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VÁCI HÍRNÖK
XVIII. évfolyam 9. szám

Vác Város Önkormányzatának lapja

A váci régészeti gyűjtemény
új kincse a "VerőceiVénusz"

2017 október

Családbarát
munkahelyek

Az idén harmadik alkalommal érdemelte ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának "Családbarát munkahely"
elismerését Vác Város Önkormányzata,
és sikeresen pályázott a Váci Család- és
Gyermekjóléti Központ is.

» 7. oldal

A testületi ülésről
jelentjük

Az októberi képviselő-testületi ülés
egyik kiemelkedő jelentőségű döntéseként a grémium úgy határozott, hogy az
önkormányzat vállalja a Németh László
úti területen állami forrásból felépítendő, legkésőbb 2021-ben elkészülő, több
mint háromezer néző befogadására alkalmas multifunkciós sportcsarnok üzemeltetését.

» 4. oldal

Megemlékezés
az 1956-os
forradalomról

Október első hetében igen sokan megtekintették a Tragor Ignác
Múzeum főtéri Szent Mihály Altemplom kiállítóhelyén a "Rejtőzködő Vénusz" című, a múzeum régészeti gyűjteményének legújabb kincseit bemutató időszaki kiállítást.
A gyűjtemény gyarapodásában kiemelt jelentőséggel bír a "Verőcei Vénusz" névvel titulált, női testet formázó, közel 7000 éves
agyagplasztika, amelyet megtalálója, Lucza Gyula adományozott
a váci múzeumnak.

» Folytatás a 9. és 10. oldalon

Vácon a hagyományokhoz híven már a
nemzeti ünnep előestéjén elkezdődött
a megemlékezés programja: Bednarik
Anasztázia és Csanádi László orgonaművészek előadásában nagyszerű
hangversenyt hallhattak az érdeklődők
a forradalom és egyben Liszt Ferenc
születésnapja tiszteletére.
Október 23-án sorra megkoszorúzták a forradalom eseményeihez és
helyi illetőségű főszereplőihez köthető
mementókat: sokan fejet hajtottak dr.
Kristóf Béla polgármester, Pap Béla
református lelkész, a bebörtönzött Komáromi Kornélia, a mártír Kovács Ottó
és dr. Brusznyai Árpád valamint a meghurcolt dr. Pétery József megyéspüspök
emléktáblájánál.

» 5. oldal
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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
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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

Közérdekű

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.

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 külső Rádi út által övezett városrész.)
Fogadóórája: minden hónap második
keddjén 9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Deres u. 3. szám
alatti TESCO KMB irodában.
Telefon: 70/400-7188,
e-mail: BocsN@pest.police.hu
Tóth Ferenc rendőr zászlós
Vác, III. számú KMB körzet
(Deákvár: Gombási út, MÁV vasútvonala, külső Rádi út által határolt terület.)
Fogadóórája: minden hónap első
szerdáján 9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Újhegyi u. 37/a.
szám alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0796,
e-mail: TothFer@pest.police.hu
Fazekas József rendőr főtörzsőrmester
Vác, IV. számú KMB körzet
(Kisvác: Eszterházy, Széchenyi utca,
Naszály út, Gombási út, illetve a
Duna által határolt városrész.)
Fogadóórája: minden hónap első
szerdáján 09-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Dózsa Gy. u. 53.
szám alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0790

Információk
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Ribáry Zoltán l Főszerkesztő l ribary.zoltan@gmail.com
Egy idézett mondattal kezdem a mondandóm, mely szerint „Aki
a múltat nem ismeri, az a jövőt nem érdemli”, úgy érzem, hogy
ez az aforizmának is beillő megállapítás most nagyon helyénvaló
mottóként.
A néhány hete elhunyt Szalay Istvánt kívánom reflektorfénybe
állítani ezzel, hiszen a Váci Városvédők és Városszépítők Egyesülete
egyik alapítójaként és "örökös elnökeként" meghatározó és közmegbecsülésnek örvendő személyisége volt a helyi közéletnek hosszú éveken
át, a hagyományok őrzőjeként.
A ma is aktív egyesület 1987-es megalakulása óta tevékenyen részt vesz a város kulturális életében.
Fontos szerepük volt abban, hogy a rendszerváltás után számos közterület (utca, tér)
visszakaphatta hagyományos nevét. Az évek során több mint hetven emléktábla elkészíttetésével és elhelyezésével járultak hozzá kiemelkedő személyiségek emlékének megőrzéséhez.
Tevékenyen részt vállaltak a Duna-parti zenepavilon helyreállításában. Több kiadványt is
megjelentettek, s kiadó tevékenységük folytonos. Ezen túlmenően mind a mai napig vezető
szerepet vállalnak kiállítások, ünnepségek és megemlékezések szervezésében.
Szalay István áldozatos munkája elismeréseként 2008-ban elnyerte a Pro Urbe díj
egyéni kitüntetését.
Még megélhette, hogy szeptember elején szobrot kapott Migazzi Kristóf városépítő püspök, bécsi érsek, a püspöki palota előtt felállított alkotás leleplezésekor és felszentelésekor az
elsők között vehette át a szoborállítást kezdeményező és az ügyet végigvivő alapítvány új
alapítású díját.
Mintha csak ezt a szoborállítást szerette volna még látni, remélhetőleg örömmel és megnyugvással töltötte el, hogy végre megvalósult egy régi-régi álom.
Persze nagyon sok városszépítő álom vár még megvalósulásra, így nagy feladat hárul
azokra is, akik átveszik a stafétabotot Szalay Istvántól, Pista bácsitól.

HOL járunk?
Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását
Önöktől várjuk, kedves Olvasóink! A helyes megfejtéssel előrukkolók
között ajándékokat sorsolunk ki. Aki tudja vagy legalább sejti a választ,
írja meg nekünk e-mailben az estv@estv.hu címre! Köszönettel: Váci
Városimázs Kft. Előző lapszámunk játékának győztese Demmel László, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés
szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. A legutóbbi rejtvényként
az egykori papi szemináriumi kápolna szerepelt egy régi felvételen.
Mostani feladványunk megfejtését november 15-éig várjuk.
Cservenák Péter gyűjteményéből
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Az októberi testületi ülésről jelentjük
Az októberi képviselő-testületi ülés
egyik kiemelkedő jelentőségű döntéseként a grémium úgy határozott,
hogy az önkormányzat vállalja a
Németh László úti területen állami forrásból felépítendő, legkésőbb
2021-ben elkészülő, több mint háromezer néző befogadására alkalmas
multifunkciós sportcsarnok üzemeltetését.
Az ülés legelején a jelenlévők egy
perces néma felállással megemlékeztek a közelmúltban elhunyt, Pro
Urbe- és Migazzi-díjas Szalay Istvánról, a Váci Városvédők és Városszépí-

mindennapos iskolai testnevelés célját
szolgálja majd, s üzemeltetését a Váci
Tankerületi Központ veheti át.
A képviselő-testület határozatot
hozott arról, hogy az önkormányzat
kezdeményezi a Honvéd utca, Kosdi
út és Deákvárosi fasor útszakaszok tulajdoni és kezelői jogának ingyenesen
történő átvételét - a cél, hogy ezzel elháruljon az akadály a tervezett Kosdi
úti körforgalom kialakítása kapcsán.
Anyagi forrást biztosított a testület
a költségvetésből a főtérre tervezett,
forgalomkorlátozó süllyedő oszlopok
telepítéséhez, a közvilágítási lámpatestek bővítéséhez, továbbá a hivatal

tők Egyesülete korábbi elnökéről.
Ami a bevezetőben említett beruházást illeti: a tervezett, nemzetközi
szintű sportesemények megrendezésére is alkalmas sportcsarnok elkészültével a Bán Márton utcai meglévő
létesítmény a jövőben elsősorban a

levelező rendszerének cseréjéhez.
A testület határozata értelmében az önkormányzati beruházások
és felújítások eljárásrendjéről szóló,
szeptemberben elfogadott szabályzat
kiegészül egy, a beruházások előkészítésében és megvalósításában részt-

Döntött a testület

vevők feladatait részletesen rögzítő,
"Döntési mechanizmus" című melléklettel.
A döntéshozók elfogadták a váci
nemzetiségi önkormányzatok idei tevékenységéről szóló beszámolókat.
A testület hozzájárult ahhoz, hogy
egy Galcsek utcai, nem lakás célú helyiség bérlője - elővásárlási jogával
élve - megvásárolja az ingatlant.
Az idén húsz éves Fónay HUMÁNIA - Társulat a jubileumot
egy nagyszabású eseménnyel, ennek
keretében egy számukra írt karácsonyi
előadás bemutatójával szeretné emlékezetessé tenni, s ehhez támogatási
kérelmet nyújtottak be - a testület pedig úgy határozott, hogy biztosítják a
kért összeget.
Ugyancsak támogatta a testület
az Aranycsapat Alapítvány kérelmét,
amely arra vonatkozott, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten
biztosítson hozzájárulást a november 10-12. között rendezendő XIV.
Fedettpályás Összmagyar Nemzeti
Diákbajnokságra érkező csapatok, delegációk szállásköltségéhez.
A grémium 400 ezer forint támogatást szavazott meg a Váci Önkéntes
Mentő és Tűzoltó Egyesület számára
egy hagyományőrző bemutatókra még
alkalmas régi szerkocsi műszaki vizsgáztatásának, forgalomba helyezési
engedélyeztetésének, biztosításának,
regisztrációs díjának kifizetéséhez.
Támogatási kérelemmel fordult az
önkormányzathoz - egy négy órában
alkalmazott segítő munkatárs idei
bérköltségének kiegészítése érdekében - a Dunakanyari Látássérültek
Egyesülete, de végül nem volt szükség önkormányzati forrás biztosítására, mivel Fördős Attila polgármester,
Pető Tibor alpolgármester, Kászonyi
Károly, Krauze István és Matkovich
Ilona képviselő felajánlást tettek az
összeg előteremtéséhez.

