
X I I I .  É V F O L Y A M  7 .  S Z Á M  |  A  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  H A V I L A P J A  |  2 0 1 2 .  A U G U S Z T U S

I N G Y E N E S  K I A D V Á N Y

„ÜDVÖZ LÉGYEN GÉZA FIA,„ÜDVÖZ LÉGYEN GÉZA FIA,
ISTVÁN A MI REMÉNYSÉGÜNK!”ISTVÁN A MI REMÉNYSÉGÜNK!”

Augusztus 20-ról lapunk 5. oldalán olvashatnak

BECSÖNGETNEK
Közel tízezer diák 
kezdi meg tanul-
mányait Vácon, 
minden nap lesz 
testnevelés az 
alsósoknak és az 
ötödikeseknek.

VÁC JÁRÁSI 
KÖZPONT
Tizennyolc járási székhely 
lesz Pest megyében 
2013. január elsejétől, az 
egyik székhely városunk, 
melyhez 17 másik 
település tartozik.

FÜR LAJOS 
DÍSZPOLGÁR
Vác intézménye-
inek nyújtott 
támogatásáért, 
városunk iránti 
fi gyelméért, párt-
fogásáért.

SAJDIK FERENC 
DÍSZPOLGÁR
Művészi eszköztárának 
Vác szolgálatába 
állításáért, a 
vonzó városkép 
megteremtésében való 
szerepvállalásáért.

11. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal
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 Hétfő
20:00 Híradó – benne Vác és térsége 

legfontosabb történései.
20:17 Sporthírek
20:20 Spiritusz – sport, életmód és 

szabadidő magazinműsor
20:35 Sportközvetítés/fi lm
22:55 Híradó ismétlé
  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 Sportközvetítés/fi lm
22:35 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 Sportközvetítés/fi lm
22:10 Híradó ismétlés
 Csütörtök
20:00 Híradó – benne Vác és térsége 

legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Hazai – kulturális és programajánló 

magazinműsor
20:40 Nagyító – hírháttér-műsor
21:10 Sportközvetítés/fi lm
22:30 Híradó ismétlés
 Péntek
20:00 Híradó – benne Vác és térsége 

legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kulturális és programajánló 

magazinműsor
20:40 Pest megyei magazin
21:10 Sportközvetítés/fi lm
22:30 Híradó ismétlés

ÉVKEZDÉSRE
VIGH MIHÁLY | fôszerkesztô | vigh.mihaly@vacholding.hu

A
z érettségi könnyebb lesz, mint amilyennek előtte 
gondoljátok, de lényegesen nehezebb, mint amilyennek 
majd utólag mondjátok. Sőt az is nagy igazság, hogy 
lesz pár olyan óra, mely hosszabbnak tűnik, mint 

maga a négy év és rendszerint az érettségi előtt kiderül, a fel-
készüléshez, ismétléshez még pár nap hiányzik. Addig még a 
leghosszabb órákon sokszor nagyon lassan választja ki a taní-
tó a felelőt. Felcsapja a naplót hol itt, hol ott, miközben azon 
töpreng, kit szeressen. Lehet szuggerálni az órát, lehet alább 
süppedni a székben és lehet remélni a legjobbakat. Egyszer, sőt 
kétszer is meg lehet úszni, de mindig soha. Az esély nem vég-
telen, ráadásul, ahogy az ember érettebb, úgy egyre szigorúb-
bak az asztal túloldalán. Elsősként a mondj öt afrikai állatot 
kérésre még simán elfogadható válasz a két elefánt és három 
gepárd, de idővel szigorúbb a pedagógus és aztán még ennél 
is szigorúbb az élet. Ugyanakkor az is nagy igazság, hogy 
nem csak a tudás mennyissége fontos, hanem legalább ennyire, 
hogy a megszerzett ismereteinket miként hívjuk elő. Ott volt 
például Laci. Érettségi előtt kiválóan kajakozott, versenyeket 
nyert, sőt, ment neki a matek, ám az irodalommal hadilábon 
állt. A magyartanárunkkal szerencséjére nem, hisz kiben 
legyen megértés, humánum, ha nem egy sportolókat kedvelő 
pedagógusban. Hosszas vívódás után köttetett kettejük között 
egy paktum, melynek lényege az volt: Laci úgy mehet érett-
ségire, ha legalább a magyar írók, és költők dolgait megta-
nulja, a többieket elolvassa, majd érettségin azokat gondosan 
elkerüli. A felkészülés a megegyezés szerint megtörtént, Laci 
érettségi előtt állt, ahol az esélyeket tekintve remélhető volt a 
siker. (A nemzetközi irodalmárokon kívül kell, hogy legyen a 
világon egy kis szerencse és megértés.) Laci húzni készült, az 
egyik oldalon a bent maradt vizsgaelnök, a másikon szurkolt 
az osztály, a tanár, az útépítő, mire a tételen Dante: Isteni 
színjáték. Osztálytársunkon (és a paktumról mit sem tudó 
elnökön) kívül mindenki lentebb szegte fejét. Néhány másod-
percig állt a levegő, majd Laci könnyed természetességgel a 
következőt mondta: Dante Isteni színjátékát Babits Mihály 
fordította magyarra és most Babits Mihályról néhány szót. 
Görbe lett a jegy, görbe lett az este és a bankettről Laci sem 
hiányzott. Tanulság: ha nem is mindig és mindent, de annyit 
azért tudni kell, ami kihúz a bajból.

Címlapfotó: Sándor LajosCí l pf tó Sá d L j
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LÁTJÁK ÉS OLVASSÁK. 
HIRDESSEN NÁLUNK!

HOLjárunk?
� Annyi biztos, hogy Vácon, de a helyszín pontosabb meghatározását Öntől várjuk. A helyes megfejtők között ajándékot 
sorsolunk. Ha tudja a választ, írja meg nekünk e-mailben, vagy levélben, az estv@estv.hu vagy a 2600 Vác, Kossuth u. 21. 
címek valamelyikére. Köszönettel: Váci Városimázs Kft. Előző számunk játékának győztese: Szádoczki József, a helyes
megfejtéshez és a nyereményhez gratulálunk! E havi feladványunk megfejtéseit szerkesztőségünkbe szeptember 10-ig várjuk.
Előző lapszámunkban a posta palota épületét látták.

Az autótulajdonosok egy része 
a garanciális időszak lejártával nem 
márkaszervizbe viszi autóját. Pedig 
az utángyártott alkatrészek besze-
relése, a szakmai felkészültség- és a 
műszaki háttér hiánya komoly prob-
lémákat okozhat.

Bár sokan a márkaszervizek magas 
árait kifogásolják, fontos fi gyelembe 
venni, hogy a rosszul elvégzett javítá-
sok hosszú távon sokkal költségesebbek 
lehetnek, és a gépjárművek könnyen 
baleset- és életveszélyessé válhatnak. 

- A szerelő, ha nem rendelkezik a megfe-
lelő képesítésekkel, nem vett részt a köte-
lező típusspecifi kus szakmai képzéseken, 
típusismeret hiányában akár tönkre is te-

heti az autót. A balesetek elkerülése érde-
kében a biztonságtechnikai berendezések 
cseréjét az idősebb autók esetében is már-
kaszervizben javasoljuk elvégezni. De a 
szakértelem hiánya már a kisebb javítá-
soknál is problémákat, a tulajdonos szá-
mára extra kiadásokat okozhat - mondja 
Mödlinger Pál, a Weltauto szakértője, a 
Dunakanyar Autócentrum Kft. értéke-
sítési és marketing vezetője. - Ameny-
nyiben márkaszervizbe visszük a gépjár-
művet, az autóba beépített alkatrészek 
minősége számon kérhető, az elvégzett 
munka számlával igazolt és garanciális. 
Ráadásul a Szerviz 4+ program kereté-
ben a Weltauto kereskedések kedvezmé-
nyes csomagajánlatokat kínálnak a négy 
évnél idősebb autók tulajdonosainak. 

További információ: Dunakanyar Autócentrum, 2600 Vác, Kodály Zoltán út 2.
w w w.dunakanyarauto.hu

Autós hírek
Balesetveszélyt okozhat a szakszerű karbantartás hiánya!
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Ünnepelt a város

Térzenével vette kezdetét Vácon az 
augusztus 20-i rendezvény, a főtéren a 
Vác Városi Fúvószenekart hallgathat-
ták délután öt órától az érdeklődők. 

Ezt követően a városi ünnepség este 
hattól, a hagyományoknak megfele-
lően az államalapító szobra előtt, a 
váci Konstantin téren zajlott, ahol 
Fónagy Miklós református esperes 
mondott beszédet. Az ünnepségen 
közreműködött a Váci Szimfonikus 
Zenekar, Daróczi Tamás, a Magyar 
Állami Operaház magánénekese, 
a Váczi Néptáncegyüttes, Fónagy 
Teodóra, továbbá a Váci Huszár- és 
Nemzetőr Bandérium. A rendezvény 
végén a résztvevők megkoszorúzták 
Szent István szobrát, majd közösen 
elénekelték a Szózatot. A Szent István 
napi rendezvény városunk főterén 
este operagálával - Farkas Pál vezény-
letével -, majd tűzijátékkal zárult. 

Díszpolgári címet kapott

Dr. Für Lajos 
Vác intézményeinek, szervezetei-

nek, egyházi közösségeinek nyújtott 
támogatásáért, a város közügyei iránt 
magánemberként és hivatali szerepé-
ben egyaránt tanúsított fi gyelméért, 
a rendszerváltástól máig tapasztalha-
tó pártfogásáért.

Sajdik Ferenc 
Egyedülálló művészi eszköztárának 

Vác szolgálatába állításáért, városunk 
értékeinek és hangulatainak sajátos 
ábrázolásáért, a vonzó városkép meg-
teremtésében való szerepvállalásáért.

Pro Urbe kitüntetésben 
részesült

Dr. Alt Gyula 
A Vácra betelepült szlovákság ha-

gyományainak, kultúrájának, iden-
titástudatának megőrzése, valamint 
a testvérvárosi kapcsolatok ápolása 
érdekében kifejtett több évtizedes te-
vékenységéért.

Dr. Nagy Magdolna 
A város egészségügyében eltöl-

tött több évtizedes szolgálatáért, a 
közegészségügy fejlesztésén mun-
kálkodó társadalmi szervezetekben, 
közösségi programokban folytatott 
segítő munkájáért, kiemelkedő szer-
vezőtevékenységéért. 

Rapcsák Károly
Négy évtizedes példamutató sport-

pedagógiai munkásságáért, a magyar 
evezőssport legeredményesebb edzői 
teljesítményéért, váci fi atalok ezrei-
nek fi zikai- és erkölcsi fejlesztéséért.

„Vannak, akik legújabb korunk 
nagy eredményének és vívmányának 
tartják az ún. keresztyén Európához 
való csatlakozásunk tényét. Ben-
nem pedig az a kérdés dübörög egyre 
hangosabban, hogy vajon mennyiben 
nevezhető keresztyénnek ez a mai 
Európa, és vajon hogyan lehetne be-
fejezni országunkban a keresztyén-
séghez való csatlakozást.” – mondta 
Fónagy Miklós református esperes, 
az ünnepség szónoka. Ünnepi beszé-
dében hangsúlyozta: hogy ha a mai 
emberek gondolkodása, hite, jelle-
me, erkölcse valóban krisztusivá 
válna, akkor kiegyensúlyozottabb, 
boldogabb világban élhetnénk. 

