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Hatórás tanácskozással zárták az évet
Az éves munkaterv szerint 

december 15-én idén utoljára ülé-
sezett Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete. A tanácskozá-
son gazdasági, városrendezési és a 
következő esztendőt érintő témák 
is szerepeltek.

A grémium teljes létszámban 
jelen volt a szünetekkel együtt hat 
óra hosszban lezajló eseményen. A 
törvényességet dr. Maruszki Gá-

bor jegyző felügyelte.
A polgármesteri megnyitó 

után színházi igazgatóként Kerényi 

Imre kormánybiztos a váci színház 
alapítási tervek kapcsán salgótarjá-
ni és balatonfüredi példákat rész-
letezve beszélt a befogadó színház 
közösségteremtő lehetőségeiről.

Ezt követően az Ifjúsági és 
Sportbizottság előterjesztése alap-
ján Fördős Attila polgármester át-
adta Jeszenszky Istvánnak a Vác 
Város Sportjáért kitüntetést (erről 

részletesen a 13. oldalon olvasha-

tó beszámoló). Napirend előtti 
felszólalásában dr. Bóth János a 
kórházi önkormányzati biztos szer-
ződésével, további megbízatásával 
kapcsolatban sorolta fel problé-
máit, majd Kiss Zsolt a megyei 
fenntartású intézmények nehézsé-
geiről beszélt a megyék várhatóan 
csökkenő szerepének apropóján.

Még a napirend elfogadása 
előtt szavaztak a bizottságok és a 
polgármester átruházott hatáskör-
ben hozott döntéseiről, majd tájé-
koztató szólt az operatív program 
aktualitásairól, valamint a Paritá-
sos Bizottság üléséről.

Az elfogadott napirendnek 
megfelelően elsőként a pénzügyi, 
gazdasági témák kerültek terí-
tékre. Előbb 60 millió forinttal 
megnövelték az idei költségvetés 
főösszegét, majd a likviditási je-
lentésből kiderült, hogy decem-
ber elején közel egymilliárdos 
volt a város bankszámláinak nega-
tív összegyenlege. Élénk vitát ho-
zott az – egy elnyert pályázat fel-
tételeként előírt – idegenforgalmi 
adó tervezett bevezetése. Fördős 
Attila hangsúlyozta, hogy ez nem 
ró újabb terheket a váciakra. A 
testület 300 forintos, vendégéj-

szakánként fizetendő összeggel 
elfogadta, hogy 2012. január else-
jétől bevezetésre kerül az idegen-
forgalmai adó. 

Az önkormányzati biztost érin-
tő témaköröket zárt ülésen tárgyal-
ták – mint ahogyan a likvidhitelt 
érintő problémát is –, majd ezt kö-
vetően napirendre kerültek a helyi 
autóbusz közlekedés, a parkolás és 
a közterület használat jövő évi díjai. 
A közösségi közlekedési tarifákról 
szóló határozati javaslat nem kapott 
többséget, így a díjak egyelőre vál-
tozatlanok maradnak. A háziszemét 
szállítás aktuális kérdései közül a 
Kormányhivatal törvényességi ész-
revételei és a jövő évi költségek ke-
rültek szóba. A döntés értelmében 
a szemétdíj nagysága nem változik, 
a kéthavonta kiszámlázott össze-
get az érintetteknek a szolgáltató 
(REMONDIS Duna Kft.) felé kell 
kiegyenlíteni. A tárgysorozatban 
szerepelt volna a volt középvárosi 
temető kapcsán javasolt változtatá-
si tilalom, amely témát azonban az 
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi 
Bizottság álláspontját tolmácsoló 
Csereklye Károly elnök javaslatára 
levettek a napirendről.

Az idei testvérvárosi kapcso-
latokról szóló beszámoló, illetve a 
jövő évi külügyi terv mellett a kép-
viselő-testület 2012-es munkaterve 
is elfogadásra került, és támogatták 
Kriksz István azon javaslatát is, mely 
szerint a Vácott található fizető vára-
kozóhelyeken 2011. december 24-én 
0.00 órától 2012. január 2. 24.00 óráig 
térítésmentesen lehessen parkolni. 
A testület a továbbiakban felhatal-
mazta a polgármestert, hogy kezdjen 
tárgyalásokat városi költségvetést 
érintő hosszútávú finanszírozási for-
rás igénybevételi lehetőségeiről.

A jelenlévők elviekben támogat-
ták azt az elképzelést, hogy egy vál-
lalkozás Szabadidő és Extrém Sport-
parkot létesítsen a Vásártéren, majd 
a városi kórház vonatkozásában 
meghatározták az érvényes térítési 
díjakat. Az „Egyebek” napirendi sor 
ezúttal is a képviselői kérdésekkel in-
dult (lásd külön írásunkat). Philipp 

Frigyes főépítész a város esélyegyen-
lőségi programjáról szóló tájékozta-

tóját követően a képviselők jegyzői 
javaslatra hatályon kívül helyezték és 
a januári ülésre javasolták beterjesz-
teni a szakbizottság korábban, a laká-
sok és helyiségek bérletére vonatko-
zó, jogilag, tartalmilag és formailag 
kifogásolt határozatát. Szintén a jövő 
évi első ülésre halasztották a holding 
gazdálkodási ellenőrzéséről szóló 
határozat végrehajtási határidejét.

Vác Város Képviselő-testülete 
december 15-i tanácskozása zárt 
üléssel fejeződött be. (Lásd alábbi 

írásunkban.)

A zárt ülés után Fördős Atti-

la ismertette az ott hozott hatá-
rozatokat. Elmondta: a testület 
egyhangúan elfogadta a Közbe-
szerzési Bizottság és a Beszer-
zési Munkacsoport pályázati 
döntéseit és szintén többséget 
kapott a kórházi önkormányzati 
biztos korábbi és friss jelentésé-
nek elfogadása is. A tevékenysé-
get ellátó cég megbízását a kór-
ház állami tulajdonba vételének 
időpontjáig meghosszabbítot-
ták. Szintén ezen időpontig 
hosszabbították meg a kórház 
megbízott főigazgatójának meg-
bízását is. A Váci Világi Vigalom 
ezévi pénzügyi elszámolását 
egyhangúan elfogadták, mint 
ahogyan a Főutca-főtér projekt 
pótmunkáira benyújtott igény 
fedezetét is biztosítottak. Két 
szociális személyi kérdés (lakás-
fenntartási támogatási ügyben 
benyújtott fellebbezés, illetve 
temetési segély) mellett a kép-
viselők döntöttek művelődési 
díjak odaítéléséről. A polgár-
mester bejelentése szerint a 
szakbizottság határozata alap-
ján a „Közművelődést elősegítő 
munkáért”  Für Tibor, a Madách 
Imre Művelődési Központ mun-
katársa vehet át elismerést. A 
„Vác Város Művelődéséért” ki-
tüntetést Brusznyai Margit kar-
nagy, a Serenus Kórus vezetője 
veheti át, „Vác Város Művészeti 
Díját” pedig Toldi Tamás dal-
énekesnek ítélték oda. A díjak 
átadására 2012. január 20-án, a 
Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból rendezendő gálán kerül sor. 

Decemberi 
interpelláció 
és kérdések

Vác Város Önkormányzat Képvi-
selő-testületének december 15-i ülé-
sén egy interpelláció hangzott el és 
nyolc képviselő tette fel kérdését.

Az interpellációban dr. Bóth Já-

nos Fördős Attilát kérdezte a mélyga-
rázzsal kapcsolatos aktualitásokról, 
többek között azt tudakolva, hogy 
a polgármester „Miért akadályozza 
jelenleg is a mélygarázs befejezését, 
tudva, hogy ez igen komoly károkat 
okoz?” Válaszában Fördős Attila el-
mondta, hogy a finanszírozó bankkal 
a kölcsönös érdekek alapján folynak 
a tárgyalások a mielőbbi befejezés 
érdekében, továbbá, hogy a város ré-
széről nem a polgármester, hanem a 
megbízott ügyvédi iroda jár el. Az in-
terpelláló képviselő nem fogadta el a 
választ, a testület viszont igen.

A kérdések sorát Csereklye Kár-

oly indította, aki a Kápolna utcai 
táblák pótlását kérte, továbbá a Hor-
váth Mihály utcai táblák áthelyezé-
sét indítványozta és kisváci utcák 
helyreállítását szorgalmazta.

Dr. Jakab Zoltán a holding we-
boldalán lévő információkra alapoz-
va tett fel szervezeti és személyi kér-
déseket egy, a Váci Sport Közhasznú 
Nonprofit Kft-nél foglalkoztatottra 
vonatkozóan. Majd Mokánszky Zol-

tántól kérdezte, hogy megoldód-
tak-e a választókörzetében a koráb-
ban általa rendszeresen felvetett, 
Lajostelepre és az Ambró utcára 
vonatkozó problémák. 

Dr. Bóth János a holding veze-
tőitől érdeklődött a vállalatcsoport 
személyi összetételére vonatkozó 
gyakorlatról és díjazásról.

Katonáné Doman Erika a Pénz-
ügyi és Ellenőrzési Bizottság egy hatá-
rozatára reagálva értetlenkedését fe-
jezte ki, hogy az általa is felvetett téma 
tárgyalására nem kapott írásbeli bi-
zottsági meghívást és az ott elfogadott 
határozat sem került a testület elé.

