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Ez történt a napirend előtt 
A képviselő-testület decemberi ülésé-

nek bevezetéseként ezúttal is lehetőségük 
volt a képviselőknek a problémafelvetések-
re. A jelenlévők fele élt is ezzel a lehetőség-
gel és mintegy nyolcvan percen át sorolta a 
tapasztalt városi gondokat.

Tomori Pál a korábban már kért, Mol-
nár Lajos által írt hivatalos levél átadását 
sürgette, és mivel nem kapta meg, feltétele-
zése szerint azt nem saját akaratából küldte 
meg az érintetteknek.

Fördős Attila nyomatékosította, hogy 
az előző ülésen nem a Hősök templomá-
nak felépítése ellen voksolt, hanem annak 
előterjesztésében talált ellentmondásokra 
kívánta felhívni a figyelmet. A képviselő 
köszönetet mondott a Szivárvány utca út-
felújításáért.

Váradi Iván Attila a választókörzeté-
ben megtartott gallyazás utáni rendcsiná-
lást szorgalmazta, továbbá felhívta a figyel-
met a területen található roncsautókra.

Mokánszky Zoltán a szelektív hulla-
dékgyűjtő szigetek tarthatatlan állapotát, a 
félbemaradt felújítást kritizálta és újra sür-
gette a Naszály úti kerékpárút visszaminő-
sítését járdává.

Makrai Zsolt a körzetében tevékenyke-
dő parkőr észrevételét tolmácsolta, misze-
rint az elkerített játszótereken lévő kapuk 
hibái miatt a gyermekek balesetveszélynek 
vannak kitéve. Szikora Miklós főmérnök 
2010-re ígérte a kapuk zárásának felülvizs-
gálatát, kijavítását. 

Debreczeni János a Kölcsey utcai óvo-
da tetőszerkezeti hibáira, illetve újból a 
Gödöllői úti kátyúk megszüntetésére hívta 
fel a figyelmet. Ezen túl kíváncsi volt arra 
is, hogy a képviselők és a bizottsági tagok 
2002-től a tiszteletdíjukon felül milyen 
egyéb juttatást kaptak.

Ferjancsics László a Rádi úti lakótelepen 
végrehajtott vezetékcsere utáni tereprende-
zés mielőbbi végrehajtásáért emelt szót.

Miskei Sándorné a Földváry tér szeme-
tességét kifogásolta, sürgetve a település-
őrség bevezetését. Dora Péter jegyző vála-
szában elmondta, hogy ennek felállítására 
januártól kerül sor.

Kriksz István többedszer nehezmé-
nyezte, hogy a Vetési utca és a Vöröske-
reszt sor felújítása nem történt meg és 
csak újabb határidőket kap a munkák el-
végzése helyett.

Ványi Lászlóné azt tudakolta, hogy a 
mélygarázs építés miatti úthibákat ki fogja 
javítani, illetve a főtéri galambok begyűj-
tése ügyében milyen intézkedések történ-
tek. A főmérnöki válaszból megtudtuk, 
hogy az előbbi problémát a kivitelezőnek 
kell megoldania, míg a galambok ritkítását 
a Váci Reménység Egyesület galambászai 
vállalták fel.

Rózsa Ferenc egy olyan kimutatást kért, 
amelyből kiderül, hogy a Szélső sori garázs-
tulajdonosok milyen befizetéseket ejtettek 
meg az ottani útfelújítás kapcsán.

Gyombolai Péter nyár végétől sürgetett 
járdafestési munkálatok további csúszását 
kérte számon és az iránt érdeklődött, hogy 
a Zrínyi utca felújítására irányuló pályázat 
elvesztése után milyen lehetőségek vannak 
a munkák elvégzésére.

Maratoni, az éjszakába nyúló képvi-
selő-testületi ülést tartott Vác Város Ön-
kormányzata. A munkaterv szerinti utol-
só idei tanácskozás több mint fél napon 
át tartott, és a fontos döntések mellett 
ezúttal sem nélkülözte a személyeske-
dést és a politikai felhangokat.  A tanács-
kozás alatt döntő többségében teljes volt 
a testületi létszám.

A napirend előtti hozzászólásokat kö-
vetően, a lejárt határidejű határozatokról 
szóló jelentés, valamint az átruházott ha-
táskörökben hozott döntések megvitatása 
után ismét előkerült a Sződliget-Václiget 
közötti Vasúti fasor útburkolatának javí-
tására korábban megszavazott váci anyagi 
támogatás ügye. Mivel a szomszédos tele-
pülés idén nem végeztette el a munkát, 
a váci képviselők a jövő évre átvitt támo-
gatást azon feltétellel hagyták jóvá, hogy 
Sződliget megpályáztatja a kivitelezést és 
erre a váci cégeket is meghívja.

Mielőtt az intézményi pályázatok elbí-
rálására sor került volna, az Ügyrendi és 
Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének, 
Ferjancsics Lászlónak előterjesztésében 
egy sor pontban módosították a Szervezeti 
és Működési Szabályzatot. Az elnök befo-
gadta Kiss János javaslatát, amely az ügy-
rendi bizottság kibővítésére vonatkozott. 
Szavazás után Császárné Nikolausz Krisz-

tina került be a bizottságba. Így már ő is 
részt vett abban a munkában, amely két, 
a kórházzal, illetve az Értéktárral kapcso-

latos pályázati szavazások lebonyolítását 
volt hivatott elvégezni. A Jávorszky Ödön 
Városi Kórház önkormányzati biztosi meg-
bízatására három cég pályázott, közülük a 
MEDINETSYST Kft. állhat munkába janu-
ár elsején. Nem sikerült viszont az intéz-
mény élére főigazgatót kinevezni, mivel 
a három induló egyike sem kapott több-
ségi bizalmat. A Váci Értéktár-Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény igazgatói székébe 
pályázó jelölt sem kapott elegendő szava-
zatot kapott. Mindkét posztra ismét pályá-
zatot írtak ki, ezek eredményes lezártáig a 
jelenlegi vezetők megbízott igazgatóként 
folytatják tevékenységüket.

A város költségvetési rendeletének 
idei nyolcadik módosítása 153 millió fo-
rintos bővítést tartalmazott. Két díjszabás 
emelése viszont hosszas vita után elvetés-
re került, így egyelőre sem a parkolási díj, 
sem szilárd hulladékgyűjtés tarifája nem 
változik. A várakozásnak megfelelően 
éles vita zajlott le az építményadó beve-
zetése körül. A minimális többséggel (12 
igen, 7 nem és 4 tartózkodás) elfogadott 
rendelet szerint az 500 négyzetméter fe-
letti hasznos területtel rendelkező, nem 
lakás céljára használt építmények – egy 
sor mentességet jelentő kivétel mellett – 
évi 400 forint/m2 adóval lesznek terhelve 
január elsejétől.

Kisebb módosításokkal elfogadásra ke-
rült a 2010-es testületi munkaterv, eszerint 
január 21-én lesz az új esztendő első ülése 
és a korábbi ütemezéstől eltérően csak feb-
ruárban kerül napirendre a városi büdzsé 
elfogadása. A testvérvárosi kapcsolatokról 
és a külügyi tervről szoros, a Váci Távhő 
Kft vezeték felújítási pályázatának beadá-
sára egyhangú többség mondott igent. Az 
önálló napirendi pontok zárásaként újra 
kiírásra került a városi kórház gazdasági 
igazgatói pályázata.

