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ingyenes kiadvány

Óriási sikert aratott a vigalom
A Carmina Burana grandiózus előadása zárta a fesztiváli programokat

Július utolsó előtti 
hétvégéjén több mint 
száz programot kínált 
az érdeklődőknek vá-
rosunk legjelentősebb 
kulturális-szórakozta-
tó eseménye, a már hu-
szonötödik alkalommal 
megrendezett Váci Vi-
lági Vigalom, melynek 
méltó fináléja volt Carl 
Orff: Carmina Burana 
című remekművének 
grandiózus előadása a 
Konstantin téren. 

Ezreket vonzottak a 
fesztiválok 8-9. oldal  

A júliusi testületi ülésről jelentjük
Júliusi ülésén a képviselő-testület két korábbi határozat 
visszavonásával párhuzamosan úgy határozott, hogy érté-
kesítésre jelöli az önkormányzati tulajdonú, hosszú évek 
óta kihasználatlan volt Karacs Teréz Kollégium épületét, 
melyet nyílt pályáztatás útján kíván értékesíteni, a licit 
induló ára 120 millió forint.

Evezős bajnokság: tizenhét váci győzelem
Július harmadik hétvégéjén elérkezett az evezősöknek a ver-
senyidény legfontosabb hazai megmérettetése, az országos baj-
nokság, melynek a hagyományokhoz híven a szegedi Maty-éri 
pálya adott helyet. A Vác Városi Evezős Club sportolói tizen-
hét versenyszámban szereztek aranyérmet, az egyesületi pont-
versenyben a VVEC a negyedik helyen végzett. 

» 4. old. » 14. old.
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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: 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: 27/315-534
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: 30/335-5751
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: 30/947-1412
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: 30/237-4787
E-mail: vacykaroly@fidesz.hu

Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)

Dr. Bóth János
Vác 9. sz. választókerületének képviselője

Ideje: előzetes bejelentkezés 
alapján bármikor.

Telefonszám: 20/466-8011
Helye: MSZP-iroda (Vác, Zrínyi u. 9.)

Balkovics Péter
Vác 10. sz. választókerületének 

képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés 

alapján bármikor.
Telefonszám: 20/418-0115

E-mail: balkovicspeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda

(Vác, Március 15. tér 16.)

Kászonyi Károly ( Jobbik)
Ideje: minden hónap első 

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

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 
Matkovich Ilona

 (SZAVAD Egyesület)
Ideje: előzetes egyeztetés után bármikor

Telefonszám: 06-70-510-1630
E-mail: szavad@szavad.hu

Helye: SZAVAD Iroda, Káptalan u. 14.
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VÁCI HÍRNÖK

Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől vár-
juk, kedves Olvasóink! A helyes megfejtéssel előrukkolók között ajándékokat 
sorsolunk ki. Aki tudja vagy legalább sejti a választ, írja meg nekünk e-mail-
ben az estv@estv.hu címre! Köszönettel: Váci Városimázs Kft. Előző lapszá-
munk játékának győztese Körmendi Rezső, akinek gratulálunk! A nyeremény 
átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. A 
legutóbbi rejtvényként az egykori (a mai Budapesti főút és Iskola utca sarkán 
állt) Szent Antal gyógyszertár volt látható egy régi felvételen. Mostani felad-
ványunk megfejtését szeptember 15-éig várjuk.

HOL járunk?

Cservenák Péter gyűjteményéből

Vác a legutóbbi időkben már kiérdemelte a fesztiválváros titulust, 
ami az idén hatványozottan igaz, hiszen ezúttal négy nagyszabású 
országos, sőt nemzetközi rangú rendvénysorozat követte egymást 
az idegenforgalmi főszezonban.

A sor a Régi Zenei Napokkal kezdődött június 28. és augusztus 
1. között. Egy héttel később következett az ötödik V4 Fesztivál és 
Színházi Találkozó, valamint a VII. Váci Nemzetközi Gregorián 
Fesztivál. Július 21-23. között pedig immár a huszonötödik Váci 
Világi Vigalom csábította az érdeklődőket rendkívül gazdag prog-

ramkínálattal.
Történetileg nézve persze a vigalom kívánkozik az első helyre a maga negyed száza-

dos múltjával, de már hagyománya van a gregorián éneket a középpontba állító egyház-
zenei seregszemlének és az idén szintén jubileumhoz érkezett - színes koncertkínálattal 
bővített - nyári színházi eseménysorozatnak is.

Mindezek a rendezvények egyrészt kulturális, szórakoztató élményt kínálnak a kö-
zönségnek, amelynek létszáma érezhetően alkalomról alkalomra tovább növekszik - kö-
szönhetően a szájhagyomány útján terjedő jó hírüknek és az igen jelentős médiavissz-
hangnak.

Úgy tűnik, jó felismerés a városvezetés részéről, hogy Vácnak nem feltétlenül az ipar-
fejlesztés jelentheti az elsődleges kitörési lehetőséget, bár természetesen - ahogy teszi is az 
önkormányzat - erre is kellő hangsúlyt kell fektetni, de emellett valóban érdemes minél 
többet áldozni az idegenforgalom bővítésére.

Persze nagyon fontos, hogy jól átgondolt koncepció alapján színesítse kínálatát, rek-
lámozza értékeit a város, lényeges egyensúlyban tartani az épített örökség megóvására, a 
környezet szépítésére vagy épp a programok gazdagítására szánt forrásokat.

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

Tisztelt Olvasóink! A Váci Hírnök 
következő lapszáma szeptember végén jelenik meg.
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HIRDETMÉNY

A júliusi testületi ülésen egyebek 
mellett eldőlt, hogy az önkormány-
zat nyílt pályáztatás útján értéke-
sítésre kínálja a volt Karacs Teréz 
Kollégium hosszú évek óta kihasz-
nálatlanul álló épületét.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény értelmében 
a kizárólagos állami tulajdonban álló 
regionális víziközmű-rendszerhez 
csatlakozó, önálló átadási ponttal le 
nem választott, önkormányzati tu-
lajdonban lévő víziközmű vagyonele-
mek tulajdonjoga a törvény erejénél 
fogva, 2017. július 1-jei hatállyal térí-
tésmentesen a magyar államra szállt. 
A víziközmű vagyonelemek üzemel-
tetője továbbra is a Duna Menti Re-
gionális Vízmű Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság marad. A maga-
sabb rendű jogszabály alapján a vá-
rosi képviselő-testület jóváhagyta az 
MNV  Zrt.-vel és a DMRV Zrt.-vel 
kötendő, a szennyvízközmű-vagyon 
átadásáról szóló szerződést, egyben 
felhatalmazva a polgármestert a meg-
állapodás aláírására. 

A testület szándéknyilatkozattal 
hozzájárulását adta ahhoz, hogy a 
III. számú (Kodály u. 3.) fogorvo-
si körzetet Dr. Reza Rafie lássa el a 
jövőben a feladatot átadó Dr. Simon 
Csilla utódaként.

Az ugyancsak támogató önkor-
mányzati szándéknyilatkozat alapján 
váltás történhet a VIII. számú fogor-
vosi körzetben (Földváry tér 15.) is, 
ahol Dr. Fera Mária távozásával Dr. 
Judák Attila veheti át a feladatot.

A VIII. számú háziorvosi körzet 
(Vám u. 3.) vonatkozásában is jóvá-
hagyását adta a testület a praxisjog 
átadásához, itt Dr. Ördőgh Emese 

válthatja a feladatot az utóbbi idő-
szakban ellátó Dr. Mehringer Lász-
lót.

Vác Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a Váci Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. alapítójaként 
úgy döntött, hogy a társaság nehéz 
anyagi helyzetében pótbefizetést ír 
elő 40 millió 436 ezer forint összeg-
ben - három tervbe vett fejlesztésre 
előirányzott összegből csoportosítot-
ták át a szükséges forrást.

A grémium tudomásul vette a Vác 
és Környéke TDM Nonprofit Kft. 
első félévi tevékenységéről szóló tá-
jékoztatót.

A képviselő-testület két korábbi 
határozat visszavonásával párhuza-
mosan úgy határozott, hogy értéke-
sítésre jelöli az önkormányzati tulaj-
donú, hosszú évek óta kihasználatlan 
volt Karacs Teréz Kollégium épületét, 
melyet nyílt pályáztatás útján kíván 
értékesíteni, a licit induló ára 120 
millió forint.

Zárt ülésen eldőlt, hogy az idén 
Fésűs Éva Kossuth-díjas írónő veheti 
át a "Vác Város Díszpolgára" kitünte-
tő címet az augusztus 20-ai nemzeti 
ünnep városi megemlékezésen, a "Pro 
Urbe" díjat pedig John P Marshall 
üzletembernek, a Vác FC labdarúgó 
klub tulajdonosának és Buchwald 
Imre építészmérnöknek, a Vác és 
Vidéke Ipartestület elnökének ítélte 
oda a testület.

A júliusi ülést követően közmeg-
hallgatásra várta a polgárokat az ön-
kormányzat.

Több kérdés és kérés formájában 
szó esett többek között a mobilgát be-
ruházás és a tervezett vizes sportok 

háza megvalósításának előkészítésé-
ről.