HIRDETMÉNY

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

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 19.-i ülésén az alábbi rendeletet alkotta:
27/2017.(X.20.) sz. rendeletmódosítás – a 2017. évi
költségvetésről szóló 2/2017.(II.24.) sz. rendeletről
A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források, az intézmények többlettámoga-

tási kérelmei, valamint a saját bevételek költségvetési rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást
követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege
12.000.795 eFt lesz.
A rendelet a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály
129. sz. irodájában megtekinthető.
Vác, 2017. október 20.
Deákné Dr. Szarka Anita
jegyző

Krónika
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Emlékezés a forradalom és Tiszteletadás '56 hőseinek
23-ai nemzeti ünnep
szabadságharc mártírjaira Azvárosioktóber
megemlékezését a Vác
Az október 6-ai nemzeti gyásznapon ezúttal a Földváry Károly Általános Iskola diákjai
adtak műsort, s az intézmény
igazgatója, Álmos László
mondott emlékbeszédet.

A hagyományosan a rózsakerti kegyeleti helyen tartott
eseményen a szónok kiemelte,
hogy az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc már-

tírjainak kultusza már az aradi
vértanúk és Batthyány Lajos
miniszterelnök kivégzése napján elkezdődött, és az utókornak
kötelessége, hogy emlékük ne
fakuljon, tiszteletük századok

múltán is megmaradjon.
Álmos László megfogalmazta azt is, hogy a hősök, mártírok előtti tiszteletadás kapcsán
számos emberi értéket szóba
lehet hozni, többek között kiemelte a szabadságszeretetet,
bajtársiasságot, állhatatosságot, a
közösségért vállalt önfeláldozást.
- A mártírok tudatosan
vállalták sorsukat, méltó, hogy
példaképekként tekintsünk rájuk minden korban
- zárta szavait az
igazgató.
A
műsorban
sorra röviden szó
esett a mártírok
életéről, fő jellemvonásaikról, s a nevek elhangzásakor a
szereplő diákok térdet-fejet hajtottak a
kis kert közepén álló
jelképes koporsó előtt, virágokkal halmozva el azt.
A kegyeleti esemény az emlékhelyet határoló oszlopokon
elhelyezett emléktáblák megkoszorúzásával zárult.
R. Z.

Civitas Szimfonikus Zenekar
és Csuka Ágnes zongoraművész
műsora foglalta méltó keretbe,
emlékbeszédet mondott Rétvári
Bence parlamenti államtitkár és
Bíró Zoltán irodalomtörténész.

Rétvári Bence hangsúlyozta:
mai szabadságunk az 1956-os
forradalomból sarjadt ki, ezért
méltó, hogy a hősökre példaképekként tekintsünk.
- A hatvanegy évvel ezelőtti
forradalomnak és szabadságharcnak, de történelmünk más kiemelkedő jelentőségű eseményeinek is fontos tanulsága, hogy nem
lesz más ország, más nép, amelyik
síkra szállna a mi nemzeti érdekeinkért, azokat magunknak kell
képviselnünk, védenünk - fogalmazott a politikus.
Bíró Zoltán azzal kezdte
beszédét, hogy hálás a sorsnak,
amiért kamaszként személyesen
megtapasztalhatta a közösség
örömmámorát, azt, hogy milyen
felemelő érzés, amikor megnyilvánul a nemzeti egység.
- Annak idején a zsarnoksá-

Szent László király útján - közel ezer éve
A nemzetért és a keresztények
egységéért bemutatott, a Barátok templomában tartott ünnepi misével kezdődött október
1-jén Vácott a Szent László emlékév egyik kiemelkedő eseménye, mely ezt követően - az Apor
Vilmos Katolikus Főiskolán - a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága vándor
tablókiállításának megnyitójával, történelmi áttekintést adó
tudományos előadással folytatódott. A programot a Sancta
Maria Regina Alapítvány szervezte.

Az ünnepi szentmisén - melyen díszvendégként jelen volt
többek között Rétvári Bence államtitkár, illetve az önkormányzat képviseletében Pető Tibor
alpolgármester - Varga Lajos segédpüspök köszöntőjében hangsúlyozta, hogy mivel a krónikai
hagyomány erősen köti Váchoz a
940 éve trónra lépett és 825 éve
szentté avatott uralkodót, illik,
hogy a neki szentelt emlékévben

méltó módon tisztelegjen előtte a
város.
- A ferencesek temploma őrzi
városunkban a középkori székesegyház emlékét, képletesen szólva mondhatjuk, hogy itt László
és Géza király lába nyomában
járhatunk - említette a főpap.
Az ünnepi szertartást Bíró
László püspök, Magyarország
katonai ordináriusa vezette, aki
homíliájában középpontba állította a lovagkirálynak a kun
vitézzel vívott harcáról szóló legendát, illetve annak krónikai
ábrázolásait, melyeken gyakori
megjelenítés, hogy az ellenfél tüzet okád a királyra.

- Rendkívül mély értelmű
üzenetet hordoz ez az ábrázolási mód, azt sugallja, hogy Szent
László küzdelme nem egyszerűen a külső ellenséggel szemben
vívott ütközet, hanem szellemi
harc is egyben a sötétség erői ellenében - fogalmazott Bíró László.
A főpap megemlítette azt is:
Szent Lászlót ünnepelni, rá emlékezni nem ködös nosztalgiázás
és magyarkodás, hanem lehetőség a nemzeti összetartozás, a
közösségért vállalt felelősség érzésének erősítésére.
A katolikus főiskolán folytatódott program bevezetéseként
Libor Józsefné dr., az intézmény

A börtönnél lévő '56-os emlékszobornál Szűcs Ágoston, az
1948-1956 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége vezetőségi tagja mondott beszédet
got a zsigereiben érezte az ember,
a tankokat látni lehetett, ezzel
szemben a mai helyzet bizonyos
értelemben még veszélyesebb,
hiszen a nemzeti érdekeinket
semmibe vevő láthatatlan hatalmak, külső erők fenyegetnek.
Elsősorban lélekben kell megerősödni, hogy megmaradhassunk,
ellent mondva a természeti és
erkölcsi törvényekkel ellentétes,
mind erőszakosabban terjesztett
eszméknek, állhatatosan őrizve
hagyományainkat, önrendelkezésünket. A lényeg, hogy ne hagyjuk
magunkat félrevezetni - mondta a
neves irodalomtörténész.
rektora úgy fogalmazott: nagy
örömmel fogadták a vándorkiállítás itteni bemutatásának lehetőségét, hiszen a Szent László
király megtestesítette erények,
eszményképek - mint például a
bátorság, lelkiismeretesség, mértékletesség, hűség - ma is nagyon
fontosak a felnövekvő generációk
nevelésében.
Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
parlamenti államtitkára megnyitójában kiemelte: a Szent
László emlékév kezdeményezése
nem várt nagy sikert hozott, a
programok mind idehaza, mind
a határon túli, akár messze földön élő magyar közösségekben
érezhetően megmozgattak olyan
erőket, amelyek hozzájárulhatnak
a nemzeti összefogás elmélyítéséhez.
- Fontos ez a szikra, hiszen
korunk egyik legnagyobb kihívása, a tömeges migráció azzal
szembesít, hogy nincs generáció,
amelynek ne lenne feladata szabadságunk, nemzeti függetlenségünk, történelmi hagyományaink
megvédésében - hangoztatta a
politikus.
(R. Z.)

6

VÁCI HÍRNÖK I 2017 OKTÓBER I XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

Társasház épülhet az elhanyagolt sporttelepen
Negyven lakásos lakópark és műfüves focipálya is épülhet az egykori Tungsramsporttelep területén. Ráadásul a kivitelező
új parkolóhelyek kialakítását és a járdák
megújítását is vállalja. Az önkormányzat
és a vállalkozó megállapodása után a lakóövezeti besorolás engedélyeztetési eljárása
következik, ezután kezdődhet az építkezés.

