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Az önkormányzat történelmi
emlékhellyé kívánja nyilváníttatni
a váci rabtemetőt
Az önkormányzati képviselőtestület szeptemberi ülésén
a döntéshozók támogatták
Fördős Attila polgármester
azon előterjesztését, melynek
célja a rabtemető történelmi
emlékhellyé nyilváníttatása.
A Parlament 2011-ben
fogadta el a kulturális örökség
vé de l mé r ő l szóló tör vé ny
módosítását, amely bevezette
a n e m z e t i é s t ör t é n e l m i
emlékhelyek fogalmát.
Az elsőként megnevezett
harminchat helyszín közé a
váci Hétkápolna és Honvéd
emlékmű is bekerült.
A z évek mú ltáva l az
emlékhelyek köre jelentősen
bőv ü lt , je le n leg öt ve neg y
történelmi emlékhely szerepel
a listán.
Vá r osu n kba n 2000 -ben

tör t é nt me g a r abte m e t ő
feltárása. A keg yelet irégészeti munka a büntetés
végrehajtási intézményekben
1942 - 1962 között elhaltak és
jeltelen sírokban eltemetettek
temetési helyének kutatására
indított országos programba
illeszkedett. A rabtemetők - így
a váci is - minden börtönben
elhunyt személy, köztörvényes
vag y politikai okokból
bebörtönzött, kivégzett vagy
betegségben elhunyt ember
temetőhelyei.
A történelmi emlékhelyekkel
k apcsolatos fe ladatok at a
Nemzeti Örökség Intézete látja el
, az emlékhellyé nyilvánításról a
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság javaslata alapján a
kormány dönt.
R. Z.

Méltó megemlékezés az
államalapítás nemzeti ünnepen
Augusztus 20-a, Szent István
király ünnepe a magyarság
összetartozását jelképező
kiemelkedően fontos jeles
dátum – hangzott el a nemzeti
ünnep váci megemlékezésén.
A z e s e m é ny s z ón ok a
Raffay Ernő professzor volt,
aki elöljáróban emlékeztetett:
voltak idők, amikor a hatalom
ig ye kezet t e lnyom n i a
szívekben-lelkekben a szent
király tiszteletét, s mint
fogalmazott, az úgynevezett
kultúrharc ma is folytatódik,
ebben a szembenállásban pedig

a keresztény-nemzeti értékeket
tisztelők, védelmezők és az
azokat mellékesnek, maradinak
tartók nézetei állnak szemben.
A folytatásban az új kenyér
megáldása következett, a
szolgálatot Csuka Tamás
református lelkész,
nyugalmazott tábori püspök
végezte.
A hagyományokhoz híven
az ünnepi esemény adott
alkalmat a legjelentősebb
városi elismerések, a „Vác Város
Díszpolgára” cím és a „Pro Urbe”
kitüntetések átadására. 6. oldal

Közérdekű
Polgármesteri fogadóóra
Fördős Attila
Vác város polgármestere
Ideje: minden hónap
első hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
polgármesteri iroda
Előzetes időpont egyeztetés szükséges, a polgármesteri
hivatal t itkárságán! 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

Országgyűlési képviselői
elérhetőségek
Rétvári Bence
országgyűlési képviselő
Email: retvari.bence@ﬁdesz.hu
Telefonszám: 20/274-8777

Pető Tibor
Vác város alpolgármestere
Vác 3. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor
Telefonszám: 30/954-6997, 27/315-534
E-mail: petotibor@ﬁdesz.hu
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda

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

Jegyzői fogadóóra
Deákné Dr. Szarka Anita
Vác Város Jegyzője
Ideje: minden héten hétfőn
14.00-18.00 óráig
Helye: Városháza, fsz. 33. iroda
Telefonszám: 06-27/513-409
E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu

Krauze István

Kriksz István

Matkovich Ilona

Vác 1. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/913-2607
E-mail: krikszistvan@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda , Vác, Március 15. tér 16.

(SZAVAD Egyesület)
Ideje: előzetes egyeztetés után bármikor
Telefonszám: 06-70-510-1630
E-mail: szavad@szavad.hu
Helye: SZAVAD Iroda, Káptalan u. 14.

Kovács Ágnes

Körzeti megbízottak
fogadónapjai

Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/844-3212
E-mail: manningerpeter@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda , Vác, Március 15. tér 16.

Steidl Levente

Alpolgármesteri fogadóóra

(Jobbik)
Ideje: minden hónap első csütörtökjén 16:30
Helye: Madách Imre Művelődési Közpon

Önkormányzati képviselői
fogadóórák

Vác 5. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Minden hónap első szerdáján 17.00-18.00 óra
Helye: Földváry Károly Általános Iskola
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor,
Fidesz Iroda Vác Március 15. tér 16.
Telefonszám: 30/478-3324
E-mail: steidllevente@ﬁdesz.hu

Kiss Zsolt
Vác 6. számú választókerületének képviselője
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor
Telefonszám: 20/263-9865
E-mail: kisszsoltjanos@gmail.com

Vácy Károly
Vác 8. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/237-4787
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: 30/952-0098
E-mail: balkovicspeter@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.

VÁCI HÍRNÖK
KIADÓ:
Váci Városimázs Nonproﬁt Kft.

FŐSZERKESZTŐ:

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 a
latti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0791
E-mail: IvanSn@pest.police.hu

Bőcs Norber
rendőr főtörzsőrmester
Vác, II. számú KMB körzet
(Alsóváros : Dr. Csányi körút, Naszály,
MÁV vasútvonala, illetve a kül ső Rádi út
által övezett városrész.)
Fogadóórája: minden hónap második keddjén
9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Deres u. 3. szám alatti
alatti TESCO KMB irodában.
Telefon: 70/400-7188
E-mail: BocsN@pest.police.hu
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Kászonyi Károly

(Demokrat ikus Koalíció)
Ideje: minden hónap első szerdáján 16:30
Telefonszám: 30/900-6971
E-mail: vaci.dk@gmail.com
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Vác 2. sz. választókerületének képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/949-9270, 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@ﬁdesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.

Impresszum

Ribáry Zoltán
+36-30/698-9507

A LAPOT KÉSZÍTETTE:

Számba vettem, melyek a legkedvesebb padjaim szerte a városban,
elsősorban persze a szépséges barokk centrumban. Elsőként
következzék négyes toplistám! Aztán végül majd elárulom, miért is
állítottam össze ezt a rangsort.
Nos, az első számú kedvencem egy, a Duna part i sétányon lévő
ülőalkalmatosság, a püspöki palota kertje tövében. Itt nagyon szívesen
elhallgatom a kerítés mögött meg-megiramodó szamarak, bárányok,
kecskék iázását, bégetését, mekegését. Ha ezt elunom, fellapozom a
mindig magammal vitt aktuális könyvolvasmányom. Vagy megfejtek
egy-két keresztrejtvényt.
A második helyre egy, a folyóhoz legközelebbi sétaút liget felőli végén álló padot
rangsoroltam. Itt persze a vízi jövés-menés bámulása a kedvenc időtöltésem. No meg az erre
sétáltatott kutyák futkározásának, pajkos játszadozásának szemmel követése.
A Rózsakertben is választottam magamnak kedvenc helyet, erre azért esett a választásom,
mert gyakran játszadoznak itt önfeledten óvodás csoportok, s olyan jó elnézegetni, ahogy
zsivalyogva szaladgálnak, hintáznak, csúszdáznak.
A liget i-tó partján ugyancsak nagyon szívesen elücsörgök, ﬁgyelve a horgászok
ügyeskedését, a kacsák t ipegését, szárnyalását, látványos landolásait a víz tükrén.
És akkor elárulom, miért is gondolkodtam el ezen az egészen. Nos, azért, mert már a
főtér sem kivétel, itt ugyancsak „lestoppoltam” egy padot. Most, hogy a forgalomkorlátozó
süllyedő oszlopoknak köszönhetően jelentősen lecsökkent a gépjárművek jövés-menése, a
placc vaóban sétatér jelleget öltött, s nagyon jó ez így. Van, hogy egy bő félórát is bámulom a
szökőkút csobogását, a galambok sereglését, a járókelők sürgés-forgását.

Erdőháti-Nagy Anikó
Kegyes Zoltán

hol jÁrunk?

FOTÓK:
Sándor Lajos

SZERKESZTŐSÉG:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS:

 Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől várjuk,
kedves Olvasóink. A helyes megfejtéssel előrukkolók között ajándékot sorsolunk ki. Aki
tudja vagy legalább sejti a választ, írja meg nekünk e-mailben az estv@estv.hu címre!
Köszönettel: Váci Városimázs Kft.
Előző lapszámunk játékának nyertese Szalay Ákos, akinek gratulálunk!
A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon.
A legutóbbi rejtvényként a Pokol Csárda szerepelt egy múlt század eleji felvételen.
Mostani feladványunk megfejtését október 15-éig várjuk.

Front Graﬁ kai és Szolgáltató Kft.
Perlusz Zoltán
Kiszi-Jira Fruzsina

NYOMDAI MUNKÁK:
Pátria Nyomda Zrt.
Orgován Katalin vezérigazgató

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
alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0796
E-mail: TothFer@pest.police.hu

Fazekas József
rendőr főtörzsőrmester
Vác, IV. számú KMB körzet
(Kisvác: Eszterházy, Széchenyi utca, Naszály út,
Gombási út, illetve a Duna által határolt városrész.)
Fogadóórája: minden hónap első szerdáján
9-11 óra közötti időben.
Helyszíne:
Vác, Dózsa Gy. u. 53. szám
alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0790
E-mail: FazekasI@pest.police.hu

TERJESZTÉS:
Magyar Posta Zrt.