Az új kenyeret Detre János evan-
gélikus lelkész áldotta meg, ezután 
Fördős Attila polgármester adta át 
a Vác Város Díszpolgára kitünteté-
seket és Pro Urbe díjakat. Díszpol-
gári címben részesült dr. Für Lajos 
volt honvédelmi miniszter és Sajdik 
Ferenc. Az ország egyik leghíresebb 
karikaturistája betegsége miatt nem 
tudott részt venni az ünnepségen, 
neki személyesen viszi majd el a 
kitüntetést a polgármester. Fördős 
Attilától Pro Urbe díjat vehetett át: 
dr. Alt Gyula, a Szlovák Nemzetisé-
gi Önkormányzat elnöke, dr. Nagy 
Magdolna térségi tiszti főorvos és 
Rapcsák Károly, a Vác Városi Evezős 
Club mesteredzője.

DÖNTÖTT A TESTÜLET AUGUSZTUS 20.

Sajtóközlemény 
a zárt ülésről

Fördős Attila polgármes-
ter a júliusi rendkívüli ülés 
zárt részéről a következő 
sajtóközleményt adta ki:

2012. július 19-én Vác Vá-
ros Képviselő-testülete zárt 
ülést tartott. Az ülés zárt ré-
szében a képviselők döntöt-
tek két nagy értékű ingatlan 
értékesítéséről, meghatároz-
ták annak induló vételárát. 
Így a volt Esze Tamás lakta-
nyáé 1 milliárd 650 millió Ft 
+ ÁFA, a Karacs Teréz 
Kollégium épületéé 450 mil-
lió Ft + ÁFA.

A másik napirendi pont-
ban a képviselő-testület fel-
hatalmazta a polgármestert, 
hogy jogi egyeztetések után 
aláírjon egy nyilatkozatot, 
új kivitelezőt bíz meg a 
mélygarázs építési munkái-
nak befejezésére.

A júliusi rendkívüli ülésen történt
Teljes létszámban jelen volt Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a július 
19-ére összehívott rendkívüli ülésen.

A jelenlévők az ülés elején 
egyperces csenddel rótták 
le kegyeletüket Kriksz Ist-
ván képviselő, bizottsági 
elnök elhunyt édesanyja 
emléke előtt.

A tárgysorozat megkez-
dése előtt Buchwald Imre, a 
gazdasági-városüzemeltetési 
és vagyongazdálkodási bizott-
ság új külsős tagja tette le az 
esküt. Ezt követően dr. Bóth 
János sérelmezte, hogy az ösz-
szehívott grémiumnak nem 
volt megfelelő ideje tanulmá-
nyozni az előterjesztéseket. 
A napirend elfogadása után 
mintegy félórás zárt tanácsko-

zás következett, amely során a 
volt híradó laktanya értékesí-
tése került szóba. Ezután nyílt 
ülésen vitatták meg a kötvény-
kibocsátás formájában meg-
valósuló külső forrásbevonás 
lehetőségét. Kökény Szabolcs 
osztályvezető foglalta össze 
az ezzel kapcsolatos aktuali-
tásokat, majd abban az előző 
és a jelenlegi polgármester is 
egyetértett, hogy a fejleszté-
si célok megvalósulása miatt 
szükség van a hatszáz milliós 
nagyságrendű hitel felvételére, 
de ha mód van rá, annak lejár-
ta előtt ki kell majd futtatni. 
A testület a feltételek enyhí-

tése érdekében felhatalmazta 
Fördős Attila polgármestert a 
további tárgyalásokra.

A folytatásban a bizottsá-
gok átszervezése miatt hatás-
köri és elnevezésbeli módosí-
tásokat hajtottak végre, majd 
vita nélkül megszavazták a 
Bernáth Kálmán Kereskedel-
mi és Vendéglátó-ipari Szak-
képző Iskola fenntartójogá-

nak átvételével kapcsolatban 
szükséges határidő módosí-
tást, közoktatási megállapo-
dást, illetve jóváhagyták a 
megszüntető okiratot.

A nyílt ülés zárásaként a 
grémium jóváhagyta, hogy a 
Naszály-Galga Nonprofi t Ki-
emelkedően Közhasznú Kft-
ben rendelkezésre álló tulaj-
doni hányadából a Bernáth 
Kálmán Kereskedelmi és 
Vendéglátóipai Szakképző 
Iskola fenntartója - a Vác-
Felsővárosi Református Egy-
házközség - részére tulajdoni 
hányad, üzletrész értékesíté-
se 100.000.-Ft ellenérték fejé-
ben megtörténjen.

Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az éves 
munkarend szerinti követke-
ző ülését 2012. szeptember 
20-án tartja.

Pályázati kiírások

A pályázók közül az ingatlan megvásárlására az nyert jogot, aki a legmagasabb összegű vételi ajánlatot tette. A versenyeztetés során megállapítják a második és 
harmadik legmagasabb ajánlatot tevő is.
Az adásvételi szerződés megkötésére 30 munkanapon belül kerül sor. Ennek feltétele a vételár 15 %-ának – előleggel csökkentett - egyösszegű megfi zetése. A vevőnek a fenn-
maradó vételár megfi zetését a szerződés aláírását követő 6 hónapon belül kell teljesítenie.
A versenyeztetési eljárás szabályaira a 38/1996. (XI.26.) számú önkormányzati rendelet árverésre vonatkozó szabályai az irányadóak.
A pályázaton eredménytelen pályázóknak az előleget a versenytárgyalást követő nyolc banki nap alatt visszautalja a pályáztató. A második és harmadik legmagasabb ajánla-
tot tevő részére a szerződés megkötését követően.
További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. Vác, Köztársaság út 34. szám alatti irodájában, Tel: 27/510-103.

Vác Város Önkormányzat nevében és 
képviseletében a Váci Városfejlesztő 
Kft. Vagyonhasznosítási Részlege érté-
kesítésre hirdeti - nyílt versenytárgyalá-
son - Vác, Budapesti főút 2-8. szám alatti 
„volt Karacs Kollégium” 3765/1 hrsz-ú 
kivett kollégium művelési ágú ingatlant
Az ingatlan jellemzői: 
• A HÉSZ a területet Vk-4K (központi 
vegyes terület) övezetbe sorolja. 
• Az ingatlan közművekkel ellátott
A város rendezési terve - Helyi Építési 
Szabályzat - Szabályozási Terv - a www.
vac.hu honlapon megtekinthető 
Az ingatlan induló értékesítési vételára: 
450.000.000,- Ft,  Licitlépcső: 100.000,- Ft
Előleg: 2.550.000,- Ft
Megtekintés időpontja: 
2012. augusztus 16. (csütörtök) 1400 – 1600 óra
2012. augusztus 23. (csütörtök) 1400 – 1600 óra

Pályázat benyújtása: 
2012. szeptember 3-án (hétfő) 1800 óráig
A pályázatok benyújtásának mód-
ja: írásban, a Váci Városfejlesztő Kft. 
vagyonhasznosítási részlegnek címezve 
- 2600 Vác, Köztársaság út 34. szám 
Versenytárgyalás időpontja: 
2012. szeptember 4-én (kedd) 1000 óra 
helye: Váci Városfejlesztő Kft. - Vác, 
Köztársaság út 34. szám
A nyílt versenytárgyaláson az vehet 
részt, aki:
- a kiírás részletes feltételeit elfogadja
- vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az épü-
let homlokzatát legalább 3 éven belül felújítja
- a pályázatát a jelölt határidőig leadja 
- az előleg befi zetését igazoló csekket a 
versenytárgyaláson bemutatja
- személyét illetve az általa képviselt tár-
saságot hitelt érdemlően igazolja

Vác Város Önkormányzat nevé-
ben és képviseletében a Váci Vá-
rosfejlesztő Kft. Vagyonhasznosí-
tási Részlege értékesítésre hirdeti
- nyílt versenytárgyaláson -
Vác, Hóman Bálint utca – Gombási út – 
Téglaház út által határolt, volt laktanya” 
1620/2, 1620/5, 1620/6, 1620/9, 1620/10, 
1620/11, 1620/12, 1620/13, 1620/14, 1620/15, 
1620/16, 1620/17, 1620/18, 1620/19, 1620/20, 
1620/21, 1620/22, 1620/23, 1620/24, 1620/25, 
1620/27, 1620/28 hrsz-ú kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlant.
Az ingatlan jellemzői: 
• Az ingatlan közművekkel részben el 
van látva, a közművekre való rákötés a 
vevő költsége és feladata
A város rendezési terve - Helyi Építési 
Szabályzat - Szabályozási Terv - a www.
vac.hu honlapon megtekinthető 
Az ingatlan induló értékesítési vétel-
ára: 1.650.000.000,- Ft 
Licitlépcső: 100.000,- Ft

Előleg: 8.550.000,- Ft
Megtekintés időpontja: 
2012. augusztus 16. (csütörtök) 900–1200 óra
2012. augusztus 23. (csütörtök) 900–1200 óra
Pályázat benyújtása: 
2012. szeptember 3-án (hétfő) 1800 óráig
A pályázatok benyújtásának módja: 
írásban, a Váci Városfejlesztő Kft. 
vagyonhasznosítási részlegnek címezve 
- 2600 Vác, Köztársaság út 34. szám 
Versenytárgyalás időpontja: 
2012. szeptember 4-én (kedd) 1000 óra
helye: 
Váci Városfejlesztő Kft. - Vác, Köztár-
saság út 34. szám
A nyílt versenytárgyaláson az vehet 
részt, aki:
- a kiírás részletes feltételeit elfogadja
- a pályázatát a jelölt határidőig leadja 
- az előleg befi zetését igazoló csekket a 
versenytárgyaláson bemutatja
- személyét illetve az általa képviselt 
társaságot hitelt érdemlően igazolja

ÁLLAMALAPÍTÁS
Szent István, az államalapítás, 
az új kenyér, az alkotmány és 
a Szent Korona ünnepe.

� I. István szentté avatására, (1083. 

augusztus 20.) augusztus 20-án, 

emlékezünk. A Szent Istvánra való 

emlékezésnek a magyar múltban 

ezeréves hagyománya van, augusz-

tus 20., mint nemzeti ünnep mégis 

rövid múltra tekint vissza. 

� A pogány aratóünnepségeket au-

gusztus 20-án tartották, az egyház 

Sarlós Boldogasszony, vagyis Szűz 

Mária ünnepévé krisztianizálta – 

később az Aranybulla rögzíti a szent 

király ünnepének megtartását, ezzel 

összeolvasztva a két hagyományt.

� A Szent Jobb az ország egységét 

jelképezte, szimbolikus jelentőséget 

kapott viharos,  vészterhes időszak-

okban.  Az újkori pápaság szertartás 

naptárából törölték a Szent Istvánról 

való megemlékezést, 1771-ben 

Mária Terézia rendelkezik az ünnep 

megtartásáról (augusztus 20-án). 

Az ő közbenjárására kerül Budára a 

Szent Jobb, majd a császárnő arról is 

rendelkezik, hogy az ereklyét évente 

hatszor közszemlére lehet tenni.

� Az első körmenetet 1818-ban tartják 

a Budai Várban, később a kommunis-

ta évek alatt 1849 1860 között és a 

kommunista évek alatt megtiltották. 

� Munkaszüneti napnak 1891-ben 

nyilvánították Szent István ünnepét. 

� Augusztus 20-a nemzeti ünneppé 

a Horthy-rendszer alatt lett. A 

katolikusok továbbra is a szentet, 

a reformátusok és evangélikusok a 

nemzeti önállóság és a keresztény-

ség megteremtőjét látták államala-

pító királyunkban.

� Tűzijátékot először 1927-ben 

láthatott a közönség a Gellért-

hegyről, miután egy évvel később 

a Szabadság téren felavatták az 

ereklyés országzászlót.

