
X I I I .  É V F O L Y A M  9 .  S Z Á M  |  A  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  H A V I L A P J A  |  2 0 1 2 .  O K T Ó B E R

I N G Y E N E S  K I A D V Á N Y

FŐHAJTÁS
A forradalom és 
szabadságharc 
hőseire emlé-
kezett a város, 
október 6-án és 
október 23-án.

MOKÁNSZKY 
ZOLTÁN
Az alpolgármestert 
Vác oktatásügyeiről és 
a város kulturális, 
turisztikai és sport-
életéről kérdeztük.

VÁCI JÁRÁS
Aláírták a Váci Járási 
Hivatal létrehozásához 
szükséges megállapo-
dásokat. Január 1-jétől 
a városházán működik 
az új hivatal.

5. oldal 8-9. oldal 6. oldal 6. oldal

„CSAK A KŐ MARAD”„CSAK A KŐ MARAD”

FELÚJÍTOTT 
TORNACSARNOK
Átadták a Király Endre 
szakközépiskola felújí-
tott tornacsarnokát és 
tárlat nyílt az építészet 
világnapja alkalmából.
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„A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem”

„Szabadságát az ember rendszerint akkor becsüli, amikor már nem szabad, vagy 
ha szabadságát végtelen áldozatokkal vívta ki” – vallotta a legnagyobb magyar, 
gróf Széchenyi István, akinek ismerve honszeretetét és az összmagyarság iránt 
érzett aggodalmát, a szíve szakadt volna, ha előre látja 48-49 és 56 mártírjait.
Megszakadt a szíve sokaknak.
Leginkább azoknak, akik túlélték. Mert, bár sokszor és sokan kételkednek 
benne, de az emberek valahol jók. Bizonyságul nemegyszer nagyobb áldo-
zatra képesek másokért, mint magukért, jobban aggódnak családtagjaikért, 
mint saját sorsukért, és keservesebben sírnak barátjukért, szomszédukért, 
embertársaikért, mint önmagukért. Így történt 1949-ben, 1956-ban, 
1945-ben 1920-ban, és közös történelmünkben szinte mindig nemzedékről 
nemzedékre. Sőt, még akkor is így történik, ha ezekre a lélekemelő pillana-
tokra, majd a rendszerint keletről érkező hatalmas túlerőre és a nyugat-
európai diszkrét félrefordulásra emlékezünk. Szinte másodlagos, hogy a 
nagy közös pillanatokat egy ünnepségen, történelemórán, családi körben 
vagy épp egy füstös kocsma mélyén elemezzük. És kár tagadnunk, legtöbb-
ször keservesen, szomorúan, nemegyszer indulatosan fájlaljuk történelmünk 
buktatóit. Igazságtalannak érezzük, hogy míg e golyóbison nem egy nemzet 
a szabadságát kapta, mi magyarok életeket adtunk érte. Sokra hivatott 
életeket. Erkölcsi és szellemi legjobbjainkat, tábornokainkat, tanárainkat, 
fi ataljainkat, munkásainkat, közösségünk legkiválóbbjait: a lényegünket.
Meghaltak egy közös ügyért, amit úgy hívnak, szabadság. Úgy hívnak, 
és legtöbb helyen, a legtöbb nemzedékben pontosan nem értenek. Mert 
vannak dolgok, amelyeket képtelenség defi níciókkal megértetni, amit csak 
bőrünkön érzünk, a megélt és átszenvedett mindennapokban.
A legszörnyűbb napok után új generációk és könnyebb idők jöttek. Így 
történt 56 után is, és ahogy lenni szokott, a gyermeki szabadságot a szülői 
és nagyszülői felügyelet korlátozta.
A legtöbb nagyapa azonban nehezen tilt egy unokának bármit, és általában 
még nehezebben hazudik. Hogy is tenné, hisz unokájával egy húron pendül. 
Ezért inkább ezekben a könnyebb időkben pontosabban „a rendszerben, mely 
enyhülést hozott” nemzetünk közös dolgairól a nagyapa inkább nagyokat és 
hosszan hallgatott. A meggondolatlan őszinteségnél jobban féltette családját. 
Tudta, hogy a gyerek ott is beszél, ahol nem kéne. És a legtöbb nagyapa 
kivárta az éveket, mire unokája már majdnem felnőtt, de mikor még ő 
maga emlékezett a valódi történetekre. Felidézte, ki hol állt, ki ki volt, igaz 
csendben, sokszor a szülőkkel sem egyeztetve folyt az elbeszélés, amely a 
„megjegyezted, megértetted, hogy ezt nem mondod el senkinek” valamelyiké-
vel zárult. Az ilyen történetek után szegény nagyapák sokszor alig aludtak, 
tipródva azon, vajon helyesen tették-e, amit tettek.
Hosszú évek alatt soha, végül 89-ben történt, hogy láttam egy ilyen nagyapát 
könnyezni, és akkor kezdtem sejteni valamit arról, hogy mit jelent a szabadság.
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rendelet és a vagyonrendelet. 
Tizedik napirendi pontként 
a testület a holding munkájá-
ról beszámolót, a mélygarázs-
beruházásról pedig tájékozta-
tót hallgatott meg. 

Az Egyebek tárgysorozat-
ban elsőként most is a napi-
rend utáni felszólalások és a 
képviselői kérdések hangzot-
tak el, ezután a címbejegy-
zési és névhasználati kére-
lemről döntött a testület, ezt 
követően pedig zárt üléssel 
fejezte be munkáját.

Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az éves 
munkatervben meghatáro-
zottak szerint legközelebb 
november 22-én tart ülést.

A zárt ülés döntései
� A testületi tanácskozás zárt 
részéről Fördős Attila polgár-
mester adott tájékoztatást.

Eszerint a közbeszerzési 
munkacsoport üléséről és a 
beszerzési munkacsoport el-
bírált pályázatairól szóló tájé-
koztatóhoz dr. Bóth János tett 
fel két kérdést, amire megkap-
ta a választ. Szociális ágazat-

ban döntöttek fellebbezésről, 
majd javaslatok születtek a 
megyei kitüntetésekre való 
felterjesztésekről. Egy népi 
ülnök megbízatása a felső kor-
határ elérése miatt megszűnt. 
Pető Tibor alpolgármester 
előterjesztésében a város jövő 
évre vonatkozó hulladékgaz-
dálkodási koncepcióját tár-
gyalták meg. A döntés szerint 
a jelenlegi szolgáltatóval az év 
végén lejáró szerződést nem 
kívánja a város meghosszabbí-
tani. Helyette saját hatáskör-
be vonják ezt a szolgáltatást, 
amelyet egy erre szakoso-
dott gazdasági társaság – az 
elképzelések szerint a Váci 
Városfejlesztő Kft. vállalat-
csoportjába betagozódva – a 
mostani szolgáltató eszköze-
inek részleges megvásárlása 
után látja majd el. A testület 
elfogadta az ezzel kapcsolatos 
további teendőket. Ugyancsak 
elfogadták a képviselők azt az 
elképzelést is, hogy egy cég 
energetikai fejlesztést hajtson 
végre Vácott, amelynek ered-
ményeként akár árcsökkenés 
is elképzelhető. Úgy hatá-
roztak viszont, hogy ehhez a 
vállalkozáshoz a város nem 
csatlakozik saját anyagi for-
rásaival. A váci egészségügyi 
helyzet egy kirívóan rossz 
statisztikai adata nyomán 
az ÁNTSZ vizsgálatot indít 
majd az okokat kiderítendő. 

Képviselői kérdések
� Az október havi munka-
rend szerinti testületi ülésen 
napirend után hozzászólásá-
ban dr. Bóth János a város 
vezetőinek ciklusfelező ér-
tékelései kapcsán néhány 
konkrét ügy említésével 
igyekezett cáfolni a szerinte 
túlzottan optimista megnyil-
vánulásokat. Fördős Attila 
polgármester és Pető Tibor 
alpolgármester refl ektálásá-
ban viszont a felsoroltakat 
kérdőjelezte meg.

A képviselői kérdések kö-
zül elsőként dr. Váradi Iván 
Attila a Gombás-patak kör-
nyezetvédelmi gondjaira hív-
ta fel a fi gyelmet.

Dr. Bóth János a főépítészi 
feladatkör betöltésére vonatko-
zó elképzelésekre kérdezett rá, 
illetve a Főtér-Főutca beruhá-
zás projektmenedzserének jut-
tatásai után érdeklődött. 

Csereklye Károly többek 
között a városi fák rossz 
állapotára hívta fel a fi gyel-
met és szorgalmazta, hogy 
a vihar után összegyűjtött 
famennyiséget a rászorultak-
nak juttassák el.

Dr. Bánhidi Péter a város 
által megbízott kórházi fő-
igazgató helyzetét fi rtatta, az 
önkormányzati sajtótájékozta-
tók szabályozására kérdezett 
rá, valamint a Tragor Ignác 
Múzeum váci átvételéről és 
egy tűzesetről érdeklődött.

