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A felvidéki testvérváros, Ipolyság korábbi
polgármestere vehette
át az idén - a nemzeti
ünnepen - Vác legrangosabb elismerését.

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

Akadálymentesítéssel,
színészbejáró és új illemhelyek kialakításával is
készült az új évadra a
nyári szünetben a Váci
Dunakanyar Színház.

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

5. oldal

9. oldal

10. oldal

12. oldal

TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZAT

A VÁCI VÍZIKÖZMŰ-TÁRSULAT ÜGYFELEI RÉSZÉRE

A Szociális Szolgáltatások Há za a közalkalma zot tak jogállásáról szóló” 1992. évi X X XIII . tör vény 20/A . § alapján pályá zatot hirdet
ÁTMENETI SZÁLLÓ ÉS MENEDÉKHELY SZOCIÁLIS SEGÍTŐ
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Rákóczi tér 20.
Feladatok: Szociális segítő feladatok ellátása éjszaka és nappal (hétvégén
és munkaszüneti napokon), munkaköri leírás alapján
Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, szociális segítő, gondozó és ápoló,
vagy szociális asszisztens. Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 8.
A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton: 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Kérjük a borítékon feltüntetni az
azonosító számot: 1/20-6-2015., valamint a munkakör megnevezését: szociális segítő
- elektronikus úton: Várnai Gabriella, szochaztitkarsag@gmail.com
- személyesen: Várnai Gabriella, 2600 Vác, Deákvári fasor 2.
További információ:
- telefonon, Várnai Gabriella, 06 27/501 400
- vagy a www.szocialishaz.hu honlapon.

Tisztelt Ügyfeleink!
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 00070-128/2015-ös iktatószámú
állásfoglalása alapján a Váci Víziközmű-társulat ügyfélnyilvántartását és
érdekeltségi hozzájárulás befizetési nyilvántartását hitelesíttetni kell.
A hitelesítés megtörténtéig a Váci Víziközmű-társulat személyes ügyfélszolgálata
(2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.),
telefonos ügyfélszolgálata (+36-70-342-2426),
elektronikus ügyfélszolgálata (vacivkt@gmail.com) szünetel.
Ügyfeleink megértését és türelmét köszönjük, az ügyfélszolgálat újraindulásáról
tájékoztatjuk Önöket.
Vácrátót, 2015. szeptember 11..
Tisztelettel
Dr. Balog András Levente s.k.,
Kollár Sándor s.k.
intézőbizottsági és társulati elnök
intézőbizottsági elnökhelyettes
Váci Víziközmű-társulat

Köszöntjük
a jubiláló
szépkorúakat!
Varsányi Pálné és dr. Greff József
egyaránt augusztus végén ünnepelték 90. születésnapjukat. Szépkorú
honfitársainkat Fördős Attila polgármester és Mohácsiné Dim Rita,
az Intézményfelügyeleti és Humán
Osztály vezetője köszöntötte a város
ajándékával és Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott oklevéllel.

TARTALOM

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

R E N DŐ R S ÉG I F E LH Í VÁ S!
A VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI OSZTÁLYA 13100/1697/2015.
BŰNÜGYI SZÁMON FOLYTAT ELJÁRÁST LOPÁS V ÉTSÉG ELKÖV ET ÉSÉN EK GYA N Ú JA M IAT T
ISM ERETLEN TET TES ELLEN.

A rendelkezésre álló adatok szerint egy ismeretlen nő augusztus
24 -én 15 óra 50 perc és 16 óra 10
perc közötti időben egy váci áruház
ékszerüzletében az eladó figyelmét
elterelve eltulajdonított egy 20,5 gr
súlyú arany, úgynevezett „király karkötőt”. Az ismeretlen nő hosszasan
beszéltette az eladót, valamint a vele
lévő 7 év körüli kisfiú és egy 8 év
körüli kislány folyamatosan szaladgált az üzletben, ezzel is elvonva az

eladó figyelmét. Ezt kihasználva a
nő a táskájába rejtette az ékszertmelynek értéke közel 350 ezer forint -, majd a helyszínről elsétált.
Az ismeretlen nő 30-35 éves, kb.
170 cm magas, vékony testalkatú,
fehér bőrű, az elkövetéskor vállig
érő szőke melírozott frizurája volt,
jól szituált, dekoratív megjelenésű.
A bűncselekmény idején rózsaszín, ejtett vállú, rövid ujjú felsőt
és farmer rövidnadrágot viselt.
Kérjük, hogy aki az ismeretlen
tettes kilétével vagy a bűncselekménynyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen
a Váci Rendőrkapitányságon vagy
munkaidőben hívja a 0627/505600-as

telefonszámot, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható
06 80/555111 -es„Telefontanú” zöld
számon, vagy a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
IMPRESSZUM
Kiadó:
Váci Városimázs Nonprofit Kft.
Főszerkesztő:
Ribáry Zoltán
+36-30/698-9507
A lapot készítette:
Michalik Judit
Kegyes Zoltán

Hatályos a családi csődvédelem Fördős Attila polgármester Técső
A magáncsőd egyetlen alkalommal
Szeptember 1-jén hatályba lépett a
díszpolgára
természetes személyek adósságrendezéséről jelenthető be, ha valaki igénybe vette,
szóló jogszabály, magyarán a magáncsőd
vagy másképp a családi csődvédelem
rendszere. Lényege az, hogy megelőzze
e g y- e g y s ú l yo s a n e l a d ó s o d ot t
magánszemély és/vagy család teljes
anyagi ellehetetlenülését. A kérelmeket
a kormányablakoknál lehet benyújtani.
A legjellemzőbb tartozás, amely miatt
a családi csődvédelmet 2009-ben felvetette
a KDNP, a devizaalapú hitelek törlesztése
volt, a legnagyobb hátralékot ugyanis nem
különböző közüzemi számlákkal halmozták
fel nagyon sokan, hanem a világválság
során elképesztően erősödő svájci frankban
elszámolt hitelrészletek összegződésével.
A m agáncsőd bejelenté sére a
kormányablakoknál van lehetőség.
Itt az adósnak büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkoznia kell bevételeiről,
vagyontárgyairól. Ezután az állam
elbírálja a kérvényt, és pozitív határozat
esetén csődgondnokot rendel ki, aki
meghatározott szempontok szerint
átstrukturálja a magáncsődöt kérő
személy kiadásait, illetve javaslatot tesz
bizonyos vagyontárgyak eladására.
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többé nem kérheti a csődvédelmet.
A magáncsőd 5–7 évig tarthat,
ezalatt a csődöt kérő védelmet élvez (nem
árverezhető el a háza stb.), viszont szinte
maradéktalanul be kell tartania a gondnok
által előírtakat. Ha a csődgondnok és az
adós között áthidalhatatlan ellentét áll
fenn, akkor a probléma jogi útra terelhető.
A családi csődvédelem akkor
igényelhető, ha a ki nem fizetett adósság
összege a törvényi keretek között van, vagyis
minimális csúszással nem vehető igénybe
a csődvédelem, mint ahogyan százmilliós
hátralék kifizetésének megkönnyítéséhez
és a hitel részleges leírásához sem.
Nagyon röviden végigfutva a
kritériumokat: a csődvédelem kérhető
legalább 2 milliós és legfeljebb 60
milliós tartozás esetén. Legalább egy
tartozásnak 90 napnál hosszabb idő óta
kell fennállnia. A tartozások között kell
lennie legalább egy hitelnek is, nem
csupán rezsitartozásnak. Aki ötnél több
helyre tartozik, az nem kérhet védelmet.

A kárpátaljai testvértelepülés,
Técső díszpolgári címet adományozott Fördős Attilának,
városunk polgármesterének.

A díszpolgári cím ünnepélyes
átadására a szeptember harmadik
hétvégéjén tartott hagyományos Técsői
Napok eseménysorozat adott alkalmat.
Técső és Vác vezetői négy évvel ezelőtt, 2011. októberében írták alá a testvérvárosi szerződést.
Az elmúlt néhány évben elsősorban
kulturális téren bontakozott ki az
eg y üttműkö dé s, a két telepü lé s
művészeti csoportjai, alkotóközösségei
rendszeresen vendégszerepel nek
Técső és Vác különböző kulturálisszórakoztató eseményein, ünnepein.
A te st vé r vá rosi eg y üttműkö désben különös jelentőségű a haz a i é s k ü l h on i m ag ya rok k ap csol atán ak ápol ása é s erősíté se.
Vác a múlt év végén - az Országos
Mentőszolgálat segítségével - négy,
itthon már a szolgálatból kivont, de
még tökéletesen üzemképes mentőautót
adományozott a körzeti feladatokat

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

ellátó técsői egészségügyi központnak.
A gazdasági világválság miatt a kárpátaljai magyarok különösen nehéz
helyzetbe kerültek, az ukrajnai belpolitikai krízis még tovább nehezítette
az életüket - mindezek okán több ezer
család válaszút elé érkezett, hogy a
szülőföldön maradjanak vagy másutt
próbáljanak boldogulni. Városunk az
elsők között nyújtott mentőövet. Az
önkormányzat hozzájárulása és civil
adománygyűjtés révén milliós nagyságrendű támogatást sikerült eljuttatni Técsőnek a kis jövedelműek és
a katonának bevonultatottak családjainak megsegítésére. Ezzel Vác élen
jár abban a kormányzati törekvésben,
hogy mind több magyar települési önkormányzat vállaljon részt a térség, a
helyi magyar kisebbség pártolásában.

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: Olaj Lászlóné, akinek
gratulálunk! A nyeremény átvételéhez időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. (A múlt
havi rejtvényként a Váczy-Hübschl Kálmán villa szerepelt.) Mostani feladványunk megfejtését október 15-éig várjuk!

Nyomdai munkák:
Pátria Nyomda Zrt.
Orgován Katalin vezérigazgató
Terjesztés:
MC Dekor Kft.
Megjelenik:
Vácon 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014
Hirdetésfelvétel:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/698-9507,
+36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu
A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot, hogy a beérkezett cikkeket
és leveleket rövidített és szerkesztett
formában közölje. A hirdetmények
tartalmáért a szerkesztőség semmilyen
felelősséget nem vállal.

E

gy nyár végi szombat délelőttön két hetven éve pappá szentelt
atya ünnepelte jubileumi, rubin miséjét Dunakeszin, s a szertartáson üzenetként megfogalmazódott: mindenki minden nap
találhat legalább egy alkalmat, amikor jót tehet egy embertársával, persze az sem baj, ha valaki több lehetőséget meglát, de lehetőleg egy
napunk se múljon el valamilyen jócselekedet nélkül.
Megszívlelendő, igaz, a lelkiismeretet ébresztgető figyelmeztetés. Amihez
hozzátehetjük, hogy nem kell feltétlenül nagy dolgokra gondolni. Olykor egy
falat kenyér, pár huncut forint, egy jó szó, egy kis meghallgatás, baráti látogatás, úton átkísérés, átvállalt csomagcipelés, útbaigazítás is sokat jelenthet
- nem csak annak, aki kapja, hanem annak is, aki adja.
A személyes találkozások mellett a névtelen adakozás is nagyszerű
lehetőség a jótékonykodásra - követve a bibliai gondolatot, miszerint „Te
pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik,
megfizet neked.”
Épp ennek az evangéliumi mondásnak a szellemében a nyáron úgynevezett zöld doboz került Vácott a deákvári templom kerítésére, amibe bárki
elhelyezhet valamilyen tartós élelmiszert a rászorulóknak. Az eltelt pár
hónap egyfelől szívderítő tapasztalatot jelent a civil kezdeményezőknek,
hiszen minden nap bőven jut adomány a rekeszekbe, egyre többen rendszeresen adakoznak, például van olyan vállalkozó, aki hetente többször jelentős
mennyiségű pékárut helyez a polcokra napszállta után vagy épp a hajnali
órákban. Ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy az adományok rendre el is
fogynak, vagyis bizony van szűkség, ebből következően pedig nagy szükség
van az ilyen és hasonló anonim jótékonysági lehetőségekre.
A kezdeményezők mindenesetre elhatározták, hogy a belvárosban is
kihelyeznek zöld dobozt, ott is valamelyik templom vagy plébánia közelében,
ezzel egyébként Vác lehet az első hasonló méretű kisváros az országban,
ahol két ilyen adománygyűjtő révén segíthet bárki a rászorulóknak - jóleső
titkolózással.
De a közösségi - névtelen - jótékonykodásra is van jó példa és lehetőség
városunkban, hogy csak egyet említsünk, a szeptemberi lecsófesztiválon a
versengő csapatok finomságaiból kimért egytálételekért befolyó összeg javát
évről évre egy-egy rászoruló család megsegítésére ajánlják fel a szervezők az idén is szívmelengető volt látni a beteg kisfiukért aggódó édesanya meghatott, hálás örömét.
És hát ne feledkezzünk meg a karitatív szervezetek tevékenységéről sem,
programokkal, gyűjtéssel ők is lehetőséget kínálnak, hogy aki tud és akar, az
a közvetítésükkel segítsen másoknak.

