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ÉS KUPACSATÁK
Több mint százötven 

fi atal tehetség vehetett át 

önkormányzati elismerést. A 

KEK legjobb nyolc csapata 

közé juthat a Váci NKSE.
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DETRE JÁNOS
Az evangélikus lelkész 

advent alatt arra fi gyelmez-

tet, hogy az alapját vesztett 

ember sodródik, ezért job-

ban tesszük, ha életünket 

az örök kősziklára építjük.

KÖZELGŐ 
ÜNNEPEK
Vác főterén karácsonyi vásár, 

Mikulás, Betlehem, bejglisütő-

verseny várja az érdeklődőket. 

Szilveszterkor utcabálon 

koccinthatunk az új évre.

ELŐTÉRBEN 
A KULTÚRA
Jelentős döntéseket hozott a 
testület. Az önkormányzat 
átvállalja a Tragor Ignác 
Múzeum működtetését és 
megalakította a Dunakanyar 
Színház Nonprofi t Kft.-t.

8-9. oldal 11. oldal 5. oldal 6. és 14. oldal

BOLDOG BOLDOG 
NÉVNAPOT!NÉVNAPOT!
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I
sten éltesse városunkat és őrizzük méltóan névadójának 
emlékét. A Vác nevűek a Gergely naptár szerint november 
26-án ünnepeltek. Gyanítom, a legtöbben ma már nem sok 
Vácot ismerünk, egyet viszont igen rég és mindannyian. 

Talán azt sem túlzás leírni, szívünknek kedves, szeretjük, akárcsak 
a 4. századtól VII. Gergely pápa által bevezetett advent heteit.

Csodálatos érzés valamire, valakire úgy várakozni, hogy tudjuk 
reményünk beteljesül. Legújabb kori történelmünk, tapasztalatunk 
alapján  ez nem megszokott. Áthaladva a Nyugati aluljáróban -mi-
közben a Vácra induló vonat felé igyekszünk- sokan úgy érezzük 
nem pont ezt reméltük a rendszerváltástól, mást gondoltunk az EU 
csatlakozástól, s persze lehetne hosszan sorolni, hogy mi magyarok 
mikor vártunk mást, hol és kiktől reméltünk többet.

Ezek sem lényegtelen dolgok, ám advent heteiben még ennél is 
nagyobb, jelentőségteljesebb ügyben várakoztak, immár már több 
mint 2000 éve. Örömhírt mondtak nékik: hogy megszületett a Meg-
váltó. Sokan várták és ma is egyre többen várják Jézus Krisztus 
születésének napját, és nem hiába. Világra jött, a szeretet nyelvén 
szólt, talán ezért is a legtöbben nem értették, megfeszítették, köz-
ben Ő elvette a világ bűneit. A karácsonyt megelőző várakozás az 
eljövetelben eléri jutalmát.

A fáradó év talán legszebb hetei következnek, hisz a már 
leírtakon és az ünnep leglényegibb tartalmán túl a földi élettől 
azt is reméljük, hogy a folytonos rohanás után egy kicsit lassítunk. 
Békésebben fordulunk egymáshoz, talán gyakrabban gondolunk 
arra/azokra akik életünkben igazán fontosak, s ha szerencsénk van 
a reggeli kávét sem forrón és hirtelen isszuk, hanem emberien, mint 
késő délutáni órákban a forralt bort. Roosevelt szerint az élet nem 
mérföldkövekből, hanem pillanatokból áll, ezért ha a képzeletbeli 
fényképes dobozunk kiömlik, szerencsés ha minél több a mosolyra 
fakasztó pillanat.

Karácsony alatt, sőt közeledtével igen nagy esély kínálkozik 
erre, advent várakozásában, készülődésében ez rajtunk is múlik. 
Férfi emberként talán még arról is illik szólni, hogy a legtöbb ott-
honban a hölgyeknek nem egy listán, titkos recepten, csomagoláson, 
porosodó polcon kell átvergődni, mire végül a fenyőn csillog a dísz. 
Sőt! Ahogy várták, remélték, addigra már a fa alatt szeretteik arca 
is csillog és ez minden anyát boldoggá tesz.

Címlapfotó:  Sándor LajosCí l pf tó Sá d L j
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HOLjárunk?
� Annyi biztos, hogy Vácon, de a helyszín pontosabb meghatározását Öntől várjuk. A helyes megfejtők között ajándékot 
sorsolunk. Ha tudja a választ, írja meg nekünk e-mailben, a vacihirnok@vacholding.hu címre. Köszönettel: Váci Városimázs 
Kft. Előző számunk játékának győztese: Horváth Zsuzsa, a helyes megfejtéshez és a nyereményhez gratulálunk! E havi 
feladványunk megfejtéseit szerkesztőségünkbe december 14-ig várjuk.
Előző lapszámunkban a Váci Fegyház és Börtönt látták.
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lesz az iskolának, amely ja-
nuártól állami fenntartásba 
kerül, így állami feladat lesz 
az igazgatói kinevezés.)

A képviselők a művelődé-
si-oktatási és ifjúsági-sport-
bizottság Rusvay Katalin le-
mondása után megüresedett 
külsős tagi posztjára Iványi 
Károlynét, a Madách Imre 
Művelődési Központ igazga-
tóját választották meg, aki le 
is tette az esküt. 

Képviselői 
kérdések

� A november havi munka-
rend szerinti testületi ülésen 
napirend utáni hozzászólásá-
ban dr. Bóth János elmondta, 
hogy az illetékes ügyészség 
határozata a vigalmat lezáró 
vihar kapcsán a polgármester 
által nyilvánosságra tártakon 
túl egyéb megállapításokat 
is tartalmazott, majd felol-
vasta azokat. Fördős Attila 
megismételte: az általa hozott 
intézkedések kapcsán semmi-
féle elmarasztalást nem álla-
pított meg az ügyészség. Ezt 
követően Balkovics Péter is 
felidézte a vihar kitörésének 
körülményeit. 

A kérdések sorát dr. Váradi 
Iván Attila kezdte, aki meg-
köszönte a Gombás-patak 
tisztítását, majd a város el-
hanyagolt területei közül ki-
emelte a Vásártér állapotát 
és a Hősök emléktemploma 
sorsáról érdeklődött.

Katonáné Doman Erika 
két konkrét üggyel össze-
függésben kérdezett rá azok 
lefolyására és a megtett in-
tézkedésekre. Kérdést tett fel 
arról is, hogy lehetséges-e a 
hivatalban pártrendezvény 
(frakcióülés) megtartása. Vé-
gül megköszönte az útkarban-
tartási munkák elvégzését.

Csereklye Károly egy alá-
írásokkal ellátott lakossági 
levelet bemutatva a választó-
kerületében található járda-
szakasz rendbetételét szor-
galmazta, illetve kérte, hogy 
a mellékutcákból is szállítsák 
el az összegyűjtött lombot.

Dr. Bánhidi Péter a hol-
dingtól érdeklődött a Cházár 
András Többcélú Közoktatási 
Intézmény úszásoktatásának 
lehetővé tételéről. Felhívta a 
fi gyelmet, hogy a háziorvosok 
HPV oltásra várják a 10-18 éves 
váci leánylakosok igényét. 

Balkovics Péter a város 
északi részén élőktől kapott 
áramszolgáltatási kérést tol-
mácsolta, majd egy közlekedési 
problémát ismertetett.

Kriksz István a Molnár 
utcai beton csónaklejáró bal-
esetveszélyességére hívta fel a 
fi gyelmet, továbbá megemlítet-
te az ezen a területen található 
illegális szemétlerakást is.

Kiss Zsolt a faültetések le-
hetőségéről érdeklődött és a 
közvilágítás gondjait sorolta. A 
váci kórház igazgatói pályáza-
tának eredménytelensége kap-
csán arra kérdezett rá, miként 
tartja a város a kapcsolatot a 
jelenlegi kórházvezetéssel. 

Dr. Bóth János a hulladék-
gazdálkodási stratégia aktua-
litásairól érdeklődött, majd a 
mélygarázs beruházással ösz-
szefüggésben a várost koráb-
ban képviselő ügyvédi iroda 
dotálására kérdezett rá. 

A város gazdasági 
helyzetéről

A képv iselő-testület 
munkarend szerinti no-
vemberi ülésének egyik 
legfontosabb sarokköve 
volt a város gazdasági 
helyzetének elemzése, va-
lamint a gazdálkodás jö-
vőbeli főbb szegmenseinek 
meghatározása. 
� A 2012-es év első háromne-
gyedének költségvetési teljesí-
téséről Kökény Szabolcs, a pol-
gármesteri hivatal pénzügyi és 
adó osztályának vezetője adott 
tájékoztatást. Az elhangzottak-
hoz csak dr. Bóth János fűzött 
véleményt, eszerint az önkor-
mányzat a likvidhitel ellenére 
az év eddigi időszakában hi-
ánygazdálkodást folytatott.

Ezt követően a testület elfo-
gadta Vác 2013-as költségvetési 
koncepcióját. Kökény Szabolcs 
ismertette azt a gazdasági és 
jogi környezetet, amelynek 

2013-ra figyelembe veendő 
részletei még nagy részben is-
meretlenek, így a városi büdzsé 
koncepciója is sok bizonyta-
lanságot tartalmaz. Az biztos, 
hogy Vác jövő évi költségvetési 
főösszege kevesebb, mint felére 
esik vissza az ideihez képest. 
Fördős Attila polgármester is 
kiemelte, hogy ismeretlenek a 
normatívák, és megemlítette 
az önkormányzatok hitel kon-
szolidációjának lehetőségét. Dr. 
Váradi Iván Attila a koncepció 
oktatásra vonatkozó részleteit 
boncolgatta. Dr. Bóth János 
ezzel kapcsolatban néhány 
kérdést tett fel., majd hangsú-
lyozta, hogy az önkormányzat 
hatásköre az élet több területén 
csökken, vagy megszűnik. Kiss 
Zsolt a koncepciós anyag orszá-
gos gazdasági áttekintését tar-
totta ellentmondásosnak. Dr. 
Jakab Zoltán a bevételnövelés 
és a kiadáscsökkentés fontossá-
gára, illetve veszélyeire hívta 
fel a fi gyelmet, és a prioritások 
szükségességét hangsúlyozta. A 
koncepció egészét 11 támogató 
szavazattal elfogadták, de nem 
kapott többséget a kommunális 
adó emelése, ellentétben a cége-
ket érintő építményadó növelé-
sét célzó elképzeléssel, amelyet 
elfogadott a grémium.

Az idei költségvetési ren-
delet módosítása során jelentő-
sen – több mint hárommilliárd 
forinttal - csökkent a büdzsé 
főösszege, mivel év közben a 
kórház állami fenntartás alá 
került. A likviditási jelentés-
ből kiderült, hogy az önkor-
mányzatnak lejárt határidejű 
szállítói tartozása nincs, a folyó 
bankszámla egyenleg valamivel 
egymilliárd forintot meghaladó 
negatív szaldót mutatott no-
vember közepén. A jövő évben 
az önkormányzat folyószámla 
hitelkerete – a büdzsé sarokszá-
mainak csökkenése miatt – 700 
millió forint lehet.

Rendelet a 
közterületek 
elnevezéséről

A korábbi terveknek 
megfelelően két részlet-
ben tárgyalják meg a váci 
közterületek elnevezéséről 
szóló új rendeletetet  és 
az ennek nyomán végre-
hajtott gyakorlati változ-
tatásokat.

� A novemberi ülés előter-
jesztését jegyző Rainer Péter 
megbízott városi főépítész 
elsőként bemutatkozott a 
képviselő-testületnek, ismer-
tetve életrajzát és építészeti 
hitvallását, továbbá Váccal 
kapcsolatos gondolatait. A 
napirendi témával kapcso-
latosan részletekbe menően 
ismertette az elgondolásokat, 
illetve javaslatait. Kriksz Ist-
ván elnök a rendelettervezet 
eddigi szakbizottsági menetét 
vázolta és felhívta a fi gyel-
met, hogy a közterületek 
nevének esetleges megvál-
toztatása csak a decemberi 
bizottsági és testületi ülés 
témája lehet. A hozzászólá-
sokban többen vitatták az 
elképzeléseket, és hiányolták 
a költségkihatásokra vonat-
kozó elképzeléseket. A több 
mint egyórás vitát követően 
az előterjesztéshez módosító 
indítványokat szavaztak meg, 
majd 12 támogató vokssal el-
fogadták a rendeletet.

Fontos döntések 
a kultúráról

A váci képviselő-testület 
november 22-i ülésén há-
rom, a város kulturális 
életében nagy jelentőségű  
témáról  is döntöttek a 
képviselők.
� A testületi tagok alapos 
helyzetelemzést kaptak a 
Tragor Ignác Múzeum jogállá-
sáról, működéséről és az eset-
leges városi fenntartásba vétel 
már ismert feltételeiről. A dr. 
Schmuczer Istvánné szakbi-
zottsági elnök előterjesztésé-
ben megvitatott határozati 
javaslatok elfogadását követő-
en Fördős Attila polgármester 
vezetésével egy kijelölt tárgya-
lódelegáció fogja lefolytatni 
az intézményátvétel részleteit 
kidolgozó megbeszéléseket az 
illetékesekkel. Ezekre a tár-
gyalásokra a legfontosabb váci 
szempontokat is meghatározta 
a testület. 