Az Egyebek között néhány vita nélküli 
előterjesztés mellett éles polémiát hozott 
Tomori Pál indítványa. A képviselő kez-
deményezésére „Vác Város Képviselő-tes-
tülete ismeretlen tettes ellen közokirat, 
vagy magánokirat hamisítás és más bűn-
cselekmények alapos gyanúja tárgyában 
a Pest Megyei Főügyészség felé feljelen-
tést tesz.”  Továbbá megbízták a jegyzőt, 
hogy öt évre visszamenőleg gyűjtse ki az 
elővásárlási jogról szóló lemondásokat.
Ferjancsics László javaslatára megvizsgál-
ják a Polgármesteri Hivatal telefonos elér-
hetőségének olcsóbbá tételét. Jakab Zol-

tán indítványára pedig 3,6 millió forintos 
póttámogatást szavaztak meg még erre az 
évre a Váci Kézilabda SE számára.

A grémium zárt ülésen felülvizsgálta 
a helyi autóbusz közlekedés díjtételeit, 
és két váci művészeti díj odaítéléséről is 
döntött.

Éjszakába nyúló testületi ülés
Büntető feljelentés ismeretlen tettes ellen

A képviselő-testületi ülés egyik szü-
netében megtelt érdeklődővel a tanács-
kozás helyisége. Ekkor került ugyanis 
sor a Váci Krónika című album bemu-
tatójára. Bevezetésképpen Horváth M. 

Ferenc főlevéltáros, a kódex szövegének 
írója köszöntötte a megjelenteket és ele-
venítette fel városunk történetírásának 
fontosabb állomásait. A kiadvány ötletét 
adó Tomori Pál könyvismertetésében 
személyes élményein keresztül hívta fel 
a figyelmet az emberi kapcsolatot fon-
tosságára, melynek gyönyörű keretet, 
díszletet ad Vác hangulata. Az angol és 
német nyelven is megjelentetett Váci 
Krónika kódexrajzolatait Szalai Katalin 
készítette.
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Hétszáz millió forintos uniós támogatást nyert el városunk a Főutca-Főtér program máso-
dik ütemére beadott pályázaton. A döntés értelmében a kivitelezőnek másfél év áll majd ren-
delkezésére ahhoz, hogy a Március 15. tér környező utcáit a tervek szerint felújítsa. Ezeken a 
területeken teljesen megújul a közmű, így az ivóvíz, a szennyvíz vezetékeket, a csapadékvíz- 
és az elektromos hálózatokat is kicserélik majd. A remények szerint a támogatási szerződés 
aláírása januárban megtörténhet, majd ezt követően sor kerülhet a kivitelezési munkákra 
vonatkozó közbeszerzési pályázat kiírására.

Megható emlékidézésekkel teli, ben-
sőséges ünnepség kíséretében köszöntöt-
ték idén is azokat a pedagógusokat, akik 
több, mint fél évszázada szerezték meg 
oktató-nevelői diplomájukat. A mosolygós-
nosztalgikus-elérzékenyülős rendezvényt 
Majer Miklós, zeneiskolai növendék trom-
bitaszólója vezette be, majd a polgármeste-
ri köszöntő után a Földváry Károly Általá-
nos iskolások táncprodukciója aratott nagy 
tetszést. A Boronkay Műszaki Középiskola 
és Gimnázium tanulói irodalmi összeállí-
tással idézték fel a pedagóguspálya öröme-
it és nehézségeit, amit Oszlár Ildikó hárfa-
előadása követett. Faludy Szilvia és Kocsis 

György népdalcsokrot adott elő, majd sor 
került a köszöntésekre. Az intézményi igaz-
gatók, kollégák idézték fel kapcsolatukat 
az ünnepeltekkel, vázolva eddigi gazdag 
életpályájukat, átadva a díszokleveleket. Az 
önkormányzat ajándékát Bóth János pol-
gármester nyújtotta át a megjelenteknek.

Évtizedek a pedagóguspályán
Színes diplomásokat köszöntöttek városunkban

Ünnepi gála keretében került kiosztásra a Regionális Príma díj, amelyen három váci 
kitüntetettet is köszöntöttek. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségétől és a 
VOSZ Közép-magyarországi Regionális Szervezetétől idén összesen 19-en kaptak elisme-
rést, most először egy esztendőben három váci is. A zeneművészek között Farkas Pál kar-
nagy, a Bartók Béla Zeneiskola igazgatója részesült Regionális Príma díjban. A különdíjak 
közül a népművészet-közművelődés kategóriában a Madách Imre Művelődési Központ 
igazgatónője, Iványi Károlyné vehette át a kitüntetést. Az év vállalkozója Késhegyi Lász-
ló, a Vác és Vidéke Ipartestület elnöke lett.

Regionális Príma díj

Megnyert uniós pályázatHírek 
   – néhány mondatban
Előkarácsony Alsóvárosban

Egy hónappal a szeretet ünnepe 
előtt két alsóvárosi képviselő is ajándé-
kokkal kedveskedett a gyermekeknek. A 
6-os számú választókörzet önkormány-
zati képviselője, Ferjancsics László a 
sajtó munkatársai előtt adta át városunk 
legmagasabb szabadtéri játékát, a Dam-
janich téri parkban található mászókát. 
A több, mint négy és félmillió forintba 
kerülő, hat és fél méter magas és tíz 
méter átmérőjű játékszer a parkőr szü-
lői vélemények alapján benyújtott ja-
vaslata alapján, pályáztatás után került 
felállításra. Makrai Zsolt, a 7-es számú 
választókörzet önkormányzati képvise-
lője a körzeti keretből 200 ezer forint 
értékben biztosított eszközvásárlást a 
Kölcsey utcában található alsóvárosi 
tagóvoda számára. A gyermekek egyé-
ni fejlesztésére, a kompetencia alapú 
oktatás színvonalának javítását szolgá-
ló játékokért Lambekné Gál Gabriella 
tagóvoda vezető mondott köszönetet, 
majd munkatársával együtt bemutatta, 
az új játékok miként segítik a pedagógia 
munka színvonalának emelését. 

Kész az új zebra
Mint arról korábban hírt adtunk, a 

Radnóti út és a Deákvári főút keresztező-
désében idén tavasszal, a környék járdá-
inak akadálymentesítésekor elkezdődött 
a biztonságos gyalogosközlekedést szol-
gáló zebra kialakítása. A munkálatokra 
Laczi István, a 13-as választókörzet ön-
kormányzati képviselője a körzeti keret-
ből 850 ezer forintot különített el. Ezen 
összeg felhasználásával sikerült megol-
dani az átkelőhelyhez szükséges speci-
ális közvilágítást, jelzőtáblákat és magát 
a festést is. A napokban végeztek a szak-
emberek a felfestéssel, így már minden-
ki számára könnyen észlelhető a gyalo-
gosok számára előnyt jelentő zebra.

Aszfaltburkolat a Botond és az 
Orgona utcában

November legvégére elkészült két 
de    ákvári utca útfelújítása. Mind a Bo-
tond, mind az Orgona utca útteste már 
nagyon hosszú ideje rossz állapotban 
volt, az állandó balesetveszély miatt a 
10-es számú választókörzet önkormány-
zati képviselője, Mokánszky Zoltán 
folyamatosan sürgette a javítási mun-
kák elvégzését. Az összesen 11 millió 
forintos beruházás során négy centis 
aszfaltréteget terítettek le az útburko-
latokra. Mint az átadáskor a képviselő 
elmondta, a mostani munkákon túl a 
körzetében 2006 óta a Kökény, a Váltó 
és a Vágány utca mellett a Kiskörút is 
javításra került.