Cservenák Péter gyűjteményéből
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KRÓNIKA

KRÓNIKA
Jól halad
a vasúti
rekonstrukció

Becsengettek az iskolákban
Összességében csaknem hétezer diák ült iskolapadba szeptember 1-jén a város oktatási intézményeiben.
A KLIK Váci Tankerületének városi iskoláiban (az alapfokú intézmények
mellett ide tartozik a Madách-gimnázium is) mintegy 3000 tanuló kezdte meg
tanulmányait az új tanévben, ebben a
körben az általános iskolások létszáma
2505, közöttük 297 elsős ült be a padokba.
Még az első tanítási napon a
Váci Árpád Fejedelem Általános
Iskolában Latorovszky Gábor városi
rendőrkapitánytól a bűnmegelőzéssel
kapcsolatos fontos tudnivalókról is
tájékoztatást kaptak a jelenlévők.
A vendég hangsúlyozta, hogy
már valamennyi középiskolának
van bűnmegelőzési tanácsadója, a
továbbiakban az a céljuk, hogy az összes
általános iskolának legyen iskolarendőre,
de az óvodák körében is fontosnak tartják
a rendőrség hasonló jellegű jelenlétét.
A rendőrség egyébként - más
társszer vezetek kel ö sszefog va egészen szeptember végéig minden
kiemelkedően forgalmas, veszélyes
helyen m inden n ap felügyeletet
biztosított a tanulók biztonságos
megérkezéséhez az iskolakezdéskor.
Minden eddiginél több diák jár a Váci
Árpád Fejedelem Általános Iskolába,
az idén is ebbe az alapfokú oktatási
intézménybe érkezett a legtöbb elsős
a városban, szeptemberben már több
mint hatszáz tanuló ült az iskolapadokba.
- 2005 óta folyamatosan nő a tanulószám, minden évfolyamon három
osztályunk van 28-32 fős létszámmal.
Mára az összes többi helyi iskolát és
már-már a saját lehetőségeinket is túlnőttük. Úgy 500-520 lenne az ideális
összlétszám, ezzel szemben hatszáznál
is több diákot oktatunk-nevelünk. De ez
nem panaszkodás, különböző megoldásokkal, például a könyvtár kisebb helyre
költöztetésével, az egyik tanári osztályteremmé alakításával sikerült fenntartani

a színvonalas munka feltételeit - mondta
Magyari József igazgató (képünkön).
Az iskola 2005 és 2010 között, csaknem 600 millió forintos beruházással
kívül-belül megszépült-korszerűsödött,
s bárki láthatja, hogy ezt meg is becsülik, ma is olyan szép és tiszta az épület mint a munkálatok befejezésekor.
- A környezet is nevel, így tényleg
minden erőnkkel azon vagyunk, hogy
megóvjuk iskolánk értékeit, szépségét.
Ebben diákjaink is partnerek, ugyanakkor nagy köszönettel tartozunk az
önkormányzatnak, a holdingnak, mert
ha bármilyen hiba megjelenik, azonnal
gondoskodnak a javításról, ezzel elejét
véve, hogy egy kisebb, de elhanyagolt
gond nagyobbat okozzon. És nagy hálával tartozunk a szülőknek is, mert rendre
sokan jönnek a hívó szóra, ha elkél a
segítségük, például a nyári tisztasági
festésekkor - emelte ki Magyari József.
A vakáció idején - miközben az
Árpád-iskola biztosította a nyári
napközit a város általános iskolásainak - fel kellett újítani a konyhát,
mely alapfeladata mellett a közétkeztetésben is fontos szerepet játszik.
A beruházás azért vált időszerűvé,
mert elhasználódott a vezetékrendszer,
tehát ennek kicserélése volt a leglényegesebb feladat, de ezt természetesen járólapozás, falburkolási munka is kiegészítette.

Közel egy hónapig tartó munka
után au g u sztu s 1 9 - én átadták a
forgalomnak a kivitelezők a Kosdi
úti aluljárót is, ezzel pedig helyreállt
a város korábbi forgalmi rendje,
megszűntek az aluljáró-átépítések
miatt hosszabb-rövidebb ideig tartó
terelések, forgalom korlátozások.
L opp er t D á n iel , a b er u h á zó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
kommunikációs vezetője korábban
elmondta: a Kosdi úti aluljárót teljesen
rendbe teszik, így egyebek között a
kivitelezők átépítették-helyreállították
az útszegélyt és az útburkolatot,
felújították a vízelvezetést, valamint
újjáépítették az aluljáró világítását és
ütközőkapus védelmet is kialakítottak.
A vezető korábban azt is elmondta,
hogy m inden képpen megoldják
a z e d d ig s ok prob l é m át okoz ó
vízelvezetést is, h iszen nagyobb
esőzéseknél gyakran megállt a víz
az aluljáróban – magassága olykor a
fél métert is elérte –, sőt korábban
ismeretlen eredetű szivárgást is

tapasztaltak az egyik oldalfalon.
A z átad ás után az alu ljáró
k a rb a nt a r t á s á r a a z ü z em eltető
folyamatosan figyelmet fordít majd a
jövőben, megelőzendő komolyabb hibák
kialakulását – ígérte Loppert Dániel.

A P + R parkolók környékén is h alad a munka,
a nagyállomásnál lévő bejá rati útszak aszá n á l m á r
áll az a digitális berendezé s is, am i arról h ivatott
tájékoztatni az autósokat,
h og y va n - e s z ab ad h e l y.

Jótevők Napja ingyenes szűrésekkel,
ételkóstolóval és vásárral
Önismereti labirintus, személyes tanácsadás, elsősegélynyújtó
bemutató, ingyenes egészségügyi mérések sora, számos sportos
színpadi produkció, egészséges ételek kóstolója és kedvezményes
vására szerepelt a programban a szeptember 19-én rendezett, már
hagyományos Jótevők Napján, melynek a főtér és a városháza
udvara adott helyet.
Dr. Manninger Péter, az önkormányzat egészségügyi és szociális bizottságának elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy
ez a jótékony célú rendezvény széleskörű
összefogás eredménye, s megköszönte
minden közreműködő intézmény, szervezet segítségét, illetve külön kiemelte az
ételkóstolóhoz és kedvezményes vásárhoz
hozzájáruló őstermelők támogatását.
- Kívánom, hogy ezen a fontos
rendezvényen évről évre minél többen
tanuljanak valami újat az egészséges
életmódról, az itt kínált egészséges
ételekre gondolva pedig hozzáteszem, legyen ez az esemény a jót evők
napja is! - fogalmazott a képviselő.
Több százan vettek részt a kora
délelőttől késő délutánig tartó eseményen, érkeztek óvodai- és iskolai
csoportok, családok, s az épp Vácott
vendégeskedő turisták közül is sokan
éltek a kínált lehetőségekkel, illetve
csatlakoztak a bemutatók közönségéhez.
A színpadi bemutatók közül kiemelkedő, vastapsos sikert aratott, amikor

kisgyerekes édesanyák léptek színpadra, háti hordozóban csemetéikkel: a
különösen összeszokott párosok sportos
tánca jól érzékeltette, hogy a testmozgás
lehetősége ebben a boldog, de sok lekötöttséggel járó élethelyzetben is adott.
A szervező alapítvány 2009ben kezdte meg működését, a szociálisan és pszichésen hátrányos
helyzetű emberek é s családok
támogatását, egészségügyi prevenciójának elősegítését és társadalmi integrációját célul kitűzve.

Méltóságteljes megemlékezés Szent István ünnepén
„Óriási megtiszteltetés számomra a díszpolgári cím, amit annak tulajdonítok, hogy - nagyon sokak áldozatos munkájának köszönhetően - Vác és
Ipolyság testvérvárosi együttműködése példa értékű” - nyilatkozta a Váci
Hírnöknek a nemzeti ünnep városi megemlékezésén Lőwy János, Ipolyság korábbi polgármestere, városunk legrangosabb elismerésének idei kitüntetettje.
A hagyományokhoz híven a Szent
István napi ünnepség adott alkalmat a Pro Urbe díjak átadására is,
az idén Detre János evangélikus
lelkész, Dr. Pornói Anna főorvos
és Bogányi Tibor tanár-karnagy,
val am int a közö ssé gek köz ü l a
Vác és Vidéke Ipartestület részesült ebben a rangos elismerésben.
A művelődési központban rendezett
városi ünnepség szónoka dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke volt, aki azzal a megállapítással kezdte beszédét, hogy a váci Szent
István szobor hazánk egyik legkifejezőbb köztéri alkotása az államalapítóról.
- A váci Szent István szobor jobbjával magasba emeli a keresztet, míg
bal kezében a földön nyugtatja kardját, ez a kép rendkívül kifejező és
nagyon fontos üzenetet hordoz. Azt
sugallja, hogy nyugodjanak a kardok,
ugyanakkor mi magyarok merjük vállalni keresztény örökségünket, hiszen

nagy küldetésünk van. Tehát „Üdvözlégy kereszt, egyedüli reményünk!” mondta beszédében dr. Fabiny Tamás.
Vác új díszpolgára, Lőwy János
így fogalmazott elismerése kapcsán:
- Rendkívüli megtiszteltetés ez a
kitüntetés, eddigi életpályám legjelentősebb hivatalos díja, amit ugyanakkor közösségi elismerésnek tekintek. Hiszen nagyon sokan fontosnak
tartják a testvérvárosi kapcsolatok
ápolását, gazdagítását. Minden ilyen
jellegű partnerségben ez a lényeg,
az, hogy az együttműködés az élet
minél több területére kiterjedjen.
És ez Vác és Ipolyság esetében tényleg így van. Úgy is fogalmazhatok,
hogy a két település együtt lélegzik.
A nemzeti ünnep városi megemlékezése nagyszerű gálaműsor volt egyben, amelyben közreműködött a Vác
Civitas Szimfonikus Zenekar, Alagi
János énekművész, a Váci Harmónia
Kórus és a Váczi Néptáncegyüttes. R. Z.

Vác megőrzi a magyar
hagyományokat

tő politikai mozdulatokkal is. Ezt
kellett észrevenni 2014-ben, amikor
a kereszténység és a kultúra álcája mögött egy város arculatát akarták végérvényesen megváltoztatni.”
A kulturális és nemzeti sokszínűség
elterjedése a keresztény Európát és
a magyar nemzeti kultúrát is szétrombolhatja. A miniszterelnök ezt
tartja az európai bevándorláspolitika
legfőbb veszélyének. Szerinte a multikulturális Európából nincs visszaút, erről az egykori német kancellár,
Helmut Kohl tiszteletére rendezett
nemzetközi konferencián beszélt.
- Ma egy modern kori népvándorlás
zajlik, amellyel Európa civilizációs
arculata alakulhat át, márpedig ha
ez bekövetkezik, az visszacsinálhatatlan - tette hozzá a miniszterelnök.
Angela Merkel és David Cameron már
évekkel ezelőtt kimondta, hogy megbukott a multikulturalizmus, szerintük a
kultúrák együttélésének megteremtése
nem csak kockázatos, de óriási feladat is.
Így dr. Bóth János egykori polgármester,
aki korábban „várospolitikai bűnnek”
nevezte Vác városvezetőjének lépéseit,
ezután pedig „kirekesztő, szélsőjobbos polgármesternek” nevezte azért a
törekvésért, hogy Vác megmaradjon a
nemzeti kultúránk erős bástyájának,
bocsánatkéréssel tartozna a váciaknak.
Bár eddig senki nem kérte ezt tőle...

A magyar hagyományok és az ezeréves város kultúrájának megőrzése,
ápolása és népszerűsítése a legfontosabb Vác városának. A miniszterelnök a kulturális és nemzeti
sokszínűség elterjedését tartja az
európai bevándorláspolitika legfőbb
veszélyének. Szerinte a multikultúra
megjelenése a keresztény Európát és
a magyar nemzeti kultúrát is szétrombolhatja. Vác keresztény európai
város szeretne maradni - hangsúlyozta Fördős Attila polgármester.
A baloldal többször is, sajtótájékoztatókon, különböző fórumokon élesen
bírálja évek óta a városvezető iskolafejlesztési terveit, ráadásul elítéli a
multikulturalizmus érdekeit kevésbé
támogató, megfontolt lépéseit; ezalatt
bebizonyosodott, hogy a 19. század
óta iskolavárossá alakult Vác egyike
azoknak a városoknak az országban,
amelyek nem csak őrzik a nemzeti
kultúránkat, hanem óvják is azt, főleg
akkor, amikor a mai bevándorláspolitika ekkora veszélyt jelent az országnak.
Fördős Attila elmondta: „Európa közepén Vác keresztény, magyar
város szeretne maradni. A multikulturális közeg nem csak törvénytelen
határsértőkkel alakulhat ki, hanem
felelőtlen, hazafiatlan és megtévesz-

Állami kitüntetések
A nemzeti ünnep alkalmából kimagasló szakmai munkája elismeréseként
a Magyar Érdemrend Középkeresztje
(polgári tagozat) kitüntetésben részesült Beer Miklós, a Váci Egyházmegye
püspöke. Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt
(polgári tagozat) kitüntetést vehetett át
Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke. Salamon Beáta, a MÉTA magyar
népzenei együttes zenekarvezetője, a
Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti
Szakközépiskola és Zeneiskola tanára a Magyar Arany Érdemkeresztet
(polgári tagozat) vehette át. Ugyancsak
rangos elismerésben, a Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat
kitüntetésben részesült a váci származású Kalocsai Zsuzsa Jászai Mari-díjas
színművész, Érdemes Művész, a Budapesti Operettszínház magánénekese.