Kriksz István köszönetet 
mondott a holdingnak a kátyú-
zásokért és a közterületi padok 
karbantartásáért emelt szót. 

Balkovics Péter a Gombási 
úti egyik terület rossz vízel-
vezetését említette meg, és 
panaszt tett a nem megfelelő 
közvilágításra. A továbbiakban 
egy kiadvány kapcsán bejelen-
tette, hogy feljelentést tesz an-
nak tartalma miatt. 

Dr. Schmuczer Istvánné 
ugyanennek a kiadványnak 
a jogászokra vonatkozó ré-
szei kapcsán szólt. Pető Tibor 
pedig nem kívánt részlete-
sen foglalkozni a témával, 
ugyanakkor megjegyezte: a 
„félidőben” megjelent írások-
kal a kiadvány szerkesztői 
önmagukat minősítik.

Közel félórás rendkívüli 
képviselő-testületi ülést tar-
tott október 9-én Vác Város 
Önkormányzata. A napiren-
den két téma szerepelt. 

Dr. Maruszki Gábor jegy-
ző előterjesztésében tárgyal-
ták meg a járási hivatalok 
kialakításának városunkat 
érintő aktualitásairól szó-

ló beszámolót. Deákné dr. 
Szarka Anita aljegyző ki-
egészítésében a törvényi 
előírásokkal indokolta a sür-
gősséget, illetve a tervezett 
változásokat. Ezt követően 
képviselői kérdésekre vála-
szolva többek között hang-
súlyozta, hogy vagyonhasz-
nálatba adás történik 2013. 
január elsejével. Fördős At-
tila polgármester elmondta: 
az illetékes kormányhivatal 
határozta meg, hogy a járá-
si hivatal a városháza föld-
szintjén kapjon helyet, illet-
ve azt is előírta, hogy a jövő 
évtől a városi feladatok el-

látására 51 fős alkalmazotti 
létszámot fi nanszíroz majd 
az állam normatív módon.  

A testületi ülés második 
napirendi pontjaként tár-
gyalták meg az Elektroni-
kus közigazgatás operatív 
program (EKOP) keretében 
megvalósuló „Ágazati pályá-
zat a közigazgatási szolgál-
tatások belső folyamatainak 
megújítására” című pályá-
zatot. A pályázat 100 %-os
támogatású, önrészt nem 
igényel. A testület vita nél-
kül, egyhangúlag úgy dön-
tött, hogy indulni kíván a 
pályázaton.

Az októberi testületi 
ülésen történt

� Vác Város Önkormányzata 
október 18-án testületi ülés 
keretében – a szünetekkel 
együtt – ötórás nyílt tanács-
kozást tartott.

A napirendi sor megkez-
dése előtt a civilek nevében 
2500 aláírással petíciót adtak 
át a mélygarázs beruházásá-
nak befejezését sürgetve. Ezt 
követően a Vác Város Sport-
jáért kitüntetéseket adták át. 
Jelentés hangzott el a bizott-
ságok és a polgármester át-
ruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről, valamint a lejárt 
határozatok végrehajtásáról. 
Az ülésekről való távolma-
radásokról, a jelentősebb be-
ruházásokról, a técsői útról, 
illetve a felfüggesztett bi-
zottsági határozatokról szóló 
tájékoztatókat hallgattak meg 
a képviselők, ezután több ha-
táridőt módosítottak.

Az elfogadott napirendi 
témák közül elsőként egyé-
ni képviselői indítványra 
széleskörű vita alakult ki a 
bizottsági struktúra átala-
kításáról. A folytatásban a 
jövő évi ellenőrzési terv ja-
vaslata következett, majd a 
nemzetiségi önkormányza-
tok számoltak be az elmúlt 
egy esztendőben elvégzett 
munkájukról. A költségvetési 
témák közül ezúttal is meg-
vitatták a büdzsé módosítá-
sát és a likviditási jelentést. 
Négy rendeletét is megvál-
toztatta az önkormányzat. 
Ezek: a városi kitüntetések 
alapításáról és adományozá-
sáról szóló rendelet, a tiltott 
közösségellenes magatartá-
sokról szóló rendelet, a köz-
területek használatáról szóló 

DÖNTÖTT A TESTÜLET EMLÉKEZÉS

1956. OKTÓBER 23.
� Magyarország forradalma, szabad-

ságharca a sztálinista diktatúra és a 

szovjet megszállás ellen.

� A budapesti diákok békés tüntetésé-

vel kezdődött, melyhez folyamato-

san és egyre többen csatlakoztak.

� Miután a kommunista pártvezetés 

a fegyvertelen tömegre sortüzet 

nyitott, a tüntetés még aznap  

fegyveres felkeléssé változott. 

� Ez a kormány bukásához, a szovjet 

csapatok visszavonulásához, a 

többpártrendszer visszaállításához 

és az ország demokratikus átalaku-

lásához vezetett. 

 � Az új kormány november első nap-

jaiban megkezdte a tárgyalásokat a 

szovjet csapatok teljes kivonásáról, 

a Varsói Szerződésből való kilépés-

ről és az ország semlegességéről. 

 � A szovjet politikai vezetés a kezdeti 

hajlandóság után visszakozott, és 

miután a nyugati nagyhatalmak biz-

tosították arról, hogy nem nyújtanak 

a magyar kormánynak segítséget, 

november 4-én hadüzenet nélkül 

megtámadták Magyarországot. 

 � A harcok alatt több ezren vesztet-

ték életüket, a forradalom alatt és 

után megközelítőleg negyedmillió 

honfi társunk hagyta el az országot.

� 1957. januárjától a forradalom 

résztvevőit tömegesen börtönöz-

ték be, majd sokukat kivégezték. 

A forradalom leverését követő 

évtizedekben Magyarországon 

tilos volt 56 eseményeiről beszélni, 

október 23-át évtizedeken keresztül 

ellenforradalomnak bélyegezték. 

� 1989 óta hazánkban október 

23. kettős ünnep: az 1956-os 

forradalom kitörésének napja és 

az 1989-es Magyar Köztársaság 

kikiáltásának napja.

Október 23. a szabadság napja
Megemlékezések, koszorúzások az ünnepen

Emlékezés az aradi vértanúkra
Hagyományosan a Rózsakertben található emlékoszlopsornál tisztelegtek a váciak 
a szabadságharc hőseinek emléke előtt.

Vác Város Önkormányzata a Váci Reménység Egyesülettel közösen szervezte meg 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója alkalmából megtartott ok-
tóber 23-i eseménysorozatot.

A Himnusz eléneklése után a Ka-
rolina Katolikus Általános Iskola 7/b 
és 8/a osztályos diákjai zenés-verses 
műsorral idézték fel a vértanúk em-
lékét, majd Szalárdy József Attila, az 
iskola igazgatója mondta el a szabad-
ságharc mártírjait méltató beszédét. 
Bevezetőjében szólt az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc történelmi 
hátteréről, a 13 aradi vértanú életéről, 
majd idézte a hősök búcsúszavait is. A 
beszéd végén a szónok emlékeztetett a 
levert magyar szabadságharc európai 
visszhangjára, következményeire és 

arra, hogy az akkori császári hadi-
törvényszék ítélete alapján és Haynau 
tábornok ítélkezései szerint nem csak 
Aradon voltak kivégzések: Pesten, 
Magyarország első alkotmányos mi-
niszterelnökét, gróf Batthyány Lajost 
is golyó általi halálra ítélték.  

A parkban elhelyezett, aradi vérta-
núkra emlékeztető egyéni táblákra egy-
egy iskola, intézmény képviselői helyez-
ték el koszorúikat, majd a szabadságharc 
emlékére állított központi táblánál az 
önkormányzat nevében Fördős Attila 
polgármester, valamint Mokánszky Zol-

tán és Pető Tibor alpolgármester koszo-
rúzott, illetve a pártok, civil szervezetek, 
polgárok rótták le kegyeletüket.

A z  e m -
lékünnepség 
a Szózat el-
ének l é séve l , 
továbbá a Váci 
Hu szá r -  é s 
N e m z e t ő r 
B a n d é r i u m 
díszsortüzével 
és tisztelgésé-
vel ért véget.

A program a Váci Fegyház és 
Börtön előtt felállított emlékműnél 
kezdődött. Itt a Himnusz közös el-
éneklése és Tollas Tibor, a börtön 
falai között írt versének elhangzása 
után Vaszkó Tamás, az 1945 és 1956 
közötti Magyar Politikai Elítéltek 
Közösségének tagja emlékezett az 
eseményekre, majd az önkormányzat, 
valamint a különböző szervezetek he-
lyezték el a tisztelet virágait. 