� Az „új kenyér” majd az alkot-

mány ünnepe

Rákosi Mátyás és a kommunista 

vezetőség számára augusztus 

huszadika nem volt kívánatos 

ünnep, ám a naptárból nem tudták 

törölni. Előbb az új kenyér, majd 

az alkotmány ünnepe volt. A 

Kádári korszak enyhülést hozott, 

augusztus 20-a a „tiltott, tűrt, 

támogatott”-kategóriák közül a 

tűrt ünnepek közé került.

� Hivatalos ünnep 

A rendszerváltás után, 1991-ben tör-

vénybe iktatták augusztus 20-át, így 

Szent István napjaként ismét hivatalos 

állami (nemzeti) és egyházi ünnep lett.

Szent Istvánra 
emlékeztek Vácott
A Konstantin téri Szent István szobornál emlékezett a 
város augusztus 20-án, államalapító királyunkra.
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VÁCON TÖRTÉNT VÁCON TÖRTÉNT
Vác járási székhely lesz 
17 másik településsel

� A Magyar Közlöny augusztus 13-i 
számában megjelent kormányrendelet 
felsorolja a – tervek szerint 2013. január 
elsejétől – felállítandó járási hivatalok ille-
tékességet érintő területi felosztását.

A rendelet szerint hazánkban 175 
járás alakul meg, továbbá minden bu-
dapesti kerületnek lesz hasonló hiva-
tala. Az önkormányzatoktól átkerülő 
vagyon leltári felvételét járási biztos 
felügyeli majd. A megyék közül Pest 
megyében jön létre a legtöbb járás, 
18. Az egyik székhelye Vác lesz és a 
központ mellett ide tartozik majd: 
Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, 
Kisnémedi, Kosd, Őrbottyán, Penc, 
Püspökhatvan, Püspökszilágy, 
Rád, Sződ, Sződliget, Vácduka, 
Váchartyán, Váckisújfalu és Vácrátót. 

Minden járásnak lesz többek kö-
zött okmányirodája, gyámhatósága, 
építésügyi hivatala, földhivatala, 
munkaügyi kirendeltsége, népegész-
ségügyi intézete, illetve egy földmű-
velésügyekkel foglalkozó intézménye.

További tudnivalók a Magyar 
Közlöny idei 107-es számában, amely 
letölthető a kozlony.magyarorszag.hu 
weboldalról is. 

Szépkorúak köszöntése

� Szabó Lajosné, Marika néni és 
Marosfalvi Ferecné, Rózsi néni, 2012. 
júliusában ünnepelte 90. születésnap-
ját. Szépkorú honfi társunkat Fördős 
Attila, Vác város polgármestere kö-
szöntötte, és virágcsokor kíséretében 
adta át a miniszterelnök által aláírt 
üdvözlő oklevelet.

Köszönet és kérés
� A Bánhidi család ezúton is köszö-
netét fejezi ki mindazoknak, akik  
Bánhidi László halála miatti gyászu-
kat jelenlétükkel, részvétnyilvánítá-
sukkal enyhíteni próbálták. 

Dr. Bánhidi Péter édesapja, Bánhidi 
László életművének, munkásságának 
feltárása érdekében tisztelettel kér 
mindenkit, akinek birtokában van 
írott vagy képi dokumentum a Tanár 
Úrról vagy tollából (iskolai, közéleti, 
tudományos vagy magán), szívesked-
jen rendelkezésre bocsátani. A munka 
érdekében nyújtott segítséget előre is 
köszöni. A dokumentumokról szükség 
esetén másolatot készíttet.

Elérhetőségek: dr. Bánhidi Péter 
Vác, Flórián u. 26. T:   30-9517-237, 
banhidip@vnet.hu 

Ellátási kötelezettség
� Mint ismeretes, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma (EMMI) és az 
Állami Népegészségügyi és Tisztior-
vosi Szolgálat (ÁNTSZ) nemrégiben 
áttervezte a kórházi ellátórendszert.

Az így átalakult Területi Ellátási 
Kötelezettség (TEK) 2012. július else-
jétől van érvényben. A váciakat érin-
tő ellátási rendszer – a többi telepü-
léshez hasonlóan - a Gyógyszerészeti 
és Egészségügyi Minőség- és Szer-
vezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 
honlapján tekinthető meg. Ennek el-
érési útvonala: tek2012.gyemszi.hu.

Az anyatejes 
táplálás napja

� Augusztus 3-án a Madách Imre Mű-
velődési Központban immár ötödik al-
kalommal rendezték meg városunkban 
az Anyatejes Táplálás Világnapját. 

A Szoptatási Világhét keretében az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
két évtizede rendezi meg az Anyate-
jes Táplálás Világnapját. Ennek célja, 
hogy felhívják a fi gyelmet az anyate-
jes táplálás fontosságára. 

Az eseményen a kismamák szá-
mára előadásokat és bemutatókat 
szerveztek, a kicsiket játszóház és 

arcfestés várta. A jelenlévők meg-
tekinthették a gyermekrajzokból és 
babafotókból összeállított kiállítást 
is, továbbá a szülők többféle hasznos 
babaápolási termékkel is megismer-
kedhettek.

Felújítások a leendő 
színházban

� Jövőre önálló produkcióval vár-
hatja az új váci színház a közönsé-
gét. A Fónay -HUMÁNIA- Társulat 
megkezdte a volt mozi épületének 
felújítási munkálatait. Javában tart a 
Csányi körúti épület takarítása, fes-
tése és ezzel párhuzamban a közmű 
felújítása is. Szeptemberben a tervek 
szerint már átszállítják a művelődési 
központból a díszleteket, jelmezeket 
és kellékeket, ezáltal megkezdődhet-
nek a társulati próbák is. Az ES Te-
levízióban Góczán Zsolt, a társulat 
vezetője és Ruzicska László művésze-
ti vezető elmondta: műfajoktól füg-
getlenül vinnének színre darabokat 
aszerint, hogy a térségben élőknek 
milyen típusú előadásokra van igé-
nyük, ugyanakkor fontos számukra, 
hogy a show jellegű előadásokkal 
szemben a klasszikus értelemben 
vett színházi értékeket képviseljék. 
Évente 4-5 saját darab bemutatásá-
val számol a Fónay színjátszókör, 
de emellett befogadó színházként is 
működne a volt váci mozi épülete. 

Köztisztasági Állapotok
� A Remondis Duna Kft. egyoldalú 
intézkedésének eredményeként a la-
kosság és a városvezetőség számára 
elfogadhatatlan köztisztasági álla-
potok alakultak ki, mely az önkor-
mányzat szerint a Remondis Duna 
Kft által képviselt és vállalt minőségi 
színvonallal sem összeegyeztethető. 

A város vezetőségének határozott 
véleménye, hogy a közszolgáltatást 
végző cég megsértette a hulladék-
gazdálkodási törvényt, a város hul-
ladékrendeletét és a közszolgáltatási 
szerződést is. Azonban a város és a 
Remondis Duna Kft. között kiala-
kult jogi és pénzügyi vita nem be-
folyásolhatja a közszolgáltatás szín-
vonalát, ezért Vác város vezetősége 
a helyi lakosok érdekeit képviselve 
augusztus 15-én megbízta a Váci Vá-
rosfejlesztő Kft-t a hulladékgyűjtő 
konténerek helyszínein összegyűlt 
lakossági kommunális hulladék be-
gyűjtésére és elszállítására, melyet 
a város által ideiglenesen megbízott 
cég hét végén el is végzett.

A hivatal a probléma felszámolását 
követően egyeztetésre hívta a közszol-
gáltató cég képviselőjét, ezzel párhuza-
mosan pedig a szükséges jogi lépések 
előkészítése is megindult, de az önkor-
mányzat addig is minden tőle telhető 
további lépést megtesz a zavartalan 
hulladékkezelés biztosítása érdekében. 

Pető Tibor s.k. alpolgármester

Testvérvárosi 
konferencia a vigalmon
� A Polgármesteri Hivatal Szer-

vezési és Tájékoztatási Osztályának 
szervezésében első alkalommal ren-
dezték meg a vigalom keretében az 
idelátogató küldöttségek számára a 
testvérvárosi konferenciát.

A tanácskozáson a jelenlévők 
négy előadást hallgathattak meg: 
Kökény Szabolcs Vác gazdasági hely-
zetét elemezte, Papp Ildikó a város 
turizmusáról és annak fejlesztési 
terveiről szólt, Bíró György a környe-

zetvédelemről, annak aktualitásairól 
tartott prezentációt, Gál Zoltán pe-
dig az iskolákat és a diákcsere prog-
ramot érintő témákat fejtette ki.

Az előadások közben és utána a 
delegációk tagjai részletekbe menő 
kérdésekkel bizonyították, hogy a 
testvérvárosi kapcsolat fontos szeg-
mensének tekintik egymás életének, 
gondjainak megismerését, a meg-
szerzett tapasztalatok átadását. 

A konferencia résztvevőit kö-
szöntötte városunk polgármestere, 
Fördős Attila.

Vihar utáni összefogás
� Vác város vezetősége köszönetet 
mond mindazoknak, akik a vihar utá-
ni takarítási felhívásra megmozdul-
tak, munkájukkal segítették a város 
rendbetételét. Köszönet a váci polgá-
roknak, a Földváry téri, a deákvári, a 
kisváci, a belvárosi önkéntes takarí-
tóknak, a Szent Anna Karitásznak, a 
Vác Város Labdarúgó Egyesületnek, 
a Váci Kézilabda Sport Egyesületnek, 
a Váci Női Kézilabda Sport Egye-
sületnek, a Váci Vízilabda SE-nek, a 

Váci Hit Gyülekezetének, Ipolyság 
segítő lakosainak, az RST Sütőipa-
ri Kereskedelmi Kft-nek, a Floch 
Cukrászatnak, a TESCO áruház ve-
zetőségének és munkatársainak, a 
Lidl áruház vezetőségének, a Madách 
Imre Művelődési Központ dolgozói-
nak, a Váci Közterület-felügyeletnek 
és a Váci Városfejlesztő Kft. munka-
társainak, valamint a városi képvise-
lőknek: dr. Schmuczer Istvánnénak, 
Kiss Zsoltnak, dr. Bánhidi Péternek és 
dr. Váradi Iván Attilának.

A vihar és következményei

Városunk utóbbi évtizedeinek legsúlyosabb viharáról és annak következményeiről 
adott tájékoztatást a városházán Fördős Attila polgármester.

A városvezető – aki egyben Vác Vá-
ros Helyi Védelmi Bizottságának az el-
nöke – bevezetőjében kiváló szervezésű-
nek és magas szinvonalúnak értékelte a 
jubileumi váci vigalmat. Egyben köszö-
netét fejezte ki a rendezvényre ellátogató 
váciaknak és az ideérkező vendégeknek.

Fördős Attila elmondta: sajnos ezt a 
nagyszerű programsorozatot beárnyé-
kolta az a szélsőséges időjárás, amely 
miatt a zárónapon korábban be kellett 
rekeszteni az eseményeket. A polgár-
mester tételesen ismertette azokat az 
intézkedéseket, amelyekkel előbb meg-
előzni, enyhíteni szerettek volna a vihar 
következményeit, majd amikor felmérték 
a károkat, igyekeztek mielőbb helyreállí-
tani a város normális működését. 