Egyre több adomány
kerül a zöld dobozba
Konzervek, tartós élelmiszerek
és pékáruk is naponta kerülnek a
deákvári Jézus Szíve templomhoz
kihelyezett zöld adománydobozba.
A kialakított rekeszeket június óta
folyamatosan töltik a lelkes segítők.
- Hálásak vagyunk minden adományozónak, akik időről-időre elhelyeznek
különböző élelmiszereket a rászorulóknak a deákvári templom kerítésére
júniusban felszerelt zöld dobozban, a
tapasztalatok azt mutatják, hogy tényleg hiánypótló ez a karitatív kezdeményezés - értékelte az első hónapokat
az egyik ötletgazda, Pető Csilla. - A
jó ügyet felkaroló, és a gyűjtőt szemmel tartó Rolik Róbert plébános atya
elmondása szerint egyre többen vannak, akik rendszeresen elhelyeznek
adományt a dobozban, illetve az is

megfigyelhető, hogy a rászorulók egyre
inkább megszokják, hogy itt mindig
találnak maguknak élelmiszert. Hozzáteszem: nagyon nagy segítségünkre
van egy magát megnevezni nem akaró
vállalkozó, aki heti rendszerességgel
segít jelentős mennyiségű pékáruval.
A lelkesítő tapasztalatok alapján az a
célunk, hogy a belvárosban szintén
legyen zöld doboz, ezzel egyébként
Vác lenne az első olyan kisváros az
országban, ahol két ilyen gyűjtő is van.
Pető Csilla végszóként
megfogalmazta: köszönettel várják
m ind en seg íten i szá nd é kozó
felajánlását-adományát, s bíznak benne,
hogy mind többen átérzik a mottó
igazságát, miszerint „Jónak lenni jó”.
A gyűjtődobozt hosszú távra tervezték az ötletgazdák. A cél az, hogy
az év minden napján lehessen adományozni és így minél több rászorulóhoz
jusson el a rekeszek tartalma. Ribáry Z.
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Ünnepi megemlékezés a zsinagógában
Szeptember 6-án ünnepi eseménynek adott helyet a váci zsinagóga ugyanis 150 éves az épület, amely 2008-ban gyönyörűen megújult.
Házigazdaként Turai János, a
Váci Zsidó Hitközség elnöke röviden vázolta a közösség történetét,
mely az 1840-es évek elejétől íródik,
de a fő hangsúlyt a jelenre helyezte.
A jelenre térve emlékeztetett, hogy
húsz éve sikerült újjáalakítani a közösséget, 2008-ban megújulhatott a zsinagóga,
majd a holokauszt emlékévben a kormány
által létrehozott civil alaptól elnyert forrásokból más felújítások is megvalósulhattak,
az Óberlander téri izraelita sírkertben.
- Egyúttal visszaállítottuk az ősi működési körzetet, amelybe a vácin kívül az
aszódi, gödöllői, dunakeszi, szentendrei,
szobi járás tartozik még, továbbá a felvidéki Ipolyság körzete. Létrehoztuk a
Duna-Ipoly-Galga Regionális Holokauszt
Oktató-Kutató Központot. A területünkön
zömmel szórványban élnek még zsidók, de
számos emlék maradt közösségeik után,
nagyon fontos, hogy ezeket helyben ápoljuk illetve a dokumentumokat, tárgyakat
összegyűjtsük itt, hogy bemutathassuk
az utókornak. Ebben nagy tisztelettel
kérjük a különböző települések segítségét - emelte ki beszédében Turai János.

Turai Valéria, a Duna-Ipoly-Galga Regionális Holokauszt Oktató-Kutató Központ ügyvezetője küldetésükről elmondta:
fő céljuk Vác és a régió holokausztkori
történetének kutatása és hiteles bemutatása, történelem tanárok továbbképzése
a holokauszt oktatásának módszereiről,
előadások, konferenciák, tanulmányi versenyek szervezése, pályázatok kiírása,
a fiatalok bevonása a kutatómunkába,
tanulmányi és kutatási segédanyagok kiadása, kapcsolattartás iskolákkal, tankerületi felügyelőkkel, önkormányzatokkal.

- Az alapítást követően jelentős kormánytámogatást kaptunk intézményünk
és környezete továbbfejlesztésére. Célunk,
hogy a központot minél előbb megismerjék és elfogadják a régió településein - mondta zárszóként Turai Valéria.
A beszédek után az ünnepi esemény
nagyszerű kulturális műsorral folytatódott, a zsidó zenét idehaza és külföldön is
nagy sikerrel népszerűsítő Hansa zenekar
rendkívül gazdag összeállítással örvendeztette meg a jelenlévőket - érzékeltetve,
hogy a zsidó zenének az ünnep, a hit, a család, az otthon egyaránt központi témája.
Turai János, a Váci Zsidó Hitközség
elnöke a vendégek soraiban köszönthette többek között Mordechay Wallert,
az izraeli nagykövetség főkonzulját,
Gazsó Mónikát, a Miniszterelnökség
Kiemelt Társadalmi Ügyekért Felelős Államtitkárságának vezetőjét,
Harrach Péter országgyűlési képviselőt,
a hitközség holokauszt központja révén
érintett régió járásainak számos vezetőjét, Lőwy Jánost, Ipolyság korábbi
polgármesterét, a váci önkormányzat
vezetőit, több intézmény képviselőjét.

Óvni kell a beléptető
eszközöket
Sajnos sok gondot
okoz - a plusz költségekről nem is beszélve
- a városközponti védett
övezet beléptető rendszerét üzemeltető Váci
Városfejlesztő Kft-nek,
hogy az utóbbi időben
gyakoribbá váltak a
szándékos rongálások illetve a figyelmetlenségből adódó károkozások.
Steidl Levente, a Váci Városfejlesztő
Kft. illetékese hozzátette: nagy probléma az is, hogy például az Eötvös utcai
beléptető oszlop előtt rendszeresen parkolnak gépjárművükkel behajtási engedéllyel nem rendelkező személyek, akik
a kapu előtti szűk helyen manőverezve
szinte rendszeresen nekimennek autójukkal az oszlopnak és/vagy az informatikai-kommunikációs berendezésnek.
A berendezéseknél elhelyezett tükröket
is gyakran javítani kell - ez viszont egyértelműen szándékos károkozásból adódik.
A főtér-főutca fejlesztéséhez kapcsolódóan három ponton, a kompnál, a postánál
és az Eötvös utca-Széchenyi utca kereszteződésében készült beléptető berendezés, amelyek a városközpont közlekedési
biztonságát szolgálják - közös felelősség,
hogy betölthessék szerepüket, ezért a
Váci Városfejlesztő Kft. kéri a lakosság
segítő közreműködését a megóvásukban!

Ingyenes hallásvizsgálat és hallókészülék
próbahordás Vácott

Mintha nem egy Vácon élnénk...
Elég csak végigsétálni a főtéren, a főutcán, a Duna-parti sétányon, és gondoljunk csak bele, hogy nézett ki öt éve a város közponja.

De hozzátehetjük, hogy ha valaki elmegy
a Tragor Ignác Múzeumba, tapasztalhatja:
új kiállítótérrel bővült az intézmény,
újabb állandó kiállításnak helyet adva.
Ami legalább ilyen fontos, hogy ma
már korszerűbb és energiatakarékosabb
a város közvilágítása, ez azt is jelenti,
hogy sokkal kevesebbe kerül Vácnak.
Városszerte 3260 új, kisebb fogyasztású, de
nagy fényerővel bíró ledes lámpatest került
az oszlopokra, míg a leszerelt régebbi, de
még kifogástalanul működő lámpák olyan
helyekre kerülnek, ahol eddig hiányzott
ez a szolgáltatás. A megtakarítást pedig
további fejlesztésekre lehet felhasználni.
A kibővített Naszály úti aluljáró már újra
a lakosoké és a Kosdi úti aluljáró is megújult.
Mindkét váci vasúti megállóhelyet
korszerűsítették, a környéken pedig
parkolóhelyek épültek.
M eg úju lt a vá ros té r fig yel ő
kamerarendszere és a belvárost új

kamerákkal szerelték fel, ami növeli a
váciak biztonságérzetét.
A biztonságérzetet növeli majd az új
gátrendszer, ami - minden ezzel ellenkező
hírrel szemben - megépül. Már évekkel
ezelőtt felmerült a mobilgát megépítése,
de pénz sokáig nem volt hozzá, ezért az
önkormányzat uniós támogatásra pályázott.
Ehhez a kormány a nemzeti forrás keretén
belül biztosított másfél milliárd forintot.
Időközb en k iderü lt, hogy az
eredeti tervek alapján készülő gát nem
biztosítana megfelelő védelmet, ezért
a mostani városvezetés egy új védmű
kiépítésében látta a megoldás lehetőségét.
Emiatt újra kell tervezni az egész
folyamatot, tehát a nagyobb biztonság
értelemszerűen több pénzbe kerül.
Ennek érdekében lobbizott a város
a kormánynál. Sikerült hazai forrásból
kiegészíteni a megnyert összeget 700
millió forinttal, így már 2,2 milliárd áll
rendelkezésre, vagyis a több pénzből
sokkal biztonságosabb gátrendszer épülhet.
Az új tervek szerint - a megemelt
többletvíznyomás miatt - az alaptest
alatti szádfalas védelem átlagosan 8
méterről 10 méterre változik, míg a
térfelszín felett 1 méterrel kell megemelni
a tartóoszlopok és a pallózás magasságát,

– Mit gondol, miért ilyen alacsony azoknak
az aránya, akik segítséget kérnek?
– Úgy vettem észre, hogy az indokok között a
legelső helyen a félelem áll. Többen attól tar‐
tanak, hogy a hallásvizsgálat után bebizo‐
nyosodik, valóban baj van a hallásukkal, és
hallókészüléket kell majd viselniük. Pedig a
panaszok nem szűnnek meg a diagnózis
elmaradásával, sőt a kezeletlen hallásprob‐
léma komoly következményekkel járhat.
– Mégis milyen következményekre lehet
számítani?
– Sajnos, amennyiben valaki nem kér időben
segítséget, előfordulhat, hogy végül már a leg‐
modernebb hallókészülékkel sem tudunk
segíteni. Ráadásul a halláscsökkenés rányom‐
hatja a bélyegét az érintett társasági életére
is. Nem egy páciensem mesélte, hogy végül
azért szánta rá magát a vizsgálatra, mert
egyre több konliktusa akadt környezetével a

Amplifon Hallásközpont
Vác, Köztársaság utca 10-12.
Bejelentkezés: 06-27 620-573

hallásproblémája miatt. Egy idő után elju‐
tottak oda, hogy kerülték a társaságot, sőt
olyan is előfordult, hogy bizonyos em‐
berekkel azért nem álltak szóba, mert úgy
érezték, hogy az illető túl halkan, vagy túl
gyorsan beszél. Erre akár több évtizedes
barátságok is rámehetnek.
– Gondolom a hozzátartozók, barátok is
érzékelik, hogy valami megváltozott.
– Ez így van. Ők a legtöbbször annyit tapasz‐
talnak az egészből, hogy a hallásproblémával
élő családtagjuk, ismerősük kerüli őket. Akár
a korábban nyitott, társasági emberek is befe‐
lé fordulóvá válnak, kivonják magukat a
beszélgetésekből. Amíg valahogy nem jönnek
rá, hogy mindezek a halláscsökkenés követ‐
kezményei, nem igazán értik, hogy mi
történik valójában.
–Milyen tünetekből lehet következtetni arra,
hogy hallásproblémával állunk szemben?

– Az érintett jóval hangosabban beszél a
környezetében lévőknél, amivel zavarhatja a
társalgásban részvevőket. Emiatt rendkívül
kellemetlen helyzetekbe kerülhet. A beszél‐
getések során gyakran visszakérdez, vagy
nem arra válaszol, amit kérdeznek tőle. És
akkor még nem beszéltünk a klasszikus, min‐
denki által jól ismert tünetről: a televízió vagy
a rádió átlagon felül hangerőn történő hall‐
gatásáról, ami nem csak a szűk környezetün‐
ket, még akár a szomszédainkat is az őrületbe
kergetheti.
– Mit tanácsolna mindazoknak, akik a halláscsökkenés tüneteit érzékelik magukon?
– Nem érdemes halogatni a döntést, hiszen a
nem kezelt hallásprobléma visszafordíthatat‐
lan következményekkel is járhat. Érdemes az
első tünetek észlelésekor ellátogatni egy
hallásvizsgálatra, hogy a diagnózis függvé‐
nyében időben megkezdődhessen az eset‐

A Belügyminisztérium éves fejlesztési
terve részeként 1,6 milliárd forinttal
támogatja, hogy magasabb gátrendszer
épüljön Vácott. Így garantálható, hogy
nagyobb árvizek esetén is megóvják a
váciak életét, ingó és ingatlan vagyonát.
Ezzel lehetővé válik, hogy egy aprólékos,
biztonságos, a régebbinél sokkal alaposabb
terv készüljön. A Belügyminisztérium
támogatása biztosítékot jelent arra,
hogy a munkák folytatódnak, vagyis
a források nem vesznek el, hanem
időt nyert a város az erősebb és
hatékonyabb gátrendszer megépítésére.

A hallásproblémák miatt évtizedes
barátságok is tönkremehetnek.

leges halláspanasz korrigálása, hiszen így
lehet a lehető legjobb hallásélményt elérni.
Véleményem szerint nem érdemes lemon‐
dani a nagy családi beszélgetésekről, a bará‐
tok, ismerősök társaságáról. A legtöbb
esetben a megfelelő hallókészülék használata
lehetőséget nyújt arra, hogy újra élvezzük az
élet örömeit.
– Mit kell tennie annak, aki szeretne részt
venni egy ingyenes hallásvizsgálaton?
Az érdeklődőknek nincs más dolga, mint fel‐
hívni a 06-27 620-573‐as telefonszámot, és
egyeztetni egy időpontot munkatársainkkal.
Szeretném kiemelni, hogy nem csupán a
hallásvizsgálat, a hallókészülék kipróbálása
is teljesen ingyenes, és nem jár semmiféle
kötelezettséggel. Várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt 2015. október 1-től
31-ig a Vác, Köztársaság utca 10-12. szám
alatt található Amplifon Hallásközpontba!