Egy másik döntéssel az ön-
kormányzat megalapította a 
Dunakanyar Színház Nonprofi t 
Kft.-t és felhatalmazta a polgár-
mestert a közszolgáltatási szer-
ződés aláírására. Zárt ülésen 
megválasztották a gazdasági 
társaság ügyvezetőjét, Kis Do-
monkos Márkot, akinek java-
dalmazás nem jár. Szintén zárt 
ülésen döntöttek a kft. felügyelő 
bizottságának megalakításáról 
is. A elnök Kovács Ágnes, a 
két további tag Csuka István és 
Mokánszky Zoltán lett.

A Madách Imre Művelő-
dési Központ támogatási ké-
relemmel fordult a képviselő-
testülethez az elavult, és már 
a rendezvények megtartását 
veszélyeztető állapotban lévő 
technikai eszközparkjának fel-
újítása érdekében. A testület 
támogatta a benyújtott elkép-
zeléseket és a jövő évi költség-
vetésnél fi gyelembe veszik a 
közel tízmilliós igényt.

DÖNTÖTT A TESTÜLET DÖNTÖTT A TESTÜLET

Két rendkívüli testületi ülés
Az éves munkarend sze-
rinti októberi és novem-
beri képviselő-testületi 
tanácskozás között két 
alkalommal is rendkívüli 
ülést hívott össze városunk 
polgármestere.

Az október 29-én reggel 
megtartott tanácskozáson két 
napirendi téma szerepelt.

Vác Város Önkormányzata 
októberi ülésén elfogadta a 
2013. január elsejétől érvé-
nyes hulladékgazdálkodási 
koncepciót, mely szerint 
a város saját kézbe veszi a 
hulladékkal összefüggő teen-
dőket. Ezzel összefüggésben 
megalapították a Váci Hulla-
dékgazdálkodási Kft-t, amely 
székhelye a Deákvári fasor 2. 
szám alatti telephely lesz, és 
később integrálódhat a Váci 
Városfejlesztő Kft-be. Nyílt 
ü lésen döntöttek arról is, 
hogy a cég ügyvezetői állás-
helyére pályázatot írnak ki. 
Egyben megbízták a polgár-
mestert, hogy a cégalapítás-
hoz szükséges okmányokat, 
dokumentumokat írja alá. A 
vita nyílt részében Katonáné 
Doman Erika és dr. Bánhidi 
Péter javasolt módosításokat 
a határozati javaslathoz, míg 
dr. Váradi Iván Attila jogi 
kérdéseket tett fel.

A témával összefüggő sze-
mélyi kérdéseket zárt ülésen 
tárgyalta a testület. Erről 
Fördős Attila polgármester 
adott tájékoztatást. Eszerint 
a kiírt pályázat eredményes 
lezárultáig – a határozatlan 
időre megválasztott ügyve-
zető kinevezéséig – dr. Tar 
Györgyöt bízzák meg eme 
feladatok ellátásával. Megtör-
tént az új kft. könyvvizsgáló 
cégének kijelölése is, és úgy 
döntöttek, hogy a felügyelő 
bizottság tagjai egyezzenek 
meg a holding tevékenységét 
felügyelő grémium tagságával 
(Csuka István, Kovács Ágnes 
és Mokánszky Zoltán).

Az ülés másik napirendi 
pontját ismét nyílt ülésen vitat-
ták meg. Ennek témája az volt, 
hogy a város induljon-e azon a 
pályázaton, amely maximáli-
san ötmillió forintot biztosít a 
települések számára szoborállí-
tásra. Mint ismeretes, a váci I. 
világháborús emlékmű újraál-
lítása már 1999-től napirenden 

szerepel. Két főtéri elhelyezési 
lehetőségre tettek javaslatot 
az előterjesztésben: a fehérek 
temploma mellett, illetve a tér 
északi részén található terüle-
ten, a mostani Mária-oszlop 
áthelyezésével. Közel félórás 
vita után - amely érintette a 
pályázhatóságot, a költségeket 
és a szoborcsoport helyét - a 
testület kilenc támogató szava-
zattal úgy határozott, hogy a 
város beadja a pályázatát.

November 7-én két pályá-
zathoz csatolandó hiány-
pótlás tárgyában tartottak 
néhány perces rendkívüli 
testületi ülést.

A tanácskozáson kilenc 
képviselő volt jelen. Bevezető-
jében Fördős Attila indokolta 
a rendkívüli összehívás okát, 
majd a jelenlévők egyhangúlag 
elfogadták a napirendet. Első-
ként az októberi testületi ülés 
döntése értelmében az önhibáju-
kon kívül hátrányos helyzetben 
lévő önkormányzatok pályázati 

alapjából (ÖNHIKI) igényelt 
kétszáz millió forintos kérelem 
hiánypótlása került szóba. En-
nek kapcsán Kökény Szabolcs, 
a pénzügyi és adó osztály veze-
tője emlékeztetett arra, hogy az 
évenkénti két alkalomra maxi-
mált pályázati beadás lehetősé-
géből Vác korábban már elnyert 
az első kérelmére több mint 
százmilliós forrást. A benyújtott 
második pályázathoz azonban a 
Magyar Államkincstár jelezte, 
hogy további önkormányzati ha-
tározatok elfogadása szükséges. 
Ezeket a testület vita nélkül, 
egyhangúlag el is fogadta.

A második témakör a július 
végi vihar által okozott károk 
enyhítésére beadott vis maior 
pályázat módosítása volt. Egy-
részt az adattartalom rögzítését 
kellett technikai jellegű változ-
tatással módosítani, másrészt 
a korábban elfogadott önkor-
mányzati önrész csökkentésé-
re volt mód. Ezeket a változ-
tatásokat az ülésen jelenlévők 
(Fördős Attila polgármester, 
Pető Tibor és Mokánszky Zol-
tán alpolgármester, valamint 
Balkovics Péter, Csuka Ist-
ván, Katonáné Doman Erika, 
Kászonyi Károly, Kriksz Ist-
ván és dr. Schmuczer Istvánné 
képviselő) szintén vita nélkül 
egyhangúlag fogadták el.

Előtérben a 
gazdaság és a 
kultúra

� Fontos gazdasági és kul-
turális döntések születtek 
Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 
november 22-i ülésén.  A 
tanácskozás tárgyalási 
összideje közel öt óra volt 
és minden képviselő részt 
vett rajta.

Az ülés elején dr. Jakab 
Zoltán kapott szót, aki beje-
lentette, hogy – baloldali elveit 
és párttagságát megtartva – a 
jövőben a szocialista frakción 
kívül kívánja ellátni képviselői 
munkáját. Dr. Bóth János ezzel 
kapcsolatosan elmondta, hogy 
képviselőtársa döntését a frak-
ció tudomásul veszi, ám annak 
további pártkövetkezményei 
lesznek. A folytatásban – még 
a napirendi sor előtt - jelentés 
hangzott el a bizottságok és a 
polgármester átruházott ha-
táskörben hozott döntéseiről, 
valamint a lejárt határozatok 
végrehajtásáról, továbbá tájé-
koztató következett a jelentő-
sebb beruházásokról és határidő 
módosításra is sor került.

A napirend elfogadása után 
elsőként az idei első három ne-
gyedév költségvetési teljesítésé-
ről szóló tájékoztatót tárgyalták 
meg, majd a 2013-ra tervezett 
büdzsé koncepciójának vitája 
volt soron. Az aktuális költség-
vetési rendeletmódosítás és a 
likviditási jelentés után meg-
határozták az élelmezési nyers-

anyagköltség számait. Bemutat-
kozott Reiner Péter megbízott 
városi főépítész, majd hosszas 
vita után új rendeletet alkottak 
a közterületek elnevezésekről. 
Az értékvédelemről szóló ren-
delet módosítását követően a 
grémium elé került az oktatási 
intézmények statisztikai össze-
sítője, valamint a mélygarázs 
beruházás állásáról szóló be-
számoló is. A Vác és Környéke 

TDM Nonprofit Kft. évközi 
helyzetértékelése és pályázati 
beszámolója után városrendezé-
si témák következtek. A múzeu-
mi feladatátvétellel összefüggő 
aktualitások megvitatása után 
többek között döntés született a 
Dunakanyar Színház Nonprofi t 
Kft. megalapításáról és a mű-
velődési központ támogatási 
kérelméről is. 

Az Egyebek tárgysorozat-
ban elsőként most is a napi-
rend utáni felszólalások és a 
képviselői kérdések hangzot-
tak el, majd óvodai alapító 
okiratokat módosítottak. A 
testületi ülés nyílt tárgyalásos 
szakasza egészségügyi témák-
kal és a holding szeptember 
havi tevékenységéről szóló 
beszámolóval zárult.

A tervek szerint az esz-
tendő utolsó testületi ülésére 
december 13-án kerül sor. 

A zárt ülés 
döntései

A testületi tanácskozás 
zárt részéről Fördős At-
tila polgármester adott 
tájékoztatást.
� Eszerint a közbeszerzési 
munkacsoport üléséről és a be-
szerzési munkacsoport elbírált 
pályázatairól szóló tájékozta-
tóhoz nem érkezett kérdés és 
vita sem volt. 

A testület 2012. december 
31-i határnappal közös meg-
egyezéssel megszüntette a Váci 
Városfejlesztő Kft. egyik ügy-
vezető igazgatójának, Buchwald 
Imrének megbízási szerződését. 
(A gazdasági társaság eredetileg 
a Főtér-Főutca projekt második 
ütemének menedzselésére jött 
létre, ennek ügyvezetője volt 
Buchwald Imre, akinek megbí-
zatása a beruházás lezárultával 
okafogyottá vált.) 

A testület Salamon Tamás 
(Madách Imre Gimnázium, 
igazgató) határozott idejű 
közalkalmazotti jogviszonyát 
azonnali hatállyal megszün-
tette, egyúttal határozatlan 
időre megbízta Horváth Edit 
igazgatóhelyettest az igaz-
gatói feladatkör ellátásával. 
Ugyanakkor megváltoztatták 
az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatát: a 
két igazgatóhelyettesi stá-
tuszt megszüntették. (Ezzel 
egyetlen megbízott vezetője 
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Érmes diákolimpikonok elismerése
Városunk iskoláinak tanulói az elmúlt oktatási évben is 
kiválóan szerepeltek a különböző sportágak diákolimpiáin. 
Tizenötödik alkalommal díjazta a város a sportversenyeken 
érmes helyezést elérőket, felkészítő tanáraikat, edzőiket.

A Boronkay György Műszaki Kö-
zépiskola és Gimnázium tornacsar-
nokába több mint 150 sporttehetség 
kapott meghívást, hogy teljesítmé-
nyéért átvegye a városi önkormányzat 
elismerését. A Himnuszt követően 
Mokánszky Zoltán sportért felelős 
alpolgármester köszöntötte a díjazotta-
kat és gratulált, hogy szorgalmukkal, 
kitartásukkal nemzedékük elé példát 
állítanak, emellett öregbítik váro-
sunk hírnevét. Ezt követően a Puente 

Sportegyesület akrobatikus tornászai 
ragadtatták tapsra előadásukkal a 
jelenlévőket. Az alpolgármester dr. 
Schmuczer Istvánné szakbizottsági 
elnökkel közösen adta át az általá-
nos iskolás sportolóknak és a közép-
iskolás diákoknak az elismeréseket, 
majd a tanárok, edzők vehették át az 
emlékdíjakat. Az ünnepség a Szózat 
eléneklésével zárult.

(A díjazottak névsora megtalálható 
a www.vac.hu honlapon.)

Színes diplomás peda-
gógusok köszöntése

Az oktató-nevelő pályán több év-
tizede dogozó pedagógusokat a 
Váci Értéktárban köszöntötték.
� A korábban váci iskolákban tanító 
színes diplomás pedagógusok nosz-
talgikus városi ünnepségén az Árpád 
Fejedelem Általános Iskola, valamint 
a Radnóti Miklós Általános Iskola 
tanulói kedveskedtek műsorral az 
50-60-65 és 70 éve diplomát szerzett 
örökifjú tanároknak. Fördős Attila 
polgármester köszönetet mondott a hét 
pedagógusnak azokért a rendkívüli erő-
feszítésekért, melyekkel a gyermekek-
ből tudással, ismeretekkel felvértezett 
felnőtteket neveltek. A jubiláló peda-
gógusokat az utolsó munkahelyükként 
szolgáló oktatási intézmény igazgatója 
méltatta, ismertetve az iskola egyko-
ri tanárának szakmai életútját és a 
személyes emlékeik felidézése után 
virágcsokorral köszönték meg több 
évtizedes fáradozást. Hatvanöt éves 
jubileuma alkalmából vas díszoklevelet 
vehetett át Fábián József, Nemeskéri 
Ferencné, Sík Jánosné és Tóth Lászlóné. 

Hat évtizede kapta diplomáját, ezúttal 
pedig gyémánt díszoklevelet vehetett 
át Demjén Jánosné. Félévszázados 
jubileumát ünnepelhette, és kapott 
arany díszoklevelet Bakter Ferencné 
és Hámory Endréné. A közelmúltban 
elhunyt Temesvári Jánosnéra a Karolina 
Katolikus Általános Iskola igazgatója, 
Szalárdy Attila emlékezett. 

(A színes diplomások méltatása a hiva-
talos városi weboldalon megtalálható.)

