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Egész napos üléssel nyitották az évet
Január 19-én megtartotta idei 

első tanácskozását Vác Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete. 
Az ülés a szünetekkel együtt közel 
nyolcórás volt. 

A testület – dr. Váradi Iván At-

tila kivételével - minden tagja jelen 
volt a tanácskozáson. A  résztve-
vők egyperces tiszteletadással 
emlékeztek a nemrég elhunyt 
dr. Bea Mátyás orvosra. Nagy 

Mihály és Nagy Péter birkózó a Vác 
Város Sportjáért kitüntetést vehet-
te át (részletesen lásd 7. oldalon), 
majd Harkácsi Margit szervező 
ismertette a hamarosan megren-
dezendő Váci Erdélyi Napok főbb 
jellemzőit. Napirend előtt dr. Bóth 

János konkrét eseteket említve a 
költségvetési stratégiaváltás és a ta-
karékosság fontosságára hívta fel a 
figyelmet, kritizálva a mostani gya-
korlatot. Fördős Attila válaszában a 
város gazdasági nehézségeinek ere-
detét részletezte, dr. Bóth Jánost, 
mint polgármester elődjét említve 
meg a gondok felelősének.  Egy in-
terpelláció elhangzása után - melyet 
külön írásban ismertetünk - a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtá-
sáról és a bizottságok, illetve a pol-
gármester átruházott hatáskörben 
hozott döntéseiről szóló jelentésről 
esett szó. Tájékoztató hangzott el 
az operatív program aktualitásai-
ról, majd Csuka István a városi va-
gyonhelyzet áttekintésére, illetve a 
várható átalakulással kapcsolatos 
kérdések vizsgálatára alakult eseti 
bizottság üléséről számolt be.

A tervezett napirendi sor any-
nyiban módosult, hogy ezúttal 
a zárt ülésre rendelt témakörök 
megvitatása került először sorra. 
(Az itt hozott döntésekről szóló 

polgármesteri tájékoztatót külön 

anyagban ismertetjük.)

Az elfogadott napirend első, 
nyílt ülésen tárgyalt témaköre a 
Váci Tűzoltóparancsnokság előző 
évi tevékenységét értékelő beszá-
moló volt, amelyet köszönetnyilvá-
nítás mellett elfogadtak. A 2011-es 
költségvetési rendelet főössze-
geinek háromszázmillió forinttal 
történő megemelése után elfoga-
dásra került az önkormányzat lik-
viditási helyzetéről szóló jelentés 
is. A grémium elfogadta továbbá 
a Polgármesteri Hivatal beszámo-

lóját az önkormányzati feladatok 
2011. évi ellátásáról, megvitatta és 
egyetértett az idei célokkal. Egyben 
utasította a jegyzőt, hogy a hivatali 
köztisztviselők számára nyújtson 
széleskörű tájékoztatást ezen fel-
adatokról, készítse el a szükséges 
teljesítménykövetelményeket és az 
egyéni feladatlebontásokat.

Módosításra került a pénzben 
és természetben nyújtott szociális 
és gyermekvédelmi ellátások helyi 
szabályairól szóló rendelet, majd 
részletes vita után került szabályo-
zásra a korlátozott forgalmi öveze-
tek behajtási rendje. Polgármesteri 
előterjesztésben tekintették át az 
új önkormányzati törvény alapján 
a város intézményi struktúráját, 
majd meghatározták az I. Világhá-
borús Hősi Emlékmű helyét: a hosz-
szas vita után megszületett döntés 
értelmében ez a Március 15. tér 22. 
számú épület előtt kerülhet felál-
lításra. (A látványterv lapunk 10. 

oldalán megtekinthető)

Egy korábbi döntés értelmé-
ben havonta napirendre kerülnek 
a mélygarázs beruházással kapcso-
latos aktualitások. E témakörben a 
polgármester a pénzintézettől ka-
pott levélre utalva elmondta: a fi-
nanszírozó bank továbbra is keresi 
a befejezéshez vezető lehetőséget a 
beruházóval, a város viszont addig 
is fontolóra veszi a térfelszín elké-
szítésének, illetve a forgalom előtti 
megnyitásának módját. A Váci Vá-
rosfejlesztő Kft-t érintő napirendi 
pontok sorában elfogadták a tevé-

kenységről szóló januári beszámo-
lót, majd módosításra került a cég-
csoport feladatellátási szerződése 
és ismét tárgyaltak a szerződések 
ellenjegyzési gyakorlatáról. Jóvá-
hagyták a Dunakanyar Többcélú 
Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítását, 
majd következtek az Egyebek napi-
rendi tárgysor témái. 

Elsőként a képviselők tehették 
fel kérdéseiket, melyről külön írás-
ban számolunk be. A Betegápoló 
Irgalmas Rend kezdeményezése 
kapcsán egy feltétel meghatáro-
zásával alakult ki a telekhasználati 
cseréről szóló, a főtéri ingatlan 
udvarára vonatkozó egyezség. A 
képviselők egyetértettek a városi 
stadionban létesítendő kisméretű 
műfüves pálya helyének meghatá-
rozásával, majd Kászonyi Károly 
indítványára 30 millió forintos, öt-
éves futamidejű kamatmentes köl-
csönt szavaztak meg egyhangúan a 
Vác Alsóvárosi Református Misszió 
Egyházközség részére, melyet a 
Damjanich téren épülő Hősök Em-
léktemplomára fordíthatnak majd.

Szóba került a nyertes TDM-
pályázat alapján egy, a Főtér környé-
kén létesítendő nyilvános illemhely 
kialakítása, végül az ülés végén 
készfizető kezességvállalás aláírá-
sával bízták meg a polgármestert 
a holding kátyúzó gépének lízing-
szerződésével kapcsolatban.

A testület az éves munkarend 
szerint 2012. február 16-án tartja 
soros tanácskozását.

Polgármesteri tájékoztató a zárt ülésről
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 19-én megtartott zárt üléséről az érvényben lévő 
szervezeti és Működési szabályzat szerint Fördős Attila polgármester adott tájékoztatást.

Eszerint elsőként a Közbeszerzési Bizottság üléséről és a Beszerzési munkacsoport elbírált pályázatairól 
szóló tájékoztatót vették egyetértően tudomásul. Majd a kórházi önkormányzati biztos beszámolóját hallgat-
ták meg, amelyben az intézmény helyzetéről volt szó. Elhangzott: a testület előtt továbbra is havonta kerül 
megtárgyalásra a biztosi jelentés. A beszámolót 11 támogató szavazattal fogadta el a testület. A következő 
napirendi pontként tárgyalt előterjesztés nyomán bizonyságot nyert, hogy bizottsági felhatalmazás nélkül 
került egy ingatlan magántulajdonba még 2010-ben. A nyertes TDM-pályázat kapcsán – a kompatibilitás érde-
kében – kezességvállalást, két módosítás erejéig pedig tulajdonosi vállalást tett a képviselő-testület. 

A Naszály-Galga TISZK helyzetéről szóló napirendi pont nyomán kisebbségi tulajdonosként a város a 
többségi tulajdonos - Pest Megye Önkormányzat – fenntartási kötelezettség teljesítéséig felfüggeszti a finan-
szírozó bank felé tett inkasszójog elismerést.

Januári 
interpelláció 
és kérdéssor

Vác Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének január 19-i ülé-
sén egy interpelláció mellett több 
képviselői kérdés is elhangzott.

Interpellációjában dr. Bóth 

János a kórházban tevékenykedő 
önkormányzati biztos munkájáról 
tett fel kérdéseket, részletezve a 
szerinte fennálló törvényességi 
gondokat. Válaszában Fördős At-

tila rendre cáfolta, hogy sérült 
volna a felsorolt esetekben a tör-
vényesség, ugyanakkor felkérte a 
szakbizottságokat az esetleges to-
vábbi felvetődő kérdések tisztázá-
sára. Az egyik kérdés kapcsán dr. 

Maruszki Gábor jegyző válaszolt. 
A polgármesteri választ - a jegyző-
ivel ellentétben - az interpelláló 
nem fogadta el. A szavazás során 
testület elfogadta Fördős Attila 
reflektálását is.

A kérdések sorát megnyitva 
Csereklye Károly két, decemberi 
sportcsarnokbeli rendezvény rész-
leteiről érdeklődött. 

Dr. Bóth János Csuka István 
szakbizottsági elnöktől érdeklődött 
egyes témakörök bizottság általi 
megtárgyalásának lehetőségéről.

Kiss Zsolt bejelentése szerint 
a Gombás patakon átívelő fahíd 
felújítása megtörtént. Szólt arról 
is, hogy Václigeten pótlásra kerül-
tek az utcanévtáblák. Ugyanakkor 
kérte, hogy a külterületeken lévő 
földutak javítását kezdjék meg.

Dr. Bánhidi Péter a Múzeum 
utca és a Duna-parti sétány forgal-
mi rendjéről és parkolási lehetősé-
gekről kérdezte a főmérnökséget.

Mokánszky Zoltán felhívta a 
figyelmet arra a rendőrségi és la-
kossági észrevételre, hogy csalók 
ismét különböző trükkökkel pró-
bálnak bejutni lakásokba. Kérte 
a polgárokat, hogy amennyiben 
ilyet tapasztalnak, azonnal fordul-
janak a rendőrséghez.

Balkovics Péter a választóke-
rületében létrehozott buszváróról 
tett említést, illetve az útfelújítá-
sokra kiírt pályázatokat ajánlotta 
az illetékesek figyelmébe. 

Katonáné Doman Erika a Sze-
derfa sori járdaépítés folytatásáról 
érdeklődött, továbbá szorgalmaz-
ta a körzetében nem funkcionáló 
lámpatestek javítását. Üdvözölte a 
főtéri karácsonyi vásár lebonyolí-
tását, kritizálva a Szent István téri 
fenyőfa árusítást.

Kriksz István ismét a közterü-
leti postaládákat hiányolta, majd az 
Istenmalmi utcai járdabeszakadás 
kijavítását kérte. Szorgalmazta to-
vábbá a vasútállomást gépjárművel 
a főút felől megközelítők nehézsé-
geinek orvoslását.