Vácnak fontos előrelépési lehetőséget jelenthet a lakáskínálat bővítése. Ezen a piacon
nagy hiány van a városban új építésű, az egyre bővülő családtámogatási rendszer révén
jó ár-érték arányban hozzáférhető társasházi otthonokból. Tehát célszerű támogatni
a jelentkező beruházókat - hangzott el Dr.
Manninger Péter önkormányzati képviselő
és Pető Tibor alpolgármester sajtótájékoztatóján, melyet a Törökhegyi utca és a Mező
utca találkozásánál lévő volt Tungsramsporttelepnél tartottak.
- Egy hosszú évek óta kihasználatlan,
elhanyagolt területen úgy bővülhet a város
lakóingatlan kínálata, hogy a beruházó mélygarázsban biztosítja az új lakóknak a gépkocsi
férőhelyet, illetve számos közcélú fejlesztést
is megvalósít párhuzamosan. Utóbbiak kapcsán az első és legfontosabb, hogy régi hiányt
pótolva műfüves korszerű sportpálya létesülhet a területen, ezen túlmenően kiszélesítéssel és felújítással jobban használhatóvá válhat
a Mező utca, elkészülhet tizenkét új közcélú
parkolóhely, de még a körzet játszótérfejlesztésére szánt támogatást is kiemelhetjük.
Mindent összeadva feltehetjük a kérdést: ki
ne szeretné, ha ilyen módon fejlődne a lakókörnyezete - mondta a sajtótájékoztatón Dr.

Manninger Péter, a választókörzet egyéni önkormányzati képviselője.
Pető Tibor fejlesztésekért felelős alpolgármester elöljáróban megjegyezte: mindig
mindenhol érzékeny kérdés, ha több lakásos
társasházépítő beruházás van a napirenden,
szavai szerint minden ilyen projekt kapcsán
az a legfontosabb, hogy tiszták és jól megfontoltak legyenek a feltételek.
- Az ide tervezett társasházépítő beruházás esetében az az elsődleges, hogy végre
hasznosíthatunk egy hosszú idő, lassan másfél évtized óta elhanyagolt területet, bővítve
a lakáskínálatot, ráadásul ez úgy valósulhat
meg, hogy nemhogy csökkenne, de inkább
növekedhet a környék vonzereje - mondta
az illetékes városvezető.
A sajtótájékoztatón kiderült: a szükséges
engedélyeztetési eljárások után valamikor
a jövő év közepén kezdődhet az építkezés,
ebből következően 2019 vége felé valósulhat
meg a tervezett beruházás.

Galambász seregszemle a Téglaház dűlőben
Már hagyomány, hogy ősz elején rangos
nemzetközi postagalamb verseny bázisa, célállomása Bacskai Sándor tenyésztő Téglaház-dűlői telepe, az idén sem
volt ez másképp, a szeptember 23-án
rendezett Grand Prix versenyre tucatnyi országból - Európán kívül például
Kínából, Argentínából is - jelentkeztek
résztvevők.
Már kora délelőtt nagy volt a nyüzsgés a szép fekvésű telepen, a résztvevő
tenyésztőkön kívül igen sok "civil" érdeklődő is érkezett, hiszen ezek az események nagyszerű családi programot
kínálnak.
A versenyen Bacskai Sándor és társai ismét nagyon kitettek magukért: a
Velka Bitesből felreptetett galambokra
várva a kisgyerekek játék traktorozhattak, lovaglásra is lehetőség nyílt, és hát
mindenki megkóstolhatta az ízletes
kondéros és rácson vagy kemencében
sült ételkülönlegességeket.
- Versenyeinknek igen jó híre van,
amit ékesen bizonyít, hogy rendre na-

gyon sokan beneveznek a világ szinte
minden részéből és számos kiemelkedő
eredményekkel büszkélkedő tenyésztő
teszi tiszteletét telepünkön - mondta
Bacskai Sándor.
Balkovics Péter, a választókörzet
önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, hogy Deákvár hírnevének
öregbítéséhez is nagyban hozzájárulnak

az immár hagyományosan ismétlődő
Téglaház-dűlői galambász versenyek,
így természetes, hogy a lehetőségekhez
mérten az önkormányzat ugyancsak
igyekszik támogatást nyújtani a rendezvények megvalósításához.
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Cházár András emlékezete
Az első hazai siketnéma intézet
létrehozásának
kezdeményezőjére,
Cházár
Andrásra
emlékeztek
szeptember 29-én délelőtt a nevét viselő
váci intézményben.
A főtéren álló, hallássérülteket és más
fogyatékokkal élőket oktató és nevelő
iskolát 215 évvel ezelőtt alapították.
Az évfordulós ünnepi eseményen
részt vett Rétvári Bence államtitkár és
Verebélyi Ákos tankerületi igazgató is.
Az ünnepséggel egybekötve adták
át az úgynevezett snoezelen terápiás
szobát, melynek kialakítását a Budapesti
Diplomatafeleségek Egyesülete is
támogatta - akik tavaly az intézmény
óvodaudvarának felújításához szintén
hozzájárultak.
A snoezelen holland szó magyarul
nyugalmat, pihenést jelent. Az ilyen
szobákban zajló terápia pedig a
halmozottan fogyatékos gyerekek
mellett nagyon jó hatással van a
magatartás problémákkal küzdőkre és
az érzékszervi sérültekre is.
Maga a helyiség egy biztonságos,
stresszmentes környezet, melynek
ezzel együtt erős stimuláló hatása
van, felszerelései között nagy szerepet
kapnak a világítóeszközök (pl. sólámpa),
de fontosak a kellemes zene, és a szaglást
erősítő aromaterápiás eszközök is.

Összefogás a téli
krízis időszakában

A Szociális Szolgáltatások Háza szervezésében a téli időszakra való felkészülés
jegyében kerekasztal beszélgetést tartottak
október 3-án a művelődési központban az
együttműködő intézmények, hatóságok,
egyházi- és civil szervezetek képviselői.
- A legutóbbi, hosszan tartó kemény
tél nagyon komoly kihívás elé állította a
hajléktalanok ellátásában dolgozókat. Akkor az éjjeli szálláskeresők száma jócskán
meghaladta a Rákóczi tér 20. alatt található központunk befogadó képességét, a
legkritikusabb időszakokban a művelődési
központ nyújtott átmeneti segítséget. De
egyértelmű, hogy hosszabb távú biztos
megoldásra van szükség, ami csak széleskörű összefogással lehetséges - mondta
Járja Andrea, a Szociális Szolgáltatások
Háza igazgatója.
Járja Andrea kiemelte még, hogy a
télre készülve az idén is kérik a lakosság
segítségét takarók, meleg ruhák és tartós
élelmiszerek adományozásával.
Erre a már hagyományos, ezúttal november 3-án tartott nyílt napjuk is alkalmat
kínált, de természetesen minden időszakban szívesen fogadják az adományokat.
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Újra elnyerte a "Családbarát
munkahely" címet az önkormányzat
Idén harmadik alkalommal érdemelte ki az Emberi Erőforrások
"Családbarát
Minisztériumának
munkahely" elismerését Vác Város
Önkormányzata.

Az intézmény családi programokkal, nevelési tanácsokkal, rugalmas időbeosztással is segíti a munkavállalóit. A
kedvezmények évről évre bővülnek a
munka-magánélet összhang biztosítása
érdekében. Az újabb sikeres pályázatnak köszönhetően további könnyítések
bevezetésére lesz lehetőség.
Az elismerést az idén negyvenöt
szervezet, intézmény, illetve cég érdemelte ki, köztük hét önkormányzat,
Vác Város Önkormányzata nevében
Deákné dr. Szarka Anita jegyző és
Mohácsiné Dim Rita, az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály vezetője
vették át a díjat.
Az önkormányzat jogosulttá vált a
"Családbarát munkahely" cím haszná-

latára, valamint 1.000.000 forint támogatást is elnyert.
A Váci Család- és Gyermekjóléti
Központ is elnyerte - első alkalommal
- a "Családbarát munkahely" címet.
Mint azt Pető Csilla igazgatótól
megtudtuk, az intézmény a télhez közeledve egy mikulásváró ünnepséget
kíván szervezni a munkavállalók gyermekeinek, majd az adventi időszakban
karácsonyváró eseményt terveznek, illetve a jövő évtől - hagyományteremtő
szándékkal - egészségnapot is tartanak majd az elképzelések szerint.
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Nagy siker volt a Születés
hete programsorozat

Hagyományteremtő céllal az idén már a váci
Szociális Szolgáltatások Háza és a Jótevők
Háza Alapítvány is csatlakozott a "Születés
hete" című országos eseményhez, négy napon
át számos hasznos programra várták a kismamákat és a kisgyerekeseket a művelődési központban.
A programsorozat fővédnöke, Fördős
Attila polgármester a megnyitón kiemelte: a
családok életében nincs fontosabb a gyermekeknél, s a gyermekvállalás egyúttal a nemzet
továbbélését is biztosítja, a városvezető szerint
létkérdés, hogy mind többen vállaljanak kettő
vagy több gyermeket, s megforduljon a jelenlegi demográfiai tendencia, azaz megálljon a
népességfogyás.
- Egyrészt büszkeség az, ha a társadalomban van ilyen vitalitás, másrészt pedig azt az
élményt, amit a szülők átélhetnek, jó szívvel
kívánom mindenkinek, hogy az életben legalább egyszer, de inkább kétszer, sőt háromszor
is megéljék, hiszen ettől csodálatosabb dolog
nincsen - fogalmazott a polgármester.
Az érdeklődőket a négy nap során ismeretterjesztő-tanácsadó előadások, szórakoztató
foglalkozások, interaktív bemutatók sora várta.