Balkovics Péter a választókör-
zetében történt fejlesztéseket so-
rolta, majd további konkrét tervei 
és problémafelvetései megvalósítá-
si lehetőségeiről érdeklődött. 

Kriksz István a Váci Városimázs 
Kft. vezetésétől kérdezte, hogy hol 
tart a következő évi vigalom szer-
vezése. Köszönetet mondott a Váci 
Városfejlesztő Kft-nek a megvalósult 
kisváci fejlesztésekért és javításokért, 
ugyanakkor a városrész buszközleke-
désének javítását szorgalmazta.

Mokánszky Zoltán bejelentette, 
hogy a hetven éven felüli váci lakosok 
idén is megkapják az egyszeri, négy-
ezer forintos városi pénzutalványt.

Kiss Zsolt a külterületi utak 
megközelítésének, járhatóságának 
javítását kérte az illetékesektől. 
Szólt a Gombás patakon átívelő la-
kótelepi híd megerősítéséről és a 
várható cseréjéről is.
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Immár hagyományosan november végén 
emlékezett a város névadójára, Vácz remetére. 

Ebben az évben 25-én, pénteken zajlot-
tak az események, amelyek sorát délelőtt a 
Kossuth téren a szarvassal ábrázolt remete 
alakra rácsodálkozó óvodások körében a 
legendát ismertető Philipp Frigyes nyitotta 
meg. Vác főépítésze, a Váci Múzeum Egye-
sület (VME) elnökségi tagja ismertette a ki-
csiknek a városalapítás legendáját. 

Délután az emléknapot kezdeményező 
VME szervezésében került sor a főtéren 
gyülekezők fáklyás-gyertyás toborzójára, 
majd felvonulására. A remete-szobornál 
Molnár Ferencné egyesületi tag szólt a vá-
rosi névadó alakjáról, legendájának főbb 
vonásairól, majd a 
résztvevők mécse-
sekkel, gyertyákkal 
tisztelegtek a név-
adó emléke előtt.

Végül az Apor Vil-
mos Főiskolában Si-

mon Géza Gábor és 
dr. Bajnai Klára ze-
netörténész a husza-
dik század elejének 
egyik legnépszerűbb 
vers- és dalszöveg író-
jának, Szepessy Lász-

lónak munkásságát 
idézte fel.

Hírek 
– néhány mondatban
Pályázatnyertes váci TDM

Kétéves megvalósítási időszakra több 
mint 48 millió forintos fejlesztési pályáza-
tot nyert el a váci Turisztikai Desztináció 
Menedzsment (TDM). Mint azt Papp Ildikó, 
a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. ügy-
vezető igazgatója elmondta, a pályázat célja a 
turizmus fejlődésének fenntartása, a verseny-
képesség javítása, illetve egy új szemléletű, 
hatékonyabb együttműködés kialakítása a vá-
ros és a turisztikai résztvevők tekintetében. 

Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarorszá-
gi Operatív Program keretében elnyert összeg-
ből családbarát programsorozatot indítanak, 
információs táblákat helyeznek ki, továbbá 
kerékpáros-barát útvonalak kerülnek kijelölés-
re a városon belül. Fördős Attila üdvözölte a 
pályázati forrás elnyerését, amelynek célja az 
átmenő turizmus célturizmussá alakítása. A 
polgármester kitért arra is: a pályázat elnyeré-
sének feltétele volt az a vállalás, hogy a város 
bevezeti az idegenforgalmi adót, amely azon-
ban a váciakra nézve nem jelent újabb terhet. 
Pető Tibor alpolgármester a pályázat szegmen-
seiből két lényeges elemet emelt ki: a helyi vál-
lalkozók fokozottabb bevonását és a családok-
ra koncentráló elképzeléseket, programokat. 

Sajtósok ismerkedése Váccal

Az országos média munkatársai december 
második napján ismerkedő látogatásra érkeztek 
városunkba, hogy megtapasztalhassák: a téli idő-
szakban is érdemes Vácra csábítani a turistákat.

A Magyar Turizmus Zrt. meghívására a saj-
tó szakirányú munkatársai kétnapos program 
keretében ismerkedhettek meg azon főváros 
környéki látványosságokkal, eseményekkel, 
amelyek ezekben a hónapokban is a térség 
kínálatában szerepelnek. 

A Sajdik-gyűjtemény látogatása során 
Fördős Attila polgármester elmondta számuk-
ra, hogy városunkban az épített örökség, illet-
ve a városi értékek, közgyűjtemények mellett a 
magángyűjteményeket is bevonásra kerülnek. 
Az országos és vidéki napilapok, hetilapok, 
szaklapok és különböző magazinok szerkesz-
tőségéből érkező vendégek a Főtér nevezetes-
ségei mellett a folytatásban megtekintették a 
Modern Művészeti Gyűjteményt is, majd to-
vábbutaztak a Dunakanyar más településeire.

Évet értékeltek a váci közgyűjtemények

November  utolsó napján a váci közgyűjte-
ményi intézmények közös évértékelő tájékoz-
tató keretében a Levéltárban ismertették idei 
tevékenységük legfontosabb jellemzőit.

A Katona Lajos Városi Könyvtár, Vác Város 
Levéltára és a Váci Értéktár Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény munkatársai az esztendő történései 
mellett beszámoltak rövidtávú, illetve a távolabbi 
jövőre szóló terveikről, elképzeléseikről is. Meg-
egyező vonulata volt az elhangzottaknak, hogy a 
három intézmény közös munkálkodása mellett 
egyaránt jó együttműködést sikerült kialakítani-
uk a tanintézetekkel, a városban működő civil 
szervezetekkel, valamint a váci polgárokkal is.

Az évértékelőn résztvevő szakemberek ki-
emelték: a jövőben tovább bővülhet a közös 
programok köre, és azon munkálkodnak, hogy 
minél szélesebb körben ismert legyen kultúra-
közvetítő szerepük, munkájuk.

(Közgyűjteményeink bemutatkozása la-

punk 10. oldalán található.)

Hírek 
– néhány mondatban
Államtitkári fórum a szakképzésről

Vácott, a Madách Imre Művelődési Köz-
pontban tartott fórumot Czomba Sándor 

szakképzésért felelő államtitkár.
A Bábiné Szottfried Gabriella országgyű-

lési képviselő meghívására városunkba érkező 
szakember a fórum előtt sajtótájékoztatón vá-
laszolt a sajtó munkatársainak kérdéseire. Mint 
elmondta: a kormány fő célja, hogy a jövőben 
– német minta alapján – rövidebb képzési cik-
lusban, piacképesebb tudást és szakmát oktas-
sanak az intézmények. Ennek érdekében már 
a következő évben változásokat léptetnek élet-
be. Az elképzelések szerint például az integ-
rált szakképzési centrumok egy fenntartóval 
fognak működni és az államnak döntő szava 
lehet a képzési irányok kialakításában.

Deákvári fejlesztések

Több fejlesztés is megvalósult az idei esz-
tendőben Deákváron, a 10-es számú választó-
körzetben. Befejeződött a Fürj utca felújítása, új 
járdaszakasz épült, fákat ültettek és növelték a 
férőhelyek számát a Szegfű utcai bölcsődében. 

Balkovics Péter képviselő a helyi tele-
víziónak elmondta: a Fürj utcában lakossá-
gi kérésre 30 méteres járdaszakasz épült a 
Gombási út felé és jövőre tervezik többek kö-
zött a Sejcei út burkolását, illetve közvilágítás 
kiépítését az Ispinyér dűlőben. A városatya 
elképzelése szerint a növénytelepítés során 
ültetett négy ritka fát a városrész óvodái fo-
gadják majd örökbe és tervei szerint a közel-
jövőben a Deákvári főút és Fürj utca sarkán 
egy buszmegálló telepítése is megtörténik.

Négy évtized a sérült tanulókért

Fennállásának 40. évfordulóját ünnepel-
te december elején a Simon Antal Általános 
Iskola. A halmozottan sérült tanulók nevelé-
sét-oktatását és fejlesztését ellátó pedagógiai 
intézmény 1971-ben nyitotta meg kapuit vá-
rosunkban. Ez volt az első olyan típusú iskola, 
amely az értelmi fogyatékos, hallássérült gyer-
mekek nevelő-oktató munkájára szerveződött. 

A megyei fenntartású iskola jelenleg a tag-
intézményeként működik. 

Az eseményen megjelenteket Csengery 

Attila igazgató köszöntötte, majd fellépett az 
iskola végzős osztályának néptánccsoportja. 
Az ünnepséget követően a pedagógusok egy 
szakmai előadássorozaton vettek részt, vala-
mint megtekinthették az iskola folyosóján 
kiállított alkotásokat is, amelyeket a gyerekek 
és a tanárok készítettek. 

Váci bajnokok a hallássérültek 
diákolimpiáján

Debrecenben került megrendezésre a 
fogyatékkal élők diákolimpiája, melyen a 
Cházár András Többcélú Közoktatási Intéz-
mény hallássérült gyermekei is rajthoz álltak.