HIRDETÉSE 

MINDEN VÁCI 
           POSTALÁDÁBA
                                    BEKERÜL!
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 1/4: 25.000 Ft + ÁFA
 1/8: 12.000 Ft + ÁFA
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 Apróhirdetés:        80 Ft + ÁFA/szó

HIRDETÉSFELVÉTEL:HIRDETÉSFELVÉTEL:
Váci Városimázs Kft.• 2600 Vác, Kossuth utca 21.

Tel.: 06-27/510-900, 06-27/312-860 • Mobil: +36-20/823-16-89
E-mail: info@estv.hu, wernke80@gmail.com
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Aktuális témákról tartott közös sajtótájé-
koztatót az óesztendő utolsó napjaiban a váci                         
városházán Bábiné Szottfried Gabriella és 
Fördős Attila.

Pest megye 2-es számú választókerület-
ének országgyűlési képviselőasszonya be-
jelentette: a napokban több mint négyszáz 
önkormányzat részesült folyószámlahitel 
visszafizetési hozzájárulásban. Az összesen 
hétmilliárd forintos összegből Vác 42,6 
millió forinttal részesült. 

Városunk polgármestere megerősítet-
te, hogy a pénz megérkezett a költségvetési 

számlára. Mint mondta: a korábbi években 
a város lekötött forrásai után kapott kama-
tok bevétele helyett idén a likvidhitel miatt 
a büdzsében a kamatok a kiadások oldalán 
jelentek meg. Ezen kiadások fedezetére 
elegendő a most az államtól kapott támo-
gatás, amelyet Fördős Attila megköszönt az 
érte sokat lobbizó képviselőasszonynak. A 
városvezető azt is bejelentette, hogy vára-
kozáson felüli összegben érkezett be a költ-
ségvetésbe a decemberi adófeltöltés.

A sajtótájékoztatón szó esett a mélyga-
rázzsal kapcsolatos helyzetről is. A polgár-
mester ismét kiemelte, hogy egy magán-
szektorú beruházásról van szó, amelyet egy 
kereskedelmi bank finanszíroz. A városve-
zetés Vác érdekei alapján jár el az ügyben, 
amely megoldását hátráltatja, hogy a bank 
a nyári ígérete ellenére sem cserélte le a 
beruházó céget. a városvezető újra meg-
erősítette: amennyiben a jogtiszta helyzet 
megvalósul - ez a város és a bank közötti 
közvetlen finanszírozás átvállalási szer-
ződés megkötését jelenti -, a létesítmény 
30-50 nap alatt átadható lesz.

Az országos szinten tapasztalható, év 
elején esedékes változásokon túl város-
unkban is módosul néhány, a mindennapi 
életben fontos tarifa, árrendszer. A lénye-
gesebb elemeket alább foglaljuk össze.

1. Közlekedés. Mint arról decemberi la-
punkban beszámoltunk, a képviselő-
testület nem fogadta el a Volánbusz által 
javasolt módosításokat, így január elsejé-
től nem változtak a helyi közösségi busz-
közlekedés díjai. A parkolási tarifák átlag 
6,6 százalékkal emelkedtek a városban.

2. Szemétszállítás. A több alkalommal módo-
sított szemétdíj rendeletben található árak 
nem változtak. A januári számlázás (amely 
a tavalyi decemberi szolgáltatás ellentéte-
lezése) után azonban már csak kéthavon-
ta és immár a szolgáltató (REMONDIS) 
részére kell befizetni a számlákat.

3. Kábeltelevízió. A váci kábeltelevíziós 
rendszert igénybevevők januártól mind 
a csatornakiosztásban, mind a fizetendő 
díjban változást tapasztalnak. Az alapcso-
mag ára például 4100 Ft lett, de emelked-
tek (átlag 4,3 százalékkal) a további szol-

gáltatási díjak is. Megszűnt többek között 
az Universal Channel, a Movies24, a VIVA 
Hungary, a Film+, a Sorozat+, a Cool és a 
SportKlub adásainak továbbítása. Új mű-
sor az alapcsomagban például a Sport1, a 
Sport2, a Story5, a Zone Romantica és az 
Ozone Network adása és a Bővített cso-
magban is található új kínálat. (További 
részletek a vacktv.hu weboldalon)

4. Közterület-használat. Vác Város Ön-
kormányzat Képviselő-testületének 
decemberi döntése értelmében emel-
kedett a rendeletben foglalt közterület-
használat díja. Az emelkedés az infláci-
ónak megfelelően mintegy 4,6 %-os. 

5. Kórházi térítési szabályzat. A Jávorszky 
Ödön Városi Kórház által előterjesztett 
díjtételekben az önkormányzat elfogadta 
az intézmény aktualizált térítési tarifáit, 
amelyek a kórház javorszky.hu címen el-
érhető weboldalán tekinthetők meg.

Emlékeztetőül: a törvény által előírt álta-
lános forgalmi adó (ÁFA) 25-ről 27 %-ra való 
emelése a cikkünkben fel nem sorolt továb-
bi díjtételekben is változással járhat!

Munkamegbeszélésen fogadták Vác Vá-
ros Önkormányzat vezetői a városban mű-
ködő egyházak képviselőit. Fördős Attila 
polgármester, illetve Mokánszky Zoltán 
és Pető Tibor alpolgármesterek tájékoztat-
ták dr. Beer Miklós váci megyéspüspököt, 
Varga Lajos segédpüspököt, Csuka Ta-

más református tábori püspököt, Fónagy 

Miklós református esperest, Detre Já-

nos evangélikus lelkészt és Meláth Attila 
baptista lelkészt Vác aktuális helyzetéről, 
az önkormányzat tavalyi munkájáról és a 
2012-es tervekről.  

A tanácskozáson áttekintették az 
együttműködés tapasztalatait és fejleszté-
si lehetőségeit is.

Hírek 
– néhány mondatban
Polgármesteri tájékoztató a büdzséről

Az esztendő első városvezetői tájékozta-
tóján Fördős Attila Vác idei költségvetésének 
tervezését és a mélygarázzsal kapcsolatosan 
kialakított  álláspontot ismertette. 

A polgármester vázolta azokat a törvényi 
feltételeket, amelyek országos szinten való 
megalkotása, majd a jogszabályi háttér meg-
ismerése, városi szintre való aktualizálása 
szükséges Vácott is a helyi büdzsé kialakítá-
sához. Mint elhangzott, az előírások alapján 
a városi intézmények részére a jegyző küldte 
meg a tervezéshez szükséges paramétereket, 
majd ezt követően mind az önkormányzati 
szakbizottságokban, mind az intézményekre 
vonatkozóan megkezdődtek a tárgyalások, a 
költségvetés jellemzőinek kialakítási folya-
mata.  A városvezető hangsúlyozta: a váci ön-
kormányzati büdzsé tervezése időarányosan 
zajlik és eleget fog tenni azon kötelezettségé-
nek, hogy a februári testületi ülésre beterjesz-
tésre kerüljön a 2012-es költségvetés.

A mélygarázs körül kialakult vitákról szól-
va a polgármester megismételte, hogy a beru-
házás befejezése a kivitelező és a finanszírozó 
bank közötti megállapodás hiányára vezethe-
tő vissza. Új elemként említette, hogy meg kell 
vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a város bir-
tokba vehesse a térfelszínt és annak rendbeté-
tele után azt bekapcsolhassa a forgalomba.

Viszonylag csendes évzárás
Felemás volt a készenléti szolgálatokat telje-

sítők számára az óesztendő utolsó hete Vácott. 
Az Elektro Szignál Televízió Híradója szerint 
míg a rendőrök és a tűzoltók viszonylag csen-
des napokon vannak túl, a mentőknek – külö-
nösen karácsony táján – sok munkája akadt.

A váci mentősöknek a karácsonyi ünne-
pek alatt 65 esetben kellett kivonulniuk, ezek 
döntő többsége sürgős riasztás volt. Nagyon 
sokan keringési zavarokkal kerültek kórházba 
és sajnos négyen elhunytak az ünnepek alatt 
városunkban. Szilveszterkor az ügyeleteseknek 
hét fő erősen ittas személyt kellett ellátniuk.

A Váci Tűzoltóparancsnokság tájékoz-
tatása szerint egy sejcei konténertűz és egy 
őrbottyáni árokba csúszott autó kimentésén 
túl különösebb esemény nem történt a szere-
tet ünnepe alatt és az óév legvégén is csak egy 
lángoló kuka okozott riadalmat. 

A váci rendőröknek egy sződligeti autó-
feltörés és egy verőcei baleset adott feladatot 
karácsonykor. Szilveszterkor szerencsére sem 
nagyobb randalírozásról, sem csendháborí-
tásról nem érkezett bejelentés és a tűzijáték-
ok sem okoztak balesetet. 

Az évvége legszomorúbb balesete de-
cember 29-én történt környékünkön, amikor 
Sződliget és Göd között az M2-es úton halálos 
közúti baleset történt. 

Elismerés a háziorvosnak
Az egészségügyben végzett kimagasló 

szintű szolgálatáért oklevéllel tüntették ki dr. 

Karádi Katalin háziorvost.
A Vácott 45 esztendeje praktizáló dok-

tornő immár 43 éve végez körzeti orvosi, 
illetve háziorvosi tevékenységet. Az elisme-
rést Mokánszky Zoltán alpolgármester és dr. 

Bánhidi Péter, az Egészségügyi, Szociális és La-
kásügyi Bizottság elnöke nyújtotta át hétfőn.

Hírek 
– néhány mondatban
Főtéri évbúcsúztató

Több százan vettek részt az óesztendő 
utolsó napján a város Főterén megrendezett 
vidám mulatságon.