Szeptember első hetében elkezdődött
a híres Kőszentes híd restaurálása,
h á rom sz ob rot el sz á l l ítot t a k a
fe l a d at t a l m e g b í z o t t H o r v á t h
Tibor szobrászművész műhelyébe.
Az idei városi költségvetésből
biztosított forrásból megvalósuló, a
Nemzeti Kulturális Alap támogatását
is elnyert felújítás a szobrokon kívül
a híd mellvédfalát is érinti, ezért a
munkálatok alatt ideiglenesen sor
kerülhet egyoldali járdalezárásra.
Az országban egyedülálló, a Gombás
patakon átívelő barokk Kőszentes híd
szobrait minden évben téliesítik, azaz
lepellel borítják, de még ez sem volt elég
arra, hogy teljes mértékben megvédjék
az 1760 körül készült faragványokat a
változékony időjárás viszontagságaitól.
A patinás szobrok restaurálásával
megbízott Horváth Tibor már hosszú
évek, évtizedek óta ápolja, renoválja a
város kőszobrait, nagy tapasztalata van
ebben a nagy kihívást jelentő művészi
munkában.
Az országosan egyedülálló kőszentes
híd 1753-1757 között Althann Mihály
Károly püspök megbízására készült,
Nepomuki Szent Jánosnak, a hidak
és kikötők védőszentjének tiszteletére.

Nincs gátja a gátépítésnek

EZT LÁTTA
A
TÉVÉBEN

Interjú Kovács Zita hallásspecialistával
Az elmúlt évtizedekben az életmódunkból adódóan általánossá váltak a kisebb-nagyobb
hallásproblémák. Nemzetközi kutatási adatok szerint ezer emberből száznak van
valamilyen fokú halláscsökkenése, azonban közülük alig húsz tesz valamit a panasza
megszüntetésének érdekében. Kovács Zitát, a váci Amplifon Hallásközpont vezetőjét
kértük meg arra, hogy meséljen nekünk tapasztalatairól.

ami jelentős többletköltséget jelent.
A váciak biztonságát, az értékeik
megóvását segíti egy komplexebb
gátrendszer megépítése. Csakhogy ez
azt jelenti, hogy az eredetileg tervezett
határidőt nem lehet tartani, ezért a
beruházást el kell nyújtani. Ennek
érdekében a kormány azt javasolta, hogy
szakaszolják a beruházást és az első szakaszt
még 2015 végére átadják a kivitelezők.
Egy biztonságosabb gátrendszer sokkal
alaposabb, időigényesebb tervezést igényel,
nem beszélve a program megvalósításához
szükséges közbeszerzési eljárás kiírásáról
és a minőségi kivitelezéséről. Emiatt
az önkormányzat azt szeretné, hogy
az eredetileg – a kormány által kért –
tervezett határidővel szemben a következő
évekre csússzon át a megvalósítás
időszaka, mert csak így garantálható,
hogy valóban egy olyan gátrendszer
épüljön ki, ami a legnagyobb árvizek
esetén is védhetővé teszi a várost.
Ezt a fontos beruh ázást már
részben el lehetett volna indítani, ha
az előző városvezetés gondolt volna a
tervezésnél a magasabb árvízszintre
é s komolyabban veszi a váciak
biztonságát, azaz nem az olcsóbbnak
tűnő gátrendszer mellett teszi le a voksát.

Megújul
az egyedülálló
Kőszentes híd

Magyarország egyik kiemelt zarándoklata a váci Mária-búcsú, melyet a
szeptember 12-ei névnaphoz legközelebbi hétvégén tart a Hétkápolna-kegyhely
plébániája - összefogva a püspökséggel
- a Szűzanya tiszteletére. Az idén is több
százan vettek részt a szertartásokon, a

helyi hívek mellett nagyon sokan jöttek
a kétnapos eseményre az egyházmegye
más településeiről, az ország távolabbi részeiből, sőt a határokon túlról is.
A vasárnapi főpapi szentmisére a hagyományokhoz híven a legtöbben a
dómtól induló körmenetben érkeztek.

A Katolikus Társadalmi Napokon
(KATTÁRS) a Magyar Karitász is rendre
képviselteti magát. Az idén - szeptember
második hétvégéjén - Debrecenben
rendezett eseményen ugyancsak jelen
voltak, soraikban a Váci Egyházmegyei
Karitász önkéntesivel, akik elsősorban

a
kisgyerekeket
csábító
kézműves
foglalkozással várták az érdeklődőket.
Mint Gyurcsán Csabáné, a városi szervezet
igazgatója elmondta: az ilyen és hasonló
események kiváló alkalmat kínálnak arra,
hogy megszólítsák a családokat, kérve
támogatásukat a rászorulók segítésében.
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Európai Mobilitási Hét váci részvétellel

Mándli Gyula olvasóként
is gyakori vendég lesz
a városi könyvtárban

Negyvenhét ország több mint kétezer városa - köztük
Vác is - csatlakozott idén az Európai Mobilitási Héthez.

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

A Váci Hírnök
terjesztésével kapcsolatos észrevételeket
a 06-30/583-6767-es,
a 06-30/698-9507-es és
a 06-20/219-8921-es
telefonszámokon várjuk!

- A nem zetközi
kezdeményezés célja,
hogy népszerűsítsük az
alternatív közlekedést.
A zt, h og y autózás
helyett lehetőség szerint
minél többször és minél többen inkább
gyalogoljunk, kerékpározzunk, vegyük
igénybe a közösségi közlekedést. De
ugyanilyen lényeges, hogy a helyi
hatóságok intézkedéseket
hozzanak a fenntartható
közlekedés térhódításáért mondta Mokánszky Zoltán
alpolgármester. - Ez az esemény nagy
hangsúlyt helyez arra, hogy fontos
változtatni a szokásainkon, egyrészt
saját egészségünkért, másrészt a
közösségi cél, a környezetszennyezés
c sök kenté se é rd eké b en . H iszen
gondoljunk csak bele, milyen sok időt
töltünk autóban, adott esetben dugóban
vesztegelve, ez stresszhelyzetet jelent.
A légszennyezés pedig hihetetlen
mértékű, globális káros hatása szinte
b el áth atatl an. A tud atform ál ást
nem lehet elég korán kezdeni. Már
a legkisebbeknél el kell kezdeni.
A szervezők ennek a törekvésnek
a jegyében elsősorban a gyerekeket
és fiatalokat igyekeztek megszólítani
Nagyon sok óvodás illetve általánosés középiskolás vett részt a kajak-kenu
sportágat népszerűsítő programon,
amelynek a Váci Kajak-Kenu baráti
Kör Egyesület volt a házigazdája, és
a fiataloknak külön élményt jelentett,

az eseménysorozat programjaival, de
családi kikapcsolódási lehetőséget
i s k í n á l t a k , N a s z á l y- t ú r á v a l ,
spor tos- t á n cos b emut atók k a l ,
a z M D C z en ek a r kon c er t j é vel .
A programsorozat nyitányaként
pón ilovas- é s rendőrségi kutyás
b emutatón vehettek ré szt a
Hétk ápol n á n á l az óvod á kb ól é s
iskolákból érkező gyerekcsoportok.
Nagyon népszerű volt a kajak-kenu
sportágat népszerűsítő program
- a kisebbek medencés ügyességi
ver s enyen in du l h at t a k h aj ó kb a
ülve, a nagyobbak pedig a Dunán
ismerkedhettek ezzel a nagyszerű
vízi-sporttal. Közlekedésbiztonsági
é s d rog m e gel őz é si el őad á s ok at
hallhattak a tanulók az iskolákban.
Nyílt napon számos óvodás-iskolás
csoportot fogadtak bázisu kon a
tűzoltók. Aszfaltrajzverseny, óriás
puzzle kirakás, kerékpáros ügyességi
vetélkedő is színesítette a kínálatot,
itt - m in isztériu m i ajándék ként
- k isorsoltak egy kerék párt.
hogy találkozhattak a klub elnökével,
Kammerer Zoltán többszörös olimpiai- és világbajnok kajakos legendával, aki a jövő évi riói ötkarikás
játékokon is vízre száll majd a magyar válogatott küldöttség tagjaként.

Nagyszerű közösségi esemény volt a lecsófesztivál
A résztvevő lelkes csapatok mellett a négy és fél éves Lednetzky Roland is főszereplő volt a szeptember 5-én (a jótékonyság
világnapján) rendezett 11. Váci Lecsófesztiválon, ugyanis a szervezők az ő családjának ajánlották fel az egytálételekért befolyt
összeg jelentős részét, egy nagy értékű speciális babakocsi megvásárlásának segítésére.
- Roland egy vírusos fertőzés miatt mind szellemileg, mind mozgását
tekintve visszamaradt a fejlődésben.
Csak babakocsit használva tudunk közlekedni vele, elmenni sétálni, ügyeket
intézni, tényleg nagy szükségünk van
egy ilyen speciális eszközre, a mostani kölcsön van nálunk. Hihetetlenül
megható, hogy ilyen sokan mellénk
álltak ezen a nagyszerű rendezvényen,
köszönjük a támogatást a szervezőknek, minden adakozónak - mond-

ta a főzőverseny díjátadása után a
kisfiú édesanyja, Lednetzky Mónika.
A nap során, a különböző kísérő kulturális műsorszámokat, sportbemutatókat felkonferálva a szervező Vendégvárók Váci Egyesületének elnöke, Fónagy
István többször hangsúlyozta, hogy ez a
rendezvény a jó hangulatú vidám együttlét mellett a jótékonyságról is szól, nem
csupán az adománygyűjtés révén, de
azzal is, hogy a résztvevők véradással
ugyancsak segíthetnek másokon - igen

sokan éltek is ezzel a lehetőséggel.
Egyébként előzetesen 57 csapat
regisztrált a versenyre, de a kedvezőtlen meteorológiai előrejelzések
miatt néhányan távol maradtak, így
végül harminchét közösség tagjai
tüsténkedtek a kondérok körül - szerencsére az égiek szinte végig kegyesek voltak hozzájuk és a főtérre szép
számban kilátogató vendégekhez.
A résztvevők között intézményi kollektívák, céges csapatok, lakókörnyezeti
társaságok, párt- és civil szervezetek,
sportegyesületek tagjai is fakanalat
ragadtak, hogy - többé-kevésbé titkos,
de legalábbis sajátos - receptű étkeikkel
elkápráztassák a vendégeket, no és a
zsűrit. Utóbbi esetében ez legjobban a
Varsa közi lakóközösségnek, a Contitech

cég csapatának és első helyezettként
a Lecsó-Kol fantázianevű baráti társaságnak sikerült. A díjat átvevő képviselőjük kérdésre elmondta: lecsójuk
különlegességét a bele rakott puliszka, füstölt padlizsán és gomba adta.
A helyezetteknek és a különdíjasoknak
a rendezvény fő támogatója, az
önkormányzat nevében Dr. Manninger
Péter, az egészségügyi és szociális
bizottság elnöke adta át az okleveleket
é s k upák at, de ezt megelőzően
köszönetet mondott a rendezvényért
a szervezőknek - mint fogalmazott, a
fesztivál üzenete, hogy a mai világban
különösen fontos a jótékonyság,
másrészt pedig az is, hogy legyenek
ilyen, a város közösségét összekovácsoló
vidám szórakoztató események. R.Z.

Fotó: Cservenák Péter

- Amikor ide kerültem, akkoriban
kezdődött a digitális könyvtári korszak.
Jól emlékszem, nálunk egy ilyen számítógép volt, aztán néhány év alatt sikerült
hálózattá fejleszteni a rendszert. Ezzel
párhuzamosan fel kellett dolgozni, rendszerezni kellett elektronikus formában
az állományt, hiszen a cédulakatalógus
helyett minden adat számítógépre került, megteremtve annak feltételeit, hogy
szinte minden, a kölcsönzéssel összefüggő
tevékenység ezen a korszerű módszeren
alapuljon. Ez elég komoly kihívást jelentett valamennyiünknek, de nem volt
választás, és mindenki szépen beletanult - idézte a kezdeteket Mándli Gyula.
Manapság tehát minden érdeklődő
megnézheti saját számítógépén, milyen
kötetetek szerepelnek az állományban, mi
van épp kint egy másik olvasónál, menynyit kell várni, hogy újra kölcsönözhető
legyen az adott kiadvány, hosszabbítani is
lehet interneten, természetesen könyvtárközi kölcsönzést is lehet kérni, a tagsággal
kapcsolatos ügyek ugyancsak egyszerűbben intézhetők - a kulcs tehát a távhasználat lehetősége, ami kényelmesebbé teszi a
könyvtár szolgáltatásainak igénybe vételét.
Mándli Gyula kiemelte, hogy a fejlesztésekhez folyamatosan keresni kellett a pályázati lehetőségeket, ahogy
manapság is ez ad esélyt bármilyen
előrelépésre, és szavai szerint az elmúlt
években szerencsére sok külső forrást
sikerült elnyernie az intézménynek.