MEGJELENIK:
Vácon 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/698-9507,
+36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu
A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot, hogy a beérkezett cikkeket
és leveleket rövidített és szerkesztett
formában közölje. A hirdetmények
tartalmáért a szerkesztőség semmilyen
felelősséget nem vállal.

Cservenák Péter gyűjteményéből
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A rendkívüli testületi ülésről jelentjük

A szeptemberi testületi ülésről jelentjük

Augusztus 13-án rendkívüli ülést tartott az önkormányzati képviselő-testület, s a döntéshozók az
egyik legfontosabb feladatként rendeletet alkottak a korlátozott forgalmú övezetek behajtási rendjének
szabályozásáról, illetve ezzel összefüggésben módosították a közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló korábbi rendeletet.

Csaknem félszáz napirendi pontról tárgyalt szeptemberi ülésén az önkormányzati képviselő-testület.

A rendeletalkotás indoka:
A „Főutca - Főtér proje k t”
megvalósulása következtében
az önkormányzat korlátozott
forga lmú övezeteket jelölt
ki. Ezek köre később tovább
b őv ü lt , v a l a m i nt a z e z e n
területekre történő önkényes
behajtás mega kadá lyozása
érdekében süllyedő oszlopokat
szereltek fel. Az elmúlt időszak
tapasztalatai alapján pedig
szükségessé vált az érintett
városközpont i ter ü lete k
használati rendjének rendeleti
szintű újraszabályozása.
A testület hozzájár ulást
adot t a h hoz , hog y a Vác i
Waldorf Alapítvány (mint adós)
bankhitel felvétele kapcsán a
Vác 1620/7 helyrajzi számú
ingatlanra 60.000.000,- Ft tőke
és annak valamennyi járuléka
erejéig első ranghelyen az
ingatlant terhelő jelzálogjogot
és annak biztosítására
e l ide ge n ít é s i é s t e rhe lé s i
tilalmat jegyeztessen be.
A vonat kozó tör vény i

előírás ér telmében a helyi
közösségi közlekedési
s z ol g á lt at á s t m e g r e n de lő
települések augusztus 21-ig
pá lyázatot ny újt hat ta k be
az üzemeltetési, támogatási
költségek csök kentése
érdekében. A pályázatnak az
önkormányzat határozatba
fog la lt ny i lat kozatát is
tartalmaznia kellett a helyi
szintű feltételek biztosítására
vonatkozóan. A rendkívüli
ülésen ezt a határozatot is
elfogadták a döntéshozók.
Fördős Attila polgármester
előterjesztése alapján,
költségvetési forrás
felszabadításával fedezetet
biztosított a testület a Kosdi út
- Deákvári fasor - Telep utcai
kereszteződés körforgalmú
csomóponttá fejlesztésének
folytatásához, továbbá a Kosdi út
- Jávorszky sétány kereszteződés
forgalombiztonságának
növelését szolgáló tervezett
beruházás terveinek
elkészíttetésére.

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 2018. augusztus
13.-i rendkívüli ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 30/2018.(VIII.14.) sz. rendeletalkotás – a korlátozott forgalmú övezetek
behajtási rendjének szabályozásáról.
A szabályozás elsősorban az övezetek igénybevételének jogcímét, a behajtás
rendjét szabályozza annak érdekében, hogy a területeken a megjelenő
gépjármű forgalom a lehető legkisebb mértékű legyen, a várakozás (parkolás)
a területen megszűnjön, illetőleg időtartama minimálisra csökkenjen.
- 31/2018.(VIII.14.) sz. rendeletmódosítás – a közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló 31/2016.
(VII.15.) sz. rendeletről.
A korlátozott forgalmú övezetekbe történő behajtás rendjéről szóló
önkormányzati rendelet újraszabályozása vált szükségessé, mely által
a rendelet kiegészül a korlátozott forgalmú övezetekbe történő behajtás
rendjével kapcsolatos együttélési szabályokkal.

A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz.
irodájában megtekinthetők.
Vác, 2018. augusztus 14.
Deákné Dr. Szarka Anita jegyző

Adománygyűjtés Técső megsegítésére
Fördős Attila polgármester - a két település rendkívül tartalmas együttműködésének elősegítése és
támogatása elismeréseként - „Dubnica Városért” kitüntetést kapott Dubnica nad Váhom (Vágtölgyes)
önkormányzatától - derült ki a szeptember havi eseményeket összegző városházi sajtótájékoztatón.
- A kitüntetés közös díj, mindazok elismerése, akik elősegítették a testvérvárosi együttműködés létrejöttét, és folyamatos
közreműködésükkel hozzájárulnak, hogy a két testvérváros
kapcsolata hosszú évek óta magas színvonalú, amely az azonos
történelmi hagyományokból és
kulturális értékekből táplálkozik
mindannyiunk örömére – mondta Fördős Attila.
Hozzátette: Vác külkapcsolataiban 2010 óta jóval nagyobb
hangsúlyt helyezett a közép-európai együttműködések kiépítésére, a hazánkhoz hasonló
kultúrával és történelmi múlttal

rendelkező országok településeivel kialakított testvérvárosi
kapcsolatokra.
Vác és Dubnica együttműködéséről szólva elismeréssel
beszélt Jozsef Gasparik polgármester kapcsolatépítő, kezdeményező szerepéről. Mint fogalmazott, rendkívül gyümölcsöző az
együttműködésük a cseh Otrokovice, a lengyel Zawadzkie önkormányzataival, s szavai szerint a
települések közös programjainak
sikeres megvalósításában nagy
segítség a Visegrádi Alap támogatása is.
A testvérvárosi kapcsolatok
témájánál maradva Fördős Attila

örömének adott hangot, hogy Vác
önkormányzata már több alkalommal segítséget tudott nyújtani a kárpátaljai Técső városának
különböző adományokkal, például mentő és tűzoltó gépjármű
kiszállításával.
- A técsőieknek ezúttal nagy
nyomású csatornatisztító gépre
van szükségük, melynek megvásárlásához a váci lakosság és
a térségünkben élők adományait
kérjük. Felajánlásaikat Vác Város
Polgármesteri Hivatala titkárságán tehetik meg, amit kárpátaljai
testvéreink nevében köszönünk
– hívta fel a ﬁgyelmet a polgármester.

Fördős Attila bejelentette,
hogy a sikeres auditálásuknak
köszönhetően a Polgármesteri
Hivatal elnyerte az ISO 9001 2015
tanúsítványt.
A városvezető ismételten gratulált az augusztus 20-i városi ünnepségen kitüntetésben részesült
váci polgároknak; a díszpolgári
címmel elismert Brusznyai Margitnak, a Pro Urbe egyéni díjas
Zubovits Györkös Erzsébetnek,
Dr. Szőnyi Mihálynak, Dr. Szalóky Tibornak, Galambos Péternek, Kápolnay Jenőnek és a Pro
Urbe közösségi díjban részesült
Vox Humana Énekkar és a Váczi
Néptáncegyüttes tagjainak.

Az ülés elején a képviselők
köszöntöt té k a Vác Vá r os
Kiváló Diákja kitüntető címmel
elismert ﬁatalokat.
Döntés született arról, hogy
a város ingyenes használati
joggal a Váci Városfejlesztő
Kft. rendelkezésére bocsátja az
Althann Mihály Frigyes utca
1. fsz. 4. alatti, jelenleg üresen
álló önkormányzati tulajdonú
ingatlant.
A képviselők tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozattal zöld
lámpát adtak a Váci Tankerületi
Központ azon tervéhez, hogy
az Árpád Fejedelem Általános
Iskolában és a Petőfi Sándor
Általános Iskolában a Magyar
Kézilabda Szövetség Tornaterem
Felújítási Programja keretében
meg va lósu l hasson a két
i ntézmény tor nater méne k
felújítása.
A testület a Dr. Csányi László
krt. 16. sz. melletti parkoló
és a Jávorszky Ödön Kórház
pa rk olójá n a k fe lújít á s á r a
előirányzott összeg részbeni
átcsoportosításával fedezetet
biztosítot t a Ha lász köz
csapadékvíz csatornájának

rekonstrukciójához.
A döntéshozók - kifejezve
köszönetüket a szervezőknek elfogadták a XXVI. Váci Világi
Vigalomról szóló beszámolót.
Eldőlt, hogy az önkormányzat
- a korábbi évekhez hasonlóan
- 2019-ben is csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázathoz, a cél, hogy
havi 5000 forint hozzájárulást
biztosíthassanak minél több
felsőoktatásban tanuló ﬁatalnak.
A testület támogatta
Fördős Attila polgármester
azon előterjesztését, melynek
célja a rabtemető történelmi
emlékhellyé nyilvánítása.
A közgyűlés zárt részében
egyebek mellett eldőlt, hogy az
idén Farkas Lívia, Pető Csilla és
Szabó Erzsébet veheti át a "Vác
Város Szociális Munkáér t"
kitüntető címet.
Döntés született arról, hogy
a feladatot az utóbbi időben
már ellátó Zábó Edina töltheti
be a Váci Városfejlesztő Kf t.
ügyvezető-igazgatói posztját.
R.Z.