A Madách Imre Művelődési Központ 
által szervezett műsor részeként a színpa-
don különböző zenei, művészeti társulatok, 
együttesek váltották egymást, szórakoztatva 
a jókedvű publikumot. A vendégek kiszolgá-
lásáról a környék vendéglátóipari egységei, 
illetve a nagyszabású főtéri karácsonyi vásár 
árusai gondoskodtak. Az ingyenes rendezvé-
nyen Fördős Attila köszöntötte az új eszten-
dőt, majd a Himnusz dallamai és a látványos 
tűzijáték után hangulatos utcabál nyitotta 
meg a 2012-es évet. 

Forraltboros jókedv

A 2011-es szilvesztert megelőző napon 
a Curia Borház rendezésében igen nagy ér-
deklődéssel került lebonyolításra a forralt 
borok seregszemléjére. A versenyre 27 csa-
pat nevezett, hogy vetélkedésük során kide-
rüljön: kik is készítik városunkban a legjobb 
forralt bort.

A kóstolásból befolyt több mint 190 ezer 
forintos összeget a szervezők egy mozgássé-
rült kislány megsegítésére ajánlották fel. 

Fiú az év első Vácott született babája

Az országos és a fővárosi példát követve, 
Vácott is fiú az esztendő első újszülöttje. Pé-
ter január elsején reggel jött a világra.

Botka Péter, egy őrbottyáni család má-
sodik gyermeke volt a 2012-es esztendő első, 
városunkban megszületett kisbabája. Az 52 
centivel és 3250 grammal reggel negyed hét-
kor világra jött csecsemő édesanyjával együtt 
kiválóan érzi magát. A Jávorszky Ödön Városi 
Kórház tájékoztatása szerint az intézményben 
folyamatosan nő évről évre az újszülöttek szá-
ma, az elmúlt évben több mint ezer baba látta 
itt meg a napvilágot. 

Érdekesség, hogy a hivatalos informáci-
ók szerint hazánk első idei újszülöttje január 
első napjának első percében jött a világra 
Békéscsabán. 

Emelkedtek a távhődíjak

Az országoshoz hasonlóan az év elejétől 
városunkban is 4,2 százalékkal emelkedtek a 
távhőszolgáltatás díjai. 

A napokban megérkező számlákon az 
alapdíj már az emelt áron, a decemberi fo-
gyasztás ára viszont még természetesen a ta-
valyi tarifával kerül elszámolásra

Mint azt Rakonczai Róbert, a Váci Távhő 
Kft ügyvezető igazgatója az Elektro Szignál 
Televízió Híradójának elmondta, a költségek 
lakóházanként eltérőek lehetnek. Ezeket a fű-
tési rendszer korszerűsítésével és az épületek 
hatékonyabb szigetelésével lehet csökkente-
ni. Elhangzott az is, hogy mivel a kft kiadásai 
drasztikusan emelkedtek az utóbbi időben, 
a korábban alkalmazott kedvezmények be-
számítására nincs lehetőség. A jelentős gázár 
drágulás és a lakossági kintlévőségek emelke-
dése miatt az ügyvezető szerint elképzelhető, 
hogy likvidhitel felvételére kényszerül a cég.

Állami hozzájárulás 
az önkormányzatnak

Év eleji váci változások

Egyházi vezetők  a Városházán

Nyáron elkezdődik 
a vasútállomás átépítése

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
közlése szerint a közbeszerzés lezajlását 
követően még az idén nyáron elkezdődhet 
a váci vasútállomás átépítése.

A Magyar Távirati Iroda híre szerint a 
tervek szerint 2014-re befejeződő munkák 
eredményeként aluljárókon át megköze-
líthető, fedett magas peronok, és két P+R 
parkoló (egyenként 400 férőhelyes) is része 
lesz a váci vasútállomás beruházásának. Az 
aluljáró a közút és a járda egybevonásával az 
út kétszer egysávos lesz, míg a gyalogosok-
nak és a kerékpárosoknak új aluljárót épí-

tenek. A vágányok nemcsak a vasútállomás 
felől, hanem ebből az alagútból is megköze-
líthetők lesznek, a mozgáskorlátozottak pe-
dig liftekkel érhetik el a peronokat.

A vasútállomás belváros és Deákvár fe-
lőli oldalán is 400-400 férőhelyes parkoló 
épül. Része a munkáknak az új biztosítóbe-
rendezések felszerelése is. 

A felújítás – amely figyelembe veszi az 
épület műemlék jellegét is - az Új Széche-
nyi Terv részeként az Európai Unió támo-
gatásával, a Közlekedés Operatív Program 
keretén belül valósul meg.



V
á

c
i 

H
ír

n
ö

k
  

 •
  

 2
0

12
. 

ja
n

u
á

r

6

V
á

c
i 

H
ír

n
ö

k
  

 •
  

 2
0

12
. 

ja
n

u
á

r

7

Vác Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2001-ben 
alapította a „Vác Város Művelődé-
séért” díjat a városban eredmé-
nyesen működő közgyűjteményi 
és közművelődési intézmények 
szakalkalmazottai, valamint a 
közművelődést szolgáló közös-
ségek számára. A díjat 2012-ben 

Brusznyai Margit érdemelte ki.

 Vác Város Képviselő-tes-
tülete 2007-ben alapította a 
kiemelkedő alkotóművészi te-
vékenység elismerésére a „Vác 
Város Művészeti Díja” kitünte-

tést. A díj a városban alkotó 
művészeknek, az itt működő 
művészeti közösségeknek 
adományozható. A „Vác Város 
Művészeti Díja” 2012. évi ki-
tüntetettje Toldi Tamás énekes, 
dalszövegíró. 

2001-től létező elismerés 
Vácott a „Közművelődést segítő 
munkáért” oklevél, amit a város 
közművelődési és közgyűjtemé-
nyi intézményeiben dolgozó, az 
ott folyó szakmai tevékenységet 
segítő munkatársak kaphatnak. 
Idén a Madách Imre Művelődési 
Központ egyik munkatársát tar-
tották erre érdemesnek a döntés-
hozók. Ebben az évben Fűr Tibor 
vehette át a „Közművelődést se-
gítő munkáért” oklevelet.

Tamási adott otthont a bir-
kózás egyik formája, a nemrég 
a szakszövetséghez csatlakozó 
grappling korosztályos világ-
bajnokságának.

A földharcra épülő küzde-
lem résztvevői ifjúsági (kadett), 
junior és veterán korcsoport-
okban mérték össze erejüket. 
A viadalon az egyéves amerikai 
tanulmányok után nemrég ha-
zatérő Nagy  Mihály és Nagy 

Péter egy-egy éremmel lett 
gazdagabb. Mihály a juniorok 

(18-19 évesek) 65 kilogram-
mos kategóriájában ezüstér-
mes lett, míg öccse, Péter a 
16-17 esztendősök versenyé-
ben bronzérmet szerzett.

Eredményükért Vác Vá-
ros Önkormányzat Ifjúsági és 
Sportbizottsága a két sportoló-
nak Vác Város Sportjáért kitün-
tetést adományozott, melyet a 
januári testületi ülésen Fördős 

Attila polgármester és Cserek-

lye Károly szakbizottsági elnök 
nyújtott át. 

Nagy Mihály 1993. 
október 13-án született 
Vácott. Általános iskolai 
tanulmányait a váci Árpád 
Fejedelem Általános Isko-
lába végezte. Jelenleg a 
Boronkay György Műszaki 
Középiskola, Gimnázium 
és Kollégium tanulója. 
Ötéves korában kezdett 
el sportolni. Kilencéves 
kora óta birkózik és spor-
tol párhuzamosan a Váci 
Hajó Sportegyesület kajak-
kenu szakosztályában. Már 
tizenöt évesen a Magyar 
Ifjúsági Birkózó válogatott 
tagja lett. 2009-ben ren-
dezett világbajnokságon 
Svájcban ifjúsági, majd 
2010-ben Ukrajnában ju-
nior korosztályban ért el 
5. helyezést. 2010-ben és 
2011-ben szabadfogásban 
3. helyezést ért el, kötött-
fogásban pedig junior baj-
nokságot nyert. 2011-ben 
Tamásiban junior világ-
bajnokságon ezüstérmet 
szerzett. 

Nagy Péter 1995. április 
4-én született Vácott. Általá-
nos iskolai tanulmányait a váci 
Árpád Fejedelem Általános 
Iskolában végezte. Jelenleg a 
Boronkay György Műszaki 
Középiskola, Gimnázium és 
Kollégium tanulója. Ötévesen 
kezdett el sportolni a Váci 
Vízmű Sportegyesületben  és 
párhuzamosan a Váci Hajó 
Kajak-kenu szakosztályában. 
Nyolcévesen került a Váci 
Forma Sportegyesület birkó-
zó szakosztályához. 2009-ben 
Svájcban 2010-ben pedig Uk-
rajnában Ifjúsági Európa Baj-
nokságon bronzérmet szer-
zett. Ezekben az években több 
hazai és nemzetközi verse-
nyen ért el helyezést. 2010-ben 
egy évet az USA-ban tanult és 
itt megnyerte az összamerikai 
kötöttfogású bajnokságot is. 
2011-ben Tamásiban megren-
dezett Ifjúsági Birkózó Világ-
bajnokságon 3. helyezést ért 
el. 2011-ben a Magyar Köztár-
saság jó tanulója- jó sportolója 
kitüntetésben részesült.

A Nemzeti Erőforrás Mi-
nisztérium (NEFMI) Kultu-
rális Államtitkársága által 
szervezett programsorozat ke-
retében csütörtökön szakmai 
nap helyszíne volt a Madách 
Imre Művelődési Központ.

A 15 eseményt magában 
foglaló programsorozat célja a 
közművelődés közhasznúságá-
nak alátámasztása, a művelődési 
házakban és hasonló közműve-
lődési intézményekben, társa-
dalmi szervezetekben folyó tevé-
kenységek bemutatása. További 
fontos cél a résztvevők bevonása 
a megújuló közművelődési stra-
tégia tartalmi kialakításába. 

A „Művelődési házak és más 
kulturális intézmények működési 
feltételei” címmel megtartott szak-
mai tanácskozás bevezetőjében 
Toldi Tamás énekelte el Vác dalát, 
majd Fördős Attila nyitóbeszédé-
ben a kultúra és a közművelődés 
váci helyzetéről adott tájékozta-
tást. A polgármester kiemelte e 
területek fontosságát városunk 
azon elképzelésének megvalósí-
tásában, amely a célturizmust kí-
vánja elérni Vác vonatkozásában. 