Főképp a főtér és a Duna parti sé-
tány környékén élő felszólalók meg-
fogalmazták, hogy az idegenforgalmi 
főszezonban, a nyári hónapokban még 
fokozottabban oda kellene f igyelniük 
a jogosult szerveknek, hatóságoknak 
a késő esti közterületi hangoskodásra, 
italozásra, más rendbontásokra - en-
nek kapcsán az illetékesek méltányol-
ták a kérést, ígéretet tettek a szigorúbb 
fellépésre, hozzátéve, hogy ehhez a la-
kosság segítségére is szükség van.

A külterületi utcák - törvény elő-
írta - korábbi elnevezésével kapcso-
latban is elhangzottak hozzászólások 
- a válasz szerint amennyiben sokan 
kifogásolnak egy-egy névadást, az 
önkormányzat utólag is rendelkezhet 
módosításról.

Mint ismert, a város jelentős ösz-
szegű forrást nyert el bölcsődei férő-
hely bővítésre, ezzel kapcsolatban több 
hozzászóló - kifejezve örömüket a 
sikeres pályázat kapcsán - felvetette: 
ha lehetőség van rá, a meghatározott 
helyszín helyett másikat kellene kije-
lölni.

A nyári nagy rendezvények han-
gosítása ugyancsak szóba került, egy-
részt felvetődött igényként, hogy a 
színpadi koncertek legkésőbb éjfélig 
érjenek véget, az események vásározó 
szolgáltatóit pedig kötelezni kellene a 
saját zenei háttérzajuk csökkentésére.

Többen is említést tettek a hulla-
dékgyűjtés és -szállítás kérdéséről, el-
sősorban arról, hogy sokan illegálisan 
helyeznek el jelentős mennyiségű hul-
ladékot városszerte - ezzel kapcsolat-
ban válaszként egyebek mellett meg-
fogalmazódott, hogy a visszaéléseket 
elsősorban szankcionálással lehetne 
visszaszorítani, amihez ugyancsak 
szükség van a jogkövető állampolgá-
rok segítő közreműködésére.

Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. 
rendeletének 40. § /1/ bekezdése alapján az alábbi 
tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2017. július 13.-i ülésén az alábbi rendeletet alkot-
ta:

- 20/2017.(VII.14.) sz. rendeletmódosítás – a 
2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.24.) sz. 
rendeletről

A rendeletmódosítást elsősorban a központi 

költségvetésből származó források, valamint a saját 
bevételek költségvetési rendeletbe történő beépíté-
se indokolja.

Rendeletmódosítást követően az önkormányzati 
szintű költségvetés főösszege 11.563.919 eFt lesz.

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

Vác, 2017. július 14.      

Deákné Dr. Szarka Anita s.k. jegyző

A testületi ülésről jelentjük
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A holokauszt borzalmát felidézve az in-
formációk, a történelmi tények ismerte-
tésére és az emberi tragédia átéreztetésére 
egyaránt törekedni kell - fogalmazódott 
meg többek között a Duna-Ipoly-Galga 
menti zsidóság deportálásának 73. év-
fordulója alkalmából rendezett kegyeleti 
eseményen, melynek ezúttal a zsinagóga 
adott helyet.

A megemlékezés bevezetéseként Kalácska 
Eszter elszavalta a Vácról elhurcolt Rad-
nóti Miklós: Hetedik ecloga című művét, 
majd Smál-Szilaj Gábor szemelvényeket 
olvasott fel a váci zsidóság történetéből.

Ezt követően elsőként Fördős Atti-
la polgármester mondott emlékbeszédet, 
mindenekelőtt leszögezve: egyszerűen fel-
foghatatlan, miért okoz fájdalmat az egyik 
ember a másiknak, miért van kirekesztés, 
gyűlölködés.

- Az elhurcoltatás, a vészkorszak bor-
zalmaira emlékeztető kegyeleti események 
kapcsán kijelenthetjük, hogy keresztény-
ként át kell érezni és másokkal is át kell 
éreztetni az üldözöttek, a meggyilkoltak 
és gyászoló leszármazottaik szenvedését, 
a történészeknek pedig kötelességük mi-
nél mélyebben feltárni és ismertté tenni 
a tényeket. A kellő információ és az átér-
zés közvetítése segíthet megelőzni a ho-
lokauszt iszonyatának megismétlődését. 
Cselekvő hagyományápoló és értékterem-

tő együttműködésre van szükség a többsé-
gi társadalom és a zsidóság között - han-
goztatta a városvezető. 

Turai János, a Váci Zsidó Hitközség 
elnöke emlékeztetett: a deportálások utáni 
évtizedekben Vácott is csaknem teljesen 
megsemmisültek a 
korábbi zsidó jelenlét 
nyomai.

- A zsinagóga is 
csaknem megsemmi-
sült, de miután sikerült 
megvásárolni, több 
lépésben a felújítás is 
megvalósult. Viszont 
siettünk a felavatás-
sal és mára kiderült, 
hogy fontos munkák 
elmaradtak. Szomo-
rú azt látni, hogy újra 
vizesednek a falak, de 
bízunk benne, hogy 
különböző pályázati források és támogatá-
sok segítségével meggátolhatjuk a további 
állagromlást - mondta Turai János.

Hozzátette: a zsidóság csendes vegetá-
ciója 2014-ben, a holokauszt emlékévben 
megtört, ennek Vácott is megvan az ered-
ménye, hiszen létrejött és aktívan segíti az 
értékőrzést a Duna-Ipoly-Galga Regioná-
lis Holokauszt Oktató-Kutató Központ, 
amely már több mint húsz középiskolával 
áll kapcsolatban, ismeretterjesztő esemé-
nyeket szervez, kiadványokat jelentet meg, 
amelyek külföldi egyetemek könyvtári ál-
lományába is bekerülnek.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának parlamenti államtit-
kára kiemelte: egy nemzet csak akkor le-
het erős, ha teljes történelmével őszintén 
szembenéz.

- Hazánk alaptörvénye garantálja a kü-
lönböző kisebbségi közösségek méltóságát 
is, a Büntető Törvénykönyv ugyancsak óv 
mindenkit, hiszen például nulla toleranciát 

ír elő a holokauszt tagadása kapcsán, de a 
nemzeti alaptantervet szintén megemlít-
hetjük, hiszen annak fontos eleme a vész-
korszakkal kapcsolatos oktatás, a rendszer 
bűneivel való őszinte szembenézés alapján 
- hangsúlyozta a politikus.

Heisler András, a Mazsihisz elnöke 
bejelentette, hogy az országos szervezet 
hathatós támogatást nyújt a váci zsinagóga 

állagromlást megelőző további felújításá-
hoz.

- Nagyon fontos a meglévő értékek 
ápolása, de ugyanilyen lényeges a közös-
ségek megerősítése, a közösségi élet élén-
kítése, a Mazsihisz ezt is küldetésének 
tekinti és minden segítséget megad a hit-
községeknek ilyen irányú törekvéseikhez - 
mondta az elnök.

Feldmájer Péter, a Mazsihisz Közép-
Magyarországi Területi Csoportjának 
elnöke úgy fogalmazott: mindenkinek le-
hetnek rosszindulatú gondolatai, de azért 
vagyunk emberek, hogy végül a jóság ke-
rekedjen felül bennünk, és mindez társa-
dalmi szinten is igaz, tehát fel kell lépni 
a kirekesztő eszmékkel szemben, amiben 
mindenkinek megvan a maga felelőssége.

A beszédek után gyász szertartás kö-
vetkezett, amelyet Róna Tamás körzeti 
főrabbi és Nógrádi Gergely főkántor ve-
zetett. 

Ribáry Zoltán

Szabadság koncert a főtéren
"Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak" 
- ennek a mottóul választott gondolatnak az üzenete ha-
totta át az 1956-os forradalom tavalyi 60. évfordulójával 
kezdődött emlékév eseményeit, amelyet országszerte szá-
mos helyen koncertprogramok zártak, Vác is csatlakozott, 
az itteni esemény fővédnöke Rétvári Bence, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára 
volt.

A június 16-án rendezett váci "szabadság koncerten" 
fellépett az LM Acoustic (Rafael Márió és Fehér Lili), 
forradalmi verseket szavalt Smál-Szilaj Gábor, aztán nagy 
sikert aratott Hevesi Tamás énekes-előadóművész és a 
váci Toldi Tamással és a civilben a Madách Imre Műve-
lődési Központ igazgatójaként dolgozó Retzler Péterrel 
felálló Keresztes Band, élén Keresztes Ildikóval.

Megújult a Kölcsey utcai 
tagóvoda tetőszigetelése

A nagy esőzések utáni beázások szükségessé tették a 
Kölcsey utcai tagóvoda tetőszigetelésének megújítá-
sát.

A bontási-építési munkálatok június elején kez-
dődtek meg, a rekonstrukció során 760 négyzet-
méteren újult meg a szigetelés, továbbá a beruházás 
magában foglalta a tető szellőző-, vízelvezető- és vil-
lámhárító rendszerének felújítását és cseréjét.

Az önkormányzat támogatásából, finanszírozásá-
ból végezték el a munkát a Váci Városfejlesztő Kft. 
munkatársai.