Elhangzott: 
- a rendezvény harmadik napján 

az Országos Meteorológiai Szolgá-
lattal (OMSZ) a vigalmat szervező 
Váci Városimázs Kft. ügyvezető 
igazgatója tartotta a kapcsolatot és 
a kapott információkat közvetítette 
a protokolláris kísérőprogramokon, 
illetve a testvérvárosi delegációk 
kalauzolásán is résztvevő polgár-
mesternek;

- Fördős Attila azután döntött 
a programok folytatásáról, miután 
ezen előrejelzések azt valószínűsí-
tették, hogy a vihar Vácot el fogja 
kerülni. Információja szerint sárga 
jelzés volt érvényben és 50 km/h-s 
szél volt várható;

- miután a főtéri szinpadon este 
nyolc óra előtt elhangzott a polgár-
mesteri zárszó, a következő prog-
ramra készültek elő;

- nyolc óra után pár perccel lett 
egyértelmű mindenki számára, 
hogy a vihar mégis eléri a várost, 
így -  ahogyan a délután során már 
több alkalommal - minden helyszí-
nen ismertették a várható fejlemé-
nyeket és azokat a lehetőségeket, 
amelyek rendelkezésre álltak a hely-
színek elhagyására, illetve bizton-
ságos helyre való elhelyezkedésre;

- nyolc óra után tíz perccel 
Fördős Attila utasítást adott arra, 
hogy minden programot azonnal 
állítsanak le;

- a vár alatti nagyszínpadon erre 
csak percek múlva, ismételt felszólí-
tásra került sor, ám ott a közönség 
továbbra is várta a folytatást.

A polgármester ismertette, hogy 
vasárnap este négy sérültet kellett el-
látni a Jávorszky kórházban, közülük 
egy szenvedett nyolc napon túl gyó-
gyuló sérülést. Az anyagi kár jelentős, 
többmillió forintra tehető. A vigalom 
vendégeinek távozását követően a rend 
kb. 22.45-re helyreállt. Az illetékes ható-
ságok ezt követően is folyamatos és ösz-
szehangolt tevékenységgel igyekeztek a 
hazatérésben segíteni a lakosságot.

Éjfélkor a rendőrkapitányságon ösz-
szegezték a tapasztaltakat és hivatalos 
tájékoztatókat adtak ki a történtekről. A 
városházán hajnali három óráig tartot-
tak ügyeletet, majd reggel a kárfelmé-
réssel és kárelhárítással párhuzamosan 
újabb összejövetelen határozták meg a 
cselekvési programot. Fördős Attila ez-
úton is tájékoztatja a lakosságot, hogy a 
károk bejelentését a megfelelő biztosító-
társaságoknál kell jelezni, ám ha ebben 
valaki elakad, tanácsokkal a polgármes-
teri hivatalban is tudnak segíteni.

Vác város polgármestere, a helyi 
védelmi bizottság elnöke végül el-
mondta: a látottak alapján a bekövet-
kezett vihar akkor is nagy károkat 
okozott volna, ha nem éppen a város 
legnagyobb rendezvényén következik 
be, hiszen a hírek szerint nem csak a 
vigalmi helyszíneken, hanem Vác több 
pontján is súlyos helyzet állt elő.
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– Több mint 80 éven át, nem csak ta-
nulta, tanította a történelmet, hanem 
meg is élte…
– Lelkemben, gondolataimban min-
dig létfontosságú volt a magyarság 
ügye. Mindenáron és minden módon 
ezt próbáltam képviselni. Nem tu-
dom, hogy ez inkább történészi mi-
voltomból fakad-e, vagy abból, hogy 
mi minden történt itt velünk a XX. 
században, velem és a magyar néppel. 
Mindig úgy éreztem, hogy ha bajban 
van a szétszaggatott nemzet, akkor 
a felelősen gondolkodó embereknek 
a maguk eszközeivel a magyarság 
ügyét segíteni, szolgálni kell. Ez saj-
nos sok konfl iktust hozott, személye-
set és politikait egyaránt.
– Nem csak miniszterként, hanem már 
egész fi atalon…
– Háborút, forradalmat, általános 
zűrzavart és borzalmakkal teli 
korszakot kellett átéltem, össze-
vissza dobálta, máskor  pusztítot-
ta, a sors ezt a közösséget. Aligha 
lehetett mást tenni: szolgálni kel-
lett. 1956-ban, fiatalon részt vet-
tem Debrecenben a forradalomban, 
amiért később megkaptam a meg-
felelő „jutalmamat”. A 70-es évek 
puhább diktatúrájában ismét lehe-
tett írni erről-arról, esetenként a 
valódi történelemről is. Hamar oda 

jutottam, hogy belső ellenzéke let-
tem egy világnak. Mígnem eljött a 
rendszerváltás, amiről nem igazán 
szeretnék beszélni. Pedig politikai 
pályafutásom ekkor ért oda, ahová 
korábban a legmerészebb álmaim-
ban sem gondoltam. 
– Nagy keresztet vett magára…
– Lehet, de mint említettem, olyan 
nagy bajban volt és van ez a közös-
ség, hogy aki ezt nem tudja átérezni, 
az nem látja, mi történik a világban. 
– Az ország egészét tekintve, mi ad 
reményt és mi az, ami leginkább 
elkeseríti?
– Elszomorít, hogy sokan nem a 
valódi, pontosabban nem a saját 
életüket élik. Helyette egy mások 
által alakított, művi világot válasz-
tanak, amit úgy teremtettek nekik. 
Ennek egyik oka, hogy az emberek 
közül sokan nagyon korlátozott ke-
retek között tudnak tájékozódni, 
s hogy mi fontos a világról, hogy 
miről tájékozódjanak, azt mások 
eldöntik helyettük. Ez elkeserít, 
de arról is szólnék, mindig voltak 
olyan időszakok, amikor a rossz 
közerkölcsök és közállapotok után, 
következett a csoda. Tele van ma-
gyar történelmünk tragikus buká-
sokkal és bámulatos újjászületések-
kel. A középkortól kezdve a török 

Für Lajos  (1930. december 21.) 
Honvédelmi miniszter, történész, politikus
A magyarság érdekéből nem tud engedni…

DÍSZPOLGÁRDÍSZPOLGÁR

Sajdik Ferenc  (1930. augusztus 21.) 
Grafi kus, karikaturista, rajzfi lmrendező
A képei beszélnek helyette

Sajdik Ferenc eredetileg nyom-
dásznak tanult, ám mint litográ-
fus, egy alkalommal egyik kari-
katúra kliséjét maratta. A pillanat 
meghatározó volt életében, hisz 
rádöbbent, hogy az ő pályája alig-
hanem a karikatúra lesz. 

1948-49-ben már az Iparrajzisko-
lában tanult, később a Szinyei Merse 
Pál utcai grafi kai iskolában végzett. 

1955-re a Rádió- és Televízió 
Újság tördelője és rajzolója, mi-
közben rendre közölte karikatú-
ráit az ország kedvelt szatirikus 
hetilapja, a Ludas Matyi. 

1965-re belső munkatársa lett a 
lapnak, majd’ harminc éven át on-
totta a szellemes rajzokat. Sokan az 
ő fi gurái miatt vásárolták a lapot, 
humoros alkotásain generációk nőt-
tek fel. Leghíresebb rajzfi lmsoroza-
tai: A nagy ho- ho- horgász, a Gom-
bóc Artúr és a Pom-Pom kalandjai 
(Csukás István meséi alapján). 

1990-től a Ludas Matyit az Új Lu-
das követte, mielőtt a lap megszűnt. 

1993-tól Sajdik már az Úritök és 
a Pesti Vicc munkatársaként alkot 
maradandót. Több száz könyvil-
lusztrációja jelent meg, miközben 
ifjúsági könyvekhez és tankönyvek-
hez is készített rajzokat. Ő illuszt-
rálta többek között Csukás István, 
Moravia, Kipling, Tabi László, 
Peterdi Pál, Békés Pál, Arany János 
és Petőfi  Sándor írásait. 

Sajdik Ferenc műveinek Papp 
László jóvoltából Vác ad otthont, a fő-
téri galériában több mint száz tábla-
képéből állandó kiállítás látható. Ké-
pein vonzó stílusjegyeivel megteremti 
azt a sajdikos világot, amellyel rabul 
ejti a szemlélőt.  „Ezek azok az idilli 
képek, melyek Sajdik Ferenc briliáns 
rajztudásán keresztül, szellem-világát 

is tükrözik. Ez egy olyan bájjal meg-
kent világ, mely zaklatott életünk 
lakatlan szigete. Girbe - gurba házai, 
madarai személyes ismerőseink, és a 
köztük sertepertélő emberkékben ön-
magunkra lelünk, s egyre jobban vá-
gyunk erre a világra.” – így vélekedik 
a művész alkotásairól Papp László, a 
gyűjtemény tulajdonosa. 

Filmjei: 
• La Fontaine-sorozat 
• Pom-Pom meséi 
• A nagy ho-ho horgász -sorozat 
• Bontott csirke, reklámfi lm sorozat 
• Motto perpetuo 
  (Vajda Béla rendelte) 
• Figura Ternei 

Elismerések: 
• Munkácsy Mihály-díj 
• Érdemes Művész 
• Szegedi Nyári Tárlat díja 
• IV. Magyar Karikatúra 
Művészeti Fesztivál 1. díj 
• Arany Pálma Díj, Cannes 
• Budapest Díszpolgára 
• Vác Város Díszpolgára

„Nézze fi atalember, rólam már 
minden fontosat leírtak, ráadásul nem 
is vagyok a szavak embere. Másfelől 
egy grafi kus, karikaturista esetében a 
képei beszélnek helyette.” 

Az érvelést elfogadva lapunk 
Sajdik Ferenc bemutatása mellett és 
a tervezett interjú helyett a művész 
képeivel lepi meg az olvasót.

Fiatalon és 1956-ban…
A Kossuth Lajos Tudományegyetem 
történelem szakán 1954-ben végzett. 
1956-ig lehetett a Kossuth Lajos Tu-
dományegyetem Történeti Intézeté-
nek tanársegédje. A forradalom nap-
jaiban a debreceni követeléseket ő 
nyújtotta át a kormánynak. A szabad-
ságharc leverését követően a szovje-
tek internálták. Tanársegédi állását a 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen 
1956-os szerepvállalása miatt elveszí-
tette, és ezzel kutatói pályája derékba 
tört. 1958-ig nem kapott állást, majd 
1961-ig a debreceni református kol-
légium nagykönyvtárában dolgozott, 
rövid ideig rakodómunkás. Ezt köve-
tően 1963-ig Dabason és Pestújhelyen 
általános iskolai tanár.

Az amnesztiát követően 
és 1963 után…
Az általános amnesztia után 1964 
és 1978 között a Magyar Mező-
gazdasági Múzeum tudományos 
főmunkatársa, majd főosztály-ve-
zetője lett. 1980-ig az Írószövetség 
könyvtárának tudományos főmun-

katársa. 1980-ban újra a Mezőgaz-
dasági Múzeum munkatársa, ezút-
tal tudományos titkári tisztségben 
1987-ig. 1988–1990 között az ELTE 
BTK középkori és kora újkori ma-
gyar történelem tanszékén docens, 
1990–2000 között egyetemi tanár.

A rendszerváltás 
éveiben és 1990 után…
1985-ben résztvevője az ellenzéki 
csoportosulások első monori találko-
zójának. 1987-ben a lakitelki találko-
zón, az MDF alapító tagja. 1989-ben 
a párt köztársasági elnök-jelöltje. 
1989–1996 között az elnökség tagja, 
1991-ben alelnök, majd 1993-ig ügy-
vezető elnök volt. 1994–1996 között 
a párt elnökévé választották. Honvé-
delmi miniszterré Antall József mi-
niszterelnök jelölte, ezt a tisztséget 
1994-ig látta el. Ő hajtotta végre az 
átalakulást a hadseregben a rend-
szerváltás után és az egyetlen MDF 
alapító tag, aki miniszteri rangot 
kapott. 1990-ben bekerült az Or-
szággyűlésbe, majd 1994-ben ismét 
bejutott, 1994–1996 között a honvé-
delmi bizottság tagja volt. 