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 2018. szeptember 20.-i
ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:
- 32/2018.(IX.21.) sz. rendeletalkotás – a váci 2967/A/6 hrsz-ú lakás
megjelölésű terület törzsvagyonból történő kivezetéséről.
Az ingatlan értékesítéséhez szükséges az önkormányzat
törzsvagyonából történő kivezetés. Eladást követően a vételár összege
a költségvetés lakászszámláját képezi.
- 33/2018.(IX.21.) sz. rendeletmódosítás – a költségvetésről szóló
4/2018.(II.23.) sz. rendeletről.
A rendeletmódosítást elsősorban a saját bevételek költségvetési
rendeletbe történő beépítése indokolja. Rendeletmódosítást követően
az önkormányzat i szintű költségvetés főösszege 11.487.122 eFt lesz.
- 34/2018.(IX.21.) sz. rendeletmódosítás – a településkép védelméről
szóló 31/2017.(XII.15.) sz. rendeletről.
A módosítás által létrejövő jogszabályi háttér lehetőséget teremt a
tágabb környezethez alkalmazkodó arculati jellemzőkkel megvalósítható
építési munkára.
- 35/2018.(IX.21.) sz. rendeletmódosítás – a Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 30/2017.(XI.24.) sz. rendeletről.
A módosítás jóváhagyása által megnyílik a lehetőség a huzamos ideje
használaton kívül álló ingatlan városképbe illő és a terület színvonalát
emelő hasznosítási elképzelés megvalósítására.
A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz.
irodájában megtekinthetők.
Vác, 2018. szeptember 21.
Deákné Dr. Szarka Anita jegyző

Jubileumi családi nap a fogyatékosok napközi otthonában
Még az égiek is kedveskedtek a fogyatékkal élők Tabán utcai napközi otthona hagyományos ősz
eleji családi napján résztvevő gondozottaknak és vendégeiknek, hiszen csodálatos indiánnyári időt
kerekítettek erre a délutánra.
Az idei családi napon egyben jubileumot is ünnepeltek a
résztvevők, hiszen épp negyed
százada kezdte meg működését a
Tabán utcában Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Fogyatékosok
Napközi Otthona.
A nappali szociális ellátást
biztosító, a gondozattak élménygazdag foglalkoztatását is középpontba helyező intézményben mint azt Farkas Lívia igazgatótól
megtudtuk - jelenleg huszonhat
ellátottal foglalkoznak a szakemberek, ezzel kis híján teljes
a létszám, még négy további
jelentkezőt tudnának fogadni,

s szeretettel várják is az érdeklődőket.
A családi napon részt vett Mokánszky Zoltán alpolgármester
is, aki lapunknak nyilatkozva
elsőként köszönetet mondott
a Sorstárs ’94 Alapítványnak,
hogy hathatósan segítik az intézményt, ezen kívül kiemelte a
szülők, rokonok támogatásának
fontosságát, továbbá méltatta az
intézményvezetők ötletgazdagságát, aminek köszönhetően sok
külső támogatást tudnak hozzátenni a kézműves foglalkoztatások, egyéb programok tárgyi és
anyagi feltételeinek előteremtéséhez.
R. Z.

Krónika
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Megemlékezés a nemzeti ünnepen
Augusztus 20-a, Szent István király ünnepe a magyarság összetartozását jelképező kiemelkedően
fontos jeles dátum – hangzott el a nemzeti ünnep váci megemlékezésén.
Az esemény szónoka Raffay
E r nő pr ofe s sz or volt , a k i
elöljáróban emlékeztetett: voltak
idők, amikor a hatalom igyekezett
elnyomni a szívekben-lelkekben
a szent király tiszteletét, s mint
fogalmazott, az úgynevezett
kultúrharc ma is folytatódik,
ebben a szembenállásban pedig
a keresztény-nemzeti értékeket
tisztelők, védelmezők és az
azokat mellékesnek, maradinak
tartók nézetei állnak szemben.
– Aug usz t us 20 -á r ól a z
elnyomó időkben hivatalosan
a v a lójá ba n ne m le g it i m
k o m m u n i s t a a l k o t m á n y,
i l let ve legfe ljebb az új
kenyér ünnepeként lehetett
megem lékezni. A zonban a
rendszerváltás után helyreállt
a világ rendje, újra érvényre

jutott az igazság. Hiszen az
államalapítás ünneplése, a
nemzet sorsát irányító határozott
államférfi, a szentté avatott
nagy király előtti tiszteletadás
a lényeg – emelte ki Raffay Ernő,
hozzátéve: a nép, amelynek
olyan elei vannak, mint a mi
államalapítónk, soha nem vész el.
A folytatásban az új kenyér
megá ld á sa követ ke zet t , a
s z ol g á l at o t C s u k a Ta m á s
református lelkész, nyugalmazott
tábori püspök végezte.
– A keresztény h it és
életszemlélet alapján minden
áldások forrása a teremtő Isten,
adjunk hát hálát az Úrnak
ezért a nekünk szent földért,
a hazánkért, a mindennapi
kenyérért, s mivel nem csak
kenyérrel él az ember, így tehát

a lelki és szellemi táplálékért is –
mondta áldásként Csuka Tamás.
A hagyományokhoz híven az
ünnepi esemény adott alkalmat
a z ön kor m á ny zat k ie me lt
elismeréseinek átadására.
A „Vác Város Díszpolgára”
kitüntető címet az idén Brusznyai
M a r g i t t a n á r, k a r v e z e t ő
ér deme lte k i a képv i se lő testület döntése értelmében.
Egyéni „Pro Urbe” díjazottak:
Zubovits Györkös Erzsébet, Dr.
Szőnyi Mihály, Dr. Szalóki Tibor,
Galambos Péter, Kápolnai Jenő.
„Pro Urbe” közösségi díjat kapott
a Vox Humana Kórus és a Váczi
Néptáncegyüttes.
Az ünnepség zárásaként a
városvezetők megkoszorúzták
Szent István szobrát, s különböző
sze r ve zete k képv i se lői é s

magánszemélyek is koszorúkat,
v i r á g o k at h e l y e z t e k e l a
talapzatnál.
Ribáry Z.

Álmodd meg, pályázz és nyerj: zöld
megoldások a fenntartható jövőért
2018-ban is meghirdeti Zöld
Megoldás-pályázatát a DunaDráva Cement Kft.
A z éve k óta mű ködő
pá lyázaton keresztül a
DDC k iemelt fig yelmet
for d ít a kör nyezet t udatos
kezdeményezések, innovációk
támogatására. Hazánk
m e g h at á r o z ó é pít ő a ny a g gyártója az elmúlt 8
évben összesen 34 projekt
me g v a ló s u l á s át s e g íte t te ,
összesen mintegy 60
millió forinttal. A pályázat
h ag yomá nya it követ ve a
legkiemelkedőbb pályamunkák
idén is több millió forintos
támogatást kaphatnak.
Környezettudatos törekvések
meg va lósítására a korábbi
években pályázók széles köre
nyerhetett támogatást a Zöld
Megoldás-pályázat keretében.
A nyertes projektek között
szerepelnek közösségi terek,

tanösvények és madárbarát
i s k ol a k e r te k – de ho s s z ú
távú programok is születtek
a DDC támogatásával:
környezetnevelési programok és
energiahatékonyság növelését
megcélzó kezdeményezések is
elindultak.
A 2018/2019 évi pályázatra
a Vác , B e r e m e n d é s Pé c s
környezetében élők
október végéig adhatják le
a jelentkezésüket, melyeket
szakértői bizottság fog elbírálni.

A váci és a beremendi térségből
érkező pályázatokra 3-3 millió
forint, míg Pécs és környéke
számára 1,5 millió forintos
támogatás áll rendelkezésre.
A jelentkezők pályázatukat
2018. szeptember 05. és október
31. között adhatják le.
További információ:
www.duna-drava.hu/zoldmegoldas
Jelentkezés:
www.duna-drava.hu/aktualispalyazat i-anyagok

A DDC Zöld Megoldáspályázatáról:
A Duna-Dráva Cement
Kf t. a környezettudatos
kezdeményezések
támogatására hozta létre
2011-ben a DDC Zöld
Megoldá s-pá lyá zatot . A
pályázat elsődleges célja,
hogy forrást teremtsen olyan
fejlesztések és programok
t á mogat á sá ra, a me lye k
a Be r e me nd i é s a Vác i
Cementgyár, valamint Pécs
környezetében élők által
használt közösségi terek,
valamint infrastruktúra
környezettudatos
működését és hatékonyabb
hasznosítását segít i k
elő, a társadalom széles
csoportjának lehetőséget
adva a környezettudatosabb
életre, a természeti
környezet megismerésére.

Hirdetés
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Csodás koncerthelyszín a dóm
A nyár folyamán már
nem először adott helyet a székesegyház
az OrgonaPont sorozat
egyik koncertjének, ezúttal Szamosi Szabolcs
orgonaművész, a kezdeményezés elindítója és
Sebestyén Márta énekművész
ajándékozták
meg felejthetetlen művészi élménnyel a közönséget.
A “Nyújtsd ki mennyből”
című koncertprogram műsorán
Kodály Zoltán, J. S. Bach, Bartók
Béla és Tolcsvay László műveket
hallhatott a közönség, továbbá
felcsendült néhány ismert népdal
és egyházi népének is.
Szamosi Szabolcs
orgonaművész, a Filharmónia
Magyarország Nkft. ügyvezető
igazgatója - aki missziójának érzi
azt, hogy minél több emberrel
megsze r et tesse a z or gon a
hangzását - 1995-ben álmodta
meg az OrgonaPont sorozatot,
amely évről évre nagyon sok
érdeklődőt vonz a különböző
koncerthelyszíneken.
- Milyen jelentőséggel bír
helyszínként az OrgonaPont

s o r o z a t b a n Vá c , i l l e t v e
a Nagyboldogasszony
Székesegyház? - kérdeztük az
orgonaművészt.
- A kiinduló helyszín Pécs,
tehát a baranyai megyeszékhely
bazilikája több szempontból
k ie me lt je le ntő s é g ge l bí r
ebben a sorozatban. Az elmúlt
évtizedekben egyre bővült a kör,
ahol OrgonaPont koncerteket
rendezünk, magától értetődő,
hogy idővel Vácot is felfedeztük
és elmondhatom, hogy a dóm
nagyszerű helyszín. Már csak
azért is, mert Pécs és a budavári
Mátyás templom mellett ez a
harmadik olyan hely hazánkban,
ahol a karzaton lévő mellett lenti
játszóasztal is van, ez nagyon
fontos, mert az orgona az egyik
legérdekesebb hangszer, és jó, ha
a közönség láthatja is, hogyan
csalja elő az előadó a különböző
dallamokat - mondta Szamosi
Szabolcs.
- És mit tud elmondani magáról
a hangszerről?
- Az itteni orgona nagyon
izgalmas, hiszen a sípok mellett
az elektronika is fontos szerepet
játszik a megszólaltatásában.
Ennek a kettősségnek eltérő