A szociális munka napja
Vácott immár több mint egy év-
tizede közös városi rendezvény 
keretében emlékeznek meg a Szo-
ciális Munka Napjáról. 
� Az elmúlt esztendőkhöz hason-
lóan ezúttal is egész napos szakmai 
konferencia kísérte a rendezvényso-
rozatot, amelynek a városháza tanács-
kozó terme adott otthont. November 
10-én délelőtt a hivatalos köszöntőt 
követően, Vác Város Polgármesteri 
Hivatala és Vác Város Szociális Intéz-
ményei által szervezett konferencián 
szakemberek tartottak előadásokat, 
megosztva tapasztalataikat a gyer-

mekvédelem problémakörétől az 
időskorúak ellátásáig. A résztvevők a 
konferencia alatt megismerkedhettek 
a jogszabályi változások lényegével 
is. A hivatalos városi ünnepségre 
kora délután került sor, ahol a Fónay 
-HUMÁNIA- Társulat műsora zárta 
keretbe a programot. Köszöntőjében 
Szmolár Attila, az Idősek Otthona és 
Klubja igazgatója beszélt a szociális 
munka fontosságáról, a humánum és 
a segítségnyújtás szükségességéről. 
Ezt követően dr. Bánhidi Péter, az 
egészségügyi és szociális bizottság 
elnöke nyújtott át elismerő oklevele-
ket a helyi szakirányú intézmények 
kimagasló munkát végző dolgozói-
nak. Vác Város Önkormányzata egy 
évtizede alapította meg az évente 
adományozható Vác Város Szociális 
Munkáért kitüntető címet, amelyet 
Bartha Gyulának, a szociális osztály 
vezetőjének méltatása után ebben az 

esztendőben Szelényi Sándorné, a 
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézmé-
nye Baba utcai bölcsőde és speciális 
csoport vezetője vehetett át. 

(A kitüntetett méltatása a városi web-
oldal hírénél olvasható.)

Korszerűbb 
kommunikációs hálózat

Október közepétől új kommuni-
kációs hálózat látja el az önkor-
mányzat ez irányú feladatait.
� A város közbeszerzési pályázatán 
az ACE Telecom nyerte el a fejlesz-
tés lehetőségét. A cég az elmúlt hetek 
során új hálózatot épített ki, amely 
222 telefonkészüléket kapcsol össze, 
valamint 23 önkormányzati fenntar-
tású intézmény 44 telephelyén biztosít 
internet elérést. Az új infrastruktúra 
közel felére csökkenti az önkormányzat 
ilyen célú költségeit. A hivatal, illetve 
a városi intézmények telefonszámai 
nem változtak, az önkormányzati 
alkalmazottak egymás között pedig 
díjmentesen beszélhetnek.

Várják a véleményeket
Vác Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a szeptemberi plená-
ris ülésén rendeletet alkotott arról, 
hogy a tervezett rendeleteket még 
a bizottsági és testületi vita előtt 
társadalmi véleményezésre kell 
bocsátani.
�  Ennek megfelelően a város 
hivatalos weboldala, a www.vac.hu 
címen elérhető honlap az előírásoknak 
megfelelően közzéteszi a tervezetek 
szövegét és egyúttal biztosítja az 
online véleményezés lehetőségét. 
Ennek elérési útvonala: www.vac.hu/
index.php?page=velemenyezes. Az itt 
található ismertető alapján a mellékelt 
és letölthető rendelettervezethez a 
megadott időpontig lehet eljuttatni - akár 
postai úton, a polgármesteri hivatalhoz 
címezve - a hozzászólásokat.

Körzeti megbízotti 
iroda Alsóvárosban

Mint azt dr. Nagy László rendőr 
alezredes, váci rendőrkapitány a 
képviselő-testületi ülésen tartott 
éves beszámolójában megígérte, 
városunk különböző pontjain kör-
zeti megbízottak látnak el területi 
feladatokat. 
� Alsóvároson, a Földváry tér 3. szám 
alatt november 13-án adták át az irodát. 
Az eseményen Fördős Attila polgármes-
ter emlékeztetett rá, hogy évtizedekkel 
ezelőtt már sikeresen működött körzeti 
megbízott Vácott. Különösen fontosnak 
tartotta, hogy a Dunakanyar szívének 
egyik legsűrűbben lakott lakótelepén 
ezentúl kutyásrendőr-járőrözéssel is 
vigyázza a lakók nyugalmát. A köz-
biztonság javítása érdekében fontos 
lépésnek mondta, hogy a polgárok 
testközelben érezhetik a rend őrének 
jelenlétét. Fördős Attila ezt követően 
átnyújtotta az önkormányzat által in-
gyenesen biztosított helyiség kulcsát. 
Köszönő szavaiban dr. Nagy László 

vázolta a váciak érdekében hozott 
aktuális intézkedések egy részét is, 
kiemelve a máshol már jól működő 
körzeti megbízotti rendszer pozitív 
befolyását a közbiztonságra. Reményét 
fejezte ki, hogy a Földváry téri iroda 
működése is beváltja a hozzá fűzött 
reményeket.  Mokánszky Zoltán al-
polgármester pedig az önkormányzat 
nevében ígérte meg, hogy a jövőben 
is minden tőlük telhetőt megtesznek 
a lakosság nyugodt életvitelének biz-
tosítása érdekében. Vácott a Földváry 
téri mellett Kisvácon, Deákváron és 
a Zrínyi utcai kapitányság épületén 
belül alakítanak ki körzeti megbízotti 
irodát, ahol a fogadóórák időpontja 
mellett a megbízott elérhetőségei is 
megtalálhatók lesznek. 

Az adósságok 
átvállalásával segíti 
a kormány az 
önkormányzatokat

� Térségünkben is tárgyalnak az ön-
kormányzatokkal az adósságok állami 
átvételéről. Az 5000 lakos alatti tele-
pülések adósságállományát december 
1-jével 100%-ban vállalja át az állam, 
így több település megszabadulhat régi 
tartozásaitól. Harrach Péter a válasz-
tókerület képviselője is egyeztetett az 
érintett településekkel, a városi televí-
ziónak elmondta: az 5000 lélekszám fe-
letti települések esetében 40-50-70%-ban 
várható az adósság átvállalása. 

Konferencia és 
családtervezés

� „A keresztény család Európa jö-
vője” mottóval tartottak nemzetkö-
zi konferenciát a váci Apor Vilmos 
Katolikus Főiskolán. A szakmai 
fórumon többek között francia és 
német professzorok beszéltek a csa-
ládmodellről, a családok társadalmi 
szerepéről és legfőbb értékeiről. Mint 
megtudtuk, a főiskolán minden diák 
hallgatója a családpedagógiai tan-
tárgynak, mely által fejleszthető az 
önismeret és a kapcsolat építésért 

való képesség. Ezek olyan tudásele-
mek, amelyek akár egy házasság 
stabilitását is garantálhatják, vagy 
a párválasztásban lehetnek nagyon 
hasznosak–vélekedett dr. Fülöpné 
Erdő Mária a főiskola rektora.

Városvezetői 
tájékoztató a kulturális 
intézmények sorsáról

� Kétnapos turisztikai konferenciáról, 
a Váci Értéktár és a Tragor Ignác Mú-
zeum sorsáról, a közétkeztetés jövőjéről 
és a járási hivatal oktatási vezetőjéről 
is értesültünk a lapzártánkat megelőző 
városvezetői sajtótájékoztatón, melyen 
Papp Ildikó, a Vác és Környéke TDM 
Nonprofi t Kft. ügyvezetője is részt vett. 
Papp Ildikó szólt a Turizmus Zrt. által 
évente kétszer megrendezett országos 
Tourinform-találkozóról, melynek idén 
Vác volt a házigazdája. Mint megtud-
tuk, az első napon a Magyar Turizmus 
Zrt vezérigazgatója és Fördős Attila 
köszöntötte a konferencia résztvevőit, 
majd szakmai előadásokra került sor, 
melyben bemutatták a város turisztikai 
látnivalóit, értékeit és kincseit. A talál-
kozó második napján a szakemberek 
városnézésen vehettek részt, ahol az ide-
genvezetők segítségével a legfontosabb 
műemlékeket és azok történelmi hátte-
rét ismerhették meg. A közművelődési 
intézmények jövőjéről sajtótájékoztató 
keretében szólt Fördős Attila polgár-
mester. Mint megtudtuk, e területen 
új feladatot kap a város, hisz 2013-ban 
várhatóan átveszi a Tragor Ignác Mú-
zeum működtetését. A polgármester 
arról is szólt, hogy az intézmény 42 
millió forintos költségvetéssel kerül a 
városhoz, melyből 26 millió forint nor-
matív támogatás, amihez még adódnak 
pluszként saját bevételei. A városnak a 
múzeum működéséhez évente 10 millió 
forint támogatást kell adni, emellett cél, 
hogy Vácnak legyen egy helytörténeti 
múzeuma. A polgármester arról is szólt, 
hogy a minisztériumi tárgyalások során 
elhangzott, a város a teljes anyagot át-
venné, tehát azokat az értékeket is, me-
lyek jelenleg más múzeumoknál vannak 
kiállításon. Fördős Attila ígéretet kapott 
arra vonatkozóan is, hogy a múzeum-
hoz tartozó épületek a jövőben újra a 
városhoz tartoznak. A testület felhatal-
mazásával tárgyaltak a Váci Értéktár és 
a levéltár sorsáról is. Az előbbi Tragor 
Ignác Múzeumba történő integrálását 
nem, míg a Madách Imre Művelődési 
Központba való beolvasztását támogatja 
a minisztérium. A művelődési központ 
és a könyvtár fi nanszírozására jelenleg 
az önkormányzat, a városüzemeltetési 
költségekkel együtt több mint 1 mil-
liárd forintot költ, amihez 94 millió 
forint normatív támogatást kapott. Most 
Pető Tibor alpolgármester lobbijának 

köszönhetően 40 millió forintot kap a 
közművelődés egyedül – jelentette be a 
polgármester. Tárgyaltak a Vác Városi 
Levéltár jövőjéről is. Ezt az intézményt 
a város átadná a Nemzeti Levéltárnak. 
Mint kiderült, ha átadják, akkor hozzá-
járulást kell fi zetnie a városnak a fenn-
tartásért. Ezért megvárják, hogy ebben 
az esetben mennyit kellene fi zetni, és 
azt összevetik az intézmény jelenlegi 
költségvetésével. Amennyiben nem nagy 
a különbség még az is lehet, hogy a 
város megtartja a levéltárat. Pető Tibor 
alpolgármester tájékoztatást adott arról, 
hogy a közelmúltban a várost megkeres-
te a Magyar Államkincstár azzal, hogy 
mérje fel a város területén lévő összes 
oktatási intézményben a közétkeztetés-
sel kapcsolatos helyzetet, fi gyelembe 
véve a nyersanyagköltséget, továbbá, 
hogy hány főt látnak el. Mint kiderült, 
a jövőben elképzelhető, hogy a nem 
városi fenntartású oktatási intézmények 
közétkeztetését is az önkormányzat-
nak kellene ellátni. Bár ez kissé meg-
nehezíti a vállalkozásba kiszervezést, 
hamarosan kiírhatják a városi iskolák 
étkeztetésére a közbeszerzési pályázatot. 
Amit fontosnak tartunk és elvárunk 
a vállalkozóktól, azt három pontban 
lehet felsorolni: munkahelyek megtar-
tása, továbbfoglalkoztatás, gazdaságos 
működés, a műszaki eszközök felújítá-
sa – hangsúlyozta az alpolgármester. 
Mokánszky Zoltán alpolgármester arról 
beszélt, hogy tárgyaltak a járási hivatal 
oktatásért felelős vezetőjével, Günther 
Miklósnéval, akivel áttekintették az 
oktatási feladatokat. Az alpolgármester 
gratulált a Szobi járás oktatási vezető-
jének, Verebélyi Ákosnak.

Szépkorúak 
köszöntése 

� Mór Béláné, Erzsike néni és Lantos 
Istvánné, Ilonka néni 2012 novemberé-
ben ünnepelte 90. születésnapját. Szép-
korú honfi társainkat, Orbán Viktor 
Magyarország miniszterelnöke által 
aláírt oklevéllel és virágcsokorral kö-
szöntötte Fördős Attila Vác város pol-
gármestere és Bartha Gyula, a szociális 
osztály vezetője.

Lantos Istvánné (Ilonka néni)
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Létszámában gyarapszik a gyülekezet?
Az evangélikus gyülekezet sta-

tisztikai mutatói ezt jelzik. Évek óta 
többeket keresztelünk, mint ahányan 
elhaláloznak. A gyülekezet területe 
magához öleli a Dunakanyart egészen 
Zebegényig. A körzetben élő evangéli-
kusok száma 1400 lélek.

Reményteli a jövő? A gyülekezetnek 
milyen tervei vannak?

 Elkeseredésre nincs okunk, mert Jézus 
Krisztus a reménységünk rendíthetetlen 
alapja. Fontosnak tartom az alkalmas idő 
kihasználását. Ha valami korai, akkor azt 
elkapkodjuk. Ha pedig sokáig rágódunk 
rajta, akkor lekéssük, vagy megromlik. 
Okosan akarunk élni az időben. Az 
evangélikus gyülekezetet szeretném egy 
olyan élő és erős közösségnek tudni, amely 
biztonságot sugároz, vonzó és megtartó 
közösséget jelent a híveknek.

Ideje, ereje szerint hol tud leginkább 
segíteni?