A résztvevők a Magyar Köztársaság Speciá-
lis Diákolimpiai Bajnoka címéért versenyezhet-
tek. A színvonalas eseményen a váciak közül az 
úszás két versenyszámában is első lett Bimbó 

Melinda, Kovács Máté, Lajos Gergő, Oláh End-

re, Raibl Rebeka és Varga Mónika. Simon Mar-

tin egy elsősége mellett egy második helyet is 
szerzett, míg Penti Lajos egy-egy alkalommal 
nyert ezüst-, illetve bronzérmet, Kovács Bende-

gúz pedig egy második helyezést ért el.

Államtitkári felhívás
Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisz-

térium Szociális-, Család- és Ifjúságügyért felelős 
államtitkára körlevélben foglalta össze azokat az 
intézkedéseket, tapasztalatokat, amelyek segít-
hetnek a kihűléses halálesetek megelőzésében.

A levél tartalma összegzése annak a felké-
résre érkezett elképzeléssornak és gyakorlati 

megoldásnak, amely szerteágazó alkalmazásá-
val elejét lehet venni sok szomorú esetnek. A 
felhívásban olvasható, hogy milyen jó tapaszta-
latok, gyakorlatok léteznek ma Magyarországon 
a kihűléses esetek megelőzésére. A remények 
szerint ezek mindenki számára használható öt-
letekkel szolgálhatnak.

(A felhívás teljes szövege elolvasható a 

www.vac.hu internetes címen található hiva-

talos városi weboldalon.)

Vácz remete napja

Mint arról beszámoltunk, október ele-
jén a Técsői Napok keretében került sor 
a Vác új testvérvárosával, Técsővel kötött 
szerződés aláírására. 

A váci küldöttség akkori látogatását vi-
szonozva érkezett városunkba a kárpátaljai 
város delegációja. December 6-án, kedden 
este az Althann Vendégház és Konferencia 
Központban fogadta a váci városvezetés a 
küldöttséget. A köszöntők során Fördős At-

tila polgármester szorgalmazta a megkötött 
keretmegállapodás minél sokrétűbb tarta-

lommal való megtöltését és kérte a vendége-
ket, hogy ismertessék meg városukban Vác 
turisztikai fejlődést elősegítő lépéseit.

Válaszában Kleban Ivan, Técső első al-
polgármestere tolmácsolta Kovacs Ivan pol-
gármester üdvözletét és kifejezte reményét, 
hogy a két város fejlesztéseket elősegítő forrá-
sokhoz juthat a szoros együttműködés révén.

A 13 ezres, a Tisza partján fekvő ukraj-
nai város a koronavárosok sorához tartozik 
és lakosai közül mintegy háromezren tar-
toznak a magyarajkúak közé. 

Testvérvárosi delegáció városunkbanTestvérvárosi delegáció városunkban

Jubiláltak az iparosokJubiláltak az iparosok
Megalakulásának 125. évfordulóján tar-

tott jubileumi ünnepséget a Vác és Vidéke 
Ipartestület. Az egyesület székházában tar-
tott megemlékezésen kitüntetések átadásá-
ra is sor került. 

A rendezvényen Buchwald Imre elnök 
köszöntötte a megjelenteket, majd Késhegyi 

László ügyvezető, az Ipartestületek Országos 
Szövetségének (IPOSZ) Felügyelő Bizottsági 
elnöke idézte fel az egy és egynegyed évszá-
zad helyi iparosainak történetét az 1886-os 
megalakulástól az 1990-es ismételt életre ho-
zásig. Megemlékezése végén szólt azokról a 
tervekről is, amelyek szükségesek a hagyomá-
nyok további ápolásához, a váci és környék-
beli szakemberek jövőbeni boldogulásához.

Ezt követően Szűcs György IPOSZ-
elnök üdvözölte a jubileum alkalmából egy-
begyűlteket, majd felidézte a magyar ipa-
rosság történetét és vázolta a kisiparosok 

jelen helyzetét. Fördős Attila polgármester 
a város nevében köszöntötte a tagságot és 
kívánt sok sikert a következő időszakra is. 
Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési 
képviselő köszöntőjében az iparos generá-
ciók hagyományainak folytatásáról szólt, 
és a helyi kötődésű szakemberek megbe-
csülésének fontosságát emelte ki.

Az emlékező szavak után Szűcs György 
kiemelkedően eredményes és példaértékű 
tevékenysége elismeréséül a Magyar Kéz-
művességért Díj arany fokozatát nyújtotta 
át Buchwald Imrének. A kitüntetés ezüst 
fokozatát Kucsák Gábor könyvkötőmester 
vehette át, aki saját példákat említve kö-
szönte meg az elismerést és kért fokozot-
tabb figyelmet és megbecsülést a kézmű-
ves szakmák képviselői számára.

A Vác és Vidéke Ipartestület jubileumi 
megemlékezése állófogadással ért véget.

Sikeres 
jótékonysági est

Utcanév 
változtatások

Civil és karitatív szervezetek a fogya-
tékosokat gondozó váci intézményekkel 
közösen rendeztek jótékonysági estet a Pi-
arista Gimnázium színháztermében.

A második alkalommal létrehozott ese-
mény bevételét a városunkban tanuló, gyer-
mekotthonban élő gyermekek javára történő 
karácsonyi ajándékvásárlás céljára ajánlot-
ták fel. A megjelenteket Nyeste Pál, az ese-
ménynek helyet adó intézmény igazgatója 
köszöntötte, majd az est fővédnökei: Bábiné 

Szottfried Gabriella országgyűlési képvise-
lő, dr. Beer Miklós megyéspüspök és Fördős 

Attila polgármester szólt a segítés fontossá-
gáról, megköszönve a szervezők munkáját.

A fellépő gyermekek kétórás, nagy sike-
rű műsorában szerepeltek zenés, táncos és 
prózai darabok, zárásként pedig a „Néma 
Barátok”, azaz tanárok, igazgatók, szerve-
zők léptek fel a közönség nagy ovációjától 
kísérve. Az összegyűlt 126 ezer forintból 
három otthon lakóinak, 36 gyermeknek jut 
majd karácsonyi ajándékra.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-
testületének novemberi, illetve szakbizott-
ságának novemberi és decemberi ülésén is 
szó volt a város közterület elnevezéseinek 
módosításáról.

A novemberi plenáris ülésen a testület 
úgy határozott, hogy:

az eddigi Kép utca hivatalos neve ezen-• 
túl Kép János utca, közcélú feltüntetése: 
Kép János utca;
a Farkasfalvy utca hivatalos neve • 
Farkasfalvi Imre utca, közcélú feltünteté-
se: Farkasfalvi utca;
törli a Gyertya, a Gyula és a Tolmács utca • 
elnevezését;
érvényben marad az Ösvény utca elnevezés;• 
az eddigi 3644/2, 3645/3, 3645/5 és • 
3645/6 hrsz.-ú közterületek hivatalos 
neve: Lovarda tér lesz, közcélú feltünteté-
se Lovarda tér lesz.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság decemberi ülésén egy munkacso-
port létrehozásáról döntött, amelynek 2012. 
év első felében át kell tekintenie és javasla-
tokat kell kidolgoznia a további közterületi 
elnevezésekre beérkezett javaslatokról.

Rajzpályázatot 
értékeltek

Rendkívül sikeresnek bizonyult az a gyer-
mekek részére kiírt rajzpályázat, amelyet a 
Naszály-Galga TISZK több támogatóval és 
szervezettel közösen hirdetett meg óvodá-
sok, általános és középiskolások számára.

Az értékelő ünnepségen a TISZK ügy-
vezető igazgatója, Valló Péter köszöntötte 
a jelenlévőket, majd a pályázat fővédnöke, 
Fördősné Rozmán Edina foglalta össze a 
versennyel kapcsolatos tudnivalókat. Ezt 
követően a Váci Evangélikus Egyházi Óvo-
da gyermekei a megérkező Mikulást kö-
szöntő műsorral arattak nagy sikert.

Imre Zsolt zsűrielnök értékelésében el-
mondta: a mintegy kétszáz pályamű színvo-
nala még a szakértő bírálókat is gyönyörű-
séggel töltötte el, ezért minden résztvevő 
átveheti megérdemelt jutalmát. 

(A pályázat eredménye megtekinthető 

a www.vac.hu weboldalon.)
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Gyermekműsorok, élő Betle-
hem, bejgli sütő verseny - minden 
mi szem-szájnak ingere. Talán egye-
dül a hideg nem hiányzott. Míg a 
Váczi Néptáncegyüttes sebesen 
ropta, a közönség nagykabáttal vagy 
egy pohár forralt borral védekezett.

Épül-szépül Vác óvárosa, ismét 
járhatóak az utcák, a következő 
napsütésnél már bizonyosan nem 
olvad az aszfalt a lábunk alatt. 

„Ha megújul a váci belváros, 
méltó összeköttetése lehet két na-
gyon fontos értékünknek, a belvá-
rosunknak és a Duna-partunknak.” 
– fogalmazott köszöntőjében Pető 

Tibor alpolgármester, aki arról 
is szólt: közös feladatunk, hogy 
a külvilág számára minél ismer-
tebbé váljon megannyi kulturális 
kincsünk, s ha emellett a belváro-
si utcák magas színvonalú épített 
környezetté válnak, megvalósulhat 

egy régi álom: és valóban turiszti-
kai célponttá válhat a város. 