Most konzerválódik a várban
a régészeti helyszín
A török kori feljegyzések
szerint tizenkét pincéből álló
kazamatarendszer húzódhat a
váci vár, illetve a ferences templom és kolostor alatt.
Ennek egyik bizonyítékát
tárták fel a Váci Tragor Ignác
Múzeum régészei a nyári hónapokban, amikor rátaláltak
a középkor egyik legnagyobb
és eddig fel nem tárt földalatti
termére.
- Van-e valóban kazamatarendszer a vár, illetve a város
alatt, van-e lehetőség, hogy valaha ezeket megismerjük, s valóban az Árpád házi király, I .Géza
maradványaira bukkantak-e rá?
- erről is kérdeztük Batizi Zoltán
és Molnár Róbert régészeket.

- A feltárás most így konzerválódik és talán majd egyszer
azt a pincét, vagy több pincét a
másik oldalról fel lehetne tárni.
- Mennyire van ennek realitása, vagy mennyire van önöknek
tervük arra, hogy esetleg a kazamatarendszereknek egyszer
nekiesnének és kiásnák?
- Nagyon pici a valószínűsége, hogy ez a mi életünkben
megvalósulhatna.
- Miért?
- Ugye magát a pincét a használó illetve beruházó használja,
illetve akkor van esélyünk a
további részeket feltárni, ha valamilyen nagy mélységű földmunkára kerülne sor a Géza
Király tér kellős közepén.

a z é r té ke lése a művésze k
részéről, én úgy gondolom,
hogy nagyon jól sikerült a
kombináció. Mondhatni, hogy
megbarátkoztam a hangszerrel,
ami annak is köszönhető, hogy
elsősorban Varga László kanonok
karnagy gondoskodásának
köszön hetően nag yon jó
állapotban van.
Sebestyén Márta énekművész
a koncert végén köszönetet
mondott a házigazdaként a
konferálást is vállaló Varga
László at yána k , előadó
partnerének, Szamosi

Szabolcsnak, továbbá Tolcsvay
Lászlónak is, aki kettősük
kedvéért több tételből is átíratott
készített Magyar Mise című
művéből.
- Ami engem illet, korábban
már énekeltem itt kórustagként,
de szólistaként most először
jöhettem és csodálatos élmény
volt a hangverseny ebben a
gyönyörű székesegyházban
- mondt a búc sú z á s k é nt a
többek között Liszt-, Kossuth-,
Príma Primissima díjas előadó.
Ribáry Zoltán

A HÓNAP FOTÓJA

Jakus Csaba

Árnyék
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Dolgos időkről…
Józsi bácsinak mindig szép disznai voltak. Megdolgozott ezért, az
biztos. És megvolt benne az érvényesülés raﬁnériája is. Ravaszabb volt,
mint a Tömörkény-novella nevezetes Kabókja.
De honnan kerül most elő csak úgy, hipp-hopp az öreg, meg az ő
disznóállománya? Hát a régmúltból.
Apám minket, ﬁúkat igyekezett az életre nevelni. Volt, hogy Rádra,
Pencre küldött ismerőséhez, ingyenmunkásnak, lelkünkre kötve: a szokásos, a napszámosoknak járó ennivalón kívül mást el nem fogadhatunk,
legfeljebb egy ötvenﬁlléres fagylaltot, ha útba esik a falusi presszó, s ha
a gazda meginvitál arra, míg ő a fröccsét issza. Jut eszembe: nagyobbacskaként két nyáron át voltam triciklis süteménykihordó is, az volt
a gyereknek való idő…
Na de vissza Józsi bácsihoz!
Egyik nap erre volt dolgunk, a másik nap arra, hol szénát gyűjtöttünk,
hol répát szedtünk föl, s nekem akkor még nem tűnt fel: mindig máshol
jártunk a széles határban. Egyszer épp egy cseresznyefán ügyködtem, az
öreg meg a fa alól instruált, merre vannak az érett szemek, ami nem volt
egyszerű dolog: színtévesztőként kiskoromban én voltam a kölyökcsapat
legtehetségtelenebb cseresznyetolvaja. Amikor dézsmakörúton voltunk,
a ﬁúk már messziről látták, s kiabálták is: ott piroslik, ott piroslik, én
meg hiába meresztgettem a szemem, a piroslást értelmezni se tudtam.
Szóval, ahogy Józsi bácsi eligazítása nyomán gyűjtögettem a cseresznyét, egyszer csak azt hallom: bakra, de gyorsan! Így tettünk, s nagy
ostorcsapások közt a lovak megindultak. Bambán néztem az öregre, s
kérdeztem: tán t ilosban jártunk? Miért – válaszolt ő –, mit gondoltál,
tegnap, meg tegnapelőtt az enyémben voltunk? És tényleg, megtudtam
később, földje a háztájin kívül szinte csak mutatóba volt.
Megúsztuk ezt az esetet is, mert a csősz gyalogosan volt, s megnyugodva láthattunk az esti
munkához. Tettem a dolgom,
hozzáértés nélkül, de lelkesen,
és szép lassan bele is szoktam
a mindennapi rutinba. Csak
a disznókkal nem értettem
szót. A malacokkal játszani
lett volna kedvem, de nem
szabad kényeztetni a jószágot
– mondták. Kitelt az időm,
nem bántam, hogy vége lett. Ám egy életre szóló leckét kaptam.
Ahogy később Géza bácsitól, az erdésztől is: fát okosan aprítani nála
tanultam meg.
A dolgos idők köszönnek vissza most is, hogy régi jegyzeteimre bukkantam. Rádiósként mikrofonnal jártam egy álló napig az öreg gazdálkodó,
Kr. Jenő nyomában. Este aztán elővette a naplóját. Mindent lejegyzett
abban, a készítendő asztal méretétől – naná, hogy azt is ő csinálta! – a
nagy kannal, a Durokkal való „búgatás” időpontjáig, meg hogy mikor
s hány malacot ellett a Fáni, és hányat a Cuni. Tehenei is voltak, azok
nevei is mind ott sorakoztak Bajvártól Citromig, Pirostól Kondorig.
Névadásban mester volt! A napló t itkos feljegyzéseit is megmutatta,
azok persze nem kerültek be a rádióriportba, lett volna abból baj, hogy
kibeszéli: S. Jancsi már megint merev részegre itta magát, vagy hogy az
asszony ismét reggeltől estig zsörtölődött. Időjárás, természeti csapások,
elfagyott barackvirág – minden ott sorjázott a megsárgult lapokon. És
igen, a tragédiák, a betegségek, a váratlan csapások is. De hát egy napló
az élet egészéről szól! Meg az élet fanyar humoráról: olvashattam arról
is, hogy a kan által föllökött Tibit a P. doktor úr kezelte, aki ugyan épp
jól be volt rúgva, de Kr. Jenő naplója tanúsága szerint „ahhoz képest
remekül tette a dolgát…”
Várkonyi Balázs

Programok
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Október 18. 19.00

KÖZKINCSEINK

Mennyi a pontos
idő, Dóm Úr?
Az ember mindig szerette volna
tudni, hogy nagyjából hol tart az
ügyei intézésével, ezért igyekezett
valamilyen megoldást találni az
idő mérésére. A nap járását követő
napóra megépítése mellett kísérletezett vízzel, homok pergetésével és
más mulandó tárgyakkal, például
gyertya égetésével, hogy lássa az időt.
A kiindulási mértékegység az egy
nap volt.
Úgy a 13. század közepétől a
templomok tornyában elkezdtek
megjelenni az első mechanikus
súlyfelhúzású órák, amik végre
„közzétették az időt”. Állítólag az
első toronyóráknak mutatójuk sem
volt, csak óránként kongattak. Takács József, a téma kutatója szerint
az első olyan toronyórát, ami Magyarországon a negyedórát is ütötte
(fertályóra), azt 1628-ban, Bártfán
szerelte össze egy mester.
A toronyóra építés folyamatos fejlődésével, a miniatürizálásos ágazat
is igyekezett felzárkózni az igényekhez, a hajtóerő a kényelem meg a bírhatnék volt, így elvétve megjelentek
a kor első csúcstechnikás eszközei, a
személyes időmérők. A lényeg, hogy
bár 1550 táján Nürnbergben elkészült
az első zsebméretű óra, az eszköz
tömeges elterjedésére - megﬁzethetetlenségük miatt - még évszázadokig
várni kellett.
A nagyvárosban, például Pesten
csak az 1850-es évektől vált általánossá a mellényzsebes ketyegő, vidéken
pedig maximum a kisnemesi birtok
portájának kredencén volt otthonos
egy-egy példány. A többség világát
képező szántó-vető embernek (Magyarországon 1950-ig a népesség
54%-a a földből élt), egyáltalán nem
volt órája, ha meg lett volna, akkor
sem hordta volna ki a földekre.
A hiátust azonban kiválóan
pótolták a települések templomaira
kihelyezett időmérők, például a váci
székesegyház két toronyórája, melyek
hangjelzéssel is tudatták - akár a
Tahi szigeten szántó-vető, vagy a Naszály szőleiben metszegető - embernek , hogy hol is tart a munkával. A
derék dolgozónak elég volt tekintetét

