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A novemberi testületi ülésen történt

November 17-én tartotta munka-
rend szerinti ülését Vác Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete. A 
munkában – a távollévő Katonáné 

Doman Erika kivételével – minden 
képviselő részt vett.

Napirend előtt dr. Bóth János a vá-
rosvezetés gazdasági választási ígére-
teinek megvalósítását kérte számon, 
továbbá a költségvetés rossz helyzeté-
ről és a tervezett hitelfelvételről szólt. 
Fördős Attila válaszában az említett 
nehéz helyzet kapcsán többek között 
a tartalékok korábbi években történő 
felélését említette kiváltó okként.

A lejárt határidejű határozatok té-
makörében dr. Bánhidi Péter beszá-
molt a kórház, illetve a város egész-
ségügyi helyzetével foglalkozó eseti 
bizottság első üléséről. A kórházzal 
kapcsolatos kérdések aktualitása vo-
natkozásában dr. Jakab Zoltán kérte 
az ülésen résztvevő Bábiné Szottfried 

Gabriella országgyűlési képviselő 

közbenjárását, aki válaszában meg-
említette, hogy az egészségügyi 
államtitkár Vácra látogatva megbe-
széléseket folytat a város vezetésével 
(lásd külön írásunkat!).

Az úti beszámolók tárgyalása 
során Balkovics Péter javaslatá-
ra a jelenlévők néma tisztelet-
adással emlékeztek a közelmúlt-
ban emberáldozatokat követelő 
tragikus események – a török 
földrengés és az egyiptomi busz-
katasztrófa – áldozataira. 

A napirend elfogadása során vita 
alakult ki a volt középvárosi temető 
változtatási tilalmát érintő témakör 
tárgyalásáról, végül a téma napiren-
den maradása nem kapott többséget, 
mint ahogyan lekerült onnan a kórhá-
zi önkormányzati biztos feladatkörére 
kiírandó pályázat megtárgyalása is. 

A napirendi sor elején gazdasá-
gi kérdésekről tárgyaltak. A 2011-es 
költségvetés fő számait mintegy 130 

millió forinttal megemelték, majd a 
büdzsé első háromnegyedévi telje-
süléséről, illetve a város likviditási 
helyzetéről szóló tájékoztató követ-
kezett. A testület megtárgyalta a pol-
gármester által beterjesztett jövő évi 
költségvetési koncepciót is. Előter-
jesztésének kiegészítéseként Fördős 
Attila hangsúlyozta a tervezés bi-
zonytalanságát, melynek oka a törvé-
nyi szabályozások várható lényeges 
megváltozása.  Dr. Bóth János java-
solta, hogy a koncepciót egészítsék 
ki a költségvetés szerkezeti struktú-
rájának átalakítási szükségességével, 
mellyel egyetértett a polgármester is. 
A koncepció sarkalatos pontjai – egy 
kivétellel, amely a helyi adókról szólt 
– megkapták a testület támogatását. 
Név szerinti szavazással felhatalmaz-
ták a polgármestert, hogy a 2012-es 
költségvetési évre másfél milliárd 
forint összegű folyószámla/egyéb, 
éven belül lejáró hitel felvételéről 
folytasson tárgyalásokat. 

Néhány utcanév változtatásáról 
is született döntés, míg a javaslatok 
nagy részéről újra tárgyal a szakbi-
zottság és a testület. Felfüggesztésre 
került az a szeptemberi testületi ha-
tározat, amely polgármesteri ellen-
jegyzést ír elő a holding által kötött 
szerződésekhez. A téma – illetékes 
vélemények bekérése után – de-
cemberben ismét napirenden sze-
repelhet. Pető Tibor alpolgármes-
ter javaslatára felállításra kerül egy 

olyan munkacsoport, amely civilek 
bevonásával áttekinti, illetve előké-
szíti a városfejlesztéssel kapcsola-
tos stratégiai feladatokat, továbbá 
a város intézményrendszerének és 
költségszerkezetének átalakítását. A 
döntés értelmében a stratégiai mun-
kacsoport tagjai a bizottsági tagok 
tiszteletdíjában fognak részesülni.

Az Egyebek témakörben feltett 
képviselői kérdések (ezekről kü-

lön írásban számolunk be) után az 
iskolaorvosi álláshelyek fejlesztéséről, 
valamint a Főtér-főutca projekt II/1. 
ütemének pótmunkáiról és azok költ-
ségkihatásairól (plusz nettó 46 millió 
forint a 2012-es költségvetésből) esett 
szó. Utóbbi esetében a forrás biztosí-
tása nem kapott többséget. Módosítot-
ták a közbeszerzési tervet, majd a nyílt 
ülés végén több sürgősségi indítvány-
ról tárgyaltak és döntöttek.

Az ülés zárt részéről történt más-
napi polgármesteri tájékoztató szerint 
a testületi tagok vita nélkül, egyhangú-
an elfogadták a Közbeszerzési Bizott-
ság üléséről szóló tájékoztatót. Nem 
kapott viszont egyetértő többséget a 
kórházi önkormányzati biztos jelen-
tése. Visszavonásra került a Jávorszky 
Ödön Városi Kórház főigazgatói 
posztjára korábban kiírt pályázat, egy-
ben a feladatkör további ellátásával 
megbízták dr. Molnár Csabát.

Vác Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete munkarend szerinti idei 
utolsó ülését december 15-én tartja.

Vác Város Önkormányzat Kép-
viselő-testület november 17-i ülésén 
egy interpelláció hangzott el. Eb-
ben dr. Bóth János kérdéseket felté-
ve a kórházi önkormányzati biztos 
kötelező beszámolóinak elmaradá-
sát firtatta. Válaszul a polgármester 
felolvasta az önkormányzati biztos 
válaszait, melyeket az interpelláló 
nem fogadott el. A testület a szava-
zás során kérdésenként ítélte meg a 
választ, és elfogadta azokat.

A képviselői kérdések sorában 
Csereklye Károly ismét felvetette 
a Váci Világi Vigalom pénzügyi 
elszámolásáról szóló beszámolót, 
amelynek titkosságáról szólt a vita. 
Később Fördős Attila nem fogadta 
el az Elektro Szignál Televízió mű-
sorszerkesztői gyakorlatára vonat-
kozó válaszokat. A polgármester ki-
egészítette az előző ülésen dr. Bóth 
János, Vác Piac Kft-vel kapcsolatos 
interpellációjára adott válaszát, mi-
vel akkor a testület nem fogadta el 
azt. A kiegészítéssel együtt most 
elfogadásra került a válasz.

Az új kérdések sorát dr. Váradi 

Iván Attila nyitotta meg, ebben a 
Gombás patak lakótelepi részén ta-
lálható fahíd javítás helyetti lezárását 
kritizálta. (Szikora Miklós főmérnök 
jelezte: a közelben lévő tulajdonos 
áruház új átjárót kíván építeni.)

Balkovics Péter a volt deákvári lak-
tanyában felhalmozott törmelék erede-
téről és jövendő sorsáról érdeklődött. 
Megköszönte továbbá a holding Fürj 
utcai útszakasz javítására tett lépéseit.

Dr. Jakab Zoltán a helyi televízi-
óban történő ellenzéki megjelené-
seket kevesellte, kérdezve a médium 
vezetőjét a politikai oldal szerinti 
szereplések arányáról. (Vigh Mihály 
ügyvezető igazgató elmondta: a téma 
aktualitása szerint igyekeznek politi-
kai hovatartozástól függetlenül beszá-
molni az eseményekről.)

Dr. Bóth János többek között Vác 
város kistérségben való szerepéről, 
azok aktualitásairól érdeklődött, il-
letve az azokról szóló rendszeres tá-
jékoztatást hiányolta. Egy, a holding-
ban lévő cég volt alkalmazottjának 
hozzá eljuttatott leveléből is idézett. 

Kiss Zsolt üdvözölte, hogy a volt 
Vágóhíd tulajdonosa megkezdte a 
terület rendezését, majd a további-
akban a Zöldfa utcai Lehotka-park 
feltöltéséről kérdezett és kezdemé-
nyezte a terület fejlesztését.

Kriksz István az útfelújítások, 
kátyúzások gyakorlatáról kérdezett 
konkrét példákat sorolva. Érdeklő-
dött továbbá, hogy megkezdődtek-e 
a jövő évi vigalom szervező munkái 
és hogyan áll a leszerelt postaládák 
visszahelyezése.

