
A Magyar Földrajzi Társaság Földrajztanári Szakosztálya és a
Földrajztanárok Baráti Köre közös rendezvénye

Vác, avagy az iparvárosból a szolgáltató, idegenforgalmi város felé

2016. október 8., szombat

Találkozás 8.50-kor a zónázó váci vonat végénél a Nyugati pályaudvaron /a vonat 9.08-kor 
indul/. A jegyről természetesen mindenki maga gondoskodik.

Az állomásról kellemes ismerkedő sétán besétálunk a főtérre, a Tragor Ignác Múzeum 
épületéhez. 

Itt vezetéssel megnézzük az Ars Memorandi várostörténeti kiállítást és a Memento Mori 
földalatti bemutatóhelyet, ahol a Domonkos templomban megtalált mumifikálódott 
holttesteket tekinthetjük meg az újra rendezett kiállításon. 

Kedvezményes jegyünkkel megnézhetjük még a Szent Mihály altemplom kiállítását és a 
középkori pincét is. /A múzeum az egyetlen Magyarországon, ahol a kiállított anyag jó része 
föld alatt van! /

Kb. 12 órától sétát teszünk gyönyörűen rendezett Duna-parton, megnézzük a székesegyházat
és a Piarista templomot.

13 és 14 óra között ebéd és kávészünet. /A városban több olcsó étkezési lehetőség van, és igen
bőséges a cukrászdai és a kávézó kínálat!/

14 órától a múzeum igazgatónőjének vezetésével megismerkedünk a város nevezetes 
főterének értékeivel és tájékoztatást kapunk a gazdaság átalakulásáról is.

15.30-tól a Gyűjtemények Háza gazdag anyagát tekintjük meg: Hincz Gyula képei és Gorka 
kerámiák, vasművesség, cukrászati emlékek, sporttörténet stb.

A program minden bizonnyal befejeződik 17 óra körül és a 17.28-kor induló zónázóval este 
hatra már Pesten is leszünk. 

A program költsége 2800 Ft, hetven éven felülieknek 1200 Ft. (Szokásosan odautazás közben 
a vonaton kell befizetni).

Mindenkinek jó szórakozást, kellemes időtöltést és sok tanulságot kívánunk!

Kuba Gábor Szekeres Zoltán

     titkár          elnök

A  részvételt  kérjük,  hogy  előzetesen  jelezzék  Kuba  Gábornak:  20 362  32  12  vagy
kubagabor@gmail.com
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UTASTÁRSAK
1. Balaskáné Gizi
2. Bécs László
3. Bécsy Lászlóné Csöpi
4. Benkéné Kati
5. Kovács Ilma
6. Kuba Gábor
7. Laki Ilona
8. Lauf Anita
9. Nagy Mihályné
10. Nagy 
11. Szeidlné Vodinák Györgyi
12. Szekeres Zoltán
13. Szolláth Klára
14.