Köszöntjük a szépkorú ünnepelteket!

A hagyományokhoz híven az önkormányzat is
felköszöntötte az utóbbi hetekben kerek születésnapot ünneplő szépkorúakat, Mokánszky
Zoltán alpolgármester, Mohácsiné Dim Rita,
az Intézményfelügyeleti és Humán Osztály
vezetője illetve Zsidákovitsné Virsinger Anna,
az osztály munkatársa látogatták meg őket,
átadva nekik az Orbán Viktor miniszterelnök
kézjegyével ellátott díszoklevelet és a város
ajándékát.
Garami Lajosné (leánykori nevén Tomasek
Mária) a közelmúltban betöltötte 95. életévét.
Marika néni ma is nagyon aktív, amit ékesen bizonyít, hogy mindmáig ő a tömbházuk

közös képviselője, tehát intézi a lakóközösségük hivatalos ügyeit.
Ami a kikapcsolódást illeti, legkedvesebb
elfoglaltsága a kézimunkázás és a rejtvényfejtés
- no meg a telefonálás, mert ma már jobbára
így tartja a kapcsolatot igencsak népes családja
tagjaival.
A 90. születésnapját nemrégiben betöltő
Durugy Andrásné (leánykori nevén Farkas
Marianna) aktív éveiben mindvégig számviteli
területen dolgozott, előbb az erdőgazdaságnál,
utóbb pedig a gombgyárnál, s mivel a rendsze-

rezés ma is erőssége, mindmáig besegít a család
kis vállalkozásának adminisztrációs feladataiba
- szabad idejében pedig sokat olvas, hallgatja a
rádiót, de legszívesebb beszélget, mesél és mesél a múltról, az életéről gyermekeinek, unokáinak.
Marica néninek két fiú gyermeke van és
már öt unokával büszkélkedhet, a család nagyon összetartó közösséget alkot, hiszik és
vallják, hogy ez az egyik legfontosabb dolog az
életben, amit példaadóan meg is élnek a mindennapokban.
A szintén 90 éves Vass István ugyancsak
nagyon aktív mind a mai napig, ahogy az ereje engedi, fúr-farag, alkot valamit, nagyszerű a
kézügyessége - az önerőből felépített otthonát
a ház falain belül és a kertben is különleges
alkotások sora díszíti. Műveivel elsősorban
a magyar történelem sorfordító eseményeire
igyekszik emlékeztetni, illetve a nemzet legnagyobbjainak emléket állítani.
Ami a családot illeti, Pista bácsinak egy
gyermeke van, négy unokával és két dédunokával büszkélkedhet, s mint elmondta, hamarosan talán üknagyapa is lehet, de családi köre

még inkább kiteljesül szerető és szeretett testvéreivel.
Az ugyancsak 90 éves Tóth Lajos autószerelő szakmát szerezve aktív évei jelentős
részében a mélyépítő vállalatnál dolgozott
dömperesként, de mellette a szakmáját is gyakorolta, sokak gépkocsiját javítva hosszú-hos�szú éveken át.
Kedves feleségével együtt - negyvenöt évvel ezelőtt - az elsők között költöztek be azóta
is szeretett otthonukba, a buszpályaudvarnál
lévő tízemeletes házba, de takaros lakásuk mellett van még egy házas telkük, ahova mindmáig
szinte naponta kijárnak, s kettecsként művelik
a földet, elsősorban kukoricát és burgonyát termesztenek, de paprikát és más zöldféléket is.
Az ünnepelt kedvelt időtöltése még különböző apró játékok készítése, no meg az olvasás.

8

VÁCI HÍRNÖK I 2017 OKTÓBER

I

XVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

Krónika

Toborzó tájékoztató a tűzoltó A váci kórház javára gyűjtött
hivatás iránt érdeklődőknek a megyei kézilabda szövetség
Toborzónak szánt tájékoztató
fórumot tartott október 17én a művelődési központban
a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság váci kirendeltsége.
Több mint tucatnyi, zömében középiskolás, illetve
20 és 40 év közötti érdeklődő vett részt a fórumon, hogy

tájékozódjanak a jelentkezési
feltételekről, az életpálya modell lehetőségeiről.
Bevezetésként elhangzott:
a több kirendeltség területén szervezett toborzás célja,
hogy kiegészüljön a készenléti szolgálatban dolgozó állomány létszáma, ezzel pedig
a megyei igazgatóság azt kívánja elérni, hogy ne kelljen
túlmunkával terhelni a vonu-

ló tűzoltókat.
A váci fórumon Meskó
László tűzoltó ezredes, a helyi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője tájékoztatást
adott az érdeklődőknek a
felvételi követelményekről,
az alkalmassági vizsgálatok
tartalmáról, a munkatársak
kötelmeiről, no és természetesen a jövedelmi
és előmeneteli
lehetőségekről is.
A felvételi eljárást egyébként
nem kirendeltségi szinten végzik,
ez a megyei igazgatóság humán
szolgálatának a
hatásköre.
Meskó László lapunk érdeklődésére elmondta: a váci
kirendeltség készenléti szolgálati állományába hat új kollégát kívánnak felvenni záros
határidőn belül, de ez több
hónapos folyamat, hiszen
a jelentkezési feltételeknek
eleget tevő és az alkalmassági vizsgálatokon megfelelő
jelöltekre öt hónapos képzés
vár, a végén záróvizsgával.
R. Z.

Az ősz kiemelt városüzemeltetési
feladata a lombgyűjtés

Az őszi időszak jellemzően
legnagyobb volumenű munkája a lombgyűjtés.
A leveleket legkorábban a
gesztenyefák kezdik hullatni,
így a gesztenyefás területe-

ken már javában végzi a Váci
Városfejlesztő Kft . a lehullott
lomb, zöldhulladék begyűjtését
és elszállítását.
Ezzel egy időben még
tartanak a fűnyírási, kaszálási, sövénynyírási munkák is az

űrszelvényezés és gallyazási feladatok mellett.
Az illetékes részleg munkatársai folyamatosan ápolják
a virágágyásokat, már javában
tart az árvácskák ültetése.
A társaság felhívja a lakosság
figyelmét, hogy a
házak körül felgyűlt
elszáradt
leveleket, zöldhulladékot az erre
a célra szolgáló
lebomló zsákokba
gyűjtsék, ezeket
a Hulladékgazdálkodási Kft.
kéthetente díjmentesen elszállítja a portáktól..
A lombgyűjtésre szolgáló zsákokat az ügyfélfogadási
időben a Zrínyi utca 9. szám
alatt is át lehet venni.

A Pest Megyei Kézilabda Szövetség - immár öt éve - minden esztendőben egy nagyszabású esemény keretében
rendezi az idény bajnoki döntőit. Az idén (június 3-án) Vác

Szabó János, a Pest Megyei
Kézilabda Szövetség elnöke
és Bába Sándor, a szövetség
utánpótlás bizottságának vezetője adták át a rendkívül
fontos berendezést, amelyet

adott otthont a programnak, a
felnőtt és az utánpótlás korú
aspiráns férfi és női csapatok
összecsapásainak. Az egész
napos eseményen - amelyre
összesen csaknem 2000 néző
látogatott ki a sportcsarnokba
- felkérésre a kórház dolgozói
is közreműködtek, szűrővizsgálatokkal, tanácsadással.
Mivel a szövetség is fontosnak tartja a társadalmi
felelősségvállalást, ezért a
rendezvényt színesítő tombola játékban megvásárolt
jegyek bevételét felajánlották
a kórház csecsemő- és gyermekosztálya javára, a 170.000
forintos támogatás révén egy
pulzoximéter berendezést sikerült vásárolni.
A műszer megérkezése
alkalmából tartott találkozón

a kórház nevében Kárpáti
Zoltán, az intézmény ápolási
igazgatója és dr. Faragó Andrea
osztályvezető főorvos vettek
át.
Kárpáti Zoltán kiemelte:
a kórház eszközellátásában
nagyon fontosak az adományok, így a megyei kézilabda
szövetség képviselőit köszöntve egyúttal minden segítő cég,
szervezet támogatásáért köszönetet mondott.
Dr. Faragó Andrea elmondta: a pulzoximéter egy
olyan berendezés, amelyre
osztályukon, illetve az intézmény más osztályain is nagy
szükség van számos részlegen,
hiszen az eszköz úgymond
alapfelszerelésnek számít a vér
oxigéntelítettségének és a pulzusnak a mérésében.

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.)

19:00 Hetedhét
Magazin (ism.)
20:00 Híradó –
benne a térség legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Nagyító –
hírháttér-műsor
20:50 Film
22:10 Híradó (ism.)

Hétfő
20:00 Híradó –
benne Vác és térsége
legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20
Spiritusz
Csütörtök
– sport, életmód és
20:00 Híradó –
szabadidő magazinbenne Vác és térsége
műsor
legfontosabb törté20:30 Konyha TV
nései
20:45 Sportközve- Szerda
20:17 Sporthírek
títés/film
18:00 Hetedhét 20:20 Hazai 22:55 Híradó (ism.) Magazin – összefog- kulturális programlaló Fót térségéből
ajánló magazin-

műsor
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 programajánló magazinműsor
20:40 Térségi magazin
21:10 Partycsóka
Tomi show
22:30 Híradó (ism.)