Az új kétrétegű szigetelés több évtizedre jelent 
majd tartós megoldást a beázások ellen.

Főhajtás a holokauszt áldozatai előtt
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A hagyományokhoz híven a Jávorszky 
Ödön Kórház Semmelweis-napi ün-
nepsége adott alkalmat a "Vác Vá-
ros Egészségügyéért" díj, az Inczédy 
család alapította, harmincöt év alatti 
orvosok kutatómunkáját elismerő 
Ruzsicska-díj, a Magyar Egészség-
ügyi Szakdolgozói Kamara elismerő 
oklevele átadására, illetve az esemény 
alkalmából ezúttal tizenegy munka-
társ kapott igazgatói dicséretet.

Az ünnepség bevezetéseként 
Sámoly György főigazgató köszöntöt-
te a résztvevőket, később Dr. Székely 
Ákos, a sebészeti részleg osztályveze-
tő főorvosa méltatta Semmelweis Ig-
nác korszakos felfedezését, áldozatos 
életét, a városvezetés nevében pedig 
Mokánszky Zoltán alpolgármester kö-
szöntötte az egészségügyi dolgozókat, 
kiemelve, hogy az önkormányzatnak 
fontos a szférában dolgozók erkölcsi 
megbecsülése, aminek egyik ékes pél-
dája a "Vác Város Egészségügyéért" díj 

évenkénti odaítélése.
Az eseményt megtisztelte jelenlé-

tével Rétvári Bence, az Emberi Erő-
források Minisztériumának parlamenti 
államtitkára is, aki köszöntője beveze-
téseként kiemelte: az egészségügy leg-
fontosabb része az emberi tényező, 
tehát a feladatukat nem munkának, 
hanem hivatásnak tekintő orvosok, 
ápolók, segítő munkatársak áldozatos 
szolgáló tevékenységét méltó módon 
meg kell becsülni.

- A következő évek kérdése, hogy 
lesz-e elegendő ágy mellett dolgozó 
szakember, de a legutóbbi időszakban 
már biztatóbbak a jelek, csökkenő ten-
denciát mutat az egészségügyből más 
területre vagy külföldre távozók száma 
- említette a politikus.

Hozzátette: a kormányzat bízik 
abban, hogy - az egészségügyi hivatá-
sok vonzóbbá tételével - trendfordulót 
eredményeznek azok a lépések, amelyek 
kórházfelújításokat, műszerfejlesztést, 
szolgálati lakások, nővérszállók építé-
sét, illetve mindenekelőtt 
az illetmények, bérek nö-
velését vonták és vonják 
maguk után.

Az idén Dr. Kreiss 
Ádám, a képalkotó diag-
nosztikai részleg rezidense 
vehette át a Ruzsicska-
díjat az alapító családot 
képviselő Inczédy György-
től és Inczédy Balázstól.

A "Vác Város Egész-

ségügyéért" díj idei kitüntetettjének, Dr. 
Hirling András háziorvosnak, egyben a 
Váci Irgalmasrendi Kórház igazgatójának 
Dr. Manninger Péter, az önkormány-
zat szakbizottságának elnöke, illetve 
Mokánszky Zoltán és Pető Tibor alpol-
gármesterek gratuláltak az ünnepségen.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgo-
zói Kamara (MESZK) elismerő oklevelét 
Mészáros Martina ápoló (sebészeti osz-
tály) vehette át.

Előléptetések: Dr. Király Katalin 
(szemészet) adjunktus - főorvos, Dr. Ki-
rályhegyi Péter (neurológia) adjunktus 
- főorvos, Dr. Teknős Dániel (sebészet) 
szakorvos - adjunktus.

Igazgatói dicséretet kaptak: Hor-
nyák Szandra asszissztens (mam-
mográfia), Altsach Zsuzsanna ápoló 
(gasztroenterológia), Burainé Szlávik 
Márta adminisztrátor (sürgősségi beteg-
ellátó osztály), Sasvári Zoltánné főnővér 
(fül-orr- gégészet), Huszák Gáborné asz-
szisztens (neurológia), Szűcs István be-
tegszállító, Ligetfalvi Mariann gyermek-
ápoló (gyermek szakrendelő), Husonyicza 
Péterné ápoló (kardiológia), Hénapné 
Demkó Szilvia ápoló (belgyógyászat), Lő-
rincz Imréné asszisztens (nőgyógyászati 
szakrendelő), Dr. Trencsényi György ve-
zető főorvos (fül-orr-gégészet).

Köszöntjük a 
szépkorú ünnepelteket!

Két 90 éves szépkorú 
ünnepeltet köszön-
töttek július második 
hetében az önkor-
mányzat és a polgár-
mesteri hivatal illeté-
kesei.

Bensőséges han-
gulatú születésnapi 
ünnepséget rendeztek 
július 10-én a Vác Vá-
ros Önkormányzatá-
nak Idősek Otthona 

és Klubja Rádi úti részlegében: a 90. életévét a közelmúlt-
ban betöltött Kosztolányi Ferencné, Margit néni volt az 
ünnepelt.

A születésnapos érdeklődésünkre elmondta: nagy örö-

me telik abban, hogy 
három unokával és 
már öt dédunokával 
is büszkélkedhet, 
egyébként mind fér-
fiak-fiúk.

Ugyancsak a kö-
zeli napokban töl-
tötte be 90. életévét 
a kisváci városrész-
ben élő Miskei Fe-
rencné, Magdi néni, 
aki ma is nagyon 
aktív, jó példa erre, 
hogy nagy rendben tartja a belső udvaros családi fészket, 
s mind a mai napig lelkes könyvolvasó - erre még orvosai 
is felfigyeltek, örömmel nyugtázva szellemi frissességét. 
Az ünnepelteket az önkormányzat nevében Mokánszky 
Zoltán alpolgármester és Mohácsiné Dim Rita, az Intéz-
ményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője is felköszön-
tötte, átadva nekik a város ajándékát és az Orbán Viktor 
miniszterelnök kézjegyével ellátott díszoklevelet.

Semmelweis-napi 
ünnepség a kórházban
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Vác Város Önkormány-
zata 334 millió forintot 
nyert bölcsődei fejlesztés-
re - jelentette be sajtótá-
jékoztatón Fördős Attila 
polgármester.

A városvezető a sajtótá-
jékoztatón beszélt a jelen-
leg is zajló nagyobb fejlesz-
tésekről, ezek keretében 
a Duna-parti csónakház 
építéséről és a mélygarázs 
pótmunkálatairól is.

- A VEKOP pályázaton 
bölcsődei fejlesztésre nyert 
támogatáshoz nem kell ön-
részt biztosítani, az összeg 
pedig számottevő férőhely 
bővítésre ad lehetőséget. Ez 
azt jelenti, hogy városunkban 
a bölcsődei elhelyezést je-
lentős mértékben tudjuk se-
gíteni a jövőben. Erre egyre 
nagyobb igény van, ugyanis 
egyre több szülő szeretné a 
munkáját folytatni gyerme-
kük 3 éves kora előtt, ennek 

érdekében pályáztunk és 
sikeres volt a pályázatunk - 
emelte ki a polgármester.

A Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség által finanszí-
rozott vizes sportok háza 
építéséhez szükséges for-
rás is megérkezett - 105 
millió forint áll rendelke-
zésre, hogy az új Duna-
parti létesítmény megva-
lósuljon.

A már városi tulajdonba 
került mélygarázs ügyében 
jelenleg az önkormányzat 
által kiválasztott cég fel-
méri, milyen pótmunkákra 
van szükség, ezután köz-
beszerzési eljárás kereté-
ben kiválasztják a kivitele-
zőt, ezt követően a győztes 
elkezdheti a kivitelezést 
- az erre vonatkozó forrás 
megteremtéséhez pedig a 
támogatási szerződés mó-
dosítását kezdeményezte 
az önkormányzat a bel-
ügyminisztériumnál.

Százkét év után újra három 
harang lakik a váci evangé-
likus templom tornyában, a 
zengők Gombos Miklós és 
Gombos Ferenc harangöntő 
mesterek munkáját dicsérik.

A harangszentelő ünnepi 
istentiszteletet június utolsó 
vasárnapján tartották.

A váci evangélikus gyü-
lekezetben a reformációi 
emlékév összekapcsolódik 

az evangélikus templom 
építésének százötvenedik 
évfordulójával. A kijárat fe-
letti színes ablakon, az egyik 
eredeti ablakszemben az 
1867/8. hónap felirat látha-
tó. A gyülekezet elhatározta, 
hogy az első világháborúban 
rekvirált két harangot pótol-
ják.

Gombos Miklós harang-
öntő mester javaslatára egy 
325 kilogrammos és egy 
162 kilogrammos harang 
készült el. Feliratuk szerint 
a templom szolgálatának 
százötvenedik évfordulójára, 
illetve a reformáció ötszáza-
dik évfordulójának emlékére 
öntettek. 

Forrás: evangelikus.hu

A váci illetékességű 
Hidvégi-Üstös Pál arra 
készül, hogy ősszel 70 
maratonnyi távval az ere-
dettől a torkolatig végigfut 
a Duna mentén, de hát erre 
a nagy kihívásra alaposan fel 
kell készülni.