Bábiné Szottfried Gabriella 
országgyűlési képviselő kö-
szöntőjében vázolta Vác kul-
turális szerepét a térségben és 
fokozott odafigyelést ígért a ter-
vek megvalósítása érdekében. 
Halász János államtitkár beszé-
dében ismertette a programso-
rozat jellemzőit, majd hangsú-
lyozta a készülő közművelődési 
koncepció kapcsán a helyi kö-
zösségek fontosságát. Méltatta 
továbbá Vácnak, a Kultúra Ma-
gyar Városának hagyományait 
és a jelenkori közművelődés te-
rén kifejtett magas színvonalú 
tevékenységét.

A program a nap további 
részében szakmai előadásokkal 
folytatódott, melyek során Cse-

rép László és Németh János a 
NEFMI osztályvezetője, illetve 
vezető főtanácsosa, továbbá dr. 

Végh Károly, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum marketing igazgatója 
tartott előadást szakterületének 
aktuális kérdéseiről. A tanács-
kozás befejeztével a résztvevők 
Németh Árpád festőművész tár-
latvezetésével megtekintették a 
helyszínen látható kiállításokat.

Szakmai előadások a 
kultúra szerepéről

Kitüntetések a művelődés és a sport területén

HIRDETMÉNY
Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályza-

táról szóló 9/1995. (V. 08.) sz. rendeletének 15. § (1) – (4) bekezdése 
alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. január 19-i 

ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

1/2012. (I. 20.) sz. rendelete az Önkormányzat 7/2011. (II. 17.) sz. 
költségvetési rendeletének módosításáról

2/2012. (I. 20.) sz. rendelete a pénzben és természetben nyúj-

tott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 
26/2008. (I. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

3/2012. (I. 20.) sz. rendelete a korlátozott forgalmú övezetek be-

hajtási rendjének szabályozásáról

A rendeletek a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 103. sz. irodá-
jában megtekinthetőek.

Vác, 2012. január 20.                                        Dr. Maruszki Gábor s.k.
jegyző

A Magyar Kultúra 
Napja Vácott

A Magyar Kultúra Napjához 
kapcsolódó díjkiosztó ünnep-
ségre és gálára ebben az eszten-
dőben is a Madách Imre Műve-
lődési Központban került sor.

Kölcsey Ferenc Himnuszá-
nak kézirata 1823. január 22-i 
keltezésű. Erre emlékezve ha-
zánkban 1989-től tartják meg 
a Magyar Kultúra Napját. A 
2012-es váci ünnepség kapcsán 
megnyílt Németh Árpád festő-
művész kiállítása, majd a szín-
házteremben az ünnepi gálán a 
Himnusz eléneklését követően 
Fördős Attila emlékezett meg a 
nap fontosságáról. 

A polgármester a kultúrának 
a magyarság életében játszott 
fontos szerepét hangsúlyozta, 
kiemelve azokat a jellemzőket, 
amelyek igazán egyedivé teszi 

nemzetünket e téren is. Kö-
szöntőjében Fördős Attila szük-
ségesnek mondta, hogy a nehéz 
körülmények között is biztosí-
tani fogják a forrásokat a műve-
lődésre. Ennek bizonyítékaként 
említette, hogy Kisvácon ifjúsá-
gi ház, a volt mozi épületében 
pedig egy önálló kamaraszín-
ház létrehozásán fáradoznak.  

Az ünnepségen a Buda Folk 
Band muzsikusai által kísért tízesz-
tendős Váczi Néptáncegyüttes két 
nagy sikerű előadásblokkja fogta 
közre az idei kulturális elismeré-
sek átadását.  A „Közművelődést 
elősegítő munkáért” oklevélben 
részesült Fűr Tibor, a Madách Imre 
Művelődési Központ technikai ve-
zetője. „Vác Város Művészeti Díját” 
Toldi Tamás dalénekes vehette át, 
míg a „Vác Város Művelődéséért” 
kitüntetést Brusznyai Margit, a 
Serenus kórus karnagya érdemel-
te ki. Az elismeréseket Fördős 
Attila polgármester, Mokánszky 

Zoltán, kultúráért felelős alpolgár-
mester, dr. Schmuczer Istvánné, a 
Művelődési és Oktatási Bizottság 
elnöke és Mártonné Pogány Zsu-

zsanna, a Közművelődési és Ok-
tatási Osztály vezetője adta át. A 

kitüntetettek nevében Brusznyai 
Margit mondott köszönetet, vas-
taps és a nézőtérről a karnagyukat 
éltető kórustagok alkalmi köszön-
tőéneke kíséretében.

A Magyar Kultúra Napja váci 
ünnepsége a Szózat közös elének-
lése után állófogadással ért véget.

(A kitüntetettek bemutatá-

sa a 7. oldalon olvasható.)

A kitüntetett több év-
tizede aktív közösségformáló 
szereplője Vác kulturális és 
művészeti életének. Taná-
ri és karvezetői munkájával 
állandó értéket képvisel, ze-
neértő és művelő emberek 
százaira volt és van jelenleg is 
hatása tevékenységének. Pél-
damutató szorgalommal és 
eredménnyel dolgozik a kó-
rusmozgalomban, melynek 
ma Vácon egyik meghatározó 
eleme az általa irányított, a 
legmagasabb szakmai minő-
sítést elérő Serenus vegyeskar. 
1977-ben szerezte diplomáját, 
dolgozott énektanárként, ze-
nei könyvtárosként, 1988 óta 
pedig a Bartók Béla Zeneisko-
la szolfézs- és zeneirodalom 
tanszakának vezető tanára. 
Kórusvezetőként állt a nagy-
marosi Kamarakórus, a Váci 
Harmónia Kórus és a Szivár-
vány Gyermekkórus élén, ve-
zette egy ideig a Nagymarosi 
Férfikart is. 2001-ben hozta 
létre a Serenus Kórust, a mára 
több mint hatvan főből álló, 
több generációt képviselő kö-
zösséget, amely számos szak-
mai sikere mellett részese és 
rendszeres közreműködője 
városunk kulturális életének.

A váci születésű ze-
nész szakmai sikerei mellett 
tanítja is a fiatal váci tehetsé-
geket. Az Erkel Ferenc Zene-
iskola jazz tanszaka után lett 
1991-től az Aranytíz Musical 
Stúdió tagja, egy év múlva 
már a váci Excuse zenekarral 
nyert díjakat és lemezkészítési 
lehetőséget. Később további 
zenekarok frontemberekén 
szerepelt produkciókban, 
állandó közreműködője Ger-
gely Róbert, a Neoton, Varga 
Miklós és Hernádi Judit fel-
lépéseinek. 2001-től a nép-
szerű váci formáció, a Made 
In zenekar énekese. 2004-től 
szövegíró, munkái között van 
egy eMeRTon-díjas lemez és 
egy aranylemez is. 2006-tól a 
szintén váci Acoustic Trio.hu  
nevű zenekarban is dolgozik. 
2011-ben ő írta Vác dalának 
szövegét.

A kitüntetett 1987-től 
dolgozik a Madách Imre Mű-
velődési Központban techni-
kusként, jelenleg csoportveze-
tő. Lassan 25 éve megbízható, 
oszlopos tagja a ház kollektí-
vájának, szakmai munkáját 
precízen, magas színvonalon 
végzi. Csoportvezetőként jó 
szervezőkészséggel irányítja 
kollégáit, nagy hivatástudat-
tal végzi munkáját a városi 
események hátterének bizto-
sításában, és megelégedéssel 
dolgoznak együtt vele a műve-
lődési központban működő 
közösségek is. Hobbija a fotó-
zás, amiben egyre sikeresebb, 
az elmúlt évben több önálló 
kiállítása is volt. 
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Január
Megnyílt a Kormányablak

Január 3-án sajtótájékoztató keretében megnyitották városunkban 
is az ún. Kormányablakot, mely a 2600 Vác, dr. Csányi László körút 16. 
sz. épület (közismert nevén „CEMÜ-székház”) földszintjén található. 
A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal jogutódjaként létrejött megyei 
kormányhivatal az ország további 28 pontján létrehozotthoz hason-
lóan ezen intézménnyel segíti majd az polgárokat az állami hatósá-
gok illetékességébe tartozó ügyek intézésében. A váci kormányablak 
tájékoztatást ad arról, hogy a polgárok ügyeiket mikor, hol és hogyan 
intézhetik, felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen forma-
nyomtatványt kell benyújtani, illetve segít ezek szabályos kitöltésében. 
A Tarnai Richárd, a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott-
ja által átadott Kormányablak hétfőtől péntekig reggel nyolc és este 
nyolc között várja az ügyfeleket.

Február
Elfogadták a költségvetést

A február 17-én megtartott képviselő-testületi ülés Kriksz István 
mandátum igazolásával és esküjével kezdődött. A nap legfontosabb 
előterjesztése Vác város 2011-es költségvetésének megtárgyalása volt. 
Ez egy negyedórás szünettel együtt mintegy másfél órát vett igénybe. 
Az előterjesztő Fördős Attila polgármester feszített, szigorú költség-
vetésként jellemezte a büdzsét, amely a csökkenő bevételek miatt 
gazdaságosságra kötelezi annak végrehajtóit. Kökény Szabolcs osz-
tályvezető ezután szakmai szempontból ismertette a főbb jellemzőket, 
majd dr. Bóth János frakciója álláspontját mondta el. A büdzsé főbb 
mellékleteit nagyrészt egyhangú szavazással elfogadták. Végül a városi 
költségvetést 11-4 arányban elfogadta a képviselő-testület.

Március
Erősödik a váci rendőrség

Az Elektro Szignál Televízió Nagyító című műsorában ismertette 
elképzeléseit Nagy László rendőr alezredes, a Váci Rendőrkapitány-
ság  új vezetője. 

