Club.
A szavazati joggal bírók új elnököt
választottak az egyesület élére,
miután a klubot hét éven át irányító
Molnár Nándor lemondott tisztségéről.
A szavazás alapján a nagy múltú,
az utánpótlás-nevelés terén az
ország egyik legsikeresebb evezős klubjának számító, a felnőtt
korosztályban két világbajnokkal
(Pető Tibor, Hirling Zsolt) és egy
többszörös világbajnoki érmessel
(Galambos Péter) büszkélkedő
VVEC új elnöke Vácy Károly lett.

KÉZILABDA EREDMÉNYEK
MOL-Pick Szeged - Váci KSE:
Váci KSE - B.Braun: Gyöngyös:
PLER BUDAPEST–Váci KSE:
Váci KSE - Mezőkövesdi KC:
SBS Eger Eszterházy - Váci KSE:

40-29
30-23
31-30
25-23
21-30

Ipress Center Vác - Győri Audi ETO KC:
Dunaújvárosi Kohász KA - Ipress Center Vác:
Ipress Center Vác - Budaörs:
Fehérvár KC – Ipress Center-Vác

20-33
29-26
33-23
23-28

SPORT
EREDMÉNYEK
Aqvital FC Csákvár - Vác FC:
Vác FC - Gyirmót :
Szeged 2011 Grosics Akadémia - Vác FC:

Vác FC - Kisvárda Master Good:

2-1
0-1
1-1
1-1

Hyundai- V䟏c

2600 V䟏c, Szent L䟏szl䟟 䟤t 29.

PROFIELD
Szakértelem – kölcsönbe

BETANÍTOTT KONYHAI DOLGOZÓ
hosszú távra Dunakeszin!
PÁLYAKEZDŐKNEK ÉS SZAKMA NÉLKÜLIEKNEK IS!
Tapasztalt szakmunkások jelentkezését is várjuk

HENTES és SZAKÁCS pozícóba.
Ò Vasárnaptól csütörtökig, heti 40 órás munkavégzés.
Ò Fix műszak délelőtt, nappal vagy éjszaka.
Ò Versenyképes havi fix bér + személyzeti étkezés
+utazástámogatás.

Mobil: (30) 820-2369

E-mail: info@hyundaivac.hu

A Díjbeszedő Holding Zrt. Fogyasztásmérő leolvasó munkatársakat keres
a Vácon és környékén található fogyasztásmérők leolvasására.
Leendő munkatárs fő feladatai:
• a közüzemi szolgáltatók fogyasztásmérőinek meghatározott ütemezés szerinti leolvasása,
a fogyasztási adatok rögzítése, fotók készítése, ügyfelek értesítése, időpontok egyeztetése

Elvárások:
• minimum 8 általános iskolai végzettség
• fizikai alkalmasság, terhelhetőség
• pontos, precíz, önálló munkavégzés
• ügyfélközpontúság, jó szervező készség, problémamegoldó képesség
• fejlett szóbeli kommunikációs készség
• saját tulajdonú motorkerékpár/gépkocsi

Amit kínálunk:
• hosszú távú munkalehetőség
• alapfizetés+teljesítményarányos jövedelem
• gépkocsi költségtérítés
• részmunkaidőben is végezhető

Jelentkezés:

Jelentkezés: önéletrajzzal vagy bemutatkozó levéllel,
elérhetőségeivel a job206@prohumanallas.hu címen
vagy a +36 20 500 9889-es telefonszámon.

,

Magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajzát küldje a girasek-balazs@dbrt.hu e-mail címre.
További információ a 061 481-9773 telefonszámon kérhető.

A váci Peugeot Márkakereskedésbe
és Szakszervizbe gyakorlattal rendelkező
autószerelőt keresünk.
· Feladat: szervizre és egyéb javításra érkező gépjárművek:
- a megrendelt munkának megfelelő- ellenőrzése, átvizsgálása, javítása.
· Az álláshoz tartozó elvárások:
- szakirányú végzettség; - minimum 3-5 éves releváns
szakmai tapasztat, gyakorlat; - önálló munkavégzés; - B.
kategóriás jogosítvány.
· Előny:
- Peugeot típusú gépjármű ismerete; - vizsgabiztosi végzettség, gyakorlat;
Önéletrajzot a muhelyvezeto@peugeot-pm.hu címre kérünk,
telefonszám: 06 30/604-5779, 27 502-950