Dr. Kristóf Béla táblájánál a ko-
szorúzás előtt Moys Csaba, a Váci 
Reménység Egyesület elnöke emlé-
kezett a korábbi váci polgármester 
munkásságára, városunk életében be-
töltött szerepére.

Ezt követően Pap Béla református 
lelkész Dózsa György úti házánál 
történt tiszteletteljes főhajtás, ahol 
Dsida Jenő költeménye után Csu-
ka István önkormányzati képviselő 
mondott beszédet.

Komáromi Kornélia, Vác posztu-
musz díszpolgárára Tímár utcai há-
zának falán elhelyezett emléktáblánál 
emlékezett Pinke József tanár, majd 
a Szent Miklós téren Kovács Ottó 
mártír életét elevenítette fel Kuklay 
Antal egri kanonok.

Ezt követően a jelenlévők átvo-
nultak a Bartók Béla Zeneiskolába, 
ahol meghallgatták a Váci Serenus 
Kórus és Borsos Edit operaénekes 
ünnepi hangversenyét. Az ünnep-
ség szónoka, dr. Kahler Frigyes jo-
gász- történész pedig felelevenítette 
a történelmi napokat. 

A város által szervezett megemlé-
kezés dr. Brusznyai Árpád emléktáb-
lájának koszorúzásával, illetve Sebő 
József tanár szavaival folytatódott, 
majd dr. Pétery József egykori me-
gyéspüspök emléktáblájánál ért vé-
get, ahol dr. Beer Miklós váci megyés-
püspök beszédét követően helyezték 
el a résztvevők az emlékezés virágait, 
tisztelegve azok előtt, akik életüket 
adták a hazáért és a szabadságért. 

Mindenszentek és halottak napja Vácon
Mindenszentek és halottak napján 

elhunyt szeretteinkre emlékezünk. 
Ilyenkor az év többi napjához képest 
több a látogató a temetőkben. Ezért a 
váci sírkertek – megszokott – reggel 
6-tól este 6-ig tartó nyitva tartását no-

vember másodikán amennyire szük-
séges, meghosszabbítják, továbbá az 
esetleges bűncselekmények megelőzése 
végett fokozott rendőri jelenlétre és 
megerősített szolgálatra számíthatunk  
mindenszentekkor és az azt követő 

három napban. Latorovszky Gábor a 
Váci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osz-
tályának vezetője lapunknak elmond-
ta: ennek ellenére óvjuk értékeinket 
amennyire lehetséges és különösen fi -
gyeljünk a közlekedésre ünnepekkor.

Rendkívüli ülés 
a járási megállapodásról
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Újra állították a 2-es számú főút 
sejcei leágazásánál a felújított Erős-
dűlői keresztet, amelyet Rolik Ró-
bert plébános áldott meg. A feszület 
felújítását a város önkormányzata és 
a Deákvári Római Katolikus Egy-

házközösség közösen valósította meg. 
A szervezők a helyszínen elmondták 
kezdeményezni szeretnék, hogy a 
szobrokhoz hasonlóan a váci keresz-
teket is különböző szervezetek fogad-
ják örökbe, és a várossal együttmű-
ködve gondozzák ezeket.

Szalay Ákos építőmérnök elmond-
ta: összesen 35 darab váci keresztről 
van tudomásuk, melyek egyházi tu-
lajdonban, nyilvántartásban vannak. 
Az új helyen felállított Erős-dűlői 
kereszt restaurálását Horváth Tibor 
szobrászművész végezte el, a hely-
reállítás kivitelezését pedig Philipp 
Frigyes főépítész koordinálta. 

Idén ismét megszervezi Vác ön-
kormányzata a kedvezményes HPV-
oltási akciót. A program keretében 
támogatják a 16 és 18 év közötti, 
váci lakóhellyel rendelkező lányok 
méhnyakrák elleni védőoltását. Ez 
azt jelenti, hogy a kedvezményben 
résztvevő fi atal nők három részből 
álló oltási sorozatából a második és a 
harmadik vakcinát az önkormányzat 
fi nanszírozza saját költségvetéséből. 
Az akció célja, hogy kiemelt fi gyel-
met fordítsanak az egészség megőr-
zésére és megelőzzék az Európában 
egyébként nagyon gyakori daganatos 
betegséget. A védőoltás sok családnak 
súlyos anyagi terhet jelentene, ezért 

döntött úgy a város, hogy támogatja 
ezek beadatását. 

A szándéknyilatkozatot, a regiszt-
rációs lapot és néhány fontos tudni-
valót a betegségről az önkormányzat 
weboldaláról (www.vac.hu) tudják le-
tölteni az érdeklődők.

A közönségnek az egyik különterem-
ben lehetősége volt arra, hogy kipró-
bálja, hogyan érzékelik a külvilágot a 
szembetegségekkel élő embertársaik. A 
gálaest keretében bemutatkozott a civil 
szervezet új elnöke, dr. Miski Anikó. A 
rendezvény fővédnökeségét Fördős Atti-
la váci polgármester, a fogyatékosügyi 
tanács elnöke vállalta el, az esten a 
megjelenteket Mokánszky Zoltán alpol-
gármester köszöntötte: „Mint ahogy el-
nök asszony is, dr. Miski Anikó írta, hogy 
nem szeretne olyan világot látni, mint az 
elmúlt rendszerben volt, hogy ilyen külön-
zárt intézményben éltek a sérült társaink, 
én sem szeretnék ilyen világot, én is szeret-
ném azt, hogyha Önök köztünk és velünk 
együtt élnének ugyanolyan életet -mondom 
ezt én-, mint mi.” Vác alpolgármestere a 
rendezvényen arról is szólt, hogy segíte-
ni kell a látássérültek munkához jutását, 

és teret kell adni képességeik kibontako-
zásának. A DULÁTE jótékonysági est 
műsorvezetője Karvai Sándor volt, akit 
rádiós műsorvezetőként és ralis navigá-
torként is ismert, de ő a vak motorozás 
világcsúcstartója is. A rendezvényen 
bemutatkozott az új elnök, dr. Miski 
Anikó is, és bemutatta a pénteki műsort 
szervező új elnökségi tagot, a Vácon élő 
Okos Leventét is, aki mindössze három 
éve, egy infl uenzás megbetegedés kö-
vetkeztében lett látássérült. Az estre a 
Földváry, a Karolina, illetve a Talentum 
művészeti iskola tanulói készültek mű-
sorral. A műfajok között rap, énekkari 
előadás, néptánc, modern tánc, mesejá-
ték és zenés produkció is szerepelt, de 
sor került zumba bemutatóra is. Az est 
bevételével a komoly anyagi gondokkal 
küzdő egyesület további működését sze-
retnék biztosítani.

A testvérvárosi kapcsolat kere-
tében működő diákcsereprog-
ram újabb állomásaként 2012. 
szeptember 30-tól október 5-ig 
ismét német diákok látogattak 
az I. Géza Király Közgazdasági 
Szakközépiskolába. 

Donaueschingen és Vác egy-egy 
tanintézménye a testvérvárosi kap-
csolatokat erősítve több éve diákcse-
reprogramban vesz részt, s ennek 
során ezúttal nyolc diák és egy tanár 
érkezett a közgázos diákokhoz.

A programok között szerepelt 
Fördős Attila polgármester széleskörű 
tájékoztatóján keresztül városunk rész-
letes megismerése és városnézés is. A 
kulturális program keretében a vendé-
gek megtekintették a Sajdik Ferenc ki-

állítást és a modern művészetek házát 
is. A német tanulók a tanórák látoga-
tása alkalmával megismerkedhettek a 
váci diákélettel. A programban Buda-
pest látványosságainak megtekintésére 
is sor került, ezt követően látogatásuk 

utolsó napján a diákok Visegrádra ki-
rándultak. A gyalogtúra bobozással 
zárult, majd este búcsúvacsorán talál-
koztak a fi atalok és a diákcsere szerve-
zői egy beszélgetésre, miután pénteken 
kora reggel indult haza a csoport.

A magyar diákok 2013. tavaszán 
utaznak majd Donaueschingenbe.

Átadták a Király Endre Ipa-
ri Szakközépiskola felújított 
tornacsarnokát, majd az in-
tézményben sor került az 
építészet világnapja alkalmá-
ból rendezett kiállítás meg-
nyitójára is.

A váci iskola tornatermének sorozatos 
beázása miatt volt szükség az épület tető-
szerkezetének teljes megújítására. A beru-
házás anyagköltségét a Pest Megyei Kor-
mányhivatal fi nanszírozta, a kivitelezés 
azonban önerőből, a szakképzésben résztve-
vő tanárok és diákok munkájával készült el.