Kászonyi Károly meghívással élt 
az országgyűlési képviselő felé, hogy 
a kormányzati döntésekről lakossági 
fórumon is adjon tájékoztatást. Kér-
dezett továbbá a sportcsarnok veze-
tőjének munkahelyi feladatán túli 
sporttevékenységéről.

Dr. Bánhidi Péter a Széchenyi 
utca felújítása kapcsán annak út-
burkolati minőségét, veszélyességét 
említette meg. (Buchwald Imre pro-
jektmenedzser válaszában elmondta: 
a szabványoknak megfelelő burkolat 
készül, amennyiben más megoldást 
igényelnének, ahhoz komoly plusz-
forrás bevonására lenne szükség.)

Csereklye Károly is a postaládá-
kat hiányolta és sajnálatát fejezte ki, 
hogy hasonló, korábban feltett kér-
déseire nem kapott időben választ. 

Mokánszky Zoltán a Naszály 
úton lévő sebességmérő áthelyezé-
sét és forgalmas helyre való elhe-
lyezését kezdeményezte.

Váci 
államtitkári 
tájékoztató

A testületi ülés után találko-
zott a város vezetőivel, továbbá 
zártkörű tájékoztatást adott a 
meghívott személyek részére a 
kormány egészségügyi elkép-
zeléseiről dr. Szócska Miklós 
államtitkár, aki az esemény előtt 
Bábiné Szottfried Gabriella 
országgyűlési képviselővel kö-
zös sajtótájékoztatón válaszolt 
a helyi újságírók kérdéseire. Az 
államtitkár a média képviselői 
előtt vázolta azokat a kormány-
zati terveket, amelyek segítségé-
vel a jövőben kezelni kívánják 
az egészségügyben kialakult 
problémákat. Kitért arra a me-
netrendre, amely során a terület 
néhány szegmensének közpon-
tosításával a finanszírozás haté-
konyságát szeretnék növelni. 

A másnapi polgármesteri 
sajtótájékoztatón Fördős Attila 
elmondta: az államtitkártól ígé-
retet kapott arra, hogy a nagyon 
közeli jövőben tárgyalások kez-
dődhetnek a váci kórház pers-
pektivikus lehetőségeiről.

Interpellációk, kérdések



V
á

c
i 

H
ír

n
ö

k
  

 •
  

 2
0

1
1.

 n
o

v
e

m
b

e
r

4

V
á

c
i 

H
ír

n
ö

k
  

 •
  

 2
0

1
1.

 n
o

v
e

m
b

e
r

5

Immár több mint egy évtizede, hogy város-
unkban közös városi rendezvény keretében 
emlékeznek meg a Szociális Munka Napjáról. 
Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan ezúttal is 
egész napos szakmai konferencia kísérte a ren-
dezvénysorozatot, amelynek ezúttal a Városháza 
tanácsterme adott otthont.

November 11-én délelőtt a hivatalos polgár-
mesteri köszöntőt követően aktuális témákban 
tartottak előadásokat. A Vác Város Polgármesteri 

Hivatala és Vác Város Szociális Intézményei által 
szervezett konferencián szakemberek (szociális 
munkások, érdekvédők, orvosok) tartottak elő-
adásokat és osztották meg tapasztalataikat.

A nap fénypontja a kora délutáni városi ünnep-
ség volt, ahol a Fogyatékosok Napközi Otthonának 
gondozottjai vidám műsora után beszédében dr. 

Bánhidi Péter, az önkormányzat Egészségügyi, 
Szociális és Lakásügyi Bizottságának elnöke szólt 
a szociális munka fontosságáról, a humánum és a 
segítségnyújtás szükségességéről. 

Vác Város Önkormányzata közel egy évtizede 
alapította meg az évente kiosztásra kerülő „Vác 
Város Szociális Munkáért” kitüntető címet, ame-
lyet ebben az esztendőben Nagy Sándorné, a Böl-
csődék és Fogyatékosok Intézménye Fogyatékos 
Napközi Otthonában dolgozó gondozónő vehe-
tett át Fördős Attila polgármestertől, majd mon-
dott köszönetet meghatottan az elismerésért.

Az eseményen köszöntötték Rakonczai 

Lászlónét is, aki az Idősek Otthona és Klubja 
részleg- és klubvezetői munkájáért miniszteri 
dicséretben részesült. A program zárásaként a 
Budapesti főúti Idősek Klubjának tagjai dalcso-
korral kedveskedtek a vendégeknek.

Idén hetedik alkalommal szervezték meg a 
váci kórház szakmai konferenciáját. A mostani 
Jávorszky Tudományos Nap fő témája az egy évti-
zede átadott mellközponthoz kapcsolódott. A kon-
ferencia előadói  többek között az emlőszűrés és 
az emlőrák témakörben ismertették tapasztalatai-
kat. A szakemberek beszámoltak továbbá a terüle-
ten végzett legújabb kutatási eredményekről is.

Megnyitó beszédében Fördős Attila köszön-
tötte a szakmai nap résztvevőit, majd rámutatott: 
a kórház jelenlegi gazdasági helyzetéből az ál-
lami tulajdonba adás jelenthet kiutat. A polgár-
mester elmondta: az önkormányzat és a kórház 
dolgozói is attól várhatnak előrelépést, ha a vá-
ros befejezi a rekonstrukciót, majd amint lehet-
séges, átadja az intézményt állami fenntartásba. 

Az idei konferencia meghívott vendégei kö-
zött jelen volt prof. Kulkain Janina egyetemi 
tanár, a Semmelweis Egyetem Patológiai Intézeté-
nek munkatársa, valamint dr. Kovács Attila az Or-
szágos Tisztiorvosi Hivatal helyettes tisztifőorvosa 
is. A kórház megbízott főigazgatója, dr. Molnár 

Csaba beszédében a 105 éve született Jávorszky 
Ödön életét és munkásságát idézte fel.

dr. Forrai Gábor, a mellközpont vezető 
főorvosa az első tíz év szakmai eredményeit 
mutatta be a konferencia résztvevőinek, majd 
ezt követően a mellközpont több szakorvosa és 
szakasszisztense beszámolt be az intézmény-
ben folyó munkáról. 

A Jávorszky Tudományos Nap ezt követően 
különböző egészségügyi témájú előadásokkal 
folytatódott.

A Csányi László körúton fél év alatt felépült az ország egyik legújabb temploma. A 
Vác-Alsóvárosi Református Misszió Egyházközség tagjai jelenleg még a Művelődési 
ház mögött található Ősz utcai imaházban látogatják a vasárnapi Istentiszteleteket. 
A 200 millió forintos költségvetésű intézmény jelenleg 60%-os készültségen áll.

A Mohai Zsuzsanna és Boczkó Ákos építész  
vezető tervezővel együtt munkálkodó kilenc fi-
atal minőségi munkát végzett, egy letisztult for-
manyelvű templomot alkottak, ahol kiemelten 
figyeltek az épület gazdaságos fenntarthatóságára, 
megújuló energiaforrások bevonásával. A puritán 
megjelenésű, ugyanakkor minőségi anyaghaszná-
lattal készült templom előnyeiként leginkább  bel-
ső  fényviszonyait, akusztikai lehetőségeit emelik 
ki. Az új templom külön érdekessége a protestáns 
liturgia inspirálta imádkozó kézpárt formáló épü-
lettömeg, melyben végighaladva kiderül, rendkí-
vül kedvező a különböző  funkciójú helyiségek 
elhelyezhetősége, így pl. a templomtér centrális 
kialakíthatósága, vagy  pl. a karzat  kialakítása. A 
tervek szerint a vezérszinten 200, a karzaton  közel 
40 hívő kényelmes helyfoglalására lesz lehetőség. 
A hazai kortárs épületek körében megrendezett 
„Média  építészeti díja 2011” közönségdíjasai kö-
zül 2. helyezettként végzett  az  épület  terve.  Hát-
ra van a környezet rendezése és az összes beltéri 
befejező munka, ezért számos jó szándékú adomá-
nyozóra várnak, hogy megkongathassák a különál-
ló campanilléban a három harangot.  A tervezők és 
az egyházközösség bíznak benne, hogy a városkép 
egy szerethető, új épülettel gazdagodott.