Kultúra

VÁCI HÍRNÖK I 2017 OKTÓBER I

Új kincsek a múzeum
régészeti gyűjteményében

Október első hetében igen sokan megtekintették a Tragor
Ignác Múzeum főtéri Szent
Mihály Altemplom kiállítóhelyén a "Rejtőzködő Vénusz"
című, a múzeum régészeti gyűjteményének legújabb kincseit
bemutató időszaki kiállítást.

A "Múzeumok éjszakája" program keretében tartott
megnyitón Forró Katalin, a
múzeum igazgatója köszönetet
mondott az adományozó magánszemélyeknek illetve régész,
restaurátor és gyűjteménykezelő
kollégáinak.
Steidl Levente önkormányzati képviselő, a művelődési-oktatási és ifjúsági-sport bizottság
elnöke kiemelte, hogy az utóbbi
pár évben a múzeum gyűjteménye számos jelentős lelettel
gazdagodott régészeti kutatások
és adományozások révén, a fő
új büszkeség értelemszerűen a
"Verőcei Vénusz".

- Önkormányzatunk mindent elkövet annak érdekében,
hogy ezek a kincsek minél hamarabb méltó állandó kiállítási
helyet kaphassanak, növelve

városunk kulturális idegenforgalmi vonzerejét - mondta a
bizottsági elnök.
A megnyitón Molnár Róbert és Mag Hella régészek több
érdekes részletet elmondtak az
utóbbi egy-két évben végzett
régészeti feltárásokról, amelyek
számos új kinccsel gyarapították
a múzeum gyűjteményét, szavaik szerint a legutóbbi időszak
különösen gyümölcsöző volt régészeti szempontból.
Mindazonáltal a gyűjtemény gyarapodásában kiemelt
jelentőséggel bír a "Verőcei
Vénusz" névvel titulált, női testet formázó, közel 7000 éves
agyagplasztika, amelyet megtalálója, Lucza Gyula adományozott a váci múzeumnak.
A kivételes, szenzáció számba menő lelet az 1970-es évek
közepén, a verőcei vasútállomás
felújításakor került elő a földből,
s megtalálója azóta őrizte, most
pedig átadta a régészeti gyűjteménybe.
Ribáry Zoltán

A hónap fotója

Őszi magány			

B. Kis Eszter felvétele
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Filharmónia bérleti
sorozat indult Vácon

A Fehérek temploma adott helyett szeptember 23-án a Filharmónia
Magyarország és a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar társszervezésében indított bérleti sorozat nyitó hangversenyének, melyre zsúfolásig
megteltek a padsorok, s a közönségnek nagyszerű zenei élményben
lehetett része.
A koncert előtt Csáki Tibor plébános úgy fogalmazott, hogy Istenhez elsősorban a szerető jóság fogalmát kapcsoljuk, de ugyanilyen
fontos a gyönyörködtető szépség, aminek egyik lényeges közvetítője
az ének és a zene, s ezek különösen felemelően zenghetnek az Úr
tiszteletére emelt templomok falai között.
Az évadnyitó hangverseny műsorában a szimfonikus zenekar
mellett közreműködött a Vox Humana Énekkar, szólistaként pedig
Kriszta Kingát, Megyesi Schwartz Lúciát, Hajdú Andrást és Murvai
Dénest hallhatta a közönség, vezényelt Sándor Bence. Elhangzottak:
G. F. Händel: Koronázási anthemek (Zadok the Priest, My heart is
inditing) és J. Haydn: Nelson-mise (d moll, No. 11.) című műve.
A folytatásban november 25-én a Bartók–Pikéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Cs.
Nagy Tamás hangversenytermében Brahms és Beethoven művek
csendülnek fel, március 2-án ugyanezen a helyszínen Sakata Tomoki
zongoraművész a Liszt Ferenc Zongoraverseny, Tomasz Daroch
gordonkaművész a Pablo Casals-verseny, továbbá Sylvia Olszynska
(szoprán) énekművész a Marton Éva Énekverseny győzteseként mutatkozik be a váci közönségnek igazán parádés programmal, míg a
művelődési központban - április 14-én - tartandó záró hangversenyen Boccherini, Grieg és Händel művei mellett Bach remeke, a III.
Brandenburgi verseny (G-dúr) csendül fel a Liszt Ferenc Kamarazenekar és Miklósa Erika tolmácsolásában.
További információ a www.filharmonia.hu honlapon található.
R. Z.
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Múltunk, közkincseink: A Rejtőzködő Vénusz

A Verőcei Vénuszt néhány napja mutatták be a főtéri kiállítóhelyen, a szent Mihály Altemplomban. Büszkék is lehetnek rá a
Váci Tragor Ignác Múzeum régészei, hiszen végre a Dunakanyarnak, illetve Vácnak is van egy igazi újkőkori Vénusz szobra.
De miért is akkora szenzáció számunkra ez az apró agyagfigura?
Nos, a mi Vénuszunk 1976-ban került elő, mégpedig a verőcei vasútállomás építésénél. A földmunkagép éppen egy újabb gödröt ásott, amiben
Lucza Gyula művezető egy ember alakú tárgyra lett figyelmes. Amikor a
kezébe emelte az apró női alakot, azonnal felismerte, hogy valami jelentősre
bukkant, ezért azzal a javaslattal fordult az építésvezetőhöz, hogy keressék
meg a múzeumot a lelet kapcsán. A történet szerint a felettesei nyomatékosan megtiltották, hogy bárki értesítse a régészeket, fontosabbnak vélték a határidő betartását. Lucza Gyula tehát nem tudott mást tenni, mint magához
vette a különleges szobrot, hazament és hallgatott róla.
Aztán teltek-múltak az évtizedek, más szelek fújdogáltak, a régi rendszer helyére új jött, a verőcei állomás pedig kopottá vált, de az agyagszobrocskán nem fogott az idő. Azt ugyanis Lucza Gyula gondosan őrizgette etyeki
házában egy fiók mélyén, mígnem kezébe nem került a Határtalan Régészet
magazin, amelynek aktuális számában Dr. Horváth Ferenc közölt épp cikket az újkőkori agyagszobrokról. Szóval, Lucza Gyula felkereste a szoborral
a szegedi Móra Ferenc Múzeum régészét, aki első látásra tudta, hogy fontos
ritkaság került a múzeum tulajdonába. Horváth Ferenc szorgalmazta, hogy
a lelőhelyéhez legközelebbi múzeumban kapjon végleges otthont a most már
7-8 ezer éves idol. Így került tehát vissza eredeti helyére, a Dunakanyarba, a
váci Tragor Ignác múzeum tulajdonába a Verőcei Vénusz.
De milyen szerepet töltött be a különös, vélhetően cserélhető fejű terrakotta
figura a mai Verőce területén 8 ezer évvel ezelőtt élő neolitikumi ember életében?
Nos, a telt idomú kőkori kőlányok nem ismeretlenek a régészek előtt. A
legismertebb közülük a Willendorfi Vénusz, amit 24-25 ezer évvel ezelőtt
faragott meg az ismeretlen alkotó mészkőből, s melyet magyar régész talált
meg az alsó-ausztriai lelőhelyen. Persze nem ő a legvénebb a Vénuszok sorában, van ugyanis 400 ezer éves is!
A tudósok úgy gondolják, hogy maga a neander-völgyi ősember is készített Vénuszokat valamilyen rituális célból. Első megközelítésben, éppen a
női nemi jellegek hangsúlyozása miatt a termékenységre, a földre, a termésre,
a reprodukcióra gondolhatunk. Evidensnek tűnhet a földanya, a születés, az
eredet, az ősanya megközelítés is, csakhogy a neolitikumi időkből férfi figurákat is találtak! Sőt olyat is, ami egyszerre hordozza magán a női és a férfi nemi jelleget! A képet tovább árnyalja, hogy a verőcei lelet alapján is úgy
gondolják a régészek, hogy ezeket a műveket adott esetben szándékosan rongálták meg. Tehát nem valami földi isten, vagy termékenységi ősanya szobra
az, amit imádtak, hanem az áldozat bemutatására is szolgálhatott, mondjuk
a jó termés érdekében. Bár akkor miért cserélték a mi Vénuszunk fejecskéjét?
Egyszer összetörték a köles termésért feláldozható kobakot, aztán jött a rozsfejecske? A cserélhető fej szerepét egyébként még a régészek sem fejtették meg.
Mindenesetre, akik régóta foglalkoznak a késői neolitikum magyarországi leleteivel, azok az alábbi megállapításokat teszik az újkőkor különböző kultúráinak feltárt Vénuszai alapján:
Az ásatásoknál azt tapasztalták, hogy ezeket az idolokat vagy a hulladékgödörben találták meg, vagy a tűzhelynél, néha a ház egy bizonyos
szegletében – amit kultikus saroknak neveznek. Az is érdekes, hogy a korai
neolitikus figurák általában kövérek. A kidolgozás során nem koncentráltak
a fejre, vagy a végtagokra, viszont hatalmas, igazi zsírfeneket készítettek
nekik. Ilyen a mi Verőcei Vénuszunk is. A magyarországi lelőhelyektől keletre
viszont inkább deszkaszerű idolokat találtak. Lapos fenék, viszont kidolgozott fej jellemzi azokat a szobrocskákat. A régészek szerint a figurák valamilyen fontos szerepet töltöttek be a neolitikumi családok életében és miután
ezt a feladatukat elvégezték, egyszerűen a szemétgödörbe dobták, vagy az
összetört részeket több helyen elásták. Lehet, hogy a mi Vénuszunk már a
fejlődés eredményének köszönhető praktikus okokból ezért készült cserélhető
fejjel?
Még egy érdekes megállapítás a régészektől, hogy a megtalált figurák
alapján - amik sokszor állatot is formáztak - a rítusok a család lakóházán
belül zajlottak, tehát nem egy közösségi vallás részeként, esetleg sámánok
segítségével. A közösségi szertartások céljára ugyanis nagyobb, például 100
méter átmérőjű körárkokat alakítottak ki. Nehéz tehát kideríteni, hogy a
mi Vénuszunk milyen célt szolgált igazából, többet csak akkor tudhatnánk
meg - mondják a régészeink -, ha visszatérnének a lelőhelyre és feltárásokat
végeznének a verőcei vasútállomás környékén.
A Verőcei Vénuszt október 6-ig láthatta a közönség a Szent Mihály Altemplomban. Hogy hol bukkan föl legközelebb, még nem tudjuk.
Kegyes Zoltán