Hírek 
    – néhány mondatban

Karácsonyi támogatás az idő-
seknek

Mintegy három és félezer hetven éven 
felüli váci polgár kapta meg a napokban 
a várostól az idei karácsonyi pénzbeli tá-
mogatást. Az egyszeri négyezer forintos 
összeg költségvetési biztosításának mód-
ját Tomori Pál Szociális, Lakás- és Egész-
ségügyi bizottsági elnök javaslatára Vác 
Város Képviselő-testülete még a szeptem-
beri ülésén fogadta el. Városunk tehát - a 
korábbi évekhez hasonlóan - pénzado-
mánnyal is igyekszik szebbé varázsolni a 
legidősebbek számára a szeretet ünnepét. 
A támogatás kísérőlevelének előkészíté-
sét a szakbizottság vállalta magára. 

Jubiláltak a közös képviselők
A Váci Közös Képviselők Klubja meg-

alakulásának 10. évfordulója alkalmából 
ünnepi közgyűlést tartott a tagság. Hajdu 

Sándor elnök köszöntőjében felidézte az 
elmúlt évtizedben megvalósult beruhá-
zásokat és kiemelte az egyesület további 
tevékenységének fontosságát. Célként 
jelölte meg, hogy a jövőben is megfelelő 
szakmai segítséget nyújtsanak a gondok 
orvoslásában és a pályázati lehetőségeket 
jól kihasználva további fejlesztésekhez se-
gítsék a társasházakban élőket.

A „nyelvet öltő” busz
Két napig volt megtekinthető Vácott 

az az utazó kiállítás, amelyet a Petőfi Iro-
dalmi Múzeum egy autóbuszban rende-
zett be. Kazinczy Ferenc születésének 
250. évfordulója alkalmából a rendhagyó 
tárlat bemutatja a beszélt és írott nyelv, 
az egyéni nyelvhasználat sajátosságait: 
nyelvjárási, regionális, rétegnyelvi szava-
kat, fordulatokat. Felidézi a nyelvtörténe-
ti hagyományt, nyelvemlékeinket, kalau-
zol a nyelvjárások között. A „Nyelv éve” 
apropóján szervezett ingyenes kiállítás 
nagy sikert aratott a váci diákok körében.

Bővülő könyvtári szolgáltatás 
Az intézmény honlapjának tájékoztatá-

sa szerint a Katona Lajos Városi Könyvtár 
további kényelmi szolgáltatással igyekszik 
olvasói kedvében járni. A könyvtárból ki-
kölcsönzött könyvek esetében ezentúl 
személyes megjelenés nélkül, az internet 
segítségével is lehetőség lesz a hosszab-
bításra, mint ahogyan az előjegyzésre is. 
A már eddig is több lehetőséget nyújtó
weboldal (www.klvk.vac.hu) segítségével 
igénybe vehető szolgáltatás részleteiről   
és a szükséges belépési kód használatáról 
az olvasószolgálat ad információt.

A váci Duna-part róla elnevezett sétányán 
felavatták a XIII. század elején (1207-1231) 
mindössze 24 esztendőt élt, a szegények tá-
mogatásáról ismert Árpád-házi Szent Erzsé-

bet szobrát, Seregi György iparművész alko-
tását. Az avatási és felszentelési ünnepségén 
Molnár Lajos alpolgármester emlékezett a 
tragikus sorsú, halála után öt évvel szentté 
avatott fiatal özvegy életútjára, majd Ványi 

Lászlóné önkormányzati képviselőasszony-
nyal közösen leleplezte a művet. Beer Miklós 
megyéspüspök mondott áldást és szentelte 
fel a szobrot. A körzet önkormányzati képvi-
selője, a szobor felállításának kezdeménye-
zője, Ványi Lászlóné mondott köszönetet 
az alkotás létrejöttében közreműködőknek, 
kiemelve és követendő példaként állítva azt, 
hogy a Cházár András Többcélú Közoktatási 
Intézmény tanulói örökbefogadták és folya-
matosan gondozzák majd a szobrot és kör-
nyezetét. Az avatási ünnepség végén koszo-
rúkat, virágokat és mécseseket helyeztek el a 
résztvevők a műalkotás talapzatán.

Vác Város Önkormányzatának dönté-
se értelmében az idei esztendő a 200 évvel 
ezelőtt született honvédtábornok, Földváry 
Károly emlékéve volt városunkban. Az ehhez 
kapcsolódó eseménysorozat átfogta a teljes 
évet, majd november 26-án emléktábla ava-
tással és emlékműsorral zárult. A Földváry 

Károly Általános Iskola udvarán megtartott 
ünnepség szónoka, Váradi Iván Attila önkor-
mányzati képviselő, az iskola igazgatója volt. 
Beszédében felidézte az 1848-as forradalom 
és szabadságharc legendás hősének alakját 
és összegezte az emlékév fontosabb állomá-
sait. Ezt követően Bóth János polgármester 
leplezte le az emléktáblát, majd felkerültek a 
polgármester, az alsóvárosi képviselők és az 
iskola tisztelgő koszorúi. Az ünnepséget sza-
valat és énekkari produkció tette színessé. A 
Madách Imre Művelődési Központban meg-
tartott emlékesten Deguly Szilvia, Divald 

Regina, Győri Luca és Győri Alexandra 
hangszeres produkciót adott elő. Botos Al-

bert, Horváth Péter és Nagy Bence szavalatát 
prózai szám követte, amelyben közreműkö-
dött: Farkas Regina, Hegyesi Edina, Jám-

bor Tímea, Kocsis Zsombor, Ladányi Zita, 
Majer Mátyás,  Péter Alex és Stefanik Fanni. 
A 3-4. osztályos tanulók néptáncot adtak elő, 
a 7-8. osztályosok pedig Papp Balázs gitárkí-
sérete mellett karénekkel tisztelegtek iskolá-
juk névadójának emléke előtt.

A nincstelen megsegítőjének 
tiszteletére

Szent Erzsébet 
szobor 
a Duna-parton

Lázárult a Földváry Károly Emlékév

Márványtábla az iskolaudvaron

Szent Erzsébetet többnyire rózsákkal a 
kötényében, kosarában ábrázolják. Ennek 
eredete az a legenda, mely szerint férje ha-
lála után Erzsébet továbbra is gondoskodott 
a szegényekről. Egy alkalommal kenyereket 
vitt gondozottjainak, mikor sógorával, Hen-
rikkel találkozott. Annak kérdésére, hogy mit 
visz a kosarában, Erzsébet tartva attól, hogy 
esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, 
így válaszolt: rózsákat. Mikor megmutatta, a 
kenyerek helyett illatos rózsák voltak. Gyak-
ran ábrázolják még korsóval, amelyből a 
szegényeknek adott inni, illetve pálmaággal, 
ami a halál feletti győzelem jelképe.