Tapasztalata szerint Vác bűnügyi szempontból az átlagnál kedve-
zőbb helyzetben van. Legfontosabb feladatának azt tűzte ki, hogy a 
városlakók érezzék: a rendőrök fokozottabb jelenléte – elsősorban a 
megelőzés területén – javítja a közbiztonságot. Ennek érdekében rö-
vid időn belül 30 fővel bővül majd a helyi rendőrkapitányság állomá-
nyi létszáma. Ők jellemzően közterületeken látnak majd el egyenru-
hás feladatokat, a külterületeken pedig a tervek szerint kutyás járőrök 
fokoznák a biztonságot. Nagy László célként tűzte ki, hogy javuljon a 
rendőrök szakmai munkája, lakossági megítélése, határozottabb, haté-
konyabb munkavégzést vár el beosztottjaitól. 

Április
Ismét megnyertük a váci csatát

Vác Város Önkormányzata és a Magyar Hagyományőrző Világszövetség 
szervezésében az 1848-49-es forradalom és szabadságharc váci csatájára em-
lékeztek április 8-án a Tavaszi Emlékhadjárat programsorozat részeként. 

A 32 települést érintő esemény váci rendezvénye a Főtéren kez-
dődött, ahol a polgármester köszöntötte az érdeklődőket és a város-
unkba érkező hagyományőrző sereget. Ezt követően zenés toborzó és 
méltóságteljes felvonulás következett a ligetbe, ahol Kerékgyártó Lász-

ló, a Görgey Kör elnökének szakértő tolmácsolása mellett ágyútűzzel, 
puskaropogással, illetve gyalogos és lovas ütközetekkel elevenítették 
fel a győztes váci csata történéseit, amelyet felnőttek és gyermekek 
élénk érdeklődéssel figyeltek.

Május
Elballagtak

Szerte az országban április utolsó napjaiban tartották meg a közép-
iskolai ballagásokat. Vácott elsőként a Király Endre Ipari Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kollégium végzős diákjai búcsúztak el alma ma-
terüktől, majd szombaton a Boronkay György Műszaki Középiskola, 
Gimnázium és Kollégiumban csengettek ki utoljára.. A két nap alatt a 
város kilenc középiskolájában összesen közel ezer végzős diák intett 
búcsút tanintézetének. A ballagások után, május 2-án megkezdődtek 
és a hónap 23. napjáig tartottak az írásbeli érettségi vizsgák. A szóbeli 
érettségik június 2-án kezdődtek meg.

Június
Összevont testvérvárosi testületi Vácott

Május 23-án Vácra látogatott szlovákiai testvérvárosunk, Ipolyság 
(Sahy) önkormányzatának képviselő-testülete. A delegáció Lőwy János 
polgármester vezetésével közös testületi ülésen vett részt Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületével. A vendégeket Fördős Attila pol-
gármester köszöntötte, majd megállapította, hogy a fogadó grémium 
határozatképes. Hasonló bemutatásra és létszám megállapításra került 
sor a vendégek részéről is, majd a váci városvezető ismertette azt a 
közös nyilatkozatot, amelyet aztán mindkét polgármester ellátott alá-
írásával. A felvidéki küldöttség a nap folyamán sétát tett Vác főterén, 
megtekintette az Egyházmegyei Gyűjteményt, látogatást tett a Szérűs-
kerti Iskolavárosban, majd közös ebéddel zárta a programját.

Július
Vígadó váciak és vendégeik

Sok tízezer helyi lakost, környékbeli polgárt és turistát vonzott az 
idén 19. alkalommal megrendezett Váci Világi Vigalom.

A három nap alatt szabadtéri színpadokon, templomokban, kiállító-
termekben, kulturális intézményekben a százat is meghaladó számú prog-
ramot láthattak az érdeklődők.  A színpadokon az előadók számos stílus 
és irányzat képviselőjeként szórakoztatták a látogatókat. A könnyűzenei 
koncertek mellett hangsúlyos szerepet kapott a komolyzene, az operett, a 
jazz, a folklór, a világzene, a képzőművészet és az irodalom is.

A rendezvény továbbra is megőrizte azt a különlegességét, hogy 
díjmentesen kínál sokszínű kulturális kikapcsolódást július utolsó hét-
végéjén a Vácra látogatóknak.

Augusztus
Szent István-nap Vácott

A hagyományoknak megfelelően a Konstantin téri Szent István 
szobornál emlékezett a város államalapító királyunkra. Az eseményen 
dr. Szakály Sándor történész, a Magyar Tudományos Akadémia dokto-
ra ünnepi beszédében Szent István alakjának és történelmi tetteinek 
felidézése mellett napjainkra is vonatkoztatva és követendőként emlí-
tette a magyarság összetartását szorgalmazó tevékenységét.

Az új kenyér megáldása és megszentelése után Fördős Attila pol-
gármester, az egyházmegye intézményeinek a váci kulturális közéletbe 
kapcsolásáért, a város oktatásügyének fejlesztésében vállalt szerepéért, 
kiemelkedő karitatív tevékenységéért átadta dr. Beer Miklós megyéspüs-
pöknek a Vác Város Díszpolgára kitüntetést. Ezt követően a város érde-
kében kifejtett közéleti aktivitásáért, szervezőmunkájáért, helyismereti 
népszerűsítő és ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként Vác egyé-
ni Pro Urbe Díját Bánhidi László tanár vehette át a polgármestertől. 

Szeptember
Bizalomvesztés és kinevezések

A soros képviselő-testületi ülésen dr. Bóth János interpellációjá-
ban a januárban kinevezett kórházi vezetők tevékenységét kritizálta, 
kérdéseket intézve a polgármesterhez. Fördős Attila javaslatára bizal-
mi szavazás következett melynek eredményeként megvonták a bizal-
mat a kórház főigazgatójától. 

Három pályázat értékelése is napirenden szerepelt. A képviselők meg-
hallgatták a jelölteket, majd titkos urnás szavazás következett. Ennek ered-
ményeként aljegyzővé Deákné dr. Szarka Anitát a Váci Érték-
tár – Közérdekű Muzeális Gyűjtemény vezetőjévé Mészáros 

Balázst, Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala vezető-
jévé Török Lászlót választották meg.

Október
Kórházi rekonstrukció

Szeptember utolsó napján – hosszadalmas közbeszerzési eljárás 
után - megkezdődtek a Jávorszky Ödön Városi Kórház rekonstrukció 
IV. ütemének építkezési munkálatai. A szakaszolás a kórházban dolgozó 
orvosok véleménye alapján történt. Az intézmény területén tájékozta-
tó táblák jelzik az éppen aktuális változásokat. A kórház rekonstrukció 
1,9 milliárd forint bruttó költségből valósul meg, amely tartalmazza a 
közel 400 millió forintos önkormányzati hozzájárulás összegét. A ter-
vezett műszaki átadás időpontja: 2012. április 22.

November
Két új testvérváros

A kárpátaljai Técsőn idén is megrendezték a hagyományos Técsői 
Napokat, amelyen Vác Város Önkormányzatát Fördős Attila polgár-
mester, Katonáné Doman Erika, a Művelődési és Oktatási Bizottság 
tagja, valamint Kriksz István, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke képviselte. A Técsői Napok egyik fő eseménye Técső 
és Vác közötti testvérvárosi szerződés ünnepélyes aláírása volt. A do-
kumentumot Fördős Attila és Iván Kovács, Técső város polgármestere 
írta alá a település képviselő-testülete és végrehajtó bizottsága előtt.

Október végén városunk küldöttsége (Fördős Attila polgármester, 
Mokánszky Zoltán alpolgármester, valamint Balkovics Péter és dr. 

Jakab Zoltán önkormányzati képviselők)látogatást tett a törökországi 
Isztambul egyik európai részen fekvő kerületében, Sariyerben. A látoga-
tás során ünnepélyes keretek között aláírták a török város és Vác testvér-
városi szerződését, amelyet a két polgármester: Sükrü Genc és Fördős 
Attila látott el kézjegyével. Sariyer Vác kilencedik testvérvárosa lett. 

December
Vácz remete napja

Immár hagyományosan november végén emlékezett a város 
névadójára, Vácz remetére. 

Ebben az évben 25-én, pénteken zajlottak az események, amelyek 
sorát délelőtt a Kossuth téren a szarvassal ábrázolt remete alakra rá-
csodálkozó óvodások körében a legendát ismertető Philipp Frigyes 
nyitotta meg. Vác főépítésze, a Váci Múzeum Egyesület (VME) elnök-
ségi tagja ismertette a kicsiknek a városalapítás legendáját. 

Délután az emléknapot kezdeményező VME szervezésében került 
sor a főtéren gyülekezők fáklyás-gyertyás toborzójára, majd felvonulá-
sára. A remete-szobornál Molnár Ferencné egyesületi tag szólt a városi 
névadó alakjáról, legendájának főbb vonásairól, majd a résztvevők mé-
csesekkel, gyertyákkal tisztelegtek a névadó emléke előtt.

Végül az Apor Vilmos Főiskolában Simon Géza Gábor és dr. Bajnai 

Klára zenetörténész a huszadik század elejének egyik legnépszerűbb 
vers- és dalszöveg írójának, Szepessy Lászlónak munkásságát idézte fel.

Városunk egy éve        híreink tükrében
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Megújultak a belvárosi utcák a Vác Főutca – Fő-
tér Program II/I. Ütem, EU támogatással megvalósí-
tott projekt keretében. Sétálhatunk a korzón, Vácnak 
is van már sétálóutcája, miután az Eszterházy és a 
Katona Lajos utca, valamint a Liszt Ferenc sétány tel-
jes burkolata elkészült, a gyalogosforgalom számára 
ma már a Széchenyi és a Görgey utca is járható.