Elismerések:
• Francia Becsületrend 
• Bethlen Gábor-díj
• Vác Város Díszpolgára 
• Somogycsurgó Díszpolgára 
• Egyházasrádóc Díszpolgára
• Dunamelléki Református Egyház-
kerület főgondnoka 1997–1998 között  
• Az  MTA történelemtudományok 
doktora

világig, vagy épp ezt láthattuk a 
XVIII. század második felében. 
A semmiből érkezett néhány okos 
ember, előbb csak politikusok, 
írók, majd mindebből feltör egy va-
rázslatos korszak a reformkor, ami 
egy isteni csoda. Kiváló csillagok, 
tehetségek, megannyi nagyszerű 
ember ellepi a magyar közéletet, az 
egész magyar világot és mind a kö-
zös ügyekért. Persze, volt vita köz-
tük is, de alapkérdésekben nem, és 
mindnyájuknál érződött: rátették 
valamire az életüket. 

– Minek kell történnie ahhoz, hogy az 
újjászületést megéljük?
– Sajnos a helyzet addig nem válto-
zik, míg a közösség tagjaként a leg-
többen az együttélésből csak nyerni, 
kapni akarnak. Sokakban fel sem 
merül, hogy a köznek vissza is ad-
janak. Kilépve a szűkebb szakmai, 
családi világból, sokat kell tenni 
azért, hogy visszaadjunk valamit. 
Ha nem változik gondolkodásmó-
dunk, nagy baj lesz, hisz jelenleg 
mindenütt csak fogyunk. Valami azt 
súgja, lesz egy nemzedék…
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Nagy esemény és jelentős kiadás 
Harmincezer forintba kerülnek csak a tanszerek

Az idei tanévtől felmenő rend-
szerben kell megszervezni a minden-
napos testnevelést az iskolák első, 
ötödik és kilencedik évfolyamain.

A tankötelezettség 16 évre törté-
nő csökkentése is 2012. szeptember 
1-jétől hatályos. Az iskoláknak 2012. 
december 31-ig felül kell vizsgál-
niuk pedagógiai programjaikat a 
Nemzeti köznevelési törvény, illet-
ve a kerettantervnek való megfe-
lelőség szempontjából. Ugyanerre 
az időpontra kell az iskolákban a 
szakmai munkaközösségek számát 
legfeljebb 10 munkaközösségben 
megállapítani.  

Középiskolákról szólva városunk-
ban alapvető változás, hogy a Vác 

- Felsővárosi Református Egyházköz-
ség átvette (2012. szept. 01.) a Bernáth 
Kálmán Kereskedelmi és Vendéglá-
tó-ipari Szakképző Iskola fenntartói 
és működtetési jogát.

A változások sorában szintén je-
lentős, hogy 2012. szeptember 1-jétől 
létrejön a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ az oktatatásért 
felelős miniszter irányítása alatt. 
A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ tankerületeken keresztül 
fogja ellátni feladatait, amelyek terü-
lete egybeesik a járásokéval.

HOLDING BECSÖNGETNEK

Megszépültek, megújultak 
az iskolák és az óvodák
Az óvodákban már birtokba vették a felújított termeket, szobákat. Az iskolákban hamarosan csenget-
nek, a tantermek már készen várják a nebulókat. A következőkben áttekintjük, milyen intézményi felújí-
tásokra került sor a nyári szünetben.

A Váci Városfejlesztő Kft. szak-
emberei a nyári szünet alatt több 
helyen megkezdték és befejezték az 
önkormányzati fenntartású óvodák 
és iskolák festési és mázolási mun-
káját. Megemelt létszámmal folyt a 
munka, ennek köszönhetően új szín-
ben várja a kicsiket a Kertész utcai, 
Csányi utcai óvoda, a Diófa utcai, 

Vám utcai óvoda, és megszépült a 
Petőfi  Sándor Általános Iskola kony-
hája. Befejezték az Eötvös utcai és 
Sirály utcai, a Hársfa utcai, Kölcsey 
utcai, Deákvári főúti óvodák kar-
bantartási munkálatait is.

A gazdasági helyzet miatt az in-
tézmények állapota is sok gondot 
okozott.  A Városfejlesztő Kft. erőn 
felül próbált változtatni az állapo-
tokon. A Radnóti Miklós Általános 
Iskolában tavaly télen volt olyan 
tanterem, ahol mindössze 17,5 Cel-
sius-fokot mutatott a hőmérő. A fel-
mérések során kiderült: az ablakok 
siralmas szigetelése miatt a hideg 
levegő szinte tódult a tantermekbe, 
miközben a meleg – a gravitációs 
szellőző csatorna állandó nyitottsá-
ga miatt – elillant a tetőn. Téli hó-
napokban az intézmény fűtője, a 30 
éves – mára elavult fűtési rendszer-
rel – vívja szélmalomharcát. Mint 
azt megtudtuk: előrelépés, hogy 
a szellőző csatornák zsalui végre 
zárhatók, és 10 év után (!) a nyílás-
zárókat is javítják. Az ablakok rög-
zítő csavarjait pótolják, lecserélik a 
vízvetőket, mivel öt tanteremben és 
két öltözőben a befolyt csapadékvíz 
miatt az évek során elrohadt a kö-
nyöklő. Ezért az asztalos a felső bu-
kóablakokat légzáró tömítéssel látta 
el és zárhatóvá tette. A tanév kezde-
te előtt a gépész szakemberek a fűté-

si rendszert is felülvizsgálják, hogy 
üzembiztosabbá tegyék a fűtést. A 
szakemberek reményei szerint az 
azonnali beavatkozásokkal, a téli 
csúcs hidegben 2-3 Celsius-fokos hő-
mérséklet-emelkedés várható, és így 
jelentős  az energia megtakarítása. 

A Váci Városfejlesztő Kft. mun-
katársaitól megtudtuk: céljuk az 
volt, hogy az intézmények foglal-
koztató, konyhai és kiszolgáló he-

lyiségei jó minőségben készüljenek 
el, nemcsak a dolgozók, hanem a 
gyermekek és a szülők megelégedé-
sére is. Ugyan a rendelkezésre álló 
idő nem volt sok, de – az intézmé-
nyi leállásokat fi gyelembe véve ezt 
a célt teljesíteni tudták. Tény, hogy 
az intézmények siralmas állapotban 
voltak, és számos olyan feladatot 
kellett megoldani, amelyek az el-
múlt években elmaradtak.

Megmozdult a város 
a vihar utáni csendben

TÖBB  mint száz ember jelent-
kezett a városháza előtt arra az ön-
kéntes takarítási akcióra, melyet a 
Városfejlesztő Kft. szervezett meg, 
hogy a vihar okozta károk elhárítá-
sában segítséget nyújtson. Mindkét 
nap reggelén kilenc órakor kezdődött 
a munka. Fördős Attila polgármester 
kezdeményezésére megmozdultak a 
váciak. A délutáni órákban már a vá-
ros egész területén dolgoztak a kör-
nyezetükért felelősséget érző valódi 
lokálpatrióták. Példamutató volt az a 
magatartás, amit a váciak ebben a ne-

héz helyzetben tanúsítottak. Érkezett 
a darus kocsi, előkerült a fűrész, jött 
a teherautó, miközben a csapat ön-
zetlenül egy emberként nekilátott a 
feladatnak. A munkásokat a lakosok 
pogácsával, innivalóval kínálták, de 
voltak olyanok, akik csak arra jártak, 
és mivel látták, elkél a segítő kéz, be-
kapcsolódtak a munkába. 

Bajban ismerszik meg az igaz barát - 
szól a mondás. Kiderült, Vác városának 
igazán sok barátja van. A Váci Város-
fejlesztő Kft. ezúton mond köszönetet 
mindenkinek, aki segítő kezet nyújtott.

Törések, dőlések…
Ismét fogadja vendégeit a strand

A SPORTCSARNOK,  a stadi-
on és a Strandfürdő közül a vihar leg-
inkább a strandot érintette. A stadion 
területén a kerítésre dőlt fák, valamint 
a betört ablaküvegek okozták a legna-
gyobb gondot. A sportcsarnokot, a be-
ázást leszámítva, csak kisebb kár érte. 
Ezzel szemben a Strandfürdő kapta a 
vihar javát. A Városfejlesztő Kft. és 
a Váci Sport Kft. alkalmazottainak 
három napra volt szükségük, hogy a 
vihar okozta károkat elhárítsák.

Kaotikus állapotok fogadtak min-
denkit, aki valamilyen úton-módon a 
vihar után szeretett volna bejutni a 
strand területére. Maga a bejárat sem 
látszott, hiszen azt zöld lomb és levert 
ágak borították. A vendégeket a ka-
pun ez a felirat fogadta: „A kialakult 
veszélyhelyzet miatt a strandfürdő 
a mai napon ZÁRVA!” A medencék 
ágakkal, levelekkel és egyéb szemét-

tel voltak megtelve, amit a szél oda 
hordott. A rendrakás hamarjában 
megkezdődött, miután a károkat fel-
mérték, dokumentálták. Összeszedték 
az apróbb gallyakat, ágakat, majd a 
lehullott cserepeket és a többi törme-
léket konténerbe gyűjtötték. A meden-
cék teljes tisztítása azóta megtörtént, 
akárcsak a kidőlt fák eltakarítása és 
darabolása. A bejáratra dőlt fát a tűz-
oltók szerdán emelték le a tetőről. Csü-
törtökre pedig már a strand területe 
készen állt a vendégek fogadására.

Közkincseink V.
KÖZÉPKORI KÖVEK 

AZ ISKOLAUDVARON

� Kevés olyan iskola lehet a világban, 

amelynek épülete közvetlenül névadó-

jának nyughelye mellett áll. Az I. Géza 

Király Közgazdasági Szakközépiskola az 

egykori váci vár területén épült fel. 

 Magát a teret is I. Gézáról nevezték 

el, hiszen tudjuk, hogy az Árpád-házi 

magyar uralkodót választott lakhelyén, 

azaz Vácon temették el, méghozzá 

a mai ferences templom helyén álló 

első váci székesegyházban, amelyet ő 

alapított még 1074-ben. 

 Mind a mai napig rejtély viszont, hogy 

pontosan hol is nyugszik I. Géza. A 

székesegyház ugyanis a tatárjárás idején 

a földdel vált egyenlővé, és bár építőkö-

veit újrahasznosították, a sírkő vagy a 

maradványok sosem kerültek elő. Tudjuk 

tehát, hogy a templom alatt nyugszik a 

névadó, de sírját nem láthatjuk.

 Láthatjuk viszont a váci vár néhány 

megmaradt eredeti faldarabját, méghozzá 

az iskola udvarán. Ha a Budapesti főútról 

a kapun keresztül bepillantunk a kertbe, 

akkor megláthatjuk a kőhalmot, köze-

lebbről pedig akkor vehetjük szemügyre, 

ha bekéredzkedünk az iskola portáján. 

Ha pedig már arra járunk, akkor érdemes 

fi gyelmet szentelni az iskola oldalán 

található különleges szoborkompozíciónak 

is: Végvári vitézek a címe a térelválasz-

tó plasztikának, amelyet Kiss István 

Munkácsy- és Kossuth-díjas szobrászmű-

vész készített a 60-as években. Azokra 

a hősökre emlékeztet, akik többször is 

megpróbálták elfoglalni a törökök által 

uralt váci várat. Csak néhányszor jártak 

sikerrel, a 150 éves török uralom alatt 

alig négyszer jutottak be a magyar vitézek 

a várba, akkor is csak rövid időre. Az 

épületben elsősorban török és balkáni 

születésű katonák rendezkedtek be, a 

16-17. században a vár területén álló 

templomból is dzsámi lett. 

 A végvári vitézeknek emléket állító 

szoborkompozíció egyik különlegessége, 

hogy a több négyzetméteres plasztika 

mindkét oldaláról más képet mutat. 