Nagy Sándorné 

1963-ban kezdett dolgoz-
ni csecsemő és kisgyer-
mek gondozónőként. 
1970. óta Vácott végzi 
gondozónői hivatását. 
Először bölcsődei szak-
területen, majd a fogya-
tékosokat ellátó terüle-
ten végez mai napig is 
gondozási feladatokat. 
Gyógypedagógiai asz-
szisztensi képesítést 
szerzett. Megbízott 
bölcsődevezető volt, 
2004-2007 között rész-

legvezetőként dolgozott a Fejlesztő Napközi Ott-
honban és a Fogyatékosok Napközi Otthonában. 

Jelenleg is utóbbi intézményben dolgo-
zik. Munkáját mindig lelkiismeretesen végez-
te. Mind kollégáival, mind a gondozottakkal 
nagyon jó kapcsolatban van, toleranciája, 
emberekhez való viszonya példaértékű. Az 
ellátottak sorsát szívén viseli, problémáikat 
magáénak érzi, és ebből kifolyólag lehetősé-
geihez képest maximális segítséget nyújt min-
den helyzetben. Szorgalma, kitartása, felelős-
ségtudata és embersége mellett a szerénysége 
az, amellyel kiemelkedik. Munkatársai és a reá 
bízott gondozottak tisztelettel említik a nevét. 
Mindig másokért dolgozott és tesz meg min-
den tőle telhetőt. Örömet okoz számára az, 
hogy másoknak segíthet. 

Az intézmény munkatársai ismerik, szere-
tik és szeretnek együtt dolgozni vele, szociális 
munkássága elismerést érdemel.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete idén februári ülésén határozott arról, hogy 
Sariyer városával felveszi a kapcsolatot egy 
esetleges későbbi testvérvárosi együttműkö-
dés reményében. Az idei Váci Világi Vigalom 
idején a török város küldöttsége városunkban 
megbeszéléseket folytatott, majd a folyamat 
befejezéseként került sor most a testvérvárosi 
megállapodás aláírására. 

Sarıyer Isztambul tartomány egyik európai 
oldalon fekvő körzete, Isztambul egyik kerüle-
te. A Boszporusz északi partján fekvő kerület 
területe 151 km2, népessége 2008-ban 276 407 
fő volt. Itt található a Rumelihisarı erőd és az 
isztambuli tőzsde központja is. Az ókorban a 
Simas nevet viselte a vidék, mai nevét a terüle-
ten valaha bányászott rézről kapta  - Sarı (sár-
ga) yer (hely). A bizánci időkben ritkán lakott 
terület volt. Népessége az Oszmán Birodalom 
idejében kezdett növekedni, a 19. század vé-
gén a mai kerület egy része Çatalca vilajethez, 
másik része Beyoğluhoz tartozott.

Hírek 
– néhány mondatban
Helyi pénzben gondolkodnak

Más településekhez hasonlóan civil kez-
deményezésre Vácott is bevezetésre kerülhet 
egy, a városban és a régióban használatos al-
ternatív fizetőeszköz.

A Dunakanyar Vásárlói Klub november 
7-én az önkormányzat Gazdasági és Város-
üzemeltetési Bizottságának ülésén ismertet-
te elképzeléseit, majd aznap este a Madách 
Imre Művelődési Központban tartott ingye-
nes szakmai ismertetést. Galántainé Baracsi 

Gyöngyi, a civil szervezet vezetője az Elektro 
Szignál Televíziónak elmondta: a kezdemé-
nyezés célja a térség gazdaságának élénkítése 
és a közösségi összefogás erősítése. Vélemé-
nye szerint a szövetkezeti forma alkalmas 
arra, hogy a polgárok összefogásával igazi 
közösségi vállalkozás jöjjön létre, amelynek 
hasznát is az adott közösség fölözhetné le.

Pető Tibor is üdvözölte az elképzelést, 
mint mondta, a helyi pénz bevezetése tőkét 
hozhat a városba. A kis és középszintű vállal-
kozások, valamint a városi szolgáltatók számá-
ra ez egy megoldási segítség lehet a gazdasági 
válságból eredő problémák orvoslásában – 
mondta az alpolgármester.

Influenza elleni védőoltás
Már kérhető a háziorvosoktól a hazai 

gyártású háromkomponensű szezonális inf-
luenza elleni védőoltás. A vakcina a 2009-es 
H1N1 továbbá a H3N2 altípusú influenza A 
és az influenza B vírus idei szezonban várha-
tóan cirkuláló törzsei ellen nyújt védelmet. 

A térítésmentes oltóanyag kiszállítását a 
Kormányhivatalok kerületi és kistérségi nép-
egészségügyi intézeteibe október 17-én kezdték 
meg. A védőoltást a hat hónaposnál idősebb kró-
nikus betegeknek, 65 éves kor fölött az egészsé-
geseknek is javasolják. A magas kockázatú cso-
portokba tartozóknak idén is 1.3 millió dózis 
oltóanyag áll rendelkezésre térítésmentesen.

(Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ismer-
tetője a www.vac.hu weboldalon olvasható.)

Új helyen a pszichiátriai rendelés
A kisváci Papp Béla utcába költözött a 

Kosdi útról a felnőttek és gyerekek ellátását 
végző pszichiátriai intézet. A szakrendelés-
nek elsősorban azért kellett költöznie, mert 
2011-ben lejár az a határidő amely az egészség-
ügyi intézmények akadálymenetesítését írja 
elő. Az okok között szerepel, hogy egyre nő a 
pszichés problémákkal küzdők száma, az új 
helyen pedig modernebb feltételek mellett na-
gyobb területen tudják ellátni a betegeket. Váci 
pszichiátriai intézet a felnőttek és a gyerekek 
lelki problémáinak gyógyítása mellet a függősé-
gi gondokkal küzdők kezelését is végzi.

Újabb hasznos kiadvány
Újabb hasznos tudnivalókkal bővült a váci 

Szent Anna Karitász jogi kiadványa. A legutób-
bi összeállításban a szociálisan rászorulók a 
pénzügyi ellátások terén tájékozódhattak arról, 
hogy ki milyen állami illetve önkormányzati se-
gélyben, támogatásban, vagy kedvezményben 
részesülhet. A bővített változatban dr. Molnár 

Brigitta jogász újabb két témakört dolgozott fel 
közérthető formában: a természetben nyújtott 
szociális ellátásokat, valamint a gyermekvédel-
mi ellátásokról szóló tudnivalókat összesítette.

Hírek 
– néhány mondatban
Rendhagyó tanóra a Boronkayban

Október 17-én délelőtt rendhagyó tanórára 
gyülekeztek a Boronkay György Műszaki Közép-
iskola és Gimnázium diákjai az intézmény előa-
dótermébe: előadást hallgathattak és tudomá-
nyos kísérletet láthattak a természet fényeiről.

Tavaly a világon elsőként hazánkban indí-
tották el a „Meet the scientist” („Találkozó a 
tudóssal”) programot, melynek célja a műsza-
ki és természettudományok, illetve az ameri-
kai tanulmányi lehetőségek népszerűsítése 
magyar középiskolások körében. Ennek kere-
tében került sor dr. Szalay Péternek, az ELTE 
egyetemi tanárának, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktorának előadására, amelynek 
címe:„Szentjánosbogár, trópusi halak, sarki 
fény: mi a közös a természet fénytünemé-
nyeiben?” volt. Ezt követően dr. Róka András 

docens, az ELTE Kémiai Intézet munkatársa 
mutatott be az előadáshoz kapcsolódó látvá-
nyos kísérleteket.

Fejlesztések a Földváryban
Új tantermeket alakítottak ki, további ter-

meket újítottak fel és művészeti galériát avat-
tak a Földváry Károly Általános Iskolában.

Sajtótájékoztató keretében az intézmény 
igazgatója, dr. Váradi Iván Attila ismertette 
az iskolán belüli legújabb fejlesztéseket. Az 
épület főbejáratának homlokzatán kicserél-
ték az iskola névtábláját és elhelyezték a Né-

meth Árpád által készített mozaikot is.
A kémia szaktanterem a nyár folyamán 

újult meg, ahol interaktív tábla is segíti ezen-
túl a színvonalasabb oktatást. De átadták a 
földszinten megvalósult tánctermet, kondi-
cionáló helyiséget és a zenetermet is. Utóbbi 
Lehotka Gábor orgonaművész nevét kapja, 
akiről egy tárlat is megemlékezik.