Molnár Ferenc: Játék a kastélyban
Jegyár: 2700 Ft (elővételben), 3000 Ft (az előadás
napján)

Október 26. 19.00
Kegyes Zoltán

Vác felé, a nagytemplom irányába
vetni, a közel négy méteres számlapokról azonnal le tudta olvasni a
relatív pontos időt.
A Nagyboldogasszony Székesegyház építtetője, Migazzi négy
órát helyeztetett el a két templomtoronyba, ami tulajdonképpen két
óraszerkezet, ami két-két számlaphoz
továbbítja a mutatók mozgatásához
szükséges nyomatékot. A két mechanikus szerkezetet 1770-ben indította
el a mester, aminek meghajtásáról
az akkori eljárás szerint kősúlyok
gondoskodtak.
A kettős torony azonban némi
technikai problémát okozott, ugyanis
ﬁzikailag képtelenség volt összehangolni a két óra járását. Ezért időnként
egymáshoz állították a mutatókat, az
egyiket a másikhoz, vagy a másikat
az egyikhez!?
A pontos időt településenként
akkoriban a toronyóra jelentette,
a toronyórát meg a vicc szerint a
királyhoz állították. Mikor felkelt,
az volt a nyolc óra, a kakas hajnali
rikkantása meg a fél öt! Az biztos,
hogy mikor Angliában, 1884-ben,
a Greenwichi Királyi Obszervatóriumban végre megegyeztek a pontos
időben, és azt tartani is tudták, nem
volt mobil a püspöknél, hogy megkérdezze, hogy az éppen Vácon mennyi…
1930-tól aztán megjelentek a nagy
pontosságú kvarcórák, a ‚30-as, ‚40es évektől pedig elterjedt a néprádió,
amiben óránként bemondták a pontos időt, ahhoz meg a toronyórákat
is igazítani lehetett.
De bármilyen döbbenetes, hogy
míg az öreg kősúlyos ketyegők nyomatékát idővel az elektromosság
leváltotta, még az 1980-as felújításkor sem tudták összehangolni a két
szerkezet járását.
2011-ben azonban a távozó püspök rendben szerette volna tudni
maga mögött a dolgokat, hát felújíttatta a szerkezetet és újraaranyoztatta a számokat és a mutatót.
Azóta folyamatosan kapja a központi rádiójelet a két szerkezet, és
tökéletesen szinkronban mutatja a
pontos időt Dóm Úr.

Premier bérlet

Kárpát ia koncert
Jegyár: 3000 Ft (elővételben),
3500 (az előadás napján)

Október 5.

Molnár Ferenc: Az ördög
Szeptember 29. 19:00
A. P. Csehov: Ványa bácsi
November 17. 19:00
Carlo Goldoni: A hazug
2019. február 9. 19.00
Horváth Péter - Mihály Tamás:
Canterbury mesék
Április 6. 19:00
A bérlet ára: 9990 Ft

Vendég: Morcsányi Géza

Nyugdíjas bérlet

18 órakor kezdődnek.

Georges Feydeau: Bolha a fülbe
Október 5. 19:00
Vaszary - Fényes - Szenes: Az ördög nem alszik
December 1. 19:00
Carlo Goldoni: A hazug
2019. március 16. 19:00
A bérlet ára: 7990 Ft

November 15.

Vendég: Dés László

November 30.

Csillagkeresők:
Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter
zenés irodalmi estje
Helyszín: Piarista Gimnázium
A programok minden alkalommal
Házigazda: Matkovich Ilona önkormányzat i képviselő

KATONA
KATON
NA LAJOS
VÁROSII KÖNYVTÁR
VÁC
VÁC

Óvodás bérlet

A vén diófa t itka
Október 8. 10:00
Világszép nádszálkisasszony
2019. január 14. 10:00
Erdők könyve
Március 11. 10:00
Hüvelyk Matyi
Május 6. 10:00
A bérlet ára:
2800 Ft, egy előadásra szóló jegyár: 700 Ft

Kisiskolás bérlet
(6 - 10 éveseknek)

Micimackó
November 27. 14:00
Hetvenkedő János
2019. január 22. 14:00
Többsincs királyﬁ
Március 19. 14:00
Tündérszép Ilona és Árgyélus királyﬁ
Május 6. 14:00
A bérlet ára:
3100 Ft, egy előadásra szóló jegyár: 775 Ft

Kiskamasz bérlet
(10 - 14 éveseknek)

80 nap alatt a Föld körül
Október 16. 14:00
Makrancos Kata
2019. február 12. 14:00
Nagyidai cigányok
Április 9. 14:00
A bérlet ára: 3300 Ft

Október 1. 10.00

Közönségtalálkozó gyerekeknek, a vendég:
Fisch Gábor író
Az előadás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz
kötött! Elsősorban általános iskolás gyerekeket
várnak!

Október 2. 17.30

Ezoterikus egészségklub
Ne pánikolj! Sportolj!

Október 27. 10.00

MozgóMozi
A legújabb premier ﬁlmek a művelődési központban!
Jegyárak:
3D ﬁ lmek - 1600 Ft, 2D ﬁ lmek - 1300 Ft
Nyugdíjasoknak és diákoknak:
3D ﬁ lmek - 1300 Ft, 2D ﬁ lmek – 1000 Ft
Csoportos kedvezmény 25 fő felett:
3D – 1000 Ft, 2D – 800 Ft
Jegyfoglalás: a www.mozgomozi.hu oldalon.

Október 27. 16.00

Az Idősek Világnapja alkalmából
Nosztalgia dallamok
Jegyár: 600 Ft (elővételben),
800 Ft (az előadás napján)

Október 27. 16.00

Folk Part i Táncház
Családi táncház kicsiknek és nagyoknak
A program az Emberi Erőforrás Minisztériuma
Támogatáskezelő, Csoóri Sándor Alap támogatásával
valósul meg.
Jegyár: 500 Ft, 14 éves kor alatt: 200 Ft

Október 6-ai
megemlékezés

Október 6. 10.00

A város önkormányzata és a Madách Imre
Művelődési Központ meghívja a lakosságot az
aradi vértanúk emléknapja megemlékezésére a
Rózsakertben lévő kegyelet i parkba.
Ünnepi beszédet mond Greff Tamás, a
VSZC (Váci Szakképzési Centrum) I. Géza
király közgazdasági szakgimnáziumának
történelem szakos tanára.

Kiállítás

Közreműködnek a szakgimnázium
diákjai és a Váci Huszár és Nemzetőr
Bandérium.

Október 4. 18.00

Közönségtalálkozó Gerlóczi Márton íróval

Október 5. 10.00

Közönségtalálkozó gyerekeknek, a vendég:
Erdős István író
Családi nap
Kézműves foglalkozás gyermekeknek
A foglalkozás ingyenes!
Kardos Tibor képzőművész „Történelem, irodalom és
fantázia képekben” című kiállítása
Megnyitja: Fördős Att ila polgármester, közreműködik:
Fazekas László előadóművész

A kiállítás megtekinthető október 5-től
november 6-ig.

KIÁLLÍTÁSOK

Diákbérlet

Molnár Ferenc: Az ördög
November 8. 17:00
Szakonyi Károly: Adáshiba
2019. január 31. 17:00
Carlo Goldoni: A hazug
Március 7. 17:00
A bérlet ára: 990 Ft

Víg Vác bérlet

Molnár Ferenc: Az ördög
November 10. 19:00
Donald Churchill: Édes bosszú
2019. január 19. 19:00
Carlo Goldoni: A hazug
Április 27. 19:00
A bérlet ára: 7990 Ft

Családi bérlet

Lindsay - Crouse - Rodgers - Hammerstein:
A muzsika hangja
November 11. 15:00
Erich Kästner: A két Lott i
2019. február 3. 15:00
Forgách András: Legyetek jók, ha tudtok
Május 5. 15:00
A bérlet ára: 6990 Ft

Emeleti Galéria
Huszárik Zoltán
(Emlékkiállítás a Huszárik Zoltán Alapítvány
rendezésében)

A kiállítás megtekinthető október 8-ig.
Október 3. 18.00

Dr. Vekerdy Tamás: Jól értem a gyerekemet? - Mi
állhat az adott jelenség vagy probléma hátterében?
Jegyár: 2400 Ft

Október 7. 11.00

Tompet i és barátai show
Jegyár: 1800 Ft

Október 10. 19,00

Borsodi homályos
Aranyosi Péter humorista önálló előadása
Jegyár: 3300 Ft

Október 14. 17.00,
október 16. 10.00 és 14.00

Presser Gábor, Sztevanovity Dusán és Horváth Péter:
A padlás - félig mese – félig musical
Rendező, koreográfus: Kovács Róbert, művészet i vezető:
Dónusz Katalin
Jegyár: 1400 Ft

Kávézó Galéria
Campus épül Budapesten
(Fotókiállítás az Apor Vilmos Katolikus Főiskola
új épületének születéséről)

A kiállítás megtekinthető október 15-ig.
Emeleti Galéria

Október 12. péntek 18 óra

Csemniczky Zoltán
Munkácsy-díjas szobrászművész kiállítása

A kiállítás megtekinthető
október 12-től november 5-ig
Kávézó Galéria

Október 19. péntek 18 óra

Glicza Flórián, a „Tavaszi szél vizet áraszt...” c.
biennálé különdíjasának kiállítása

Megtekinthető:
október 19-től november 16-ig

Hasznos / Fórum

12 | VÁCI HÍRNÖK |

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
K.