A lelkészi szolgálat ünnepe és csúcs-
pontja ha a lelkipásztor a szószékre áll. 
Fantasztikus ajándék, amikor az ember 
Isten igéjét hirdetheti. Természetesen 
vannak hétközi feladatok. Szeretek 
gyerekek között lenni, tanítani. Örülök 
a hittanosoknak. Néha bosszankod-
va bánkódom a szülői közömbösség 
falaiba ütközve. Szívesen találkozom 
az öregotthonokban élőkkel, a váci 
kórházak betegeivel. Tagja vagyok az 
evangélikus egyházunk zsinatának. A 
közéletben is igyekszem jelen lenni.

Többek között a fi nn magyar baráti 
társaság elnökeként is tevékenykedik.

Eleven kapcsolatunk van a fi nnor-
szági Järvenpää városával. A testvérvá-
rosi szerződés 2014-ben lesz harminc 
éves. 1987-től a város két evangélikus 

közössége élő testvér gyülekezeti 
kapcsolatot ápol. Minden évben ta-
lálkozunk. Az egyházi kapcsolat révén 
közel félezeren járhattak Finnország-
ban, és tapasztalhatták meg Krisztus-
ban a közösség határokon átívelő és 
nemzeteket összekötő élményét. Így 
talált meg a felkérés, hogy a városi 
Finn Magyar Baráti Társaság elnöki 
tisztségét betöltsem.

A közösségi élet mellett a rendszeres 
mozgásra is gondot fordít?

A lelkészi szolgálat szellemi, lelki 
és fi zikai igénybevétel. Sajátos állóké-
pességre van szükség. A heti 17 hit-
tanórát, a hétközi esti alkalmakat, a 
temetési szolgálatokat, a gyülekezettel 
kapcsolatos anyagi, személyi problé-
mákat, a hívek gondjainak sokaságát, 
három négy istentiszteletet tartását 
zsinórban, és köztük levezetésként 
autót vezetni, sajátos terhelés. Ki-
kapcsolódásként van horgászbotom, 
van kerékpárom, van sílécem, akad 
focilabda, röplabda vagy teniszlabda 
és gomba az erdőben.

Adja magát, hogy futballpályán 
hátvédként szolgáljon, hisz a védelem 
tengelyében is hasznos egy kőszikla.

Ezek szerint látta a fi nnországi foci-
meccs képeit! Legutóbb épp náluk öltöt-
tünk mezt, a  testvér gyülekezeti találkozó 
előtt érkezett a kérés, hogy vigyünk sport-
felszerelést, hisz focizni fogunk. Lesz, 
ami lesz! Az utazók elvállalták. Lelkész, 
kántor, gondnok, presbiter elég különös 
„csapat”, még profi  sebész is volt köztünk! 
Vendéglátóink a mérkőzést komolyan 
vették, mi sem tehettünk másként. 

Konkrétabban?
3:1-re nyertünk és valóban hátul 

játszottam.

Az alapokat időben kell letenni. 
Ezért volt olyan fontos egy evangélikus 
óvoda alapítása?

1993. őszén kétoldalú tárgyalások 
kezdődtek a város vezetői és az egyházi 
felekezetek képviselői között. Előkerült 
az egyházi fenntartású iskolák ügye. Le-
hetőség nyílt egy evangélikus fenntartású 
óvoda létrehozására. A politikailag bi-
zonytalan helyzetben, egyházi felsőbb-
ségünk támogatásának is köszönhetően 

kitartottunk. Érezzük a városban élők 
bizalmát. Évek óta „áldott terhünk” a 
jelentős túljelentkezés. Az Erzsébet utca 
irányába egy csoportszobával, melegítő-
konyhával és kiscsoportos foglalkozások-
ra alkalmas helyiségekkel bővítjük az in-
tézményt. A tervek elkészültek. Gyűjtjük 
az anyagi forrást. Az evangélikus óvoda 
létrehozása egyértelműen jó döntésnek 
bizonyult. Megelevenedést hozott a gyü-
lekezet és a város életébe is.

Szolgálatának egyik legfontosabb céljá-
nak tekinti, hogy rámutasson az egyetlen 
és rendíthetetlen kősziklára. A felnőtt tár-
sadalom mindennapjaiban lelkipásztorként 
mire kell leginkább fi gyelmeztetni a mai 
kor emberét?

Korunk emberét arra kell fi gyelmeztet-
ni, hogy vigyázzon magára. Szeretném le-
szögezni, teológus vagyok és nem geológus. 
A geológus hivatásszerűen foglalkozik a 
kőzetekkel, a teológus az egyetlen kősziklá-
ra – Jézus Krisztusra – mutat, és őt hirdeti. 
Kedves igém Máté evangéliumából az az 
útravaló, amivel Jézus kiküldte, mintegy 
terepgyakorlatra a világba tanítványait. 
„Legyetek okosak mint a kígyók és szelí-
dek mint a galambok!” A hegyi beszédet 
lezáró kép az okos házépítő, családépítő, 
vállalkozó emberről szól, aki a kősziklára 
építette a házát, a házasságát, a családját, a 
vállalkozását, a jövőt. Aztán jött az áradat 
és megmaradt. Ez a tudatosan megélt hit. 
Pál apostol is emlékeztet: „Más alapot senki 
nem vethet a meglévőn kívül, aki maga 
Jézus Krisztus.”

Elég erős értékekre építjük jelen társadal-
munkat, lelkileg, erkölcsileg, szellemileg?

Jólét nincs hitbeli, erkölcsi, szellemi 
rendeződés nélkül! A kizárólag anyagiak-
hoz kötött jólét pedig utópia. Carl Eichorn 

írja: „Ott, ahol minden a pénz körül forog, 
valami belső sivárság és üresség uralkodik. 
Még a gyermekek is másképpen nőnek fel 
ilyen helyen. Már korán belekerülnek ők 
is a földi javakért folytatott hajszába és 
nem csoda, ha szüleik pontos tükörkép-
évé válnak...” Az alapját elvesztett ember 
sodródik. Hitében, erkölcsében, szellemi-
ségében tartását veszti. Ezt ismerte fel 
végre a nemzeti oktatásügy, ámde lehet, 
túl későn. Az alap nélküli, gyökértelen 
nemzedékek alkotják a nemzetet. A Biblia 
szerint minden életújulás és fellendülés 
kezdete az Isten-kapcsolat rendezése. Ad-
vent munkára ösztönző időszak. Legyen 
a görbe út egyenessé és a göröngyös si-
mává! A Sorsfordító - testté lett Ige - jön 
el hozzánk. Advent időszaka a rosszal és 
szeretetlennel való leszámolás, amiből 
minőségében jobb, élhetőbb, szerethetőbb 
és emberségesebb élet származik. 

Gyakran utal rá lelkipásztorként, milyen 
fontos, hogy cselekvő emberek legyünk.

Egy lelkész mikor cselekvő igazán? 
Szolgálata és mindennapja miként lesz 
iránytű?

Lelkész családból származom, édes-
apám, nagyapám a nap 24 órájában lel-
készek voltak. A XVI. századtól kezdve 
az evangélikus lelkészek neve után a 
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Interjú: Detre János evangélikus lelkésszel

„Korunk emberét gyakran kell fi gyelmeztetni, hogy vigyázzon magára.”

A bölcs ember 
kősziklára építkezik

A lelkész prédikációját hallgatják, az életét olvassák. Detre János 
közel 20 éve szolgál Vácon, az evangélikus gyülekezet vezetője-
ként nemcsak iránytű, hanem cselekvő ember is. Az evangéliku-
sok alapítottak a városban óvodát, megújították intézményeiket, 
és mindenekelőtt igyekeznek életüket és minden dolgukat kő-
sziklára építeni. A gyülekezet életéről, mindannyiunk életéről és 
az advent lehetőségeiről Detre Jánossal beszélgettünk.

INTERJÚ

� 1546-ban érkezett Vácra Bogdásai 

András aki Wittenbergben tanult. 

Nagy valószínűséggel Luther 

tanítványa lehetett.

� 1836-ban pünkösdhétfőn tartot-

ták az első nyilvános evangélikus 

istentiszteletet Vácon a Paradicsom 

utca (ma Báthory utca) 162. számú 

ingatlan kertjében, egy eperfa alatt.

� 165 éve, 1847-ben a váci evan-

gélikus egyházközösség önálló 

anyagyülekezetté lett.

� A templomra gyűjtött pénzről a 

jegyzőkönyvben az áll:

 „letesszük a végveszélyben levő 

haza oltárára”

� 1849-ben a szabadságharc bukását 

az evangélikus egyház is megszen-

vedte. A templomépítésre befolyt 

adományok 1/3-át a váci evangé-

likus gyülekezet felajánlotta a hős 

szabadságharcosok támogatására. 

1850 februárjában a lelkész lemon-

dott lelkészi állásáról, és távozását 

követően két rendkívül nehéz és 

kritikus hónap következett.

� A reménytelenség sötétségében 

1850 áprilisában Fabó András 

ősagárdi lelkész a váci, a rádi és a 

penci evangélikusokat egybegyűjt-

ve önálló gyülekezetet szervezett. 

1850 nyarán ismét saját lelkésze 

volt a gyülekezetnek.

� Bérelt teremben tartottak iskolai 

foglalkozásokat, vasárnaponként 

pedig istentiszteletet.

EVANGÉLIKUSOK VÁCON ÉS KÖRNYÉKÉN

� 1517. október 31-én Luther Márton a 

wittenbergi vártemplom kapujára sze-

gezte 95 tételből álló vitairatát. Ennek 

1. tétele így hangzik: Jézus azt akarja, 

hogy a hívek egész élete bűnbánatra 

térés legyen.

� A reformáció központi személye Jézus 

Krisztus.

� Luther Márton nem azt kérdezte: Mi 

a bajom a katolikus egyházzal, vagy a 

pápával? Luther kérdése így hangzik: 

Hol találom meg az igazságos Istent? 

A választ a Római levél tanulmányozá-

sa közben kapta meg: „Az igaz ember 

hitből fog élni.”

� Luthert nagyon bántotta, sőt bosszantot-

ta, amikor meghallotta, hogy a reformá-

cióval szimpatizálók  lutheránusoknak 

nevezték magukat. „Először is kérem 

azt, hogy az én nevemet ne emlegessék, 

s ne lutheránusoknak, de keresztyének-

nek nevezzék magukat. Mert mi Luther? 

Hisz a tan nem az enyém! Azután meg 

senkiért nem feszítettek keresztre. Mi-

ként jönnék hozzá én szegény, ocsmány 

féreg, hogy Krisztus gyermekeit az én 

szerencsétlen nevemről nevezzék el.”

� Az evangélikus egyház tanításának 

összefoglalása az 1530-ban az 

augsburgi birodalmi gyűlésre beter-

jesztett ágostai hitvallás.

� Napjainkban 74 millió evangélikus él a 

földön, több mint 37 millió Európában. 

Világszervezetük a Lutheránus Világ-

szövetség. Székhelye: Genf.

� A legnagyobb számban Németország-

ban (12,9 millió), Svédországban (6,8 

millió), Finnországban (4,5 millió), 

Dániában (4,5 millió) és Norvégiában 

(4 millió) találunk evangélikusokat.

� Magyarországon a lakosság 4 %-a 

vallja magát evangélikusnak.

LUTHERÁNUSOK

Detre János
a Váci Evangélikus Gyülekezet vezetője, 
lelkipásztora
23 éve nős. Három gyermek édesapja. 
Felesége a váci Petőfi  Sándor Általános 
iskola tanára.

1989-ben az Evangélikus Teológiai Aka-
démián/ma Evangélikus Hittudomá-
nyi Egyetemen Budapesten szerzett 
evangélikus lelkész diplomát.

1984-ben Diakóniai gyakorlat és nyelv-
tanulás Frankfurtban.

1987-ben Kórházi ápolói gyakorlat és 
nyelvtanulás Lindauban.

1989-1993-ig Budapest- rákoskeresztúri 
beosztott lelkész

1993-ban a kötelező gyakorlati évek után 
lelkészi szakvizsgát tett, és parókus 
lelkészi oklevelet szerzett

1993-tól váci parókus lelkész
2004-ben Tanulmányúton volt 

Erlangenben
„165 év a váci evangélikus gyülekezet 
életében” címmel kutatta, majd pub-
likálta a váci evangélikus gyülekezet 
történetét

IGE: MÁTÉ 7,24-25
„Azért, ha valaki hallja éntőlem e beszédeket, és meg-
cselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki 
a kősziklára építette az ő házát.„

V.D.M. rövidítés szerepel. Verbi Divini 
Ministeri. ami annyit jelent: az Isten 
igéjének „minisztere”, azaz szolgája. 
A lelkész élethivatása a szolgálat. A 
hívek hallgatják, vagy nem hallgat-
ják a prédikációját, de kivétel nélkül 
mindnyájan olvassák az életét, és fi -
gyelemmel kísérik a családját. Óriási 
tét a hitelesség.

Hallgatják a prédikációját és olvassák 
az életét? 

Ez mindennapos felelősség, s persze 
ha az ember nem rontja el, akkor öröm 
is egyben. A lelkészi munka velejárója, 
hogy szeretjük azokat az embereket, 
kikkel minden nap együtt vagyunk. 
Ezért is választottam gyülekezetünk 
mottójának a következő gondolatot: Kö-
zösség, lelkiség, szolgálat állhatatosan és 
derűsen. Hiszen kitartás és derű nélkül a 
közösség értéktelen, a lelkiség csapongás, 
a szolgálat pedig kínos vergődés.

� Az evangélikus templom 1865-68. 

között épült.