Az átadó ünnepségen az oktatási 
intézmény diákjai adtak műsort. Kö-
szöntőjében dr. Tarnai Richárd Pest 
megyei kormánymegbízott méltatta a 
beruházást, és gratulált a közreműkö-
dőknek a lelkes és magas színvonalú 
munkához. Az iskola igazgatója Imre 
Zsolt, avató beszédében megemlítette, 
hogy az egyhónapos munka során a 
közreműködök milyen odaadással tevé-
kenykedtek, majd köszönetet mondott 
az illetékes kormányhivatal segítségé-
ért, valamint a közreműködők közül 
kiemelte a legjobbakat, akik igazgatói 
dicséretben is részesültek. Ezt követő-
en dr. Tarnai Richárd átadta az épület 
kulcsát az igazgatónak.

Ezután az építészet világnapja alkal-
mából megrendezett kiállítás megnyitó-
ján vettek részt a meghívottak. Dr. Beer 
Miklós megyéspüspök családi emlékeket 
idézve az otthonteremtésről és az építé-
szet, az örökségbe kapott remekek meg-
őrzésének fontosságáról szólt. Pető Tibor 
alpolgármester a város nevében értékelte 
az esemény jelentőségét, végül dr. Vukov 
Konstantin, a Porta Speciosa Egyesület 
elnöke nyitotta meg az építészet megany-
nyi részterületét felölelő tárlatot.

VÁCON TÖRTÉNT VÁCON TÖRTÉNT

Megállapodás a járási hivatalról
A városházán ünnepélyes keretek között írta alá az adott települések vezetőivel dr. Tarnai Richárd kormány-
megbízott a Váci Járási Hivatal létrehozásához szükséges megállapodásokat. Váci részről Fördős Attila polgár-
mester és dr. Maruszki Gábor jegyző látta el kézjegyével a dokumentumokat.

A Váci Járási Hivatal létrehozásával 
kapcsolatos megállapodások aláírása 
előtt a váci városvezető köszöntötte a 
vendégeket. Nyitó gondolatai között 
kiemelte, hogy ez a lépés nagy jelentő-
ségű a közigazgatási reform folyamatá-
ban. Hangsúlyozta: váci részről konf-
liktusmentesen, a kölcsönös érdekeket 
szem előtt tartva fogalmazták meg a 
megállapodást, aminek tartalommal 
való megtöltéséhez sok sikert kívánt és 
reményének adott hangot, hogy az új 
közigazgatási egység betölti azt a sze-
repet, amelyet szántak neki.

Dr. Tarnai Richárd kormánymeg-
bízott, a Pest Megyei Kormányhivatal 
vezetője végigkísérte azt a folyamatot, 

amely a kormányablakok megszerve-
zésétől a megyei intézmények állami 
átvételén keresztül a járási rendszer ki-
alakításáig vezetett. Beszélt arról, hogy 
a tervek szerint 2014-től a járási hivatal 
már nem fog ellátni ügyfélszolgálati 
feladatokat, ezt a szerepet a kormány-
ablakok végzik majd. Végezetül meg-
köszönte az adott települések irányító-
inak azt az együttműködési készséget, 
amely segítségével létrejöhetett a meg-
felelő szerződési keret a működtetésre.

A megállapodásokat ezt követően 
a kormánymegbízott, illetve az egyes 
települések polgármestere és jegyzője 
írta alá, majd a sikeres munkára emel-
ték pezsgős poharukat a jelenlévők.

Munkanap 
áthelyezések

 
A nemzetgazdasági minisz-

ter 39/2011.(X.14.) NGM rendelete 
alapján 2012. november 2. (péntek) 
pihenőnap, 2012. november 10. 
(szombat) munkanap.

A polgármesteri hivatal és 
az okmányiroda az október 27-i 
(szombati) napot október 5-én és 
október 12-én (pénteken) a no-
vember 10-i (szombati) munka-
napot október 26-án (pénteken) 
7:30-16:30 óráig tartó munkarend-
del dolgozza le. 

Az ügyfélfogadás 8:00 órától 
16:00 óráig tart (12:30 órától 13:00 
óráig ebédszünet.

Donaueschingeni diákok városunkban

Felújított tornacsarnok és kiállítás megnyitó

Talpra magyarok
Jelentős gazdasági lehetőségeket látnak a 
hi-tech iparban a hazai fejlesztők

A jövő járműveivel és eszközeivel 
is találkozhattak a Talpra mAGYarok! 
fesztivál résztvevői hétvégén. A leg-
újabb, magyar fejlesztésű technikai esz-
közökkel a Váci Klebelsberg Kultúrkör 
rendezvényén lehetett megismerkedni, 
amelynek ünnepélyes megnyitóját a Pi-
arista Gimnáziumban tartották. A két 

nap során világszerte ismert és elismert 
magyar kutatók és gyártók mutatkoz-
tak be. Az ünnepélyes megnyitót köve-
tően akadémiai professzorok tartottak 
vitaindító előadásokat, melyekben arra 
keresték a választ, hogy milyen irányú 
és milyen formájú kormányzati támo-
gatásra lenne szükségük a fejlesztőknek 

ahhoz, hogy sikerüljön megerősíteni 
a magyar hi-tech ipar nemzetstratégi-
ai jelentőségét. A szombati előadások 
során az idei űripari fejlesztésekről, 
a magyar hajógyártás helyzetéről, az 
USA területén használt, de hazai szak-
emberek által kifejlesztett korszerű bu-
szokról és a grafén-technológiában rejlő 
lehetőségekről is hallhattak előadásokat 
az érdeklődők. Szombaton este a pre-
zentációk szünetében koncertet is ren-
deztek, vasárnap pedig látványos be-
mutatókkal folytatódott a program. A 
gimnázium tornatermében, illetve Vác 

főterén a kiállított robotokat, szenzoro-
kat, a speciális műanyag karosszériás 
NABI buszokat, napelemes és elektro-
mos kisautókat is ki lehetett próbálni és 
lehetőség volt arra is, hogy a látogatók 
személyesen tegyék fel kérdéseiket a 
kutatóknak, fejlesztőknek. Az ipar Vá-
con megjelent képviselői azt szeretnék 
elérni, hogy az állam nagyobb fi gyel-
met fordítson a hazai lehetőségekre, 
mert úgy látják, hogy kisebb segítség-
gel képes lenne az ágazat azt az extra-
profi tot megteremteni, amely kilábalást 
jelenthetne a gazdasági válságból.

A legmodernebb hazai műszaki és tudományos fejlesztések-
kel ismerkedhettek hétvégén az érdeklődők a váci hi-tech 
fesztiválon. A Klebelsberg Kultúrkör két napos ingyenes 
rendezvényén ki lehetett próbálni napelemes mini-autókat és 
robotokat, de látványos kísérleteket és közérthető, tudomá-
nyos témájú előadásokat is hallhattak a résztvevők, sőt kon-
certre is sor került az ismeretterjesztő fesztivál keretében.

„Bulizz be az 
őszbe!” DULÁTE 
gálaműsor Vácon

Ismét támogatják a méhnyakrák 
elleni védőoltást

Újraállították és megszentelték az 
Erős-dűlői feszületet

Megváltozott az ügyfélszolgálati rend
2012. október elsejétől megválto-
zott az ELMÜ-ÉMÁSZ Ügyfél-
szolgálati Kft. váci ügyfélszolgá-
latának nyitva tartási rendje. 

A szolgáltató cég igazgatóságának 
döntése szerint a váci iroda ezentúl az 
eddigi 36 helyett heti 22 órás időkeretben 

tart ügyfélszolgálati nyitva tartást. Esze-
rint az Erzsébet utca 6. szám alatti iroda 
minden hétfőn 8 és 16 óra között, szer-
dánként 10-től 18 óráig, továbbá pénteki 
napokon 8 órától 14 óráig várja ügyfeleit. 
Tehát a keddi és a csütörtöki nyitva tar-
tás októbertől megszűnt a váci irodában.

Jótékonysági estet szervezett pénteken a Dunakanyari Látássérültek 
Egyesülete. A váci művelődési házban, „Bulizz be az őszbe” címmel 
megtartott rendezvényen több helyi általános iskolás is fellépett és 
modern táncbemutatókat is láthattak a résztvevők. 
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Interjú Mokánszky Zoltán alpolgármesterrel

Sportcsarnokot és műfüves pályákat terveznek...

Megmenteni mindent, 
ami érték
Vác a kultúra és sport városa

Ismerve a város pénzügyi lehető-
ségeit és a szigorú költségvetést, nincs 
könnyű helyzetben, tekintve az Ön ál-
tal felügyelt területeket. 

A valóban nehéz gazdasági helyzet 
ellenére, továbbra is szívügyemnek tar-
tom mind a kultúra, mind a sport fej-
lesztését. Emellett minden gondunk elle-
nére minimális célunk, hogy az oktatás 
a megszokott és elismert színvonalon 
működjön a városban. Ezen túl - és ezt 

a népegészségügyi adataink is indokol-
ják - napjainkban kiemelt szerepet kap a 
sport támogatása, egyre nagyobb hang-
súlyt fektetve az utánpótlás nevelésre és 
a mindennapos testnevelés feltételeinek 
javítására. A pénzügyi lehetőségek mel-
lett továbbra is azon dolgozunk, hogy 
működtessük valamennyi intézményün-
ket. Ez a feladat sajnos már önmagában 
sokkal nehezebb, mint korábban, hiszen 
a város adóbevételei a felére csökkentek. 