A felújított utcák ünnepélyes közös birtok-
bavételére február 17-én kerül sor. Ezen a napon 
többek között koncertet ad Vác Város főterén a 
Cimbaliband, a Fourtissimo, a Gigmaker és a Made 
In Zenekar. A projekt eredményei iránt képekben 
érdeklődők „Ilyen volt, ilyen lett” címmel Cservenák 

Péter fotóiból kiállítást tekinthetnek meg. Számos 
kísérőprogram között nem egy a gyermekeknek 
szól, hiszen lesz farsangi fánksütő verseny, sport- és 
táncbemutató, sőt ezen a napon ellátogatnak Vácra a 
zsonglőrök és gólyalábasok. Az ünnepélyes átadásra, 
a város vezetőinek részvételével 10.30-tól kerül sor.

Az est 18.30-tól -a főtéri szilveszteren már sikert 
aratott- Sinkó testvérek által vezényelt utcabállal zá-
rul. A programok mindegyike díjmentes a megszé-
pült utcákon és Vác Város főterén a szervezők de-
cember 17-én, minden érdeklődőt örömmel várnak.

Megújultak a váci utcák
A projekt során az Eszterházy utca teljes egészé-

ben, a Katona Lajos u. és Liszt Ferenc sétány rész-
ben, a Széchenyi utca a Dr. Csányi László körútig, a 
Görgey utca a Posta Parkig újult meg. A Széchenyi 
utcához kapcsolódó Testvérvárosi és Diák köz új 
külsőt kapott. A Fürdő Söröző visszanyerte eredeti, 
századfordulós külsejét és közben a teljes körű belső 
felújítását is elvégezték. A kivágott fák helyett újakat 
ültettek és a virágágyásokból is újakat telepítettek.

A Pagony Táj- és Kertépítész Iroda Kft. 
2006-ban kezdte el kidolgozni a terveket. Illyés 

Zsuzsanna (vezető tervező) mellett 28 tervező és 
mérnök dolgozott a folyamatosan alakuló terveken, 
míg a szakmai előkészítésben és lebonyolításban a 
város a Pro Régió Ügynökséggel dolgozott együtt. 

„Jelentős régészeti kutatások előzték meg a mun-
kákat, nagyon fontos volt számunkra, hogy a felújított 
utcák Vác történelmi belvárosához illeszkedjenek.” – 
így Philipp Frigyes főépítész, akitől azt is megtudtuk, 
hogy a projektnek az is nagyon lényeges célja volt, 
hogy a föld alatt legyen rend, ezért a felszín alatti mű-
szaki infrastruktúra is teljes megújítást kapott.

„Vác büszke múltja garancia volt arra, hogy a ré-
gészek nem fognak unatkozni az ásatások közben.” 
- A régészeti munkák eredményeként Batizi Zoltán 
(középkor-kutató régész) vezetésével került feltárás-
ra az egyik középkori az un. Hatvani városkapu.

„A legfontosabb, azt tudni erről a programról, 
hogy az első ütemben átalakított és megújított már-
cius 15. teret kapcsolja be a város történeti kelet-
nyugati tengelyébe.” Így Illyés Zsuzsanna a megva-
lósult tervekről. 

„Az új arculatban ki tudjuk hangsúlyozni tör-
ténelmi értékeinket, ilyen pl. a barokk terünk és 
az ehhez kapcsolódó utcák. A projekt keretében 
megújult utcák a Duna-part és a város kapcsolatát 
is tovább erősítik. – mondta el lapunknak Pető Ti-

bor Alpolgármester.
Fördős Attila polgármester stábunkkal meg-

osztotta: „Nagyon sok előkészülettel járt a pro-
jekt, ugyanakkor annak végeredményét öröm-
mel látja. „A megújult főtér mellett a megújult 
főutca Vác városának olyan esztétikai élményt 
jelent, mely nem csak az itt élőknek, hanem az 
ide látogatóknak is vonzó.”

Ismét két szépkorú hölgyet köszönt-
hetünk városunkban. 

Bachát Istvánnét és dr. Vargha 

Dénesnét 90. születésnapja alkalmából 
kereste fel Fördős Attila polgármester és 
Bartha Gyula, a Polgármesteri Hivatala 
Szociális osztályának vezetője. A jubileu-
mot ünneplők a miniszterelnök által alá-
írt oklevél mellett egy-egy virágcsokrot 
vehettek át. 

A szépkorúakat az állam egyszeri jut-
tatásban is részesíti. A 90 évesek 90 ezer, 
a 95 évesek 95 ezer, míg a 100 évesek 
100 ezer forint egyszeri juttatást kapnak, 
amelyet a nyugdíj biztosítási intézet utal 
át számukra. 

Szépkorúak köszöntése

Vác anno – válogatás a Levéltár képeibőlVác anno – válogatás a Levéltár képeiből

A váci Duna-part egy évszázaddal korábban

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 19-i ülésén úgy döntött, hogy az I. Világháborús 
Hősi Emlékmű a Március 15. tér 22. számú épület előtt kerüljön felállításra. Képünkön a látványterv.

Adomány a liftépítéshez
A Vác német testvérvárosában, 

Donaueschingenben működő A-Capella 
kórus adománya is hozzájárulhat, hogy lift 
segítse az Irgalmas Rendi Kórházban élő 
betegek életét.

A múlt esztendőben megrendezett Váci Vi-
lági Vigalomban fellépett a Donaueschingen 
egyik városrészéből, Allmendshofból érke-
zett nyolcfős német kórus, amelynek tagjai 
annyira megszerették városunkat, hogy a 
karácsonyi koncertjük bevételét egy váci in-
tézmény részére ajánlották fel. Választásuk a 
főtéri Irgalmas Rendi Kórházra esett, amely 

számára ezer euró (több mint háromszázezer 
forint) került átutalásra. A jelképes csekket 
Furucz Angelika nyújtotta át az intézmény 
igazgatójának.

Dr. Hirling András köszönő szavai sze-
rint a pénzt egy lift kialakítására szeretnék 
fordítani, mivel a többszintes épületben 
nagy gondot okoz a betegek mozgása, szál-
lítása. Az igazgató hozzátette: a jelenleg 120 
ágyas kórház már eddig is nagyon sok se-
gítséget kapott Vác német testvérvárosától, 
amelyért a betegek és az ott dolgozók nevé-
ben is hálás köszönetét fejezi ki.

Átadják Vácon a belváros felújított utcáit február 17-én, teljes napon át programok-
kal ünnepel a város. A rendezvényeket „Új utakon…” címmel a Váci Városimázs Kft. 
szervezi, a gyermekprogramokat, táncbemutatókat és a farsangi jelmezversenyt kö-
vetően, rockzenekarok,  fúvósok és a népzene jeles művelői is fellépnek a főtéren felál-
lított szabadtéri színpadon. Az est utcabállal zárul.

Utcabálról jött a hír…
Sétálhatunk, a korzón, megújultak a belvárosi utcák

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, összköltsége 925.207.392 forint. Ebből az Európai Regionális Fejlesztési Alap társ-

finanszírozásával a támogatás összege 679.782.420, míg a Projektgazda Vác Város Önkormányzata által biztosított önrész 245.424.972 forint, 

amit a 2011. májusi képviselőtestületi ülésen 130 millió forinttal egészített ki.
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Februári programok

Február 4. szombat  15:00 
Farsangi mulatság

 „Az Ezeregyéjszaka meséi” - 
bábjáték a Maszk Bábszínház 
előadásában
A belépőjegy ára: 500 Ft

Február 4. szombat 16:00
Kirakodóvásár, kézműves 
foglalkozások és táncház 
a Váczi Néptáncegyüttes 

vezetésével

Február 4. szombat 20:00
D’archangel  koncert

A belépőjegy ára: 600 Ft

Február 8. szerda 10:00
Rendhagyó énekóra 
a népzene szárnyán

A belépőjegy ára: 500 Ft

Február 9. csütörtök 11:30 
és 14 :00
A Váci Ifjúsági Fúvósze-

nekar koncertje
A belépőjegy ára: 500 Ft

Február 10. péntek 19:00
Huszka Jenő, Martos Ferenc: 

Lili 
bárónő 

operett két felvonásban - 
Dáma Díva-Gergely Theáter 
Produkció. 
Közreműködik: Váci Szimfoni-
kus Zenekar és a 
Magic Dance Balett.
A belépőjegy ára 

elővételben: 2.300 Ft, 

az előadás napján: 2.600 Ft

Február 11. szombat 16:00
Mesemozi Rango

A belépés díjtalan.

Február 14. kedd 10:00 és 14 :00, 
Február 15. szerda 10:00, 
Február 16. csütörtök 10:00,  
Február 17. péntek 10:00 

Utazás a mesék 
és a hó birodalmába

A Buborék együttes koncertje
A belépőjegy ára: 600 Ft

Február 14. kedd 18:00 
„Szerelem, 

vagy amit akartok” 
Valentin-napi filmvetítés
18:00  Makrancos hölgy 
olasz-amerikai vígjáték
20:15  Rómeó + Júlia 
amerikai filmdráma.
A belépőjegy ára 

két előadásra 400 Ft, 

egy előadásra 300 Ft.

Február 16. csütörtök 19:00 
Drastik Putto koncert

A belépőjegy ára: 800 Ft

Február 18. szombat 18:00
„Idézni egyaránt 

mosolyt, vagy könnyeket” 
- a Fónay-HUMÁNIA 

előadása
Díjtalan belépőjegyek igényel-

hetőek a jegypénztárban.

Február 19. vasárnap 16:00 és
február 20. hétfő 13:00 

Presser Gábor – 
Sztevanovity Dusán: 

Padlás
- félig mese, félig musical-
A belépőjegy ára 

elővételben: 1.000 Ft, 

az előadás napján: 1.300 Ft.