Kultúra

Lóra ismét, Nagykirály!
Egy szobor, amelyet alkotója élete
fő művének tekintett, de soha nem
kapta meg méltó helyét. Egy lovas
szobor, amelyből a barbár rombolók
csak a lovas fél törzsét hagyták meg.
Egy megcsonkított mű, amely hét
évtizede várja sebei begyógyítását,
a végső megnyugvást. Megleli?
Attila nagykirály szobrát, ezt
a keserves sorsú alkotást a közönség
1942-ben ismerhette meg a Műcsarnokban rendezett kiállításon.
Megálmodója akkor már ismert
és elismert volt: Cser Károly. Igen,
ő – a városunk főterén magasodó
világháborús emlékmű szülőatyja.
Sokunk varázsos gyermekkori
élménye: találkozás az oroszlános
szoborral a Damjanich téren. Semmit se tudtunk arról, mit szimbolizál a nemes vad s mellette a kardját
kivonó harcos… de a fantáziánk
élt. Később megtudtuk, hogy a Fehérek templomának oldalán álló
szoborcsoport a zászlót magasba emelő, harcra hívó szépséges
bronz nőalakkal és a Damjanich
téri kompozíció – édestestvérek:

portja bőszülten rá nem vetette
magát: a „kommunista esztétikum” védelme jegyében kalapáccsal,
csákánnyal végezték ki az „avítt
stíluseszményt” képviselő szobrot.
A ló s a szobor java elpusztult, de
valami csoda folytán megmaradt
Attila egy darabja, a büszt, s ma a
Nemzeti Galériában várja, hogy
történjék már vele valami…
Például hogy rekonstruálják. Hogy szabad térre vigyék,
s lélegzethez jusson. Mert lovas
szobornak kint a helye. Az erdélyi
Székelyhídról származó Munkácsy-díjas szobrászművész, a
szintúgy monumentális műveiről
ismert Mihály Gábor személyében
megvan az alkotó, aki régvolt-pályatársa előtt tisztelegve elvégezné
a munkát. Persze ehhez forrás is
kell. Ami eddig sosem volt. Meg tán
valós akarat se. Mert akit ábrázol,
a múlt bálványozott, egyszersmind
elátkozott alakja: Attila nagykirály, az ötödik századi Európa
legendája, a Nyugat szemében a
barbárság jelképe. Ám historikusok

1933-tól még együtt álltak a főtéren, együtt meséltek az utókornak
országvédelemről, a hősiesség ethoszáról, a vágyott szabadságról. Az
emlékmű a háborúban csonkult,
mellékalakját elvesztette. A kommunista időkben darabjaira szedve
kevésbé szem előtti helyekre száműzték. És hét évtized – meg kellő
múlttisztelet – kellett, hogy 2015ben újra a város ikonikus szoborcsoportja legyen!
Még nehezebb sors jutott Cser
Károly másik gigantikus méretű
alkotásának, az Attilának. Mert
köztéren sosem állhatott. A Százados úti Művésztelepen, alkotója
szobrászműhelye szomszédságában
volt csak helye. Ott is csak addig,
amíg bolsevista művészek egy cso-

sora, köztük az egyetlen korabeli
szemtanú, a történetíró Priszkosz
rétor úgy tekint rá, mint művelt,
jellemes, nemes uralkodóra. Aki
Kálti Márk Képes krónikája szerint magát a magyarok királyának, a földkerekség rémének, Isten
ostorának neveztette.
A történelem egyik legtalányosabb alakja ő: nincs más múltbéli,
akiről annyit fantáziált volna a
nép, és akiről oly kevés bizonyosság
lenne. Ahogy Kálmány Lajos följegyezte a Tisza vidékén, a gyálai
legendában: „Ma is keresik, de nem
tanáltatik…”
Szobra viszont újjáéledni kész.
Hol kaphatna végső helyet? Tán
épp itt, a Duna partján…?
Várkonyi Balázs

Programok
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Programajánló
Váci Dunakanyar Színház
November 14. 10.00
Pálfai Kata: Borka Mumusföldön
Zenés bábos mesejáték, a Színház- és Filmművészeti
Egyetem és a MaNNa produkciója.
Jegyár: 1000 Ft
November 17. 19.00
A muzsika hangja
Musical két részben, a Múzsák Társulat előadása.
(A szerzői jogokat a Proscenium Szerzői ügynökség
Kft. és a HofFa Színházi és Irodalmi Ügynökség
közvetíti.)
Jegyár: 3200 Ft
November 19. 19.00
Vaszary Gábor: Ki a hunyó avagy Bubus
Vígjáték két felvonásban.
Jegyár: 3500 Ft
November 23. 19.00
Arany
Egy óra Arany János verseivel: a műveket Kovács Ákos
Kossuth-díjas énekes, dalszerző előadásában hallhatja
a közönség, hangfelvételről közreműködik: Blaskó Péter,
zongorán közreműködik: Szekeres László, rendező: Szigethy Gábor
Jegyár: 2400 Ft
November 24. 14.00
Arany János: Buda halála
A soproni Petőfi Színház előadása
Jegyár: 900 Ft
November 24. 19.00
Irgalom
A Fitos Dezső Társulat és a Szentendre Táncegyüttes
táncjátéka Arany János balladái nyomán.
Jegyár: 1900 Ft
November 25. 19.00
Semmi természet
Versszínházi előadás a kétszáz éve született Arany János
fanyar humorú, ironikus verseiből 45 percben.
A belépés díjtalan!
November 25. 20.00
Szájon lőtt tigris
Rejtő Jenő élete és művei alapján írta: Olt Tamás és Vaszkó Bence.
Jegyár: 1900 Ft
November 26. 11.00
Csavar Színház: A nagyidai cigányok
Interaktív mese előadás Arany János művéből.
Jegyár: 1400 Ft

Madách Imre Művelődési Központ
November 7. 10.00 és 14.00, november 8. 10.00
Kalap Jakab: Ebengubák bábkoncert az
óvodásoknak szóló Boribon mesebérlet sorozatában
A bérlet ára: 2.300 Ft, a belépőjegy ára előadásonként: 800 Ft

November 9. 11.00
A romantika zenéje - A hegyi király barlangjában
A felső tagozatosoknak és középiskolásoknak szervezett koncertsorozat második előadása Edvard Grieg:
Peer Gynt című darabjából. (A programot a Nemzeti
Kulturális Alap támogatja.)
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sonként: 1200 Ft
November 30. 19.00
L'art pour l'art Társulat: Halványlila gőz
Jegyár: 2.800 Ft (elővételben) 3.000 Ft (az előadás napján)

November 10. 19:00
Apám tánca
Az Udvarhely Néptáncműhely előadása Vác és Székelyudvarhely testvérvárosi kapcsolatának huszadik
évfordulója alkalmából.
Ingyenes belépőjegyek igényelhetők a jegypénztárban.

Katona Lajos Városi Könyvtár
November 6-10-ig
Márton napi programok: libamesék, kézműves foglalkozások gyerekeknek. Óvodás és 1-2.
osztályos csoportokat várnak!
A foglalkozás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

November 11. 11.00
Játsszunk mesét!
Az Udvarhely Néptáncműhely előadása a "Vízi Péter és Vízi Pál" című népmese nyomán.
Ingyenes belépőjegyek igényelhetők a jegypénztárban.

November 9. 17.30
Győzelmes reformáció
Farkas Ádám bibliaoktató előadása a reformáció
születésének 500. évfordulója alkalmából.
A belépés díjtalan.