Fónay Márta-terem
A Madách Imre Művelődési Központban 

két esztendeje átadott kamaraterem ezentúl a 
városunkban élt kiváló színésznő, Fónay Már-
ta nevét viseli.  A névadó ünnepség műsorát 
a Fónay – HUMÁNIA Társulat adta elő. Az elő-
adás egy filmvetítéssel kezdődött, amelyben 
Fónay Márta színházi és filmes karrierje, vala-
mint magánéletének fő motívumai rajzolódtak 
ki.  A vetítést követően Ady Endre, Petőfi Sán-
dor, Madách Imre és Johann Wolfgang von Goe-
the művekkel emlékezett a társulat a Kamarate-
rem névadójára, beleszőve előadásukba Fónay 
Márta életének meghatározó eseményeit is. A 
Fónay Márta-terem a korábbiakhoz hasonlóan a 
jövőben is számos előadásnak, konferenciának, 
díjátadónak és koncertnek ad majd helyet.

A költő emléktáblája
Születésének hetvenedik évfordulója tiszte-

letére rendezvénysorozattal emlékeztek a váci-
ak Rózsa Endre (1941-1995) költő-műfordítóra.

Október 30-án, vasárnap délelőtt emlék-
táblát avattak a művész lakóépülete, a Vám 
utca 14. számú tízemeletes épület falánál, 
ahol Fördős Attila polgármester is méltatta 
Rózsa Endre munkásságát. Később dr. Varga 

Lajos segédpüspök celebrált emlékmisét a 
Székesegyházban. A délutáni folytatásban ne-
ves irodalmárok és kortárs szerzők tartottak 
előadást a Vácott élt költő, illetve a „Kilencek” 
alkotócsoport tevékenységéről.

Vác török 
testvérvárosa

Jávorszky Tudományos Nap

HŐSÖK EMLÉKTEMPLOMA

Újabb testvérvárosa van Vácnak. Október 
végén városunk küldöttsége (Fördős Attila pol-
gármester, Mokánszky Zoltán alpolgármester, 
valamint Balkovics Péter és dr. Jakab Zoltán 
önkormányzati képviselők) látogatást tett a tö-
rökországi Isztambul egyik európai részen fekvő 
kerületében, Sariyerben.

A látogatás során ünnepélyes keretek között 
aláírták a török város és Vác testvérvárosi szerző-
dését, amelyet a két polgármester: Sükrü Genc 
és Fördős Attila látott el kézjegyével. Sariyer Vác 
kilencedik testvérvárosa lett. 

A Szociális Munka A Szociális Munka 
Napja VácottNapja Vácott

Vác város területén a lakosság által 
gyűjtött lomb 2011. november 7.–2011. no-
vember 30-ig elszállításra kerül.

A lombgyűjtéshez zsákok igényelhe-
tők a REMONDIS DUNA Kft. Irodájában. 
Ingatlanonként, társasházaknál lépcsőhá-
zanként 3 db zsák igényelhető. A zsákok 
átvételéhez lakcímkártya szükséges!

A zsákok INGYENESEN átvehetők: 
Vác, Deákvári fasor 2. hétfőtől csütör-

tökig 7.00-tól-15.00-ig.pénteken 7.00-tól-
12.00-ig. A megtöltött zsákokat a hulla-
déktárolásra használt edényzet mellé, 
az ürítési napokon kérjük elhelyezni.

Kérjük, hogy csak REMONDIS felirat-
tal ellátott zsákokat használjanak!

Váci Városfejlesztő Kft.
dr. Tar György s.k.

ügyvezető igazgató

LOMBGYŰJTÉSI AKCIÓ
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Tisztább köztereket 
ígér a holding

Közmunkán az elítéltek
Megkezdődik Vácon a rabok 
közcélú foglalkoztatása - je-
lentette be sajtótájékoztató-
ján a váci holding menedzs-
mentje. Egyelőre négy elítélt 
kész a város több pontján 
köztisztasági feladatot ellát-
ni, később azonban bővíte-
nék a civil területen dolgo-
zó rabok számát. 

”A fogva tartottak elsősorban 

Vác belvárosában, a főtér köze-

lében és a rabtemető gondozá-

sában végeznek el köztisztasági 

feladatokat.” – mondta el lapunk-
nak dr. Tar György. A Váci Város-
fejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója 
abban bízik, hogy a polgármester 
által aláírt együttműködési meg-
állapodásnak köszönhetően va-
lóban javulás mutatkozhat majd 
a városi közterületek sokak által 
kifogásolt tisztaságában. Jövő 
héttől a város által fizetett szolgál-
tatók mellett már elítéltek fogják 
végezni a takarítást. A közterüle-
ten dolgozó rabok alacsony koc-
kázatú besorolás alá tartoznak. 
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
szabadulás előtt állnak, illetve jó 
magaviseletük miatt hétvégén 
hazaengedik őket. 

Karácsonyi Vásár
Műsorok és portékások
Betlehemi játékokkal, gyer-
mekműsorokkal, zenével, 
tánccal várják a kicsiket, 
Vác főterén az Advent ideje 
alatt. A felnőtteket ugyan-
csak számos produkció, for-
ralt bor és kirakodó vásár 
várja, egységes megjelenés-
ben, megannyi portékával.

Faházak beszerzéséről dön-
tött a holding, hogy a jövőben a 
városi rendezvények során - így 
a Karácsonyi Vásár vagy épp a 
Vigalom alatt - a vásározás eladó-
nak, vevőnek kellemesebbé és 
kiszámíthatóbbá váljon. A kiske-
reskedők értékelték a lépést, vár-
hatóan közel húsz faház - köztük 

kürtös kalács, forralt bor, lacipe-
csenye - és megannyi program 
várja majd az érdeklődőket.

Folyamatosan javítják 
az útburkolatok

A hidegben is dolgoznak
November közepétől a Váci 
Városfejlesztő Kft. munkatár-
sai a Dózsa György úton javí-
tották az útburkolatot, ezen 
az útszakaszon már „zökke-
nőmentesen,” kátyúkerülge-
tés nélkül lehet áthajtani. 

Ugyanakkor Deákváron je-
lenleg is dolgoznak a körforga-
lom építésén és a Fürj utcában, 
ahol a tönkrement útszakaszon 
a burkolatot felmarták. Ezen sza-
kaszon már a napokban elkészül 
az új aszfaltszőnyeg közel ötven 
méter hosszan. Az út további 
részén szintén a közeljövőben 
távolítják el a kátyúkat.

Mikulás Úszóverseny
A kicsiket várják
Úszóversenyt rendeznek 
a gyermekek részére a Vác 
Városi Uszodában, decem-
ber 3-án, szombaton. Egyre 
sportosabb a Mikulás: vá-
rosunkba már nem csak fut-
va, hanem úszva is érkezik.

A szervezőktől megtudtuk: a 
cél a gyermekek egészséges élet-
módra nevelése, az úszás népsze-
rűsítése. Az esemény ugyanak-
kor kiváló lehetőség az „amatőr” 
és a „profi” sportolók tudásának 
felmérésére is. A rendezvényt 
a városi uszodában december 
3-án, szombaton 9 óra 30 per-
ces kezdettel tartják, ügyességi 
és sorversenyekkel tarkítva. A 
nemes küzdelmeket megtiszteli 
a Mikulás, aki számos ajándékot 
hoz magával. A verseny rendező-
je: a Vác Városi Uszoda és Strand 
és a Váci Vízmű SE.

Testépítés 
a sportcsarnokban

Elfogadható áron
A hideg beálltával Vác Város 
sportcsarnokában is adott a 
lehetőség a testedzésre.

Felszerelt konditerem vár-
ja a télen is mozogni, fogyni, 
erősíteni vágyókat. Súlyzók, pa-
dok, lábgépek - a havi bérletet 
tekintve mindössze 5.000 Ft-os 
egységáron. Elkezdeni soha 
sem késő! További információ 
Vác Város Sportcsarnokában 
(2600 Vác, Bán M. utca 3.),  a 
27 / 300-800 –as telefonszámon 
várja az érdeklődőket.