Buchwald Imre projektvezető 
a város legjelentősebb beruházá-
sáról és annak előkészületeiről 
tájékoztatta az érdeklődőket. Szólt 
arról is, hogy az eltelt öt és fél 
hónap eredményét tekintve szé-
gyenre semmi okunk. „A mai nap 
már arról szól, hogy kezdjük meg-
szokni, megismerni és használni 
a belváros megújult utcáit. Ezen 
a héten az Eszterházy és a Katona 
Lajos utca, valamint a Liszt Ferenc 
sétány teljes burkolata elkészült, 
a gyalogosforgalom számára ezt 
átadták.” A Széchenyi és a Görgey 
utca a befejezés előtti pillanatok-
ban áll. Buchwald Imre arra kérte 
a váciakat, hogy a hátralévő kis időt 
türelemmel várják ki, hisz napról 

napra egyre kevesebb kellemetlen-
séget okoz a kivitelezés. 

Toldi Tamás már a zene nyel-
vén szólt, mikor elénekelte a so-
kak számára kedves „Vác dalát”, 
mely után előbb-utóbb be kell val-
lania, hogy ma már nem ismerheti 
lépteit minden macskakő. Egyiket-
másikat még a helyére kell illesz-
teni, hogy azután ismét bejárjuk a 
belvárost és azt a jövőben valóban 
közösségi színtérként éljük.

Váci Városimázs Kft.

Prima Díjak váciaknak
November 25-én, az orszá-

gos elismerések átadása előtt 
egy héttel került sor a főváros-
ban a Regionális Prima Díj, illet-
ve a Regionális Prima Különdíj 
átadására. Mindkét elismerést 
hat kategóriában osztották ki. 

Közép-magyarországi Re-
gionális Prima Díjat a Sport 
kategóriában Kanyó Zsolt 
kerekesszékes atléta érdemelte 
ki. Az építészek között Regioná-
lis Prima Különdíjban részesült 
Letfusz Katalin. 

Az Év Vállalkozója Díjat többek 
között Csepreginé Nagy Ildikó 
üzletvezető, a Vendégvárók Váci 
Egyesületének alelnöke is kiérde-
melte, míg Regionális Év Vállalko-
zója Díjban mások mellett Furucz 

Zoltánt, a Váci Napló tulajdonos-
főszerkesztőjét is jutalmazták.

Az országos díjátadón a Magyar 
zeneművészet kategóriában a há-
rom jelöltből Fischer Iván kapta a 
Prima Primissima elismerést, míg 
Bogányi Gergely, Vác díszpolgára 
Prima Díjat vehetett át.

Megyei kitüntetések 
– váciak nélkül

Pest Megye elődjének de-
cember 4-i megalakulása al-
kalmából minden esztendő-
ben ünnepséget tartanak a 
Megyeházán, ahol munkájuk 
elismeréseként jutalmazzák 
a megyében élő vagy dolgozó 
személyeket.

Az idei ünnepségen 19 kategó-
riában közel félszázan vehettek át 
díjakat. A kitüntetettek a megyei 
honlap (www.pestmegye.hu) tá-
jékoztatása szerint 24 települést 
képviseltek az ünnepségen.

A kitüntetettek sorában 
nem volt váci személy.

Bővülő szolgáltatások 
a Kormányablakban

A korszerű közigazgatás megva-
lósítása, valamint az állam szolgálta-
tó jellegének erősítése érdekében 
2011. október 15-től 31 új ügykörrel 
bővült a Kormányablakokban in-
tézhető ügykörök száma.

A bevezetésre került új ügykö-
röknek köszönhetően az ügyfelek 
már a Kormányablakokban is igé-
nyelhetnek TAJ kártyát és Európai 
Egészségbiztosítási Kártyát, elő-
terjeszthetik továbbá a táppénz, a 
gyermekgondozási díj, a terhességi 
gyermekágyi segély iránti méltá-
nyossági, valamint a fogyatékossági 
támogatás iránti kérelmeiket, ős-
termelői igazolvánnyal kapcsolatos 

ügyintézéseket végezhetnek, és 
különböző bejelentéseket (pl. fo-
gyasztóvédelmi panaszok, parlagfű 
fertőzött ingatlanok bejelentése, 
valamint építőipari kivitelezéssel 
és gyermektáboroztatással kapcso-
latos bejelentések) tehetnek meg.

A Kormányablakok mindemel-
lett fogadják az ügyfeleket a külön-
böző nyugdíjbiztosítási ügyekben 
(egyszeri segély, kivételes nyugdíj-
emelés, bejelentési kötelezettségek 
teljesítése) is, valamint e-ügysegédi 
szolgáltatásként betekintési lehető-
séget biztosítanak az Országos Cég-
nyilvántartási és Céginformációs 
Rendszer cégadatbázisába.

Sokszoros véradókat 
köszöntöttek

Területi véradó ünnepség 
helyszíne volt december 9-én a 
Városháza, ahol a Magyar Vörös-
kereszt Pest Megyei Szervezete és 
az Országos Vérellátó Szolgálat 
Váci Területi Ellátó Szervezete kö-
szöntötte a sokszoros véradókat. 

Az ünnepségen a megyei 
vöröskeresztes szervezet terü-
leti vezetője, Remzső Zoltánné 
köszöntötte a megjelenteket, 
majd a Pikéthy Tibor Zenemű-
vészeti Szakközépiskola triójá-
nak vérpezsdítő zenei összeál-
lítása következett.  

Köszöntő beszédében För-

dős Attila polgármester – aki 
maga is rendszeres véradó – te-
kintette át röviden a magyar vér-
adó mozgalom történetét, majd 
emelte ki a véradás fontosságát. 
Végül a városvezetés és városunk 
polgárai nevében hálás köszö-
netet mondott a donorok felbe-
csülhetetlen segítőkészségéért. 
Az ünnepség zárásaként a pol-
gármester mellett dr. Niegresiz 

Mária, a váci vérellátó intézet 

vezető főorvosa és dr. Zelen 

Béla, a Vöröskereszt megyei el-
nöke nyújtott át elismeréseket a 
sokszoros véradóknak. 

A váciak közül nyolcvanöt 
alkalommal segített véradásával 
embertársain Ligeti Gábor. Het-
venötször adott vért Kapornai 

János, hetvenszer Marx Tibor, 
hatvanszor pedig Tóth Géza. 
Hatan kaptak jutalmat félszáz vér-
adásért: Csáki Tibor, Dinka Mi-

hály, Hegyvári Ferenc, Nyekita 

János, Sereg Zsolt Györgyné és 
Sütő Lajos. Negyvenötszörös vér-
adó Stibla Péter és Mikó Tibor 

Gábor. Negyven alkalommal volt 
donor Benkó József, Borovka 

Zsolt, Kiss Ervin, Komlósné 

Tóth Andrea, Muszkalay Ervin 

Antalné és Temesvári Gábor 

Ferenc. Makrai Miklós pedig 
harmincötszörös véradásért ve-
hetett át elismerést.

A váci cégek közül a 
véradómozgalom segítéséért 
az IBM és a Vízmű képviselője 
vehetett át elismerő oklevelet. 

„Miénk itt a tér”- és miénk a belváros
Hamarosan birtokba vehetjük a megújuló belvárost és megismeri lépteinket minden 
macskakő. A Karácsonyt és a szépülő városközpontot várva Vácott december 17-én, egy 
teljes napon át ünnepelhettek a város főterére látogatók.

A megvalósítás során a leg-
nagyobb arányban a már ko-
rábban felújított váci főtérhez 
kapcsolódó utcák kerülnek fel-
újításra. A főtér nyugati oldalán 
az Eszterházy utca teljes egé-
szében, a Katona Lajos utca és 
a Liszt Ferenc sétány egy része 
megújul, valamint a Fürdő utcá-
ban két önkormányzati tulajdo-
nú vendéglátóhelyet is moder-
nizálnak. A főtér keleti oldalán 
a Széchenyi utca a dr. Csányi 
László körútig, a Görgey utca a 
Posta parkig, valamint a Széche-
nyi utcához kapcsolódó Test-
vérvárosi és Diák közök újulnak 
meg. A projekt az Európai Unió 
támogatásával,  az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul meg, össz-

költsége 925.207.392 forint. A 
támogatás összege 679.782.420, a 
projektgazda Vác Város Önkor-
mányzata által biztosított önrész 
245.424.972 forint, amit a 2011. 
májusi képviselőtestületi ülésen 
130 millió forinttal egészített ki.

A VÁC FŐUTCA – FŐTÉR 
REKONSTRUKCIÓ II.ÜTEM

Váciak Vácról
Bogányi Gergely (Kossuth-
díjas zongoraművész):

Mikor meghívom Vácra a ba-
rátaimat, gyakran nem is kell so-
kat beszélni. Elég sétálni egyet a 
városban, ahol nem az a legfon-
tosabb, hogy az összes informá-
ciót elmondjuk, sokkal inkább, 
hogy megérezzék a belváros és 
a Duna-part hangulatát.

Schirilla György 
(a Nemzet Rozmárja):

Az emberi élet célja a fejlődés, 
ami egy csodálatos dolog. Ha egy 
ember, vagy akár egy város nem 
fejlődik, depressziós lesz. Hál Is-
tennek Vác nem az, jó úton jár, 
ráadásul úgy fejlődik, hogy az érté-
keit is megőrzi. Január 30-án is át-
jövök megnézni, csak akkor a Du-
nán úszva, immár 15. alkalommal. 