Sz.

Cs.

P.

Szept.

H.

Szo.
29.

Nov.

Október

01.

H

02.

I

03.

A

04.

B

C

05.

06.

F
D

V.
30.

G

07.

E

08.

F

09.

G

10.

H

11.

I
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A

13.

B

14.

C

15.

D

16.

E
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F

18.

G

19.

H

20.

I

21.

A

22.

B

23.

C

24.

D

25.

E

26.

F

27.

G

28.

H

29.

I

30.

A

31.

B

01.

C

02.

D

03.

E

04.

F

A
B
C
D
E
F
G
H

Deákvári Gyógyszertár

Vác, Deákvári főtér 30.

0 6 - 2 7/ 5 1 0 - 8 0 5

Központi Gyógyszertár

Vác,Dr. Csányi L. krt. 46.

0 6 - 2 7/ 5 0 1 - 6 3 0

Vácz Remete Gyógyszertár

Vác, Magyar u. 3.

0 6 -2 7/ 3 0 5 - 9 9 7

Gyöngyvirág Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 3.

0 6 - 2 7/ 3 0 3 - 3 4 3

Kisváci Szent Gellért Gy.

Vác, Papp Béla u. 10.

0 6 -2 7/ 3 0 6 - 19 0

Váci Levendula Gyógyszertár

Vác, Sas u. 1/a.

0 6 - 2 7/ 3 0 1 - 3 67

Benu Gyógyszertár Vác

Vác, Zrinyi u. 9.

0 6 - 2 7/ 5 0 1 - 3 8 5

Fekete Kígyó Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 37.

0 6 - 2 7/ 3 1 2 - 3 3 8

I

Alsóvárosi Gyógyszertár

Vác, Zöldfa u. 25.

0 6 -27/ 3 1 1 -15 7

Negyven csapat főzött
a hagyományos lecsófesztiválon
Idén is sokan voltak kíváncsiak az immáron
tizennegyedik alkalommal megrendezett Váci
Lecsófesztiválra.
A megmérettetésre ezúttal
40 csapat nevezett, úgyhogy sok
üstben rotyogott a lecsó a város
főterén, a hagyományokhoz
híven a kóstolókból származó
bevételt ezúttal is jótékony
célokra ajánlották fel a szervezők,
a Váci Vendégvárók Egyesülete.
A zsűrinek idén is nehéz
volt döntenie, de végül a lecsó
kategóriában a Bogrács Banyák
vitték el az aranyérmet, második
lett a Contitech csapata, míg a
harmadik helyen az AQVA Ring
végzett.
A lecsó jellegű ételek között
a képzeletbeli dobogó legfelső
fokára a Váci Szak képzési

Centr um csapata állhatott
fel, a második a Nyald Meg a
Fakanalam elnevezésű team lett,
míg a harmadik helyen Varga és
Barátai végeztek ﬁnomságukkal.
A fesztiválon több mint 400
ezer forint gyűlt össze, a legtöbbet
adományozó a DDC Kf t volt,
akik elismerésül egy kupát is
elvihettek.
– Nagyon szépen köszönjük
minden csapatnak, minden
fellépőnek, minden támogatónak
a segítséget a fesztivál sikeréhez.
Nagyon sajnálatos, hogy az eső
néhány fellépést elmosott –
mondta a verseny után Fónagy
István szervező.

Rossz állapotban a liget, amin
most a sok diák sokat segített
A tettek oroszlánrésze még várat magára
A Mária napi búcsú igazából
csak egy apropó. A ligetet ősszel
az odalátogatók biztonságának
érdekében ki kell takarítani, hogy
a megbetegedett gesztenyefákról
már nyáron lehullott levelek átvizesedve, megrothadva ne okozzanak balesetet.
Ehhez sok dolgos kézre van
szükség. Ezért szoktuk az iskolákat felkérni, hogy nyújtsanak
segítséget, adjanak 1 napot a ligetnek. Ennyi dolgos kezet az önkormányzat összes dolgozójától sem
kapnánk, ha mindenki egyszerre
kijönne a ligetbe.
Az iskolák, pedagógusok és a
diákok ismét kitettek magukért,
több mint 500-an látogattak el a
ligetbe, hogy azt szebbé tegyék.

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti
hétvégi fogászati ügyeletek
megszűntek!
Legközelebbi
ingyenes ügyelet:
SzájsebészetBudapest,
VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

Ezért előzőleg nagyon pontosan
meg kellett szervezni, hogy a
rendelkezésre álló 3 órában mely
csoportok mit csináljanak.
Szinte az összes általános és
középiskola küldött szorgos segítőket és még az egyik középvárosi
óvoda is elhozta a nagycsoportosait, akik segítettek az avar összegyűjtésében.
Az összegyűjtött hulladék, avar
elszállítását a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. vállalta el, a munkák tervezésében segítséget nyújtott a szervezőknek Mezei Helga,
a város főkertésze.
A programon résztvevő Mokánszky Zoltán alpolgármester a
helyszínen köszönetét fejezte ki
azoknak az igazgatóknak és taná-

Központi orvosi
ügyelet
(felnőtt és gyermek)

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
ÁNTSZ épület földszinti helyisége.
Elérhetőség: 06-27/306-090
Ügyeleti idő:
Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig
Pénteken 16 órától hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában

roknak, akik ezt a pénteki napot
szabaddá tették annak érdekében,
hogy segítséget nyújtsanak. (Voltak iskolák, akiknek közel 5 km-es
sétával kezdődött és ennyivel végződött a program, és mégis eljöttek
dolgozni a ligetért.)
A tavat tápláló forrásoknak a
magas vízszint miatt befulladtak
a kifolyó szakaszaik, amit teljesen
benőttek a vízinövények. (Csökkenteni kellene a víz szintjét és
megtisztítani a források kifolyásának területét.)
A ligeti tó vizén szembetűnő
a habzó bűzlő réteg, ami az eutrophizációra, a víz rothadására
utal, melynek oka feltehetőleg
az oda betelepített halak túlzott
mennyisége, a túlzott etetése, ami

miatt csökken a víz oxigéntartalma. (Csökkenteni kellene a halak
telepítésének évenkénti mennyiségét ahhoz, hogy a víz lélegzethez
jusson és megálljon a rothadása.)
A liget és a kettes út mellett kialakított biofal bokrai elvadultak,
azokat ritkítani, alakítani kellene.
Sajnos jelenleg nincsenek olyan
pályázati lehetőségek, melyek a
liget ügyét befogadnák. Városi öszszefogásra, pályázati lehetőségre
lenne szükség. Ha ezt közösen nem
találjuk meg, évek múlva egy elvadult, és a város lakóitól elkerített
veszélyes területet találunk.
Én még bízom bennünk, váciakban, hogy összefogunk és
megoldjuk.
Bíró György

VÉRVÉTEL, KÖTÖZÉS OTTHONÁBAN!
Feszültségmentes, rohanás nélküli
egészségügyi szolgáltatások
már Vácon is!
Tel: 06-30-320-0461
www.vervetelhazhozjon.hu

Hasznos
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ANYAKÖNYVI
HÍREK
Születtek:
Csámpai Attila és Petényi
Johanna gyermeke: Szebasztián,
Spargl Péter és Rottek Annamária
g ye r me k e : Z it a , D obr o c si
Balázs Csaba és Hadnagy Nóra
gyermeke: Zétény, Kecskeméti
Gábor és Varga Linda gyermeke:
Laura, Néveri Péter és Oroszki
Szilvia gyermeke: Levente ,
Tácsik Bence és Rezák Tímea
gyermeke: Liána, Varga Ferenc
és Ujszegi Katalin gyermeke:
Dávid, Baráth Zsolt és Szabó
Katalin gyermeke: Márk Zsolt,
Kocsis Róbert és Nagy Krisztina
gyermeke: Fanni, Felméri László
Flórián és Kiss Ágnes gyermeke:
Benedek, Hunyadkürti Gábor és
Nagy Viktória gyermeke: Gábor,
Oláh László és Erőss Katalin
Mária gyermeke: Bálint, Szabó
Endre Zsolt és Ujvári Krisztina
g yer me ke: A lí z K r iszt i na,
Lengyel Zoltán és Podonyi Emese
gyermeke: Szoﬁ, Horváth Tamás
és Rafa Diána gyermeke: Alicia,
Mika István és Plank Gabriella
gyermeke: Eszter, Szántai Richárd
és Barati Zsóﬁa gyermeke: Dávid,
Péter Norbert és Garamvölgyi
Nikolett gyermeke: Mila, Vladár
Gábor és Prétor Vivien gyermeke:
Hanna Regina, Pethő István
Patrik és Boldog Enikő gyermeke:
István Nátán, Berecz László és Gál
Enikő gyermeke: Botond, Stir
Zoltán és Lestyánszki Zsanett
gyermeke: Hanna, Doroszlai
Bálint és Farmosi Henrietta
gyermeke: Bence, Lázár Zoltán
és Tövis Arabella gyermeke:
Zétény, Molnár Csaba és Kisparti
Gabriella gyermeke: Bence,
Haklik János Roland és Lőrincz
Annamária gyermeke: Zsombor,
Katona József és Baracsi Szilvia
gyermeke: Nándor, Borbély
Tamás Ádám és Skultéti Barbara
gyermeke: Marcell, Dreilinger
Richárd és Vincze Brigitta
gyermeke: Dominik, Dudás
Norbert és Hevesi Rita gyermeke:
Natália Zselyke, Vass Norbert és
Furák Klaudia Eszter gyermeke:
Alexa Natália, Jenei Norbert