� Az építkezés anyagi támogatója Alsó-

Felső Káldy Miklós földbirtokos volt. 

Aki az építési költségek 2/3-át fi zette.

� A kor vívmányainak megfelelően 
a templom érdekessége lett a to-
rony, amit öntött vasból, 110 elemből 

illesztettek össze. A vastorony óriási 

ellenszenvet váltott ki. Az ellendruk-

kerek szájából sokszor elhangzott a 

mondat: Az evangélikusok erőn felül 

építkeztek, kiköltekeztek és a végül 

csak egy lyukas toronyra futotta. 

1928-ig 60 éven át az egyházi ta-

nácskozásokon téma volt a torony bá-

doggal borítása. Szerencsére mindig 

közbejött valami sürgősebb feladat. 

1928-ban a parókia és iskola épületé-

nek tervezőjét, Sándy Gyula műegye-

temi tanárt akarták megkérni, hogy 

mivel úgyis dolgozik a gyülekezetnek, 

tervezze meg a torony burkolást is. 

Ő azonban indulatosan elhárította a 

felkérést, és kijelentette, a torony úgy 

jó, ahogyan van! Ettől kezdve teljesen 

megszűnt az ötletelés.

� Érdekesség, hogy a mai „Lajos-

telepként” emlegetett városrész a 

gyülekezet felügyelőjének Hitzigráth 

Lajos öntödei főmérnöknek és ké-

sőbbi igazgatónak állít emléket, aki 

példás támogatója és lelkes szerve-

zője volt a gyülekezet életének.

� 1948-ban a templom és a paró-

kia emeleti részének kivételével 

mindent államosítottak. Elvették a 

lelkész és a tanító javadalmi földjeit, 

a Hitzigráth Lajos által adományo-

zott telkeket. A gyülekezet nagyon 

nehéz anyagi helyzetbe került.

� 1993-tól az evangélikusoknak 15 

éves munka után ismét sikerült 

visszaszerezni és folyamatos tata-

rozással széppé tenni épületeiket.

A LYUKAS TORNYOT SZÁJÁRA VETTE A VÁROS

VIGH MIHÁLY | fôszerkesztô | vigh.mihaly@vacholding.hu
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Sokan sokféleképpen gondolkodnak 
a karácsonyról. Van, aki szinte egész 
évben az ünnep hangulatát várja, má-
sok nyűgnek érzik a rengeteg feladat 
és az év végi hajtás miatt, nem kevesen 
pedig az anyagiak miatt aggódnak de-
cemberben. A legtöbb család azonban 
remélhetőleg örömmel néz a szenteste 
elé, és örül, hogy ilyenkor melegséggel 
telik meg az otthonuk, fi nomságok-
kal az asztaluk, jókívánságokkal a 
postaládájuk, és ami a legfontosabb: 
végre kicsit megállhatnak, és együtt 
lehetnek. A mai világban nem ritka, 
hogy hiába összetartó és gondoskodó 
egy család, hiába az ünnep szeretete, 
mégsem tudnak méltóképpen készülni 
a karácsonyra, aminek a szűkös csalá-
di költségvetés az oka. Lemondanak 
a nagy ajándékozásról, a bőséges év 
végi bevásárlásról, aztán lehet, hogy 
a kényszerűség miatt még sok min-
den más, alapvető szükségletről is, 
mint a fűtés vagy világítás. Bár nem 
egy helyen ezek a problémák szinte 
állandónak tekinthetők, karácsonykor 
mégis több fi gyelem fordul a rászoru-

lók felé. Rajtunk is múlik, hogy szép 
lehet-e az ő ünnepük. Az adventi 
időszakban a város számos pontján 
gyűjtik az adományokat, egyházi és 
világi szervezetek egyaránt. Ha példá-
ul időben elvégezzük az év végi nagy-
takarítást, jó néhány olyan tárgyra 
bukkanhatunk, ami számunkra már 
haszontalan, másnak viszont örömet 
szerezhet: egy kinőtt vagy megunt 

kabát, félretett gyerekjátékok, ruhák, 
konyhai eszközök, stb. Egy kis odafi -
gyeléssel és utánajárással ezek a dolgok 
még mosolyt csalhatnak a gyakran szo-
morkodók arcára, úgyhogy ha tehetik, 
gyűjtsék össze Önök is, amit adhatnak 
és jutassák el az adománygyűjtőkhöz, 
például a helyi karitász szervezetek-
hez, a Vöröskereszthez vagy a szociális 
intézményekhez.

Decemb er 2 - án 
m e gkezd őd ö t t  a z 
adventi időszak, és 
mostan ra a város 
főtere is karácsonyi 
hangulatban fogadja a 

járókelőket. Lakossági felajánlásként 
érkezett meg a városközpontba a ha-
talmas fenyőfa is, amelyet díszekkel 
és karácsonyi fényekkel is felöltöztet-
tek. November 27-én pedig megnyílt a 
II. váci karácsonyi vásár is. A keddi 
ünnepséget a Váci Városimázs Kft. 
szervezte, melyen Fördős Attila pol-
gármester nyitotta meg a vásárt a 
nagyközönség előtt. A rendezvényre 
az árpádosok és a Bartók zeneiskola 
növendékei készültek rövid műsorral. 

A különféle portékákat és fi nomsá-
gokat kínáló faházakat egyébként 
már megközelíteni is kellemes, olyan 
illatok lengik körbe őket, amelyek 
még azok szívét is könnyen megme-
lengethetik, akiket egyelőre messze 
elkerül az ünnepi hangulat. Versenyt 
is lehetne hirdetni, ki ismer fel az 
orrával többféle gasztronómiai cso-
dát: egyszerre száll ugyanis a hűvös 
levegőben a forralt bor, a sült geszte-
nye, a puszedli, a kürtös kalács, a sült 
kolbász és a pecsenye illata. A porté-
kák között is sok izgalmasat találni: 
kézzel készült díszek, ajándéktárgyak, 
kovácsoltvas termékek és ékszerek 
keresik leendő boldog tulajdonosukat. 
A vásárt programok is színesítik az 
adventi hetekben: december 5-én 18 
órakor  a főtérre látogat a Mikulás, 
akinek a gyerekek megsúghatják kí-
vánságaikat, és talán még a szakállát 
is meg lehet majd húzni. December 
15-én másodszor is megrendezik a váci 
bejglisütő-versenyt, úgyhogy érdemes 
mihamarabb elővenni a családi recep-
teket és beszerezni a hozzávalókat. 
Karácsony előtt élő betlehemmel is ké-

szülnek a szervezők, így az állatokért 
rajongó gyerekek már készülhetnek 
a báránysimogatásra. Decemberben 
továbbá a Gyémánt Musical Stúdió 
és a Váci Városi Fúvószenekar is in-
gyenes műsort ad a főtéren. Szenteste 
után sem ürül majd ki a főtér: a vásár 
egészen január elejéig tart, szilvesz-
terkor pedig DJ Dominique pörgeti 
majd a lemezeket egy fergeteg parti 
keretében, amit csak az éjféli tűzijáték 
szakít majd meg néhány percre.

HOLDING ÜNNEPEK
További információ: www.vacholding.hu 

BARTOS KRISZTIÁN | bartos.krisztian@gmail.com

Tennivaló 
akad bőven

Az ősz változa-
tos színeivel pom-
pázik városunkban, 
ugyanakkor érkezé-
se rengeteg munkát 
is jelent.

A kézi úttisztítás folyamatos a 
Belváros, Deákvári főtér, Gombási 
út, Köztársaság út, Szentháromság 
tér, Konstantin tér és a Duna-parti 
területeken.

Elsősorban a Duna-parton, Szán-
kódombon és liget közötti részeken, 
valamint a Rákóczi téren, KRESZ 
parkban, az Alsóvárosi köztemető 
környékén nyírják a füvet.

Az illegális hulladék elszállítása 
rendszeres a szelektív szigetek kör-
nyékéről, akárcsak a már említett 
lombgyűjtés szerte a városban.

Folytatódik a gyalogátkelőhelyek fes-
tése a Füredi Mihály út, Dózsa György 
út, Kölcsey Ferenc utca, Jávorszky 
Ödön sétány szakaszán, kátyúzzák az 
utakat is a Rádi út, Ady Endre sétány, 
Jávorszky Ödön sétány, Argenti Döme 
tér, Eperfa utca, Deákvári főút, De-
ákvári főtér, Gombási út, Budapesti 

főút, Kölcsey Ferenc utca, Zrínyi utcai 
buszmegállótól a Szent János utcáig 
vonalon. A belterületi utakat javítják 
az Alsó-Törökhegy utcában és a Fekete 
utcában, emellett Csipkés-dűlőben vízel-
vezetés, útjavítási munkálatok folynak. 
Václiget területén pedig a Nemzetőr 
utcában a lakosság bevonásával karban-
tartják utat, kőszállítás. Intézményeink 
közül felújítják a Nyár Utcai Óvoda 
emeleti személyzeti zuhanyzóját, kijaví-
tották a Juhász Gyula Általános iskola 
fűtéshálózatát, üzembe helyezték az 
önkormányzati bérlemények fűtőberen-
dezéseit, elvégezték a Földváry Károly 
Általános Iskola aulájának, folyosójának 
és tantermeknek festését, valamint a 
Városi Strandfürdő 33 méteres medence 
térvilágításának javítását. A felsorolta-
kon kívül a szakemberek számos mun-
kát végeztek el, például ároktisztítás, 
a rózsák téli takarása, zöld parkoló 
kijelölése, padok festése, a rózsakerti 
pergola felújítása, valamint az iskolák 
tornatermében időszerű feladatokat 
láttak el. Mindannyiunk érdeke, hogy 
együtt őrizzük értékeinket egy egyre 
élhetőbb város reményében.

Közelgő ünnepek
VÉGÉHEZ ÉR  az esztendő, a kará-

csonyi ünnepek közeledtével a Városfej-
lesztő Kft. munkatársai sokat tesznek 
azért, hogy a Vácra látogatók ünnepi 
látványban részesüljenek. A készülődés 
már javában tart, ellenőrzik a díszvilá-
gítást és a város több pontját ékesítik. 
November végére ismét állnak majd 
a főtéren a faházak, ahol a portékák 
mellett séta közben a fahéj, a kürtős-
kalács és a forralt bor illata lengi be a 
teret. Advent alatt külön öröm átsétálni 
a főtéren és áldott, békés karácsonyt kí-
vánni a kedves ismerősöknek. Gondosan 
megtervezett helyszínekre szakszerűen 
kerülnek majd kihelyezésre városunk 
díszei és a karácsonyi fények. Mezei 
Helga főkertésztől tudjuk, az idei évre 
már a 2011-es évben felajánlották a vá-
rosi karácsonyfákat. Előzetes egyezteté-
sek alapján ezüstfenyőket állítanak fel, 
amelyeket a deákvári lakosok ajándé-
koztak a városnak, és már advent első 
vasárnapján gyönyörködhetünk bennük. 
Az előző évekhez hasonlóan az idén is 
lesz közös karácsonyfája a belvárosi 

alsóvárosi, a kisváci, valamint a deák-
vári városrésznek is. A hatalmas fák 
díszítését a Városfejlesztő Kft. munka-
társai vállalták, a munkálatokban pedig 
nagy hasznát veszik majd annak a 10 
méter magas guruló állványnak, amit a 
Holding nemrég vásárolt. A Főtér és a 
környező megújult utcák is hamarosan 
díszbe öltöznek, hiszen a megújult Szé-
chenyi utca is karácsonyi hangulatban, 
fényekben fogadja az arra sétálókat.

Nem vagyunk lelombozva

Legyen mindenkinek szép az ünnep!

A LEHULLOTT  falevelet a közterüle-
tekről folyamatosan gyűjtik és szállítják, 
de még mindig akad a fákon újabb és 
újabb levél. Az őszi lombgyűjtés kere-
tében egyfelől a lakosság részére már 
az évek óta megszokott és bevált mó-
don, lombgyűjtésre alkalmas zsákokat 
osztanak ki, amelyeket a lakosoknak a 
Remondis Duna Kft. Park utcai és De-
ákvári fasor 2 alatti telephelyein lehet 
igényelni. A zsákos lombgyűjtésben az 
itt élők közül, évről évre egyre többen 
vesznek részt. A gyűjtőket egyre többen 
igénylik, és az előző évekhez képest 
megsokszorozódott azok száma, akik 
tevékenyen részt vesznek a közterületek 
takarításában is. A Városfejlesztő Kft. 
parkfenntartási ágazatában dolgozók 

és a közcélú foglalkoztatottak is nagy 
ütemben szedik a lehullott lombot Vác 
különböző pontjain. A holding mun-
katársai örömmel látják, hogy a város 
egyes pontjain a lakosság kiemelten 
partner a lombgyűjtésben pl. Dózsa 
György út, Újhegyi út. ahol tapasz-
talható, hogy az ott élők szinte teljes 
egészében rendezik a területet, mind-
ezt a kertészet munkatársai ezúton és 
külön köszönik. Kertünkben azonban 
nem árt vigyázni a félreeső helyen 
gyűjtött avar összeszedésénél, ugyanis 
előfordulhat, hogy védett kisállat rejtő-
zik alatta. A strand területén, a képen 
látható süni bújt el téli álmot aludni, 
miközben a terület téli felkészítése folyt. 
A felébresztett tüskés hátú, megúszva az  
elszállítást jól van és egy darab almával 
hamar gazdagodva visszatérhetett a 
megbontott fészkébe. A strand dolgozói 
úgy döntöttek tavaszig nem háborgatják 
a pihenésre berendezett területet.