50 esztendeje szerzett képesítést 
(aranydiploma): 
Bolvári Péter középiskolai tanár
Borovics János Mihályné óvónő
Alt Gyuláné óvónő
Karácsony Ferencné óvónő
Inczédy Jánosné középiskolai tanárnő
Imre Györgyné óvónő
Niedermüller Vilmosné tanárnő
Tari Nándorné tanítónő
Tóth Lászlóné tanárnő

60 esztendeje szerzett képesítést 
(gyémántdiploma): 
Bánhidi László középiskolai tanár
Molnár Sándorné középiskolai tanárnő
Molnár Sándor középiskolai tanár

65 esztendeje szerzett képesítést 
(vasdiploma): 
Faluhelyi Józsefné középiskolai tanárnő
Hargitai Károlyné tanítónő

70 esztendeje szerzett képesítést 
(rubindiploma): 
Korpás Sándorné tanítónő
Völgyi Lászlóné tanítónő

Farkas Pál - váci 
születésű művész-ta-
nár - hat éves korá-
ban hegedű szakon 
kezdte meg zenei 
tanulmányait a helyi 
Bartók Béla Zeneisko-
lában. A gimnáziumi  
érettségit követően a 
Nyíregyházi, majd az 
Egri Tanárképző Főis-
kolán tanult hegedű, 
ének-zene, karvezetés 

szakon, ahol 1984-ben diplomázott. 1984 és 
1988 között a budapesti Szimfonikus Ze-
nekari Karmesterképzőben további tanul-
mányokat folytatott. 1981-től a váci Bartók 
Béla Zeneiskola tanáraként, növendékze-
nekarok vezetőjeként dolgozik. 1984-ben 
megalapította a váchartyáni Canzonetta 
Nőikart, melynek jelenleg is vezetője. A 
Musica Humana Kamarazenekar művésze-
ti titkára, majd 1991-től vezetője és karmes-

tere. 1988-tól a Gödöllői Kamarazenekar 
vezetője, majd 1990-ben alapítója és vezető 
karmestere a Gödöllői Szimfonikus Zene-
karnak. A Váci Szimfonikus Zenekar veze-
tője és karmestere 1994 óta. 2004 szeptem-
berétől a budapesti Belvárosi Színház és az 
Interoperett társulatának vezető karmeste-
reként dolgozik. 2006-tól igazgatóként ve-
zeti a váci Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményt. 2008-ban el-
végezte a Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Műszaki Pedagógiai 
Tanszék Közoktatás-vezetői képzését.
Korábbi elismerései
1989:  Művelődési Miniszteri dicséret
1993: Zenekari Fesztivál karmesteri
 külödíja
1996:  Neufeld Anna művészeti emlékdíj
2000:  Vác Város művészeti különdíja
2003:  Kálmán Imre emlékplakett
2005: a Váci Értelmiségi Klub Egyesület 
 „Hattyú” nívódíja
2009: Váchartyán díszpolgára 
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Világszerte december elseje az im-
már másfél évtizede gyógyszerekkel is 
jól kezelhető AIDS-betegség világnapja. 
Hagyományosan ekkor szerveznek város-
unkban is előadásokat a középiskolások 

számára a megelőzés és gyógyítás fontos-
ságát kiemelve. Az ÁNTSZ Kistérségi In-
tézete idén is szakorvosokat hívott meg, 
akik tapasztalataik alapján számoltak be 
a fiatalokat veszélyeztető betegségekről.  
A rendezvényt Boros Mária egészség-
nevelő köszöntője után Molnár Lajos 
alpolgármester nyitotta meg. A szakmai 
ismertetőket zenés-verses műsor kísér-
te. Az előadások közül Szlávik János, a 
Szent László Kórház főorvosa adatok se-
gítségével vázolta a jelenlegi helyzetet és 
a lelki problémák kezelésére, valamint 
a társadalmi beilleszkedésre helyezte a 
hangsúlyt. A váci rendezvényen az AIDS 
mellett minden évben szóba kerülnek az 
egyéb, szexuális úton terjedő betegsé-
gek, és a nem kívánt terhesség témaköre 
is. Így volt ez idén is: Gódor Zsófia bőr-
gyógyász szakorvos a különböző, nemi 
úton terjedő betegségek tüneteit és kór-
képeit ismertette a diákokkal.

Háromnapos, kirándulással egy-
bekötött látogatást tettek Székely-
föld több városában a Váci Huszár és 
Nemzetőr Bandérium tagjai. Az idén 
közösségi Pro Urbe-díjjal kitüntetett 
egyesület küldöttsége több, Kárpát-
medencei magyarok által állított em-
lékoszlop mellé elhelyezte városunk 
hírnevét öregbítő saját kopjafáját az 
1849-ben, a Nyerges–tetőn elesett 
székelyföldi huszárok emlékére. A 
váci látogatók Kézdivásárhelyen 
megkoszorúzták Gábor Áron és Kos-
suth Lajos szobrát és felkeresték Se-
gesvárt, valamint Székelyudvarhely 
városát is.

Vác polgármesteréhez intézett válaszá-
ban Hónig Péter miniszter elzárkózott Vác-
Alsóváros lakosainak az irányú kérése elől, 
miszerint a zónázó vonatok menetrendjé-
be iktassák be a városrészhez tartozó vasúti 
megállót. Mint ismeretes, Ferjancsics Lász-

ló és Makrai Zsolt önkormányzati képvi-
selők kezdeményezésére a közel tízezres 
lélekszámú városrészből postai és elektro-
nikus úton képeslapot küldtek a polgárok 
a kezdeményezés támogatására. 

A nagy számú megkeresésre válaszként 
a miniszter azon álláspontját hangsúlyozta, 
miszerint az utazók többségének hátrányos 
lenne a változtatás. Indoklásában megemlí-

tette, hogy a meglévő forgalmi zavarok ed-
dig is ezt a vonalat érintették a leginkább. 
Hangsúlyozta, hogy Dunakeszi és Felsőgöd 
is nagyobb forgalmat bonyolít le, mint Vác-
Alsóváros, valamint azt, hogy a vonatkapa-
citások szűkössége miatt az itt felszállók, il-
letve az ide utazók zsúfoltságot okoznának. 
A nemleges válasz érveként említi a me-
netidő jelentős megnövekedését, amely a 
Váctól északra fekvő települések lakóinak 
érdeksérelmével is járna. A kezdeményező 
két váci önkormányzati képviselő szerint a 
miniszteri válasz a korábbi MÁV-reflektálás-
hoz képest is visszalépés, hiszen már a me-
netrend felülvizsgálatára sem tesz ígéretet.

Sikeres volt az az ötletpályázat, amelyet a Váci Értéktár-
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény hirdetett meg a 2008-ban létre-
hozott intézmény logójának keresésére. A beérkezett 12 pályamű 
sok ötletet, megoldást vonultatott fel, igen széleskörű megoldások-
kal. Érdekesség, hogy az alkotások többségében szerepelt a Kőka-
pu, mint Vác egyik jellegzetes szimbóluma. A pályázatokat három-
fős zsűri értékelte. Cservenák Péter, Philipp Frigyes és Németh 

Árpád véleményét utóbbi ismertette az eredményhirdetésre érke-
zőkkel. A zsűri három negyedik, két harmadik és egy-egy második 
és első díjat adott ki. A nyertesek pénzjutalomban részesültek és 
díjat kapott a közönségszavazáson legtöbb voksot kapó alkotás is. 
Mint azt Mészáros Balázs, megbízott értéktári igazgató elmondta: 
a sok remek ötlet alapján bízik abban, hogy egy-két hónapon belül 
megszületik az intézmény végleges emblémája is.

Egy váci virágkötő, Tóth Tímea készítette el idén a leg-
szebb adventi koszorút. Így döntött a szakértőkből alakult 
zsűri a Néprajzi Múzeumban megrendezett „Karácsony Trend 
2009” elnevezésű rendezvényen. A Néprajzi Múzeum és a Ma-
gyar Virágkereskedők és Virágkötők Szakmai Egyesülete évek 
óta közösen szervezi meg advent előtt a vásárral és kiállítással 
egybekötött eseményt. A versenyre 28 pályázati alkotás érke-
zett, közülük az: „Egy meghitt pillanat” fantázianevet viselő 
adventi koszorú találták a legjobbnak.