Február 21. kedd 10:00 és 14:00
Pán Péter

Mesejáték a Fogi Színháza elő-
adásában
A belépőjegy ára: 800 Ft

Női kézilabda NB I, alapszakasz – a 15. forduló után
H. Az alapszakasz állása M. Gy. D. V. L. - K. Gk. P.
1. Győri Audi ETO KC 15 15 - - 600 - 359 +241 30
2. FTC 15 12 - 3 513 - 448 +65 24
3. Siófok KC 15 9 2 4 442 - 423 +19 20
4. Váci NKSE 15 9 1 5 431 - 382 +49 19
5. DVSC 15 8 - 7 425 - 445 -20 16
6. ÉTV-Érdi VSE 15 8 - 7 409 - 412 -3 16
7. Veszprém Barabás KC 14 7 1 6 393 - 414 -21 15
8. Budapest Bank Békéscsaba 14 5 2 7 368 - 404 -36 12
9. Alcoa Fehérvár KC 15 5 1 9 397 - 449 -52 11

10. Dunaújvárosi REK 15 3 1 11 458 - 496 -38 7
11. UKSE Szekszárd 15 2 1 12 386 - 493 -107 5
12. Kiskunhalas NKSE 15 1 1 13 381 - 478 -97 3

Férfi  kézilabda NB I/B, Nyugati csoport – őszi végeredmény
H. Név J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.
1. IPG Hungary-Váci KSE-Taxi 2000 12 9 2 1 374 298 20
2. Komlói BSK-Tom Trans 12 10 0 2 355 302 20
3. Várpalotai Bányász SK 12 9 1 2 332 281 19
4. SZESE Győr 12 9 0 3 352 292 18
5. Alba Regia KSE 12 5 3 4 365 347 13
6. FTC-PLER II 12 6 1 5 361 346 13
7. Tököl KSK 12 5 2 5 302 291 12
8. Szentendre KC 12 4 4 4 352 346 12
9. Százhalombattai KE 12 5 0 7 319 319 10

10. Le Belier KK Ajka 12 4 0 8 294 352 8
11. MKB Veszprém KC II. 12 3 1 8 319 352 7
12. FTC 12 1 0 11 298 384 2
13. Szigetszentmiklósi KSK 12 1 0 11 264 377 2

Labdarúgó NB II, Keleti csoport – őszi végeredmény
H. Csapat M. Gy. D. V. LG KG GK P.
1. SZOLNOKI MÁV FC 15 10 3 2 35 10 25 33
2. BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE 15 8 6 1 25 11 14 30
3. BALMAZÚJVÁROS SPORT KFT. 15 8 3 4 29 18 11 27
4. RESTART-CEGLÉDI VSE 15 8 3 4 22 15 7 27
5. DVSC-DEAC 15 7 5 3 25 18 7 26
6. MEZŐKÖVESD-ZSÓRY 15 6 5 4 23 21 2 23
7. REAC 15 6 4 5 26 21 5 22
8. EGRI FC 15 6 4 5 16 17 -1 22
9. KBSC FC 15 6 3 6 16 19 -3 21

10. DUNAKANYAR-VÁC 15 5 2 8 18 25 -7 17
11. OROSHÁZA FC 15 3 8 4 22 21 1 17
12. NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 15 2 10 3 20 27 -7 16
13. SZEGED 2011 15 4 2 9 18 26 -8 14
14. ÚJPEST FC 15 3 5 7 22 36 -14 14
15. BUDAPEST HONVÉD-MFA 15 2 5 8 12 23 -11 11
16. VECSÉSI FC 15 0 4 11 6 27 -21 3

Futsal NB II, Keleti csoport – a 15. forduló után
H. Csapat M. Gy. D. V. LG KG GK P.
1. Szuperinfó Vác FSE 15 14 0 1 134 60 74 42
2. Dunakeszi Kinizsi FC 15 13 1 1 107 48 59 40
3. Rubeola FC Csömör II. 15 8 1 6 75 64 11 25
4. Rákosmenti FC 15 7 2 6 88 67 21 23
5. Kispest FF 12 7 1 4 66 38 28 22
6. SZTE EHÖK SE 15 6 2 7 66 77 -11 20
7. Nyíradonyi Huszárok FC 14 6 2 6 70 83 -13 20
8. Bábolna-NM TFC 15 6 2 7 122 136 -14 20
9. ESC Gyöngyös-MI 15 5 1 9 57 76 -19 16

10. Monor SE 15 4 2 9 71 77 -6 14
11. RAFC-kaminokupa.hu 14 2 2 10 59 82 -23 8
12. Salgótarjáni VSE 14 1 0 13 45 152 -107 3

Asztalitenisz NB I, Nyugati csoport – a 12. forduló után
H. Csapat neve Meccs Nyert Dönt. Veszt. Pont
1. Pénzügyőr SE II. 10 9 0 1 18
2. BVSC-Zugló Sportiskola 9 8 0 1 16
3. Budaörsi SC I. 8 7 0 1 14
4. Pestújhelyi SC I. 10 6 0 4 12
5. Győri Elektromos VSK II. 10 5 0 5 10
6. TURRIS SE Sopron I. 10 3 2 5 8
7. Váci Reménység Egyesület I. 10 3 1 6 7
8. Honvéd Szondi Gy. SE 9 3 0 6 6
9. Komlói Bányász SK I. 8 3 0 5 6

10. KSI SE I. 10 1 1 8 3
11. PTE-PEAC II. 8 1 0 7 2

Február első 
szombatján 
Schirilla-
úszásSzervező: Madách Imre Művelődési Központ 

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63., Tel.: (27)316-411, (27) 518-200,
Jegypénztár: (27) 518-206, nyitva  tartás: H-P: 11-18-ig, Szo.: 10-14-ig

informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu

További jegyértékesítés:

Tourinform Iroda Vác, 2600 Vác, Március 15 tér, Tel: 27/316-160, 
vac@tourinform.hu, www.tourinformvac.hu

Ticketportál, Home-Ticket szolgáltatással, www.ticketportal.hu

Hétfő
20:00 Híradó 

– benne Vác és térsége 
legfontosabb történései.

20:17 Sporthírek
20:20 Spiritusz 

– sport, életmód és 
szabadidő magazinműsor

20:35 Sportközvetítés/film
22:55 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 Sportközvetítés/film
22:35 Híradó ismétlés

Szerda
18:00 Hetedhét Magazin 

– összefoglaló Fót 
térségéből

19:00 Hetedhét Magazin ism.
20:00 Híradó 

– benne Vác és térsége 
legfontosabb történései.

20:17 Sporthírek
20:20  Nagyító 

– hírháttér-műsor
20:50 Sportközvetítés/film
22:10 Híradó ismétlés

Csütörtök
20:00 Híradó 

– benne Vác és térsége 
legfontosabb történései.

20:17 Sporthírek
20:20 Hazai 

– kulturális és program-
ajánló magazinműsor

20:40 Nagyító 
– hírháttér-műsor

21:10 Sportközvetítés/film
22:30 Híradó ismétlés

Péntek
20:00 Híradó 

– benne Vác és térsége 
legfontosabb történései.

20:17 Sporthírek
20:20 Hazai 

– kulturális és program-
ajánló magazinműsor

20:40  187
– Pest megyei magazin

21:10  Sportközvetítés/film
22:30  Híradó ismétlés

MŰSORAI

Sportelőzetes - Váci események
01.28. szo.  12:45 Váci NKSE – FTC 

Jelölések:

Női kézilabda NB I

Női kézilabda 
EHF-kupa visszavágó

Férfi  kézilabda NB I/B

02.17. pén. 18:00 Váci NKSE – Szekszárd
03.03. szo.  16:00 Váci NKSE – Békéscsaba
02.12. vas. 18:00 Váci NKSE – Milli Piyango 
02.19. vas. 18:00 Váci KSE – Alba Regia
03.04. vas. 18:00 Váci KSE – SZESE Győr

Tabella körkép

Míg a váci nők átmeccselték az 
óév utolsó és az új esztendő első 
hónapját, az erősebb nem helyi rep-
rezentánsai kemény felkészüléssel 
hangoltak a tavaszi pontvadászatra.

A Váci NKSE 2011 utolsó napjai-
ban fájó vereséget szenvedett a mér-
sékelt játékerőt képviselő fehérvári 
hölgykoszorútól idegenben (28-26 
az Alcoa javára), majd az idei első 
bajnokin Érden 31-21-re maradtak 
alul dr. Ökrös Csaba vezetőedző ta-
nítványai. Ezt követően egy hét alatt 
két könnyebb hazai győzelemmel 
folytatták az alapszakaszbeli sze-
replésüket. Előbb az alaposan meg-
gyengült debrecenieket verték a 
mieink 34-21-re, majd a tabella utol-
só helyén álló Kiskunhalast győz-
ték le 38-24 arányban. Az erőltetett 

menet január 21-én Veszprémben 
folytatódott, ahol nagy izgalmak 
után a hazaiak 27-26-ra nyertek. 
Ezen eredmények után a VNKSE a 
fenti tabellán látható pozícióban 
várhatja a január 28-án szombaton 
délután háromnegyed egykor kez-
dődő Fradi elleni rangadót.

Az IPG Hungary-Váci KSE-
Taxi2000 mindeközben január 
elejétől tréningezik Csík János ve-
zetőedző irányításával. A férfi má-
sodosztály Nyugati csoportjának 
listavezetője sorra játssza majd a 
felkészülési mérkőzéseit, melyek-
ről a városi weboldal Sporthírek 
rovatában is beszámolunk. A ke-
retben nagy változás nem várható, 
Lovrek András viszont befejezte 
aktív játékos pályafutását.

Schirilla György terveiben 
az idei téli úszások sorában is-
mét szerepel a váci Dunában 
történő erőpróba. Az egészsé-
ges életmódot ily módon is nép-
szerűsítő sportember legutóbb 
január 14-én Budapesten, az 
Orczy-park tavában kezdi meg 

sorozatát, amelynek következő 
állomása február 4-én kora dél-
után a váci Duna-szakasz lesz. 

Az ötvenedik életévén is túl-
lévő sportember elképzelései 
szerint az idei télen további há-
rom hasonló programot bonyo-
lít még le országszerte.

Tél a váci 
kézilabdásoknál

Erdélyi napok Vác 
2012

Vác Város Önkormányzata, 
az Erdély Barátainak Közhasz-
nú Egyesülete, a Madách Imre 
Művelődési Központ és a Kato-
na Lajos Városi Könyvtár szer-
vezésében.