Kiss Domonkos Márk 
(színművész): 

Úgy gondolom, nagyon 
fontos, hogy egy város főtere 
és főutcája megújuljon, hiszen 
mindennek közösségformáló 
és közösség összetartó ereje 
van. Ahol ez nincs, ott valami 
hiányzik, ezért büszkék lehe-
tünk rá, hogy megvalósul ez a 
projekt.

Szabó Dóra 
(Miss Earth Hungary):

Soha nem volt és nem is lesz 
még egy olyan város, amit eny-
nyire a szívembe zárok. Vác az 
otthonom ezért nagyon jó látni, 
hogy folyamatosan szépül. Azt 
gondolom, egyre több embert 
vonz majd a belváros és annak 
környező utcái, én is egyre töb-
beket hívok meg, hogy maradan-
dó élményben legyen részük.
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Katona Lajos 
Városi Könyvtár 

 
Elérhetőségek

Cím: 2600 Vác, Budapesti főút 37.
Tel.: 27/311-335, 27/316-335, 27/319-262
E-mail: klvk@konyvtar.vac.hu

Honlap: www.klvk.vac.hu

Intézménytörténet, feladatok, 
szolgáltatások

A Városi Könyvtár 1904-től folya-
matosan szolgálja a város lakosságát 
és biztosít könyvtári szolgáltatásokat. 
1952-ben alapították újra, 1980-ban köl-
tözött jelenlegi helyére, a város egyik 
legszebb műemlék épületébe. 1985 óta 
viseli Katona Lajos váci születésű iroda-
lomtörténész, néprajztudós nevét.

Alapvető feladata a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása, amely 
magába foglalja a könyvtári doku-
mentumok beszerzését, kölcsönzését, 
helyben használatát, a tájékoztatást 
és ingyenes könyvtári rendezvények 
szervezését. Ennek alapján továbbra is 
számíthat a város polgársága a könyv-
tár szolgáltatásainak maradéktalan 
biztosítására.

A könyvtári tevékenység fontos ré-
sze a könyvtár használatának megtanítá-
sa a gyermekeknek, amelyet az iskolások 
számára szervez a gyermek-
könyvtár. A 21 foglalkozá-
son 425 gyermek vett részt. 
Emellett 11 rendezvényen: 
olvasópályázat, Kacor ki-
rály rajzpályázat, meseíró 
pályázat, tanösvény-túra, 
Katáng koncert stb. 385 
résztvevő volt jelen. A fel-
nőtt könyvtár 20 rendezvé-
nyén 315 fő vett részt.

A városi könyvtár biz-
tosítja a váci kistérség 14 
településén a könyvtári 
ellátást együttműködési 
szerződés alapján, amelyre 
l3,5 millió Ft országos nor-
matívát használ fel.

2011-es eredmények, további tervek

2011-ben a könyvtári állomány to-
vábbra is folyamatosan gyarapodott, a 
könyvek és bekötött folyóiratok száma: 
2.868 db, 7.337 ezer Ft, hangtári cd-k és 
dvd-k: 423 db, 785 ezer Ft értékben. A 
könyvtárban 237 féle napilap és külön-
féle újság volt olvasható idén 1.945 ezer 
Ft összegű előfizetésben.

Ebben az évben került sor 15 év 
után a teljes könyvtári állomány leltár 
szerinti ellenőrzésére, ami több hóna-

pos plusz feladatot jelen-
tett a munkatársaknak. A 
könyvtár jelenlegi állomá-
nya: 167.208 dokumentum, 
165.608 ezer Ft értékben.

A számítógépes köl-
csönzés pontos statisztikai 
adatokat közöl az intéz-
mény használatáról. A 2011. 
november 22-én lezárt 
használati eredmények: 
46.980 személyes haszná-
lat (14 év alatti 11.328 fő), a 
kölcsönzések száma 33.925 
db, a kölcsönzött állomány 
nagysága 136.333 db, eb-
ből 14 év alatt 35.430 db. 
Év végéig a kölcsönzések 

száma megközelíti a teljes állomány da-
rabszámát, ami igazolja, hogy változat-
lanul fontos a könyvtárak használata. A 
számítógépes statisztika szerint a teljes 
könyvtári tranzakciók száma összesen 
232.156 db, ebből 14 év alatt 59.225 db 
volt november végéig.

Kiemelt esemény volt a 2011 tava-
szán felavatott új Helyismereti gyűjte-
mény, amelyet a NKA pályázatán és városi 
támogatásból két és fél millió Ft értékben 

hoztunk létre. A helytörténészeink által 
szervezett városnéző sétákon és vetél-
kedőn a 20 foglalkozáson 352 diák vett 
részt, több száz helyismereti tájékoztatási 
feladatot kaptak. Folytatódik a régi váci 
újságok digitalizálása és feltárása.

A tavasz folyamán lezárult a két éve 
folyó európai uniós TÁMOP-pályázat, 
amelyre közel 12 millió forint támoga-
tást nyert a könyvtár. Az iskolák számá-
ra szervezett olvasópályázat, a könyvtár 
honlapjának fejlesztése mellett elkészült 
a „Kaland a Bibliothecában” című könyv-
tárat népszerűsítő kisfilm, amelyet a be-
mutatók után 23 alkalommal vetítettek 
az ES TV-ben. E pályázat keretében ki-
emelt figyelmet fordítottunk a hátrányos 
helyzetű gyermekek művelődésének 
biztosítására, a Cházár Intézettel együtt-
működésben szerveztünk programokat. 
Az intézet egykori jeles tanára, Wolkóber 
János emlékére kiállítást készítettünk, 
amelyet több százan tekintettek meg.

A Könyvtár Galéria eredményes 
működését 12 kiállítás bizonyítja, köz-
te 8 képző-, ipar- és fotóművészeti és 4 
tematikus. Célunk a helyi és környéken 
élő művészek számára megmutatkozási 
lehetőség biztosítása, testvérvárosi kap-
csolataink ápolása és kultúr-, valamint 
helytörténeti ismeretek közzététele a 
lakosság számára.

Vác, ahogyan kevesen látjukVác, ahogyan kevesen látjuk

Tumbász András fotóművész rovata 

BEMUTATKOZNAK A KÖZGYŰJTEMÉNYEK

Vác Város 
Levéltára

Elérhetőségek:
Cím: 2600 Vác, Múzeum u. 4; 
2601 Vác, Pf. 59.
Tel.: 27/305-444
E-mail: vacarchivum@invitel.hu

Honlap: www.vacarchivum.hu 

Intézménytörténet, feladatok, 
szolgáltatások

Vác város történeti iratanyagát 
1951-ben államosították, és a Pest Megyei 
Levéltár őrizetébe került. 1979-ben az 
iratok visszakerültek Vácra, a ferences ko-
lostorban megnyílt Pest Megyei Levéltár 
Váci Osztályára.  A váci fióklevéltár 2004. 
szeptember 30-án megszűnt, ugyanak-
kor Vác Város Képviselő-testülete 2004. 
október 1-jén megalapította Vác Város 
Levéltárát. Az  egykori múzeumépületet 
alakíttatták át, ünnepélyes felavatása 2006. 
szeptember 15-én volt. A levéltár Vác Város 
Önkormányzata, illetve a irányítása alá tar-
tozó intézmények, testületek, gazdálkodó 
szervezetek, továbbá a megyei fenntartású, 
de váci székhelyű intézmények történeti 
értékű iratait veszi át. Gyűjti a Váccal kap-
csolatos egyéb dokumentumokat is: egye-
sületek, testületek, nevezetes családok, 
személyek iratait, fényképeket, hang- és 
képfelvételeket. A levéltárban őrzött iratok 
terjedelme 1100 iratfolyóméter.

A levéltár alapvető feladata az irat-
képző szervek iratkezelésének ellenőrzé-
se, a maradandó, történeti értékű iratok 
átvétele és megőrzése, tudományos fel-
dolgozása, kutathatóvá tétele, adatszol-
gáltatás, a történeti források publikálása 
és a levéltár munkájának, a levéltári irat-
anyagnak széleskörű megismertetése a 
város lakossága, tanulóifjúsága körében.

Mindezek érdekében ügyfélszolgá-
latot működtet, és a levéltári iratanyag-
ból kérésre adatot szolgáltat, arról hite-
les másolatot állít ki. Kutatószolgálatot 
működtet, hogy a levéltári iratanyagban 

biztosítsa a kutatást. 
A levéltári kutatás 

ingyenes, de a 
másolás díjkö-
teles.

„Ars poetica”
A levéltá-

ri iratanyag a 
városi múlt tör-

téneti memóriája, 
egyetlen hiteles le-
nyomata a város mű-

ködésének. Itt őrzik a város és polgárai-
nak jogait biztosító iratokat. Éppen ezért 
kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy 
ezek az iratok minden körülmények 
között jó állapotban fennmaradjanak és 
mindenkor rendelkezésre álljanak.