A térfigyelő kamerák rendszere immár hat esztendeje mű-
ködik hasznosan Vácott. Napjainkban kilenc helyen üzemel a 
városban a biztonságot és a bűnmegelőzést szolgáló modern ka-
merarendszer, amely képeit eddig egy szűk helyiségben voltak 
kénytelenek figyelni a rendőrség alkalmazottai. A Vác Városi Ká-
beltelevíziós Kft. kétmillió forintos támogatásával a közelmúlt-
ban jobb körülmények közé, a megfigyelést segítő berendezé-
sek komfortosabb használatát biztosító helyiségbe költöztették 
a korszerű központot, amelynek bővítését és a figyelőszolgálat 
költségét a városi költségvetés biztosítja. Mint arról korábban 
beszámoltunk, a legutóbb két alsóvárosi körzetben telepített 
térfigyelőket már digitális berendezés irányítja és üzemelteti. A 
tapasztalatok szerint azokon a területeken, ahol ilyen működik, 
nagyságrendekkel csökken a bűnözés.

Értéktári logópályázat
A Kőkapu volt a vezérmotívum

Kezelhető a rettegett betegség
Előadások középiskolásoknak az AIDS világnapján

Huszárjaink a 
Székelyföldön
Kopjafát állítottak elő-
deik tiszteletére

Nem állnak meg a zónázók 
Vác-alsón
Miniszteri válasz a polgármesternek

Váci a legszebb adventi 
koszorú
Tóth Tímea virágkötő sikere

Kényelmesebben fi gyelik 
a térfi gyelőket
A kábeltévések támogatásával   

Az AIDS (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome = szerzett immun-
hiányos tünetegyüttes) a HIV (Human 
Immunodeficiency Virus = emberi immunhi-
ány vírusa) által előidézett tünetegyüttes, ame-
lyet 1981-ben azonosítottak, de már jóval ré-
gebben megjelent. A vírus az immunrendszer 
sejtjeit pusztítja. Az immunrendszer fokozatos 
leromlása elősegíti a fertőzések és a daganatok 
megjelenését. A fertőzés után a tünetek álta-
lában később jelentkeznek, de időközben a 
fertőzöttek továbbadhatják a vírust. A vírus át-
adható direkt nyálkahártya kontaktussal vagy 
különböző testfolyadékok által. A fertőzés be-
következhet közösülés, vérátömlesztés során, 
fertőzött injekciós tű által. A WHO becslése 
szerint 2007-ben 33,2 millió ember szenvedett 
AIDS-ben és 2,1 millió 
halt bele. A fertőzöttek 
több mint háromnegye-
de Fekete-Afrikában él. 
Ma már igen nagy haté-
konyságú gyógyszerek 
léteznek, amelyekkel 
a vírus szaporodása je-
lentős mértékben lelas-
sítható. Ezek a gyógy-
szerek nem gyógyítják 
meg a HIV-fertőzést, de 
nagy mértékben lelas-
sítják az immunrend-
szer pusztulását. 

(Fõútvonalon a rév lejárójánál a könyvtár mellett)
Cím: Nagymaros, Váci út 13. • Telefon: 06 20 9 730 790

E-mail: nemethheringildiko@invitel.hu • Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 14-18, szombat 10-13 óráig

Dunakanyar Elsõ

Pénzügyi problémáira találunk megoldást.
19 bank és 8 pénzintézet ajánlatából segítünk.
� Hitel kiváltás, BÁR listásoknak is
� Jövedelemigazolás nélkül hitel
� Gyorshitel
� Külterület, zárkert hitel megoldható
� Új Magyarország vállalkozói hitelek
� Szabad felhasználású jelzáloghitelek

� Széchenyi Kártya
� Végrehajtás – kiváltása
� Mikro- és kisvállalkozói hitel, 

projektfinanszírozás
� Folyószámla, autó hitel-lízing 

(cégeknek is)
Lakás- és vagyon biztosítás • Casco, kötelezõ • Életbiztosítás
Baleset- és felelõsségbiztosítás • Utasbiztosítás • Befektetés

A pályázat díjazottai:

1. Temesvári Richárd „Logo-ötletpályázat” (képünkön),

2. Mészáros Brigitta „Memoir”,

3. Ollé Gellért „Fém metszet”,
    Hanák Orsolya „Kakukk”,

4. Ollé Gellért „Nyíl”,
    Szabó Zsanett „Időkapu”,
    Csontos Edsina „Atarvis”,

közönségdíjas: Toldi Kristóf „Bolygó város” jeligével beküldött 
munkája.

Tóth Tímea három na-
pon keresztül dolgozott az 
adventi koszorún. Mintegy 
100 ezer forint értékben 
használt fel anyagokat, ter-
mészetesen főleg virágot. 
Az „Egy meghitt pillanat” 
címet viselő alkotásban a 

gyertyák és díszgömbök 
mellett megtalálható, a bo-
rostyán, a rózsa, az orchidea, 
a trachillea és a - szintúgy az 
idei karácsonyi trend színe-
it képviselő - díszkáposzta 
is. A virágkötő díjnyertes 
alkotását a Nemzeti Színház-
nak ajánlotta fel, amely az 
egyeztetések jelenlegi állása 
szerint, az intézmény aulá-
jában lesz kiállítva. A váci 
virágbolt-tulajdonos koráb-
ban is nyert már versenyt, 
és a mostani országos első 
helyezés egyben belépőt 
jelenthet számára a 2010-es 
londoni virágkötők világ-
versenyére.
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A Magyar Vöröskereszt Pest me-
gyei szervezete és az Országos Vér-
ellátó Szolgálat Váci területi ellátó 
szervezete az Apor Vilmos Katolikus 
Főiskolán tartotta meg évente szoká-
sos véradó ünnepségét, amelyen a 
megye északi régiójában élő donoro-
kat köszöntötték.

Deákné Szabó Zsuzsanna és Hor-
váth István főiskolai tanárok zenés 
bevezetője után Bánffy György szín-
művész mondott el egy-egy Kányádi 
Sándor és Kosztolányi Dezső verset, 
majd Rostás Rita rektorhelyettes 
a vendéglátók nevében köszöntöt-
te a megjelenteket. Ezt követően  
Miskovits Eszter, a OVSZ főigazga-
tónője mondott ünnepei beszédet. 

Ebben kiemelte a vérdonorok fontos 
szerepét a gyógyító munka minden-
napjaiban és örömmel tudatta, hogy 
az utóbbi időszakban a Vác környé-
ki területen nőtt a véradások száma. 
Török László, a Vöröskereszt megyei 
igazgatója köszönetet mondott a terü-
leten dolgozó szervezőknek, donorok-
nak és mindazon vállalati és önkor-
mányzati vezetőknek, akik segítenek 
abban, hogy életmentő műtétekhez 
mindig rendelkezésre áll a kellő vér-
mennyiség.

Ezt követően a gödöllői, a duna-
keszi, a szentendrei és a váci körzet 
azon váradóinak kitüntetése követke-
zett, akik legalább ötven alkalommal 
voltak donorok. Nagy tapsot kapott 

a váci Kővári Vilmos, aki túl van a 
századik véradásán és a napokban 
a Parlamentben átvehette a Pro Vita 
díjat. A váciak közül nyolcvanszoros 
véradásért kapott elismerést  Kara 
Endre, hetvenötödik alkalom után 
Bagyinszki János, a hatvanadik vér-
adását követően pedig Kapornai 
János. Félszázszor volt donor Erdős 
Béla, Jakobovics Zoltán és Medgyesi 
László. 