Húsz éven át vezette a váci Katona Lajos Városi
Könyvtárat Mándli Gyula igazgató, aki a napokban elbúcsúzott a kollégáitól, miután nyugállományba vonul.
- Az egyik legfontosabb előrelépés
nyilván a számítógépes fejlesztés, de milyen más eredményeket emelne még ki?
- A földszintre költözött a hangtár, követve az igényt, ami a helyben használat helyett egyre inkább
a kölcsönzés felé tolódik. Ugyanitt
kialakítottunk egy rendkívül gazdag
állománnyal büszkélkedő helytörténeti
részleget. Az első emeleten található
a kézikönyvtár. A második emeleten
pedig igazán komfortos helyet kapott
a gyerekkönyvtár. Az előtéri népszerű galériát is sikerült szebbé tenni.
Mindez természetesen kisebb-nagyobb
átalakításokat követelt, illetve bútor
beszerzést, amihez ugyancsak sikerült
pályázati támogatásokat bevonnunk.
- Milyen érzések töltik el visszagondolva az elmúlt két évtizedre, átélve a
búcsúzást?
- Nagyon jó volt itt dolgozni, nagy
lehetőségek voltak a fejlesztésre, arra,
hogy igazán modern könyvtárunk
legyen, amit sikerült is megvalósítani. Tehát bár természetesen nem
könnyű a búcsú, azért jó érzéssel,
nyugodt szívvel megyek nyugdíjba.
- Amivel együtt azért, gondolom, nem
szakad el teljesen az intézménytől.
- Nagy részt vállaltam a helytörténeti gyűjtemény kialakításában, mint
olvasó, sokszor bejárok majd kutatni a
könyvtárba, használom a gyűjteményt,
annál is inkább, mert több könyv meg-

írásának terve is foglalkoztat, elsőként
a Dunakanyar fürdőtörténetét fogom
feldolgozni egy kötetben. A gyűjtemény további bővítésében is szeretnék
közreműködni, hiszen belevágtunk a
váci képeslapok digitális adatbázisának
kialakításába. Aztán a megnövekedett
szabadidőben igyekszem rendszerezni,
részben digitalizálni az elmúlt évtizedekben készített sok ezer fotómat, és
persze - részben eseményeket dokumentálva - rengeteg új képet is készítek
majd, főleg itt helyben, aztán Nagymaroson, Ipolyságban és a térség más településein. Folytatom tevékenységemet
az országos Helyismereti Könyvtáros
Szervezetben és a Pest Megyei Honismereti Egyesületben. És természetesen
a családra is több időm jut majd, sokat
szeretnék foglalkozni két unokámmal.

Fontosabb elismerései
Ortutay Emlékérem, Népművelésért - Díj, Honismereti
Munkáért Em lékérem, MKE
Emlékérem, Ipolyság Város Díja,
Tragor Ignác Emlékérem, Ipolyság Város Díszpolgára , Kertész
Gyula Emlékérem, Rácz István
Díj a finn-magyar kapcsolatok
ápolásáért, Örökös tiszteletbeli tagság az angol helyismereti
könyvtáros szervezetben (LSG).

Kötetbemutató
a Credo-házban
Nagyon sokan voltak kíváncsiak
szeptember 15-én a Váci Egyházmegye
kulturális központjában, a Credo-házban
Tornay András költő kötetbemutató
estjére, és igazán tartalmas élményben
lehetett részük az érdeklődőknek.
Tornay András magáról elmondta,
hogy bár pedagógiai végzettsége
van, jelenleg más területen keresi
a kenyerét, igaz, mint fogalmazott,
az igazán aktív élet délután öt óra
után kezdődik számára, s életének
pillérei a szerető család, a hit, vagyis a
folyamatos istenkeresés, illetve immár
több mint két évtizede a versírás.
Némi kritikát is megfogalmazott a
vendég - a könyvkiadás és könyvforgalmazás, az ebben manapság
érvényesülő divat kapcsán. Mint
mondta, azt tapasztalja, hogy a
fősodorba kerülés záloga az, hogy
a szöveg lehetőleg minél elvontabb,
esetleg közönséges, és hát kellően
depressziós legyen. Hozzátette,
ő ebben nem kíván részt venni,
hiszen van reménye, hite, szereti
egyszerűen, közérthetően megfogalmazni a gondolatait, és különben
sem tartja lényegesnek, mi a trendi.
Szavaid igazsága túl fényes
gyógyításod érintése túl szent
bölcsességed tisztasága túl hatalmas
egyedül erőtlenséged értem

(Az Álarcok hamujában
című kötetből)

„A virágos vonattól a vöröskeresztesig”
November végéig látható a Tragor Ignác
Múzeum Görög Templom Kiállítóhelyén
„A virágos vonattól a vöröskeresztesig”
címet viselő időszaki kiállítás, mely az első
világháború eseményeinek állít emléket,
kiemelten kezelve a váci vonatkozásokat.
Szepesy László piarista tanár és költő
Vácról indulva maga is megjárta a frontot, az ő egyik verseskötetének címe „A
virágos vonattól a vöröskeresztesig”, amit
a kiállítás tematikájának összefoglalásához is megfelelőnek találtak a rendezők.
I. világháborús relikviák, portrék, csatajelenetekről készült illusztrációk mellett stilizált tábori kórházi zug, bunker és korhű vonatbelső
is várja a látogatókat a bemutatón.

- Kiállításunk emlékezik az első
világháborúra, az első világháborús
váci hősökre, többük sorsát felvillantva. A cím egységbe foglalja a be-

A kiállítás november 22-éig látogatható.

mutatót, és itt valóban megjelenik a
virágos vonat és a vöröskeresztes is emelte ki Forró Katalin múzeumigazgató.
A kiállítást Pintér Tamás történész

nyitotta meg, emlékeztetve, hogy a
világégés azért kapta a történelemben a „Nagy háború” megnevezést,
mert akkora volt a vesztesége, mint a
korábbi háborúknak együttesen sem.
- Ebben a világháborúban az akkori Magyarországon 3,5 millióan vonultak be katonának, és hazánk 660 ezer
katonáját veszítette el. Többet, mint a
korábbi harcokban együttesen. A váci
áldozatok pontos száma a mai napig
sem ismert, a hősi emlékművön felsorolt
416 név nyújt támpontot a múlt feltérképezéséhez. A levéltárban épp most tart
egy kutatás, és az ottani előzetes hírek
szerint ötszáznál is jóval több lesz ez a
hősi halotti létszám - mondta a történész.
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KULTÚRA

KULTÚRA
RIBÁRY ZOLTÁN | fôszerkesztô | ribary.zoltan@gmail.com

Elkezdődött az új évad
a Váci Dunakanyar Színházban
Szeptember közepén elkezdődött az új évad a Váci Dunakanyar Színházban, ahol a
rövid nyári szünetben számottevő felújító-korszerűsítő beruházásokkal is készültek az
őszi nyitányra - komfortosabb lett a teátrum mind a művészeknek, mind a közönségnek.

- Ismét örvendetes fejlesztésről számolhatunk be. Nagyon fontos, hogy kívül-belül akadálymentes lett a színház
a mozgáskorlátozott nézők számára.
Ahogy az is, hogy a korábbinál több
illemhely áll rendelkezésre. És nagyon
lényeges, hogy a nyári beruházás révén
a művészeknek is sokkal komfortosabb körülményeket sikerült teremteni
- mondta a felújítás kapcsán tartott sajtótájékoztatón Fördős Attila polgármester.
Hozzátette: kiemelendő, hogy a mintegy 7 millió forint értékű fejlesztést önerőből valósította meg a város, és nem kellett
külső cége(ke)t megbízni a kivitelezéssel.
Kis Domonkos Márk igazgató - emlékeztetve, hogy eddig finoman fogalmazva
voltak hiányosságok a színészek komfortját illetően - köszönetet mondott a városnak a felújító - korszerűsítő beruházásért.
Mokánszky Zoltán kultúráért felelős
alpolgármester úgy fogalmazott: a színház megérdemelte ezt a jelentős fejlesztést, majd sok sikert kívánt az új évadhoz.

A szeptember 19-ei évadnyitón a Retro szerelem, avagy özvegy Karnyóné és
a két szeleburdiak című vígjátékot láthatta a közönség, Magyar Attila, Hajdú
István és Szakács Tibor főszereplésével.
Az új évad őszi időszakában két
izgalmasnak ígérkező saját előadásra várja a közönséget a színház.
Jean Genet egyik népszerű műve, A cselédek október
2-ai premierjére készülve
szeptember 25-én (új kezdeményezésként) az érdeklődők
nyílt próbán bekukkanthattak a kulisszatitkokba, sokan
éltek is az egyedülálló lehetőséggel.
Jean Genet francia író és drámaíró
három csodálatos női alakot hagyott
ránk megrendítően szép történetében,
A cselédek című darabjában. Claire és
Solange, a két szolgalelkű és alázatos
cseléd úrnőjük minden kívánságát teljesíti, állhatatosan és odaadóan lesik a
Madame minden kérését. De valóban
makulátlan tiszteletről tanúskodik mindez? Mi történik akkor, amikor nincs
otthon a ház úrnője? Hiszen a két kis
cseléd olykor magára marad, és e parányi, zárt világban nem marad más
számukra, csak a játék. Egy titkos szertartás, egy kis rituális tréfa, amelyben

eltűnik minden határ való és valótlan,
igazság és látszat között. A szöveg fordulatokkal teli rejtvényként szolgál,
amelyben a bravúros írói találékonyság
szüntelen feszültséget teremt, és amelyben a tükrök csak hamis képet festenek.
A színház második bemutatóját
november 28-ára tervezi, a V4 eszmeiségének és kulturális dimenziójának
erősítése jegyében a lengyel Witold
Gombrowicz: Yvonne, burgundi hercegnő című darabját viszik színre a
Nemzeti Színházzal együttműködve.
A produkció megrendezésére a méltán
híres ukrán Lviv Academic Voskresinnia
Theatre igazgatóját, Yaroslav Fedoryshyn-t
kérték fel, aki szívesen vállalta a feladatot.
A színház úgy gondolta, hogy a művész
által következetesen alkalmazott sajátos
expresszív formanyelv, amely egyesíti a
pszichológiai színház hagyományait a
modern színházi formákkal, és amelyet
gyakran emlegetnek spirituális
színházként, újszerűen hat
majd a közönségre, és jól
il le szked ik G ombrowicz
drámájának kifejezésmódjához.
A bemutató után a darab
a Nemzeti Színházban, és a tervek
szerint külföldön is látható lesz.

Hobo négy műsoros esttel lép fel
Jim Morrison, József Attila,
V l ag yim ir Viszock ij, Ady
Endre, Pilinszky János és
Csokonai Vitéz Mihály lesznek a
főszereplői Földes László, Hobo
vá c i e st j ein ek a z új é vad b a n .
A kérdé sre, hogy m iért
é pp ez ek a n ag y sz er ű kö ltő kdalszerzők kerültek érdeklődése
középpontjába, Hobo így válaszolt:
„A z estek a szabadságról,
vagy annak hiányáról és a
fé r f iú i fe l e l ő s s é g r ő l s z ó l n a k .
E z fo g l a l k o z t a t o t t é s m a i s
fogl al koztat en gem , de ezek a
zsen ik jobb an m egír t á k , m int
a h og ya n é n t u d n á m . E z é r t is
fordultam feléjük. Bár szeretném
azt h inni, hogy a gyalázatosan
pim asz bluesokon tú l nekem is
va n n a k ilyen té m ájú d a l a im .”
- Id é n , a 7 0. s z ü l eté sn apj a
alkalmából a korábbinál is több
helyen fellépett a válogatásaival,
például vendég volt számos nagy
nyári fesztiválon. Hogy éli meg
e z t a s z e m é l y e s é v fo r d u l ó t ?
- S ehog y. Szerencsére sehol
sem dobáltak meg paradicsommal.
Egyébként a most induló új évad
életem egyik legnehezebbjének
tűnik. Három új bemutatóm lesz,
rem élem , k ijön eg y kétkötete s
gyűjteményes könyvem, legalább
1 2 0 - at j át s z om é s e g y n ye r s ,
egyszerű bluesalbumra is készülök.