Közkincseink VIII.
VÁCZ REMETE 

ÉS A VÁROS NÉVNAPJA
� Alig van olyan város Magyarországon, 

amelyik megünnepelheti, sőt egy konkrét 

személyhez kötheti névnapját. Vácon kí-

vül szinte csak olyan települések „büsz-

kélkedhetnek” névnappal, mint például 

Felsőszentiván vagy Tótszentmárton, 

ahol valójában a névadó szentek napját 

ünnepelik.  Felvetődik a kérdés: Vácnak 

hogyan lett névnapja és ki vagy mi a 

névadó?  Több elmélet is született erről, 

a legizgalmasabb azonban egy miszti-

kus alakhoz, bizonyos Vácz remetéhez 

kapcsolódik. Biztosat nem tudunk 

róla, tény viszont, hogy szerepel a 14. 

században íródott Képes Krónikában. A 

legenda szerint 1074-ben Géza, László 

és Ottó hercegek Vác környékén éppen 

azt tervezgették, milyen stratégiával 

harcoljanak Salamon ellen, amikor 

találkoztak egy Vácz nevű ősz öreggel, 

aki az akkor még néptelen, erdős vidék 

egyetlen lakója volt. Egy másik történet 

ezt azzal is kiegészíti, hogy a szóban 

forgó remete megjósolta a hercegek-

nek, hogy sikerrel legyőzik Salamont 

Mogyoródnál. Egyes leírások szerint a 

Hetheyek nemesi leszármazottja volt, aki 

azért intett búcsút a szülői háznak, hogy 

utat találjon a szent életvitelhez. Bár léte 

nem bizonyított, a pálos szerzetesek 

nemcsak, hogy valós személynek, de 

szent elődjüknek tekintik Vácz remetét 

példamutató életvitele és fi lozófi ája 

miatt. Névnapját ma már hiába keressük 

a kalendáriumban, de a Gergely nap-

tárban fellelhető: eszerint a Vác nevűek 

november 26-án ünnepelnek, így a város 

is. Az utóbbi években a Váci Múzeum 

Egyesület szervez névnapi összejövete-

leket a remete Kossuth téri szobránál, 

amelyeken a civil szervezet tagjai mellett 

a helyi óvodások vállalnak aktív szerepet. 

A résztvevők dalokkal, emlékbeszédek-

kel és mécsesekkel köszöntik a névadót.  

Szobrot egyébként a 20. század elején 

emeltek a város névadójának. Kapás 

Sándor alkotását először a Géza király 

téren, majd — új keretbe foglalva — 

a Kossuth téren állították fel. Ha idén 

nem gyújtottak Vácz remete emlékére 

gyertyát a város névnapján, akkor jövőre 

semmiképp se mulasszák el a hangula-

tos novemberi ünnepséget!
� M. J.

Adventi hangulat és ízek 
kavalkádja a főtéren
MICHALIK JUDIT | judit.michalik@gmail.com
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Karácsonyi énekek a főtéren december 8-án, szombaton 17 órakor 
a Gyémánt Musical Stúdió előadásában.

órákban is. Ez bármilyen 
furcsán is hangzik, nem 
fárasztó egy cseppet 

sem, sőt!
- Hogyan ala-

kul mostanság a 
zenei életed? Mi 

minden történt 
veled a verseny 
óta?

M i k o r 
a versenyt 
k ö v e t ő e n 
elkezdtem 
újra kon-
certezni az 
All About-
tal, megke-
resett egy 
m a g y a r 
v i szony-
l a t b a n 
n a g y o n 
híres ze-
nész, aki 
a  s e g í t -
ségét és 
e g y üt t-
m ű k ö -
d é s é t 
a j á n -
lotta 
fe l . 

Egyelőre még babonából nem fedném 
fel a kilétét, de azóta már a dalok válo-
gatásán és a feléneklésen tartok. Bízom 
benne, hogy még idén elkészülhet ebből 
valami jó dolog.

- November 10-én az All About 
együttessel koncerteztél a Madách Imre 
Művelődési Központban. Milyen érzés 
volt „itthon” játszani?

Egész napos próbák, repertoár-
fr issíté s ,  sztárvendégek é s fény-
technika.

Fantasztikus hangu lata volt a 
színházteremnek, és jólesett, hogy 
ennyien kíváncsiak voltak ránk. A 
közel 2 órás műsorunkat nagy szere-
tettel fogadták a nézők, amiért hálás 
vagyok. Életem első igazán feelinges 
nagykoncertje volt!

- Acid jazz, funky, rock, pop. Me-
lyik stílusban képzeled el magad a 
jövőben?

A zenekaromban és a szívemben 
az acid jazz van, ami tulajdonkép-
pen a funky-t é s a jazz-rockot is 
m agába fog l a l j a ,  de emel l et t  az 
akusztikus, Lana Del Ray-es, Tracy 
Chapman-es, Norah Jones- os vonal is 
én vagyok.

- Melyek a távlati céljaid? 
Kitartó ember vagyok, aki sosem 

adja fel és nagyon keményen küzd 
önerőből a céljáért, amely pusztán 
annyi, hogy - elsősorban a 30–as, 
40-es, 50-es - nyugodtabb korosztály 
figyelmét és fülét az igényes élőzene 
felé irányítsam.

KULTÚRA

Fél évvel ezelőtt 
egy országos 
tehetségkutató 
műsornak kö-
szönhetően fel-
pörögtek Kullai 
Tímea körül az 

események. A váci énekesnő en-
nek ellenére nem szólókarrierben 
gondolkozik, hanem együttesével, 
az All About-tal tervez. Próbál-
nak, új dalokat írnak, sőt még 
az Euroviziós dalfesztiválra is 
készülnek. Mindemellett a fiatal 
tehetség egy új „projekttel” készül 
rajongóinak, nemrégiben pedig 
egy fergeteges koncerttel örven-
deztette meg a váci közönséget a 
művelődési házban. Tímea fellé-
pése után örömmel mesélt újsá-
gunknak életéről és terveiről.

- Fél év telt el a televíziós meg-
mérettetés óta. Mit gondolsz, az ilyen 
ve r seny adta népsze r ű ség  meddig 
tarthat?

Ezek a versenyek csak kiindulási 
alapul szolgálnak és az adott tehetsé-
gen múlik, hogy mennyi ideig tudja 
fenntartani az érdeklődést maga körül. 
Én járom a magam útját továbbra is, és 
próbálom kihagyni azokat a dolgokat, 
amelyek a gyors lehulláshoz vezetnek. 
Számomra ehhez a két legfontosabb 
kulcs: a mosoly és az alázat. Ezzel, és 
a tehetség-egyediség párosulásával sze-
rintem lehet hosszútávra tervezni.

-  Nek ed 
sikerült ezt 
a népszerű-
s é g e t  m e g -
tartanod úgy, 
hogy közben 
ugyanolyan 
mosolygós , 
vidám és köz-
vetlen ember 
maradtál, mint 
aki voltál…

E g y s z e r ű e n 
csak szeretni kell 
az embereket é s 
azt amit csinálsz és 
tudni, hogy honnan 
jöttél és mennyit 
tettél ezért. Hálás 
vagyok azoknak 
az embereknek, 
akiknek hatalmas 
szeretetét élvezhe-
tem azóta is. Őket 
idézve: azon kevés 
magyar énekesnő 
közé tartozom, 
akik szinte napi 
rendszerességgel 
tartják a kapcsola-
tot a rajongókkal, 
é s  ak ik  eg y- eg y 
k o n c e r t j ü k  u t á n 
akár órákig képesek a 
közönséggel beszélgetni, 
és szeretettel adni az au-
togramokat még az utolsó 

December 13. csütörtök 18 óra
Aludj csak, én álmodom 

színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték

 

TÉLI ÜNNEPI NAPOK 
KÍSÉRŐPROGRAMJAI

December 7. péntek 16 óra
Az I. Géza Király 
Közgazdasági 

Szakközépiskola  
szalagavató ünnepsége 

December 11. kedd 18 óra
Néptánc karácsony

A gödi Németh László Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

növendékeinek rendezvénye.

December 12. szerda 10 óra
A „Stresszmentes iskola” 

című program záró rendezvénye az 
Egészséges Ifjúságért Alapítvány 

szervezésében. 
A belépés díjtalan!

December 14. péntek 17 óra
Juhász Gyula Általános Iskola 

sulipódiuma
 

December 14. péntek 17 óra
Száncsengő 

a Váci Ütősegyüttes ünnepi hangversenye.
Helyszín: Modern Művészeti Gyűjtemény 

A belépés díjtalan!

Ki mit tud?
Tehetséget érzel magadban valamilyen 
előadói műfajban? Zenélsz, énekelsz, 
táncolsz, vagy esetleg szavalsz? Itt a 

lehetőség, törj ki az ismeretlenségből!  A 
Madách Imre Művelődési Központ KI MIT 
TUD? címmel tehetségkutató versenyt 
rendez 2013 februárjában, a következő 
műfajokban: komolyzene, modern tánc, 
könnyűzene, népzene, népdal, néptánc, 

társastánc, próza, vers, egyéb!
Ha már elmúltál 12, de még nem múltál el 

25, jelentkezz! 
Nevezési díj: 1000 Ft 

 
Karácsonyfa díszítő verseny

A saját ötlete alapján feldíszített 
karácsonyfáját a Madách Imre Művelődési 

Központ aulájában állítjuk ki. Nevezési 
határidő: 2012. november 30. 

Zsűri értékelése és díjkiosztás: 2012. 
december 16. vasárnap 14 óra

A verseny kiírása a művelődési központ 
honlapján olvasható.

A karácsonyfák megtekinthetőek 2013. 
január 13-ig 

Bővebb információ és jegyértékesítés:
Madách Imre Művelődési Központ

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

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

szombat - vasárnap: a rendezvényekhez igazodva.
Tel: (27) 518-206 /a jegypénztár nyitvatartási idejében/

E-mail: informacio@mimk.vac.hu

PROGRAMAJÁNLÓ

TÉLI 
ÜNNEPI NAPOK

 
December elsejével megkezdődött a Ma-
dách Imre Művelődési Központ téli ünnepi 
napok című programsorozata, mely idén is 
számos zenei, színházi és sok más kulturális 
élményt nyújt az érdeklődőknek 2013. janu-
ár 31-ig. Novemberi lapszámunkban ízelítőt 
láthatnak olvasóink a programokból.

December 6. csütörtök 17 óra
Mikulás ünnepség
A Misztrál együttes 

„Álomkófi c” című koncertje
„Évek óta készültünk, hogy egy olyan 
lemezt készítsünk a gyermekeknek, 

melyben a versek eggyé válnak a 
dallamokkal, a dallamok a gyermekekkel, s 
így a költészet észrevétlenül épülhet be az 
életükbe. Oly jó néha elcsellengve széllel 

tündökölni, színekkel táncolni, 
Boldogasszony felé tekinteni, erdőben 

rókát bámulni, réteken megpihenni, 
árvalányhajjal egymást cirógatni, tavak 
partján moszkitók énekére békákkal 

vacsorálni, útban hazafelé cinkét hívogatni, 
kófi cokkal álmodozni, ménesek közt lovak 

meséit fi gyelni és olyan jó gyermeknek 
lenni még felcseperedve is.”
A belépőjegy ára: 300 Ft

 
December 8. szombat 19 óra

Büszke Joli
„Annyi minden történt vele, Büszke Jolán 

volt a neve” 
Nagyon zenés irodalmi est a száz éve 

született Örkény István emlékére. 
Énekel és mesél: Kulka János 

Mesél: Sándor Erzsi
Írta: Békés Pál, Lovas Nagy Anna, 

Matkovich Ilona, Örkény István, Szaniszló 
Judit, Tóth Krisztina Énekel és muzsikál: 
Harmónia Kórus, Fazekas László, Orosz 

Attila, Orosz Dóra, Patrik Judit 
Vezényel: Orosz Dóra 

Rendezte: Fazekas Lászlóné és 
Matkovich Ilona 

A belépőjegy ára elővételben: 1000 Ft, 
az előadás napján: 1300 Ft

December 13. csütörtök 19 óra
Müller Péter 

„Az élet művészete” című 
előadása

„Az ember akkor tesz legtöbbet jövőjéért, 
ha nem is gondol rá - ha úgy éli meg a 
jelen pillanatot, hogy az Egész! Ezekből 

a teljes odaadással megoldott jelen 
percekből áll majd össze a jövendőd - 

szinte önmagától. Ha előre sandítasz, 
fi gyelmedet s erődet ellopod a jelentől: 
gondatlanul vetsz és ezért aratásod is 

szánalmas lesz.”
A belépőjegy ára elővételben: 1800 

Ft, az előadás napján 2100 Ft
 

December 15. szombat 17 óra 
Szlovák karácsony

Fellép: a dubnicai Vrsatec folklór együttes
A Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

szervezésében
A belépés díjtalan!

 
December 16. vasárnap 

14 órától
„Kiskarácsony, 
nagykarácsony” 

gyermekműsor, játszóház az 
Advent jegyében

14 órától 
Jászol élő állatokkal és kézműves 

kirakodóvásár,
Karácsonyfa díszítő verseny 

eredményhirdetése 
15 óra 

„Üdvösségünk, égi ország!”
A Magyar Népmese Színház interaktív 

betlehemes játéka karácsonyi énekekkel, 
zenével. 

