
VÁCI  HÍRNÖK
XVII. évfolyam 9. szám                   Vác Város Önkormányzatának lapja                                   2016 október

ingyenes kiadvány

"Dicső példájuk lelkesítsen örökké" - áll az 
I. világháború váci áldozatainak neveit 
soroló, a Fehérek temploma oldalfalára 
helyezett emléktábla fölött.

Az október 23-án újraavatott és 
megáldott mementón - az utóbbi évek 
kutatásai alapján kiegészítve a listát - 
hétszáznegyvenkét név sorakozik.

Az újraavató megemlékezésen 
Fördős Attila polgármester többek kö-
zött elmondta: nincs még egy nemzet, 
amely akkora véráldozatot szenvedett 
volna el a nagy háborúban, mint ha-
zánk, a Kárpát-medence magyarsága.

- Feltehetjük a kérdést, miért éppen 
október 23-án kerül sor erre a kegye-
leti eseményre, de van rá történelmi 

magyarázat. Hiszen 1916-ban Auszt-
ria-Magyarország letett az asztalra egy 
békemegállapodás tervezetet, amelyet 
azonban nem fogadtak el a szemben 
álló felek. Ha a nagyhatalmak elfogad-
ják az ajánlatot, talán nem lett volna 
második világháború, trianoni béke-
diktátum, kommunista terror, és hát 
'56-os forradalom sem - emlékeztetett 
a városvezető.

Aztán a mementó újraállítása kap-
csán köszönetet mondott a személyes 
felajánlást tevő Buchwald Imre ipartes-
tületi elnöknek, Horváth Ferencnek, a 
városi levéltár igazgatójának és Klimász 
János kőfaragó mesternek.

Az emléktáblát megáldotta Beer 

Miklós megyés püspök, Csuka Tamás 
református-, Detre János evangélikus 
lelkész és Turai János, a Váci Zsidó Hit-
község elnöke.

- Teremtő Istenünk, segítségedet 
kérjük, hogy szeretetedre tudjuk bízni 
a történelem feletti ítéletet, és a feltá-
madás reményével gondolhassunk az 
áldozatokra - fogalmazott az első áldást 
mondó megyés püspök.

A mementó a jövőben visszanyeri 
eredeti megjelenését, azaz elkészül az 
emléktáblát keretező díszes timpanon 
is. 

Az '56-os megemléke-
zések összefoglAlójA A 7. 

oldAlon olvAshAtó.

Kiteljesített emléktábla az 
I. világháború áldozatainak



2  VÁCI HÍRNÖK   I   2016 OKTÓBER   I    XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

Polgármesteri fogadóóra
Fördős Attila - Vác város polgármestere

Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00

Helye: Városháza, 
133. szoba,  polgármesteri iroda

Előzetes időpont egyeztetés szükséges,
a polgármesteri hivatal titkárságán: 

06-27/315-534.
E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Ügyfélfogadás 
a polgármesteri hivatalban

Hétfő: 14:00-18:00
Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

A polgármesteri hivatal zöld száma:
06-80/890-020

Ügyfélfogadás az okmányirodában
Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-20:00

Csütörtök: 8:00-18:00
Péntek: 8:00-16:00

Ebédidő: 12:30-13:00
Tel.: 06-27/512-230,
Fax: 06-27/512-240

Alpolgármesteri fogadóóra
Pető Tibor - Vác város alpolgármestere,

Vác 3. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés

alapján bármikor.
Telefonszám: 30/954-6997, 27/315-534

E-mail: petotibor@fidesz.hu
Helye: Városháza, 133. szoba,

alpolgármesteri iroda
Mokánszky Zoltán - Vác
 város alpolgármestere,

Vác 7. sz. választókerületének képviselője
Ideje: minden hónap első hétfőjén 

14:00-18:00
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor.

Telefonszám: 27/315-534
E-mail: mokanszky.alpolgarmester@

varoshaza.vac.hu
Helye: Városháza, 133. szoba,

alpolgármesteri iroda

Jegyzői fogadóóra
Deákné Dr. Szarka Anita - Vác 

város jegyzője
Ideje: minden héten hétfőn

14.00-18.00 óráig
Helye: Városháza, fsz. 33. iroda
Telefonszám: 06-27/513-409

E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu

Országgyűlési 
képviselői elérhetőségek

Harrach Péter
országgyűlési képviselő

E-mail: peter.harrach@parlament.hu

Önkormányzati képviselői fogadóórák
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.

Helye: Fidesz-iroda (Vác, Március 15. tér 16.)
Telefonszám: 30/478-3324

E-mail: steidllevente@fidesz.hu
Kiss Zsolt

Vác 6. sz. választókerületének képviselője
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor.

Telefonszám: 20/263-9865
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
Telefonszám: 30/294-2645

E-mail: kaszonyi.karoly@jobbik.hu
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Krauze István (Demokratikus Koalíció)
Ideje: minden hónap első szerdáján 16:30

Telefonszám: 30/900-6971
E-mail: vaci.dk@gmail.com

Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Körzeti megbízottak fogadónapjai
Iván Sándor rendőr főtörzsőrmester 

Vác, I. számú KMB körzet 
(Eszterházy, Széchenyi utca, Dr. 
Csányi László körút, valamint a 

Duna által határolt terület.)
Fogadóórája: minden hónap 

második keddjén 9-11 óra közötti 
időben. Helyszíne: Vác, Földváry 
tér 3. szám alatti KMB irodában. 

Telefon: 70/492-0791, 
e-mail: IvanSn@pest.police.hu

Bőcs Norbert rendőr főtörzsőrmester 
Vác, II. számú KMB körzet 

(Alsóváros : Dr. Csányi körút, Naszály 
út, MÁV vasútvonala, illetve a kül-
ső Rádi út által övezett városrész.)

Fogadóórája: minden hónap második 
keddjén 9-11 óra közötti időben. 
Helyszíne: Vác, Deres u. 3. szám 
alatti TESCO KMB irodában. 

Telefon: 70/400-7188, 
e-mail: BocsN@pest.police.hu

Tóth Ferenc rendőr zászlós
Vác, III. számú KMB körzet 

(Deákvár: Gombási út, MÁV vasútvona-
la, külső Rádi út által határolt terület.)

Fogadóórája: minden hónap első 
szerdáján 9-11 óra közötti időben. 
Helyszíne: Vác, Újhegyi u. 37/a. 

szám alatti KMB irodában. 
Telefon: 70/492-0796, 

e-mail: TothFer@pest.police.hu
Fazekas József rendőr főtörzsőrmester 

Vác, IV. számú KMB körzet 
(Kisvác: Eszterházy, Széchenyi utca, 

Naszály út, Gombási út, illetve a 
Duna által határolt városrész.)

Fogadóórája: minden hónap első 
szerdáján 09-11 óra közötti időben. 

Helyszíne: Vác, Dózsa Gy. u. 53. 
szám alatti KMB irodában. 

Telefon: 70/492-0790

Közérdekű

Bensőséges hangulatú ünnepségen kö-
szöntötték október 19-én a Rádi úti 
idősek otthonában a 90. életévét a na-
pokban betöltő Hugyák Istvánné, Jolika 
nénit. A szépkorú lakónak Fördős Attila 
polgármester és Mohácsiné Dim Rita, az 
Intézményfelügyeleti és Humán Osztály 
vezetője is gratulált, átadva az önkor-
mányzat ajándékát és az Orbán Viktor 
miniszterelnök kézjegyével ellátott dísz-
oklevelet.

Köszöntjük Hugyák Istvánnét
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Cservenák Péter gyűjteményéből

RibáRy Zoltán  l  FősZeRkesZtő l RibaRy.Zoltan@gmail.com

Jegyzet

HOL járunk?

A Március 15-e tér Európa egyik legszebb barokk főteré-
nek számít, így nagyon fontos az itt sorakozó épületek rend-

szeres karbantartása, állagmegóvó, szépítő felújítása.
Az utóbbi hetekben több házat is felállványoz-

tak, az egyiknél újra cserepezték a tetőt, két - átel-
lenben lévő - épületnél pedig homlokzatfelújítás tör-

tént, és nem túlzás, szemet gyönyörködtető a végeredmény. 
Örömteli ez a mostani felújítási hullám, s remélhetőleg záros ha-

táridőn belül további épületek ugyancsak sorra kerülnek.
Legyünk jó hiszeműek, és bízzunk abban, hogy a tulajdonos hamarosan be-

építi és ezzel együtt megszépíti a most házmaradvánnyal (úgynevezett pengefal-
lal) határolt területet is, erre az önkormányzatnak sajnos nincs kellő ráhatása.

De visszatérve a pozitívumokra: tetszetős újítás, hogy a tér épü-
leteit láttató, rövid leírásokkal bemutató bronz makett is díszí-

ti már a főteret, ez újabb idegenforgalmi látványosság.
Kívülről nem látszik ugyan, de jól haladnak a kivitelezők az Irgal-

mas-rendi kápolna átfogó belső felújításával, kíváncsian várhatjuk, mi-
lyenné varázsolják a mesteremberek ezt a kis építészeti gyöngyszemet.

És hát a legfontosabb: a Szent Hedvig szobor egy kicsit előrébb és oldalra 
"lépett" a Fehérek temploma oldalfalától, térbe állítva talán még meghatározóbb 

köztéri alkotássá vált, arról nem is beszélve, hogy - korábban csobogós - talap-
zatának eltávolítása az Isten-háza állagmegóvása szempontjából is lényeges.

A főtér kapcsán nagyon fontos még, hogy mind gyérebb le-
gyen itt a gépjármű-forgalom, ebből a szempontból nagy előrelé-

pést jelenthetnek majd az ide tervezett süllyedő oszlopok.
Egy szó mint száz, tényleg gyönyörű ez a mi főterünk, becsül-

jük meg, óvjuk értékeit - és figyelmeztessünk erre másokat is!
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Több mint húsz előterjesztésről tárgyalt 
októberi ülésén az önkormányzati képvi-
selő-testület.