A felkészülés részeként a 
főszereplő a bicikli ősét idéző 
velocipéddel is útnak indult, 
ezen az igen feltűnő alkal-
matosságon 750 kilométer 
megtételére vállalkozott nagy 
folyónk két partja mentén, 
augusztusban pedig arra ké-
szül, hogy Váctól Mohácsig 
leúszik a Dunán.

Hidvégi-Üstös Pál nagy 
útjai nem öncélú vállalkozá-
sok, hiszen a sportolás nép-
szerűsítésén túlmenően a 

Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium által koordinált 
Duna Régió Stratégia soros 
magyar elnökségének céljaira 
is fel kívánja hívni a figyelmet.

Ezen program lényege 
annak hangsúlyozása, hogy a 
Duna kiemelten fontos ivóvíz 
bázis, közlekedési útvonal, to-
vábbá - gyönyörű környeze-
tével - a pihenés és sportolás 
nagyszerű helyszíne.

Ami az őszre tervezett 
nagy futást illeti, a 3200 
kilométeres táv teljesítése 
várhatóan három hónapot 
vesz igénybe, a sportember 
a tervek szerint október 18-
án, a Duna Régió Stratégia 
nagyszabású éves fórumának 
megnyitására érkezik legfon-
tosabb közbenső állomására, 
Budapestre.

Útjai során Hidvégi-
Üstös Pál kis pihenőidőkben 
konzultál a Duna-menti tele-
pülések önkormányzati veze-
tőivel a folyóhoz kapcsolódó 
fejlesztési elképzelésekről, 
egyben tájékoztatást nyújt a 
Duna Régió Stratégia éves 
elnökségéről és annak célki-
tűzéseiről, Vácott Steidl Le-
vente, a művelődési-oktatási 
és ifjúsági-sport bizottság el-
nöke fogadta. 

R. Z.

Tájékoztató fontos fejlesztésekről Ünnepi harangszentelés az 
evangélikus templomban

Hetven maraton a Dunáért

FELHÍVÁS
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
városban tartósan végzett kiemelkedő szociális 
munka elismerésére „ Vác Város Szociális Mun-
káért” kitüntető címet alapított és adományoz.

A cím adományozható a város közigazgatási 
területén működő szociális intézmények, vállal-
kozások és civil szervezetek dolgozóinak, önkén-
teseinek.

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet-
nek részletes indoklással a szociális intézmények, 
vállalkozások, civil szervezetek vezetői, közössé-
gei és Vác város polgárai.

A kitüntetést évente egy személy kaphatja 
meg.

A javaslatokat augusztus 15-ig lehet benyúj-
tani az egészségügyi és szociális bizottság elnö-
kéhez.

A kitüntető címet a Szociális Munka Napján a 
polgármester adja át.

Dr. Manninger Péter s.k., 
egészségügyi és szociális

bizottság elnöke
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Ezreket vonzottak a nyári kulturális,
Az idegenforgalmi főszezonban, június vége és július utolsó előtti hétvégéje között az idén négy 
nagyszabású, nemzetközi rangú fesztivál követte egymást városunkban.

A július 6-9. között rendezett VII. Váci Nemzetközi Gre-
gorián Fesztiválon tíz ország énekkarai működtek közre 
különböző liturgikus eseményeken, illetve adtak koncer-
teket a város és a környező települések több templomában.

A "Vocem iucunditatis annuntiate!" - "A vidámság 
hangját hirdessétek!" alcím és mottó jól összefoglalta, 
hogy ezen az eseménysorozaton a közreműködők és az 
érdeklődők a legszentebb énekhang szépségében elme-
rülve találkozhattak és táplálkozhattak Isten énekelt igé-
jével, részesülhettek ennek az éneknek csodálatos, vonzó 
és átalakító erejében, megtapasztalva a belső tisztaságnak, 
örömnek, összeszedettségnek és emelkedettségnek azt a 
sajátos állapotát, amit csak a gregorián ének képes létre-
hozni.

- Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy a gregori-
án talán már csak kevesek hobbija, vagy keveseknek az 
öröme, pedig ez nem igazán így van. A gregoriánnak a 
legmagasabb művészi művelése, éneklése az valóban pro-
fesszionalizmust igényel. Azonban az egyszerű gregorián 
dallamokat tömegek hangoztatják. Amikor a misében azt 

énekeljük: „Az 
Úr legyen ve-
letek! És a te 
lelkeddel”, to-
vábbá a hívek 
és a pap közötti 
énekelt dialógu-
sok mind-mind 
gregorián dal-
lammal szólal-
nak meg, nem 
is beszélve a 

"Miatyánk" legismertebb énekdallamáról - nyilatkozta az 
ESTV Nagyító című műsorában Varga László atya, a váci 
egyházmegye főzeneigazgatója, a székesegyház karnagya, 
aki immár több mint két évtizeddel ezelőtt, Béres György 
atyával, a Magyar Gregorián Társaság alapító elnökével 
közösen megálmodta a váci fesztivált.

Varga László megemlítette: ha a gregoriánt a temp-
lomból színpadra, koncertterembe viszik, az a hely is 
templommá válik.

- Isten kinyilatkoztatott igéjét a szárnyára veszi ez az 
énekmód és ezt a fesztiválon kívül is gyakran megtapasz-
talhatják a hívek a szentmiséken vagy más liturgikus al-
kalmakon - mondta még László atya.

A fesztiválok sorát a 33. Régi Zenei Napok nyitotta 
június 24. és július 1. között.

Az esemény keretében a historikus régizenei ta-
nulmányokat mesterszinten folytatni kívánó hallga-
tók kurzusát a különleges, egyedi énekhangjáról és 
technikájáról híres Emma Kirkby vezette, Nicholas 
Claptonnal, a világhírű kontratenorral közösen, míg a 
karmesterkurzust Nicholas McGegan, a régizene nem-
zetközileg ünnepelt szakértője tartotta - a központi 
téma Händel: Messiás című oratóriuma volt.

A régizenét kedvelő közönség nagyszerű hangver-
senyeket hallhatott, a zárókoncerten természetesen az 
említett Händel mű csendült fel a székesegyház falai 
között. (fotók: regizeneinapok.hu)

vaciegyhazmegye.hu
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szórakoztató fesztiválok

A július 5-9. között rendezett, már hagyományos 
VéNégy Fesztivál és Színházi találkozó ismét rend-
kívül gazdag programmal csábította az érdeklődőket.

Az esemény kapcsán a nyitó napon tartott sajtó-
tájékoztatón Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának parlamenti államtitkára, a fesz-
tivál fővédnöke leszögezte: hazánk a V4-es államok 
körében tud igazán partnereket találni, a példa értékű 
váci rendezvény is kiváló alkalom az együttműködés-
ben résztvevő országok összefogásának erősítésére.

Íjgyártó István kulturális- és tudománydiplomá-
ciáért felelős államtitkár elmondta: a kormányzat 
nagyszerű kezdeményezésnek tartja a VéNégy feszti-
vált, ezért az esemény a kiemelten támogatott prog-
ramok közé tartozik.

Fördős Attila polgármester, a rendezvény védnö-
ke kiemelte: a színház ugyan erős ellenszélben jött 
létre, de az elmúlt évek ékesen bizonyítják, hogy jó 
döntés volt a kezdeményezés támogatása.

- Reményeink szerint folytatódik a fejlődés, hi-
szen az intézmény pályázik a kiemelt státuszra, ami-
nek elnyerése további lehetőségeket nyithat meg a 
teátrum számára - mondta a városvezető.

Kis Domonkos Márk, a szervező Váci Dunaka-
nyar Színház újabb öt évre megbízott igazgatója, a 
nyári fesztivál ötletgazdája azt hangsúlyozta, hogy 
a jubileumi, ötödik találkozóra készülve némi arcu-
latváltást határoztak el, így a korábbinál sokkal több 
koncertet illesztettek a műsorkínálatba annak érde-
kében, hogy minél többen találjanak kedvükre való 
programot a 
négy nap so-
rán.

Az esemé-
nyen mind-
azonáltal ter-
m é s z e t e s e n 
továbbra is a 
résztvevő szín-
házak egyéni 
b e m u t a t k o -
zása-versenye 
és a társulatok csaknem egy héten át tartó közös 
műhelymunkája kapta a fő hangsúlyt, a workshop 
eredményeként a záró napon ezúttal is színre vittek 
a közreműködők egy meglepetés előadást. (Fotók: 
Cservenák Péter)

Zsúfolásig megtelt 
a székesegyház a 
XXV. Váci Világi 
Vigalom ünnepé-
lyes megnyitójára és 
nyitóhangversenyé-
re, amelyen hangos 
sikert aratott a Vác 
Civitas Szimfoni-

kus Zenekar és a Vox Humana Énekkar közös fellépése.
Fördős Attila polgármester emlékeztetett, hogy 

1993. a barokk éve volt Európában, a kezdeményezéshez 
Vác is csatlakozott a Váci Világi Vigalom megrendezé-
sével, ami immár negyed százados hagyománnyal büsz-
kélkedhet.