2011-es eredmények, további tervek
Levéltárunk iratanyaga 2011-ben 

18,80 folyóméterrel gyarapodott. Műkö-
dési költségeinket a Nemzeti Kulturális 
Alaptól elnyert 1.8 millió forinttal egészí-
tettük ki. Ebben az évben kezdtük meg 
térképgyűjteményünk és a tervtár irat-
anyagának rendezését, a Madách Rádió 
és TV, illetve az ES TV videokazettáinak 
előkészítését digitalizálásra. Kiadásra 
két kiadványt készítettünk elő, Horváth 
Lajos törökkori monográfiáját és a Váci 
végrendeletek 1770–1785 közötti éveket 
feldolgozó III. kötetét. Közművelődé-
si munkánk során megszerveztük a II. 
Váci Ünnepi Könyvhétvégét, megren-
deztük a Karay-Krakkerekről szóló kiál-
lítást részt vettünk a Kulturális Örökség 
Napok rendezvényen,  megtartottuk a 
III. Váci Levéltári Napot.

Intézményünk 2011-ben közössé-
gi Tragor Ignác-emlékérmet vehetett át 
a Váci Múzeum Egyesülettől.

A levéltári iratanyagban történő 
tájékozódás és a kutatás megkönnyí-
tése érdekében minél több részletes 
segédletet teszünk fel. Közművelődési 
munkánk során folytatjuk rendezvé-
nyeink sorozatát. Minél szélesebb kör-
ben szeretnénk bevonni ebbe a város 
idősebb és fiatalabb korosztályait. 

Elérhetőségek:

Cím: 2600 Vác, Köztársaság út 19.
Tel.: 27/513-482
E-mail: info@ertektar.vac.hu

Honlap: www.ertektar.vac.hu

Intézménytörténet, feladatok,
 szolgáltatások

A Váci Értéktár Közérdekű Muze-
ális Gyűjtemény a Pannonia Házban 
(Köztársaság út 19.) 2009-ben kezdte 
meg működését. Városi múzeum-
ként a városi tulajdonú műalkotások, 
illetve gyűjtemények nyilvántartásá-
nak, szakszerű őrzésének, tudomá-
nyos kutatásának és bemutatásának 
feladatát látja el. Múzeumunk igen 
gazdag és országos jelentőségű kép-
ző- és iparművészeti gyűjtemények-
kel rendelkezik, tevékenységünk és 
programjaink ezeken a gyűjtemé-
nyeken alapulnak,  Képzőművészeti 
gyűjteményünk középpontjában 
Hincz Gyula, a késő avantgarde egyik 
legjelentősebb magyarországi művé-
szének életműve áll. Munkássága a 
könyvillusztrálástól az épületdíszí-
tésekig széles spektrumot ölel át. Az 
iparművészeti gyűjtemény jelenleg 
két szekciót foglal magába. A mo-
dern magyar kerámia megteremtői 
között számon tartott Gádor István 
keramikus életművét őrizzük, más-
részről az Értéktárban látható egy 
több mint 400 darabból álló öntött-
vas gyűjtemény is.

2011-es eredmények, további tervek
A 2011-es év bővelkedett szakmai 

sikerekben. 2011-ben három nagy 
(Freecikli, k.é.k. – Kortárs Értékek Ki-
állítása, Bóbitától a Bibliáig – Hincz 
Gyula könyvillusztrációi) kiállítással 
és több kisebb kamara kiállítással 

vártuk a látogatókat. A Káptalan u. 
16. szám alatt megnyitottuk új, a vá-
rosban élő és alkotó művészek bemu-
tatására szolgáló kiállítóhelyünket, a 
Városi Galériát. Továbbra is népsze-
rűek állandó kiállításaink (Sporttör-
téneti kiállítás a Vörösházban; főtéri 
Szent Mihály Altemplom) Ezekhez a 
kiállításokhoz kapcsolódtak múze-
umpedagógiai programok is, melye-
ket 2011-ben  több mint 1000 iskolás 
vett igénybe. A múzeumpedagógiai 
foglalkozások szervezésére fordítot-
tuk az Új Széchenyi Terv keretében, 
illetve a Nemzeti Kulturális Alaptól 
elnyert pályázati támogatásokat.

A Váci Értéktár 2012-ben is ha-
sonlóan változatos és színes progra-
mokkal várja majd az érdeklődőket. 
Márciusban nyílik meg a felújított ál-
landó öntöttvas kiállítás a Pannonia 
házban, tervezett időszaki tárlataink 
között egy tájképfestészeti kiállítás 
(Elvont táj), egy a Heckenast család 
és a Heckenast nyomda történetét 
bemutató kiállítás szerepel. 2012 
nyarán Hincz Gyula 1942/43-ban Szé-
kelyföldön festett tájképeiből ren-
dezünk tárlatot, majd ősszel ismét 
megrendezésre kerül a fiatal alkotók 
számára meghirdetett k.é.k. - Kortárs 
Értékek Kiállítása című tárlat.

Váci Értéktár 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény

Waldorf adventi forgatag
Nagyon sok váci és Vác kör-

nyéki család számára jelentett rá-
hangolódást az ünnepi időszakra 
a váci Waldorf Iskola családi ren-
dezvénye, az Adventi Forgatag.

A Híradó tér melletti volt 
laktanya területén található 
intézményben a december 

3-i rendezvényen többek kö-
zött kézműves portékák és 
egésznapos játszóház várta a 
vendégeket. A váci Waldorf 
Óvoda pedagógusai a szülők-
kel közös bábszínházat mutat-
tak be, és a Pesthidegkútról 
érkezett gyermekek akroba-
tikus és zsonglőrbemutatója 
is hasonló nagy sikert aratott. 
Az euritmia-bemutató révén a 
vendégek is ízelítőt kaphattak 
a Waldorf-pedagógia alapjait 
képező művészeti ágakból és 
mozgáskultúrából.

A Waldorf-iskola meghitt 
hangulatát idézték a zenei 
produkciók is. A szlovénia  
Ljubljanából utazott Vácra egy 
testvériskola kórusa, de a  váci 
ütősök és a Waldorf Iskola di-
ákjai is kiváló színvonalú mű-
sorral léptek fel. Kerényi Ró-

bert és Benke Félix népzenei 
produkcióval illusztrálta, hogy 
milyen sokféle furulya van, de 
tilinkón, szájharmonikán, sőt, 
falevélen is megszólaltak a nó-
ták, amelyek aztán kipróbálásra 
ösztönözték a remek hangulatú 
adventi forgatag apró, nagyobb 
és felnőtt résztvevőit is.

Idén december 16-án rendez-
ték meg a Megyeházán azt a díj-
átadó ünnepséget, ahol a Pest Me-
gyei Közgyűlés által legjobbnak 
ítélt sportolók és szakemberek 
vehették át elismerésüket elért 
eredményeikért.

Egy tucat kategóriában közel 
félszáz sportember kapta meg a 
kitüntetést, köztük 12 váci érde-
keltséget találunk.

A férfi felnőtteknél harmadik 
helyezett lett Galambos Péter, a 
Vác Városi Evezős Club (VVEC) 
sportolója. A legjobb utánpótlás-
korú fiú versenyző Noé Bálint, a 
Váci Hajó SE kajakosa lett. A kor-
osztály leányai között a Váci Re-
ménység Egyesület (VRE) atlétája, 
Moravcsik Angéla a harmadik he-
lyezettnek járó elismerést vehette 
át. Kovacsics Márk, a Váci Vízmű 
SE úszótehetsége érdemelte ki az 

általános iskolások kategóriájának 
második díját. A középiskolásoknál 
a Bácskai Dominika-Kurdi Laura 
evezős duó (VVEC) nyert, míg a 
Váci Hajó SE kajakosa, Noé Zsom-

bor harmadik lett. A trénerek közül 
hárman vehették át az Év edzője el-
ismerést, köztük Nyilas Elek, a Vác 
Városi Labdarúgó SE (VVLSE) mes-
tere. Kettős váci sikert hozott a leg-
jobb megyei utánpótlás csapatok 
értékelése: a VVLSE 19 évesekből 
álló gárdája lett az első, megelőzve 
a Boronkay György Műszaki Kö-
zépiskola, Gimnázium és Kollégi-
um kispályás labdarúgó csapatát. A 
speciális sportolók kategóriájában 
két VRE-atléta végzett az élen: Mol-

nár Klaudia Kanyó Zsoltot előzte 
meg. Az esztendő legeredménye-
sebb speciális sportszervezete cí-
met pedig a Váci Reménység Egye-
sület érdemelte ki. 

A megyei A megyei 
Sportkarácsony váci díjazottjaiSportkarácsony váci díjazottjai
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Téli Ünnepi Napok
Január 3. kedd 19 óra, 
január 8. vasárnap 15.30 és 19:00

A Váci Szimfonkus 
Zenekar újévi 
operettgálája

A belépőjegyek ára elővétel-

ben: 2500 Ft, az előadás nap-

ján: 3000 Ft

Január 10. kedd 14:00
Vuk - a Fabula 

Bábszínház bábjátéka
A belépőjegy ára: 600 Ft

Január 28. szombat 16:00
Mesemozi: 

Mr. Popper pingvinjei
amerikai vígjáték
A belépés díjtalan!