Régészeti eredmény: megtalálták I. Géza egykori sírhelyét

Az idén is tartalmas
kikapcsolódásban lehet része annak,
aki ellátogat a váci Madách Imre
Művelődé si Központb a az Őszi
Művé szeti Hetek programjaira.
Az október 1-jén kezdődő, két
hónapon át tartó programsorozat
a különböző műfajok kavalkádját
kínálja az érdeklődőknek.
Szerepelnek a repertoárban színházi
előad ások, tánch á z, kön ny ű- é s
komolyzenei koncertek, irodalmi
estek, kiállítások, gyerek-előadások,
valamint családi- és egészségnap.
Jeles évfordulókról, világnapokról
is megem lékezik az intézmény:
október 1-jén az Idősek Világnapja
al k al m áb ól Kovács K ati ad
koncertet, a Zene Világnapján pedig
a háromszoros Fringe-közönségdíjas
Fugato Orchestra előad ását
élvezheti a közönség Tompos Kátya
vendégszereplésével. Október 18án ünnepeljük a Magyar Festészet
Napját, ennek tiszteletére Németh
G é z a fe stőm űvé sz a l kot á s a ib ó l
ny í l ik k iá l l ít á s ok tó b e r 1 6 - á n .
A t avalyi évh ez h ason ló an a
műsorfolyamban helyet kap az Erdélyi
Napok című kétnapos rendezvény
is, melynek keretében a M isztrál
együttes koncertjén Dsida Jenő, a 31
évesen elhunyt erdélyi költő művei
hangzanak el versben és dalban.
Kü lön leges eseménye lesz
a z Őszi M űvé szet i Hetek n ek a

V i r t u ó z ok c í m ű , e l s ő m a g y a r
komolyzenei tehetségkutató műsor
ve r s enyz őin ek g á l a m ű s or a . A z
ifjú művészek az országos turné
keretében a váci közönségnek
i s m e g m u t at j á k t e h e t s é g ü k e t .
Igazi csemegével várják a szervezők
a színházrajongókat: Gyurkovics Tibor
Nagyvizit című tragikomédiáját az
Új Színház mutatja be, többek között
olyan nagy nevek szereplésével, mint az
előadást rendezőként is jegyző Koncz
Gábor, továbbá Gregor Bernadett,
Mihályi Győző, Esztergályos Cecília,
S z a k á c s T ib or, T i m k ó E s z t e r.
A s z í n h á z k e d ve l ő k ö z ö n s é g
m eg tek inth eti az ősz folyam á n
a Róm ai vak áció című örök
klasszikus sikerdarabot az Orlai
Produkciós Iroda jóvoltából, Balla
Eszter, Fekete Ernő, Hernádi Judit,
C seh Jud it é s Szik szai Rému sz
főszereplésével és Cole Porter dalaival.
De a humor sem maradhat ki a
programkínálatból: a stand up egyik
fenegyerekének, Kiss Ádámnak 80 perc
alatt a Föld körül című önálló estjén
edzheti a rekeszizmait a közönség.
Izgalmas programok várják a
kicsiket október 3-án a „Játsszunk
együtt” családi délután folyamán,
ahol a legnépszerűbb gyerekzenekar,
az Alma együttes is zenél nekik.
Bütyköl hetnek a kézműves
fogl al kozásokon, val am int ré szt
vehetnek interaktív zenés-mesés

játékban is. Egy vidám tudományos
kísérlet show keretében a Játékos
Tudomány – Interaktív kiál lítás
Tudományos Színháza a rejtélyek
világába kalauzolja a gyerekeket.
Már szeptember 26 -án elindult
a Fol k Pa r t i – Tá n ch á z Ón od i
Béla, a Népművészet Ifjú Mestere
vezeté sével , am elyre m inden
hónapban egy alkalommal – így az
Őszi Művészeti Hetek ideje alatt
is, október 24-én és november 21-én
– várják a táncos lábú közönséget.
Az el mú lt évek h agyom ányai
alapján idén is sor kerül a Duna
menti Kórustalálkozóra, melyen
a váci kórusok mel lett a Bartók
Nőikar és a Vass Lajos Kórus is
bemutatkozik a váci közönségnek.
A Vá c C iv it a s S z i m fon i k u s
Zenekar egy kortárszenei koncertre
várja közönségét a Bartók – Pikéthy
Zeneművészeti Szakközépiskola és
Zeneiskola hangversenytermébe,
melyen Vajd a János é s Zombol a
P é t e r m ű v e i c s e n d ü l n e k fe l .
Az „Akciós minden felhő” című
könnyed irodalmi est keretében egy
ifjú váci költő, Szikora Balázs mutatja
be új verseskötetét, melynek címe
Égkiárusítás. Az est folyamán Péter
Péter, Vác Város Művészeti Díjával
kitüntetett költő is közreműködik.
“Légy boldog!” – ez a szlogen
jel lem zi az idei Egé szségn apot,
melyre novemberben látogathatnak

el az érdeklődők. Tréningek, személyes
t a n á c s ad á s ok ( pl . h om e op át ia ,
asztrológiai és grafológiai gyors
elem zé s, termé szetg yó g yász,
stylist), és mozgásos bemutató órák:
g e r i n c tor n a , j ó g a , OR IG I N A L
ZUM BA®, tánciskolák bemutatói
várják az érdeklődőket, valamint Pál
Feri atya „A jóllét és a boldogság
fo r r á s a i” c í m ű e l ő a d á s á v a l .
Az őszi hónapokban
folytatódnak a nagy sikerű Kávézó
koncertek, melyeken a M anDiner, a Panoráma, a Countaktus
Country és a Pedrofon zenekarok
szolgáltatják majd a talpalávalót.
A fiat a l ab b korosz t á ly Sl a m
Poetry versenyeken vehet részt, ahol
kötetlen stílusban lehetőség adódik
az egyéni megnyilvánulásra, legyen
az szavalás, érvelés, nevettetés vagy
szórakoztatás. A cél az, hogy a slammer
elgondolkodtasson és sikert arasson!
Az Őszi Művészeti Hetek részletes
programjait a Madách Imre Művelődési
Központ honlapján, a www.mimk.
vac.hu oldalon, a fesztiválok címszó
alatt tekinthetik meg az érdeklődők,
valamint érdemes gyakran ellátogatni a
www.facebook.com /M adách Imre
Művelődé si Központ internetes
ol d a l r a is , a h ol tö b b ek kö z ö t t
az aktuális programokkal
kapcsolatos érdekességek,
k ü lönb öző nyereményjátékok
v á r j á k a z o n l i n e l á t o g at ó k at .

A H Ó N A P FOTÓ I

A csak romokban megmaradt váci vár területén az idén nyáron újra folytatott ásatások kapcsán a szakemberek bejelentették: megtalálták I. Géza király egykori sírhelyét.
A szakemberek véleménye szerint
a kriptát már a tatárok, vagy a
törökök korában kifoszthatták, így
kevés a valószínűsége annak, hogy a
helyszínen előkerült emberi csontok
az uralkodó személyéhez köthetőek.
A váci vár ásatási területén - hosszú
szünet után - 2013 végétől folytatódhatott
a munka, melynek nem titkolt célja volt,
hogy megtalálják I. Géza sírját. A 11.
században épült Szűz Mária-székesegyház
keleti és nyugati része után az idén a
középső szakaszt tárták fel a régészek, és
a nyári ásatás végül meghozta a várva várt
eredményt, hiszen a templom főhajójának
középpontjában nagy valószínűséggel
az uralkodó nyughelye került elő.
- Sajnos nem a temetkezés relikviáit,

magát a csontvázat találtuk meg,
hanem a helyét, egy teljesen szétdúlt
sírgödör az, ami most a rendelkezésre
áll. Ez valamikor egy kőkeretes, kővel
kirakott, kibélelt sírgödör lehetett, egy
kriptát képzeljünk el, aminek a fedőlapja
talán kő volt, talán egy hatalmas kőlap,
talán valami más borítás, keményfára
is gondolhatunk esetleg. Ebben a
kővel kirakott temetkezőhelyben
nyugod h atott I. G éza - mondta
Batizi Zoltán feltárásvezető régész, a
Tragor Ignác Múzeum munkatársa.
A feltárásvezető régész hozzátette:
az uralkodói sírgödörben köveket
nem, emberi maradványokat azonban
igenis találtak. Az esélye annak,
hogy a medence maradványok és az

egyéb csontok I. Gézához köthetőek,
Batizi Zoltán szerint vajmi kevés,
de ezt sem lehet teljesen kizárni.
- Számos csont került elő, a nagy
részük biztos, hogy más itt elhunytaknak
a bolygatott sírjaiból származik. De
lehetséges, hogy néhány csont még
esetleg itt a sírgödörben, a törmelékben
a királyhoz, I. Gézához köthető. Ezeknek
a beazonosítására azonban komoly
vizsgálatokra, nem régészetire, hanem
ennek a területnek a szakembereire van
szükség - fogalmazott Batizi Zoltán.
Amen nyiben a pályázati
források engedik, jövő tavasszal
folytatódhat az egykori vár területén.
a m é g a t ov á b b i a k b a n i s s ok
értékes lelettel kecsegtető ásatás.

Az ország háza a Duna partján - Gerengay Gusztáv felvétele

Vasútállomás - Brezanóczy F. András felvétele
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PROGRAMOK

HASZNOS

Október 1. 18.00
Színházterem

Október 22. 18.00
Madách kávézó

Kovács Kati koncert

„Akciós minden felhő”

az Idősek Világnapja alkalmából
Jegyár:
1500 Ft (elővételben),
1800 Ft (az előadás napján)

Októberben jelenik meg
Szikora Balázs új verses kötete,
Égkiárusítás címmel.
A szerző elsőként a váci közönségnek
mutatja be friss műveit egy könnyed
irodalmi est keretében.
Közreműködik Péter Péter költő.
A belépés díjtalan!

Október 2. 19.00
Színházterem

A Fugato Orchestra koncertje
a Zene Világnapja alkalmából
(Az együttes egyesíti a minőségi
könnyűzenét a mesterien megírt
komolyzenével.)
Jegyár:
1600 Ft (elővételben),
1900 Ft (az előadás napján)
Október 3. 15:30

„Játsszunk együtt!”
Családi délután
(A programban szerepel tudományos
interaktív játszóház, kézműves foglalkozás,
zárásként pedig koncertet ad az Alma
zenekar.)
Koncertbelépő ára:
1500 Ft (elővételben),
1800 Ft (az előadás napján).
A családi nap többi programja díjtalan!
Október 8. 19.00
Színházterem

Október 24. 19.00
Jeszenszky terem

Október 2. 19.00

Jean Genet: Cselédek
(A Váci Dunakanyar Színház előadása)
Genet remekműve emlékezetes színházi
estet ígér, amelynek során hol az abszurd
és fekete humor, hol pedig a finom,
ironikus élc nevettet.
Szereplők: Pataki Szilvia, Szabó Erika,
Molnár Gyöngyi.
Rendező: Bakos-Kiss Gábor
Jegyár: 2900 Ft, mely az előadást
követő állófogadáson való részvételt
is tartalmazza.

Folk party táncház

Október 9. 19.00

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
Havonta egy alkalommal fergeteges
táncházat tartunk, melyre szeretettel
várunk mindenkit, kicsiket, nagyokat
egyaránt. A táncházak alkalmával
dél-dunántúli, sárközi, moldvai, Galga
menti, bagi, szilágysági vidékek táncaival,
stílusával, zenéjével, ismerkedhetnek
meg az érdeklődők. A táncházat Ónodi
Béla, a Népművészet Ifjú Mestere vezeti,
a talpalávaló muzsikát a Váci BartókPikéthy Zeneművészeti Szakközépiskola
és Zeneiskola népzenei tagozatának
együttese szolgáltatja.
Művészeti vezető: Blaskó Csaba.
Jegyár: 500 Ft

Hobo-bérlet keretében:
Hármasoltár
József Attila, Jim Morrison és
Vlagyimir Viszockij tiszteletére
A program bérletes előadás,
a különjegy ára: 1900 Ft

- néha rockos, néha
romantikus - élőzenés estek

„Légy boldog!”

Október 16. 19.00

Egészségnap a boldogság-boldogulás
jegyében
a testi-lelki egyensúlyért.
Jegyár egész napra: 300 Ft

P. Szabó István: Panelninja

Kardos Tibor szobrászművész kiállításának
megnyitója
(A kiállítás november közepéig
látogatható.)
Október 10. 17:00
Aula

VI. Duna-menti Kórustalálkozó
A találkozón fellépő kórusok:
Váci Harmónia Kórus,
Vox Humana Énekkar,
Serenus Kórus,
Vasas Művészegyüttes Alapítvány
Vass Lajos Kórusa
A program
a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
valósul meg
A belépés díjtalan!
Október 16. 18.00
Emeleti galéria

Németh Géza festőművész
kiállításának megnyitója
(A kiállítás november 9-éig látható.)
Október 17. 19.00
Színházterem

Dúdolva Ballagok
A Misztrál együttes koncertje
az Erdélyi Napok keretében
(Dsida Jenő Istenről, az életről, a
szerelemről, a hazáról szóló költeményei
versben és dalban.)
Jegyár:
1200 Ft (elővételben),
1500 Ft (az előadás napján)

„A jóllét és a boldogság
forrásai” címmel
Jegyár:
500 Ft (elővételben),
800 Ft (az előadás napján)
November 28. 19.00
Színházterem

Virtuózok Turné
Az első magyar komolyzenei
tehetségkutató műsor versenyzőinek
gálaműsora
Jegyek hamarosan kaphatók a
művelődési központ pénztárában.

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

Margaréta kávéház
Október 2., 9., 16., 23., 30.
Péntekenként fél kilenctől

(Tragikomédia két részben)
Jegyár:
3000 Ft (elővételben),
3300 Ft (az előadás napján)

“Az ember tragédiája, és más
kerámia domborművek”

A Hétkápolna és környéke rendben
tartását támogató kulturális-szórakoztató
események sorába tartozó rendezvényen
a helyi művészek mellett országos
hírű előadók is fellépnek, kézműves
kirakodóvásár is gazdagítja a programot,
továbbá szabadtéri tárlat nyílik a Forte
Fotóklub Vác tagjainak munkáiból.
A szervezők sok szeretettel várnak
mindenkit, és kérik, hogy a rendezvények
alkalmával - lehetőségeikhez mérten járuljanak hozzá a Hétkápolna területének
gondozásához.
A rendezvény díjtalanul látogatható!