VÁROSFEJLESZTÉS 
Útfelújítások, Köztisztaság, Egészséges életmód, Karácsonyi Vásár

Népszámlálás összegzés Vác városában
Mindenekelőtt köszönjük Ön-

nek, hogy „felelt a jövőért”, tehát 
részt vett a népszámlálási össze-
írásban, így közreműködése, adat-
szolgáltatása segített sikerre vinni 
a 15. magyar népszámlálás váci fo-
lyamatát! Köszönjük megértését 
és türelmét, mindazt a segítséget, 
amelyet a számlálóbiztosoknak és 
munkatársainak nyújtott. 

Városunkban 133 számláló-
biztos kereste fel a lakosokat, az ő 
munkájukat pedig – a népszám-
lálásért felelős városi jegyző és 
a mellette dolgozó kollégák mel-
lett - 30 felülvizsgáló is segítette. 
Vácot  érintően volt több olyan 
közterület, háztömb,  amelyek a 
Központi Statisztikai Hivatal cím-
jegyzékéből  sajnálatos módon 
kimaradt, így ezeken a helyeken 
további feladatokra, új címek fel-
vételére volt szükség.  Az erede-

tei címállományban  14281 cím 
szerepelt, az összeírás befejezé-
sekor a tényleges címállomány 
pedig 15573 db címet tartalmaz.

A váciak közreműködő 
készsége, együttműködése vi-
tán felül áll, ezért ezúton is 
köszönjük, hogy jelzéseikkel, 
észrevételeikkel segítették a 
munkánkat! Az együttműködé-
si szándékot mutatja az is, hogy 
városunkban – az adatszolgálta-
tást megtagadása esetére jogsza-
bályban biztosított – bírságolás 
lehetőségével sem kellett élni.

Magyarországon 4 650 700 
kérdőívet dolgoztak fel, ebből 
Pest megye részesedése 511 
700 volt. Városunkban 16 608 
címet vettek fel, így – az adatok 
teljes körű, 100%-os feldolgozá-
sa után – 15 573 lakás összeírá-
sára került sor.  Ennek során 11 

303 lakáskérdőív adatfelvétele 
mellett 30 intézet és az ott la-
kók összeírása is megtörtént, 
emellett pedig 25 018 személyi 
kérdőívet töltöttek ki. 

Az internetes kitöltés aránya 
21,3 % volt, ezzel - vagyis, hogy 
minden ötödik lakcímről a vi-
lághálón keresztüli önálló kitöl-
téssel érkeztek be az adatok - az 
országos 18,6 %-os elektronikus 
kitöltési arányt is felülmúltuk.  
A papíron történő, de önálló 
kérdőív kitöltése közel 23 %-os 
részt képviselt, így a számláló-
biztosoknak csak a kitöltött kér-
dőívekért kellett visszamenniük, 
ami szintén példás az országos 
15,4 %-os arányhoz viszonyítva. 

A közreműködő váciakon 
kívül ezúton mondunk köszö-
netet a számlálóbiztosoknak, a 
felülvizsgálóknak és valamennyi 

munkatársunknak, akik energiát 
és időt nem kímélve, időnként 
komoly emberi és technikai ki-
hívásokkal szembesülve legjobb 
tudásuk szerint közreműködtek 
a törvényben előírt népszámlá-
lás végrehajtásában!

A Központi Statisztikai Hiva-
talhoz a napokban beérkezett ada-
tok feldolgozása – az adatvédelmi 
szabályok szigorú betartása mel-
lett – rövidesen megkezdődik. Az 
előzetes összegzés a jövő év tava-
szára, összefoglaló eredmények 
pedig 2012 év végére várhatók.

Dr. Maruszki Gábor jegyző
települési népszámlálási felelős

Legendás pedagógusokat 
köszöntöttek

Felvirágzott a város

A Madách Imre Művelődési 
Központban november 15-én 
került sor a több évtizedet az 
oktató-nevelő pályán töltő pe-
dagógusok városi köszöntésé-
re. A korábban váci iskolákban 
tanító színes diplomás örökif-
jú tanárok nosztalgikus városi 
ünnepségén az I. Géza Király 
Közgazdasági Szakközépisko-
la és a Bartók Béla Zeneiskola 
tanulói köszöntötték műsorral 
az 50-60-65 és 70 éve diplomát 
szerzett pedagógusokat. 

Fördős Attila polgármester 
köszöntő és köszönő szavakkal 
méltatta azokat, akik élethivatásul 
választott pályájukon a fiatalok 
oktatására, nevelésére áldoztak 
évtizedeket. A jubiláló pedagógu-
sokat az utolsó munkahelyükként 
szolgáló oktatási intézmények 
igazgatói köszöntötték, felidézve 

személyes tapasztalataikat, élmé-
nyeiket. Az elismeréseket Fördős 
Attila nyújtotta át.

Rubin díszoklevélben része-
sült Ágh Bíró Béláné és Bachát 

Istvánné, akik hetven esztendeje 
kapták meg tanári diplomájukat. 
Hatvanöt éves jubileuma alkalmá-
ból vas díszoklevelet vehetett át 
Fábián Józsefné, Nagy Béláné és 
Vásárhelyi Józsefné. Hat évtizede 
kapta diplomáját, ezúttal pedig 
gyémánt díszoklevelet vehetett át 
Molnár Jánosné, Szamek Lajosné 
és Tari Nándorné. Félévszáza-
dos jubileumát ünnepelhette és 
kapott arany díszoklevelet Paksy 

Péterné és Csikós Tóth Ágnes.
Az ünnepeltek nevében Ágh 

Bíró Béláné meghatottan emlé-
kezett a múlt szép eseményeire 
és mondott köszönetet az elis-
merésekért.

November 15-én délután a 
Virágos Vác mozgalom díjki-
osztójának meghívottjaival telt 
meg a Városháza tanácsterme. 

A résztvevők kivetítőn fo-
lyamatosan tekinthették meg a 
díjazott épületek fotóit és zenei 
aláfestéssel kísérve csodálhatták 
meg városunk virágokkal díszí-
tett részeit. Fördős Attila polgár-
mester köszöntő gondolataiban 
hangsúlyozta az immár közel 
egy évtizede megrendezett ak-
ció közösségépítő hatását, amely 
eredményeként folyamatosan él-
hetőbbé válik a település és javul 
az itt lakók komfortérzete.

Ezt követően Mezei Helga 
városi főkertész foglalta össze 
az idei virágosztás és telepítés 
jellemzőit, tanulságait. Mint 
megtudtuk, ebben az évben is 
nagy érdeklődés mutatkozott 

meg az egységcsomagok iránt, 
melyekből a családi házak, a 
társasházak és az intézmények 
összesen több ezer darabot igé-
nyeltek és helyeztek el díszítés-
ként. A szakértő zsűri a kiosztott 
virágok kiültetésének értékelé-
se után több kategóriában ítélt 
oda díjakat. Az egyéni, valamint 
társasházak kategóriája mellett 
az intézmények és a cégek is 
versenyeztek a legvirágosabb 
épületek elismeréséért és kü-
löndíjak is gazdára találtak. Az 
elismeréseket Fördős Attila adta 
át a jutalmazottak számára. Be-
fejezésként Rada Károlyné, a 
szervezőbizottság nevében adott 
át köszönő okleveleket a szerve-
zésben élenjáró segítőinek.

(A díjazottak listája meg-

található a www.vac.hu we-

boldalon.)
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Vác, ahogyan Vác, ahogyan 
kevesen látjukkevesen látjuk

Tumbász András fotóművész rovata 

Diákolimpikonjaink 
elismerése

Idén immár 14. alkalommal 
díjazta a város a diákolimpiákon 
érmes helyezést elérőket, illetve 
felkészítő tanáraikat, edzőiket. A 
Boronkay György Műszaki Közép-
iskola és Gimnázium tornacsarno-
kába közel másfélszáz sporttehet-
ség kapott meghívást, hogy átvegye 
a városi önkormányzat elismerését 
a nyújtott teljesítményért.

A Himnusz dallamai után 
Fördős Attila polgármester kö-
szöntötte a díjazottakat és köszön-

te meg nekik, hogy szorgalmukkal, 
kitartásukkal nemzedékük elé 
példát állítanak és messzire vi-
szik városunk hírnevét. Ezt köve-
tően a polgármester az általános 
iskolások részére, míg Pető Tibor 
alpolgármester a középiskolás di-
ákoknak adta át az elismeréseket. 
Mokánszky Zoltán, sportért fele-
lős alpolgármester pedig a taná-
rok, edzők emlékdíját nyújtotta át. 