A belépőjegy ára: 500 Ft
16 óra 

Csilingelő – Gyarmati Viktória és Csohány 
Gábor műsora

16 óra 
Kézműves foglalkozások

KIÁLLÍTÁSOK
December 7. péntek 18 óra 
„Táblaképek Vácról” 

kiállítás az Art Lavina Képzőművészeti 
Stúdió növendékeinek munkáiból.

Helyszín: Margaréta Kávéház 
 

December 8. szombat 17 óra
Kardos Tibor képzőművész 

„A mozaikkép reneszánsza II.” c. 
kiállítása

December 15. szombat 16 óra 
Téli tárlat

A Vácott és környékén alkotó művészek 
hagyományos bemutatkozó kiállítása. 

 

MESEMOZI
December 8. szombat 16 óra 

Karácsony Artúr 
színes, magyarul beszélő, angol-amerikai 

animációs fi lm
A belépés díjtalan!

FILMKLUB 
AZ ÜNNEPEKRE 

HANGOLVA
December 6. csütörtök 18 óra 

Hull a pelyhes 
színes, magyarul beszélő, amerikai vígjáték

IVANOV BARBARA | ivanov.barbara@vacholding.hu

Kullai Tímea váci színpadon

Tavaly a Váci Értéktár által útjára 
indított Kortárs Értékek Kiállításán 
18 ifjú alkotóművészt ismerhetett meg 
a nagyközönség. Az intézmény már a 
kezdetektől fogva küldetésének tekinti 
a fiatal tehetségek felkutatását és fel-
karolását, ezért a kezdeményezés idén 
is folytatódott, melynek köszönhetően 
ezúttal 15, Vácon élő vagy a városhoz és 
a Dunakanyarhoz kötődő képzőművész 
kapott bemutatkozási lehetőséget. A lá-
togatók mindamellett, hogy a tárlaton 

„új arcokat” fedezhetnek fel, a szakmai 
zsűri által kiválasztott 24 egyedi alkotást 
is szemügyre vehetik december 9-ig. A 
grémium hozzáértő munkáját misem 
bizonyítja jobban, minthogy a művek 
a piacon is megállják a helyüket, hiszen 
Garay Nagy Norbert festőművész képe 
már el is kelt egy gyűjtemény számára. 

A k.é.k. kreatív múzeumpedagógi-
ai programot is kínált több mint egy 
hónapon keresztül, ahol a diákoknak a 
kiállításon szereplő művészek tartottak 
interaktív foglalkozásokat. Minden ami 
a k.é.k.-kel kapcsolatos — beleértve a fo-
tókat is — dokumentálva lett, amelyeket 
egy új, december elejétől indult önálló 
arculattal rendelkező virtuális tárlaton 
láthatunk viszont a www.ertektar.vac.hu 
weblapon keresztül.

A kifejezetten erre a kiállítás pro-
jektre épülő, pályázati forrásból készült 
honlapon a fi atal képzőművészekről is 
informálódhatunk a későbbiekben.

Ötödik éve már, hogy Fekete Ist-
ván olyan naptárral örvendezteti meg 
az embereket, melyben a Dunakanyar 
szebbnél-szebb tájai láthatóak. A fotó-
művész idén sem ült a babérjain és már 
hónapokkal ezelőtt nekilátott a kalen-
dárium tartalmi összeállításának. Fény-
képezőgépével bejárta a környéket, a 
legszebb 12 „pillanatot” pedig — első 

ízben egy kiállításon — megmutatta a 
nagyközönségnek. A Lyra Könyvesház 
toronygalériájában gondosan elhelyezett 
alkotásokkal és az azokból készült nap-
tárral a művésznek az az elsődleges célja, 
hogy népszerűsítse térségünket a nagy-
világban és megmutassa annak szépsé-
geit, illetve hogy a képek felkeltsék az 
emberek fi gyelmét és kedvet kapjanak 
tágabb otthonunk felderítésére, beba-
rangolására. Fekete István lapunknak 
elárulta: a mostani kiadásból mindegyik 
fotó kedves a számára, de ezúttal a május 
hónapnál található repcés kép áll a szí-
véhez legközelebb. Aki eddig lemaradt 
volna, december 6-ig megtekintheti a 
váci tárlatot, azt követően pedig nap-
tár formájában veheti szemügyre az 
izgalmas műveket. A művész további 
kulisszatitkot is megosztott velünk: 
bár csak 2012-t írunk, ő már a 2014-es 
anyagra készül, hiszen a jó munkához 
idő és megannyi türelem kell.

Dunakanyar képekben Értékek az Értéktárban

„Életem első 
igazán feelinges 
nagykoncertje volt!”

Fotó: Lakatos Csaba

Katona Lajos 
Városi Könyvtár

  
December 11. kedd délelőtt 
Adventi készülődés a 
gyermekkönyvtárban 

- meseolvasás és kézműves 
foglalkozás

A belépés díjtalan!
 

Bővebb információ: 
2600 Vác, Budapesti főút 37., 

Tel.: (27)311-335, 316-335, 
www.klvk.vac.hu, 

Email: klvk@konyvtar.vac.hu
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Asztalitenisz
� Két 16:2-es végeredményű 
csapatbajnokin jutott túl az elmúlt 
hetekben NB I-es pingpong együtte-
sünk. A különbség azonban igen nagy, 
hiszen míg a zuglóiaktól hazai asztalok 
mellett is ilyen különbséggel szenvedtek 
vereséget a mieink, a mohácsiak ottho-
nában javítani tudtak.

Evezés
� Október utolsó szombatján Csepelen 
rendezték meg az idei szezon utolsó 
evezős megmérettetését, a hosszútávú 
üldözéses versenyt. A viadalon elsőként 
ért célba a férfi  könnyűsúlyú kategóriában 
Galambos Péter. Az ugyanekkor meg-
rendezett drezdai tíz kilométeres nemzet-
közi versenyen a magyar négypárevezős 
csapat tagjaként vízre szállt a Vác Városi 
Evezős Club három kiváló evezősnője. Dr. 
Szabó Katalin, Bácskai Dominika és Kurdi 
Laura Gyimes Krisztinával kiegészülve 
második helyen ért célba a viadalon.

Futsal
� Előző lapszámunk megjelenése óta öt 
vereséget szenvedett a Váci Futsal SE. 
Előbb a Külker SC verte meg a mieinket 
4-1-re, majd a Fradi nyert az utolsó pilla-
natban szerzett góllal Vácott 5-4-re. Aztán 
a korábban nagy harcot hozó presztízs-
mérkőzésen a Dunakeszi Kinizsi magabiz-
tosan győzte le a váciakat 8-3 arányban. 
Következett egy kupakudarc: a Vác hazai 
környezetben maradt alul a Vasas-Kalafa 
gárdájával szemben. Végül a pontvadá-
szat újabb fordulójában ismét itthon érte 
kudarc a csapatot, miután 6-2-re kikapott 
az ELTE–BEAC együttesétől. A VFSE az 
NB II-es bajnokság Nyugati csoportjában 
jelenleg ötvenszázalékos mutatóval a 
középmezőnyben található. 

Vízilabda
� A férfi  OB II-es bajnokság alap-
szakaszának újabb körét Gyöngyös 
rendezte meg. A Váci Vízilabda SE most 
is két alkalommal szállt vízbe, felemás 
sikerrel. A mieink előbb a hazaiakat ver-
ték 11-8-ra, majd az egri legénység már 
jobbnak bizonyult, és 16-8-ra győzte le a 
váciakat. A következő dupla fordulónak 
december 8-án Vác ad otthont.

A női kézilabdázóknál a Kupagyőztesek 
Európa Kupa 3. fordulójában kapcsolódott 
be a küzdelmekbe a Váci NKSE. Nem pa-
naszkodhattunk a sorsolásra, hiszen verhető 
ellenfél jutott és messzire sem kellett utazni. 
Talán a túlzott elégedettség, talán a forma-
hanyatlás okozta, de az első mérkőzésen a 
Lokomotiva Zagreb két góllal legyőzte hazai 
pályán az elég enervált játékot produkáló 
magyarokat (28-26). A visszavágón szeren-
csére a papírformának megfelelően és ma-
gabiztosan nyerte összesítésben a párharcot 
a váci csapat. Utóbbi hatvan percet követően 
ismét jogosan ünnepelte együttesét a lelkes 
hazai publikum. (29-20). A legjobb nyolc közé 
jutásért 2013 februárjában lép pályára a Vác. 
Ellenfélnek ismét horvát együttest sorsoltak: 
a Bajnokok Ligájából átkerülő HC Podravka 
Vegetát. Elsőként idegenben lépünk pályára 
2013. február legelején, majd egy hétre rá 
következik a váci visszavágó.

Talán a lehető legrosszabb sorsolást kapta 
a már a legjobb 16 közé jutásért mérkőzésre 
kötelezett Váci NKSE a Magyar Kupában. Az 
egymeccses párharcot a lehetséges legerősebb 
élvonalbeli ellenféllel idegenben kellett meg-
vívni. Ráadásul csapatunkból szinte mindenki 
alulmúlta önmagát, így nem is lehetett más a 
vége, mint 25-24-es vereség és kiesés.

A hazai kupamezőnyben sokkal egysze-
rűbb feladata volt a Váci KSE gárdájának. A 
mieink a harmadik vonalban szereplő FTC-
vel játszottak idegenben és 17-9-es félidőbeli 
vezetés után 36-20-ra nyertek. A következő 
kör sorsolása már balszerencsét hozott, hiszen 
a mieink december közepén a továbbjutásról 
döntő hatvan percre Szegedre utaznak.

Mint ismeretes, a labdarúgók itthoni 
kupasorozatában a Dunakanyar-Vác már 
az első feladatát bravúrral teljesítette: 
11-esekkel jutott tovább az élvonalban 
vitézkedő MTK ellenében. A legjobb 16 
közé jutásért az NB III-es Tiszakanyár 
otthonába kellett utazni csapatunknak. 
A mérkőzésen jól helytállt a hazai gárda, 
ám a mieink Pap Roland és Gulyás Gábor 
találatával 2-1-re nyertek. Csapatunk a 
legjobb nyolc közé immár két találkozón 
mérkőzik meg: a rivális a harmadosztá-
lyú Tiszaújváros. Az első összecsapáson 
november 21-én idegenben 1-1-es dön-
tetlen (váci gólszerző: Rusvay Gergely) 
született.

HAJRÁ VÁC!

SPORT

Női kézilabda NB I
Érd – Váci NKSE ___________ 24-25 
Váci NKSE – Békéscsaba ______31-23 
Siófok – Váci NKSE __________30-31

Férfi  kézilabda NB I
Orosháza – VKSE ___________ 28-30 
Pécs – VKSE ________________ 35-30
VKSE – FTC-PLER _________ 24-30
VKSE – Balatonfüred _________27-17

Labdarúgó NB II
Dunakanyar-Vác – Mezőkövesd _ 1-0 
Szolnok – Dunakanyar-Vác ______1-1 
Dunakanyar-Vác – Nyíregyháza _2-1
Békéscsaba – Dunakanyar-Vác ___ 1-1
Dunakanyar-Vác – Vasas _______ 0-1

Közönségtalálkozó olimpikonokkal
Négy londoni olimpikonnal találkozhattak azok, akik elláto-
gattak a Madách Imre Művelődési Központ kamaratermébe.

A jelenlévőket Bábiné Szottfried Gab-
riella országgyűlési képviselő köszöntötte, 
majd átadta a szót az est moderátorának, 
Medvegy Ivánnak, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság (MOB) szakmai főmunkatársának. 
A meghívottak közül nem tudott eljönni 
az eseményre Fábiánné Rozsnyói Katalin 
mesteredző és Kammerer Zoltán kajakos. 
Jelen volt viszont és igen színes, szórakoz-
tató válaszokkal lepte meg a közönséget a 
londoni olimpián ezüstérmes kajaknégyes 
három tagja: Kulifai Tamás, Pauman Dá-
niel és Tóth Dávid, valamint a Vác Városi 
Evezős Club világbajnok evezőse, Hirling 
Zsolt. Bevezetésként Medvegy Iván bemu-
tatta a sportolókat és ismertette eddigi 
pályafutásuk legfényesebb eredményeit, 
majd a szakmai kérdéseire adott válaszok 
segítségével megismerhettük a kajakné-
gyes összeállásának történetét, illetve a 

fi úk egy átlagos edzésnapjának menetét. 
Hirling Zsolt az újrakezdés körülményeit 
világította meg, majd a londoni napok 
részleteit, kulisszatitkait osztották meg a 
hallgatókkal a versenyzők. Természetesen 
lehetőség volt a jó hangulatú találkozón a 
közönségkérdések feltételére is. A sportolók 
például felidézték azokat az esztendőket, 
amikor elkötelezték magukat szeretett 
sportágukhoz. Kérdésre válaszolva a MOB 
munkatársa vázolta azokat a támogatási 
elképzeléseket is, amelyek segítségével az 
öt kiemelten támogatott látványsportágba 
sorolt vizes sportágak is, jelentős állami 
dotációban részesülhetnek.

A mintegy százperces beszélgetés 
alatt több alkalommal is taps kísérte a 
válaszokat, bizonyítva, hogy a váciak na-
gyon szeretik a sportot, és megbecsülik a 
sikeres versenyzőket.