és Pálmány Judit gyermeke:
Róza, Németh István és Bede
Fruzsina gyermeke: Natasa Zoé,
Czang Sándor és Gebler Renáta
Mirtill gyermeke: Mira Zselyke,
Szedlacsek Márton és Seres Anna
gyermeke: Attila, Sóhaj Róbert
és Duró Enikő gyermeke: Flóra
Annamária
Házasságot kötöttek:
Dr. Szilágyi Dávid és Dr.
Zsiga Enikő, Havas Tibor és Poór
Zsuzska, Dian Péter és Berczeli
Evelin, Rottenbacher Zsolt és
Schmidt Anna, Bálint Sándor
és Kiss Ágnes, Bacsa Péter és
Misnyovszki Rita, Borbély Levente
Péter és Kovács Anna, Jónás
Bertalan és Kovács Krisztina Gina,
Gerstmayer Péter és Mészáros
Nikolett, Major Koppány László
és Kurdi Dorottya, Lobmayer
Miklós Joakim és Gyombolai
Dóra, Eckhardt Tibor és Wölﬁnger
Viktória, Kiss Gábor és Fábián
Klaudia, Tóth György és Seres
Hajnalka, Sósik Ádám és Veres
Anita Katalin, Hugyecz Róbert
és Fábián Anita, Gazsó László és
Kollár Patrícia, Stedra Bence és
Vastag Dorottya, Mangó Bence és
Ujvári Szilvia, Gyurcsányi Ákos
Bendegúz és Igaz Orsolya Györgyi,
Botka Ádám és Széles Gréta, Jakus
Béla és Marx Kinga, Adame István
és Sasvári Erika, Hricsovinyi
Árpád és Nagy Brigitta, Bossányi
Balázs és Bokros Szilvia, Laluja
Patrik és Kormosói Luca Anna,
Zana Tibor László és Rácz Éva,
Repicki Balázs és Kiss Krisztina,
Erdei Tibor és Nyári Edina, Pintér
Izsák és Bartolovics Amanda,
Molnár Csaba Ferenc és Ledvényi
Enikő, Csernák Ádám és Madár
Viktória, Marosi Gyula és Takács
Ágnes, Mester László Tamás és
Kollár Krisztina
Elhunytak:
Kerekes László /1952/, Poljak
Antalné sz: Csorba Erika /1971/,
Bross Sándor /1933/, Vas László
/1938/, Wittmann György József
/1944/, Orlik János /1955/, Gazdag

Szilveszterné sz: Zsíros Márta
/1945/, Ujhelyi Sándorné sz: Márk
Ágnes /1944/, Laczkó Tiborné sz:
Rohály Rozália /1934/, Sztranyán
Ferenc /1955/, Tamás Sándorné sz:
Mészáros Klára /1938/, Makrai
Ferenc /1960/, Koós Pálné sz:
Dornai Márta Magdolna /1932/,
Szabó András /1944/, Picur Romen
/1970/, Kapornai Istvánné sz: Kis
Julianna /1934/, Tóth Zoltánné
sz: Jánka Mária /1928/, Vincze
István /1941/, Lédermajer Lajos
/1939/, Harmos Istvánné sz:
Csákvári Ilona /1923/, Mándity
Józsefné sz. Kisparti Mária /1959/,
Németh Mátyás /1949/, Lengyel
László Miklós /1948/, Tóth Lajosné
sz. Kovács Juliánna /1925/, Dóra
Sándorné sz. Talpas Edit Mária
/1948/, Osváth Zoltán /1950/,
Paksy Józsefné sz. Pintér Mária
/1925/, Fehér Mihályné sz. Pántos
Julianna /1959/, Bartalos Miklósné
sz. Nyéki Emese /1937/, Dévai János
Istvánné sz. Kayzer Olga /1931/,
Kalácska László /1958/, Szucsik
László /1959/, Horváth Gyuláné
sz: Jónás Julianna /1931/, Schekk
Istvánné sz: Bach Magdolna
/1939/, Barnóki Mihályné sz: Pfaff
Kunigunda /1937/, Kovács Attila
János /1937/, Péntek Sándorné
sz: Puskarcyk Ilona Anna /1929/,
Jánosi Ágnes /1959/, Fordán Tibor
/1938/, Kozák Tibor /1961/, Hász
Mártonné sz: Ország Rozália
/1930/, Berki Istvánné sz: Szőrös
Klára /1955/, Karanyicz Imre
/1930/, Petrovics László /1953/,
Gálné Balogh Gyöngyi Gizella
/1960/, Székely György /1946/,
Rónai Ferenc /1930/, Lőrincz
Károly /1933/, Dancsó János
/1942/, Schönek Valéria sz: Tolvaj
Valéria /1943/, Czinege Ferencné
sz: Szász Margit /1926/, Kiss Lajos
József /1943/, Dalmi Józsefné sz:
Váradi Anna /1923/, Paczelt Iván
Györgyné sz: Katona Magdolna
Ida /1939/, Németh Klára /1945/,
Lukácsovits János /1926/, Csák
Gizella /1935/, Molnár Sámuel
/1945/, Mátrai Benedek /1948/,
Eckhardt Gyula Károly /1947/

www.vac.hu

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

2018. október havi
hirdetései
Beépítetlen ingatlanok
értékesítésre:

- Vác belterület 4426/8 hsz-ú, 1263 m 2
nagyságú kivett beépítetlen terület
Mg-i földterületek haszonbérletre, eladásra

Nem lakás célú helyiségek
bérbeadásra:
- Az ingatlan címe: Vác, Nagymező utca
1. szám alatt található, 4518/11/A/46
hrsz-ú, 103 m 2 alapterületű, nem lakás
céljára szolgáló helyiség – kereskedelemszolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Március 15. tér 25.
fsz. 4. szám alatt található, 3100/A/4 hrsz-ú
179,86 m 2 alapterületű nem lakás céljára
szolgáló helyiség a hozzá tartozó 62,5 m 2
pincerésszel - kereskedelem-szolgáltatásvendéglátás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Földváry tér 16.
szám alatt található, 4513/A/2 hrsz-ú,
87 m 2 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 m
2 alapterületű, nem lakás célú helyiség kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, belterület 999
hrsz,-ú, Vác, Naszály út és a Telep utca
sarkán található „faház” – kereskedelemszolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre
- Az ingatlan címe: Vác, Budapesti főút
21. szám alatt található, 3518/A/1 hrsz-ú,
39 m 2 alapterületű, nem lakás célú
helyiség (műemléki épület) - kereskedelem
szolgáltatás tevékenységi körre

Nem lakás célú helyiségek
értékesítésre:
- Az ingatlan címe: Vác, Deákvári főtér
987/8/A hrsz-ú autóbuszvárós pavilon
Lakás szociális alapon bérbeadásra:
- Az ingatlan címe: Vác, Rádi út 14. 3.
emelet 2. szám (1 szoba, 36 m2 alapterületű,
komfortos) lakás
- Az ingatlan címe: Vác, Zöldfa utca
16. földszint 1. szám (2 szoba, 56 m2
alapterületű összkomfortos)
Lakás piaci alapon bérbeadásra:
- Az ingatlan címe: Vác, Szent István tér 4. 1.
emelet 7. szám (2 szoba, 53 m2 alapterületű
összkomfortos)

Lakás értékesítésre, nyílt
pályáztatással:
- Az ingatlan címe: Vác, Dózsa György út 3.
fsz. 1. szám alatt található, 2495/A/1 hrsz-ú,
lakás megnevezésű ingatlan (39 m 2 )
Az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. tv. 86.§ (1) j pontja szerint ezen
ingatlanértékesítés mentes az adó alól.
Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető:
www.vacholding.hu és a www.vac.hu
honlapról. Információ: Váci Városfejlesztő
Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.:
27/510-104
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.
86.§ (1) j pontja szerint ezen ingatlanértékesítések mentesek
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

Hajrá Vác!
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Klubtörténeti sikert könyvelhet el
a Dunai Sárkányok Vác
akkor azt gondoltam, hogy
eredményességben nagyon nehéz
lesz felülmúlni önmagunkat.
Er re most még nag yobb
fegyvertényt hajtottunk végre a
szegedi világbajnokságon elért

helyezésünkkel, így újra arra
gondolok, hogy ez a plafon. De ez
jó érzés, újabb kihívást is jelent,
viszont az a legfontosabb, hogy
minél többekkel megismertessük
é s me g sz e r e t te s s ü k e z t a

SPORTEREDMÉNYEK
Labdarúgó NB II.

Női kézilabda NB I.

Vác FC - Budafok:

GVM Europe Vác - DKKA:

2-1

Dorog - Vác FC:

29 - 24

1-1

Érd - GVM Europe Vác:

0-0

Siófok KC - GVM Europe Vác:

Vác FC - Soroksár:
Gyirmót - Vác FC:

0-3

Vác FC - Kazincbarcika:

0-2

30 - 27
28 - 29
GVM Europe Vác - Békéscsaba:

43 -21

Mosonmagyaróvári TE - Vác FC:

1-1

Vác - Budaörs:

1-0

Ceglédi VSE - Vác FC:

0-1

www.vac.hu

szabadidős sportolási lehetőséget
- mondta az ország egyik legjobb
sárkányhajó kormányosának
számító Szabó Miklós edző,
felkészítő.
A vezető tréner a jövőre

vonatkozó terveikről-álmaikról
is beszélt.
Első ként kiemelte, hogy
szeretnék, ha önálló beszállóés kikötő helyük lehetne, s
hozzátette, ebből a szempontból

is nag y remény t f űznek a
tervezett Vizes Sportok Háza
me g v a ló s u l á s á hoz . A z t á n
megemlítette a szponzorkeresés
jelentőségét, mint mondta, a külső
támogatások a versenyeztetési
lehetőségek, a hajópark fejlesztése
szempontjából egyaránt lényeges
segít séget je lent het ne k . A
Kálvin utcai bázisuk fejlesztését
ugyancsak nagyon fontos, sürgető
feladatnak nevezte. Szóba hozta
még, hogy országos szövetségi
szinten el kellene indítani a
kormányosképzést, hiszen a
hajókapitányoknak nagyon
nagy a felelőssége a biztonságos
sportolás szempontjából is.
- A legfontosabb a tömegbázis
er ősítése, en ne k pedig az
iskolákkal, illetve a sportos
csapatépítés lehetőségével élni
kívánó cégekkel, intézményekkel
va ló k apcsolata i n k még
szorosabbá fűzése a záloga mondta zárszóként a sikerkovács
vezetőedző.
R. Z.