Az ünnepség a Szózat elének-
lésével zárult.

Árpád Fejedelem Általános Iskola 

Turai Cole Kevin kenu
Szlépka Armand atlétika
Polgár Péter kajak
Polgár Dani kajak
Fullai Bence birkózás
Csölle Krisztián birkózás
Mikulinszki Tamás birkózás
Miklián Bálint atlétika
Miklián Dávid atlétika
Dorogi Róbert atlétika
Dorogi Róbert atlétika
Mester Dávid atlétika
Moravcsik Angéla atlétika
Szegner Dominika atlétika
Nagy Zsuzsa atlétika
Jancsik Alexandra atlétika
Benkó Csenge atlétika
Sárvári Márta atlétika
Kassai Odett úszás

Erdővölgyi Virág akrobatikus 
torna

Katona Fanni kajak

Pálffi  Anna akrobatikus 
torna

Bucsek Márk atlétika
Földváry Károly Általános Iskola

Fekete Fanni akrobatikus 
torna

Kellner András karate

Tóth Eszter Anna akrobatikus 
torna

Juhász Gyula Általános Iskola

Holohan Dániel akrobatikus 
torna

Kovacsics Márk úszás

Buzási Anna akrobatikus 
torna

Kriaszter Adél akrobatikus 
torna

Madár Ákos evezés
Oláh Martin evezés
Péter Benedek kenu

Zalai Boglárka akrobatikus 
torna

Lázár Viktor evezés
Tóth Viktor evezés
Skulka Márton kajak
Tolerián Tamás evezés
Bácskai Máté evezés
Petőfi  Sándor Általános Iskola

Nagy József birkózás
Matula Bálint kajak
Fazekas Kevin kajak
Molnár Zsanna evezés
Orszáczky Benett evezés
Tóth Ádám evezés

Jakab Borbála akrobatikus 
torna

Pribelszki Levente evezés
Molnár Dominik evezés
Radnóti Miklós Általános Iskola 

Volent Fanni evezés
Gyalai Nándor evezés
Ács Kristóf evezés

Szabó Katalin akrobatikus 
torna

Majkó Bence evezés
Kosztolnik Mónika evezés
Karolina Katolikus Általános Iskola 

Drobinoha Eszter kajak
Nagy Borka Anna kajak
Waldorf Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézet 

Nyerges Anna akrobatikus 
torna

Bernáth Kálmán Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Csiszár Péter evezés
Dávid Patrik evezés
Havasi Gergő evezés
Boronkay György Műszaki Közép-
iskola, Gimnázium és Kollégium

Jakab Rebeka akrobatikus 
torna

Kurdi Laura evezés
Kurdi Bianka evezés
Pornói Dóra evezés
Martinovics Lilla evezés
Bácskai Dominika evezés
Molnár Fanni evezés
Kurdi Laura evezés
Pornói Dóra evezés
Tóth Tibor evezés
Benjamins Levente evezés
Kárpáti Attila evezés
Fülöp Máté evezés
Tomola Zoltán evezés
Tóth Tibor evezés
Zöld Balázs evezés
Nagy Dániel evezés
Molnár Tünde úszás 
Madarász Mária úszás 
Bata Natali úszás
Jakubovics Renáta úszás
Fazekas Laura úszás
Noé Bálint úszás
Kovács Kitti úszás
Prohászka Anna úszás
Tasos Nikosz Vanealisz labdarúgás
Oláh Dániel labdarúgás
Sápi Pál labdarúgás
Sápi Márton labdarúgás
Kovács Bence labdarúgás
Őszi Ádám labdarúgás
Kenéz Tibor labdarúgás
Fitter Dávid labdarúgás
Horváth Norbert labdarúgás
Czifra Bálint labdarúgás

Lám Bálint atlétika 
súlylökés

Beramann Bence atlétika 
súlylökés

Kenéz Tibor atlétika 
súlylökés

Kiss Iván atlétika 
súlylökés

Burger Balázs atlétika 
súlylökés

Gere Norbert atlétika 
gerelyhajítás

Szűcs Géza atlétika 
gerelyhajítás

Kurdi Máté atlétika 
gerelyhajítás

Kiss Iván atlétika 
gerelyhajítás

Bermann Bence atlétika 
gerelyhajítás

Madách Imre Gimnázium 

Petró Ádám kajak
Csorba Levente kajak
Berta Blanka kajak
I. Géza Király Közgazdasági 
Szakközépiskola

Szabó Anita akrobatikus 
torna

Pintér Emil súlyemelő
Rády Zoltán atlétika
Selye János Humán Szakközépiskola

Farkas Norbert evezés
Mucsi Rebeka evezés
Farkas Tamás evezés
Király Endre Ipari Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 

Pap Márkó evezés
Piarista Gimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium

Bencsik Nóra evezés
Endreffy Lóránd evezés
Kőhalmi Mónika evezés
Zelei Tamás evezés
Zelei Ágoston evezés
Peller Kristóf evezés
Steiner Ákos evezés
VM KASZK Szakképző Iskola – 
Táncsics Mihály Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola, Kollégium 
és VM Gyakorlóiskola

Nánai Márton kajak

Adame Máté atlétika 
gerelyhajítás

Rapcsák Károly
Ribáryné Pál Katalin
Mácsik Miklós
Fazekas Rudolf
Babella László
Stöckler Bernadett
Tószegi Andor
Bánszky Imre
Csernák Károly

Feketéné Bokor Edina
Wachtler Viktor
Kosztyán József
Niebel Károly
Dencsik István
Cifferszky Ákos
Csernákné Quell Beáta
Szabó Ferenc
Bertha Zsolt

Nagy Mihály
Maracskó Pál
László Csaba
Pajor Ferencné
Magyari József
Belák Brigitta
Zsadányi Éva
Szikora Gyula

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

EDZŐK, FELKÉSZÍTŐ TANÁROK

KÖZÉPISKOLÁK

Folytatódó 
előadássorozat

Foly -
tatódik a 
Na s z á l y -
G a l g a 
T é r s é g i 
Integrált 
Szakképző 
K ö z po n t 

Tehetségpont Irodájának „Vál-
ság helyett változás” címet vi-
selő ingyenes előadássorozata. 
Az őszi szezonban az iroda egy 
rajzversenyt is meghirdetett a 
váci óvodások és általános isko-
lások körében. A rajzpályázatra 

beérkező alkotásokat zsűri bírál-
ja majd el, a pályázat fővédnök-
ségét Fördősné Rozmán Edina 
vállalta. Valló Péter ügyvezető 
igazgató szerint, a nehéz gazda-
sági helyzet ellenére a program-
sorozatokat folytatják, a hagyo-
mánnyal rendelkező előadásokat 
továbbra is látogathatják az ér-
deklődők. A váci Naszály-Galga 
TISZK előadássorozatáról, vala-
mint a Mikulás rajzversenyről az 
érdeklődők bővebb információt 
www.ngtiszk.hu weboldalon ta-
lálnak. 

A Magyar Nyelv Napja
Városunkban is megren-

dezték a Magyar Nyelv Napját, 
amely létrehozásáról pár hó-
napja döntött az Országgyűlés. 
A váci rendezvényen nyelvünk 
szépségeit felvonultató műsor 
mellett dr. Kiss Jenő nyelvész 
professzor beszélt nyelvtörté-
netről és a magyar nyelvvel kap-

csolatos aktuális kérdésekről. Az 
első alkalommal megrendezésre 
kerülő ünnepségen Fördős At-

tila polgármester zárszavában 
úgy ítélte meg, hogy az eltelt 
évszázadban történt területi és 
társadalmi változások ellenére 
a magyar nyelv sikertörténete 
töretlen fejlődést mutat.
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A bajnokik mellett a külön-
böző kupákban is érdekeltek a 
váci kézilabda együttesek.