Kiss Istvánnak egyébként nem ez az 

egyetlen váci alkotása, ő készítette az 

út túloldalán, a Karacs Kollégium mellett 

álló bronz lovasszobrot is, amely Vak 

Bottyánt ábrázolja. Az ő személye is a 

váci várhoz kapcsolódik: Bottyán János 

lett ugyanis a vár kapitánya 1684-ben, 

amikor sikerült a törököktől visszafog-

lalni az erődöt.

� M. J.

Közel tízezer diák tanul 
szeptembertől Vácott
Lényeges változások
Megváltozik a köznevelés rendszere, átalakul a fenntartói szerep, majd módosulnak a működ-
tetés feltételei is. A 2012/2013-as tanév alapvető változásairól lapunkat Mártonné Pogány Zsu-
zsanna, a közművelődési és oktatási osztály vezetője tájékoztatta.

Ismét becsöngetnek, szeptember 3-án, kezdődik az új tan-
év. Sok gyermek életében először ül majd be az iskolapad-
ba, ami miatt valószínűleg már hetek óta izgul. Ahogyan a 
szülők is, akik már a matematika óra előtt számolnak.  Az 
egész család számára fontos esemény, ha kisdiák lesz az 
óvodásból. Ez egyfelől öröm, másrészt jelentős kiadás.

Tekintsük át röviden, hogy mi min-
dent kell beszerezni egy elsősnek! Íme: 
iskolatáska, tolltartó (postairón, grafi t-
ceruzák, radír, vonalzó, hegyező, szí-
nes ceruzák), tisztasági csomag (törül-
köző, műanyag pohár, szappan, papír 
zsebkendő, szalvéta), füzetek, rajztábla, 
rajzlapok, mappa, zsírkréták, 12 színű 
vízfesték, műanyag keverőtál, ecsetek, 
gyurma, technikacsomag, olló, ragasz-
tó, tornafelszerelés (tornazsák, póló/
tornadressz, rövidnadrág, zokni, tor-
nacipő). Mivel szeptembertől minden 
nap lesz testnevelés, így a tornaruhák-
ból érdemes több váltást vásárolni. 

Mindez persze pénzbe kerül, a 
legolcsóbb iskolatáska nagyjából 
3000 forint, de 40 ezer forintosat is 
találunk. Egy megtöltött tolltartó is 
kb. 3000 forintba kerül. A tisztasági 
csomagra kevesen költenek, otthon 
össze lehet válogatni a belevalókat, 
ám a tornaruha esetében már mé-
lyen a zsebbe kell nyúlni. Egy szett 
ára nagyjából 4000 forint, ha több 
pólót/dresszt is beszerzünk, akkor 
5-7000 forintot is költhetünk erre 

a tételre. A füzetekre, technika- és 
rajzfelszerelésekre nagyjából 5000 
forintot kell fordítani, ha csoma-
golópapírt és címkéket is veszünk, 
akkor kb. még egy ezrest. 

Végül, de nem utolsó sorban tan-
könyvek is kellenek, amelyek átlagára 
a váci iskolákban az elsősök esetében 
10 ezer forint.

Ha mindenből igyekszünk olyat 
venni, ami viszonylag jó minőségű, 
de megfi zethető, akkor a tanszerekre 
megközelítőleg 30.000 forintot köl-
tünk szeptember 3-ig. 

Ha mindezek felett szükség van 
egy kicsi íróasztalra székkel, lám-
pával, esetleg könyvespolccal, akkor 
mindez több tízezer forintos kiadást 
jelenthet a családnak.

Szülők szemével
� „Nekünk a legnagyobb kihívást 
a fehér színű, tépőzáras, fehér talpú 
tornacipő beszerzése jelentette, az is-
kola ugyanis ilyet kért a tornaterem 
padlójának megóvása miatt. Némi 
utánajárást követően végül sikerült 
megvenni, 1300 forintba került.” 
Kriszta, a 7 éves Laura anyukája

� „Óriási választék van iskolatás-
kákból, sokáig nem tudtuk eldönteni, 
hogy milyet vegyünk elsős kisfi unk-
nak. Egy barátunk javaslatára végül 
lebeszéltük Petit a „Verdás” felszere-
lésről és a rajzfi lm-mintás helyett egy 
egyszerűbb, de jobb minőségű táskát 
vettünk. 7000 forintba került, remél-
jük, több évet is kiszolgál majd.”
Anna és László, a 6 éves Péter szülei

� „Az iskolában piros színű 
tornadresszt kértek, de ilyen színből 
már nem kaptunk 128-as méretet a 
környéken, ezért most interneten ke-
resztül próbáljuk meg beszerezni.” 

Edina, a 7 éves Sára anyukája

� „Már júniusban elkezdtem be-
szerezni a tanszereket, nem szeretek 
ugyanis tömegben vásárolni, és így 
volt idő felmérni a lehetőségeket. A 
legproblémásabb az iskolatáska és a 
tolltartó kiválasztása, de még nem 
jutottam dűlőre a lányommal, akinek 
egészen mások a szempontjai...”

Anita, a 6 éves Erika anyukája
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Gasztronómiai különlegességek, 
ingyenes kulturális programok, 
sportbemutatók és egészségi szűré-
sek várják Vác főterén az érdeklődő-
ket szeptember 8-án délelőtt 9 órától 
késő délutánig. A Vendégvárók Váci 
Egyesülete idén nyolcadik alkalom-
mal rendezi meg a váci lecsófesztivált, 
amelyhez ezúttal is – a korábbi sikeres 
együttműködésnek köszönhetően – 
csatlakozott a jótevők napja. 

Tavaly mintegy 40 csapat érkezett 
szerte az országból, hogy ínycsiklan-
dozó lecsójukat pontozza a szakértő 
zsűri. Akik szívesen megmutatnák fő-
zőtudományukat, azoknak idén is lesz 
alkalmuk erre. Nevezni a Vendégvárók 

Váci Egyesületénél, a Duna presszóban 
és a Curia borházban lehet szeptember 
6-ig. Akik a paprika, paradicsom és 
más zöldségek darabolása és kevergeté-
se helyett inkább megízlelnék az étele-
ket, azoknak is jó hírrel szolgálhatunk. 
Bárki kóstolhat a versenyzők főztéből 
200 Ft-ért. Így nem csak az éhségüket 
csillapíthatják, hanem jótékony célt is 
szolgálnak, hiszen egy látássérült fi a-
talt segíthetnek befi zetésükkel. 

Szeptember második szombatján 
érdemes nem csak a kulináris élveze-
tekre, hanem a testi, lelki és szellemi 
egészségükre is időt szánniuk. A jóte-
vők napján a hagyományokhoz híven 
a középpontban a betegségmegelőzés 
áll. Lesz zsíroskenyér-osztás, aerobic 
és zumba bemutató, egy budapesti haj-
léktalanokból álló társulat segítségével 
pedig megtudhatják, hogy a nevetés 
miként hat az egészségre. A nap folya-
mán Meláth Attila baptista lelkész tart 
előadást a testi, lelki és szellemi egész-
ség harmóniájának összefüggéséről, va-
lamint újdonságként test- és talpmasz-
százs, lufi hajtogató bohóc, ugrálóvár és 
önismereti labirintus is várja az érdek-
lődőket a Március 15. téren.

– Eddigi pályafutásod során a „roc-
kos” oldaladról ismerhettünk meg téged. 
Tartod ezt az irányt a továbbiakban is?

– A műsorom alapja a rock, de belefér 
egy-két líraibb szám is. A lényeg, hogy 
felcsendüljön benne néha egy jó kis gi-
társzóló. Nagyon szeretem a 80-as évek 
zenei világát, így ebből az időszakból 
is csemegéztem olyan dalokat, amelyek 
nem hiányozhatnak a repertoáromból.

– Korábban azt nyilatkoztad: fon-
tos, hogy saját dalokkal is szórakoztasd 
a rajongóidat. Hogy állsz ezzel jelen-
leg? Hallhat-e tőled valami újdonságot 
a váci közönség szeptember 15-én? 

– A nyár munkával, zeneszerzéssel 
telt. Bízom benne, hogy a váci közönség 
elsők közt hallhatja majd a saját dalomat. 
A rock marad, de nem az a „sikítozós” 
fajta, hanem szeretnék egy kicsit éret-
tebb, elgondolkodtatóbb zenét készíteni. 

Az érces hangú énekes beszélgeté-
sünk során elárulta: koncertjei mellett 
azért jut ideje a pihenésre is, amely 
mindig valami aktív tevékenységet je-
lent a számára. Nyitott minden újra, 
próbálja megélni a pillanatot és elrak-
tározni emlékezetében a szép élménye-
ket, amelyek - reméljük - váci látogatá-
sa alkalmával csak gyarapodni fognak. 

A Mária-na-
pi búcsút Talán 
Attila koncertje 
zárja, amely este 
6 órakor kezdő-
dik, de előtte is 
érdemes lesz el-
látogatni a vá-
sártérre, hiszen 
5 órától tánc-
bemutató várja 
az érdeklődőket. 
A programokon 
való részvétel pe-
dig ingyenes.

KULTÚRA PROGRAMAJÁNLÓ

IVANOV BARBARA | ivanov.barbara@vacholding.hu

Egy tehetségkutató műsorban szerzett országos ismertséget magának 
Talán Attila. A verseny óta a fi atal énekes - fellépései alkalmával - 
számos települést bejárt már hazánkban, hamarosan pedig Vácra 
érkezik, hogy a Mária-napi búcsúban koncertezzen. Tervei közt 
szerepel, hogy megnézi városunkat, de azt is elmondta, hogy ha 
úgy adódik, szívesen beszélgetne egy kicsit helyi emberekkel, 
mert ezek az élmények tennék teljessé a látogatását.

Régi nagy slágerek 
és rock and roll Vácon
Mária napi búcsú Talán Attilával

Több száz évvel ezelőtt, 1711-ben Má-
ria tiszteletére kápolnát emeltek a liget-
ben található forrásnál. E helyen, Szűz 
Mária neve napját minden évben meg-
ünnepelik a váciak. Az elmúlt alkal-
makhoz hasonlóan, idén is - a vásártéri 
műsorokhoz kapcsolódva - a Hétkápol-
nánál programok várják a látogatókat. 
A jelentős múlttal és hagyományok-
kal rendelkező váci búcsú szeptember 
15-én délután 5 órától szentségimádás-
sal kezdődik, melyet este 6 órától dr. 
Varga Lajos segédpüspök szentmiséje 
követ. Az ünnep szombaton éjfélig tart, 
de másnap reggel már 8 órától folytató-
dik tovább a rendezvény. Vasárnap dél-
előtt 10 órától dr. Beer Miklós megyés-
püspök, a búcsú zárásaként pedig dr. 
Sztankó Attila káplán tart majd szent-
misét a szabadtéri oltárnál. A részletes 
programot alább olvashatják.

Hétkápolnai búcsú 

2012. szeptember 15. szombat

17:00 Szentségimádás a szabadtéri 
oltárnál – Dr. Stella Leontin 

18:00 Szentmise a szabadtéri 
oltárnál 
– Dr. Varga Lajos segédpüspök 

19:30 A váci közösségek Mária-
köszöntője 

22:00 Gyertyás rózsafüzér a 
stációk mentén 
– Hulitka Róbert káplán

24:00 Szentmise a kegytemplomban 
– Dr. Sztankó Attila káplán 

2012. szeptember 16. vasárnap

8:00 Görög-katolikus liturgia 
– Bubrik Miklós paróchus 

10:00 Szentmise a szabadtéri 
oltárnál – Dr. Beer Miklós 
megyés püspök 

17:00 Szentmise a római rítus 
rendkívüli formájában 
– Dr. Sztankó Attila káplán

Ünnep a 
Hétkápolnánál

Lecsófesztivál és jótevők napja Vácon

ŐSZI 
MŰVÉSZETI 

HETEK
2012. október 1. – 

november 30.