Gazdapiac a püspöki palota
mellett

November 21. 10.00

November 21. 16.00
Színházterem
Pál Ferenc atya előadása

I. Dunakanyar Törköly –
és Bor Áldás szüreti
lovas felvonulással

Október 1., 8., 15., 22., 29. 14.00 18.00 óra között

Gyurkovics Tibor: Nagyvizit

Október 9. 18.30
Madách kávézó

Október 9-10-11.
Hétkápolnai Kulturális Napok

(Komédia a Fregoli Színház előadásában)
Jegyár: 1500 Ft
Október 18. 11.00
„Családi matinék a Váci Dunakanyar
Színházban”, műsoron:

A didergő király
(A Center Színház előadása)
Jegyár: 1200 Ft
Október 24. 19.00
A magyar operett napja alkalmából:

Huszka Jenő-Martos Ferenc:
Lili bárónő
Operett két felvonásban
a Magyar Zenés Színház előadásában
Jegyár: 2600 Ft
Október 29. 19.00
Víg Vác bérlet keretében:

Ken Ludwig:
Botrány az operában
(Kétrészes komédia)
A program bérletes előadás,
a különjegy ára: 2600 Ft
Október 30. 19.00

Bernard Slade:
Jövőre Veled ugyanitt 2.
Romantikus vígjáték két részben a
Bánfalvy Stúdió előadásában
Jegyár: 2500 F

Adullám kávézó
Október 3. 18:00

Örömzenélés
Vendég: Győri Pál és zenekara
Marabu, a váci karikaturista kiállítása,
hivatása kapcsán megfogalmazta:
„A karikatúra nem mindig vicc. Sőt,
olykor nem is vicces. A karikatúra
üzenet. Felmutat egy meghökkentő
perspektívából ábrázolt helyzetet,
ami éppen a meglepetés erejének
köszönhetően, kimozdítja az embert a
komfortzónájából, és reakcióra készteti. A
rajzok nyomán előtörő érzései a helyzettel
szembeni állásfoglalások. Elítéli, egyetért,
netán bosszúsan elfordul, hogy ne is
kelljen tudnia róla? A karikatúra tehát
- ahol látszólag mások hibáin nevetünk valójában mindig rólunk szól.”
(Forrás: Váci Napló)

Tel.: 06-27/512-230,
Fax: 06-27/512-240

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

Jegyzői fogadóóra
Deákné Dr. Szarka Anita
Vác Város Jegyzője

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

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

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Kriksz István
Vác 1. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/913-2607
E-mail: krikszistvan@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Kovács Ágnes
Vác 2. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/949-9270, 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/844-3212
E-mail: manningerpeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Steidl Levente
Vác 5. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Minden hónap első szerdáján
17.00-18.00 óra
Helye: Földváry Károly Általános Iskola
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor,
Fidesz Iroda Vác Március 15. tér 16.
Telefonszám: 30/478-3324
E-mail: steidllevente@fidesz.hu
Kiss Zsolt
Vác 6. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap első keddjén
17:00-19:00
Helye: Madách Imre Művelődési Központ
Vácy Károly
Vác 8. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/919-8360
E-mail: vacykaroly@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
dr. Bóth János
Vác 9. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 20/466-8011
Helye: MSZP-iroda (Vác, Zrínyi u. 9.)
Balkovics Péter
Vác 10. sz. választókerületének
képviselője
Ideje: Előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/952-0098
E-mail: balkovicspeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz Iroda
Vác, Március 15. tér 16.
Kászonyi Károly
(Jobbik)
Ideje: minden hónap első
csütörtökjén 16:30
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

H.

K.

Sz.

Cs.
01 .

Október

PROGRAMOK

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

Önkormányzati képviselői
fogadóórák

05.
12.
19.

Nov.

Polgármesteri fogadóóra

A
B
C
D
E
F
G
H
I

26.
02.

G
E
C
A
H

06.
13.
20.
27.
03.

H
F
D
B
I

07.
14.
21 .
28.
04.

I
G
E
C
A

08.
15.
22.
29.
05.

C
A
H
F
D
B

P.
02.
09.
16.
23
30.
06.

Szo.

D
B
I
G
E
C

03.
10.
17.
24.
31 .
07.

E
C
A
H
F
D

V.
04.
11 .
18.
25.
01 .
09.

F
D
B
I
G
E

Deákvári Gyógyszertár

Vác, Deákvári főtér 30.

06-27/510-805

Központi Gyógyszertár

Vác, Köztársaság út 23.

06-27/501-630

Vácz Remete Gyógyszertár

Vác, Magyar u. 3.

06-27/305-997

Gyöngyvirág Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 3.

06-27/303-343

Kisváci Szent Gellért Gy.

Vác, Papp Béla u. 10.

06-27/306-190

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

06-27/301-367

Benu Gyógyszertár Vác

Vác, Zrinyi u. 9.

06-27/501-385

Fekete Kígyó Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 37.

06-27/312-338

Alsóvárosi Gyógyszertár

Vác, Zöldfa u. 25.

06 -27/311-157

Központi
orvosi ügyelet
(felnőtt és gyermek)
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.

ÁNTSZ épület földszinti helyisége.
Elérhetőség: 06-27/306-090
Ügyeleti idő:
Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig
Pénteken 16 órától hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában

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

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében a Váci
Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg (Vác, Köztársaság út 34.)
2015. 09-10. havi hirdetései:
Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapról.
Információ: Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasznosítási részleg Tel.: 27/510-103
kos köz - 5999/2 hrsz-ú, 753 m2
nem lakás célú helyiséget - kereskeBeépítésre alkalmas
nagyságú , önálló kivett beépítetlen
delem-szolgáltatás tevékenységi körre
ingatlanok eladásra:
- Vác, Hóman Bálint utca - Gombási Téglaház út által határolt „volt Laktanya”
kivett beépítetlen megnevezésű 26
ha 4705 m2 területet,1620/28 hrsz-ú,
- Vác, Budapesti főút 2-8. szám alatti
„volt Karacs Kollégium” 3765/1 hrsz-ú
kivett kollégium művelési ágú ingatlant

Beépítésre alkalmas
ingatlanok eladásra:
- Vác, Deákvár-Bácska városrészén,
5189/12 hrsz-ú, - 1000 m2 nagyságú,
kivett beépítésre alkalmas ingatlant
- Vác, Csatamező dűlő 5675 hrsz-ú,
10388 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant
- Vác, Altány-dűlőben a 4747/11 és
4747/12 hrsz-ú, összesen 2406 m2
nagyságú, kivett beépítetlen terület
megnevezésű ingatlanokat egyben
- Vác, Csuka telep 402/57 hrsz-ú,
4277 m2 nagyságú, kivett beépítetlen területet megnevezésű
ingatlant (jelentkezés sorrendjében)
- Vác, Ulrich Károly köz 2. 5404/1
hrsz-ú, 3103 m2 nagyságú, kivett
beépítetlen területet megnevezésű
ingatlant (jelentkezés sorrendjében)
- Vác, Ulrich Károly köz 4. 5404/2
hrsz-ú, 2719 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant
- Vác, „Toperini park” Avar utcába
lévő 4530/431 hrsz-ú, 1 ha 2955
m2 nagyságú, kivett beépítetlen
terület megnevezésű ingatlant
- Vác, Csatamező Bolgár utca 5676/2
hrsz-ú, 1218 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant
- Vác, Deákvár-Törökhegy - Fo-

ingatlant (jelentkezés sorrendjében)
- Vác, Deákvár-Törökhegy - Harács
köz - 6023 hrsz-ú, 750 m2 nagyságú,
önálló kivett beépítetlen ingatlant
- Vá c , Kő h íd l a kó p a r k b a n ,
5 9 8 m 2 n a g y s á g ú , t ó p a rti (1 db) közművesített telkeket
- Vác, Deákvár-Papvölgy 4 db
- 4762/36,37,38,39 hrsz-ú, önálló kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat

Nem lakás célú helyiségek
bérbeadásra:
- Vác, Széchenyi utca 32. szám
alatti, 2729/A/43 hrsz-ú, 94 m2
alapterületű, nem lakás célú helyiséget, kereskedelem-szolgáltatás-vendéglátás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 8. szám
alatti, 3192/A/8 hrsz-ú, 11,7 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget . kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 11. szám
alatti, 3192/A/11 hrsz-ú, 39,8 m2 alapterületű, nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 27. szám alatti,
3099/1 hrsz-ú, 22 m2 alapterületű,
nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Zöldfa utca 1. szám alatti, 4520/A/1
hrsz-ú, 142 m2 alapterületű, nem lakás célú
helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás
- Vác, Káptalan utca 18. szám alatti,
3216/A/9 hrsz-ú. 14 m2 alapterületű,
nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Káptalan utca 11.szám alatti,
3176/A/1 hrsz-ú, 23 m2 alapterületű,

- Vác, Radnóti úti buszmegállónál
2 db pavilonokat (külön-külön), 1313 m2 alapterülettel, - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Zöldfa utca 33. szám alatti,
4526 hrsz-ú , 31 m2 alapterületű, nem
lakás célú helyiséget, - kereskedelem
- szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 1. szám
alatti „volt Copy Special”, társasházi,
3192/A/1 hrsz-ú, 44,5 m2 alapterületű,
nem lakás célú helyiséget - kereskedelem-szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Budapesti főút 21. szám alatti,
társasházi, Műemléki épület, 3518/A/1
hrsz-ú, 39 m2 alapterületű, nem
lakás célú helyiséget, kereskedelem
- szolgáltatás tevékenységi körre
- Vác, Deákvári fasor 2. szám alatti
iroda épület, melléképület szabad
helyiségeit, területeit -iroda, nyitott
szín, szabad terület, raktár-tároló

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

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

Hasznosítási pályázat
épületingatlanra:
- Vác, Kölcsey Ferenc utca 17.
8/3. 2 szoba (összkomfortos)
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HASZNOS
Változott a 363-as
buszjárat menetrendje
Szeptember 19-étől - a vasúti csatlakozás
biztosításáért - megváltozott a 363-as
autóbuszjárat (Sejce lakótelep - Gombás
- központi autóbusz-állomás) menetrendje.
Az első busz 6.00 helyett 5 óra
55 perckor indul, a következő 6 óra
55 perckor, délután munkanapokon
13.45 az indulási idő, míg szabad- és
munkaszüneti napokon változatlanul 14.30.
A részletes menetrendet keressék
a megállóhelyeken kifüggesztett
in du l á si j e g yz é keken il l et ve a

www.volanbusz.hu
és a
www.menetrendek.hu
oldalon!

Születések:
Végh Zsolt és Imró Melinda gyermeke: Dorka, Zádor György Márton
és Mohaupt Melinda gyermeke: Júlia
Róza, Csőke Richárd és Chovanyecz
Szabina gyermeke: Richárd, Dropp
Csaba és Csepregi Éva gyermeke: Dorina, Tóth Gábor és Laukó Bernadett
gyermeke: Bence, Bertók Péter Krisztián és Kőhalmi Vivien gyermeke: Milán
Péter, Nagy Levente és Rasschaert
Kristen Marie gyermeke: Rosalie Grace, Bartók Péter és Dr. Palotai Hajnalka gyermeke: Péter, Kamarás Gergő és
Miskei Boglárka Katalin gyermeke:
Dóra, Juhász Attila Sebastian és Markocsan Kornélia Elizabet gyermeke:
Bálint Csaba, Farkas Balázs és Valcz
Vivien gyermeke: Zoé, Vági Szabolcs
és Konrád Elisabeth gyermeke: Gergő, Czenczik Zoltán és Barócsi Anita
gyermeke: Larissza, Nagy László István és Seres Réka Emília gyermeke:
Lenke Emília, Záhorszki Zoltán és
Gáspár Erika gyermeke: Réka, Kanalas
László és Hajdu Viktória gyermeke:
Zoé, Kókai Gergő és Gebler Regina
Yvette gyermeke: Dorina Lili, Kostyál László Árpád és Kreiner Aida
gyermeke: Bernát, Gumhert Zsombor

FÓRUM

Elment a Doktor néni…
…égi utakat járni!
Búcsú Dr. Dudás Évától, sok-sok váci család, és gyermek gyermekorvosától
M osol lyal , kedvessé ggel ,
együttérzéssel dolgozott. Becsületes és szerény volt, hivalkodó
külsőségek nélküli. Tette a dolgát.
Alapos volt, részletekre menően
kérdezett, biztos tudással, majd
a hosszú évek sok tapasztalatával
alkotta meg véleményét. Közvetlen és keresetlen volt gyermekhez, szülőhöz; és dolgozott itt,
szeretett városu n kban an nyi
é v t ized ig, h og y a va l a m ikor i
kis páciensei lettek időközben
a ny u k ává , apu k ává , s h oz t á k
hozzá a gyermekeiket. Megbízhatóság és szeretet áradt belőle.
„SZÍV-élyes volt, talán „nomen
est omen”, hogy specialitásnak a
gyermekkardiológiát választotta,
ezen a téren is sok kis betege
k ö s z ö n h e t t e j ó l l é t é t , fe l n ő t t
korra megőrzött egészségét óvó,
szakavatott gondoskod ásán ak.

Hűséges férje vezette az autóját, kivel a Föld több kontinensét
is bejárta, szenvedélye lévén az
utazás: megmártózni új közegekben, új kultúrákban, megcsodálni
a „Kék bolygó” szépségeit, s a
világ nevezetes emberi alkotásait. Az összegyűjtött szépség,
érték é s inspiráció aztán újratöltötte akkumulátorát, mellyel
mindennapi teendőit oly lelkiismeretesen végezhette tovább.
Több évtizedes szolgálat után
vonult vissza, családja körébe;
leánya, veje, unokája boldogságának
örülve, de sajnos nem sokára rátalált
az a kór, mely minden igyekezete
e l l e n é r e e l s z ó l ít o t t a t ő l ü n k .
Szeretett doktor nénit, hű feleséget, drága édesanyát, csodás
nagymamát, kedves barátot, emlékezetes kollégát, szép, tartalmas életű embert veszítettünk.