- Hogy mennyire tiszteljük ezt a kort, ékesen bi-
zonyítja, hogy az ősz elején szobrot állíthatunk a vá-
rosépítő Migazzi Kristóf püspöknek, az alkotás elké-
szítéséhez az önkormányzat is jelentősen hozzájárul. 
Ugyanakkor a Mária Terézia is képviselte hatalom ma-
gyarság elleni bűnei, hazánkat sújtó intézkedései miatt 
nem lehet elvárás és cél, hogy a vigalom afféle pom-
pázatos, hajbókoló emlékünnep legyen. Ezért az évek 
során eltolódtak, kiegyenlítődtek a hangsúlyok a ren-
dezvényen, annál is inkább, mivel Vác ezeréves múltja 
alapján bőven van miből ízelítőt adni, nem is beszélve 
kortárs alkotóink, művészeti közösségeink bemutatko-
zásáról, a legnépszerűbb előadók sorába tartozó sztár-
vendégek fellépéséről, a kisgyerekeknek, családoknak 
szóló programokról, a testvérvárosainkból érkezett 
fellépők előadásairól - mondta a városvezető, tartalmas 
szórakozást kívánva a nagyközönségnek.

Természetesen 
üdvözölte a résztve-
vőket Beer Miklós 
megyéspüspök is.

A három napos 
esemény egyik ün-
nepi pillanata volt, 
amikor a két tele-
pülés polgármeste-
rei, Fördős Attila és 

Gálfi Árpád a városházán aláírták a Vác és Székelyud-
varhely között húsz éve létrejött testvérvárosi szerződés 
megerősítéséről szóló dokumentumot.

A vigalomban számos intézmény, civil szervezet is 
bemutatkozott a nekik biztosított standokon.

- A vigalom kiváló alkalom szolgáltatásaink, tevé-
kenységünk ismertebbé tételére, értelemszerű, hogy él-
tünk és élünk az ilyen és hasonló bemutatkozási lehető-
ségekkel - mondta Pető Csilla, a részben járási, térségi 
hatáskörrel tevékenykedő Váci Család- és Gyermekjó-
léti Központ igazgatója.

A XXV. Váci Világi Vigalomban összességében több 
mint száz program várta az érdeklődőket - méltó finá-
léként Carl Orff: Carmina Burana című remekműve 
zengett a Konstantin téren a Vác Civitas Szimfonikus 
Zenekar, a Talamba ütőegyüttes és több mint négyszáz 
énekes közreműködésével (szólót énekelt: Szemere 
Zita, Ókovács Szilveszter és Boncsér Gergely), vezé-
nyelt Verebélyi Ákos.
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Június elejétől július végéig a Magyar 
Művészeti Akadémia képzőművészeti 
tagozata 2015/2016-os díjazottjainak 
- köztük a Vácott élő és alkotó Molnár 
László József grafikus- és festőmű-
vész - műveiből válogatott tárlatot is 
megtekinthettek az érdeklődők a Pesti 
Vigadóban.

- Miután nem vagyok az akadémia 
tagja, igazán váratlan meglepetésként 
ért, hogy ösztöndíjat nyertem egy évre. 
Az elvárt munkatervben azt vállaltam, 
hogy folytatom az eldobott tárgya-
kat, növényi maradványokat úgymond 

hiperrealista módon 
láttató grafikai soroza-
tomat, de egy olajfest-
mény készítésére is vál-
lalkoztam ugyanebben 
a témakörben. Aztán 
elkezdett lebegni fölöt-
tem Damoklész kard-
ja, hiszen az összegző 
tárlat időpontja záros 
határidőt szabott, én 
pedig nagyon aprólé-
kosan dolgozom, egy-
egy képet hónapokon 
át cizellálok - mondta 
az ösztöndíjas év kihí-
vásáról Molnár László 
József.

A Pesti Vigadó im-
pozáns kiállítóterében végül az emlí-
tett sorozatának több korábbi darabja, 
egy új grafikája és a csaknem másfél évi 
munkával elkészült olajfestménye került 
a neki dedikált falszakaszra.

- Őszintén megvallva nagyon kime-

rítő volt az elmúlt másfél év, főleg a fest-
mény elkészítése kapcsán, tartottam is a 
fogadtatásától, de a visszajelzések nagyon 
lelkesítőek, tehát lehet, hogy belevágok 

újabb ilyen jellegű munkákba. Most a 
határidő és az értékítélet stressze lesza-
kadt a lelkemről. Mondhatom, bizsereg-
nek az ujjaim, tiszta papírok és vásznak 
lebegnek a lelki szemeim előtt - mondta 
zárszóként a neves alkotó. Ribáry Zoltán

Június és július fordulóján több héten 
keresztül Hámor Szabolcs fotókiállí-
tását tekinthették meg az érdeklődők 
a Széchenyi utcai V14 Art Galériában, 
a megnyitón Eifert János fotóművész 
ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a 
bemutatott műveket.

Ceruza és ecset - Molnár László József 
képei a Pesti Vigadóban

Különböző korszakokat idéző életképek

Hámor Szabolcs szinte beleszületett a 
fényírás világába, mivel édesapja a Ma-
gyar Távirati Iroda fotóriportere volt 
csaknem négy évtizeden át, és hát az 
alma nem esett túl messze a fájától, bár 
a vendéglátósként is ismert alkotó nem 
dokumentum felvételeket készít, hanem 
kitalált magának egy sajátos stílust.

- Érdeklődésem az emberábrázolás 
felé kanyarított, ezen belül is a különböző 
élethelyzetek megragadása foglalkoztat 

elsősorban. Eltérő korszakokat szeretnék 
bemutatni, most épp a '30-as évek Ame-
rikája a témám, de már készülök a követ-
kező korral és sorozattal, ezzel pedig a 

szocializmus időszakát 
igyekszem majd érzé-
keltetni. Tehát a kor-
szellem sugallta kitalált, 
igen aprólékosan meg-
komponált életképeket 
jelenítek meg elsősor-
ban a fotóimmal, az 
ismeretségi körömből 
válogatott modellekkel, 
akiknek nagyon há-
lás vagyok, mivel egy-
egy végleges felvétel 
sok próbálkozás után, 
időigényes munkával 
készül el. Nagy öröm, 
hogy biztató visszajel-
zéseket kapok mind a 

közönségtől, mind szakmai berkekből. 
Ennek is köszönhető, hogy augusztusban 
átvehetem a Nemzetközi Fotóművészeti 
Szövetség, a FIAP művészdiplomáját - 
mondta lapunknak Hámor Szabolcs.

Az amerikás sorozat fotói szinte 
hiperrealista festményekként hatnak, 
mintha egy gengszteres képregény da-
rabjai lennének, erre a felvetésre Hámor 
Szabolcs hangsúlyozta: a hatás a megvi-
lágítás, beállítás aprólékosságán alapul, a 

képekben természetesen nincs semmiféle 
számítógépes trükk.

Az alkotó - vendéglátós tapasztala-
taiból kiindulva - az ételfotózás terén 
ugyancsak letette már a névjegyét, ez a 
kihívás is nagyon érdekli, részben szabad-
úszó Stock fotósként, részben megbízásos 
munkákban.

- Portfóliómat folyamatosan bőví-
tem, stílusomban a stúdiófotózás és az 
életképek kapnak főszerepet, ugyanakkor 
absztrakt képeket is készítek, de szigorú-
an csak úgy, ha van bennük egy kis csavar 
- mondta az alkotó. R. Z.

Eddigi elismerések: Hámor Szabolcs 
a 2013-ban indult, Cservenák Péter 
vezette Forte Fotóklub Vác egyik alapí-
tó tagja, az ételfotózás rejtelmeiből már 
előadást is tartott a klubtársaknak.

2015-től rendszeres résztvevője a 
FIAP hazai és nemzetközi versenye-
inek, ezekről eddig két bronz- és egy 
ezüst medált, öt "kék szalag" elismerést, 
valamint szalon különdíjat könyvelhet 
el.

2016-ban a Magyar Fotómű-
vészek Világszövetsége által kiírt 
vendéglátóipari fotópályázaton “Egy jó 
paradicsomos tészta” című alkotása fődí-
jat érdemelt ki, a felvétel bekerült a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Múzeum archívumába.
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Múltunk, közkincseink: Félezer éves jubileum
Pár hete a Gyadai-réten emlékkő állítással tisztelegtek az ala-
pítók előtt a váci reformátusok. Egészen a Naszály hegy háta 
mögé zarándokoltak a helyi protestáns felekezetek tagjai, hogy 
felidézzék az elődök bátorságát, kitartását. Megáldották a követ 

és imádkoztak a szép, bár lakatlan mezőn, közben számot vetettek magukban, 
hogy meddig is jutottak az elmúlt félezer év során.

De miért mentek az egykori váci protestánsok a hegy mögé, egészen a Lósi-
patak völgyéig? Mit kerestek ott, ahol ma már semmi sem emlékeztet rájuk?

A feljegyzések szerint a török beözönlése idejében Vácon (magyar és német 
városrész) hét templom állt. Ezek mind katolikus templomok voltak, hiszen Lu-
ther, Zwingli és Kálvin tanításai csak az 1520-as évek derekán találtak saját 
hazájukban támogatásra.