Szervező: 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 
20:20 Spiritusz 

– sport, életmód és 
szabadidő magazin-
műsor

20:35 Sportközvetítés/film
22:55 Híradó ismétlés

Kedd

20:00 Híradó 
20:20  Katolikus tv 

– vallási műsor
21:00  Spiritusz 

– sport, életmód és 
szabadidő magazin 

21:15  Sportközvetítés/film
22:35  Híradó ismétlés

Szerda

18:00  Hetedhét Magazin 
– magazinműsor Fót 
térségéből

19:00  Hetedhét Magazin
20:00  Híradó 
20:17  Sporthírek
20:20  Nagyító 

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

Csütörtök

20:00  Híradó 
20:17  Sporthírek
20:20  Hazai 

– kulturális és prog-
ramajánló 

20:40  Nagyító 
– hírháttér-műsor

21:10  Sportközvetítés/film
22:30  Híradó (ism.)

Péntek

20:00  Híradó 
20:17  Sporthírek
20:20  Hazai 

– kulturális és prog-
ramajánló

20:40  187 
– Pest megyei magazin

21:10  Sportközvetítés/film
22:30  Híradó (ism.)

MŰSORAI

Sporthírek
Asztalitenisz 
Lapzártánkig újabb két fordu-

lón jutottak túl az NB I-es csapat-
bajnokságban szereplő asztaliteni-
szezőink. A mérleg felemás: a Váci 
Reménység előbb súlyos veresé-
get szenvedett a BVSC sportiskolá-
saitól (5-13), majd nagy csatában, 
bravúros győzelmet aratott a Szon-
di SE ellen (10-8).

Atlétika 
Az Egyesült Arab Emírségek-

ben - a Dubaitól nem messze fekvő 
Sharjah városában – rendezték meg 
a kerekesszékes és amputált sporto-
lók világjátékát.

Az IWAS World Games verse-
nyen – amely az utolsó nagy meg-
mérettetés volt ebben az évben 
-  a magyar atléta válogatottat a Váci 
Reménység Egyesület két verseny-
zője képviselte. Kálmán Krisztina 
buzogányhajításban első helyezésé-
vel aranyérmes lett, továbbá ered-
ményével teljesítette a paralimpiai 
„A” szintet. Súlylökésben az ösz-
szesített negyedik helyet szerezte 
meg. Kanyó Zsolt gerelyhajításban 
szintén negyedik lett.

Evezés 
Öt kategóriában összesen 

nyolc versenyzőt választott meg a 
Magyar Evezős Szövetség elnöksé-
ge a sportág 2011-es legjobbjának. 

A döntés értelmében a höl-
gyek utánpótlás korosztályában az 
idei legjobb Bácskai Dominika, 
a Vác Város Evezős Club spor-
tolója lett. A fiatal váci tehetség 
2009-ben az Olimpiai Reménysé-
gek Versenyén ezüstérmet szer-
zett, míg tavaly a legjobbnak bizo-
nyult. Dominika ebben az évben 
az ifjúsági kontinensbajnokságon 
egypárevezősben nyolcadik lett, 
kétpárevezősben pedig a szin-
tén váci Kurdi Laurával párban 
aranyérmet szerzett.

Kézilabda 
A bajnoki szereplésnek meg-

felelően kitűnő hangulatú évzáró 
bankettet tartottak az Aréna étte-
remben az IPG Hungary-Váci KSE-
Taxi2000 NB I/B-ben listavezető 
kézilabdásai. Dr. Schoffer Attila 
klubelnök köszöntő szavai után 
Csík János vezetőedző értékelte a 
sikeres őszi szezont, majd Cserek-

lye Károly, az önkormányzat Ifjú-
sági és Sportbizottságának elnöke 
gratulált a csapatnak és kívánt 
hasonló folytatást a tavaszi folyta-
tásra. A vacsora elfogyasztása után 

a hagyományoknak megfelelően a 
csapat tagjai név szerinti sorsolás 
alapján egy-egy találó ajándékkal 
köszöntötték egymást. 

Labdarúgás 
Ebben az esztendőben sorrend-

ben negyedik alkalommal rendezte 
meg sportkarácsonyi ünnepségét a 
városunk utánpótlás focistáit verse-
nyeztető Vác Városi Labdarúgó SE.

A művelődési központ színház-
termét és auláját is megtöltötték a 
klub ifjú sportolói, a szülők, valamint 
a meghívott vendégek. Elsőként 
Fördős Attila polgármester és Pető 

Tibor alpolgármester köszöntötte a 
résztvevőket, gratulált az elért sike-
rekhez, továbbá hasonló sportsike-
rekben gazdag új esztendőt kívánt a 
klubnak. Bodonyi Béla elnök ünne-
pi beszédében felidézte az év esemé-
nyeit és sorolta büszkén a sikereket. 

A folytatásban az egyesület kü-
lönböző korosztályaiban futballo-
zó mintegy 260 ifjú tehetség – az 
ovisoktól a tiniévei végén járó fo-
cistákig – közül jutalmazták a leg-
jobbakat. A díjkiosztót rendre az 
adott évfolyam sikerpillanataiból 
összeállított film színesítette és a 
porondon zenés-dalos-táncos csa-
patprodukciók váltották egymást. 

Sakk
Újbudán a Vízügy SE ellen ültek 

ismét a sakktáblák mellé a váciak az 
NB II-es csapatbajnokság 4. fordu-
lójában. Az Erkel csoportban leját-
szott találkozón az eddig is halvá-
nyan szereplő Váci SE ezúttal 7,5:4,5 
arányú vereséget szenvedett.

Az egytucat partiból hét játsz-
ma végződött remivel. Az egyetlen 
váci sikert Dér Ágoston aratta, aki 
a 12-es táblán sötét bábukat vezet-
ve is nyerni tudott.

A négy kör után 18 és fél pont-
tal álló váciak a 12 együttes között 
a 11. helyet foglalják el. 

Vízilabda 
Tatabányán rendezték az OB 

II-es férfi vízilabda együttesek alap-
szakaszának B-csoportbeli újabb 
fordulóját. 

A harmadik körben is kétszer 
szálltak vízbe a váciak és a mérle-
gük egy-egy győzelem és vereség. 
A Váci Vízilabda SE első meccsén 
8-6 arányban jobbnak bizonyultak 
a veresegyházi OCTOPUS Búvár- 
és Vízilabda Egyesület csapatánál. 

A folytatásban egy mérkőzés-
nyi pihenőt követően a Kertészeti 
Egyetem gárdája volt az ellenfél, 
amely 15-8-ra legyőzte a mieinket. 
A hat lejátszott összecsapás után a 
Váci VSE három ponttal a csoport 
sereghajtója. Legközelebb már 
csak jövőre, január végén rendez-
nek fordulót a csoportban.

A Magyar Kultúra 
Napja alkalmából 
programsorozat

Január 20. péntek 18:00
A Magyar Kultúra 
Napja alkalmából 

Németh Árpád 
festőművész kiállítása

Január 20. péntek 19:00 
Gálaműsor

A „Vác Város Művészeti Díja”, 
a „Vác Város Művelődéséért” 
és a „Közművelődést segítő 
munkáért” kitűntető díjak 
átadása. 
Díjtalan belépőjegyek igé-

nyelhetők a jegypénztárban. 

Január 21. szombat 19:00

Jövőre veled ugyanitt!  
Bernard Slade romantikus 
vígjátéka
A belépőjegy ára 

elővételben: 1900 Ft , 

az előadás napján: 2200 Ft

Január 22. vasárnap 16:00
Mirkó királyfi

Mesejáték a Magyar Népme-
se Színház előadásában.
A belépőjegy ára: 600 Ft

Előzetes a 2012-es 
Váci Tavaszi Fesztivál 

kínálatából
/2012. március 16-április 1./

•Chameleon Jazz Band koncertje
•Bogányi Gergely koncertje
•Neil  Simon:  A 88.  utca  foglyai 

a Centrál Színház és az Orlai 
Produkciós Iroda előadása

•Grandpierre Attila előadása  
a zene kozmikus varázsereje

•Tryptich  
hangköltészet + képzőművészet/
installáció + tánc + performansz

•Honfoglalás  
Új magyar rockopera a Sziget 
Színház előadásában

•Traviata  
a Bozsik Yvette Társulat előadása

•A harmonika szerelmesei
•A Csík zenekar koncertje
•Halász  Judit  koncertje 

•Fesztiválzáró koncert

Kiállítások:
•Ivor Andrea  

pillanatrögzítő kiállítása
•Boar Szilvia

festőművész kiállítása
•Ferenczi Éva Mária 

húsvéti tojáskiállítása

Vác Város Önkormányzat 
és a Madách Imre Művelődési 
Központ szervezésében idén is 
közös kiállításon láthatók a váci 
és Vác környéki amatőr alko-
tók, illetve hivatásos művészek 
különböző stílusú alkotásai. 

A hagyományos Téli tár-
lat megnyitójára december 
10-én került sor a művelődési 
központban. Az ünnepségnek 
keretét Cs. Nagy Ildikó zongo-
raművész és Dónusz Katalin 
énekművész közös produkci-
ója szolgáltatta. Fördős Attila 
köszöntőjében a komoly hagyo-
mányokkal rendelkező tárlat 
jelentőségét emelte ki, amely 
segít Vácot, a Kultúra Magyar 
Városát  a térség művészeti köz-
pontjává emelni.  