November 11. 21.00
Rock & roll party a Panoráma zenekarral
Jegyár: 900 Ft
November 12. 19.00
Jim Jacobs - Warren Casey: Grease
Musical a Bánfalvy stúdió előadásában.
Jegyárak: 3.900, 4.900 és 5.900 Ft
November 16. 18.00
A moldvai csángók világa - Gondos Béla előadása
a Végh Dezső teremben
A belépés díjtalan.
November 16. 19.00
Apám ablakából az ég
Közreműködnek: a Magyar Állami Népi Együttes
tánckara és zenekara, szólót énekel: Bognár Szilvia
mv./Balogh Melinda mv., Szoboszlai Balázs
Jegyár: 3.000 Ft (elővételben), 3.300 Ft (az előadás napján)
November 19. 16.00
Hörömpő Gergely református lelkész, költő verseiből készült összeállítás halálának 10. évfordulójára
A belépés díjtalan.
November 21. 10.00 és 14.00
Gergely Theáter: A császár új ruhája
Interaktív játék a kisiskolásoknak szóló Lúdas Matyi mesebérlet sorozatában.
A bérlet ára: 2.300 Ft, a belépőjegy ára előadásonként: 900 Ft
November 23. 19.00
„A szorongástól az önbecsülésig” - Pál Feri atya
előadása
Jegyár: 1.500 Ft (elővételben), 1.800 Ft (az előadás napján)
November 26. 10 órától
MozgóMozi
November 28. 14.00
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig (a
Parlando bérleti sorozat karetében)
A bérlet ára: 3000 Ft, a belépőjegy ára előadá-

November 11. 10.00-13.00
Családi nap
Kézműves foglalkozás kicsiknek a gyermekkönyvtárban. A foglalkozás ingyenes.
November 13., 20. és 27. 9.00-9.30
Zenebölcsi
Babusgatós játékokkal, gitár és furulyamuzsikával várják az apróságokat.
A foglalkozás nem ingyenes!
November 30. 10.00
Az Operaház nagykövetei című előadássorozat következő előadása.
A belépés díjtalan.
Kiállítások
Pasztellfestők országos kiállítása
MIMK, Átrium Galéria
A tárlat november 21-ig látható.
Üdvözlet Váczról
Képeslap-kiállítás a Katona Lajos Városi Könyvtár helytörténeti gyűjteményéből. Megtekinthető a könyvtár nyitva tartási idejében - december 5-ig.
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Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg
(Vác, Köztársaság út 34.) 2017. november havi hirdetései

Nem lakás célú helyiségek bérbeadásra:
- Vác, Radnóti úti buszmegállónál 2 db pavilon
(külön-külön), 13-13 m2 alapterülettel - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- 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:
- Vác, Rádi út 14. fsz. 2. (1 szoba, 36 m2, komfortos)
Lakások értékesítésre, nyílt pályáztatással:
- Vác, Báthory Miklós utca 16. fsz. 2. 3424/A/2
hrsz-ú lakás megnevezésű ingatlan (1 helyiség,
19 m2)
(Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. tv. 86. § (1) j pontja szerint ezen ingatlanértékesítés mentes az adó alól.)
- Vác, Dózsa György út 10. fsz. 4. 2465/A/4
hrsz-ú lakás megnevezésű ingatlan (1 szoba,
42 m2)
(Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. tv. 86. § (1) j pontja szerint ezen ingatlanértékesítés mentes az adó alól.)
A pályázatok feltétele, teljes szövege letölthető a
www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról
Információ: Váci Városfejlesztő Kft.
Vagyonhasznosítási részleg, tel.:
27/510-104, 510-103

Kitüntetésekre várnak jelöléseket

Vác Város Képviselő-testülete várja a kitüntetési jelöléseket
(közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetőitől, munkahelyi kollektíváitól, kulturális társadalmi szervezetektől, a lakosság részéről) a „Vác Város Művelődéséért”,
a „Vác Város Művészeti Díja”, a „Közművelődést segítő
munkáért” elnevezésű városi kitüntetésekre.
Az indoklással ellátott javaslatokat 2017. november 20-ig beérkezően az alábbi címzéssel kell benyújtani:
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság, 2600
Vác, Polgármesteri Hivatal 37. iroda.
A kitüntetések átadására a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kerül sor.
Deákné dr. Szarka Anita jegyző

Hasznos
Pályázati kiírás

Vác Város Önkormányzata a Vác város közigazgatási területén
autóbusszal végzett, helyi, menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot írt ki a személyszállítási szolgáltatásokról szóló
2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 23. §-a alapján.
A közszolgáltatási szerződés időtartama: A megrendelő a
közszolgáltatási szerződést 2018. január 1.-2018. december 31.
közötti időszakra köti. A szolgáltatás megkezdésének határnapja 2018. január 1.
A pályázatok benyújtásának helye és határideje: Váci Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály – Főmérnökség (2600 Vác,
Március 15. tér 11. I. em. 111. iroda); határidő: 2017. december 15. (péntek) 10:00 óra. A pályázatok felbontásának helye
és határideje: Váci Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály
– Főmérnökség; határidő: 2017. december 15. (péntek) 10:10
óra. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2017. december
22. A közszolgáltatási szerződéskötés tervezett időpontja: 2017.
december 29.
A pályázati dokumentációt tartalmazó pályázati kiírás beszerzésének feltételei: A pályázati kiírás ára: 78.740 Ft + 27 %
Áfa, azaz 100.000 Ft., a pályázati kiírás ellenértékét a pályázó
átutalással teljesítheti az önkormányzat OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11742094-15395429 számú bankszámlájára.
A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető
át személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő: 14:00-18:00, szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00, péntek: 8:00-12:00), a következő
címen: Váci Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály – Főmérnökség.
A pályázati kiírás postai úton, kérésre az erre vonatkozó
igény kézhezvételétől számított öt munkanapon belül kerül
megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a pályázó
igazolja.
A pályázat nyílt. A pályázaton pályázóként részt vehetnek
azon szolgáltatók, akik az Sztv.-ben és a vonatkozó jogszabályban foglalt autóbuszos személyszállító engedéllyel rendelkeznek. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha székhely
szerinti országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz
közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára.

Statisztikai adatgyűjtés

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre 2017. szeptember 1.
és 2018. április 30. közötti időszakban Vác településen is. A felvétel
megnevezése: az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérési Programja (PIAAC). A kikérdezés a 16 és 65 év közötti
felnőtt lakosság munkavégzés és hétköznapi tevékenységek során
használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és
foglalkoztatásban való hasznosulását egyaránt vizsgálja.
Az adatgyűjtés 250 településen zajlik. A mintavétel reprezentatív, a címek kijelölését véletlenszerű kiválasztással hajtották végre.
Az adatgyűjtés során a KSH megbízásából a Statek Kft. fényképes
igazolvánnyal rendelkező kérdezői keresik fel a válaszadókat.
A mérés kizárólag statisztikai célból történik. Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzáférhetőek.
Az adatgyűjtés során a statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény,
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai az irányadóak.
Az érintettek hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra, pénteken
8:00 és 14:00 óra között a 06 (80) 200 766 telefonszámon, vagy a
piaac@ksh.hu e-mail címen kaphatnak bővebb felvilágosítást.
Az adatgyűjtéssel és eredményekkel kapcsolatosan a kutatás
hazai (https://piaac.nive.hu/) és nemzetközi honlapja (http://
www.oecd.org/site/piaac/) nyújt tájékoztatást.

Hasznos
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje
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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:

Születtek: Horváth Zoltán és Kovács Nóra
gyermeke: Flóra, Schrott Máté és Gulyás
Tímea gyermeke: Levente, Szetei István és
Németh Krisztina gyermeke: Péter István,
Szilágyi Botond és Regő Renáta gyermeke:
Médea, Kovács Béla András és Radácsi Zsuzsanna gyermeke: Gergely, Zsiros Miklós és
Szabados Orsolya gyermeke: Benedek, Kiss
Sándor Zsolt és Csikós Gabriella gyermeke:
Rajmund, Ikládi Viktor és Major Henriett
gyermeke: Lili, Nagy Gábor és Varga Bernadett gyermeke: Vivien, Kovács András és
Pajor Lilla gyermeke: Zoja, Garaba József
és Pete Dorottya Panna gyermeke: Levente,
Pauman Norbert Attila és Széplasz Adrienn
gyermeke: Norbert Gergő, Szalay Gábor
Róbert és Balázsi Enikő gyermeke: Zsombor, Rácz Tibor és Bíró Izabella gyermeke:
Bence, Csatári Dávid Gergő és Bach Veronika gyermeke: Csenge, Hammer László
és Törő Krisztina gyermeke: Sára, Hegedüs
Péter és Balogh Viktória gyermeke: Krisztián, Székely Gábor György és Tari Zsanett
gyermeke: Dominik Gábor.
Házasságot kötöttek: Gyeney András és
Kővári Kinga, Csukovics Olivér és Sárai
Krisztina, Vigh Krisztián János és Kovács
Tímea, Sági Tivadar és Veres Ildikó Julianna, Szénási Gábor és Bóna Ágnes, Kiss
Dávid és István Beatrix, Botos Béla István
és Hajós Erika, Pintér Tamás és Horchy
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Krisztina, Bihari József és Bottlik Erzsébet,
Somogyi Gábor és Honti Ibolya, Dósa Tamás és Varga Lilla, Jánoskó Attila és Szaniszló Marietta, German Ádám és Németh
Viktória.
Elhunytak: Takács Imre Márton /1934/,
Beregszászi Sándorné sz: Kósa Veronka
/1930/, Boda Sándor /1940/, Török Gáborné sz: Horváth Magdolna /1945/, Pornói
Istvánné sz: Károly Anna /1923/, Hegedűs
Jánosné sz: Cseri Rózsa /1935/, Gyuricza
Károlyné sz: Kiss Erzsébet /1923/, Machács
Ferencné sz: Adamcsek Mária /1939/,
Orosz Józsefné sz: Gáspár Katalin /1952/,
Kovács Sándorné sz. Bartha Anna /1929/,
Szabó László /1947/, Simák Lászlóné sz.
Teknős Mária /1932/, Kiss Jánosné sz. Stark
Mária Erzsébet /1933/, Bacsa Jánosné sz:
Adamcsek Karolin /1922/, Zsiros László
/1945/, Dukai László /1936/, Rácz Sándor Béla /1925/, Csányi Lászlóné sz: Tóth
Éva /1952/, Pitz Zoltánné sz: Czotter Mónika /1966 /, Tóth József /1940/, Horváth
Andrásné sz: Németh Mária /1956/, Sógor
Jánosné sz: Bulejsza Teréz /1942/, Mester
Sándorné sz: Tóth Erzsébet /1919/, Bátyi
Anna /1956/, Cserny Gábor /1948/, Fazekas Józsefné sz: Magas Mária /1938/, Szalay
István Balázs /1929/, Krafcsik Adolf /1953/,
Kékesi Károlyné sz: Döme Teréz /1928/,
Kovács Ferenc /1951/, Sparlg Károly

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!
/1936/, Serfőző Jánosné sz: Szabó Piroska
/1937/, Egedi Józsefné sz: Dancsik Julianna
/1921/, Varga Dénesné sz: Szűcs Erzsébet
/1942/, Kocsis Kriszina /1971/, Kara Tivadarné sz: Varecza Mária /1929/, Marx Mihály /1937/, Kármán Kálmán Árpádné sz:
Romhányi Irén /1938/, Ignéczi Andrásné
sz: Kovács Erzsébet /1922/.

Lakossági felhívás

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv tervezete a
város hivatalos honlapján megtalálható,
és a Polgármesteri Hivatal Főépítészi
Csoportjánál ügyfélfogadási időben is
megtekinthető, partnerségi véleményezés céljából.
Kérjük, hogy a tervezettel kapcsolatos javaslatokat és észrevételeket juttassák el az alábbiak szerint: e-mailben
a foepitesz@varoshaza.vac.hu címre,
illetve postai úton vagy személyesen a
Váci Polgármesteri Hivatal Főépítészi
Csoportjához.
A tervezet a javításokkal ismételten
felkerül a honlapra.
A Települési Arculati Kézikönyv és
a Településképi Rendelet tervezeteivel
kapcsolatban a Madách Imre Művelődési Központban november 17-én 16
órakor lakossági fórumot tartunk, melyen számítunk szíves megjelenésükre!
Breczné Zsigmond Jolán főépítész
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Gerelyhajító verseny új helyi csúcsokkal

Tizenharmadik alkalommal rendezték meg október első vasárnapján
Vácon a Németh Miklós
Gerelyhajító Versenyt.
A gyermektől a felnőtt
korosztályig 21 egyesület
120 atlétája mérte össze
tudását a házigazda Váci
Reménység Egyesület pályáján, a verseny érdekessége volt ezen a napon, hogy
paraatléták is hajították a
gerelyt, álló vagy ülő kategóriában.
A dobogósok egyedi érmet kaptak, a versenycsúcsot elérők kupa díjazásban is részesültek, illetve a

verseny névadója, Németh
Miklós olimpiai bajnok ebben az évben is különdíjat
ajánlott fel a legeredményesebbeknek.
A rangos sporteseményen hét versenycsúcs dőlt
meg, az élre kívánkozik
Rivasz-Tóth Norbert és
Szilágyi Réka teljesítménye, előbbi 31 centiméterrel megközelítette a 80
métert (79,69 m), Réka
pedig idei legjobb dobását
bemutatva állította fel az új
csúcsot, ami 58,49 méter.
Figyelemre méltó eredménnyel győzött a leány és
fiú újonc győztes is, Kövér
Fanni 48,26 métert, Jan-

Sporteredmények

Labdarúgó NB II.
Vác FC - Csákvár: 5 - 1
Cegléd - Vác FC: 1 - 0
Vác FC - Békéscsaba: 2-1
Vác FC-Gyirmót: 2-1
A csapat jelenleg az 5. helyet foglalja el a tabellán.
Férfi kézilabda NB I.
Váci KSE - Veszprém: 18 - 36
Szeged - Váci KSE: 35 - 21
Váci KSE - Komló: 22-27
Balatonfüred - Váci KSE: 26-24
A csapat hét forduló után sajnos sereghajtó a bajnokságban.
Női kézilabda NB I.
Alba Fehérvár - Vác: 29 - 30
Vác - Budaörs: 31 - 27
Az élcsapatok nemzetközi mérkőzései miatt nagy
eltérés van az egyes klubok lejátszott mérkőzéseinek száma között, de a váci alakulat mindent egybevetve elég biztosan az élmezőnyhöz tartozik.

csik Martin 52,90 métert
ért el.
A már hagyományos
váci eseménynek sok vendége volt, Németh Miklós
mellett többek között megtisztelte jelenlétével a ver-

Hajrá Vác!

senyt Rétvári Bence parlamenti államtitkár, Sárfalvi
Péter, a nemzeti utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Urr Anita,
a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára és Kulcsár
Gergely olimpiai ezüstérmes gerelyhajító is.
A városi önkormányzat képviseletében megtekintette a versenyt Steidl
Levente, a művelődési-oktatási és ifjúságisport bizottság elnöke és
Matkovich Ilona képviselő
is.
A visszhangok alapján
a házigazda VRE ismét kitett magáért: remek hangulatú, színvonalas versenyt
rendeztek - kiváló eredményekkel, találkozásokkal, baráti vendéglátással.
Forrás: Magyar Atlétikai
Szövetség

Számos helyen sokan csatlakoznak
kisebb távokra Hidvégi-Üstös Pálhoz

A váci illetékességű Hidvégi-Üstös Pál arra vállalkozott, hogy az ősz
folyamán 70 maratonnyi táv lefutásával népszerűsíti a Duna Régió Stratégiát.
Az ultramaratonista szeptember végén indult útnak Vác németországi testvérvárosából, Donaueschingenből, jelenleg már nagyjából a
tervezett több mint 3000 kilométeres össztáv felét teljesítette, várhatóan
december elejére ér a célállomásra.
Hidvégi-Üstös Pál nagy futásának lényege a figyelemfelhívás arra,
hogy a Duna kiemelten fontos ivóvíz bázis, közlekedési útvonal, továbbá
- gyönyörű környezetével - a pihenés és sportolás nagyszerű helyszíne.
A sportember szinte minden résztáv célállomásán ismeretterjesztő
előadásokat tart diákoknak, akik közül sokakkal pár száz métert együtt
fut, így volt ez október 17-én Vácott is, itt a Karolina Katolikus Általános Iskolába látogatott el.
Hidvégi-Üstös Pál városunkba érkezve, a városháza előtt tartott tájékoztatón eddigi tapasztalatairól szólva elmondta: mindenütt nagy szeretettel fogadják, és a legtöbb eddigi etapon igen sokan csatlakoztak is
hozzá rövidebb-hosszabb távra.
Az önkormányzat nevében Kovács Ágnes köszöntötte a futót és
csapatát, s úgy fogalmazott: büszkeség, hogy egy Vácott élő sportember
ilyen nagy teljesítményre, küldetésre vállalkozott a sportolás, a környezetvédelem, a Duna értékeinek népszerűsítése jegyében.

Hirdetés
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VÁCI HÍRNÖK

Csatlakozz
folyamatosan
növekvő
közösségünkhöz!

Hirdessen nálunk Ön is
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
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Közép- és Kelet Európa
legnagyobb nyomdája, az
Ipress Center folyamatos munkarendbe
betanított munkásokat
targoncavezetöket
l elektromos karbantartókat
l nyomdaipari szakmunkásokat
l CTP operátorokat keres
l

l

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
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Hirdetés

Suzuki Vitara már 3.890.000 Ft-tól
Próbálja ki Ön is!

Váci partnerünk, a Contitech Kft. részére
keresünk munkavállalókat,
betanított munkásokat 3 műszakos
munkarendben, kiemelt bérezéssel:
l
l
l

Vulkanizáló - kazánkezelő
Szerelő/operátor
Elektromos karbantartó
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

LEKTOROK
LEDES RE. F
10. 31-IG,
2017
ILLETVE A
ÉIG
KÉSZLET EREJ

1890 Ft–tól