Az ünnepség záró részében az 
OVSZ főigazgató asszonya mondott 
köszönetet Gyombolai Péter és 
Tomori Pál váci önkormányzati kép-
viselőknek, akik segítségével a helyi 
váradóállomás fontos segítséget ka-
pott műszerezettségük javításához.

Új nyelvvizsgaközpont Vácott

A megszerzett tudás után 
helyben vizsgázhatunk

Új vezető a gazdasági 
hivatalban

A váci Naszály-Galga TISZK az elmúlt hónapban kapta meg az 
Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ határo-
zata alapján az akkreditált szakmai nyelvvizsga hely engedélyt, így a 
továbbiakban a SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont vizsgahelyei közé 
tartozik 

Napjainkban a gazdasági élet számos területén, mint például az 
üzleti, pénzügyi, idegenforgalmi és vendéglátóipari szférában szinte 
lehetetlen elhelyezkedni komoly és igazolt nyelvtudás nélkül. Külö-
nösen értékes az adott szakmához szorosan kapcsolódó nyelvisme-
ret, amely előnyt jelent egy-egy kvalifikált állás betöltésénél. Ennek az 
igen komoly előnynek a legfőbb haszonélvezői azok, akik nem csak 
egy általános nyelvvizsgával rendelkeznek, hanem a szakmájukhoz 
illeszkedő speciális nyelvismeret birtoklói is egyben.

Ezen típusú vizsgaengedélyek kiadása nagyon komoly szakmai 
feltételrendszerhez van kötve. Így igen szigorú helyszíni szemle kere-
tén belül mérte fel a Naszály-Galga TISZK esetében is az engedély ki-
adója a tárgyi és infrastrukturális adottságokat, amelyek megfeleltek 
a jogszabályban előírt feltételrendszernek. November hónaptól tehát 
angol és német nyelven tehetnek szakmai nyelvvizsgát azok, akik 
még értékesebbé akarnak válni a munkaerőpiacon. Az intézményen 
belül megszerezhető üzleti, pénzügyi és idegenforgalmi-vendéglátó-
ipari szaknyelvi nyelvvizsga-bizonyítványok államilag elismert nyelv-
vizsgának minősülnek. Lehetőség van B1 alapfokú, B2 középfokú 
vagy C1 felsőfokú komplex vizsgák letétele mellett külön csak szóbe-
li vagy csak írásbeli típusú vizsga letételére mindhárom szinten.

Természetesen nemcsak különféle nyelvvizsgák letételére, hanem 
az ezekhez szükséges tudás megszerzésére is lehetőség van. Ezekről 
és az említett akkreditált nyelvvizsgák részleteiről a www.ngtiszk.hu 
weboldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

A novemberi képviselő-testületi ülésen új vezetőt választottak. 
Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatalának élére. A pályázat-
ra négyen nyújtottak be jelentkezést. Egy pályázat nem felelt meg 
a feltételeknek. A képviselő-testület három indulót hallgatott meg, 
közülük Tóth Ignác kapott bizalmat 2010 január elsejétől határo-
zatlan időre.

Kővári Vilmos a felvidéki Kürtön született 1944-ben. Vácra 14 esztendősen került, 
amikor a gépipari technikum tanulója lett. A szakvizsga után a Híradástechnikai Anya-
gok Gyárában helyezkedett el, ahol négy évtizedet dolgozott. Közben a váci focicsapat-
nak is erőssége lett, ballábas bombáit mai napig emlegetik a szurkolók. Munkahelyén 
gyorsan rendszeres véradó lett, évente 3-4 alkalommal adott közel félliternyi vért a 
rászorulók számára. Térdpanaszai miatt operálni kellett, de felépülése után folytatta a 
donortevékenységet. 2004-ben ment nyugdíjba. Tavaly év végén jött el a jubileum: szá-
zadik alkalommal vettek tőle vért. Idén még háromszor ismételt, majd a véradók felső 
korhatárát elérve végül 103 lett a számsor vége. Ez annyit jelent, hogy közel félszáz li-
ter vérrel járult hozzá a betegek felépüléséhez. Önzetlen segítségéért a Parlamentben 
átvehette a megyénként egy személynek adományozható Pro Vita díjat. Mint mondja, 
ma is teljesen egészségesnek érzi magát, nyugdíjas éveit az öt szép unokájával való 
foglalatoskodás tölti ki. 

Tóth Ignác 1951. 03. 29-én született Egyeken. 1995-ben végezte 
el a Pénzügyi és Számviteli Főiskola szakközgazdász képzését. A 
szécsényi GAMESZ igazgatója, később a debreceni, majd a lengyel-
tóti polgármesteri hivatal irodavezetője volt. 2003-tól Tatán városi 
főmérnök beosztásban dolgozott.

 Félszáz liter vér az emberi életért Félszáz liter vér az emberi életért
Sokszoros véradókat jutalmazott a Vöröskereszt

Önismereti csoport
 indul Vácon pszichológusok 

vezetésével januárban!

Jelentkezés és további információ: 
Holló Melindánál 70/426-0009
Kalcsó Melindánál 30/868-1765
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Sporthírek – röviden
Asztalitenisz

Nagyon gyengén szerepeltek NB I-es ping-
pongosaink a bajnokság első körében. A leját-
szott kilenc csapatbajnoki közül mindössze 
egyet nyertek meg a mieink, így a tíz együttest 
felvonultató mezőnyben a sereghajtó helyen 
fejezte be az őszt a Váci Reménység SE..

Atlétika
Idén első ízben a parasportolók elismeré-

sével bővült a Magyar Atlétikai Szövetség által 
rendezett évzáró bál díjátadó ceremóniája. Az 
esztendő legjobb teljesítményt nyújtó verseny-
zői között a legjobb paraatlétának járó elisme-
rést Kanyó Zsolt, a Váci Reménység SE spor-
tolója vehette át. A kerekesszékes dobóatléta 
edzője Szikora Gyula. Zsolt az ünnepségen a 
Dobó SE versenyzői által aláírt póló árverésé-
ből származó bevételt is átvehette, amely a téli 
felkészülését segíti.

Evezés
Szezonértékelő bankett keretében köszön-

tötte sikeres sportolóit a Vác Városi Evezős 
Club. Az összejövetelen Molnár Nándor klubel-
nök köszöntőjében büszkén említette, hogy az 
egyesület versenyzői közül összesen 42-en sze-
reztek érmes helyezést 2009-ben a különböző 
korcsoportok országos és nemzetközi viadalain. 
Rapcsák Károly vezetőedző kiemelte, hogy a 110 
éves klub immár egy évtizede folyamatosan ma-
gas színvonalon hozza a sikereket. Mokánszky 
Zoltán, az önkormányzat Ifjúsági és Sportbizott-
ságának elnöke gratulált a szép eredményekhez 
és ígéretet tett arra, hogy a nehéz gazdasági hely-
zet ellenére a jövőben is támogatja a város a klub-
ban folyó eredményes munkát.

Kosárlabda
A jó kezdés után az őszi hajrában már vere-

ségek is becsúsztak a megyei bajnokságban érde-
kelt Váci Reménység férfi kosárlabda gárdájánál. 
A mieink az őszi fordulók során végül hétszer 
nyertek és három alkalommal vesztettek. Ezzel a 
11 csapatot felsorakoztató mezőnyben jó eséllyel 
pályáznak a dobogós helyek egyikére.