Ettől függetlenül Vác 2003-tól a Nemzet 
Sportvárosa, s mi azt szeretnénk, hogy 
a jövőben is méltó legyen a címre. Ép-
pen ezért, segítve a sportolók felkészülé-
sét, terveink között szerepel, hogy még 
egy műfüves pályát építsünk, melyet 
2013-ra szeretnénk átadni.

� SPORT
A stadion területén nemrég adtak 

át egyet.
Egy 22 m x 44 m alapterületűt, de 

2013-ra egy 70 m x 40 m-es futballpályát 
szeretnénk létesíteni világítással. Fen-
tieken túl, de még mindig a sportnál 
maradva, 2014 végére szeretnénk átadni 
egy szabvány méretű sportcsarnokot, 
ahol télidőben is minőségi körülmények 
között tarthatók majd az edzések. Ezt 

egyaránt megérdemli az utánpótlás és 
számos eredményesen szereplő egye-
sületünk. Itt megjegyezném, ha csak a 
kézilabdára gondolunk, mára két NB1-
es csapattal is büszkélkedhet a város. 
Ez országosan is különleges; Vácon 
kívül egyedül Veszprémben láthatjuk, 
hogy a nők és a férfi ak is az élvonalban 
küzdenek. Persze szükséges a csarnok a 
futsalosoknak, az iskoláknak és a külön-
böző rendezvényeknek is.

Ezek a fejlesztések egyeznek a kor-
mányzati törekvésekkel is.

Előtérbe került az egészséges élet-
mód és a sport, s persze a kor igényeit 
tekintve a mindennapos testmozgás fel-
tételrendszerén is javítani kell. Ahhoz, 
hogy kiszolgáljuk Vácon a diákokat és a 
sportágakat, egy csarnok kevés.

Az oktatás, a kultúra, a turisztika és a sport területén 
vállalt városvezetői munkát. A stadiont és a sportcsar-
nokot nemcsak alpolgármesterként, hanem szurkoló-
ként is szívesen látogatja. Az alábbi interjúban a város 
értékei mellett arról is szó esik, mit lehet, mit kell ten-
ni, hogy azokat nehéz helyzetekben is megmentsük.

� A 7-es KÖRZET 

Alpolgármesterként, képviselőként, 
a tágabb otthona Vác és Deákvár.

Melyek a körzettel kapcsolatos 
tervei, melyeket tart leginkább na-
pirenden?

Kezdeném a gondokkal. A kör-
zet egyik problémája, hogy mára 
sajnos gyakoribbá váltak a bűn-
cselekmények. A rendőrkapitány 
segítségével felállítottuk Vácon a 
körzeti megbízotti rendszert. A 
lakosság fi gyelmébe ajánlom, hogy 
baj esetén bátran keressék fel az 
irodát, és a problémát jelentsék a 
körzeti megbízottnak. Vác városa 
három nagyobb egységre lett oszt-
va, találnak körzeti megbízottat 
a Földváry téren, Deákváron és 
Kisvácon. A biztonság érdekében 
a korábbiakhoz képest mintegy 20 
fővel bővült a rendőrkapitányság 
állománya, így elmondható, hogy 
nagyobb a rendőri jelenlét az ut-
cán. A körzet jövőjét tekintve, még 
ebben a ciklusban szeretném az 
összes buszvárót megújítani, kor-
szerű megállók kialakításával. Ezt 
a vállalkozókkal közösen valósítjuk 
meg. Különlegessége, hogy Vác 
városa is feltűnik képeken, poszte-
reken, erősítve a városhoz való kö-
tődést. Szeretnénk minél több váci 
művész alkotásait közreadni, ha 
tetszik, utcai kiállítás keretében. A 
körzetben az egyik legjelentősebb 
változás, hogy felépült az élelmi-

szer-áruház és előtte a körforga-
lom, ez már régóta hiányzott az itt 
élőknek. Szintén jelentős eredmény, 
hogy sikerült kiszélesíteni a Levél 
utcát. A fentieken túl folyamatosan 
fejlesztjük a játszótereket, a közvi-
lágítást és a parkok rendbetételét, s 
persze az is öröm, hogy a körzetbe 
sikerült új fákat telepítenünk.

Alpolgármesterként maradt ele-
gendő ideje a körzet dolgaira fi gyelni?

Folyamatosan járom a kör-
zetet, ugyanúgy, mint korábban 
képviselői időszakomban. Az Új-
hegyi úti óvodának asztallapokat 
vásároltam a képviselői keretből. 
Továbbá aszfalt burkolatot kapott 
a parkoló, de a körzetre fordítható 
összegből a járdákat is több helyen 
helyrehoztuk.

Magam részéről igyekszem 
megoldandó feladatnak tekinteni a 
körzet problémáit, s talán az sem lé-
nyegtelen, hogy az ott élők tudják, 
engem bármikor kereshetnek, nem-
csak ügyfélfogadási időben, hanem 
minden nap, még hétvégén is.

versenyen is sikeres lett. A kínálat a 
könnyű zenét tekintve is színvonalas, 
hiszen az ország legjobbjai érkeznek 
hozzánk. Egy példát említve: pár hét 
múlva nálunk lép fel Zorán, de a Vác-
ra érkező művészek, színészek is ha-
zánk legjobbjai. Zenéről jut eszembe, 
Vácról külön dalt írtak, amely a város 
népszerűségét erősíti. Ezt számos ren-
dezvényünkön Toldi Tamástól élőben 
hallhatjuk. A programok sorában, 
folytattuk hagyományként az autó-
mentes napot, sőt új elemként az okta-
tó-nevelő programjaink közé bekerült 
a Közlekedj okosan rendezvény, amit 
a Pest Megyei Rendőrkapitánysággal 
közösen szerveztünk. Ezt tavaly indí-
tottuk, de jövőre is szeretnénk folytat-
ni, hogy minél több gyermek ismerje 
meg játékos keretek között a biztonsá-
gos közlekedés szabályait.

Miként lehet elérni, hogy az or-
szág más pontjairól is egyre többen 
fedezzék fel városunkat? 

Célunk, hogy Vác kiemelt turiszti-
kai célponttá váljon, ez évben pályázat 
útján e célra nyertünk 50 millió forin-
tot, de a megszépült Főutca-Főtér is 
elősegíti, hogy vonzóbb, érdeklődésre 
számot tartóbb legyen városunk. A 
jövőben még több állandó és időszaki 
kiállítást rendezünk, szeretnénk meg-
oldani a helytörténeti anyagok bemu-
tatását, miközben az értéktár is olyan 
tárlatoknak ad otthont, mint a Gá-
dor-gyűjtemény. Az üresen álló mozi 
épülete hamarosan kamaraszínházzá 
alakul. Ez mind a közeljövő terve, hi-
szen nagy valószínűséggel már jövőre 
bemutatót tarthat a Fónay színkör. 
Törekvésünk, hogy sokan ellátogas-
sanak a Dunakanyar szívébe, ezért 
folyamatosan támogatjuk a progra-
mok megvalósítását. Hogy csak a leg-
nagyobb rendezvényeket említsem: 
kezdődik az év a tavaszi fesztivállal, 
majd a nyár nagy eseménye a sokak 
által várt váci világi vigalom, ezt kö-
veti az őszi művészeti hetek, később a 
téli tárlat, de még az év utolsó napja 
is főtéri rendezvénnyel zárul, ahol 
zenés-táncos keretek között pezsgővel 
és forralt borral lehet búcsúztatni az 
óévet. Úgy tapasztalom, sikerült ren-
dezvényeink színvonalát megőrizni, 
sőt színesíteni, miközben sajnos, sok-
kal kevesebb pénzből gazdálkodunk.

� OKTATÁS  
Szokták mondani: a jó iskola a 

jövő záloga. Napjainkban számos 
változás érinti az oktatást. 