A napirendi pontok tárgyalása előtt a 
jelenlévők egyperces néma felállással emlé-
keztek a közelmúltban elhunyt Dobai János 
helytörténeti kutatóra, Vác Város Díszpol-
gárára. 

Az ülésen a testület elfogadta a váci 
nemzetiségi önkormányzatok (szlovák, 
roma, ukrán, görög, ruszin) tevékenységé-
ről szóló éves beszámolókat.

Döntés született arról, hogy a város a 
korábban elhatározott csaknem 322 mil-
lió forint összegű, kormányengedélyhez 
kötött fejlesztési hitel fedezeteként a volt 
Karacs Teréz kollégium épületét ajánlja fel 
az OTP Bank Nyrt. részére.

Eldőlt, hogy az önkormányzat részt 
vesz a Nemzetgazdasági Minisztériumnak 
az elektomobilitási töltőinfrastruktúra fej-
lesztésére vonatkozó pályázatán, siker ese-
tén a mélygarázs Piac utca felőli lejárójánál, 
a Széchenyi utca 33. szám alatti közterületi 
részen, a Deákvári főtéren és/vagy a Kos-
suth utca 24. alatti közterületi részen léte-
sülhetne elektromos gépjárművek töltésére 
alkalmas állomás.

Elsőbbségi sorrendet állapított meg a 
grémium a legsürgetőbb (balesetveszélyt, 
nagyobb kárt megakadályozó) feladatok 
körében, bekerült ezen beruházások so-
rába a DMRV központ előtti kerékpárút 
szakasz felújítása, a MÁV-Telep utcai köz-
világítás megoldása, a Hanusz és a Kis utca 
közötti lépcső felújítása, az Alsó utca és a 
Katona J. utca kereszteződésében az esővíz 
árok és az útburkolat újraépítése, a Tátika 
utcai lépcső felújítása, a megrongálódott, 
balesetveszélyes játszótéri eszközök pótlá-
sa, a Hársfa- és a Sirály utcai óvoda lapos 
tető szigetelésének javítása, a Bérczy utcai 
közvilágítás kiépítése, az út helyenkénti ki-
állókkal való kiszélesítése.

Újratervezés után meghatározta a gré-
mium a közvilágítás-fejlesztési nagybe-
ruházás során leszerelt, még kifogástalan 
régebbi lámpatestek felszerelésének hely-
színeit az eddig a közvilágításból kimaradt 
területeken - a munka a remények szerint 
még az idén elkezdődhet.

Az önkormányzat hozzájárult a városi 
pályázatok projektmenedzselését vég-
ző Észak-Pest Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft. igazgatói posztjának betöl-
tését célzó pályázat közzétételéhez, a pá-
lyázatok benyújtásának határideje október 
31.

Támogatta a testület a Váci Városfej-
lesztő Kft.-nek a Deákvári fasor 2. szám 
alatti I. számú telephely "E" épületében 

üresen álló helyiségek térítésmentes hasz-
nálatára vonatkozó kérelmét - a társaság 
magasépítési részlege veszi igénybe az épü-
letrészeket közcélú munkákhoz.

Az ülésen - egy önkormányzati elővá-
sárlási jog érvényesíthetetlenségéről szóló 
határozat előterjesztése kapcsán - bemu-
tatkozott a képviselőknek a város nem-
régiben kinevezett új főépítésze, Breczné 
Zsigmond Jolán, aki már több mint húsz 
éve dolgozik a közigazgatásban.

A Hinomoto Harcművészeti Egyesület 
támogatási kérelemmel fordult az önkor-
mányzathoz novemberi Kyokushin karate 
versenye kapcsán, 300 ezer forint hozzájá-
rulást kérve. A testület csak az összeg két-
harmadát tudta biztosítani a városi büdzsé-
ből. Ellenben tíz-tízezer forintos egyéni 
felajánlásokkal kikerekítette a támogatást 
tíz döntéshozó: Fördős Attila polgármester, 
Pető Tibor és Mokánszky Zoltán alpolgár-
mesterek, Balkovics Péter, Dr. Manninger 
Péter, Kászonyi Károly, Kovács Ágnes, Kriksz 
István, Steidl Levente és Vácy Károly.

A Parlando Színház Kulturális Egye-
sület kérelme ugyancsak napirenden sze-
repelt, "Légy jó mindhalálig" című musical 
produkciójukhoz kértek 100 ezer forint 
támogatást. Ebben az esetben - miután 
Matkovich Ilona, Dr. Manninger Péter, 
Fördős Attila és Pető Tibor tíz-tízezer fo-
rintos egyéni felajánlást tettek - az a dön-
tés született, hogy előre beterveznek a célra 
hatvan ezer forint támogatást a jövő évi 
városi költségvetésbe.

Döntés született arról, hogy az ön-
kormányzat pályázat útján értékesítés-
re kínálja az Ulrich Károly köz 3. fszt. 
1 alatti lakóingatlant.

A grémium döntése értelmében - nyílt 
pályáztatással - ugyancsak értékesíte-
ni kívánja az önkormányzat a Satu köz, 
5189/12 helyrajzi számú, kivett beépítetlen 
terület minősítésű ingatlant, az induló vé-
telár 7 millió forint, több jelentkező esetén 
a licitlépcső 100.000 forint.

Az önkormányzati képviselő-testület 
október 5-én tartott rendkívüli ülésén jó-
váhagyta a KEHOP-1.4.0 azonosító szá-
mú, „Hatékony árvízvédelem Vácon” tárgyú 
projekt műszaki tervkoncepcióját.

Az árvízi védmű műszaki koncepci-
ójának elfogadásával együtt a grémium 
hozzájárulását adta, hogy a terv az illeté-
kes hatóságok asztalára kerüljön engedé-
lyezésre, valamint ahhoz is, hogy ennek 
alapján záros határidőn belül elkészüljön a 
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési do-
kumentáció. 

A műszaki tervkoncepció alapján az 
első ütemben 1800 méter hosszú mobil 
védmű épülhet meg a börtön sarkától (a 
Barabás utcától) a Gombás patak partéléig, 
parapet fal alappal, a mobil elemek beépít-
hetőségi magassága 1 és 2,5 méter között 
között változik a terepszinttől számítva.

A képviselő-testület megválasztotta a 
Váci Városfejlesztő Kft. új ügyvezető igaz-
gatóját, a sikeresen pályázó Benyó Balázs 
megbízatása határozott időre, öt éves idő-
tartamra szól. 

A testület arról is határozott, hogy a 
város hozzájárul a Váci Vízilabda Sport-
egyesületnek az uszodában tervezett tárgyi 
eszköz felújító beruházásához, aminek fel-
tétele a klub TAO-pályázatának sikere.

A grémium tárgyalt a Váci Dunaka-
nyar Színház kérelméről is, és a testület 
hozzájárulását adta a teátrumnak a Csányi 
körúti ingatlan székhelyként történő beje-
gyeztetésére vonatkozó kéréséhez, továbbá 
ahhoz, hogy a színház fióktelepet létesítsen 
Nagyorosziban.

H I R D E T M É N Y
Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi tájé-
koztatást adom:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 20.-i ülésén 
az alábbi rendeletet alkotta:

- 39/2016.(X.21.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló 9/2016.
(II.19.) sz. rendeletről

A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó 
források költségvetési rendeletbe történő beépítése, valamint az intézmények 
előirányzat módosítási kérelme indokolja. Rendeletmódosítást követően az 
önkormányzati szintű költségvetés főösszege 8.379.389 eFt lesz.

A rendelet a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában 
megtekinthető.

Vác, 2016. október 21.
Deákné Dr. Szarka Anita s.k.

          jegyző

A fejlesztési hitel felvételének 
fedezetéről is határoztak
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A kényszerbetelepítés elleni október 2-ai 
népszavazás hivatalosan érvénytelen 
lett, mert urnazárásig a szavazati joggal 
rendelkező mintegy 8 és negyed millió 
választópolgárnak kevesebb, mint a fele 
adott le érvényes voksot. A kérdésre vi-
szont, hogy az Európai Unió a Magyar 
Országgyűlés hozzájárulása nélkül is 
telepíthessen-e hazánkba idegen állam-
polgárokat, a szavazók elsöprő többsége 
nemet mondott. 

Vácon a választási bizottság elnökének 
tájékoztatása szerint minden szavazókör-
ben rendben zajlottak az események.

A szavazási hajlandóság a városban 
meghaladta az országos átlagot, a kicsivel 
több, mint 27 ezer névjegyzéken szereplő 
választó 46,83%-a járult az urnákhoz. 

A kötelező kvótát elutasítók aránya 

kicsivel több volt, mint az országos átlag: 
98,59% szavazott nemmel, míg az igenre 
1,41% húzott X-et, az érvénytelenül le-
adott szavazólapok aránya is magasabb volt 
mint az országos átlag: a voksolók 6,54%-
a úgy dobta szavazólapját a gyűjtőládába, 
hogy azok érvénytelennek számítottak. 

A kvótareferendumon összesen 12792 
váci polgár nyilvánított valamilyen formá-
ban véleményt.

- Mindenekelőtt szeretném megkö-
szönni minden váci polgárnak, aki élt 
szavazati jogával és elmondta vélemé-
nyét a kötelező betelepítési kvótával kap-
csolatban. Vácon a  tények a következők: 
6%-al többen járultunk az urnákhoz, mint 
Pest megyében átlagosan. A váciak közül 
11787-en szavaztak nemmel, 169-en igen-
nel és 836-an érvénytelenül - mondta a re-
ferendum kapcsán tartott sajtótájékoztatón 
Pető Tibor alpolgármester.