A Váci NKSE az EHF kupa 
legjobb 16 csapata közé jutásért 
mindkét összecsapását itthon 
játszhatta a fehérorosz Minszk 
ellen. Az első napi 35-32-es győ-
zelemben nagy részt vállaltak fia-
tal átlövőink (Klivinyi Kinga 12, 
Barján Bianka 7 gólt dobott) és 
az elnyűhetetlen beállós Lucia 

Uhrakova (8 gól). A visszavágón 
már a védekezés dominált és a 
24-23-as győzelemben a vezető 
szerepet Juhász Edina kapuson 
kívül két védőspecialista, Fülöp 

Andrea és Mészáros Rea játszot-
ta, míg a rutinos Gyetván Krisz-

tina fontos gólokkal járult hozzá 
a diadalhoz. Dr. Ökrös Csaba ta-
nítványai a februárban esedékes 
nyolcaddöntőben a török Milli 
Piyango csapatával találkozik.

Januárban kezdi meg a váci 
hölgykoszorú a hazai kupaso-
rozatot is, ahol az NB I/B-s Eger 
együttesével sorsolták össze.

Az IPG Hungary-Váci KSE-
Taxi2000 a Csömör ellni maga-
biztos idegenbeli győzelem után 
(33-20) a legjobb nyolc közé kerü-
lésért decemberben idegenben a 
Törökszentmiklóssal találkozik.

Programajánló
December 3. szombat 16:00
Két Mikulás egy erdőben
A Budai Bábszínház élőbábos, 
zenés meseelőadása. 
A belépőjegy ára: 300 Ft

December 3. szombat 20:00
Kávézó koncert: All About

Előzenekar: Végtelen
A belépőjegy ára: 600 Ft  

December 10. szombat 16:00 
Mesemozi: Gnómeó és Júlia
A belépés díjtalan!

December 10. szombat 18:00
Piroska és a farkas

A Tini Dance Team varázslatos 
erdejében.
A belépőjegy ára 

elővételben: 900 Ft, 

az előadás napján: 1200 Ft

December 11. vasárnap 16:00
Itt van a szép, víg karácsony
A Katáng együttes lemezbemu-
tató koncertje
A belépőjegy ára 

elővételben: 800 Ft, 

az előadás napján: 1000 Ft

December 17. szombat 10:00/16:00
Betlehemi műsor

Helyszín: Vác, Március 15. tér
Hagyományos karácsonyi műso-
rokkal, tánccal és zenével, süte-
ménnyel és forró teával várjuk a 
gyermekeket, családokat. Közre-
működik: Váczi Néptáncegyüttes, 
Sajtkukacz zenekar, Radnóti Mik-
lós Általános Iskola kórusa.  Jászol 
élő állatokkal.

December 17. szombat 17:00 
Szlovák karácsony

A váci szlovák kisebbségi ön-
kormányzat szervezésében.
A belépés díjtalan! 

December 18. vasárnap 16:00
Suszter és a karácsonyi 

manók 
A Fogi Színháza mesejátéka.
Grimm mese klasszikus formá-
ban a gyerekeknek 
A belépőjegy ára: 400 Ft

December 18. vasárnap 18:00 
Karácsonyi hangulat és 

koncert
Közreműködik:  Antonio Vivaldi 
Kamarazenekar 
Hortus Musicus Singers
A belépőjegy ára 

elővételben: 1000 Ft, 

az előadás napján: 1300 Ft

December 27. kedd 16:00
A tizenkét hónap

Zenés táncos mesejáték, a 
Silverstar Művészképző Iskola 
növendékei előadásában.
A belépőjegy ára 

elővételben: 500 Ft , 

az előadás napján: 800 Ft

December 28. szerda 19:00
Szilveszteri 

stand up comedy est: 
Beliczai Balázs és 
Janklovics Péter

A belépőjegy ára: 1700 Ft, 

az előadás napján: 2.000 Ft

December 29. csütörtök 18:00 
Csoda ez az éj 

A Gyémánt Musical Stúdió mű-
sora.
A belépőjegy ára 

elővételben: 800 Ft, 

az előadás napján: 1100 Ft

December 31. szombat 18:00  
Március 15. tér

Szilveszter a Főtéren
Sztárvendég: 

Király L. Norbi
Fellépnek: 

Dónusz Katalin 

és tanítványai

Countaktus Country

Rock Folk Blues Band

tűzzsonglőrök

Éjfél után tűzijáték

Szervező:

Madách Imre 
Művelődési Központ

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

(27) 518-200,

Jegypénztár: (27) 518-206
Jegypénztár  nyitva  tartása:

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

Három vereséggel folytatta 
szereplését az NB I-es csapat-
bajnokságban a Váci Remény-
ség NB I-es együttese. Október 
végén Győrben szenvedtek ve-
reséget a mieink 12:6-ra, majd 
novemberben előbb itthon a Bu-
daörs ellen kaptak ki ugyanilyen 
arányban, majd Komlón szoros 
csatában 10:8-ra maradtak alul. 
Csapatunk két győzelemmel és 
öt vereséggel visszacsúszott a 
tabella alsó régiójába. 

Evezés
Érdekes váltás történt az 

evezősök férfi könnyűsúlyú 
párosának összetételében: 
újra együtt próbál szerencsét 
a korábban világ- és Európa-
bajnoki címet szerző Varga 

Tamás-Hirling Zsolt duó. A 
közel fél éven át Afrikában 
önkéntes missziót teljesítő 
Hirling Zsolt váltja a szintén 
váci Galambos Pétert a bajai 
Varga Tamás mellett. Tehát 
továbbra sem ül össze a Vác 
Városi Evezős Club két kiváló-
sága, hanem az évekkel ezelőtt 
sikeres páros próbálkozik 
Magyarország számára kihar-
colni az olimpiai kvótát. Erre 
egy esély kínálkozik még: jövő 
májusban a luzerni pótkvalifi-
kációs verseny első két helyén 
kellene végezniük. Az még 
nem dőlt el, hogy a régi-új duó 
edzéseit ki irányítja majd.

Kézilabda
A Pest és Nógrád megyei 

testnevelő tanároknak és 
edzőknek tartottak kézilab-
dás szakmai továbbképzést  a 
váci sportcsarnokban. A régi-
óban az aktuális szakmai na-
pok a Nemzeti Sport Intézet 
támogatásával zajlanak, me-
lyek szervezője a Pest Megyei 
Kézilabda Szövetség, illetve 
annak szakreferense, Holman 

Ferenc.  A továbbképzés több 
elemből állt. Előbb szivacské-
zilabdázás szépségeit és a játék 
szakmai hasznosságát Zsiga 

Gyula szakedző kommentálá-
sával Pádár Ildikó és Ballainé 

Szarka Éva a Váci KSE fiú 
szivacskéziseinek segítségével 

mutatta be. Dr. Ökrös Csaba 
szakedző, a Váci NKSE NB I-es 
csapatának vezetőedzője elő-
adását a Váci NKSE ifistáinak 
segítségével tartotta meg ezt 
követően. Majd Kovács László 
mesteredző magas szintű elő-
adását hallgatták meg a részt-
vevők Végül egy jó hangulatú 
és hasznos szakmai beszélge-
tés zárta a szakmai napot.

Sakk
Két szoros mérkőzést vív-

tak NB II-es sakkozóink a pont-
vadászat második és harmadik 
fordulójában. A Váci SC előbb a 
szomszédvár fótiak ellen hazai 
táblák mellett ért el 6:6-ös dön-
tetlent, úgy, hogy a partik fele 
remit hozott, míg a felső táblá-
kon az ellenfél, az alsókon a vá-
ciak voltak eredményesebbek.

A következő fordulóra 
Dunaharasztiba utaztak a mi-
eink és kiegyenlített csatában 
kaptak ki 6,5:5,5 arányban. Ed-
dig 14 pontot gyűjtöttek a váci 
hadvezérek, mellyel a 12 együt-
test felvonultató csoport utolsó 
előtti helyét foglalják el.

Vízilabda – 
A fi úknál is két 

vereség
Hazai medencében vívhat-

ta meg az alapszakasz második 
fordulójának két mérkőzését 
a váci OB II-es vízilabda együt-
tes. A pontszerzés sajnos most 
sem jött össze.