Az elmúlt hetekben a bajnoki mérkőzések mellett a különböző szintű kupacsaták 
kerültek a váci csapatsportágak szurkolói fókuszába. Két élvonalbeli kézilabda, 
valamint másodosztályú labdarúgó együttesünk bajnoki eredményeit külön táblá-
zatban tüntetjük fel, cikkünkben pedig a kupaküzdelmeket foglaljuk össze. 

Fókuszban a kupacsaták

Sporthírek 
röviden

BAJNOKI 
EREDMÉNYEK

   Gyógyszertárak ügyeleti rendje

2012.12.03. • 2012.12.13. • 2012.12.23.
Központi gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27/501-630 

2012.12.04. • 2012.12.14. • 2012.12.24.
Vácz Remete gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar u. 3. | 27/305-997 

2012.12.05. • 2012.12.15. • 2012.12.25.
Gyöngyvirág gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27/303-343 

2012.12.06. • 2012.12.16. • 2012.12.26.
Duna gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27/501-415

2012.12.07. • 2012.12.17. • 2012.12.27.
Kisváci Szent Gellért gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27/306-190

2012.12.08. • 2012.12.18. • 2012.12.28.
Váci Levendula gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27/301-367

2012.12.09. • 2012.12.19. • 2012.12.29
Nova gyógyszertár | 2600 Vác, Zrinyi u. 9. | 27/501-385

2012.12.10. • 2012.12.20. • 2012.12.30.
Fekete Kígyó gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27/312-338

2012.12.11. • 2012.12.21. • 2012.12.31.
Alsóvárosi gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27/311-157

2012.12.12. • 2012.12.22.
Deákvári gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27/510-805

HASZNOS
Polgármesteri 

fogadóóra

Fördős Attila

Vác város polgármestere 

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

Helye: Városháza, 133. szoba, 
polgármesteri iroda

Ügyfélfogadás 
a polgármesteri 

hivatalban

Hétfő: 14:00-18:00
Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

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

Alpolgármesteri 
fogadóóra

Pető Tibor

Vác város alpolgármestere 

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

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Mokánszky Zoltán

Vác város alpolgármestere 

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

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Országgyűlési 
képviselői fogadóórák

Bábiné Szottfried Gabriella, 
országgyűlési képviselőasszony

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

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

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

Ügyfélfogadás az 
okmányirodában

Hétfő: 9:00-18:00
Kedd: 8:00-16:00

Szerda: 10:00-16:00
Csütörtök: zárva

Péntek: 8:00-12:00 

Ebédidő: 12:30-13:00

Képviselői 
fogadóórák

Csuka István 
Vác 2. számú választókerületének 

képviselője 

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

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

Mokánszky Zoltán
Vác 7. számú választókerületének 

képviselője 

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

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Schmuczer Istvánné 
Vác 4. számú választókerületének 

képviselője 

Ideje: minden páros hónap első 
hétfőjén 18:00

Helye: Madách Imre 
Művelődési Központ

Váradi Iván Attila
Vác 5. számú választókerületének 

képviselője

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

Helye: Földváry Károly 
Általános Iskola

 Központi 
orvosi ügyelet

Jávorszky Ödön Kórház
(tüdőgondozó épülete)

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

melléken érhető el.

Ügyeleti idő:

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

nap 7:00 óráig.

 Fogorvosi ügyelet

A váci és Vác körzeti hétvégi fogászati 
ügyeletek megszűntek! 

Legközelebbi ingyenes ügyelet:
Szájsebészet

Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 40.

Tel.: 06-1-317-6600

Születések:
Puskás László és Lénárt Anna gyermeke: 
Flóra Panka, Dorogi Béla és Pethő 
Gabriella gyermeke: Kevin, Szuchánszki 
László és Bodor Beáta gyermeke: Barbara, 
Engelmayer-Kőnig László és Tóth Katalin 
gyermeke: Máté, Gál Attila és Szikriszt 
Anett gyermeke: Renáta, Eckl Gábor és 
Kelemen Adrienn gyermeke: Fanni Emese, 
Galanics Krisztián és Pap Nikoletta 
gyermeke: Lilien, Tóth János és Varga 
Anita gyermeke: Levente János, Szalai 
Dávid és Varsányi Brigitta gyermeke: 
Hanna, Szalay Szabolcs és Zsigmond 
Nikoletta gyermeke: Áron, Králik László 
és Balázs Éva gyermeke: Krisztián, Imre 
Sándor és dr. Szőke Katalin gyermeke: 
Csilla Orsolya, Henzel Lajos és Rácz 
Eszter gyermeke: Kolos Lajos, Tóth Péter 
és Cserni Bernadett gyermeke: Brendon 
Nikolasz, Dr. Mészáros Gergely és Papp 
Katalin gyermeke: Dalma, Fazekas Zoltán 
és Reitinger Katalin gyermeke: Zoltán, 
Szabó István és Nagy Noémi gyermeke: 
Lili, Nagy Alex és Kaposvári Orsolya 
gyermeke: Gergő Attila, Papp Attila és 
Konecsni Judit gyermeke: Hella Róza, Sütő 
Róbert és Lestyánszki Anett gyermeke: 
Jázmin Napsugár, Laluja László és Neisz 
Adrienn gyermeke: Bence László, Évinger 
Ferenc és Simonka Anita gyermeke: 
Enikő Szófi a, Oláh Balázs és Králik Enikő 
gyermeke: Balázs, Nagy Szilárd és Kaulics 
Katalin gyermeke: Lőrinc Vilmos, Lénárt 
János és Kiss Virág gyermeke: Bianka, 
Jánosi Gergely és Mártai Csilla gyermeke: 
Larion, Kovács Ferenc és Dénes Anett 
gyermeke: Liza, Horváth István és Sztojka 
Verona gyermeke: István Fernandó.

Házasságot kötöttek:
Katyina József és Kiss Ildikó, Lungu 
Miklós István és Takács Edina, Egri 
Viktor és Kerekes Gabriella, Katona 
László és Szegner Krisztina, Álmos 
László és Ván Edit, Kajtor Bálint és 
Makrai Judit, Szomolányi Szabolcs és 
Szabó Fruzsina Mónika, Erdélyi Balázs és 
Lépold Mónika.

Halálesetek:
Gál Miklósné sz: Básti Anna (1923), 
Pleszkacs Jelizaveta Petrivna (1945), 
Vastag Andrásné sz: Hadzsi Mária (1948), 
Varga Béláné sz: Szente Mária (1919), 
Pásztor István (1936), Lengyel Sándorné 
sz: Lukács Jolán (1930), Saáry Gáborné sz: 
Diószegi Magda Mária (1927), Forberger 
Lajos (1945), Léczfalvi Péter (1931), Imre 
Ferenc (1932), Steigler Ervin (1927), 
Tóbiás Márton (1943), Baranyai Lajos 
István (1944), Király Istvánné sz: Moys 
Irén (1922), Csiszár Károly János (1959), 
Tóth Erzsébet (1955), Klímász János 
(1935), Schönléber Jánosné sz: Éberli Anna 
(1928), Zádeczki Pál (1933), Takács Károly 
(1928), Ács Imre (1971), Szabados István 
(1960), Galántai Ottó Béla (1928), Bartók 
Mihályné  sz: Kassai Margit (1929), 
Wágner Jenő (1934), Dr. Surman Jánosné 
sz: Gedai Borbála (1953), Gulyás András 
(1942), Csupor Ilona Irma (1920), Miklián 
Istvánné sz: Szvetkó Etel (1936), Buzsik 
Ilona (1976), Lehóczki Miklós Ferenc 
(1926), Szabó István (1957), Borsics Ferenc 
(1930), Szabó Géza (1950), Vanka József 
András (1947), Kiss László (1966), Papp 
Lászlóné sz: Vincze Magdolna (1938).



Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. 

Vagyonhasznosítási Részlege
értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson -

Vác, Hóman Bálint utca – Gombási út – 
Téglaház út által határolt „volt Laktanya” 
- jelenleg egyesítés alatt álló:
1620/2, 1620/5, 1620/6, 1620/9, 1620/10, 
1620/11, 1620/12, 1620/13, 1620/14, 1620/15, 
1620/16, 1620/17, 1620/18, 1620/19, 1620/20, 
1620/21, 1620/22, 1620/23, 1620/24, 1620/25, 
1620/27, 1620/28  hrsz-ú kivett beépítetlen 
megnevezésű terület, mindösszesen 26 ha 
4705 m2 nagyságú ingatlant 

Az ingatlan jellemzői: 
• Az ingatlan közművekkel részben ellátott, a köz-

művekre való rákötés a vevő költsége és feladata

A város rendezési terve - Helyi Építési Szabály-
zat - Szabályozási Terv - a www.vac.hu honlapon 
megtekinthető 

Az ingatlan induló értékesítési vételára: 
1.650.000.000,- Ft 
pályázati biztosíték: 15.000.000,- Ft

Megtekintés időpontja:   
2012. december 13. (hétfő) 9:00 – 10:00 óra
2012. december 20. (hétfő) 9:00 – 10:00 óra

Pályázat benyújtása:
2013. január 7. (hétfő) 18:00 óráig

A pályázatok benyújtásának módja:   
Írásban - 3 példányban, hiteles aláírással ellátva 
(minden oldalán szignálva, zárt borítékban, 1 pél-
dányát „eredeti megjelöléssel” a  „volt  Laktanya 
értékesítése” címmel, a Váci Városfejlesztő Kft. 
Vagyonhasznosítási Részlegnek címezve - 2600 
Vác, Köztársaság út 34. szám. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
nyilatkozat a kiírás feltételeinek elfogadásáról• 
nyilatkozat a vételár összegére• 
a pályázati biztosíték befi zetésének igazolása - vissza-• 
vonhatatlan banki átutalás bizonylata, vagy csekk
személyének illetve az általa képviselt társaságnak • 
hitelt érdemlő igazolása - 1 hónapnál nem régebbi 
hiteles cégkivonat és aláírási címpéldány

A pályázók közül az ingatlan megvásárlására 
az nyer jogot, aki a pályázati feltételek elfogadá-
sát követően, a legkedvezőbb feltételeket kínáló, 
megalapozott ajánlatot tette. 

A pályázatok bontását, illetve elbírálását a ki-
jelölt Bíráló Bizottság végzi.

A nyertes pályázó kihirdetését követő 15 napon 
belül, a nyertes pályázó köteles adásvételi előszer-
ződést kötni az ingatlanra, melyben vállalja, hogy 
az előszerződés aláírásától számított 90 napon belül 
az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg a 
vételár 15 %-át megfi zeti az Önkormányzat szám-
lájára, illetve ezen befi zetést követő 90 napon belül 
a fennmaradó - pályázati biztosítékkal csökkentett 
- vételárat egy összegben megfi zeti.

A nyílt pályáztatás szabályaira az Önkormány-
zat vagyonának értékesítése, hasznosítása során 
alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 
38/1996.(XI.26.) számú önkormányzati rendelet 
3.§- 7.§ az irányadóak.

A nem nyertes pályázók részére az pályázati 
biztosíték, a nyertes pályázóval megkötött adás-
vételi előszerződés aláírását követő nyolc banki 
nap alatt kerül visszautalásra.

LAKTANYA ÉRTÉKESÍTÉS

Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft. 

Vagyonhasznosítási Részlege
értékesítésre hirdeti - jelentkezés sorrendjében -

Vác, Budapesti főút 2-8. szám alatti
„vo l t  Ka r ac s  Kol l é g ium”  376 5 / 1  
hrsz-ú kivett kollégium művelési ágú 
ingatlant

Az ingatlan jellemzői: 
• A HÉSZ a területet Vk-4K (központi vegyes terület) 

övezetbe sorolja.
• Az ingatlan közművekkel ellátott

A város rendezési terve - Helyi Építési Szabály-
zat - Szabályozási Terv - a www.vac.hu honlapon 
megtekinthető 

Az ingatlan értékesítési vételára: 450.000.000,- Ft 
Előleg: 2.550.000,- Ft

Megtekintés időpontja:
igény szerint kedd-csütörtöki napokon, előre  
egyeztetett időpontban. Tel: 27/510-103

A pályázatok benyújtásának módja:
Írásban, a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhaszno-
sítási Részlegnek  címezve - 2600 Vác, Köztársaság 
út 34. szám. 

Az ingatlan megvételére az jelentkezhet, aki:
a kiírás részletes feltételeit elfogadó nyilatkozatot• 
személyét illetve az általa képviselt társaságot • 
hitelérdemlően igazolja - Cégkivonat (1 hónapnál 
nem régebbi), aláírási címpéldány, személyi és lak-
címigazoló kártya, egyéni vállalkozói igazolás

Vételi szándék: jelentkezés sorrendjében a kiírási 
feltételek elfogadásával, írásban a Váci Városfejlesztő 
Kft.-nek címezve - 2600 Vác, Köztársaság út 34.

Az adásvételi szerződés megkötésére 30 munkana-
pon belül kerül sor, aminek feltétele a vételár 15 %-ának 
– előleggel csökkentett - egyösszegű megfi zetése. A 
vevőnek a fennmaradó vételár megfi zetését a szerződés 
aláírását követő 6 hónapon belül kell teljesítenie.

KOLLÉGIUM ÉRTÉKESÍTÉS

További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. • Vác, Köztársaság út 34. szám alatti irodájában • Tel: 27/510-103

További információ kérhető: Váci Városfejlesztő Kft. • Vác, Köztársaság út 34. szám alatti irodájában • Tel: 27/510-103