Környezetet szépítő 
fejlesztések a Zöld 
Megoldás pályázat 
támogatásával
Szeptember 23-án kis ünnepség kereté-
ben felavatták a Cházár András-iskola 
udvarán kialakított - taposóösvényes, 
konyhakerttel, fűszernövényes ládával 
kiegészített - új foglalkoztató parkot, 
melynek megvalósítását a DDC támo-
gatása tette lehetővé. Hozzájárulásban 
részesült a Táncsics Mihály Mezőgaz-
dasági Szakközépiskola is, az intézmény 
területén kerékpártárolókat helyeztek el, 
illetve kerti bútorok felállításával terem-
tettek új közösségi teret.

A Cházár-iskolában tartott esemé-
nyen Szarkándi János, az adományozó 

cég vezérigazgatója örömét fejezte ki, 
hogy Zöld Megoldás elnevezésű pályá-
zatuk keretében eddig már huszonegy 
elképzelés valóra váltását segíthették.

Guth Zoltán kommunikációs ve-
zető dicsérte az alapítvány pályázatát, 
melynek keretében többek között olyan 
ládákat telepítettek, amelyekben fűszer-
növények, zöldségféleségek nevelked-
hetnek, s ezek gondozásával a gyerekek 
megtanulhatják, hogyan kell ápolni a 
növényeket. 

A pályázat keretében felújították 
továbbá az udvari épületet, a játszóteret 
körülvevő kerítést, illetve Garay-Nagy 
Norbert festőművész és ifjú tanítványai 
festettek egy nagy méretű secco-t.

Az idei Zöld Megoldás pályázatra 
egyébként október 31-ig várják a jelent-
kezéseket a környezet zöldebbé tételét 
megcélzó elképzelésekkel.

Vácott átlag feletti volt a részvétel 
a kvótanépszavazáson

A váci játszótér-örökbefogadási mozgalom keretében egy szeptember végi hétvégén 
ismét sok intézményi, egyesületi közösség takarított a gondjaikba vett játszótereken.

Az önkéntesek rendbe tették a homokozókat, valamint összeszedték a szemetet 
és a száraz faleveleket.

A kezdeményezés 
a Radnóti-iskola sa-
ját játszótér-takarító 
akciósorozata alapján 
indult 2014-ben, ke-
retét az Ipress Center 
„Veled vagyunk” prog-
ramja adja. 

A szervezők to-
vábbra is várják a csat-
lakozni kívánó váci 
közösségek jelent-
kezését a jatszoter.
o k b e f o g a d a s @
ipresscenter.hu cí-
men.

A szeptem-
ber végi akció-
ban a következő 
csapatok vettek 
részt: Fogya-
tékosok Nap-
közi Otthona, 
Kölcsey utcai 
bölcsőde, Rad-
nóti Miklós-
iskola, Vác Vá-
rosi Labdarúgó 
Spor teg yesü-
let, Dartmoor 
N y e l v i s k o l a , 
Ipress Center.

Ismét sokan takarítottak a játszótereken
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Váci üzletünkbe 
boltvezető-helyettes 
munkatársat keresünk

Feladatai:
l A bolti csapat irá-
nyítása, motiválása

l Értékesítési célok meg-
valósítása meghatározott 
értékesítési tervek alapján
l A bolti arculat meg-
jelenések felügyelete
l Ügyfelek kifogás-
talan kiszolgálásá-

nak biztosítása

Elvárásaink: 
l Műszaki érdeklődés

l Kereskedelemben szer-
zett vezetői tapasztalat
l Felhasználói szintű szá-

mítógépes ismeretek (Excel)
Előny: SAP ismerete

Jelentkezés módja:
Fényképes önéletrajzát az 
allas@euronics.hu email 

címre várjuk a „Boltvezető-
Helyettes-Vác” jeligével.

A DMRV Zrt. az 
alábbi pozíciókba 

keres munkatársakat
Vác és vonzáskörzete 

munkavégzési hellyel.

l nehézgépkezelő
l felhAsználási 

  hely ellenőr
l vízmérő leolvAsó

Jelentkezni fényképes 
szakmai önéletrajzzal, 
pozíció megjelölésével 
2016. november 18-ig 
a DMRV ZRT. 2600 
Vác, Kodály Zoltán út 
3. postacímen vagy az 

oneletrajzok@dmrvzrt.
hu e-mail címen lehet.

Az aradi vértanúk em-
léknapjának városi ren-
dezvényén ezúttal az Ár-
pád-fejedelem Általános 
Iskola diákjai idézték fel 
a tragikus történelmi nap 
momentumait a Rózsa-
kertben lévő emlékhe-
lyen.

A kegyeleti esemény 
szónoka, Magyari József, 
az iskola igazgatója fel-
tette a költői kérdést: el-
feledheti-e egy nemzet 
a szabadságáért áldoza-
tot hozó hősök, vértanúk 
helytállását.

- A tisztesség és a hála 
arra kötelez, hogy tisztele-
tet adjunk a néven nevezett 
vértanúknak és a nemzeti 
szabadságunkért áldozatot 
vállaló megannyi hősünk-
nek. Példájukat szem előtt 
tartva mindannyiunknak 
közös felelőssége meg-
tenni a magunkét azért, 
hogy Magyarország olyan 
szabad legyen, amilyennek 
ők is megálmodták. Ez 

az egyik fontos záloga a 
nemzet megmaradásának, 
boldogulásának - figyel-
meztetett a szónok.

A kegyeleti eseményt a 
vértanúknak emléket állí-
tó oszlopok megkoszorú-
zása zárta.

Ribáry Z. 

Népszerű a szlovák nyelvtanfolyam
A közelmúltban ismét ingyenes szlovák nyelvtanfolyamot indított 
teljesen kezdőknek a Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat. Még 
a szervezőket is meglepte, hogy a korábbiakhoz képest ezúttal milyen 
sokan jelentkeztek. Több mint harmincan ültek be a művelődési köz-
pontban a padokba, minden korosztály képviselteti magát, a középis-
kolásoktól a nyugdíjasokig.

Dr. Alt Gyula, a nemzetiségi önkormányzat elnöke az első alkalom-
mal megfogalmazta azt a véleményét, hogy sajnos nem túl népszerű az 
úgynevezett kis nyelvek tanulása, pedig nagyon fontos lenne az ilyen 
nyelvismeret, főleg a szomszédos országokban, különösen a határ köze-
lében lévő területeken élőknek.

Menczer Marika alelnök hozzátette: a szlovák a szláv nyelvek esz-
perantójának nevezhető, tehát aki valamennyire elsajátítja, az oroszul, 
csehül, ukránul is elboldogulhat.

Az iskolapadba beülő 
diákok nagyon szerteága-
zó motivációval döntöttek 
úgy, hogy belevágnak a 
szlovák nyelv tanulásába.

Többen említették csa-
ládjuk szlovákiai gyökereit. 
Egy másik nagyobb há-
nyad a szomszédos ország-
ba tett étterem látogató 

kis kiruccanásokat, nagyobb túrákat, síelő vakációzásokat hozta szóba 
indokként. Szintén többeknek a munkájukhoz van szükségük némi 
nyelvismeretre. Nem keveseknek egyszerűen csak tetszik a nyelv és sze-
retnék jobban megismerni a szépségeit. Olyanok is akadnak, akiknek a 
rokonsága szlovák családtaggal bővült, és szeretnék meglepni azzal, hogy 
igyekeznek szót érteni vele az anyanyelvén. 

R. Z.

Méltóságteljes megemlékezés 
a nemzeti gyásznapon 
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
hatvanadik évfordulója alkalmából különö-
sen gazdag programsorozaton emlékezhet-
tek a váciak a világtörténelmi jelentőségű 
eseményre.

Az ünnep előestéjén a Fónay-HUMÁNIA 
Társulat műsorát láthatta a közönség a Ma-

dách Imre Művelődési Központban, a Ruzicska 
László rendezte előadás koncepcióját az a kér-
dés adta, hogyan lehet átélhetővé tenni a mai 
fiatalok számára 1956 őszének történeseit, esz-
meiségét.

Az október 23-ai programsorozat nyitánya-
kor, a börtön előtti emlékműnél tartott koszorú-
záson Szelekovszky Ernő, a honvédelmi minisz-
ter főtanácsadója, a minisztérium nyugalmazott 
főosztályvezetője, a Politikai Elítéltek Közössé-
gének egyik vezetője mondott beszédet.

- Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

hőseinek, mártírjainak, a kommunista rendszer 
üldözötteinek szellemi hagyatékát tiszteletben 
tartva újra és újra emlékeztetni kell a magyar 
szenvedéstörténetre, hogy soha többé ne jö-
hessen olyan elnyomó világ, ami 1945 után 
kialakult hazánkban - mondta többek között 
a szónok.

A hagyományoknak megfelelően a zene-
iskola koncerttermében tartott esti emlékün-
nepségen Sebő József író-szerkesztő mondta el 
gondolatait a forradalom kapcsán.

A szónok beszéde bevezetéseként megfo-
galmazta a kérdést, vajon mennyire vagyunk 
hűek '56 szelleméhez.

- Még bőven van tennivaló. Elsőként is a 
történészekre hárul különösen fontos feladat, 
hiszen minél mélyebben fel kell tárni a for-
radalmi események momentumait, össze kell 
gyűjteni a még rejtett tárgyi emlékeket, fel kell 
jegyezni a résztvevők, szemtanúk visszaemlé-
kezéseit. Az is nagy adósság, hogy a hősöket, 
áldozatokat példaképként állítsuk a felnövekvő 
generációk elé. Aztán végre végérvényesen el 
kell helyezni a nemzeti kánonban a forradalom 
és szabadságharc nemzeti ünnepét, hogy iga-
zán méltó legyen az emlékezésünk - mondta 
többek között Sebő József.

Az emlékünnepség műsorában - József 
Attila: "És keressük az igazságot" című művé-
nek elszavalásával - közreműködött Csernák 
János színművész és a Vác Civitas Szimfonikus 
Zenekar, melynek előadásában többek között 
elhangzott Liszt Ferenc: "Haláltánc" című szer-
zeménye is, ami után a közönség felállva tap-
solta meg a zenekar és a szólót játszó Cs. Nagy 
Ildikó zongoraművész produkcióját.   

Ribáry Z.