A mieink előbb a dunaújvá-
rosi főiskolások ellen szálltak 
vízbe. A meccs első két negye-
de nagy küzdelmet, kevés gólt 
és 3-3-as döntetlent hozott. A 
harmadik hét percben dőlt el 
a mérkőzés, amikor az egyetlen 
hazai találatra öt újvárosi válasz 
érkezett. A hajrában sikerült 
szépíteni, ám végül a rivális 
nyert 8-6-ra. A nap záró meccse 
is a váciké volt, amikor az éllo-
vas Tatabánya volt az ellenfél. 
A papírformának megfelelően 
a Váci Vízilabda SE esélytelen 
volt a meglepetésre. Már a mér-
kőzés felénél hatalmas volt a 
különbség (13-2 volt az állás az 
ellenfélnek…), majd a hátralévő 
időben a tartalékait szerepel-
tető ellenféllel szemben már 
kiegyenlített küzdelem mellett 
alakult ki a 21-11-es vereség.

Női kézilabda EHF Kupa:
Minszk – Váci NKSE  . . . . . . . . . 32-35
Váci NKSE – Minszk  . . . . . . . . . 24-23
Női kézilabda NB I:
Szekszárd – Váci NKSE  . . . . . . 27-27

Férfi  kézilabda NB I/B:
Szentendre–Váci KSE-Taxi2000 . 31-31
Váci KSE-Taxi2000 – Várpalota . 29-21
Férfi  kézilabda Magyar kupa:
Csömör – Váci KSE-Taxi2000 . . 20-33

Labdarúgó NB II:
Orosháza – Dunakanyar-Vác  . . . . . 2-2
Dunakanyar-Vác – Balmazújváros . 1-0
Dunakanyar-Vác – Szeged 2011 . . . 2-1
REAC – Dunakanyar-Vác . . . . . . . . 3-0
Dunakanyar-Vác – Szolnok  . . . . . . 1-0

Futsal NB II:
Rubeola II – Szuperinfó Vác . . . . . . 3-9
Szuperinfó Vác – Dunakeszi . . . . . . 8-3
Szeged EHÖK – Szuperinfó Vác . 3-12

Eredmények

Sportelőzetes - Váci események
12. 02. p. 20:30 Szuperinfó Vác – Nyíradony Jelölések:

Női kézilabda 
NB I 
Férfi  kézilabda 
NB I/B
Futsal NB II

12. 03. szo. 18:00 Váci KSE-Taxi2000 – PLER

12. 16. p. 20:30 Szuperinfo Vác – Bábolna

12. 17. szo. 16:00 Váci NKSE – Győr

Kiállítások
December 2. péntek 17:00

Kardos Tibor 
képzőművész
„A mozaikkép 
reneszánsza” 

című kiállítása
Megtekinthető: 
2012. január 6-ig.

December 10. szombat 
16:00

Téli Tárlat 2011.
Megtekinthető: 
2012. január 7-ig

Kézilabdás kupanagyüzemKézilabdás kupanagyüzem

Az elnökasszony kislánya
Anyukája játékához méltó 

pontossággal megszületett a 
Váci NKSE elnökének, Kirsner 

Erikának kislánya.
A volt kiváló balszélső - aki 

pár hónapja az NB I-es váci 
kézilabdaklub elnöki teendő-
it látja el – november 10-én 
délután egészséges leánygyer-

meknek adott életet. Kis-Máté 

Molli 55 centiméteresen 3110 
gramm súllyal jött a világra. 
Az anyuka és az újszülött is jól 
érzi magát.

A baba szüleinek a váci 
kézilabdabarátok nevében 
is szívből gratulálunk és jó 
egészséget kívánunk.
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Ügyfélfogadás 
az okmány-

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

Ebédidő: 12:30-13:00

Ügyfélfogadás
a polgármes-
teri 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.
 XI. 24. -  XI. 30. 9 10 11 1 2 3 4
 XI. 31. - XII. 06. 5 6 7 8 9 10 11
XII. 07. - XII. 13. 1 2 3 4 5 6 7
XII. 14. - XII. 20. 8 9 10 11 1 2 3
XII. 21. - XII. 27. 4 5 6 7 8 9 10
XII. 28. -   I. 04. 11 1 2 3 4 5 6

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:  
Vác Város Levéltára

Polgármesteri fogadóóra
Fördős Attila, 

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

Országgyűlési képviselői fogadóórák
Bábiné Szottfried Gabriella, 

országgyűlési képviselőasszony

Ideje: minden hónap első szerdáján 16:30–18:00
Helye: Okmányiroda 
               (2600 Vác, Dr. Csányi László körút 45.)

A képviselőasszony elérhetőségei:
Telefon: 20/444-9298 vagy 20/539-4329
Email: babi.gabriella@parlament.hu

Képviselői fogadóórák
Csuka István, 

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

Schmuczer Istvánné, 
Vác 4. számú választókörzetének képviselője 

Ideje: minden páros hónap első hétfőjén 18:00
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Váradi Iván Attila,
Vác 5. számú választókörzetének képviselője
Ideje: minden hónap első hétfőjén 17:00-18:00
Helye: Földváry Károly Általános Iskola

ELHUNYT VÁCIAK

Német Mária /1931/, Matyik Jánosné sz: 
Zatykó Mária /1931/, Töröcsik Antalné sz: 
Tóth Ilona /1923/, Kiss Istvánné sz: Lékó 
Ilona /1920/, Payerl Károly /1955/, Pálinkás 
Lajosné sz: Kun Róza /1933/, Váradi Imréné 
sz:Varga Erzsébet /1921/, Zsoldosné Nagy 
Mária /1960/, Fábián Imréné sz: Farkas 
Ilona /1925/, Ferencz József János /1948/, 
Puskarcyk Józsefné sz: Erdősi Erzsé-
bet /1926/, Jehodek István /1942/, Major 
Józsefné sz: Botlik Mária /1943/, Nagy Má-
ria Magdolna /1946/, Sipos Lajosné sz: Szik-
riszt Gizella /1932/, Tamásné Kovács Mária 
Magdolna /1929/, Dani Tamás /1941/, Nagy 
Józsefné sz: Szuhánszki Mária /1955/, Var-
gha Zoltánné sz: Oli Rózsa /1929/, Várhegyi 
Beatrix Dalida /1969/, Csószó Józsefné sz: 
Varga Ilona /1919/, Hornicsek Józsefné sz. 
Bendó Margit /1939/, Mároki Józsefné sz: 
Stéh Erzsébet /1924/, Mojzes Tamás Mihály 
/1955/, Mogyoródi Jenőné sz: Együd Már-
ta Julianna /1945/, Tóbiás József /1946/, 
Müller Györgyné sz: Sári Lenke /1935/, 
Ákos Géza György /1929/, Sima Jánosné sz: 
Demján Rozália /1928/, Madár János /1935/, 
Garami Antalné sz: Himmer Valéria /1924/.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK

Dr. Horváth Marcell Péter és Dr. Éhen 
Zsuzsanna, Szabó Ferenc és Békési Márta. 

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK

Balázs Zoltán és Ojtozi Beatrix gyermeke: 
Réka Lilla, Bali Attila és Sárecz Bernadett gyer-
meke: Benett, Bénik Ákos és Váraljai Csenge 
gyermeke: András, Dr. Sarusi-Kiss Béla és 
Kikillai Dóra gyermeke: Péter, Bene György és 
Torkanics Eszter gyermeke: Izabella, Kármán 
Ferenc és Potykievicz Dóra gyermeke: Villő 
Emma, Szajbert Zoltán és Czinege Krisztina 
gyermeke: Boglárka Mária, Mogyorósi László és 
Liszi Ilona gyermeke: László Gábor, Füle Krisz-
tián és Fábián Klaudia gyermeke: Fanni, Uracs 
Tamás és Gunscher Sarolta gyermeke: Márton, 
Drégelyi Gábor és Dudás Bernadett gyerme-
ke: Bertold Gábor, Széles Csaba és Mauchner 
Ildikó gyermeke: Milán, Cseke Péter Sándor és 
Varga Brigitta gyermeke: Péter, Dulay Balázs és 
Sinka Miléna gyermeke: Lea, Demján András 
és Bolka Bernadett gyermeke: Nóra és Eszter, 
Szabados Krisztián és Váczi Zsuzsa gyermeke: 
Péter, Krizsovszki Attila András és Nyilas Ka-
talin gyermeke: Levente, Németh Gábor és 
Rapavi Dóra gyermeke: Júlia.

Készpénzes
autófelvásárlás!

Azonnali 
készpénzkifizetéssel 

megvásároljuk 
gépjárművét!

Sérült és lejárt vizsgás is érdekel.

06(30)636-3000