Házasságkötések:

János és Kovács Gabriella, Eszterhai
Viktor és Szőke Noémi, Kiss Norbert
Zsolt és Apáti Ildikó, Bozóki Lénárd
és Bányai Orsolya, Szele István és dr.
Fidel Enikő, Dubiczky Zoltán és Majoros Katalin, Veres Jenő Gábor és Fejes
Bernadett, Lieszkovszki Szabolcs és
Szalma Alexandra Magdolna, Koczur
Richárd és Czibulya Szandra Boglárka,
Kristoff István és Kovács Mariann

Gulyás Dániel és Szalóki Zsófia,
Deák-Sala Lóránd és Pintér Anita, Károly Péter és Kovács Klaudia, Szemán
Viktor és Seefried Henrietta, Brezanóczy János Attila és Gyombolai Csenge,
Mészáros András István és Oláh Dorottya, Balogh Richárd és Oláh Veronika, Koczka Zsolt és Kökény Anett,
Benedek Levente és Együd Viktória,
Márton Zoltán és Erdőháti-Nagy Anikó, Vadas Ferenc és Huszti Szilvia,
Oláh László és Erőss Katalin Mária,
Jordáki Lajos és Sógor Julianna, Bakos
István és Bodó Viktória, Oroszi Tamás
Károly és Placskó Emese, Paulinyi
Gergő és Fajtha Lilla Beáta, Ördög
András és Szi-Benedek Katalin, Dobronay Béla és Lőrincz Ilona, Dr. Hollósi
Márton és Kiss Ágnes, Nagy Zoltán
Csaba és Palócz Adrienn, Miklós Attila
és Kaulics Angelika, Molcsányi Péter
Károly és Farkas Manyi Helga, Oroszi

Varga Lajos /1934/, Benke Károlyné sz. Stedra Mária /1928/, Radics
Sándor /1942/, Urbán György Gyula
/1938/, Somogyi Béla /1953/, Szabó István /1935/, Szalóki Sándor /1939/, Boda
József /1946/, Oláh Istvánné sz. Kollár
Anna /1931/, Matkovicz Józsefné sz.
Varga Magdolna /1930/, Lengyel Tamás
/1976/, Szőke Györgyné sz. Kristóf Irén
/1930/, Lencsés József /1931/, Dr. Vargha
Dénesné sz: Horváth Gizella /1922/,
Sechna György /1941/, Kapuvári Ödön
Károly /1930/, Molnár Mihály /1927/,
Győrffy Sándor /1941/, Farkas Sándorné
sz. Biró Ilona Margit /1949/, Kertész
Jánosné sz. Sinka Veronika /1934/, Ruzsik Miklósné sz: Gyulai Éva Borbála
/1938/, Ónodi Gábor /1951/, Schulcz
Oszkárné sz: Bartal Ágnes Erzsébet
/1937/, Szabó Istvánné sz: Szabó Mária

és Varga Éva gyermeke: Zsófia, Kolostori Péter és Tátrai Andrea gyermeke:
Benedek, Árokszállási Lajos és Herda
Kitti Nikoletta gyermeke: Milán, Velki
István és Déri Noémi gyermeke: Bence
Ince, Bartos Péter és Pazsitka Tünde
gyermeke: Péter, Somogyi Imre és
Tarjányi Katalin gyermeke: Gergely

Halálesetek:

Drága Éva! Segíts minket odafentről is, és mosolyogj ránk
tovább, az Angyalok közül!
Emlékedet híven őrző kollégáid
nevében: Lehotkáné, Dr. Kővári
Zita gyermekorvos
Dr. Dudás Éva 1940. 08. 12én született Vácott. Alap-, és
középfokú tanulmányait is a városban végezte, majd a Szegedi
Orvostudományi Egyetemen
1964-ben kapott orvosdoktori
diplomát. 6 évet dolgozott a
szolnoki kórház gyermekosztályán. 1970-ben tért vissza
Vácra, az akkor induló „új
kórház” gyermekorvosának.
Több év után, a Földvári téri
gyermekkörzet kialakításakor
itt folytatta praxisát, és itt látta el gyermekorvosi tevékenységét egészen nyugdíjazásáig.

/1935/, Serfőző Lajosné sz: Koplányi
Mária /1932/, Pittrichné Ligeti Ágnes
Mária /1960/, Kiss János /1936/, Horváth
Józsefné sz: Király Erzsébet /1922/,
Balogh Istvánné sz: Vogt Ágnes /1945/,
Ménesi László /1948/, Solti Ádám /1988/,
Magyar Dezső /1931/, Illési Sándorné
sz: Kovács Judit Erzsébet /1946/, Gábor
Józsefné sz: Veres Éva /1937/, Valentik
Attila /1939/, Csőlle Tiborné sz: Szunyog Eszter /1938/, Dóbiás Istvánné
sz: Serfőző Erzsébet /1930/, Komjáti
József /1934/, Együd Sándorné sz: Ponyist Klára /1933/, Kovács Gyuláné sz:
Mózer Julianna /1923/, Kovács Gáborné
sz: Novotni Matild /1927/, Erdős Antalné sz: Orosz Erzsébet /1941/, Kosdi
Ferencné sz: Babinszki Mária /1930/,
Neisz József /1934/, Bujkó Béla /1931/,
Kovács Sándorné sz: Görög Magdolna
/1953/, Zana Lajos /1937/, Dergez Péter
/1946/, Lengyel Györgyné sz. Kelusák
Márta /1929/, Galántai Bertalan /1944/,
Kónya Istvánné sz. Menyhárt Mária
/1929/, Bodor Sándorné sz. Holicza
Erzsébet Gabriella /1947/, Nándori Jánosné sz. Aczél Marianna /1957/, Király
István /1928/, Sajtos Istvánné sz. Fieszl
Erzsébet /1935/, Dr. Korpás Jánosné sz.
Vas Ilona /1922/, Dr. Csenterics Ferenc
József /1943/, Domboróczky Károlyné
sz. Farkas Zsuzsanna Magdolna /1960/

HAJRÁ VÁC!

Nagy küzdelmek az élvonalban
Jelenleg nincs még egy Váchoz hasonló méretű kisváros az országban, amelyik azzal büszkélkedhetne, hogy a
férfi- és a nő kézilabda-bajnokságban egyaránt az élvonalban érdekelt.
A Zsiga Gyula mesteredző vezérelte Váci KSE jelenleg a középmezőny végén foglal helyet a férfi
bajnoki tabellán, két győzelem és
két vereség mellett két döntetlennel.

Az Ipress Center Vác bravúrosan
kezdte a szezont Uros Bregar vezetőedzővel, az új rendszerű bajnokság
elején mindenesetre igen biztató a
csapat eddigi teljesítménye.

EREDMÉNYEK

EREDMÉNYEK

Kőnig Trade Balmazújváros - Váci KSE:
Váci KSE - Ceglédi KKSE:
Orosházi FKSE - Váci KSE:
Váci KSE - Balatonfüredi KSE:
Grundfos Tatabánya KC - Váci KSE:

28-30
29-29
24-25
19-28
39-22

Váci KSE - Csurgói KK:

27-27

Petró Erik
aranyérmes
 Váci szempontból az idei szezonban a szeptember közepén Győrben
rendezett maratoni kajak-kenu világbajnokság nevezhető a legfontosabb
megmérettetésnek, mindenesetre
itt lehetett számítani igazán kiugró
eredményre - és nem kellett csalódni.
A győri világbajnokság a kajak-kenu sport igazi ünnepe volt,
egyrészt azért, mert nagyon sok ország képviseltette magát indulókkal
a különböző korosztályú és szakágú
számokban, másrészt mert rengeteg
néző biztatta a partról a versenyzőket.
A Váci Kajak-Kenu SE szempontjából óriási siker, hogy Petró Erik,
egyéni harmadik helyezését túlszárnyalva, Mayer Keánnal párt alkotva világbajnok lett kajak kettesben
, míg Petró Ádám ötödik lett egyéniben.

Érd-Ipress Center Vác:
Ipress Center Vác-Debrecen:
Ipress Center Vác-B.csaba ENKSE:
FTC - Rail Cargo - Ipress Center Vác:

A házigazda magyarok a vb minden számában szereztek legalább
egy érmet, s a korosztályos futamokat is beleszámolva összesen 12
első, 10 második és 5 harmadik helylyel zártak, ez minden idők legjobb
magyar maratoni-vb-s szereplése.
A maratoni világbajnokságon a váci
Vasutas SE versenyzői is indulhattak éspedig masters világkupa futamokon.
A C-1 Férfi Masters Világkupa 18.3
km-es számában Farkas Lajos kiváló
teljesítménye után a dobogó második
fokára állhatott fel és így az ezüstérmet vehette át. Míg csapattársa, Dr.
Regős Imre a K-1 férfi Masters 18,3
km-es számában a 20. helyet érte el.

Szépségdíjas
küzdelem
 A brazíliai Salvadorban megrendezett junior birkózó világbajnokságon, a szabadfogásúak 74 kg-os
mezőnyében egy váci fiú, Nagy Péter
lépett szőnyegre a magyar válogatott
színeiben, és nem is akárhogy, ha-

nem a meglepetés
erejével , h iszen
rendre a vert helyzeteket az utolsó
másodpercekben
megfordítva végül
a dobogó harmadik fokára állhatott. A juniorok
legrangosabb világversenyén ebben a
súlycsoportban összesen huszonkilenc
ország indította el legjobbját, így a
legnépesebb mezőny itt sorakozott fel.
A súlycsoport bronzmeccsének
hatalmas csatájára a Nemzetközi
Birkózó Szövetség is felfigyelt, és
a világbajnokság legjobb mérkőzésének ezt választották az 5. napon.

16-18
32-28
34-26
27-21

Evezős Club fiataljai (edzőik: Mácsik
Miklós és Rapcsák Károly) az elő- és középfutam után a döntőben is nagyszerűen
eveztek, s három riválist megelőzve megszerezték a dobogós harmadik helyet.
Mindent egybevetve az idei szezonban ez a magyar evezés legjelentősebb n em zet közi sikere,
bizonyítva, hogy a váci klubban kiemelkedő színvonalú az utánpótlás-nevelés.

Váci fiatalok a riói
dobogón
A jövő évi olimpia helyszínén,
Rio de Janeiro-ban rendezték meg az
idén az ifjúsági evezős világbajnokságot.
A fiú kétpárevezős versenyszámban
ott volt a mezőnyben a Bácskai Máté-Ács
Kristóf alkotta egység is, és a Vác Városi

Nehéz feladvány a bennmaradás kiharcolása
A Vác FC labdarúgó klub vezetői
nem titkolták, hogy várakozásaik
szerint nehéz feladvány a bennmaradás
kiharcolása az NB II-ben, a szezon
eddigi szakasza pedig igazolja ezt.
Fontos, hogy a labdarúgó NB II-ben
szereplő Vác FC teljesítette a stadionjára
vonatkozó követelményeket, így a Magyar
Labdarúgó Szövetség engedélyezte a klub
számára, hogy hazai mérkőzéseit a városi
stadionban rendezhesse meg a szezonban.
A fejlesztések a váci önkormányzatnak,
a klub munkatársainak és a szurkolók
áldozatkész munkájának köszönhetőek,
ugyanis öt héten keresztül dolgoztak

azé r t, h og y m inden előírásn ak
megfeleljen a stadion - egyebek
mellett sok széket ki kellet cserélni a
lelátókon, fel kellett újítani a szociális
blokkokat, öltözőket, ezeken túlmenően
pedig szükség volt biztonságtechnikai
intézkedések meghozatalára, orvosi és
dopping vizsgálatra alkalmas szoba
kialakítására, a sajtópáholy rendbetételére
és a vendégszektor elkülönítésére is.
Az ötödik és hatodik játéknap közötti
kis szünetben, az átigazolási időszak
lejárta előtti utolsó pillanatokban a
Vác FC két új játékost szerződtetett: a
32 éves, egyszeres válogatott Majoros

Árpád a Ceglédtől érkezett, a 25
éves Görgényi Dávid pedig a Vasas
csapatától, ahol az elmúlt idényben
aktív szerepet játszott nevelőegyesülete
N B II- es bajnoki címében és az
élvonalba való visszakerülésében.

SPORT

EREDMÉNYEK
Mezőkövesd - Vác FC:
Vác FC - Dunaújváros:
Siófok - Vác FC:
Balmaz Kamilla Gyógyfürdő- Vác FC:
Vác FC - ZTE FC:
Soproni VSE - VácFC:
Vác FC- Szolnoki MÁV FC:

2-1
1-2
2-0
1-0
1-4
1-0
1-0

Hyundai- V䟏c

2600 V䟏c, Szent L䟏szl䟟 䟤t 29.

Mobil: (30) 820-2369

E-mail: info@hyundaivac.hu

LÁTJÁK ÉS OLVASSÁK. HIRDESSEN NÁLUNK!
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HIR DET ÉSF ELV É T EL:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36 30/698-9507; +36 30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

Hétfő
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései.
20:17 Sporthírek
20:20 Spiritusz – sport, életmód és
szabadidő magazinműsor
20:30 Konyha TV
20:45 Sportközvetítés/film
22:55 Híradó ismétlés

Szerda
18:00 Hetedhét Magazin –
összefoglaló Fót térségéből
19:00 Hetedhét Magazin ism.
20:00 Híradó – benne a térség
legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Nagyító – hírháttér-műsor
20:50 Film
22:10 Híradó ismétlés

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

Csütörtök
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Hazai – kulturális
programajánló magazinműsor
20:40 Nagyító – hírháttér-műsor
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés
Péntek
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kulturális
programajánló magazinműsor
20:40 Térségi magazin
21:10 Partycsóka Tomi Show
22:30 Híradó ismétlés