A IX. őszi művészeti hetek 
izgalmas kulturális eseménynek 
ígérkezik. A szervezők a program 
összeállításakor a változatos és 
színvonalas kínálatra törekedtek. 
Október 1. és november 30. között: 
a zene, a színház és a táncszínház 
jeles előadói is teret kapnak 
Vácott. Iványi Károlyné (MIMK 
igazgatónő) arról is szólt, hogy 
a művészeti hetek előadóinak 
kiválasztásakor fi gyelembe 
vették, hogy október 1-jén, a 
zene világnapját és az idősek 
világnapját, 18-án, a magyar 
festészet napját, 24-én, a magyar 
operett napját ünnepeljük.

Felhívjuk olvasóink fi gyelmét, 
hogy jelen lapszámban az 
őszi művészeti hetek októberi 
programjait adjuk közre, a 
novemberi eseményeket a 
következő Váci Hírnökben 
olvashatják.

Ünnepi hangverseny 
a Zene Világnapja 

alkalmából
Október 1. hétfő 18 óra 

Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola 
(Vác, Konstantin tér 8.)

Közreműködik: Váci Szimfonikus 
Zenekar, vezényel: Farkas Pál

A belépés díjtalan!

„Megszólalt a bolond 
szívem…” nótaműsor
Október 5. péntek 18 óra 

Közreműködnek: Faludi Szilvia és 
barátai: Bányai Márton, Várkonyi 
Györgyi és a László Imre nótakör.

Kísér: Marót Géza, Dr. Péter 
Árpád, valamint Szőllőssy 

Sándor és zenekara (Ipolyság)
A belépőjegy ára 

elővételben: 700 Ft, az 
előadás napján: 1000 Ft

Kamarazenei est 
„Debussy-től Bartókig”

Október 5. péntek 19 óra 
Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola 

(Vác, Konstantin tér 8.)
Claude Debussy: A boldog 

sziget, Debussy dalok, 
Bartók Béla: Szonáta két 

zongorára és ütőhangszerekre
A belépőjegy ára: 600 Ft

Bardócz L. Csaba  „Belső 
féktáv” című koncertje

Október 13. szombat 19 óra 
Dalfestő vendéghangokkal
A belépőjegy ára: 500 Ft

A Pál utcai fi úk 
beavató színházi előadás 

Október 17. szerda 14 óra 
A Váci Dunakanyar Színház 

és a Budaörsi Játékszín közös 
produkciója. 

Főbb szerepekben: Simon 
Zoltán, Kis Domonkos Márk, 

Klem Viktor, Csányi Dávid 
Rendező: Kárpáti István 

A belépőjegy ára: 1000 Ft

„Szereted-e még…?” 
Szécsi Pál dalait előadja 

Gergely Róbert
Október 18. csütörtök 16 óra 

A belépőjegy ára: 600 Ft

Quantum XXL 
tánc - show

Október 19. péntek 19 óra 
Közreműködik a 10 éves Tini 

Dance Team.
A belépőjegy ára 

elővételben: 1300 Ft, az 
előadás napján: 1600 Ft

Optimistán bele a 
reménytelenségbe
Dörner György önálló estje

Október 20. szombat 19 óra 
Többek között elhangzanak: 

Kölcsey, Reményik, Wass Albert 
válogatott versei és prózái, 

Kodály- művek és csángó dalok.
A belépőjegy ára 

elővételben: 1000 Ft, az 
előadás napján:1300 Ft

A magyar operett napja
Október 24. szerda 19 óra

Fellépő művészek: Kalocsai 
Zsuzsa, Fischl Mónika, Teremi 

Trixi, Vadász Dániel, Bozsó József.
Közreműködik: Váci Szimfonikus 

Zenekar, vezényel: Farkas Pál
A belépőjegy ára 

elővételben: 1700 Ft, az 
előadás napján: 2000 Ft 

Dés László, Geszti Péter, Békés Pál: 
A Dzsungel könyve

Október 27. szombat 19 óra 
musical két részben a Sziget 

Színház előadásában
A belépőjegy ára 

elővételben: 1800 Ft, az 
előadás napján: 2100 Ft

GYERMEK 
PROGRAMOK

Tengerecki Pál bábjáték 
a Kabóca Bábszínház 

előadásában.
Október 8. hétfő 10 óra, 

október  9. kedd 10 és 14 óra, 
október 10. szerda 10 óra, 

október 11. csütörtök 10 óra
A Tengerecki mesebérlet 

I. előadása.
A bérlet ára: 2000 Ft, 

a belépőjegy ára: 700 Ft

Bőröndmese 
mesemusical

Október 28. vasárnap 16 óra 
Főszerepben: Patai Anna

 (a Megasztár 
5 legfi atalabb döntőse)

Zeneszerző: Szolnoki Péter
A belépőjegy ára: 500 Ft

GYERMEK 
FILMKLUB 
a Fónay Márta-

kamarateremben

Táncoló talpak 2.
Szeptember 29. szombat 16 óra

A párizsi mumus
Október 20. szombat 16 óra

A belépés díjtalan! 

„FILM 
A FILMBEN”

fi lmklub a 8-as teremben

The Artist - A némafi lmes
2012. október 4. csütörtök 18 óra

A leleményes Hugo
2012. október 11. csütörtök 18 óra

Cinema Paradiso
2012. október 18. csütörtök 18 óra

Amerikai éjszaka
2012. október 25. csütörtök 18 óra

A belépőjegy ára 
előadásonként: 300 Ft

KÍSÉRŐ-
PROGRAMOK

„Egyik sincs 
a másik nélkül”

Szeptember 27. csütörtök 19 óra 
Érzelmi utazás a végletektől a 

középpont felé - egy felvonásban
A végletek vándorai: Fehérvári 

Fruzsina és Smál Gábor
A belépőjegy ára: 700 Ft

Megyei idősek 
világnapja 

Október 12. péntek 11 óra
Ünnepség a Nyugdíjasklubok és 

az Idősek „Életet az Éveknek˝ 
Országos Szövetség Pest Megyei 

Szervezetének rendezésében.
A belépés díjtalan!

„OXI” Nemzeti Ünnep
Október 13. szombat 17 óra 
Köszönjük Magyarország című 

kiállítás és megemlékezés 
a Váci Görög Nemzetiségi 

Önkormányzat szervezésében.
A belépés díjtalan!

Ünnepi megemlékezés 
az 1956-os forradalomról

Október 23. kedd 18 óra 
Helyszín: Bartók Béla Zeneiskola 

(Vác, Konstantin tér 8.)
Közreműködnek: a Serenus 

Kórus, vezényel: Brusznyai Margit

KIÁLLÍTÁSOK
Juhász András fafaragó 

iparművész kiállítása 
Szeptember 21. péntek 18 óra

Emeletei Galéria

Nagy Csaba, Potyó 
Imre és Stefanik József 
természetfotó kiállítása

Október 12. péntek 18 óra
Átrium Galéria

Makrai Adél 
festőművész kiállítása
Október 19. péntek 18 óra

Emeleti Galéria

NA-KE  Nagymarosi 
Képzőművészeti 

Egyesület 30 éves 
jubileumi kiállítása

November 16. péntek 18 óra
Átrium Galéria

„A fotó ünnepe” 
Váci fotóművészek 

kiállítása 
November 23. péntek 18 óra

Emeleti Galéria

Bővebb információ és jegyértékesítés:
Madách Imre Művelődési Központ

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: (27) 316-411, (27) 518-200, 

www.mimk.vac.hu. Jegypénztár: 
kedd-péntek: 12 - 18 óra, szombat-

vasárnap: a rendezvényekhez igazodva. 
Tel: (27) 518-206 (a jegypénztár 

nyitvatartási idejében) E-mail: 
informacio@mimk.vac.hu
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Asztalitenisz
� Az NB I-es asztalitenisz csapatbaj-
nokságban a 9. helyen zárt csoportjá-
ban a Váci Reménység gárdája. Ez azt 
jelentette, hogy csapatunk kiesett a 
második vonalból. Az új szezonban két 
tízes csoportban mérkőznek meg az 
együttesek. Mivel a két csoportban nem 
volt meg a szükséges csapatlétszám, 
helybetöltő osztályozót írt ki a szövet-
ség. Itt a Honvéd Szondi SE ellen nagy 
csatában 10:6-os váci siker született, így 
eldőlt, hogy a Reménység továbbra is az 
NB I-ben állhat az asztalok mögé. 

Atlétika
� Veszprémben rendezték meg az 
atléták idei Balaton-bajnokságát, amelyen 
két váci gerelyhajító is a dobogóra állhatott. 
Magyari József edző tanítványai közül 
Papp Bence 74 méteres dobásával máso-
dik lett, míg a tréner fi a, Magyari Zoltán új 
egyéni csúcsot dobva – fél méterrel lema-
radva klubtársától – bronzérmet szerzett.

Evezés
� Plovdiv adott otthont az olimpián 
nem szereplő számok felnőtt világbaj-
nokságának és egyben itt rendezték 
meg az ifjúsági világversenyt is. A 
magyar egységek közül azok jutottak az 
első hat helyről határozó nagydöntőkbe, 
ahol váci evezős is szerepelt. A felnőtt 
férfi  könnyűsúlyú egypárevezősöknél 
Galambos Péter – fényesítve két évvel 

korábbi bronzérmét – második helye-
zést szerzett. Az ifi  nők kétpárevezős 
mezőnyében negyedik lett a Bácskai 
Dominika-Kurdi Laura duó, míg az ifjúsá-
gi férfi  négypárevezősök kategóriájában 
a Farkas Norberttel vízre szálló magyar 
hajó szintén a negyedik helyen zárt.

Futsal
� Hiába nyerte meg utcahosszal a 
másodosztályú bajnokságot, és hiába 
szövögetett nagy terveket a váci futsal 
együttes, a csapat végül nem indul el az 
élvonalbeli pontvadászaton. Az ok igen 
prózai: a klubnak nem sikerült biztosí-
tania az élvonalhoz szükséges anyagi 
hátteret. A gárda így ismét a másodosz-
tályú csoportban versenyezhet.

Kajak-kenu
� Portugália adott otthont a fi atal 
kajak-kenusok kontinensbajnokságának, 
amelyen remekeltek a magyarok, és 
összesen kilenc aranyérmet szereztek. 

Különösen az 500 méteres számban 
taroltak a mieink, köztük a kajak kettesek 
U23-as mezőnyében a Noé Bálint-Noé 
Milán páros. A Váci Hajó SE duója 
magabiztosan hódította el az aranyérmet 
egy szerb és egy német egység előtt.

Kézilabda
� Két cseh városban zajlott a junior női 
kézilabdások világbajnoki megmérettetése. 
A magyar nemzeti csapatban két váci 
játékos is helyet kapott: a kapuban Bíró 
Blanka (képünkön balra), a mezőnyben 
Klivinyi Kinga (képünkön jobbra) jeles-
kedett. Válogatottunk végül bronzérmet 
érdemelt ki, míg a világbajnokság gólkirály-
nője Klivinyi Kinga lett 67 találattal. 

Felkészülni! 
Vigyázz! RAJT!!!
Labdarúgóink az 
MTK-t búcsúztatták 
Lapunk megjelenésekor már két 
bajnoki és egy kupameccsen túl 
van NB II-es labdarúgó együtte-
sünk, két élvonalbeli kézilabda 
csapatunk pedig a felkészülés 
hajrájához érkezett.