A kultúrához és a sporthoz ha-
sonlóan nem túlzás kijelenteni, hogy 
országos viszonylatban magas szín-
vonalon működnek oktatási intéz-
ményeink. Mára a bölcsődei ellátást 
minden városrészben megoldottuk, 
hiszen a Földváry téren, Deákváron 

és Kisvácon is átlagosan nyolcvan 
főt tudnak intézményeink befogadni, 
a helyeket a jövőben továbbra is bő-
víteni szeretnénk. Tavaly a deákvári 
bölcsőde kapacitását már sikerült nö-
velnünk mintegy 20 fővel. Az óvodák 
esetében most adtunk be eszközfej-
lesztésre pályázatot, tagóvodánként 5 
millió forint értékben. A városban 11 
tagóvoda működik, így valamennyi 
szülő el tudja helyezni gyermekét. 
Infrastrukturális szempontból több 
intézmény megújult, számos helyen 
műszaki karbantartásokra, felújítá-
sokra került sor. A jövő évben két 
óvodában kívánunk műfüves pályát 
megvalósítani, hogy már ott megkez-
dődhessen az utánpótlás nevelés. Eh-
hez megteremtjük nemcsak a tárgyi, 
hanem a személyi feltételt is, hiszen 
hivatásos edzők vesznek majd részt 
a szakmai munkában, hogy óvodás 
kortól felfedezzék a tehetséges gye-
rekeket. A bölcsődék és az óvodák 
mellett, a váci iskoláink is elismertek. 
A középfokú intézmények között pél-
daként említhető a Boronkay György 
Műszaki Középiskola és Gimnázi-
um, amely a szakközépiskolák között 
az országos rangsorban második. 
Ugyanezen rangsorban a közgazdasá-
gi a 25. helyen van, de a Madách Imre 
Gimnázium és a kereskedelmi szak-
középiskola esetében is elmondhatjuk, 
hogy magas színvonalú az oktatás. A 
város pedagógusainak alapelve sze-
rint minden fi atal tehetséges valami-
ben, csak azt kell felfedezni hogy mi-
ben.  E tanév jelentős változása, hogy 
a Bernáth Kálmán Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
Vác-Felsővárosi Református Egyház-
község irányítása alá került.

Az élsport mellett a tömegsportra 
is hangsúlyt fektet a város? 

Vácon a Lakóterületi SE minden 
évben megszervezi az amatőr bajnok-
ságokat, emellett számos tömegsport 
rendezvényre kerül sor. A legnépsze-
rűbb persze a kispályás foci, melynek 
a DDC sporttelepén kívül ma már 
otthont ad az Optofi t Sportcentrum 
is. Május elsején Vácon veszi kezdetét 
a streetball, amely később 14 várost 
érintve, mindig Budapesten zárul. 
Nemrég a város főterén fogadtuk a 
mountain bike-osokat, s persze a Fut 
a Vácon, Mikulás-futáson is együtt 
mozdul a város. Esemény van bőven, 
ez utóbbiakra az ország más részeiről 
is érkeznek. Az élsport ügyében van 
mire büszkének lenni. Talán országo-
san egyedülálló, hogy egy 36.000-es 
városban ennyi sportegyesületnek 
szurkolhassunk. Olimpiai-, világ- és 
európabajnokok, válogatott sportolók 
nőttek itt fel. Ha csak a közelmúltra 
gondolunk, Londonban a kajak né-
gyes tagjaként ezüstérmes lett a Vá-
con született és azóta is városunkban 
élő Pauman Dániel és a váci kötődé-

sű Kammerer Zoltán. De szintén ko-
moly eredményt ért el Hirling Zsolt, 
míg a XIV. nyári para olimpiai játé-
kokon a magyar színeket és a várost 
Kanyó Zsolt képviselte.

 
� KULTÚRA 

2003-tól a Nemzet Sportvá-
rosa, 2010-től a Kultúra Magyar 
Városa is Vác.

E címeket minél több tartalommal 
kell gazdagítani. Tavaly megalakítot-
tuk a Modern Művészetek Házát, az 
ország legnevesebb karikaturistájának, 
Sajdik Ferencnek állandó kiállítása lett 
Vácon, de itt tekinthető meg a Hincz-
gyűjtemény, és itt található az európai 
színvonalú, közel 400 darabból álló 
öntött vasgyűjtemény. A tárlatok mel-
lett, a Madách Imre Művelődési Köz-
pontban egymást érik a színvonalas 
előadások. Olyan együtteseket látha-
tunk-hallhatunk évi több alkalommal, 
mint pl. a Váci Szimfonikus Zenekar. 
Olyan rendezvényekhez adtunk segít-
séget, mint a Dunakanyar Hangja, itt 
tűnt fel először Kovács Veronika, aki 
később egy országos tehetségkutató 

Alpolgármesterként a legtöbb esetben 
hivatali kötelezettségnek tesz eleget. Ha 
ezen túl ideje engedi, magánemberként 
melyik kulturális és sporteseményt vá-
lasztja szabadidejében?

Szinte minden péntek, szombat, 
vasárnap akad egy rendezvény, ahol 
gyakran megnyitót tartunk, vagy dí-
jakat adunk át. Erőm szerint minden 
városi eseményre, mérkőzésre ellá-
togatok. Kijárok kézilabdameccsre, 
focimeccsre, alpolgármesterként és 
szurkolóként is.

INTERJÚ
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Idén a megszokottnál 
hamarabb, már október 
közepétől elérhetők az 
infl uenza elleni védőol-
tások. Az ÁNTSZ szak-
emberei arra hívták fel 
a fi gyelmet, hogy a ví-

rus hatása igen kiszámíthatatlan, egyesek-
nél csak enyhe náthás tüneteket okoz, míg 
mások akár súlyos, életveszélyes állapotba 
is kerülhetnek az infl uenza és szövődmé-
nyei miatt. A vírusra nincsen orvosság, 
az egyetlen biztos fegyver a betegség 
ellen a védőoltás — olvasható a tisztior-
vosi szolgálat közleményében. Ingyenes 
oltást idén a krónikus betegek és a 65 év 
felettiek mellett a vérzékenységben szen-
vedők is igényelhetnek. Az Egészségügyi 
Világszervezet ajánlása alapján a 2013-as 
vakcina két új vírustörzset is tartalmaz. A 
térítésmentesen adható oltásokból 1,3 mil-
lió adag áll rendelkezésre az országban, 
ezeket a háziorvosoknál kell igényelni.

Oltáshoz azonban bárki hozzájuthat, 
szeptember végén ugyanis már a pati-
kákba is megérkeztek a megvásárolható 
injekciók, áruk idén 1500-3500 forint 
között van. A védettség kialakulása az 
oltást követő 2-3. hétben várható, a vírus 
pedig az előrejelzések szerint december 
elején jelenik majd meg, így érdemes még 
október-novemberben kérni a vakcinát. 
Sokan ódzkodnak az oltástól a beadást 
követő szövődmények miatt. A szakembe-

rek szerint azonban az elölt, tehát inaktív 
vírusokat tartalmazó vakcina lehetséges 
mellékhatásai nagyon ritkán jelennek 
meg és elenyészőek az infl uenza aktív 
vírusa miatt bekövetkező egészségügyi 
hatásokhoz képest. A védőoltás mellett 
azonban sokat tehetünk immunrend-
szerünk erősítéséért, ha odafi gyelünk a 
vitaminpótlásra, rétegesen öltözködünk, 
rendszeresen mozgunk a friss levegőn és 
sok folyadékot iszunk.

10. születésnapját ünnepelte idén a 
Virágos Vácért városszépítő verseny. 
A kezdeményezés ezúttal is sokakat 
vonzott, hiszen több mint 5500 ne-
vezés érkezett a tavasszal meghirde-
tett megmérettetésre. A jelentkezők 
egynyári virágokat és muskátlikat 
kaptak, amelyekkel házukat, épüle-
tüket és annak közvetlen környezetét 
díszíthették. Ezt zsűrizték a szervező 
bizottság tagjai a nyár folyamán. Az 
értékelésből döntés született, melyet 
október közepén hirdettek ki a ver-
seny ünnepélyes díjkiosztóján. A ce-
remónián Fördős Attila polgármester 
és a rendezvény fővédnöke, dr. Beer 
Miklós váci megyéspüspök is kiemel-
te, hogy mennyire fontos és értékes 
ez a városszépítő kezdeményezés, 
majd a nyertesek átvették a nekik járó 
okleveleket és utalványokat. Idén egy 

új díjat is létrehoztak a szervezők. 
Az úgynevezett Virágos Vác – Virá-
gos Ház emléktáblát két társasház 
érdemelte ki. Több mint félszáz elis-
merést osztottak ki a rendezvényen, 
amelyre nem csak a győztesek, ha-
nem az egész lakosság büszke lehet, 
hiszen általuk még szebb, színesebb 
és virágosabb lett városunk. A díja-
zottak teljes névsorát a www.vac.hu 
oldalon láthatják olvasóink.