Tiszteletadás az 1956-os forradalom
és szabadságharc hőseinek 

’56 a színfalak 
előtt és mögött
A forradalom és szabadságharc hatvana-
dik évfordulója tiszteletére október 15-én 
kamarakiállítás nyílt a Váci Dunakanyar Szín-
házban ’56 a színfalak előtt és mögött címmel.

A megnyitón Kis Domonkos Márk igazgató 
Federico Garcia Lorca-t idézve megemlítette: 
a színháznak, a színművészeknek kiemelkedő 
szerepe van a társadalmi tudatformálásban, 
már sokszor voltak katalizátorai, főszereplői 
történelemformáló eseményeknek.

- Így volt ez nálunk 1956-ban is, amikor 
nagyon sok színész állt ki a tömegek elé verset 
szavalva, a leggyakrabban elhangzó szerze-
mény a Nemzeti dal volt, csakúgy mint 1848-
ban. Az eseményekben magukat kitüntető 
színházi emberek közül sokakat meghurcoltak 
a szabadságharc leverése után, volt közöttük, 
akit kivégeztek, többeket bebörtönöztek, inter-
náltak, még többeket rövidebb-hosszabb időre 
eltiltottak a színpadtól. Kamarakiállításunk, 
természetesen a teljesség igénye nélkül, ezek-
nek az áldozatos egyéniségeknek állít emléket 
- mondta a színházigazgató.

- A forradalom és szabadságharc történé-
seinek minél átfogóbb feltárása még komoly 
feladatot jelent. Az is adósság, hogy jelenleg 
nincs önálló állandó múzeuma 1956 törté-
nelemformáló eseményeinek. Már csak ezért 
is fontosak a vácihoz hasonló időszakos vagy 
állandó kisebb kamarakiállítások, amelyek ér-
zékletesen bemutatják a történelmi események 
egy-egy részletét - mondta beszédében Steidl 
Levente, a művelődési-oktatási és ifjúsági sport 
bizottság elnöke.

A képviselő felolvasta a színészek forra-
dalmi bizottságának rádióban is elhangzott 
nyilatkozatát.

- Azt kívánom, hogy az elkövetkező he-
tekben nagyon sokan megtekintsék ezt a ki-
állítást, remélem, hogy sok pedagógus elhozza 
ide a diákjait is, mert nagyon fontos, hogy a 
fiatalok minél több áldozatvállaló hős sorsán 
keresztül még átfogóbb képet kapjanak a for-
radalomról és szabadságharcról - zárta szavait 
az elnök.

A főként korabeli plakátok és színlapok 
reprodukcióiból összeállított kiállítás érzékle-
tesen igazolja a kiállításrendező Lencsó László 
azon megjegyzését, hogy annak idején a da-
rabválasztás is forradalmi tett volt, hiszen a sza-
badságharc leverése után több teátrum műsorra 
tűzte és színen tartotta például a Bánk bánt, így 
próbálva éltetni a reményt, az elszántságot.

Mondhatni, hogy átlényegült a Karolina-is-
kola és a Karolina kápolna közötti parányi kert, 
ahol az ‚56-os emlékév alkalmából szobrot kapott 
Mindszenty József hercegprímás.

Az alkotás a forradalomban és szabadság-
harcban szerepet vállaló, a kommunizmus bör-
töneit megjárt, a katolikus általános iskolában 

mintegy tíz éven át „rendhagyó” történelemórákat 
tartó Pákh Tibor adománya, elmondása szerint 
a gyerekek érdeklődése érlelte meg benne az elha-
tározást, hogy adományából szobrot állítson az 
iskola Mindszenty Józsefnek, az intézmény pedig 
örömmel fogadta a felajánlást.

A szoboravatáshoz az iskola székesegyházi 
kórusának műsora adott keretet, a művet Beer 
Miklós áldásával avatták fel - a főpásztor kö-
szönetet mondott Pákh Tibornak, hangsúlyozva, 
hogy nem csak a szoborállításért illő a köszönet, 
hanem azért az áldozatos munkáért is, mellyel az 
adományozó éveken át kapcsolódott a Karolina 
iskolához.

Az egész alakos, süttői kemény mészkőből ké-
szült, Kligl Sándor szobrász és Latorcai Csaba 
kőszobrász keze munkáját dicsérő szobor Mind-
szenty Józsefet bíborosi reverendában, imára kul-
csolt kézzel ábrázolja.

Pákh Tibor dicsérte az alkotást, amely szavai 
szerint jól tükrözi azt az elkötelezettséget, mellyel 
a hercegprímás azért a Magyarországért imádko-
zott, melynek alapja a hit, az erkölcs, a hazasze-
retet.

Fotó: Cservenák Péter
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Idősek Akadémiája 
szórakoztató műsorokkal
Vác Város Önkormányzatának Idősek Otthona és Klubja az 
idén is megrendezte a már hagyományos Idősek Akadémiáját, 
amelynek keretében két szórakoztató műsorral kedveskedtek a 
szépkorúaknak.

Az október 5-én tartott első eseményen - melynek a Váci Du-
nakanyar színház adott otthont - Szmolár Attila, a szervező intéz-
mény igazgatója köszöntőjében kiemelte: fontos küldetésüknek 
tartják, hogy különböző programokkal színt vigyenek az idősek 
hétköznapjaiba.

- Kívánom, hogy most, ebben a már-már téliesen hűvösre for-
dult időben a szórakoztató programok felmelegítsék a szíveket, 
vidám élményeket ajándékozzanak a közönségnek, az otthona-
inkban élőknek, a különböző klubokhoz tartozóknak, és minden 
kedves vendégünknek - mondta az intézményvezető, úgy is mint 
főszervező.

Fördős Attila polgármester rövid beszédében emlékeztetett, 
hogy a társadalom egyre öregszik, a népesség csökken, ugyanak-
kor megemlítette a születéskor várható életkor emelkedését, ami 
szavai szerint fontos felelősséget ró a fiatalabb generációkra.

- Jómagam gyerekként együtt élhettem a nagyszüleimmel, so-
kat beszélgettem velük és nagyon jó volt őket hallgatni. Most már, 
többszörös nagyszülőként én mesélek az unokáimnak. Csodálatos 
ez a körforgása az életnek, és általános érvényű elvként leszögez-
hetjük: minden generációnak fontos tanulnia a korban előrébb 
járóktól, tapasztaltabbaktól - mondta a városvezető.

A nyitó eseményen Fabók Marianna társulata "Kapós Böske 
pajzán históriája" című kétszereplős vidám előadását élvezhette a 
közönség, és gyakran harsant nevetés a csaknem zsúfolásig meg-
telt nézőtéren.

A második alkalommal - szintén a színházban - Kecskeméti 
Róbert énekes műsorán tapsolhatott a közönség.

Településvezetők találkozója Vácott
A Váci Dunakanyar Színház "Az utolsó hősszerelmes" című előadásá-
nak megtekintése, városnézés, hajókirándulás is a programban sze-
repelt a Városok Falvak Szövetsége október 13-15. között rendezett 
találkozóján.

A találkozó keretében tartott közgyűlésen elhangzott, hogy a 
nyári szünidőben a szövetség égisze alatt több száz iskolás tábo-
roztatását biztosították a szervezethez tartozó települések, s ugyan-
ilyen fontos, hogy egyre szerteágazóbbá válnak a kulturális csere-
programok.

A közgyűlésen Fördős Attila polgármester rövid áttekintést 
adott Vác történelmi múltjáról, illetve ismertette a helyi kulturális 
élet élénkítéséért az utóbbi években tett lépéseket, a színház meg-
alapításától kezdve az újabb kiállítóhelyek létráhozásán át a prog-
ramkínálat gazdagításáig.

A vendég településvezetők, intézményigazgatók, programszer-
vező szakemberek meghallgathatták Forró Katalin, a Tragor Ignác 
Múzeum igazgatójának a város építészeti értékeiről, kiemelkedő 
muzeális kincseiről szóló vetített képes előadását is.

Halász János országgyűlési képviselő, a szövetség elnöke a köz-
gyűlés szünetében tartott sajtótájékoztatóján kiemelte: a szervezet 
fő küldetése a kapcsolatépítés, a résztvevő települések közötti kultu-
rális csereprogramok megvalósítása, az önkormányzatok közösség-
építési célú önálló vagy több résztvevős pályázatainak támogatása.

- Itt Vácott is történt konkrét előrelépés, hiszen a színház csak-
nem tucatnyi vendégszereplést kötött le a szövetséghez tartozó kü-
lönböző településeken, ez pedig nagyszerű városmarketing lehető-
séget jelent Vácnak - emelte ki az elnök. R. Z.



                                                              VÁCI HÍRNÖK   I   2016 OKTÓBER  I    XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM  9Kultúra

A közelmúltban megjelent egy, a váci 
Fehérek templomát bemutató kis könyv.

"A templom az Egyház képe, a Menny-
ország előcsarnoka, az imádság háza, Isten 
háza. A templomszentelés a földi térből ki-
szakít és körülhatárol egy Istennek fenntar-
tott helyet, melyben Istent, mint Jelenlévőt 
imádjuk... Az ünnep az időnek a temploma, 
a templom a térnek az ünnepe..., a találko-
zások fontos színhelye" - olvasható többek 
között a Győzelemről nevezett Szűz Má-
ria plébániatemplomot (Fehérek templo-
ma) bemutató kötet bevezető részében. 
A befejezésben pedig egyebek mellett 

megfogalmazódik: "A plébániának egy nagy 
családdá kell válnia, ahol mindenki otthont 
talál, fiatal és idős egyaránt..."

Szeptemberben a brüsszeli Magyar Intézet megemlékezett a * 
MADI hetvenéves születésnapjáról. 

Mint Papp lászló műgyűjtő, több váci gyűjtemény kurátora el-
mondta, meghvást kapott az eseményre Dárdai Zsuzsanna és Szaxon-
Szász János is, akik egyedülálló MADI gyűjteményt hoztak létre, 
mint ismeretes, a művekből gazdag kiállítás látható a városházán.