Sakk
Igen jól rajtoltak az idei NB II-es sakkcsa-

patbajnokság Erkel csoportjában a Váci SC 
hadvezérei. A lapzártánkig lebonyolított első 
három fordulóban egy szoros rangadó meg-
nyerésén túl két fölényes győzelmet arattak. 
Teljesítményükkel jelenleg vezetik a tabellát.

Ülőröplabda
Kétszer látogattak Tatabányára az elmúlt he-

tekben a Mozdulj SE Vác ülőröplabdásai és teljes 
sikerrel jártak a kupasorozaton és a bajnoki záró 
fordulóban egyaránt. A Turul Kupa négyes me-
zőnye körmérkőzéses rendszerben viaskodott 
a trófeáért. A mieink a szombathelyi, a nagyka-
nizsai és a tatabányai gárdát egyaránt 3-1-re ver-
ték, így elsőként zártak. A bajnoki pontvadászat 
utolsó meccsén a hazaiak ellen 3-0-ra nyertek a 
váciak és végül ezüstérmesek lettek a hibátlan 
teljesítménnyel bajnoki Piremon mögött.

Vízilabda
Sajnos, nem sok örömet szereztek szurko-

lóiknak eddig a váci vízilabda csapatok. A Váci 
VSE OBI/B-ben szereplő hölgyei egy nyert csata 
után három súlyos vereséget könyvelhettek el. 
A budapesti szövetség által rendezett sorozat-
ban rajthoz álló férfiaknak is nagy különbségű 
kudarcokban volt részük, és máris nagy a hátrá-
nyuk a 15 csapatos mezőny utolsó helyein.   

Programajánló Megnyílt a Téli Tárlat 
Művészeti ágak váci kaval-
kádja

A programokról bővebb információ a 
www.mimk.vac.hu oldalon találha-

tó.
További információ

Madách Imre Művelődési Köz-
pont

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

www.mimk.vac.hu
E-mail: informacio@mimk.vac.hu

A belépőjegyek megválthatóak az 
alábbi helyeken:

Madách Imre Művelődési Köpont 
jegypénztárában

Tourinform Iroda Vác
www.tourinformvac.hu

Ticketportal
www.ticketportal.hu

Január  2. szombat  15.30  és  19  óra  
A Váci Szimfonikus Zenekar újévi gála-

koncertje
Sztárvendég: Illényi Katica és Farkas Bálint
Közreműködnek: az Interoperett művészei

Vezényel: Farkas Pál
A belépőjegy ára elővételben: 2000 Ft, az 

előadás napján 2500Ft

Január  22.  péntek  18  óra 
A  Magyar  Kultúra  Napja

Közreműködik: 
Csernák János, Kis Domonkos Márk, Toldi 

Tamás, Serenus Kórus, Váci Szimfonikus Ze-
nekar, Váci Jeszenszky® Balett, Fónay Márta 

– HUMÁNIA – Drámai Műhely
Díjtalan belépők igényelhetők: a  MIMK  
jegypénztárában  és  a  váci  Tourinform  

irodában!

Január  23.  szombat  
15  óra 

„A  cinege  cipője” 
Pomázi Zoltán a Boj-
torján együttes szó-
listájának interaktív, 
zenés gyerekműsora

A belépőjegy ára: 
300 Ft

Január  23. szombat  15 óra 
Egy  régi-régi  dal  mesél…

Zenés nosztalgia délután a László Imre Nóta-
kör szervezésében

A belépőjegy ára: 500 Ft, a László Imre Nóta-
kör baráti tagjainak: 400 Ft

Január  23. szombat  19  óra 
Brandon Thomas – Aldobolyi Nagy 

György – Szenes Iván: Charley nénje
 zenés bohózat két részben

Főbb  szerepekben: 
Hűvösvölgyi Ildikó, Kautzky Armand, Háda 

János, Várfi Sándor, Galbenisz Tomasz
Rendezte: Háda János

A belépőjegy ára elővételben:  1700 Ft, az 
előadás napján:  2000 Ft

Mesemozi Mesemozi 
(díjtalan belépés)

Január 9.  szombat  15  óra
Az arany iránytű

színes amerikai fantasy, 2007

Január  16.  szombat  15 óra
Cincin lovag

Színes, angol-amerikai animációs film, 2008

Népzenei Bérlet 2010
Február  3. szerda  10  óra 

Váczi Néptáncegyüttes
A magyar néptánc hagyományait őrző 

együttes zenés-táncos műsora táncházzal. 
Művészeti vezetők: Czinóber Klára, Gellér 

Orsolya, Karánsebessy Balázs

Február  24.  szerda  10  óra  
„Tavaszváró” a Kolompos együttessel, 

táncházzal
A műsorban tavaszköszöntő dalok, Gergely-

járás, naphívogató, esőcsalogató dalok, Kiszé-
zés, Zöldág-járás kerül bemutatásra.

Március  10.  szerda  10  óra  
Dagda skót, gael autentikus népzene 

táncházzal
A Dagda a hagyományos skót tánczene hazai 

képviselője. 

A bérlet ára: 1000 Ft, a belépőjegy ára előadá-
sonként: 500 Ft

A váci sportélet 110 és a Vác Városi Lab-
darúgó SE 10 éves jubileuma alkalmából 
nagyszabású ünnepséget szervezett a klub, 
amelyen a fociovisoktól a sportág legendás 
korosztályáig képviselték magukat a műve-
lődési központ színháztermét zsúfolásig 
megtöltő vendégek. A Hímnusz dallamai 
után a jelenlévők a nemrégiben elhunyt 
sportemberekre emlékeztek. Bóth János 
polgármester ünnepi beszédében felidézte 

a váci sporttörténet mérföldköveit, kiemel-
ve a nagy sikereket. Az MLSZ üdvözletét 
Fekete Miklós elnökségi tag tolmácsolta. A 
folytatásban elismeréseket vehettek át az 
egyesület életében meghatározó szemé-
lyek, a támogatók és a különböző korosz-
tályok legjobbjai.  Az átadási ceremóniát 
felváltva szakította meg emlékező és bemu-
tatkozó filmbejátszás, illetve a focisták által 
előadott zenés-táncos-prózai előadás.

Az esztendő utolsó napjaiban rangos nemzetközi női kézilabda torna helyszíne lesz a 
váci sportcsarnok. Érdekesség, hogy a két magyar csapat elődöntője a Magyar Kupa idei 
sorozatának a nyolcaddöntője is egyben. A váci klub által kibocsátott bérletek az első 
napon érvényesek, egyébként naponta egységesen 1400 forintért lehet belépőt váltani. 
A program:
2009. 12. 28. hétfő, 17.00: Hypo NÖ (osztrák) – Budocsnoszt (montenegrói); 19.00: Váci 
NKSE – Győr
2009. 12. 29. kedd, 17.00: az előző napi vesztesek mérkőzése a 3. helyért, 19.00: döntő.

Szombaton Vác Város Önkormányza-
ta és a Madách Imre Művelődési Központ 
közös szervezésében megnyílt a több mint 
harminc váci és Vác környéki művész 
anyagát felvonultató idei Téli Tárlat. A Vi-
valdi-muzsikával keretbe foglalt megnyitón 
Molnár Lajos alpolgármester köszöntötte 
a megjelenteket, majd felidézte az előző 
kiállítás óta eltelt idő legfontosabb váci 
művészeti rendezvényeit. A műveket elbí-
ráló zsűri elnöke, Szemadám György író, 
festőművész értékelte röviden a kiállítás 
anyagát, megemlítve, hogy fővárosiként 
irigyli városunk gazdag művészeti életét. 
A folytatásban átadták díjnyertes művek 
alkotói számára a jutalmakat. A kiállítás a 
művelődési központ Madách Galériájában 
január 8-ig várja a látogatókat.