A török 1541-ben elfoglalta a váci várat és be is fészkelte magát egy jó dara-
big. Korábban már írtam a Szent Mihály templomról (ennek újraemelt alapjait 
a főtéren látjuk), ide, tehát a német városrészbe kényszerült a katolikus egyház. 
A török ugyanis a várban, a magyar városrészben székelt és ott dzsámikká ala-
kította át a keresztény templomokat. Bár a muszlimok hitetleneknek tartották a 
keresztényeket és a zsidókat, mégsem pusztították el a szakrális épületeket. Amire 
nem volt szükségük, azt meghagyták a „gyaurok” vallásgyakorlására. A váciak 
esetében a hétből egyet, a Szent Mihály háromhajós gótikus templomot. Az igaz, 
hogy harangozni, énekelni és körmeneteket tartani abban sem volt szabad! A 
török uralom miatt meggyengült katolikus egyház, illetve a püspök nem tudott 
nyomást gyakorolni a ”rebellis” reformátorokra, így hát a német, most már a 
német-magyar városba, viszonylag gyorsan megérkezett az észak-nyugatról 
terjedő protestantizmus.

A váci evangélikusok úgy tudják, egy wittembergi diák, Bogdási András 
terjesztette az új keresztény nézetet, míg a reformátusok egy bizonyos Váci Ger-
gely prédikátort emlegetnek, aki a XV. század vége felé végzett hitterjesztői te-
vékenységet. A török összeírásból viszont az olvasható, hogy már 1546-ban egy 
Ferenc, később pedig egy Gergely nevű pap, mint evangélikus lelkészek hirdették 
az igét. A történészek szerint az 1600-as évek elején a városban a református 
vallás gyakorlása már általánossá vált, mi sem támasztja ezt jobban alá, mint 
hogy 1603-1614 között egy bizonyos Foktövi János városi prédikátort tartottak 
számon.

A református vallás terjedését Bocskai István erdélyi fejedelem két éves ural-
ma is segítette, aki egyébként ekkor még a török szövetségeseként volt jelen.

A 13 éves német uralom idején virágzott a protestáns vallás. A magyar 
városrészben katolikus, míg a német városrészben református szertartás szerint 
zajlottak az istentiszteletek.

Miután azonban a törökök visszafoglalták a várost és a romokból meg-
erődítették a falakat, a német városrész Szent Mihály székesegyháza maradt 
csak török imahelynek, amit janicsár dzsámivá avanzsáltak a muszlimok. A 
keresztényeket egyúttal kiűzték a megerősített városból, a váci püspök a nógrádi 
várba menekült, míg a protestánsok egy bizonyos Szent Lélek nevű templomot 
emeltek a városfalon kívül. Nem volt elég a török nyomás, a váci püspök a Nóg-
rádi várból igyekezett ellehetetleníteni a váci reformátusok vallásgyakorlását.

1684-ben, amikor Vác egy időre ismét felszabadult a török alól, a váci püs-
pök sem volt rest és lefoglalta a Szent Lélek templomot, a reformátusok pedig a 
mai Tahitótfaluba és Fótra menekültek.

A török megszállás végére szinte teljesen elnéptelenedett a város, sem kato-
likus, sem protestáns nem élt a romok között. 1708-ban, a Rákóczi szabadság-
harcot követően végre elérkezett a békekorszak és Kollonich Zsigmond püspök 
kzdett építkezésbe. Közben a protestánsok is visszatelepültek, azonban a váci 
egyházfő elzavarta őket. A váci őslakos kálvinisták és lutheránusok tehát megint 
a városfalon kívül találták magukat és jó részük egészen a Naszály mögé, a 
Gyadai-rétre menekült, hogy bár külön kolóniában, de végre szabadon gyako-
rolhassa hitét. A püspök új területet is kijelölt számukra, méghozzá a városfaltól 
nem túl messze lévő, ám védtelen lankát, amit ma Kisvác néven ismerünk.

Az újkori történet már ismertebb: a vallási türelmi rendeletet követően 
templomépítési engedélyt kértek a reformátusok, majd 1785-ben valódi kőtor-
nyos épületet szenteltek fel önálló Kisvác jobbágytelepülésükön. Akkorra már a 
Gyadai kolónia - akikért emlékkövet emeltek a maiak - megszűnt. 1868-ban 
másodikként az evangélikusok építették fel Széchenyi utcai templomukat, míg a 
baptisták jóval később, már a szocialista időszakot követően, 2004-ben avatták 
a város harmadik protestáns imaházát.

De van még egy templomépítő a városban, aki az alsóvárosi gyülekezettel 
2011-re felépítette a város negyedik, jelenleg legfiatalabb utolsó lutheránus épü-
letét, a Hősök templomát.

Dióhájban tehát ez a váci protestánsok félezer éves története. Kegyes Zoltán

A váci nyomdászat csaknem 
két és fél évszázados múlt-
ját összefoglaló időszaki 
kiállítás nyílt július 14-én a 
Görög templom kiállítóhe-
lyen, az időutazásra csábító 
gazdag bemutató november 
5-ig várja az érdeklődőket.

A megnyitón a kiállítást 
tető alá hozó Tragor Ignác 
Múzeum igazgatója, Forró 
Katalin köszöntötte a meg-
jelenteket, kiemelve, hogy a 
tárlat a szakmai áttekintés 
mellett irodalom- és társa-
dalomtörténeti vonatkozás-
ban is sok érdekességet tar-
togat a látogatóknak.

Varga-Kohári Mária, a 
Váci Egyházmegyei Könyv-
tár vezetője megnyitójá-
ban kiemelte, hogy a váci 
nyomdászat kezdeteinél is 
főszerepet játszott a nagy 
városépítő püspök, Migazzi 
Kristóf, hiszen az ő hívásá-
ra érkezett a városba az első 
helyi nyomdász, Ambró Fe-
renc.

- Guttenberg találmánya 

meghatározó jelentőség-
gel bír az emberi civilizá-
ció fejlődésében, a nyomdai 
sokszorosítás a mai napig 
kiemelkedő fontosságú az 
információ közlésben, mű-
velődésben, ízlésformálás-
ban, illő, hogy méltó módon 

megemlékezzünk az úttö-
rőkről - mondta a könyvtár-
vezető.

Csukovits Anita társren-
dező köszönetet mondott 
a tárlat létrehozásában ki-
emelkedő segítséget nyújtó 
egyházmegyei könyvtárnak, 
a városi levéltárnak, Kucsák 
Gábor nyomdavezetőnek és 
Cservenák Péter helytörté-
nésznek. R. Z.

A hónap fotója

Sodrásban                  Jakus Csaba felvétele

A váci nyomdászat
245 éve (1772-2017)
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Sörfesztivál
Augusztus 18-20.

IV. Dunakanyar Kézműves 
Sörfesztivál. Helyszín: Du-
na-part. A program ingye-
nes!

Kiállítás
Katona Lajos Városi 
Könyvtár - Kedvenc szí-
neim - Krupa Mária ki-
állítása (augusztus 31-től 
október 3-áig).

Az augusztus 31-én 
17 órai kezdettel tartandó 
kiállításnyitón Cservenák 
Péter ajánlja az érdeklő-
dők figyelmébe az alkotá-
sokat.

Ünnepi 
megemlékezés
Vác Város Önkormány-
zata tiisztelettel hívja és 
várja a polgárokat az au-
gusztus 20-ai nemzeti 
ünnep megemlékezésére.

Helyszín: A Konstan-
tin téren álló Szent István 
szobor előtti térség

A megemlékezés kez-
dési időpontja 18 óra.

Az esemény ad alkal-
mat a "Vác Város Dísz-
polgára" kitüntető cím és 
a "Pro Urbe" díjak átadá-
sára.

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a 
Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Részlege értékesítésre hirdeti:

Nyílt pályáztatással, a Vác Város Önkormányzat (2600 Vác, Március 15. tér 11.) 1/1 tulajdonát képező, 2600 
Vác, Budapesti főút 2-8. szám alatt található, („volt Karacs Teréz Kollégium”) 3765/1 hrsz-ú „kivett kollégium” 
megnevezésű, 2497 m2 alapterületű ingatlant (továbbiakban: ingatlan).
Az ingatlan 1975-ben felépített pillérvázas épület pince + földszint + 4 emelet szint kialakítással. Az épület 
zártsorú, erősen felújítandó állapotú és állagú, funkcióváltásra alkalmas. Az épület zártsorú beépítésű, saroktel-
ken helyezkedik el. Az ingatlan 2011. év óta nem üzemel.
Az ingatlan jellemzői:
• A HÉSZ a területet Vk-4K (központi vegyes terület) övezetbe sorolja
• Közművekkel ellátott
A város rendezési terve - Helyi Építési Szabályzat - Szabályozási Terv - a www.vac.hu honlapon megtekinthető
Az ingatlan vételára: 120.000.000,- Ft (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j 
pontja szerint ezen ingatlanértékesítés mentes az adó alól)   
Megtekintés időpontja: előre egyeztetett időpontban. Tel: 27/510-107/12 mellék
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21. 17:00 óra
A pályázatok benyújtásának módja: írásban (papír alapon), a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási Rész-
legnek címezve (2600 Vác, Köztársaság út 34. szám) „Karacs Teréz Kollégium értékesítése” jeligével.
Az ingatlan megvásárlására az jelentkezhet, aki:
• Kötelezettséget vállal arra, hogy az épület homlokzatát legkésőbb 3 éven belül felújítja. Amennyiben a hom-
lokzat felújítása 3 éven belül nem történik meg, az eladó jogosult az ingatlant eredeti áron visszavásárolni.
• Személyét, illetve az általa képviselt társaságot hitelt érdemlően igazolja - cégkivonatot (1 hónapnál nem 
régebbi), aláírási címpéldányt, személyi és lakcímigazoló kártyát, egyéni vállalkozói igazolást csatolja
• Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy Vác Város Önkormányzata felé semmilyen köztartozása nem áll 
fenn. Amennyiben a nyilatkozatot a pályázó nem nyújtja be vagy a nyilatkozattal ellentétesen a pályázónak Vác 
Város Önkormányzata felé fennálló köztartozása kerül megállapításra, abban az esetben pályázó a pályázati 
eljárásból kizárható.
• A kiírás részletes feltételeit elfogadó nyilatkozatot benyújtja.
A kötendő adásvételi szerződés lényeges tartalmi elemei a nyertes ajánlattevővel egyeztetve kerülnek megje-
lölésre.
A pályázatot zárt borítékban, a jelen kiírásban meghatározott módon kell benyújtani, feltüntetve az adott 
pályázatra vonatkozó jeligét. A pályázat akkor minősül határidőig benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő 
lejártáig a kiírásban megadott címre beérkezik. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
Érvénytelen a pályázat, ha
a) a pályázatot a  benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be
b) a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi, formai követelményeknek.
Az érvénytelen pályázatot benyújtók a pályázati eljárás további szakaszában nem vehetnek részt.
A benyújtott pályázatokról a gazdasági-városüzemeltetési és vagyongazdálkodási bizottság és Vác Város Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete dönt, melyről a pályázó(k) írásban kapnak értesítést! A kihirdetés határ-
ideje: Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntését követő 15 napon belül.

További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. 
szám alatti irodájában, Tel: 27/510-107 /12 (Hernádi Erika)

Vác Város Önkormányzatának az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgá-
ló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 22/2014. (VI.20.) számú rendelete szerint:

- kiíró jogosult indoklás nélkül bármikor a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, és új pályázatot kiírni
- a kiíró a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonhatja.

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. 
Vagyonhasznosítási Részleg (Vác, Köztársaság út 34.) aktuális hirdetései

Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra:
- Az ingatlan címe: Vác, Március 15. tér 21. szám alatt található, 3102/1/A/1 hrsz-ú, 65 m2 alapterületű, nem 
lakás célú helyiség - vendéglátás-kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Földváry tér 16. szám alatti, 4513/A/2 hrsz-ú, 87 m2 alapterületű, nem lakás céljára 
szolgáló helyiség – kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Zöldfa utca 1. szám alatt található, 4520/A/1 hrsz-ú, 142 m2 alapterületű, nem lakás 
célú helyiség - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2 db pavilon (külön-külön), 13-13 m2 alapterülettel - ke-
reskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Deákvári főtér 987/8/A hrsz-ú autóbuszvárós pavilon, 47 m2 alapterülettel - kereske-
delem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Budapesti főút 21. szám alatt található, 3518/A/1 hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, nem lakás 
célú helyiség (műemléki épület) - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
Lakások szociális alapon bérbeadásra:
- Az ingatlan címe: Vác, dr. Csányi László krt. 18. 1 emelet 4. szám (2 szoba, 50 m2, komfortos)

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

H K SZe Cs P SZo V
5       B 6       C

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

augusztus-
szeptember

Születések: Gombos Norbert István 
és Farkas Bernadett gyermeke: Rubina 
Loretta, Rozman Roland és Kürtössy 
Ágnes gyermeke: Regina Ágnes, Kiss 
Attila és Szakács Nikoletta gyermeke: 
Linett, Nagy László István és Seres 
Réka Emília gyermeke: Ábel László, 
Horváth Tibor és Molnár Krisztina 
gyermeke: Noel, Varga Károly és Sze-
keres Zsanett Éva gyermeke: Dániel 
Máté, Darabont Ferenc és Botka Tí-
mea gyermeke: Patrícia, Jakus István 
és Briszuda Bettina gyermeke: István, 
Fischer Kornél és Kovács Borbála 
gyermeke: Fruzsina, Gerhát Dávid és 
Krcsik Katalin gyermeke: Dominik, 
Szepesi Szabolcs és Farkas Marianna 
gyermeke: Zalán, Boskó Szabolcs és 
Dénes Henrietta gyermeke: Konor, 
Szalma Attila és Varga Adrienn gyer-
meke: Natália Zoé, Durovics Péter és 
Knieszl Hajnalka gyermeke: Bianka, 
Fontányi Péter és Horváth Brigit-
ta gyermeke: Lilien Hanna, Turáni 
Balázs és Simonek Éva gyermeke: 
Éva, Jócsik János és Mojzes Katalin 
gyermeke: Natália, Dobisz Árpád 
József és Virág Mercédesz Györgyi 
gyermeke: Botond, Gazdag András 

Tamás és Bolka Zsuzsanna gyerme-
ke: Bálint Milán, Berta Gábor István 
és Bucsányi Judit gyermeke: Bence, 
Szabó Dániel és Molnár Bernadett 
gyermeke: Luca Sára, Tokodi Ferenc 
és Magyar Melinda Boglárka gyer-
meke: Benedek, Lukács Krisztián és 
Tarnai Andrea gyermeke: Doroti, 
Kalácska Ferenc Richárd és Schenk 
Beatrix gyermeke: Ferenc; Scheili 
Gábor és Kovács Dorottya gyermeke: 
Dóra; Fenyvesi Mihály és Barcza Ale-
xandra gyermeke: Fruzsina; Németh 
László és Biró Andrea Renáta gyer-
meke: Ádám Richárd, Hugyecz Péter 
és Cserny Dorottya gyermeke: Gréta, 
Együd Gábor és Klausz Anita gyer-
mekei: Dorina és Karina, Komáromi 
Péter és Takács Marianna gyermeke: 
Lili. 
 
Házasságkötések: Turda Róbert és 
Gál Gabriella Katalin, Molnár László 
és Tuhárska Angelika, Udvarnoki Ist-
ván és Vajda Ildikó, Dr. Molnár Dávid 
és Gréger Barbara, Bosánszki Ervin 
és Bagyinszki Andrea, Együd Tibor 
és Karkus Renáta, Czeglédi Miklós és 
Kecskés Renáta, Tóth Gábor és Leyer 

Andrea, Katzer Attila és Német And-
rea Ilona, Sechna Gábor és Zsobrák 
Henrietta, Dr. Fehér Máté és Dr. 
Varga Orsolya, Jeszenszky Dániel és 
Korbely Olívia; Szász Károly és Botos 
Anita; Czapák Elek és Csonka Zsa-
nett, Kocsis Ferenc és Nagy Mária.
 
Halálesetek: Lakatos János /1936/, 
Szegner János /1935/, Burghardt 
Géza /1923/, Veres Menyhért /1939/, 
Lipák Györgyné sz: Farkas Éva 
/1943/, Biró János /1947/, Dr. Greff 
József Rezső /1925/, Nagy Lajos 
/1942/, Priksz József /1958/, Bányász 
Károlyné sz: Kovács Margit /1910/, 
Farkas Istvánné sz: Hosták Erika 
/1950/, Szalay László György /1957/, 
Pozsonyi Lászlóné sz: Pozsgai Erzsé-
bet /1932/, Lózs Jánosné sz: Juhász 
Zsófia /1922/, Csák László /1936/, 
Szaniszló Csabáné sz: Mayer Mária 
/1957/, Kovács Imréné sz: Dora Róza 
/1929/, Szemán Lászlóné sz: Király 
Mária /1933/, Csontos Jenő /1961/; 
Medgyes Jánosné sz: Lőrinczi Er-
zsébet /1925/, Jámbor Sándorné sz. 
Kovács Magda /1932/, Kovács Bélá-
né sz. Károlyi Irén /1936/, Kiss István 
/1943/, Kovacsics Gyulán ész. Szabó 
Ilona /1940/, Eigen Pál József /1943/, 
Szabó Ilona /1932/, Csámpai György 
/1947/, Bognár György /1944/.
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Tizenhét versenyszámban szereztek aranyérmet 
a váciak az evezős országos bajnokságon
Július harmadik hétvégéjén elérkezett 
az evezősöknek a versenyidény legfon-
tosabb hazai megmérettetése, az or-
szágos bajnokság, melynek a hagyomá-
nyokhoz híven a szegedi Maty-éri pálya 
adott helyet.