Megnyitójában a zsüri elnö-
ke, dr. Feledy Balázs művészet 
író értékelte a beadott pályamű-
veket. Kiemelte: a kiállításon lát-
ható anyag kétszerese érkezett 

be, melyek közül közel félszáz 
alkotó művét tartották bemuta-
tásra méltónak az értékelők. A 
zsüri – melynek tagja volt még 
Zubovits Győrkös Erzsébet, Né-

meth Árpád és Orvos András 
– három alkotást díjazott, míg a 
Madách Imre Művelődési köz-
pont (MIMK)  különdíjat aján-
lott fel. Utóbbit Szabóné Laczi 

Sarolta nyújtotta át Ziman La-

jos szobrásznak. Vác Város Ön-
kormányzata nevében Fördős 
Attila a harmadik helyezettnek 
járó elismerést Kiss Dávid fo-
tóművésznek, a második díjat 
Koltay-Dietrich Gábor festő-
művésznek adta át. Az idei Téli 
tárlat fődíját Bodor Zoltán fes-
tőművész érdemelte ki.

A kiállítás 2012. január 8-ig 
hétfőtől szombatig 10 és 18 óra 
között tekinthető meg a MIMK 
tükörtermében.

(Képünkön a fődíjas mű-

vész alkotásai.)

Közel félszáz kiállító a Téli tárlaton

Női kézilabda NB I
Váci NKSE–Győri Audi ETO KC   27-35

Férfi kézilabda NB I/B:
Szigetszentmiklósi KSK–Váci KSE 16-31
Váci KSE – FTC-PLER KC II . . . .34-25
Százhalombattai KE–Váci KSE  23-34
Férfi kézilabda Magyar Kupa:
Törökszentmiklós – Váci KSE . . .28-24

Labdarúgó NB II:
Újpest FC B – Dunakanyar-Vác . . . 2-3

Futsal NB II:
Szuperinfó Vác – RAFC  . . . . . . . . . 9-6
Salgótarján  – Szuperinfó Vác . . . 6-22
Monor – Szuperinfó Vác. . . . . . . . . 3-6
Szuperinfó Vác - Bábolna . . . . . . . . 9-3

Eredmények

Újabb városi sportkitüntetés
Vác Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének decemberi 
ülésén Vác Város Sportjáért elisme-
rő cím átadására is sor került.

Az Ifjúsági és Sportbizottság 
döntése értelmében 75. születésnap-
ja alkalmából a váci sportéletben 
betöltött munkája elismeréséül díjban 
részesült Jeszenszky István volt váci 
labdarúgó és futballedző. A díjat Fördős 

Attila polgármester és Csereklye 

Károly szakbizottsági elnök adta át.
(A kitüntetett méltatása a 

www.vac.hu internetes webolda-
lon olvasható.)

Társasági adókból a váci 
sportkluboknak

Mint ismeretes, hazánkban az 
öt megjelölt látványsportág (jég-
korong, kézilabda, kosárlabda, 
labdarúgás és vízilabda) számá-
ra lehetőség van a vállalkozások 
társasági adójából támogatásra 
pályázni. A legmagasabb maximá-
lis bevétellel a Vác Városi Labda-
rúgó SE gyarapíthatja büdzséjét: 
ők 127 és félmilliót kaphatnak. 
Városunk további, labdarúgással 
foglalkozó klubjai közül harminc-
milliós forráshoz juthat a Duna-
kanyar-Vác Labdarúgó Kft., de 

pozitív elbírálásban részesült a 
Szuperinfó Vác FSE és a Vác De-
ákvár SE is.

A kézilabdások közül a Váci NKSE 
összesen valamivel több, mint 40 mil-
lió forintot kaphat, míg a Váci KSE ré-
szére 25 milliós összeget hagytak jóvá.

A Váci Vízilabda SE is sikeresen 
pályázott. A női OB I/B-ben és a fér-
fi OB II-ben szereplő csapatok ösz-
szesen több mint 27 millió forintot 
használhatnak fel. A Váci Remény-
ség kosárlabdázói szintén részesül-
hetnek hasonló támogatásban.

Mikulásfutás
A késő őszi, nyirkos idő el-

lenére ebben az esztendőben is 
nagyon sok gyermek és felnőtt 
vállalkozott arra, hogy különböző 
kategóriák versenytávjait teljesít-
ve részt vegyen városunk egyik 
legnagyobb tömegsportrendezvé-
nyén, a Mikulás-futáson.

A szérűskerti Oktatási köz-
pontban induló és célba érő me-
zőny tagjai között rekordlétszám-
ban álltak rajthoz olyanok, akik a 
megelőző napokban éltek az in-
gyenes előnevezés lehetőségével.

A 15. alkalommal megrende-
zett esemény rajtja előtt a ver-
seny védnökei – Fördős Attila 
polgármester és dr. Beer Miklós 
megyéspüspök - köszöntötték a 
résztvevőket és hangsúlyozták az 
esemény fontosságát. A közös be-
melegítés után elrajtolt a mezőny, 

amelyben idén is találhattunk 
babakocsival, kerekesszékkel és 
különböző közlekedési segédesz-
közzel indulókat és persze voltak, 
akik a hangulathoz illő jelmezek-
ben tették meg a távot. 

A hagyományok szerint a Mi-
kulás-futás napján a sportcsar-
nokban ismét teltházas, kiváló 
hangulatú ovis sportfesztivál tette 
teljessé a gyermekek, felnőttek és 
családok számára egyaránt emlé-
kezetes napot. 



V
á

c
i 

H
ír

n
ö

k
  

 •
  

 2
0

11
. 

d
e

c
e

m
b

e
r

14

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.
XII. 19. - XII. 25. 4 5 6 7 8 9 10
XII. 26. -   I. 01. 11 1 2 3 4 5 6
  I. 02. -   I. 08. 7 8 9 10 11 1 2
  I. 09. -   I. 15. 3 4 5 6 7 8 9
  I. 16. -   I. 22. 10 11 1 2 3 4 5
  I. 23. -   I. 29. 6 7 8 9 10 11 1

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.
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.

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: Multiszolg Bt.
Felelős: Kajtor István

Tipográfia: Front Grafika Kft.
Terjesztés: 4 Types Kft.

Megjelenik: 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014

Hirdetésfelvétel:
Front Grafika Kft.

2600 Vác, Naszály út 18.
Tel./Fax: 06-27/502-120
Mobil: 06-30/333-2120,

06-30/9-345-144

Címlapfotó: Ványi Ákos

A naptár elkészítésében nyújtott 
segítségért köszönet dr. Horváth 

Ferenc levéltár igazgatónak és 
Tumbász András fotóművésznek!

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

Készpénzes
autófelvásárlás!

Azonnali 
készpénzkifizetéssel 

megvásároljuk 
gépjárművét!

Sérült és lejárt vizsgás is érdekel.

06(30)636-3000

ELHUNYT VÁCIAK

Juhász János /1949/, Gyetván 
Ferencné sz: Muka Erzsébet /1940/, 
Zsíros Károlyné sz: Fézler Julianna 
/1940/, Józsa Oszkárné sz: Molnár 
Ilona /1937/, Králik Ferenc /1944/, 
Ortmann Istvánné sz: Szentesi Anna 
Gizella /1929/, Botos Béláné sz: Mészá-
ros Ágnes /1953/, Bíró Sándor /1929/, 
Mangosz Vaszilisz /1936/, Kemenes 
Lajos /1920/, Szabó Bálintné sz: Együd 
Julianna /1931/, Kuffart Jánosné sz: 
Rosenberger Mária /1940/, Vásárhelyi 
Józsefné sz: Jánosi Sarolta /1926/, Petre 
Lajos /1955/, Szűcs Józsefné sz: Dudás 
Julianna /1946/, Schottner Józsefné sz: 
Tóth Terézia /1938/, Brandt István Lász-
ló /1944/, Csölle Alajos /1958/, Pénzes 
Gyula /1922./ Vác, Voknát István /1932./ 
Vác, Pintér Lajos /1941./ Vác, Csámpai 
Lajos Gyula /1947./ Vác.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK

Nagy Sándor és dr. Molnár Brigitta

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK

Ogl Mihály és Bogdán Annamária Te-
rézia gyermeke: József, Csernák Tamás 
és Harmati Annamária gyermeke: Ádám, 
Réti János László és Velkei Dóra gyer-
meke: Szonja, Cziráky Gergő és Balogh 
Lívia gyermeke: Csilla Henriett, Katyina 
Miklós és Rudó Adrienn gyermeke: Máté, 
Turcsányi Tamás és Nagy Krisztina gyer-
meke: Zsófi, Homonnai Csaba és Dékány 
Evelin gyermeke: Levente Őrs, Varga Gá-
bor és Hajdu Alexa Éva gyermeke: Júlia, 
Dobrocsi László és Kun Alexandra gyer-
meke: Réka, Laczkó Ottó István és Weisz 
Márta Piroska gyermeke: Boldizsár Ottó, 
Árvai Roland és Rés Edit gyermeke: Hanna 
Edit, Kurdi Sándor Zoltán és Molnár Esz-
ter gyermeke: Júlia, Csáky Attila és Bog-
nár Aliz gyermeke: Aliz, Lajcsok Roland és 
Hámory Eszter gyermeke: Előd, Szili Zol-
tán és Karaba Mária gyermekei: Zsanett 
és Katalin, Bajári Gábor György és Farkas 
Viktória Katalin gyermeke: Kata, Tóth Jó-
zsef és Kiss Mercedes gyermeke: Glenda.