A városban lakók örömére, a szak-
bizottság elfogadta az új bérlet és be-
lépőjegy konstrukciót. Így a helyiek 
hamarosan kevesebbet fi zetnek az 
uszoda pénztáránál. Felállították a 
sátrat, miközben a 33 méteres meden-
cét felújították. A bérletek és belépők 
árváltozásáról már előző lapszámunk-
ban tájékozódhattak, azóta egyre töb-
ben és nagyobb kedvvel vásárolják a 
VÁC-bérletet és belépőt. A strand te-
rületén található 33 méteres medence 
sátorállítása október első hetében be-
fejeződött, azóta a szakemberek fel-
újították a zsiliprendszert, valamint a 
medence teljes fenék és szegély fugá-
zását is elvégezték. Egy hét leforgása 
alatt a holding munkatársai több mint 
600m2 csempe illesztését javították, 

továbbá megtisztították a fedés felü-
letét, és korrigálták a sátor hibáit. A 
medencét a munkák befejezése után 
fertőtlenítették, végül - amit a legjob-
ban vártunk - feltöltötték. A medence 
közel három nap alatt telt meg vízzel, 
így október 17.-én a fürdő megújulva 
fogadhatta vendégeit.

Az új belépők és bérletek áráról 
lapunk olvasói a mellékelt táblázatból 
tájékozódhatnak.

A hálás, télálló kétnyári virágok-
ból a holding munkatársai közel 19 
000 darabot ültettek város szerte. 
Városunk arculatának mára elvá-

laszthatatlan részei az árvácskák és a 
tulipánok. Az idén az előző évekhez 
képest többféle színben és harmoni-
kus összeállításban lesznek díszei 

közterületeinknek. Az árvácskák ül-
tetésével egy időben megkezdődött a 
tulipánhagymák és a nárcisz gumók 
elültetése is, amelyek tavaszra színe-
sítik városunkat. Az ültetők bíznak 
abban, hogy a megelőző évekkel el-
lentétben idén nem tulajdonítanak el 
oly sok árvácskát pl. a Posta parkból 
és a Damjanich téri játszótérről, és 
így a virágokban egyre többen gyö-
nyörködhetnek. Az állandó munkák 
mellett persze továbbra is vannak, 
olyan feladatok melyeket a lakosság 
érdekében el kell végezni. Folyama-
tos a veszélyes fák kivágása, gallya-
zása, a padok felújítása és festése. 
Elsőként a Damjanich téri játszóté-

ren fi gyelhettek fel a megszokottnál 
vidámabb festésű padokra, amit az 
ott lakók szívesen fogadtak. A fes-
tési munkálatok a Nagymező utca 
5-11. mögötti játszótéren folytatód-
tak, ahol az utcabútorok szintén új 
színeket kaptak. A régi amerikai tí-
pusú padok egyhangú barna festése 
helyett a sárga, kék, piros és zöld szí-
nek játékossága teszi vidámmá a ját-
szóteret. A fák árnyékában álló pécsi 
padok is megújultak, a játszóeszköz 
csiszolását, festését is elvégezték. A 
rugós ló igazi pej paripává változott 
a mesterek segítségével. A szakembe-
rek bíznak abban, hogy az új színvi-
lág is elnyeri az itt élők tetszését.

A hideg idő beállta előtt a kertészet 
munkatársai elkezdték a parkok téli hó-
napokra való felkészítését. A Duna-parti 
korzón megtörtént a fűnyírás és az eddig 
lehullott falevelek összegyűjtése és elszál-

lítása. A virágágyásokban az árvácskák veszik át az 
eddig megszokott növények helyét, amelyek októ-
bertől májusig díszítik közterületeinket.

A téli előkészületek nemcsak a kerte-
ket és a virágágyásokat érintik, hanem 
a köztereket, az utakat és az útszegé-
lyeket is. Folyamatosan takarítják a vá-
rost a holding munkatársai, elszállítják 
az útszegélyeknél összegyűlt falevelet, 
s külön fi gyelmet fordítva napi rend-
szerességgel ellenőrzik városunk főte-
rét. Szembetűnő változás, hogy Vác új 
zebrákat kapott, így ebben a tanévben 
nagyobb biztonsággal indulhatnak isko-
lába a gyerekek. Frissen festett zebrával 
találkozhatnak: a Budapesti főúton va-
lamint a Telep utca, a Naszály út, és a 
Király Endre ISZKI előtt. Megújulnak 
a gyalogátkelőhelyek: az Újhegyi úti 
óvodánál, a Radnóti Miklós úti iskolá-
nál, a Gombási úton, a Deákvári főúton 
és a Deákvári főtéren. A lista a folyama-
tos munkálatok miatt nem lehet teljes, 
a cél, hogy a város valamennyi pontján 
megújuljanak a gyalogátkelőhelyek. A 
festések mellett folyamatosan tisztítják, 
szükség esetén javítják a víznyelőket és 
a csapadékvíz-elvezető csatornákat. Új 
közlekedési táblákat is kapott a város, 
ezért kérjük, ne megszokásból vezesse-
nek, sőt parkolás során is legyenek kö-
rültekintőek. A téli készületek sorában a 
belterületi utak javítása, karbantartása 
is folyamatos, megújul a Budapesti főút, 

az Alsó utca, a Fekete utca, a Széchenyi 
utca, a Szilassy utca, a Báthori utca, a 
Deákvári Főút, a Deákvári főtér, és az 
Arany János utca. A külterületi utakra 
is gondot fordítottak, így részben meg-
újulhat a: Körtvélyes-dűlő, a Felső-tö-
rökhegyi út és Václiget. A fagyok beállta 
előtt ugyancsak folyamatos a városban 
a kátyúzás. A holding által vásárolt és 
bevált kátyúzó géppel rendszeresen ta-
lálkozhatnak az autósok. Lapzártánkkal 
egy időben az Avar utca, a Zrínyi utca, 
a Szent János utca, a Köztársaság út, a 
Dózsa György út, a Budapesti főút, a 
buszpályaudvar, a Naszály út, az Arany 
János utca, a Deákvári főtér, a Felső-
törökhegyi út és a Hunyadi János utca 
burkolatát javítják. A munkálatok ideje 
alatt a közlekedésben bekövetkező eset-
leges kellemetlenségekért a szakembe-
rek a lakosság elnézését kérik.

HOLDING OKTÓBER

BARTOS KRISZTIÁN | bartos.krisztian@gmail.com

MICHALIK JUDIT | judit.michalik@gmail.com

Télen is színes lesz a város

Új zebrák és táblák Vácon Áll a sátor, nyitva a medence

Belépőjegy és bérlet árak 2012-10-01-től

BELÉPŐJEGYEK Ár/Ft

Felnőtt 1200.-
Gyermek, Diák, Nyugdíjas 750.-
Felnőtt KEDVEZMÉNYES 750.-
CSOPORTOS min. 10 fő-től 600.-
Vác belépő 700.-
Látogató jegy /medencehasználatra 
nem jogosít/ 500.-

BÉRLETEK Ár/Ft

Felnőtt HAVI bérlet 06:00-09:00 12000.-
Gyermek, Diák, Nyugdíjas 
HAVI bérlet 06:00-09:00 7000.-

Felnőtt 10 alkalmas, időkorlát nélkül 8200.-
Gyermek, Diák, Nyugdíjas 
10 alkalmas, időkorlát nélkül

6500.-

Vác bérlet 10 alkalmas /Lakcím-
kártyával/

6000.-

Kedvezményes váci sportegyesüle-
ti sportolói bérlet – Vizes sportok

1500.-

Kedvezményes sportegyesületi 
sportolói bérlet – Egyéb sportágak

3000.-

Sávbérlet Egyesületek részére 1500.-
Sávbérlet Iskolák részére /fi zető/ 500.-

Jönnek a tüsszögős hónapok. 
Készítse fel immunrendszerét!

Díjazták a legszebbeket
Idén jubilált a Virágos Vácért városszépítő verseny

Fahéj- és mézillat a 
főtéren. Idén is lesz 
karácsonyi vásár.

Szerencsére még csak kóstolgatja a 
hideg a járókelők bőrét, de nem titok: 
az idén már nem fordul melegebbre. 
Sőt. A kellemes őszi napokban még be-
gyűjti az ember a napfényt, feltöltődik a 
folyóparton, egy-egy langyos délutánon 
mosolyogva húzza le magáról a csípős 
hajnalon felkapott kabátot...Az október 
végi óraátállítással azonban kezdetét 
veszi a téli szezon: sötét reggelek, sötét 
esték, fűtött szobák és neonfény. 

Nem kell azonban sokat várni, és 
ismét melegség költözik be Vác belváro-
sába. A november végén megnyíló kará-
csonyi vásár illatát már messziről lehet 
majd érezni. Akárcsak tavaly, az idén is 
forralt bor, kürtös kalács és mézes süte-
mények vonzzák majd az oda a látoga-
tókat. A szív- és lélekmelengető italok 
és ételek mellett kézműves termékek, 
ünnepi dekorációk, édességek és aján-
déktárgyak is helyet kapnak a faházas 
forgatagban, úgyhogy már csak ezért 
is érdemes várni a váci telet! 