A Vác Városi Evezős Club 2017-es 
magyar bajnokai:

Leány mini egypárevezős: Zöld Anna; 
fiú mini egypárevezős: Németh Zsombor; 
női tanuló egypárevezős: Bóka Sára; női 
tanuló kétpárevezős: Bóka Sára, Imre Ve-
ronika; női tanuló kormányos négypár-
evezős: Harsányi Viktória, Harsányi Or-
solya, Imre Veronika, Bóka Sára, korm.: 
Kiss Lara; női serdülő kétpárevezős: Kas 
Natália, Gedeon Rozi; férfi serdülő két-
párevezős: Szilágyi Konrád, Szklenka 
Bence; férfi serdülő kormányos négy-
párevezős: Huang Yu, Ujhelyi Mihály, 
Szilágyi Konrád, Szklenka Bence, korm.: 
Szesztay Ábel; női ifjúsági egypárevezős: 
Csepel Zsófia; férfi ifjúsági könnyűsúlyú 
egypárevezős: Lázár Viktor; férfi ifjúsági 
könnyűsúlyú kétpárevezős: Lázár Viktor, 
Kosztrub Tamás; férfi felnőtt egypáreve-
zős: Galambos Péter; férfi felnőtt köny-
nyűsúlyú egypárevezős: Galambos Péter; 
férfi felnőtt könnyűsúlyú kétpárevezős: 

Csiszár Péter, Galambos Péter; férfi fel-
nőtt négypárevezős: Ács Kristóf, Bácskai 
Máté, Kovács Kornél, Danó Dániel; férfi 
veterán négypárevezős: Noé Gábor, Nóg-
rádi Tivadar, Hász Márton, Havas Atti-
la; férfi veterán négyevezős: Noé Gábor, 
Nógrádi Tivadar, Hász Márton, Ábrahám 
Gábor.

Érdekesség, hogy a férfi felnőtt négy-
párevezős versenyszámot az U23-as vá-
logatott nyerte, amelynek három tagja a 
VVEC sportolója - ilyetén indulásukat az 
tette lehetővé és indokolttá, hogy közvet-
lenül az országos bajnokság után már el 
is utaztak a korosztályos világbajnokságra.

- Várakozáson felül szerepelt klubunk 
az országos bajnokságon, köszönhetően 
sportolóink céltudatosságának és edző-
ink, Mácsik Miklós és Rapcsák Károly 

felkészültségének. Az egyik legnagyobb 
siker, hogy Galambos Péter a könnyű-
súly mellett a normál súlyú egypárevezős 
versenyszámban is győzött, kiemelendő 
eredmény, hogy Csiszár Péterrel a köny-
nyűsúlyú kétpárevezőst is megnyerték, a 
férfi felnőtt négypárevezős versenyszám-
ban aratott győzelem ugyancsak nagy 
rangot jelent. De nem feledkezhetünk 
meg az ifjúsági és tanuló korosztályban 
elért nagyszerű dobogós és pontszerző 

szereplésekről sem, ezek azt bizonyítják, 
hogy bizakodóak lehetünk az utánpót-
lást illetően is - értékelte a bajnokságot 
Vácy Károly, a VVEC elnöke, gratulálva a 
sportolóknak és az edzőknek, köszönetet 
mondva a szülőknek és a klub támogatói-
nak. R. Z. (fotók: Tóth László)

Sárkányhajós sikerek 
az országos bajnokságon

Fadd-Domboriban rendezték 
meg a 15. Magyar Sárkány-
hajó Bajnokságot, melyen 
természetesen ott voltak a 
váci Dunai Sárkányok Sport-
egyesület evezősei is, akik re-
mekeltek a megmérettetésen. 

A 2000 méteres távon 
premier open kategóriá-
ban bajnokok lettek, 2. lett 
a premier vegyes csapat, il-

letve bronzérmet szerzett az 
U18-as vegyes csapatuk. 200 
méteren 3. helyen végzett az 
U18-as vegyes csapat, 500 
méteren első helyen végzett 
a senior A vegyes, a premier 
női és a senior A open csapat, 
a 2. helyen végzett a premier 
open csapat, 3. lett a premier 
vegyes és 4. lett az U18-as ve-
gyes csapatuk.

Az Európai Kézilabda Szö-
vetség tájékoztatása szerint 
a Váci NKSE felnőtt női 
kézilabda csapata indulhat 
az EHF Kupa 2017-2018- 
as kiírásában. Csapatunk az 

első fordulóban kezd, a két 
játéknap szeptember 9-10 és 
16-17. Az első ellenfél az iz-
raeli HC Holon, továbbjutás 
esetén a német Buxtehuder 
SV lesz az ellenfél.

Váci KSE: épül az új csapat 

A Váci NKSE az 
EHF kupában is indul

Az élvonal-
ban szereplő 
Váci KSE 
felnőtt fér-
fi kézilabda 
csapat szak-
mai stábja és 
vezetése az 
eddig iektő l 

eltérő irányvonalat hatá-
rozott meg a következő 
szezonra és ennek megfe-
lelően alakítja ki az új baj-
nokságra játékoskeretét. 

Ugyan a következő 
szezonra a hosszabbító 
játékosok mellé rutinos 
idegenlégiósokat és fiatal 
magyar játékosokat is iga-
zoltak, ám a keretet immá-
ron saját nevelésű fiatalok-
kal szeretnék kiegészíteni, 
akik nélkül nem is lehet 
teljes a játékosállomány, 
hiszen számukra szán-
dékosan helyet hagyott a 
klub a benevezendők név-
sorában.
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Hétfő
20:00 Híradó – benne Vác és 
térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Spiritusz – sport, életmód 
és szabadidő magazinműsor
20:30 Konyha TV
20:45 Sportközvetítés/film
22:55 Híradó (ism.)

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

Szerda
18:00 Hetedhét Magazin – 
összefoglaló Fót térségéből
19:00 Hetedhét Magazin (ism.)

20:00 Híradó – benne a térség 
legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Nagyító – hírháttér-mű-
sor
20:50 Film
22:10 Híradó (ism.)

Csütörtök
20:00 Híradó – benne Vác és 
térsége legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Hazai -
kulturális programajánló maga-
zinműsor
20:40 Nagyító – hírháttér-műsor
21:10 Film
22:30 Híradó (ism.)

Péntek
20:00 Híradó – benne Vác és 
térsége legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kulturális prog-
ramajánló magazinműsor
20:40 Térségi 
magazin
21:10 Partycsóka Tomi show
22:30 Híradó (ism.)

Hirdessen nálunk Ön is

VÁCI HÍRNÖK

HIRDETÉSI ÁRAINK:
1/1oldal - 100.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal - 50.000 Ft + ÁFA 
1/4 oldal - 25.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal - 12.000 Ft + ÁFA

Apróhirdetés:  300 Ft+ÁFA/szó 
Hirdetési méretek:

1/1 kifutós: 215×302 mm 
(210×297 a vágott méret + 5-5 
mm kifutó) a szöveges részek a 

laptükrön belülre kerüljenek 

(laptükör: 186×262 mm)
1/1 186×262 mm (álló)

1/2 186×128 mm (fekvő)
1/2 90,5×262 mm (álló)
1/4 90,5×128 mm (álló)

1/8 90,5×62,5 mm (fekvő)
HIRDETÉSFELVÉTEL:

Váci Városimázs Kft 
Vác, Kossuth u. 21. 
Tel.: 06-27-510-900, 

06-30-698-9507.
E-mail: estv@estv.hu

Hoyalux ID progresszív lencse 
augusztus 1 - 31-ig-
33% kedvezménnyel

Komplett szemüveg* akciók 
 9.990.- tól 24.990**.- ig

Vác, Földváry tér, 
Nagymező u. 1-3.

 Tel.: 06-27/300-023,  
06-30/393-8555

Szemvizsgálat
dr. Szandányi Judit

szemész főorvos

Koncz Andrea 
optometrista, 

látszerészmester

(*Keret+lencse+m.díj)
(**Keret+fényre sötétedő lencse+m.díj)

Komplett szemüveg akciónk 
visszavonásig érvényes!

Közép- és Kelet Európa 
legnagyobb nyomdája, az 

Ipress Center folyamatos munkarendbe

 l betanított munkásokat 
(kötészeti és csomagolási területre)

 l nyomdaipari szakmunkásokat keres.

Jelentkezni a recepción
 (2600 Vác, Nádas utca 8.) leadott önéletrajzzal 

vagy a hr@ipresscenter.hu e-mail címen lehet.

további inforMáció a 
+36 30 797 8540 telefonszáMon kérhető

Lakossági tájékoztató
kéményseprő-ipari tevékenységről

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, tájékoz-
tató levelében a kéményseprő-ipari tevékenység előírását is-
merteti. Az ingatlan használok a www.kemenysepres.hu vagy 
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapján meg-
tekinthetik az illetékességi területen lévő kéményseprő-ipari-
szolgáltatók névsorát.

A területünkön dolgozó kéményseprők listája: Buka János, 
Füzesi János, Kovács Benjamin Béla,  Muszkalay György Vil-
mos, Mocsári Sándor, Lowack Tamás, Gyömbér László, Ku-
rucz Péter. 

A részletes tájékoztató a felsorolt honlap címen található.

MUNKATÁRSAKAT 
KERESÜNK
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Váci partnerünk, a Contitech Kft. részére 
keresünk munkavállalókat, 

betanított munkásokat 3 műszakos 
munkarendben, kiemelt bérezéssel:

l Vulkanizálás területre alakos 
csőgyártáshoz

l Szerelő/operátor

munkakörbe.

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

Jelentkezés: 
önéletrajzzal a job61@prohumanallas.hu címen.

Bővebb tájékoztatás a +36 70 440 3610 telefonszámon