A Dunakanyar-Vác focistáinál nagy 
változásokat hozott a nyár. A csapatot 
versenyeztető gazdasági társaságnál 
Héger József többségi tulajdonrészét 
egy angol cég vásárolta meg, melynek 
képviseletében Berki Krisztián irányít-
ja a történéseket. A kispadon is váltás 
történt: Híres Gábor utóda Mózner Já-
nos lett, akinek segítője a szintén volt 
váci futballista, Szabados György. Az 
elmúlt pontvadászatban pályára lépők 
közül kilencen távoztak, helyükre 13 
új játékos érkezett. 

A csapat bemutatkozása nem is 
lehetett volna sikeresebb. A mieink 
a Magyar Kupa első fordulójában 
2-2-es döntetlenre végeztek a rendes 
játékidőben az NB I-es MTK együtte-
sével – amely a megelőző sorozatban 
kupadöntős volt! –, majd a gólnélküli 
hosszabbítás után 11-esekkel tovább-
jutottak a következő körbe.

Kézilabdázóinknál is edzőcsere 
volt a két bajnokság közötti szakasz-
ban.. A Váci NKSE csapatát Gulyás 
István, a  Váci KSE NB I-es újonc 
gárdáját Rosta István vezeti a szep-
tember elején esedékes bajnokság-
ban. Mindkét csapatnál jelentős a 
változás a játékoskeretben. Ezekről a 
www.vac.hu weboldalon részletesen 
olvashatnak az érdeklődők. 

A két váci együttes szinte azo-
nos felkészülési rendszerben gyűj-
tött erőt, de a kemény ellenfelek-
kel megvívott 
tesztmérkőzések 
alapján a nők na-
gyobb remények-
kel várhatják 
a rajtot.

HAJRÁ VÁC!

SPORT

Sporthírek röviden

Váciak az olimpián
A magyarok számára igen sikeres londoni ötkarikás játékok vizes versenyein 
három váci születésű sportolóért is szurkolhattunk.

+ Gyógyszertárak ügyeleti rendje

2012.08.30. • 2012.09.09. • 2012.09.19. • 2012.09.29.
Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27/301-367

2012.08.31. • 2012.09.10. • 2012.09.20. • 2012.09.30. 
Nova Gyógyszertár | 2600 Vác, Zrinyi u. 9. | 27/501-385

2012.09.01. • 2012.09.11. • 2012.09.21.
Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27/312-338

2012.09.02. • 2012.09.12. • 2012.09.22.
Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27/311-157

2012.09.03. • 2012.09.13. • 2012.09.23.
Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27/510-805

2012.09.04. • 2012.09.14. • 2012.09.24.
Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27/501-630

2012.09.05. • 2012.09.15. • 2012.09.25.
Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar u. 3. | 27/305-997

2012.09.06. • 2012.09.16. • 2012.09.26.
Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27/303-343

2012.09.07. • 2012.09.17. • 2012.09.27.
Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27/501-415

2012.09.08. • 2012.09.18. • 2012.09.28.
Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27/306-190

HASZNOS
Polgármesteri 

fogadóóra

Fördős Attila

Vác város polgármestere 

Ideje: minden hónap első 
hétfőjén 14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
polgármesteri iroda

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

Alpolgármesteri 
fogadóóra

Pető Tibor

Vác város alpolgármestere 

Ideje: minden hónap első 
hétfőjén 14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Mokánszky Zoltán

Vác város alpolgármestere 

Ideje: minden hónap 1. és 3. 
hétfőjén 14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Országgyűlési 
képviselői fogadóórák

Bábiné Szottfried Gabriella, 
országgyűlési képviselőasszony

Ideje: minden hónap első 
szerdáján 16:30–18:00

Helye: Okmányiroda (2600 Vác, 
Dr. Csányi László körút 45.)

A képviselőasszony elérhetőségei:
Telefon: 20/444-9298 vagy 30/479-5611
Email: babi.gabriella@parlament.hu

„A legközelebbi képviselői fogadó-
órára szeptemberben kerül sor.”

Ügyfélfogadás az 
okmányirodában

Hétfő: 9:00-18:00
Kedd: 8:00-16:00

Szerda: 10:00-16:00
Csütörtök: zárva

Péntek: 8:00-12:00 

Ebédidő: 12:30-13:00

Képviselői 
fogadóórák

Csuka István 
Vác 2. számú választókörzetének 

képviselője 

Ideje: minden páros hónap első 
hétfőjén 14:00-15:30 

Helye: az új Fidesz-iroda, 
Március 15. tér 16-18.

Mokánszky Zoltán
Vác 7. számú választókörzetének 

képviselője 

Ideje: minden hónap 2. hétfőjén 
14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Schmuczer Istvánné 
Vác 4. számú választókörzetének 

képviselője 

Ideje: minden páros hónap első 
hétfőjén 18:00

Helye: Madách Imre 
Művelődési Központ

Váradi Iván Attila
Vác 5. számú választókörzetének 

képviselője

Ideje: minden hónap első hétfőjén 
17:00-18:00

Helye: Földváry Károly 
Általános Iskola

 Központi 
orvosi ügyelet

Jávorszky Ödön Kórház
(tüdőgondozó épülete)

A városi ügyelet a 620-691-es tele-
fonszámon vagy a 620-620/1465-ös 

melléken, érhető el.

Ügyeleti idő:

Hétfő, kedd, szerda, csüt.: 19:00-7:00, 
Hétvégén: péntek 16:00-tól hétfő 7:00-ig
Ünnepnapon: az ünnepnapot megelő-
ző nap 19:00-tól az utána következő 

nap 7:00 óráig.

 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

Születések

Kovács Árpád és Oláh Szilvia 
gyermeke: Tibor Árpád, Ördög 
András és Szi-Benedek Katalin 
gyermeke: Barnabás, Gyuricza Ta-
más és Bacsó Zsuzsanna gyerme-
ke: Éva, Hevér Tamás és Povázsay 
Nóra gyermeke: Szofi, Nagy Ben-
ce Sándor és Ludmány Zsuzsa fia: 
Péter István, Vittay Gergely és 
Laorencz Bernadett fia: Balázs, 
Záhorszki Gábor és Dulay Barba-
ra leánya: Alíz, Baczka Lajos Atti-
la és Gombás Rita fia: Benjámin, 
Kiss András és Balázs Viktória 
leánya: Virág Emma, Ottó Tibor 
és István Eszter fia: Péter Tibor, 
Gerhardt Ákos és Lőrincz Edit 
Magdolna fia: Áron, Kramlik Ta-
más és Balogh Barbara Zsuzsanna 
gyermeke: Ármin Tamás, Kosdi 
Róbert és Gábor Annamária gyer-
meke: Ábel, Tomcsányi Tamás és 
Fördős Enikő gyermeke: Tamás 
Attila, Szenykov Balázs és Jám-
bor Judit gyermeke: Alexandra, 
Horváth István és Fehér Katalin 
gyermeke: Luca, Kun Balázs és 
Konorót Judit gyermeke: Zselyke, 
Oláh Tamás és Csámpai Tímea 
gyermeke: Hanna Tímea, Gál Ár-
pád és Lipp Kinga gyermeke: Bor-
bála Mária, Policsányi János és 
Gál Edina gyermeke: János Béni.

Házasságkötések

Liptai Richárd Árpád és Kövesdi 
Lívia, Básti Ferenc és Fe-
hér Szandra, Széplasz Zoltán 
és Pásztor Brigitta Erzsébet, 
Döme Zoltán és Nagy Katalin, 

Irmalós Gábor és Balogh Berna-
dett, Fehér László és Tóth Anita, 
Dobrocsi Balázs Csaba és Féja 
Tímea, Szabó István és Kosik 
Patrícia, Mészáros Tamás és Pe-
tényi Franciska, Horváth Dávid 
és Rottenhoffer Anna Csilla, 
Turáni Balázs és Simonek Éva, 
Csánki Krisztián és Papp Ro-
zália, Tóth Gábor és Rácz Do-
rottya, Halász Róbert és Mile 
Zita Judit, Mihajlik György és 
Ronkay Margit Eszter, Topolcsik 
Róbert és Nagy Mónika, Botta-
Dukát Zoltán  és Lévai And-
rea, Szabadfy Károly és Fekete 
Tünde, Andics Roland Balázs és 
Herencsényi Dóra Ágnes.

Halálesetek

Fézler Jánosné  sz: Bolka Erzsé-
bet /1945/, Okos Istvánné  sz: 
Kovács Éva Mária /1947/, Kriksz 
Sándorné  sz: Stéh Anna /1931/, 
Haraszti Károly János /1949/, 
Csiszár Károly /1933/, Kopfer 
Lászlóné  sz: Zsebeházy Zsu-
zsanna /1943/, Nagy Nándorné sz. 
Tesánszky Róza Julianna /1935/, 
Czeller Istvánné sz. Süpeki 
Hildegard /1928/, Koncz Józsefné 
sz. Nagy Verona /1929/, Monszpart 
János Géza /1944/, Loksa András 
/1932/, Mihajlik Györgyné  sz: 
Bulecza Ilona /1923/, Gyulay 
Sándor /1931/, Mellényi Róbert 
/1933/, Angyal Sándorné sz: Ko-
vács Mária /1925/, Brusznyiczky 
László /1954/, German Jó-
zsef /1932/, Nagy Andrásné  
sz: Bíró Ilona /1924/, Mayer 
Józsefné  sz: Bartók Ilona /1929/, 
Pozsgai György /1947/.

Mózner János

Gulyás István

Rosta István

Jelölések: 
NB I-es női kézilabda
NB I-es férfi  kézilabda
NB II-es labdarúgó

09.08. szi. 16:30 Dunakanyar-Vác 
– Orosháza

09.08. szo. 18:00 Váci NKSE 
– Fehérvár KC

09.15. szo. 18:00 VKSE – Csurgó

09.22. ??? ??? Dunakanyar-Vác 
– Honvéd II

09.22. szo. 18:00 VKSE – Pick-
Szeged

A londoni ötkarikás játékok eve-
zős mezőnyben találhattuk az egyet-
len, jelenleg is váci sportegyesületben 
versenyző indulót. Hirling Zsolt bajai 
csapattársával, Varga Tamással immár 
a harmadik olimpián vehetett részt. 
A könnyűsúlyú kétpárevezős egység 
gyengébben szerepelt az athéni ered-
ményénél (akkor 5. helyen végeztek), de 

javított a pekingi 14. helyezésén. A mie-
ink a B-döntőben ötödikek lettek, össze-
sítésben a 11. helyen zárták az olimpiát.

A férfi  kajak négyesben két olyan 
versenyző is szerepelt, aki Vácott látta 
meg a napvilágot. Az ezüstérmes kvar-
tettben Pauman Dániel a Váci Hajó szí-
neiben tanulta meg a sportág fortélyait 
és jelenleg is városunk lakója. Kammerer 

Zoltán pedig Gödön kezdett kajakozni. 
Jelenleg mindketten az MTK számára 
szereztek olimpiai pontokat. 

Londonban augusztus végén a 
paralimpiai versenyekkel folytatódik a 
programsorozat. Ebben a megmérette-
tésben is lesz váci induló: Kanyó Zsolt, a 
Váci Reménység paraatlétája szeptember 
8-án gerelyhajításban versenyez majd. 

Városvezetői fogadás

� A városházán augusztus 14-én fogadták 
városunk vezetői a két, Vácott nevelke-
dett londoni olimpikont. Hirling Zsolt és 
Pauman Dániel köszöntésén Fördős Attila 
polgármester gratulált az elért eredmények-
hez és a szülők, tanárok, edzők munkájá-
nak méltatása után átadta a város ajándékát 
a két sportolónak. Vác alpolgármesterei 
– Mokánszky Zoltán és Pető Tibor – egy-
aránt csatlakozott a jókívánságokhoz, majd 
Pauman Dániel egy-egy dedikált fotót nyúj-
tott át a városvezetőknek. 

Sportelőzetes – 
váci események