Dárdai Zsuzsanna francia nyelven tartott előadásában érte-
kezett a 70 éves művészeti mozgalomról, a szabadságról és annak 
társadalmi, művészeti vetületeiről, illetve 
számot adott a Vácott látható egyedülálló 
gyűjtemény létrehozásáról.

Október közepén a párizsi Salon des 
Réalites Nouvelles is megemlékezett a 
rangos művészeti csoportosulásról, irány-

zatról, itt ugyancsak előadás hangzottt el a Dárdai-Szaxon gyűjte-
ményről.

Az évforduló alkalmából reprezentatív katalógus készült a váci 
Nemzetközi MADI Múzeum gyűjteményéről. 

* A MADI művészeti mozgalom - melynek szülőatyja az argentin 
Carmelo Arden Quin - az 1940-es években indult és ma is a kortárs 
absztrakt, geometrikus művészet meghatározó irányzata. Előtérbe he-
lyezi a formákat a tartalommal szemben, a színek és hangsúlyos formák 
szabad keverésével törekszik esztétikai élmény nyújtására.

A MADI betűszó eredete bizonytalan. Spanyolul "Movimiento 
Artistico De Invencion" (Újszerű Művészeti Mozgalom). Angolul jelen-
tése: mozgás, absztrakció, dimenzió, invenció (Movement - Abstraction 
- Dimension - Invention).

Könyv készült a Fehérek templomáról

Váci üzletünkbe 
PÉNZTÁROS-

HITELÜGYINTZŐ 
kollégát keresünk

Feladataid:
l    A pénztárgép pontos kezelése
l    A vásárlók magas 
színvonalú kiszolgálása 
l Számlák kiállítása
l Hitelértékesítés 
l A hitelügyintézés 
adminisztratív feladatai 
l Bankokkal való 
kapcsolattartás
Elvárásaink: 
l Középfokú végzettség
l Felhasználói szintű  
számítógépes ismeret

Előny: hasonló munkakör-
ben szerzett tapasztalat, 
PSZÁF hatósági vizsga
Amit kínálunk: versenyképes 
jövedelem, folyamatos szak-
mai fejlődés, stabil cégháttér, 
hosszú távú munkalehetőség

Munkavégzés helye: Vác

Jelentkezés módja:
Fényképes önéletrajzát az 
allas@euronics.hu email 
címre várjuk a „Pénztáros-
Hitelügyintéző-Vác” jeligével.

A két keretes rész között a kötet 
összefoglalja a templom építésének és 
fennállásának történetét, felsorolja az 
itt szolgáló lelkipásztorokat, (művészet)
történeti ismertetést ad a főoltárról, a 
mellékoltárokról, festményekről, szob-
rokról, a míves padokról, gyóntatószé-
kekről, a toronyban lakó harangokról, s 
ismerteti a képeken, szobrok formájá-
ban ábrázolt szentek életét.

Természetesen gazdag képanyag te-
szi teljessé a könyvet, a fotókat Cservenák 
Péter helytörténész, fotográfus készítette.

- Hiánypótlónak nevezhető kis köny-
vünk megjelentetésének az a célja, hogy 
mind a plébániai közösség tagjai, mind 
az alkalmi látogatóként hozzánk beté-
rők jobban megismerhessék és megsze-
rethessék ezt a gyönyörű, sokat megélt 
barokk-rokokó templomot - mondta 
az Ars Sacra fesztivál keretében tartott 
könyvbemutatón dr. Csáki Tibor plébá-
nos, a kiadó Vác-Felsővárosi Plébánia 
lelkipásztora.

A barokk-rokokó stílusú Isten háza az 
1699-ben Vácra érkező Domonkos-rendi-
ek templomaként épült, megszakításokkal 
csaknem hetven évig, 1699 és 1769 között, 
innen a Fehérek temploma elnevezés. A 
rendek feloszlatásáig a domonkosoké volt. 
1805-től felsővárosi plébániatemplom. 

R. Z.

Hétfő
20:00 Híradó – 
benne Vác és térsége 
legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Spiritusz 
– sport, életmód és 
szabadidő maga-
zinműsor
20:30 Konyha TV
20:45 Sportközve-
títés/film
22:55 Híradó 
(ism.)

Kedd
20:00 Híradó – 
benne Vác és térsége 
legfontosabb 
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Katolikus tv 
– vallási magazin
21:00 Spiritusz – 
sport, életmód és 
szabadidő magazin
21:15 Konyha TV
21:30 Sportközve-
títés/film
22:35 Híradó 
(ism.)
Szerda
18:00 Hetedhét 
Magazin – össze-
foglaló Fót térségéből
19:00 Hetedhét 

Magazin (ism.)
20:00 Híradó – 
benne a térség leg-
fontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Nagyító – 
hírháttér-műsor
20:50 Film
22:10 Híradó 
(ism.)

Csütörtök
20:00 Híradó – 
benne Vác és térsége 
legfontosabb törté-
nései
20:17 Sporthírek
20:20 Hazai -
kulturális program-
ajánló magazin-
műsor
20:40 Nagyító – 
hírháttér-műsor
21:10 Film
22:30 Híradó 
(ism.)

Péntek
20:00 Híradó – 
benne Vác és térsége 
legfontosabb törté-
nései
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kul-
turális program-
ajánló magazin-
műsor
20:40 Térségi ma-
gazin
21:10 Partycsóka 
Tomi show
22:30 Híradó 
(ism.)

Buenos Airestől Vácig
Hetven éve indult a MADI mozgalom

Minőség olcsón, szakértőtől!
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Hazafias Cecília hangverseny
November 20-án vasárnap este 6 órakor Beer Miklós megyés püspök 
ünnepi miséjén megszólal a székesegyház Szent Cecília Kórusa is, 
majd a hagyományos Cecília hangverseny következik, ezúttal ha-
zafias műsorral.

Elhangzik: Tárogató zene, Győzhetetlen én kőszálom, Szokolay: 
Fohászkodás a nemzet felemelkedéséért, Bárdos: Világnak királynéasz-
szonya, Varga László: Mindszenty ének, Népzene: Isten áldja meg a 
magyart, Kókai: István király, Varga L.: Az Andocsi Máriához, Tóth 
József: Boldogasszony anyánk, Erkel: Hazám hazám ária a Bánk bán-
ból, Bálint J. SJ.: Magyarok nagyasszonya ének, Liszt: Magyar ünnepi 
dal, végezetül pedig Erkel Ferenc: Magyar Cantate.

- Jelen lesz a meghívottak között Erkel Ferenc „szép unokája”, 
Somogyvári Ákos karnagy is, aki egykori rokonának műve, a „Magyar 
Cantate”–nak kotta anyagát kórusunk rendelkezésére bocsátotta. A 
mű megszólaltatása ritka különlegesség, mivel az ősbemutatója óta 
tudomásunk szerint csupán egy alkalommal szólalt meg, Budapes-
ten, és most a váci ősbemutatón hangzik el harmadszor - emelte 
ki a hengverseny kuriózumaként Varga László atya, egyházmegyei 
főzeneigazgató, aki idén harmincadik éve a székesegyház karnagya.

Közreműködők: Váci Székesegyházi Kórusiskola, neves énekművé-
szek: Havasi Katalin, Gál Weber Ildikó, Dézsi Bernadett, Fitos Móni-
ka, Verbay Csaba, Molnár András, Cser Péter; Dr. Bednarik Anasztázia 
és Tóth Rita orgonaművész, és a Váci Szimfonikus Zenekar. Énekel: a 
Váci Székesegyház Szent Cecília Kórusa. Vezényel a jubiláló Varga 
László zeneigazgató. 

R. Z.

A hónap fotói

Fények és árnyak -  Tomor István felvétele

A nagy utazó - Varga Andrea felvétele

közkincseink 
A harangok nem  Rómába mentek

Öt harang lakik a Fehérek temploma 
tornyában - tudható meg a Csáki Tibor 
plébános szerkesztésében megjelent új 
helytöténeti könyvből. Egy B, egy D, egy 
Esz és két F hangolású. Aztán az is ol-
vasható, hogy 1927-ben öntötték az első 
kettőt, a további hármat pedig egy évvel 

később, 1928-ban. 
Korábbi oldalakon közölt az az adat is, miszerint 

a domonkosok hetven évig épített temploma 1768-
ban szinte teljesen elkészült. Ekkor nyilván a már álló 
tornyot is ellátták haranggal, vagy harangokkal. Tehát 
biztosan voltak harangok 1928 előtt is! De mi történ-
hetett velük, ami miatt az 1920-as évek végén új zen-
gőkkel kellett ellátni a Szűz Mária Plébániatemplom 
tornyát? Szóval hova mentek a harangok a '20-as évek 
előtt?

Tudjuk, hogy az 1848-1849-es szabadságharc ki-
robbanásakor harangokból öntöttek ágyút. Csak a 
székelyek templomaiból érkezett több mint 300 zen-
gő, hogy „más formában” szolgálja a magyar érdeket. 
A 18. századig a harangöntők egyben ágyúöntők is 
voltak. Gábor Áron „projektigazgató” ágyúi pedig, mint 
ahogyan a nótából tudjuk, rézből (ill. bronzból) ön-
tettek, akárcsak a harangok, de aztán a templomok a 
szabadságharc után valahogy újra haranghoz jutottak. 
Hát azokat cserélték volna le 1927-ben? 

Akár ez sem lenne kizárt, hisz az öntők és a zen-
gők működtetői is azt vallják, a harang sem örökéletű, 
hangjának fénye, csengése megkopik az idővel. Kép-
zeljék, néhány éve a párizsi Notre Dame harangjait is 
éppen ezért cserélték le, ennek ellenére nem valószínű, 
hogy a Fehérek templomának mind az öt bronzát a 
diszharmónia miatt selejtezték volna le egyszerre.