EGYFOKUSZU

SZEMÜVEGLENCSÉK

%

TRANSITIONS

FÉNYRE SÖTÉTEDŐ

EYEDRIVE
LENCSÉK

Vi lágbajnok ság: Ga lambos
Péter (könnyűsúlyú egypár): 6.
hely, Ugyanitt: Csiszár Péter (a
válogatott könnyűsúlyú négypár
tagjaként): 5. hely, Ifjúsági
Világbajnokság: Szklenka Bence,
Szilágyi Konrád (kétpár): 7.
hely, Ugyanitt: Felméri Márk
(a válogatott nyolcas tagjaként):
6. hely, U23-as Európa Bajnokság:
Ács Kristóf, Bácskai Máté (a
válogatott négypár tagjaként):
1. helyezés.
A Pest Megyei Szabadidősport
Szövetség beszámoló és t isztújító
közgyűlésén a hosszú évek óta a
szövetségben t isztségviselőként
dolgozó Branizsa Györgyné (Váci
Lakóterület i Sportegyesület) és
Víg Károly (Nyársapát i Szabadidő Sport Egyesület) nem jelöltette újra magát, Jezerniczky Att ila
ügyvezető elnök egyedi tárgyjutalommal és díszoklevéllel köszönte
meg a szövetségben végzett évt izedes munkájukat.

LENCSÉK

AUTÓVEZETÉSHEZ

Váci evezős sikerek nemzetközi versenyeken
A lassan befejeződő
ver senyszezonba n nag yon
sok szép sikert elértek a Vác
Városi Evezős Club versenyzői
a k ü l ön b ö z ő n e m z e t k ö z i
versenyeken.
Ifjúsági Európa Bajnokság:
Szklenka Bence (egypár): 10.
hely, U23-as Világbajnokság:
Ács K r istóf, Bácsk ai Máté
(a válogatott négypár vezős
tagjaként): 4. hely, Felnőtt
Európa Bajnokság és Felnőtt

Dr. Szandányi Judit szemész főorvos
Schulcz - Koncz Andrea
optometrista, mester látszerész
Címünk: Köztársaság út 10. - 12.
Nyitva:
H - P: 9 - 17.30, Szombat: 9 - 12.30
Tel.: + 36 30 789 - 4123

KEDVEZMÉNNYEL!

EYEZEN
LENCSÉK

DIGITÁLIS
KIJELZŐKHÖZ

Ajánlatunk
unk 2018.
2018. szeptember
szeptembe 17. és november
ber 30. között
közö tt érvényes.

Története eddigi
legsikeresebb idényeként
köny ve l het i e l a 2018 - a s
szezont a Dunai Sárkányok
Vác, ami a Szegeden rendezett
Sárkányhajó Klub Legénység
Világbajnokságon elért
eredményeknek köszönhető
elsősorban.
A Maty-éri pályán és a belvárosi
Tisza-sza kaszon rendezet t
világversenyen a váci egyesület
százhuszonhárom - nagyrészt
saját igazolású, részben más
klubokból, idegenlégiósként beülő
- versenyzővel képviseltette magát.
A huszon három magyar
éremből nyolcat (négy aranyat,
három ezüstöt, egy bronzot) a
Dunai Sárkányok Vác egységei
sze r ez te k meg , s ezze l a z
egyesület - a legeredményesebb
hazai klubként - 30 ország
140 csapatából az éremtábla
harmadik helyén végzett.
- A 2017-es szezon is kiugróan
si ke r e s volt k lubu n k n a k ,

Születés Hete, a családdá válás ünnepe

ESSILOR
CRIZAL
LENCSÉK

allas @ elek t rosz ig et . eu

Vác városában másodi k
alkalommal 2018. október 10.
és 13. között
Immáron másodszor
kerül megrendezésre Vácott
a Születés Hete Fesztivál. Az
országos szakmai, kulturális és
tájékoztató rendezvénysorozat
(www.születeshete.hu) szervezői
2005 óta az ország különböző
he lyszí nei n ápr i lis 1. és
október 31. között várják az
érdeklődőket.
A rendezvényt Vác Város
Ön kor m á nyzat Szociá l i s
Szolgáltatások Háza, illetve
az intézmény a lapít ványa,
a Jótevő k Háza A lapítvány
közösen szervezi. A 2009-ben
létrehozott
A lapít vány már több
programot szervezett közösen
az intézménnyel, mint
például 2009 és 2015 között
7 alkalommal Vác Főterén a
Jótevők Napját. 2017 januárjától
az Alapítvány elindította az
Átjáró Mentálhigiénés Irodát
a 2600 Vác, Március 15. tér
16. számú épület átjárójában
kialakított irodában. Az iroda
testi és lelki egészségpontként
működik a város központjában,
ahol pszichológiai, életmódbeli
és egészségügyi tanácsadásokon
lehet részt venni.
2018. október 10. és 13. között
a Szociális Szolgáltatások Háza
pszichológusával és területi
védőnőivel együttműködve
rendezik meg az Alapítvány
önkéntes szakemberei a város
második Születés hetét.
A program a Madách
Im r e Műve lődési Köz pont
Mak lári termében ker ül
ismételten megrendezésre,
ahová a várandósokat, illetve
a kismamákat gyermekükkel
együtt várják a szer vező k.
A helyszínen lesz szoptatási
é s p e le n k á z á si le he tős é g ,
illet ve az előadások is
szabad és nyitott légkörben,
a b a b a - m a m a k lu b o k h o z
hasonló hangulatban lesznek
megtartva.
A rendez vénysorozat fő
célkitűzése, hogy a látogatók
minél szélesebb körben jussanak
hiteles információk hoz

a várandósággal, a
szü lésse l és szü letésse l, a
csecsemőgondozá ssa l és a
kisgyermekkorral kapcsolatban
a vá r osba n te vé ke nyke dő
sza kember e k á lt a l t a r tot t
előadások és intera kt ív
beszélgetések során. Erről a
szervezésben részt vevő, illetve
a témákat összeállító védőnők,
pszichológusok, szülésznők,
szoptatási tanácsadók, dúlák,
pedagógusok , hordozást
oktató szakemberek,
alternatív gyóg yászati
központok, játszóházak, illetve
közhasznú civil szervezetek
gondoskodnak.
Az előadások fő ként
a vá ra ndósság, a szü lésszületés, a szoptatás/táplálás, a
csecsemőgondozás, a hordozás,
a z a ny áv á - apáv á v á l á s , a
csecsemőkor és kisgyermekkor
test i, le l k i vá ltozá sa i, a
beszédfejlődés, a családdá válás
kihívásai, illetve a bölcsődei és
óvodai nevelés témakörök köré
szerveződtek.
A szer vező k remélik,
hog y a z idei évben i s sok
érdeklődőt fognak vonzani a
változatos előadások, illetve a
sokszínű családos programok.
A szünetekben lehetőség lesz
életvezetési és mentálhigiénés
tanácsadásokon részt venni,
továbbá információkat gyűjteni
a v ác i é s a Vác k ör nyé k i
kisgyermekes családoknak
szóló szolgáltatásokról.
Szeretettel várunkk
ismételten a programunkra
minden babára vág yót,
várandóst, any ukát és
családjukat, illetve a témával
foglalkozó szakembereket!
Klinger Mária, pszichológus

Hirdetés
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Csatlakozz
folyamatosan
növekvő
közösségünkhöz!
Közép- és Kelet-Európa
legnagyobb nyomdája, az
Ipress Center folyamatos munkarendbe
· betanított munkásokat (nyugdíjasokat is)
· nyomdaipari szakmunkásokat, gépmestereket,
SBLUªSPTPLBU 
UBSHPODBWF[FUìLFU
· elektromos karbantartókat

keres

SZEPTEMBER-OKTÓBERBEN

Jelentkezni a
recepción
(2600 Vác, Nádas
utca 8.) leadott
önéletrajzzal vagy a
hr@ipresscenter.hu
e-mail címen lehet.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A
+36 30 413 2120 TELEFONSZÁMON KÉRHETŐ

Váci partnerünk, a Con tech K . részére
keresünk munkavállalókat,
betaníto munkásokat 3 mƾszakos
munkarendben, kiemelt bérezéssel:

^ǌĞƌĞůƅͬŽƉĞƌĄƚŽƌ
sƵůŬĂŶŝǌĄůſͲŬĂǌĄŶŬĞǌĞůƅ
ůůĞŶƅƌǌƅͲďĠůǇĞŐǌƅ
munkakörbe.
Ju atások: kafetéria, 13. havi Įzetés,
100%-os ú kƂůƚƐĠŐtérítés.
Jelentkezés:

önéletrajzzal a job61@prohumanallas.hu címen.
Bƅvebb tájékoztatás a +36 70 440 3610 telefonszámon

LED-es izzók

635Ft-tól
Ft tól