Február 9. csütörtök 18:00
Szőcs László Zsombor 
építész - belsőépítész 

fotókiállítása

Február 9. csütörtök 19:00
Szerelmem, Erdély

Közreműködik: Rékasi Károly 
színművész
A belépőjegy ára 

elővételben: 1.500 Ft, 

az előadás napján: 1.800 Ft

Február 10. péntek 15:00
„Erdély, a testvérhaza” 

– vetélkedő középiskolás diá-
kok részére

Február 10. péntek 17:00
Erdélyi táncház 

a Váczi Néptáncegyüttes 
vezetésével

Február 16. csütörtök 17:00
Válaszúton 

- Az erdélyi szív
Közreműködik: Fónay - HUMÁNIA 
- Társulat, Váczi Néptáncegyüttes
A belépés díjtalan. 

Február 18. szombat 19:00
Erdélyi farsangi bál

Helyszín: Vác, Sportcsarnok
Jegyek vásárolhatók a MIMK jegy-

pénztárában és a szervezőknél.
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Ügyfélfogadás 
az okmány-
irodában

Hétfő:  9-18
Kedd:  8-16
Szerda:  10-16
Csüt.: zárva
Péntek:  8-12 

Ebédidő: 12:30-13:00

Ügyfélfogadás
a polgármesteri 

hivatalban
Hétfő:  14-18
Szerda:  8-16
Péntek:  8-12

A polgármesteri 

hivatal zöld száma: 

06-80/890-020

1. Deákvári Gyógyszertár •  Deákvári főtér 30. •  27/510-805
2. Központi Gyógyszertár •  Köztársaság út 23. •  27/501-630
3. Vácz-Remete Gyógyszertár •  Magyar u. 3. •  27/305-997
4. Gyöngyvirág Gyógyszertár •  Radnóti u. 2. •  27/504-176
5. Duna Gyógyszertár • Deres u. 2. • 27/501-415
6. Kisváci Szent Gellért Gy. • Papp Béla u. 10. • 27/306-190
7. Váci Levendula Gyógyszertár • Sas u. 1/a • 27/301-367
8. NOVA Gyógyszertár Vác •  Zrínyi u. 9. •  27/501-385
9. Dr. Hella Patika • Széchenyi u. 3. • 27/501-450
10. Fekete Kígyó Gyógyszertár •  Széchenyi u. 37. •  27/312-338
11. Alsóvárosi  Gyógyszertár •  Zöldfa u. 1. •  27/311-157

 Hét H. K. Sze. Cs. P. Szo. V.
  I. 16. -   I. 22. 10 11 1 2 3 4 5
  I. 23. -   I. 29. 6 7 8 9 10 11 1
  I. 30. -  II. 05. 2 3 4 5 6 7 8
 II. 06. -  II. 12. 9 10 11 1 2 3 4
 II. 13. -  II. 19. 5 6 7 8 9 10 11
 II. 20. -  II. 26. 1 2 3 4 5 6 7

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Fenti gyógyszertárak ismétlődő rend szerint látnak el 
ügyeleti szolgálatot. Az ügyeleti idő minden munkanap a 
nyitvatartási idő végétől, másnap reggel 8 óráig, illetve va-
sárnap és ünnepnapokon 24 órán keresztül tart.

Az alábbi táblázat a gyógyszertárak nyitvatartási idején 
túli ügyeleti beosztását tartalmazza sorszámuk szerint.

Anyakönyvi hírek

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

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház, 
(tüdőgondozó épülete)

A városi ügyelet a 620-691-es 
telefonszámon vagy a 
620-620/1465-ös melléken, 
érhető el.

Ügyeleti idő:
Hétfő, kedd, szerda, csütör-

tök: 19-7 óráig, Hétvégén: 
péntek 16-tól hétfő 7 óráig

Ünnepnapon: az ünnepna-
pot megelőző nap 19-tõl az 

utána következő nap 7 óráig.

Kiadó: 
Váci Városimázs Nonprofit Kft.

Kiadásért felelős: 
Vigh Mihály

Szerkesztésért felelős: 
Kereszturi Gyula

Szerkesztőség: 
ES Televízió

2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: (27) 510-900 

E-mail: estv@estv.hu

Nyomdai munkák:
Pátria Nyomda Zrt.

Felelős:
Fodor István vezérigazgató

Tipográfia: 
Front Grafika Kft.

Terjesztés: 
MC Dekor Kft.

Megjelenik: 
13 000 példányban

ISSN: 1586-4014

Hirdetésfelvétel:
Vác Városimázs Kft.

2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/583-6717, 

+36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

A Váci Hírnök terjesztésével 
kapcsolatos észrevételeit 

- ha nem kapja rendszeresen, 
- ha egy példánynál többet kap, 

- ha bárhol halomban 
lerakva látja stb.

kérjük jelezze nekünk!
Tel: 06-27/510-900

A Váci Hírnök pdf formátumban- is 
elérhető a www.vac.hu honlapon.

Polgármesteri fogadóóra
Fördős Attila, 

Vác város polgármestere 

Ideje: minden hónap első hétfőjén 13:00-18:00 
Helye: Városháza, Polgármesteri iroda 
              (133. szoba)

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 20/539-4329
Email: babi.gabriella@parlament.hu

Képviselői fogadóórák
Csuka István, 

Vác 2. számú választókörzetének képviselője 
Ideje: minden páros hónap 3. hétfőjén 14:00-15:30 
Helye: az Erzsébet utcai Fidesz-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

ELHUNYT VÁCIAK

Stribik Imréné sz. Nagy Magdolna (1938.) 
Vác, Lestyán Mihályné sz. Petrovicz Mária 
(1921.) Vác, Márton Lajos (1940.) Vác, Bottlik 
Andrásné sz. Juhász Ilona (1929.) Vác, Tóth 
Antalné sz. Csák Zsófi a (1926.) Vác, Mártai 
Ferenc János (1947.) Vác, Petró József (1963.) 
Vác, Stefanidesz Jánosné sz. Jancsok Zsuzsanna 
(1930.) Vác, Csikor Andor (1944.) Vác, Veres 
Andrásné sz. Zsigmond Mária Terézia (1941.) 
Vác, Gerdai Péterné sz. Szikora Valéria (1923.) 
Vác, Juhász Ferenc Pál (1945.) Vác, Őrhegyi 
Istvánné sz. Bársony Ilona (1922.) Vác, Podonyi 
Imre (1928.) Vác, Csokrisz Vaszilisz (1931.) 
Vác, Ormándi József László (1929.) Vác, Majo-
ros Jánosné sz. Szabó Margit (1932.) Vác, Cso-
mó Józsefné sz. Szarka Eszter Gizella (1945.) 
Vác, Lászlóné Lipovniczky Zsuzsanna (1946.)
Vác, Kiss Jánosné sz. Lévai Erzsébet (1948.) 
Vác, Kristóf Ádámné sz. Hártó Eszter (1924.) 
Szokolya, Szabó Attila (1951.) Vác, Németh Mi-
hály (1945.) Vác, Zsilinszky Károly (1945.) Vác, 
Schvarcz Mihályné sz: Kovács Rózsa /1934/, 
Pintér Ferencné sz: Nagy Lenke /1928/, Gáspár 
Károly /1976/, Bíró Jánosné sz: Tárcza Jolán 
/1926/, Homonnai László /1941/, Gyetvai Irén 
/1935/, Tóth-Pál János /1930/.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK

Rózsahegyi István és Erdélyi Katalin, Sztrapka 
István és Bőgér Anett. Kovács László Attila és Balázs 
Erzsébet, Alexa Attila és Gyurcsik-Géczi Zsuzsanna.

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK

Kiss Richárd és Jusztin Marianna Erzsébet 
gyermeke: Liza, Tóth László és Baranyay Erzsébet 
gyermeke: László, Benicsek Mihály és Filó Andrea 
gyermeke: Boróka Emma. Sulyán Gergő és Horkai 
Anett Petra gyermeke: Szilárd, Rácz Tibor és Biró 
Izabella gyermeke: Máté Tibor, Veres István Zol-
tán és Kucsera Erzsébet gyermeke: Izabella Mária, 
Brenner György András és Cserni Katalin gyermeke: 
Donát, Keresztesi Károly és Mizser Dorottya Petra 
gyermeke: Bendegúz, Ürmösi Károly és Bognár Be-
áta gyermeke: Bálint, Isztujka Lajos és Kozák Mária 
gyermeke: Márk Bálint, Fordán Tamás János és Só-
lyom Noémi Emese gyermeke: Tamás, Albert Renáta 
gyermeke: László, Szabó Sándor és Budavári Anna-
mária gyermeke: Veronika, Varga László és Kelemen 
Andrea gyermeke: Viktória Alexa, Fockter Tibor és 
Pazsitka Beáta gyermeke: Noel Dávid, Varga István 
és Kocsis Szilvia gyermeke: Ákos Barnabás, Gáspár 
Tibor és Jakus Szilvia gyermeke: Odett Tímea, Csor-
dás István és Sziráki Hajnalka gyermeke: Virág, Sör 
László és Kis Katalin Éva gyermeke: Levente.



KÖZLEMÉNY
A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá té-

teléről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet értelmében az alábbiak-
ról tájékoztatom a zenés, táncos rendezvények szervezőit, rendezőit és 
lebonyolítóit.

Fenti jogszabály értelmében alkalmi, vagy rendszeres zenés, táncos 
rendezvény kizárólag jogerős rendezvénytartási engedély birtokában 
tartható az alábbi esetekben:

• Épületben, vagy építményben 300 fő feletti létszám esetén. 

• Szabadtéri rendezvény esetében, ha a rendezvény időtartama alatt 
várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a részt vevők száma az 1000 
főt meghaladja. 

A rendeletet nem kell alkalmazni

• a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;

• a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;

• a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett 
vallási szertartásokra, rendezvényekre;

• a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és

• a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendez-
vényekre.

Kérem a szervezőket, hogy a báli időszak közeledtével a fenti eljá-
rásrendet a leírtak szerint vegyék figyelembe.

Vác, 2012. január 23.
Dr. Maruszki Gábor s.k.

Vác Város Jegyzője