A választ (köszönet a Tragor Ignác Múzeumnak) 
a Váci Hírlap 1916. december 17-i száma adja meg, 
ezt írja:

„Azt hittük, hogy a váci harangokról már meg is 
feledkeztek, vagy talán azok már nem is kellenek a 
hadvezetőségnek, mert már a legtöbb helyen elvitték 
azokat, nálunk pedig még mindig fenn voltak a tor-
nyokban. A héten azonban szinte váratlanul megje-
lent Vácon Valser Ferenc harangöntő és megkezdte a 
harangok leszedését. A Fehérek templomának három 
harangja már ott pihen az udvar földjén s jönnek utána 
a hétkápolna 2, az irgalmasok 2, a fegyintézeti kápol-
na 2, a ferencrendiek 2, a piaristák 2 (közülük a város 
legszebb hangú szt. Anna harangja), a székesegyház 3, 
a görög templom 2, a reformátusok 2 és az evangéli-
kusok 2 harangja, összesen 22 darab. Az évszázadokon 
át oly sok dicsőséget, örömet, szomorúságot, fájdalmat 
hirdető harangokat most már rövid idő alatt elviszik 
városunkból s a hívek mindannyitól ünnepélyesen 
fognak majd búcsút venni"

1916 karácsonyától tehát egy jó darabig nem hívta 
a híveket a templomba a harangszó, elnémult a vá-
ros. Az I. világháború közepén rekvirált harangok 
(beleértve a Fehérek templomának zengőit is) főként 
töltényhüvelyekké és töltényburkolatokká alakultak, 
végül pedig céltárgyakban, például embertestekben 
fejezték be pályafutásukat.

Kegyes Zoltán
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Programajánló

Madách Imre Művelődési Központ

november 4. 21 órA
Rock&Roll party a Man-Diner együttessel
 Jegyár: 700 Ft

november 10. 19 órA
Miles Tredinnick: Elvis, oltár, Miami 
(Zenés komédia)
Jegyár: 2900 Ft (elővételben), 3200 Ft (az 
előadás napján)

november 12. 17 órA
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
(A Parlando Színház előadása)
Jegyár: 1100 Ft

november 18. 21 órA
Rock&Roll party a Pedrofon zenekarral
Jegyár: 700 Ft

november 18. 16 órA
Zenés, verses, énekes rendezvény a 
szépkorúak tiszteletére 
(A László Imre nótakör műsora)
Jegyár: 500 Ft (elővételben), 600 Ft (az 
előadás napján)

november 19. 19 órA
Gálaest a Madách Imre Művelődési 
Központ fennállásának 40 éves évfor-
dulója alkalmából
Ingyenes belépőjegyek igényelhetők a 
jegypénztárban.

november 20. 16 órA
Irodalmi műsor Reichard Piroska verseiből

november 23. 19 órA
Dumaszínház Roast 3. 
Előadók: Kiss Ádám, Dombóvári istván, 
Hajdú Balázs, Szomszédnéni Produkciós 
Iroda, Schobert Norbert
Jegyár: 3700 Ft

november 26. 20 órA
Váci Jazz Klub - A Szakcsi Quartet kon-
certje 
(A program a Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásával valósul meg)
Jegyár: 800 Ft

Bartók-Pikéthy Zeneiskola

november 4. 18 órA
Férfiszólam - Dalok férfiakról női hangon 
(Válogatás D. Schubert, R. Schumann, G. 
Mahler, V. Williams műveiből)
Jegyár: 900 Ft (elővételben), 1200 Ft (az 
előadás napján)

Kiállítások
nyírő józsef emlékkiállítás
MIMK, Átrium glaéria, megtekinthető november 
8-áig

márton áron emlékkiállítás
MIMK, emeleti galéria, megtekinthető november 
14-éig.

A fotó ünnepe - A forte fotóklub vác 
tárlAtA. MIMK, emeleti galéria, november 18-
tól december 5-éig.

november 3. 17 órA igAz 
mesék - Szegedi Katalin il-
lusztrátor kiállítása a Katona 
Lajos Városi Könyvtár galéri-
ájában. A kiállítás november 
29-ég látogatható.

Váci Dunakanyar Színház

november 4. 19 órA
Olt Tamás: Megadom magam
(zenés láss ezer csodát, a Váci Dunakanyar 
Színház előadása)
Jegyár: 2900 Ft

november 6. 19 órA
Georges Feydeau: A balek (A hülyéje) (Bohó-
zat két részben, a Fogi Színház előadása)
Jegyár: 3200 Ft

november 13. 11 órA
Csukás István – Csík Csaba - Bor Vik-
tor: PomPom meséi (Zenés mesejáték, az 
Aranyszamár Bábszínház előadása)
Jegyár: 1400 Ft

november 13. 19 órA
Tolcsvay László - Müller Péter - Bródy 
János: DoctorHerz (Musical két részben, a 
Magyarock Dalszínház előadása)
Jegyár: 2900 Ft

november 18. 19 órA
Howard Lindsay - Russel Crouse - Richard 
Rodgers - Oscar Hammerstein: A muzsika 
hangja (Musical két részben, a Múzsák Társu-
lat és a Budaörsi Latinovits Színház előadása)
Jegyár: 3200 Ft

november 19. 19 órA
Heltai Jenő: Az édes teher – avagy hogyan ad-
tam férjhez a feleségemet? (Élőzenés bohózat 
3 felvonásban, az előadás Heltai Jenő örököseinek 

engedélyével, a HOFRA Kft. közvetítésével jött 
létre). Jegyár: 2900 Ft

november 25-27.
Kaleidoszkóp VersFesztivál a Váci Dunaka-
nyar Színházban. Kuriózumok a színházimá-
dóknak, koncertek a zenerajongóknak, meghitt 
előadóestek a költészet kedvelőinek, a magyar 
költészet kincsei versszínházi és versfilmes for-
mában, vers kiállítás és versmondás  – minden-
kinek tartogat meglepetést a 16. Kaleidoszkóp 
VersFesztivál. (Támogatók: Nemzeti Kulturá-
lis Alap, Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány)

Katona Lajos Városi Könyvtár 

november 4., 11., 18., 25. 9.00 – 9.30-ig
Zenebölcsi a gyermekkönyvtárban. Babusgatós 
játékokkal, gitár és furulyamuzsikával várjuk 
az apróságokat. A foglalkozás nem ingyenes!

november 3., 4. 10.00 - 13.00-ig
Őszi szüneti családi napok
Szünidei foglalkozás Petra könyvtáros néni-
vel. A foglalkozás ingyenes!

november 10. 18 órA
„ A tiszta forrás felé” – Bartók Béla üzenetei
Ferge Béla zenetanár zenés előadása Bartók 
Béla születésének 135. évfordulója alkalmá-
ból. Közreműködik: Ferge Elizabet hárfán
A program ingyenes!

november 12. 10-13 órA
Családi nap – Kézműves foglalkozás gyer-
mekeknek. Kézműveskedés Petra könyvtáros 
nénivel. A foglalkozás ingyenes!

november 15. 17 órA
Új nyelvi jelenségek – élő „Tetten ért sza-
vak” Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató 
egyetemi tanár előadása.
A belépés díjtalan!

november 24. 10 órA
Az Operaház nagykövete című sorozat 
újabb rendezvénye. A Magyar Állami Ope-
raház 2013 őszén indította útjára népszerű 
sorozatát, hogy egy új, kulturális értelemben 
tágabb látókörű operába járó fiatal nemze-
déket neveljen. A zenés teátrum számos mű-
vésze vállalta, hogy személyes élményekkel 
átszőtt, szakmailag magas színvonalú elő-
adásokat tart országszerte.
Előzetes bejelentkezés szükséges!

november 24. 17 órA
Álomgyár Angyalai karácsonyi országjáró 
turné. Személyes találkozás és dedikálással 
egybekötött beszélgetés az Álomgyár Kiadó 
sikeres írónőivel. vendégek: Anne L. Green, 
Borsa Brown, R. Kelényi Angelika
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H K SZe Cs P SZo V

október-
november

28      I 29     A 30      B
31      C 1      D 2      E 3       F 4      G 5       H 6        I
7       A 8      B 9      C 10     D 11    E 12     F 13     G
14     H 15     I 16    A 17     B 18    C 19     D 20     E
21     F 22    G 23    H 24      I 25    A 26     B 27     C

   Gyógyszertárak ügyeleti rendje

A Deákvári Gyógyszertár Vác, Deákvári főtér 30. 06-27/510-805
B Központi Gyógyszertár Vác, Köztársaság út 23. 06-27/501-630
C Vácz Remete Gyógyszertár Vác, Magyar u. 3. 06-27/305-997
D Gyöngyvirág Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 3. 06-27/303-343
E Kisváci Szent Gellért Gy. Vác, Pap Béla u. 10. 06-27/306-190
F Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a. 06-27/301-367
G Benu Gyógyszertár Vác Vác, Zrínyi u. 9. 06-27/501-385
H Fekete Kígyó Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 37. 06-27/312-338
I  Alsóvárosi Gyógyszertár Vác, Zöldfa u. 25. 06-27/311-157

Anyakönyvi hírek:

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

   Központi orvosi ügyelet
(felnőtt és gyermek)

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
ÁNTSZ épület földszinti helyisége.

Elérhetőség: 06-20/306-090
Ügyeleti idő:

hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig,
pénteken 16 órától 
hétfő reggel 7 óráig

Munkaszüneti napokon 24 órában!