A Szabella Kupa programja

Elődöntő, ami nyolcaddöntő is

Váci fociünnep 

Teltház labdarúgóink fellépésén

Az idei Téli Tárlat díjazottjai:

Fődíj (képeinkben): Tumbász András 
fotóművész
II. helyezett: Debreczeni Zsófia festő-
művész
III. helyezett: Koltai-Dietrich Gábor 
festőművész
Vác város különdíja: Zubovits Györkös 

Erzsébet szobrászművész
A MIMK különdíja: Kis Dávid fotómű-
vész

A Vác VLSE focikarácsonyán elismerést vehetett át:

Emléklap a Vác VLSE alapító tagjai  számára:
Adamek László, Adi János, Hajzer József, Hornok Ferenc, István Attila, Mészáros 

László, Ofella Zoltán, Ózsvári András, Rácz László, Ritzl Ferenc, Sági János, Strébeli 

Zoltán, Szél József.

A tízéves munka elismeréseként:
Franyó Zoltánné, Tóth Gáborné, Tóth 

Ferencné, Hornok Ferenc, Ózsvári András 

, Rusvay Gergely, Szél József.

Emléklap a támogatóknak:
Vác Város Önkormányzata, Floch Cukrá-

szat, Remete Pince, Molnár Ferenc.

A megyei szövetség díszoklevele:
Ofella Zoltán, Szabados György, Szél József.

A felnőtt csapat legjobbjai: 
Rob Kornél, Rusvay Gergely, Vén Gábor 
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A három legnagyobb érdeklődéssel kísért váci labdajátékcsapat si-
keres őszi bajnoki sorozatot mondhat magáénak. Nézzük, miként 
áll két kézilabdacsapatunk és a focisták a sorozatok felénél!

Anyakönyvi hírek

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

hétfõ: 14-18
szerda: 8-16
péntek: 8-12

A polgármesteri hivatal zöld száma: 
06/ 80 890-020

Ügyfélfogadás 
az okmányirodában

hétfõ: 9-18
kedd: 8-16

szerda: 10-16
csütörtök: zárva

péntek: 8-12 
Ebédidő 12.30 és 13 óra között

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.

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, 
(tüdõgondozó épülete)

A városi ügyelet a 620-620/1465-ös mel-
léken, vagy a 620-691-es telefonszámon 

érhető el.

Ügyeleti idõ:
Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 19-7 
óráig, Hétvégén: péntek 16-tól hétfõ 7 

óráig

Ünnepnapon: az ünnepnapot megelõzõ 
nap 19-tõl az utána következõ nap 7 óráig.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK

Kreknyák János Gábor és Hrabár Re-
náta, Pap Gábor és Szentpétery Hajnalka, 
Varga János és Antal Kinga

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK

Szalontai Zoltán és Kanizsay Klá-
ra Fedorivna gyermeke: Natália, Auth 
Béla és Balogh Erika gyermeke: Piroska, 
Stefanik Csaba és Plankó Emese gyerme-
ke: Csaba, Szabó Zoltán és Ujvári Kriszti-
na gyermeke: Zoltán Noel, Együd György 
és Sipos Eszter gyermeke: Maja, Mará-
nyi Tamás és Jancsó Éva gyermeke: Mira 
Bonita. Makrai Kornél Károly és Pindes 
Rita gyermeke: Panna, Jeszenszky Csaba 
és Méhész Anita gyermeke: Dániel Bence, 
Dr. Kocsis Tamás és dr. Balogh Annamária 
gyermeke: Emma, Tóth Róbert és Müller 
Beatrix gyermeke: Bence Barnabás, Tóth 
László és Torgyik Ildikó gyermeke: Flóra, 
Kiss András és Balázs Viktória gyermeke: 
Johanna Viktória, Félegyházi László és 

Bakos Rita gyermeke: Krisztina, Renk Ist-
ván és Kozsdi Mónika gyermeke: Bence, 
Burgermeister Szabolcs és Szalai Anna-
mária gyermeke: Mátyás

ELHUNYT VÁCIAK

Kis Istvánné sz: Juhász Ilona Borbá-
la /1918/, Kósa Károlyné sz: Homonnai 
Mária /1940/, Králik Ferencné sz: 
Mizser Julianna /1923/, Matkovicz Ist-
ván /1942/. Kiss Jenő /1927/, Borbás 
László /1958/, Vasvári Ferencné sz: He-
gedűs Margit /1922/. Davidesz György 
/1941/, Vada Sándorné sz: Domsicz 
Ágota Mária /1942/, Kasnyóvszki-Kása 
Nándorné sz: Péter Borbála Edit /1970/, 
Szabó Ferencné sz: Zsilinszki Etel Márta 
/1947/, Szedlacsek Ferenc /1931/. Moys 
Béláné sz:Tóth Ilona /1911/, Fehérvári 
József Zoltán /1945/, Galambos Imréné 
sz:Domján Etel /1927/, Vágner Ferencné 
sz: Győri Jolán /1922/, Andri Józsefné sz: 
Rádli Magdolna /1932/.

APRÓ-
HIRDETÉS

VÁLLALKOZÁS

• Vácon, a Bácska-dűlőn eladó 2.500 nm építési telek. 
    Irányár: 20 millió forint. Érd: (+36)30/445-3954

• FRANCHISE TÁRSKÖZVETÍTŐ IRODAHÁLÓZATUNK SZÁMÍTÓGÉPPEL 
   ÉS IRODAHELYSÉGGEL RENDELKEZŐ VÁLLALKOZÓ KEDVŰ, 
   ÚJ TERÜLETI PARTNEREKET KERES! 06-30-393-13-53 hétfő 

20:00 Híradó
20:20 Spiritusz – szabadidő, 

életmód, sport
20:30 Film
21:50 Híradó

kedd 
20:00 Híradó
20:20 Katolikus TV 

– vallási műsor
20:55 Spiritusz – szabadidő, 

életmód, sport
21:05 Film
22:25 Híradó

szerda 
18:00 Hetedhét Magazin

– magazinműsor Fót 
térségéből 

19:00 Hetedhét Magazin 
20:00 Híradó
20:23 Nagyító

– hírháttérműsor
20:50 Film
22:10 Híradó

csütörtök 

20:00 Híradó
20:20 Hazai 

– kulturális magazin
20:50 Nagyító 

– hírháttérműsor
21:15 Film
22:30 Híradó

péntek 
20:00 Híradó
20:23 Hazai

– kulturális magazin
20:53 187. Pest megyei 

magazin
21:23 Film
22:37 Híradó
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Téli tabella tallózó
Váciak az élmezőnyben

Női kézilabda NB I, 
alapszakasz – a 10. forduló után

Férfi  kézilabda NB I/B, 
Nyugati csoport – őszi végeredmény

Labdarúgó NB II, 
Keleti csoport – őszi végeredmény

Tisztelt Olvasók!
A váci gyógyszertári ügyeleti rend 

periodikájában egy újabb patika bevo-
nása miatt változás történik. A rend-
szer egyeztetése lapzártánkig nem 
fejeződött be, így a januári beosztást 
nem tudjuk közölni, Kérjük, a hónap 
folyamán kísérjék figyelemmel a vá-
rosi honlapot (www.vac.hu), illetve az 
ES Televízió képújságának oldalait!