Születések: Dobrocsi Gergely és 
Raáb Nóra gyermeke: Lili Zsófia, 
Bartos Zoltán és László Enikő gyer-
meke: Emma, Pittlik Krisztián Pál és 
Gelencsér Klaudia gyermeke: Alex, 
Váradi András és B. Kiss Diána gyer-
meke: Levente István, Kovács Mátyás 
és Hajzer Anita gyermeke: Gábor 
Mátyás, Vanda Márk és Rácz Ale-
xandra Bianka gyermeke: Zoé Emese, 
Kóthy Péter és Dr. Tauber Dorottya 
gyermeke: Miklós, Marton Gábor és 
Tyukos Tímea gyermeke: Márk, Kalla 
Bálint Péter és Volentics Ildikó gyer-
meke: Mira Emma, Szénási Sándor 
Zsigmond és Bölcsföldi Ágnes gyer-
meke: Csenge, Szakács Imre és Kovács 
Krisztina gyermeke: Áron, Berki Szi-
lárd és Bartók Zsuzsanna gyermeke: 
Boglárka, Federics Norbert és Ujfalvi 
Eszter gyermeke: Nóra, Német István 
Zoltán és Turi Rita gyermeke: Katin-
ka Ludovika, Varga Szilveszter és Tóth 
Zsófia gyermeke: Nóra Janka, Bertók 
István és Benkó Regina gyermeke: 
Bence, Drajkó József és Papp Vanda 
gyermeke: Flóra.

 
Házasságkötések: Kriksz István és 
Nagy Katalin Heléna, Kisparti Mátyás 
és Prekup Lilla Lívia, Falta Bonifác és 
Tóth Evelin, Czinkota Ferenc és Bátyi 
Anna, Alföldi Gábor és Oláh Andrea, 
Kaszás Tamás és Noficzer Cintia Van-
da, Kecskés Csaba és Kantár Estera, 
Kovács Ákos és Prohászka Ágnes Ber-
ta, Hriagyel István és Majoros Vivien, 
Timár Norbert és Bittó Karola, Czinki 

Tibor Péter és Ónodi Andrea Ildikó, 
Jegyinák Sándor és Boldog Tünde, 
Pintér Zoltán és Daróczi Anikó, Simo-
nyi András és Csobay Júlia, Kiss And-
rás Valér és Simon Márta, Kapuszta 
Zsolt és Erdei Mónika, Kerezsi Ferenc 
Károly és Molnár Zsuzsanna.

 
Halálesetek: Gabányi Béláné sz: 
Neumann Erzsébet Éva /1934/, Pász-
ti Gyuláné sz: Méhes Mária /1921/, 
Sólyom Istvánné sz: Szőcs Zsuzsan-
na /1953/, Szabó Istvánné sz: Korek 
Julianna /1924/, Craitar Raduné sz: 
Volentics Erika /1960/, Mészáros Béla 
/1969/, Kármán Istvánné sz: Dudás 
Ilona /1932/, Szemerád Károlyné sz: 
Durai Mária /1917/, Gelencsér József-
né sz: Csölle Edit /1938/, Hanustyák 
Mihályné sz: Daninecz Margit /1926/, 
Moór Zoltán /1948/, Szatmári Béláné 
sz: Arany Ilona /1943/, Baráth Lász-
lóné sz: Tóth Teréz /1947/, Várfalvi 
Zoltán István /1960/, Szegner Ferenc-
né sz: Bolka Ágota /1951/, Vécsei Béla 
/1931/, Szentpétery Béláné sz: Tóth 
Magda /1933/, Kiácz Tibor /1932/, 
Horvatics József Jenő /1944/, Etelvári 
Sándor/1937/, Váradi István Sándor 
/1955/, Dobai János /1930/, Zana La-
josné sz: Müller Vivien /1937/, Her-
czeg Jánosné sz: Csóra Rozália /1918/, 
Szabóné Kiss Katalin Ágnes /1949/, 
Schwarcz Irén /1941/, Sauer Emilné 
sz: Horváth Margit /1933/, Adamcsek 
Tibor /1940/, Nagy Jánosné sz: 
Palman Magdolna /1922/, Rétfalvy 
Zoltánné sz: Kun Magdolna /1929/.

A Váci Közéleti Egyesület együttmű-
ködésével került megrendezésre az I. 
Danubia Talents Nemzetközi Zenei Ver-
seny városunkban. Az eseménynek a váci 
Hit Gyülekezete épülete, a Váci Híradás 
Centrum adott otthont. 

A verseny egyik fontos célja a magyar 
kultúra, a méltán híres zenei hagyomá-
nyok megismertetése mind a magyar, 
mind pedig a külföldi résztvevők számára. 
A másik cél az egyedülálló szépségű ma-
gyar táj, a Dunakanyar, a történelmi jelen-
tőségű Vác szépségeinek népszerűsítése.

A versenyre három kategóriában ne-
vezhettek a résztvevők, zongora szólista, 
zongora négykezes és kamara kategóri-
ában, összesen 106 nevezés érkezett ha-
zánkból és külföldről egyaránt.

A nemzetközi zsűri tagjai voltak: Kiss 
Julianna Bonis Bona díjas művész-tanár, 
Hornyák Balázs kamaraművész-tanár, 
Kalló Zsolt, a Capella Savaria művésze-
ti vezetője és koncertmestere, Prof. Jan 
Schultsz, a St. Moritz operafesztivál kar-
mestere és műveszeti vezetője Svájcból, 
illetve a zsűri elnökeként a kivételes nem-
zetközi karrierrel rendelkező japán zon-
goraművész, Rintaro Akamatsu professzor.

A három napig tartó zenei verseny 
kategóriagyőztesei a péntek esti gálakon-
cert keretében mutathatták be ügyessé-
güket, tálentumukat a zsúfolásig meg-
telt díszteremben. A közel másfél órás 
komolyzenei koncert a díjak és okleve-
lek ünnepélyes átadásával ért véget. Jan 
Schultsz professzor elismerését fejezte ki 
a szervezőknek is a verseny és koncert le-
bonyolításáért. 

Selmeci György

Postánkból
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A sok éve tartó szakmai kam-
pánynak, a Látás hónapjának 
köszönhetően szerencsére egy-
re többen gondolnak a látásuk 
ellenőriztetésére. A szakmának 
fontos törekvése, hogy megértes-
se az előre gyártott szemüvegek 
viseletének a veszélyét és egész-
ségtelenségét illetve azt, hogy 
mindenkinek a  szemészeti és 
anatómiai paramétereinek meg-
felelő szemüveget kell viselnie.

Az internet bevezetése óta 
különösen fontos a beltéri mun-
kalencsék adta lehetőségekkel 
tisztában lenni. Jó tudni, hogy 
a különböző távolságra való te-

kintéskor, mindig más erősségű 
dioptriát szükséges használnunk, 
annak érdekében, hogy úgy-
mond alkalmazkodás mentessé 
tegyük szemünket, megőrizzük 
annak fáradtság mentes állapotát. 

A beltéri lencsék adta tulaj-
donságok:

- Tökéletes ergonómiai 
megoldás munkakörnyezetben.

- Nyugodt, éles látás közelre 
és középtávolságra.

- Fókuszálás és újrafókuszá-
lás megerőltetés nélkül.

Jöjjön el hozzánk, hogy se-
gíthessünk az Önnek legmeg-
felelőbb megoldás kiválasztá-

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Város-
fejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg (Vác, Köztársaság út 34.) 
2016.09-10. havi hirdetései:

beépítésre AlkAlmAs ingAtlAnok elAdásrA:  Vác, Bu-
dapesti főút 2-8. szám alatti "volt Karacs Kollégium" 
3765/1 hrsz-ú kivett kollégium művelési ágú ingatlan

nem lAkás célú helyiségek bérbeAdásrA:
- Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 8. szám alatti, 3192/A/8 

hrsz-ú, 11,7 m2 alapterületű, nem lakás célú helyisé-
get - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre

- Vác, Március 15. tér 27. szám alatti, 3099/1 hrsz-ú, 
22 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget - 

kereskedelem-szolgáltatás-sport tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 17. szám alatti, 3105/A/2 hrsz-ú, 

120 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget – ke-
reskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre

- Vác, Zöldfa utca 1. szám alatti, 4520/A/1 hrsz-ú, 
142 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget - ke-

reskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, dr. Csányi László krt. 45. szám alatti, 3173/A/5 
hrsz, 51,88 m2 alapterületű, nem lakás célú helyisé-
get – kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre

- Vác, Deákvári főtér 987/8/A hrsz-ú autóbuszvárós pavilont, 47 
m2 alapterülettel, - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre

- Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2 db pavilont (külön-külön), 13-
13 m2 alapterülettel, - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre

- Vác, Zöldfa utca 33. szám alatti, 4526 hrsz-ú, 31 
m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget, - keres-

kedelem - szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 1. szám alatti "volt Copy Special", 

társasházi, 3192/A/1 hrsz-ú, 44,5 m2 alapterületű, nem lakás 
célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre

- Vác, Budapesti főút 21. szám alatti, társasházi, Műemléki 
épület, 3518/A/1 hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, nem lakás célú 
helyiséget, kereskedelem - szolgáltatás tevékenységi körre

- Vác, Deákvári fasor 2. szám alatti iroda épület, mel-
léképület szabad helyiségeit, területeit - iroda, nyi-

tott szín, szabad terület, raktár-tároló célra
lAkások:

Szociális alapon bérbeadásra:  
- Vác, Káptalan utca 16. fsz. 2/b 1 szoba (32 m2)

- Vác, Althann Frigyes utca 1. fsz/3 1 szoba (30 m2)
Felújítással: Vác, Galamb utca 5. fsz. 3. 1 szoba (31 m2)

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu 
és a www.vac.hu honlapról

Információ:  27/510-103 és 27/510-104

Szemüvegviselet életstílusnak megfelelően…

A Váci Városfejlesztő Kft. 
munkatársakat keres

útszegélyező munkAtárs (2 fő)
A Váci Városfejlesztő Kft. keres 2 fő munkavállalót betaní-

tott munkára, gépi útszegélyező munkakörbe. 
Társaságunk látja el önjáró, gyalogkíséretű útszegélyező 

célgépekkel az önkormányzati aszfalt burkolatú utak kar-
bantartását, tisztítását. Cégünk további sikeres működéséhez 
hosszú távra tervező, tisztességes hozzáállású partnerek je-
lentkezését várjuk.

Munkavégzés helyszíne: Vác városa.
Elvárások: megbízhatóság, rugalmasság, önállóság, csa-

patmunkára való képesség, jó fizikum, nagy teherbíró képes-
ség, minimum alapfokú képzettség, „B” kategóriás gépjármű 
vezetői engedély

Feladat: önkormányzati utak karbantartása, tisztítása út-
szegélyező géppel

Előny: köztisztaság területén szerzett tapasztalat, önjáró 
munkagépek kezelésében szerzett jártasság, szakma iránti el-
hivatottság

Amit nyújtunk: stabil, családias légkörű munkahely, teljes 
munkaidős állás, versenyképes fizetés

A jelentkezéshez kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát! 
Érdeklődni lehet a +36-30/982-6137-es telefonszámon, vala-
mint az abonyi.peter@vacholding.hu email címen.

kintlévőség kezelői munkAtárs
Főbb feladata: a vállalatcsoport kintlévőségeinek kezelése, 

adminisztrálása a jogszabályi előírások betartásával. Kapcso-
lattartás az ügyfelekkel, végrehajtókkal és jogi képviselőkkel. 
Pályázati feltételek: számviteli, pénzügyi végzettség. Előnyt 
jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

műszAki munkAtárs
Főbb feladata: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kar-

bantartási, felújítási munkáinak felmérése, szervezése, ellen-
őrzése. Pályázati feltétel: technikusi vagy felsőfokú építőipari 
műszaki végzettség. Előnyt jelent: irányításban és munkafo-
lyamatok szervezésében szerzett gyakorlat. 

Bérezés: egyéni megállapodás alapján.
A pályázatok benyújtásának helye: Váci Városfejlesz-

tő Kft., 2600 Vác, Köztársaság út 34. (e-mail cím: info@
vacholding.hu). A részletes pályázati felhívás a www. 
vacholding.hu honlapon megtalálható.

sában! Üzletünk, a Földváry 
Optika 5 éve nyílt meg Vácon, a 
Földváry téren. A 20 éves szak-
mai tapasztalatnak köszönhető-
en, boltunk az egyik piacvezető 
szemüveglencse gyártó cégnek, 
a japán HOYA-nak VIP díjas 
üzlete, ahol egyedülálló HOYA 
kedvezményekben részesül-
hetnek a vásárlók, és elsőként 
próbálhatják ki az új szemüveg-
lencse termékeket a teljes piaci 
bevezetés előtt! Rendelkezésre 
állnak a legkorszerűbb technikai 
eszközök, így akár kipróbálhat-
ják a virtuális valóságot, mielőtt 
megrendelik szemüvegüket. 

Szemvizsgáló Centrumunkban 
a szemész szakorvosi hátteret 
Dr. Szandányi Judit szemész fő-
orvos biztosítja, így teljes körű 
szemészeti szakvizsgálatot lehet 
igénybe venni vagy gyermeksze-
mészeti vizsgálatot már 6-8 hó-
napos babák részére is. Kellemes, 
gyermekbarát környezet teszi 
ideálissá az esetleges várokozási 
időt. 

Családi vállalkozásunk mot-
tója: AZ ÖN LÁTÁSA A MI 
HIVATÁSUNK! Várunk min-
denkit szeretettel!

földváry optikA,vác 
nAgymező u.1-3. 

koncz AndreA 
optometristA/tulAjdonos
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Az Ipress Center Vác 

legutóbbi eredményei:
Ipress Center Vác - Mosonmagyaróvár: 

29-27
Fehérvár – Ipress Center Vác: 

31-25
Ipress Center Vác - Siófok KC: 

28-23 

A Váci KSE 
legutóbbi eredményei:

Tatabánya - Váci KSE: 
25-21

Váci KSE - MOL-Pick Szeged: 
27-36

Gyöngyös - Váci KSE: 
28-24

Váci KSE - Orosháza
30-26

A csapat jelenleg a középmezőny 
végén foglal helyet a tabellán.

Kétfrontos küzdelem kézilabdában

Mint ismeretes, a szeptemberben rende-
zett Paralimpián nagyszerű eredményt 
ért el a Váci Reménység Egyesület két ki-
válósága, a 400 méteres síkfutásban indu-
ló Keresztesi Erika és a súlylökő Kálmán 
Krisztina - egyaránt pontszerző helyen vé-
geztek. Hazaérkezésük másnapján méltó 
fogadóünnepséget rendezett tiszteletükre 
a VRE és az önkormányzat.

A művelődési központban tartott ese-
ményen az önkormányzat nevében Fördős 
Attila polgármester, Pető Tibor és Mokánszky 
Zoltán alpolgármesterek is köszöntötték 
a két  nagyszerű sportembert, s levélben 
ugyancsak gratulált nekik Beer Miklós me-
gyés püspök.

- A Paralimpia nagyon rangos, és egyre 
jelentősebb sportünnep, óriási fegyvertény a 
világ legjobb nyolc versenyzője közé kerülni 
itt a különböző számokban. Gratuláció és 
hálás köszönet jár ezért Erikának és Krisz-
tinának, akikre nagyon büszkék lehetünk, 
hiszen vitték az ország és városunk jó hírét. 
Természetesen elismerés illeti a családjaikat, 
nevelő és felkészítő edzőiket, a Váci Re-
ménység Egyesületet is - mondta köszöntő-
jében Mokánszky Zoltán sportért és kultú-
ráért felelős alpolgármester, hozzátéve, hogy 
a két paralimpikon immár példakép.

Keresztesi Erika elmondta: felejthetetlen 
élmény volt részt venni a Paralimpián Ma-
gyarországot képviselve.

- Szívderítő volt a szurkolók szeretete, 
biztatása, főleg az, ahogy a versenytársak a 
riválisaiknak is szorítottak, ez különösen 
jellemző a parasportolókra - emelte ki az 
ünnepelt.

Kálmán Krisztina ugyancsak kiemelte a 
feléjük áradó szeretetet, mint fogalmazott, 
boldogító érzés volt, milyen sokan kértek 
tőle autogramot, közös fotót.

- A versenyen sok tapasztalatot szerez-
tem a sportolói jövőmre nézve, szeretnék 
még jobb eredményeket elérni - fűzte hozzá 
az ülve dobó súlylökő.

Kanyó Zsolt, Krisztina edzője (a 2012-
es londoni Paralimpia résztvevője) felidéz-
te, hogy már az első kézfogáskor érezte, 
Krisztinára még sikeres sportolói pályafutás 
várhat, s nagy öröm, hogy ezt a paralimpiai 
szereplése is visszaigazolta.

Szikora Gyula edző - akit Krisztina 
édesanyja afféle pótpapaként titulált - meg-
fogalmazta: elsősorban a jóisten és a család-
juk segítik a parasportolókat, ők jelentik szá-
mukra a fő támaszt, de edzőként is felemelő 
érzés támogatni őket.

Magyari József edző méltatásában ki-
emelte: Krisztina és Erika igazi atléta, tud-
nak küzdeni, tanulnak minden hibából, hites 
daccal élik meg az esetleges kudarcokat, tisz-
teletre méltó alázattal a sikereket. R. Z.

Dobóatléták  seregszemléje  
váci sikerekkel
Szeptember utolsó vasárnapján rendezték a 
már hagyományos dobóatlétika versenyt a 
VRE pályáján.

A XII. Németh Miklós Gerelyhajító 
verseny ismét nagyon jó és színvonalas talál-
kozója volt a gyermek korosztálytól kezdve 
a felnőtteken át a parasportolók népes tábo-
rának. Az idén is jelen volt az eseményen a 
névadó olimpiai bajnok, aki különdíjként öt 
gerelyt ajánlott fel a legjobbaknak.

A Váci Reménység Egyesület gerelyesei 
közül a férfi felnőtteknél 3. lett Adame Máté. 
Az ifjúsági lányok mezőnyében 2. helyen 
végzett Bóbis Dorina. A serdülő fiúk kö-
zött Jancsik Tamás győzött. A fiú gyermek 
II. korcsoportban Jancsik Martin végzett az 
élen, a lányoknál 3. lett Erdővölgyi Virág. 
Leány gyermek I. korosztályban 2. lett Graf 
Kincső. A 8 éves lányoknál Bartos Panna lett 
a győztes. A férfi parasportolóknál győzött 
Szöllösi István. Az ülve dobóknál első lett 
Kanyó Zsolt, a 2. helyen végzett Kresák Ta-
más. Buzogányhajításban nyert Nagy Amb-
rus és a hölgyeknél Szigeti Noémi.

Nagyon hullámzó
a Vác FC teljesítménye
Az utóbbi fordulók eredményei alapján a 
Vác FC a középmezőnyből visszacsúszott 
a tabella harmadik harmadába.

A csapat legutóbbi eredményei:
Vác FC - Sopron: 0-1

Békéscsaba - Vác FC: 1-0
Vác FC - SZEOL SC: 1-0

Az utóbbi fordulók eredményei alapján 
a Vác FC a középmezőnyből visszacsú-
szott a tabella harmadik harmadába.

A paralimpikonok példaképek
Kálmán Krisztina és Keresztesi Erika köszöntése
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vulkanizáló-kazánkezelő 
és szerelő munkakörbe 

betanított munkásokat,
3 műszakos munkarendben, 

kiemelt bérezéssel: kafetéria, 
13. havi fizetés, 100%-os útiköltség térítés.

Váci partnerünk, a ContiTech 
részére keresünk munkavállalókat

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

AUTÓCSERE PROGRAMBAN 
MÁR 3.990.000 FT-TÓL!

Suzuki Vác márkakereskedés:
2600 Vác, Szent László út 29.
Telefonszám: (30) 335-1469, (30) 436-4965
E-mail: info@suzukivac.hu   
Web: www.suzukivac.hu

Az ajánlat tájékoztató jellegű, az akció részleteiről, a pontos felszereltségekről és árakról kérjük, érdeklődjön márkakereskedésünkben.

Vác, Földváry tér, Nagymező u. 1-3.
Nyitva tartás: 

H-P: 10-18, Szo: 9-12