Fotó: Menczer Péter

Közkincseink VII.
A VÁROS LEG-

KEGYETLENEBB SZEGLETE: 

A VÁCI DOBERDÓ
� Az egykori foglyok nevezték el 

Doberdónak a váci börtönnek azt a rész-

legét, amelyet a rabok fegyelmezésére 

alakítottak ki még az 1850-es években. 

A névadás oka is vészjósló: a Doberdói-

fennsík ugyanis az egyik legtöbb kínt 

látott világháborús helyszín, 1915-ben 

számos magyar katona is a kietlen 

olasz fronton veszítette életét, ott, ahol 

nem csupán a fegyverek, hanem az 

éhínség, a betegségek vagy a metsző 

hideg is rengeteg áldozatot követelt. A 

börtön fegyelmező részlege hasonlóan 

kegyetlen színtér volt, különösen, hogy 

a 20. században elsősorban az aktuális 

hatalom ellenfelei: befolyásos politiku-

sok és lázadó értelmiségiek kerültek 

koncepciós eljárások útján hosszabb-

rövidebb időre a börtönbe, ahol nemcsak 

őrizték, hanem gyűlölték is a rabokat. A 

fogvatartottak megtörését szolgálták a 

Doberdó kamrái, így például az álló-

zárka, amelynek akkora volt a területe, 

mint egy telefonfülke negyede, vagy a 

sötétzárka, amelyben sem az időt, sem 

a teret nem érzékelték a rabok, akiket 

gyakran hallucinációk is gyötörtek az in-

gerszegény környezetben. Az alagsorban 

húzódó részlegben fűtés sem volt, sőt, a 

szellőzés sem volt megfelelő, ráadásul a 

priccseket is csak éjjel lehetett használ-

ni, így el lehet képzelni, hogy a minimális 

étkeztetés és a felsorolt körülmények 

miatt milyen tempóban romlott a 

„doberdói” foglyok egészségi és men-

tális állapota. Egyszer, egy rövid időre 

azonban megszűntek a napi rutinná váló 

verések és kínzások a váci börtönben: 

az ’56-os forradalom hatására ugyanis 

október 27-én mind a 800 rab kiszaba-

dult a komor falak közül. A megtorlások 

során azonban újra megtelt a váci 

börtön, és újult erővel jöttek a kínzók is, 

akik újra hatalmuk alá vonták a rettegett 

„doberdói körletet”. 2003-ban fi lmet is 

forgattak a részlegben: Mészáros Márta 

a Temetetlen halott című fi lmjéhez — e 

redeti dokumentumok és elbeszélések 

alapján — itt alakították ki Nagy Imre 

zárkáját, a siralomházat és az orvosi 

rendelőt. A díszlet ma is látható.
� M. J.
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November 13. kedd 19 óra
Ronald Harwood: A nagy négyes

Szereplők: Molnár Piroska, Vári Éva, 
Szacsvay László, Benedek Miklós 

Rendező: Gálffi  László
Ünnepelt operaénekesek voltak. 
Mára visszavonultak. Egy békés 

művészotthonban él a tenor, a basszus 
és az alt - amikor egy nap váratlanul 
beköltözik a szoprán is. Teljessé vált 
az egykori legendás „nagy négyes”. 

Minden szerep változatlan: a kamaszosan 
túlfűtött Rigoletto, a kacér Maddalena, 
az érzékeny Herceg, a kiszámíthatatlan 

Gilda. Sérelmek, vonzalmak mintha tegnap 
történtek volna, véd- és dacszövetségek 

mintha tegnap köttettek volna. És előttük a 
nagy feladat: egy Verdi-gála, hosszú évek 

után újra a közönség előtt. De olyan-e 
ma is a hangjuk, mint fénykorukban? 

Egyáltalán hol ér véget a magánember, és 
hol kezdődik a művész?

A belépőjegy ára elővételben: 2500 Ft, 
az előadás napján: 2800 Ft

November 17. szombat 19 óra
Dumaszínház: 

Kőhalmi Zoltán és Hajdú Balázs
A belépőjegy ára elővételben: 1800 Ft, 

az előadás napján: 2100 Ft

November 20. kedd 10 és 14 óra
Csintekerintő - Bognár Szilvia 

gyermekkoncertje
Bognár Szilvia: ének, fuvola, Bede Péter: 

szaxofon, tilinkó, Gerzson János: oud, buzuki, 
Gyulai Csaba: ütőhangszerek, Hámori Máté: 

gitár, Kovács Zoltán: nagybőgő
Zeneszerző: Kovács Zoltán
A belépőjegy ára: 800 Ft

 November 29. csütörtök 19 óra
Zorán „Körtánc – Kóló” 

című lemezbemutató koncertje
Közreműködnek: Sipeki Zoltán, Kovács 
Péter Kovax, Óvári Éva, Kabelács Rita, 

Péter Barbara
A belépőjegy ára: 3400 Ft

 December 8. szombat 19 óra
Büszke Joli 

„Annyi minden történt vele, 
Büszke Jolán volt a neve” 

- zenés irodalmi est
Mesél: Kulka János és 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 műsor készítői a száz éve született 
Örkény Istvánra emlékeznek és 

emlékeztetnek.
A belépőjegy ára elővételben: 1000 Ft, 

az előadás napján: 1300 Ft

KIÁLLÍTÁSOK
November 16. péntek 18 óra, 

Átrium Galéria
NA-KE – Nagymarosi 

Képzőművészeti Egyesület 
30 éves jubileumi kiállítása.

A belépés díjtalan.

 November 23. péntek 18 óra, 
Emeleti Galéria

A fotó ünnepe
Váci fotóművészek kiállítása a 2012-es 

Fotóhónap tiszteletére.
A belépés díjtalan.

TÉLI ÜNNEPI NAPOK 
(előzetes)

December 1. szombat 17 óra
III. Duna menti kórustalálkozó

Közreműködnek váci és 
környékbeli kórusok:

Vox Humana Énekkar, karnagy: 
Sándor Bence

Serenus Kórus, karnagy: Brusznyai Margit
Váci Harmónia Kórus, karnagy: 

Orosz Dóra
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 

MOMENTO Kamarakórusa
Szeretettel várjuk a kóruszene 

barátait a díjtalan rendezvényre.
A rendezvény megvalósulását a 

Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

December 6. csütörtök 17 óra
Mikulás-ünnepség

Misztrál együttes - Álomkófi c
A belépőjegy ára: 300 Ft

December 13. csütörtök 19 óra
Müller Péter „Az élet művészete” 

című előadása
A belépőjegy ára elővételben: 1800 

Ft, az előadás napján: 2100 Ft

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

Katona Lajos 
Városi Könyvtár
November 29. csütörtök

 „Ősi mesterségek művelői”
Tábori Katalin és Zubovits Győrkös Erzsébet 

kiállítása
A belépés díjtalan.

December 4. kedd és 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

Vác Város Levéltára
Vác Város Levéltára sok szeretettel meghívja 

önt és családját a
NEVEZETES VÁCI CSALÁDOK

avagy
Sorsfordulók a 20. században 

című kiállítására.
Helyszín: Madách Imre Művelődési 

Központ – Kassai Vidor Galéria
A tárlat megtekinthető november 10-ig.

A belépés díjtalan.
Csoportoknak - a levéltárral történt 
egyeztetés alapján - térítésmentes 

tárlatvezetést tartanak.

Bővebb információ:
2600 Vác, Múzeum utca 4., Tel.: (27)305-444, 

www. vacarchivum.hu, Email: vacarchivum@invitel.hu

Az ősz beköszöntét változatos prog-
ramokkal várta a Katona Lajos Városi 
Könyvtár. Az őszi könyvtári napok 
című országos rendezvénysorozathoz 
ugyanis idén is csatlakozott a váci biblio-
téka. Október 1-6-ig minden nap találtak 
az érdeklődők kedvükre való elfoglaltsá-
got. Többek közt helytörténeti kirándu-
láson, jazz koncerten és játékokon vehet-
tek részt kicsik és nagyok. A tavalyihoz 
képest újdonságnak számított a szám-
misztikai előadás, a Helen Doron angol 
játékos foglalkozás gyermekeknek és a 
szombati nagyi–unoka gombfoci rang-
adó, melyen több generáció is megmé-
rettette magát. Vác távolabbi pontjairól 

is érkeztek a Móricz Zsigmond emléké-
re indított rendhagyó irodalomórára, de 
nem volt kevésbé népszerű a „könyves 
csereberélde” sem, ahol a megunt régi 
könyveket lehetett másikra váltani. Ez a 
kezdeményezés a szervezők elmondása 
szerint olyan jól sikerült, hogy — bár 
eddig úgy tervezték, hogy évente csak 
egy alkalommal tartanak ilyet — idén 
december elején ismét megrendezik. 
Szintén e rendezvény keretében ruszin 
nyelvű köteteket tartalmazó részleget 
avattak a könyvtárban. Az új könyve-
ket a Váci Ruszin Nemzetiségi Önkor-
mányzat aján-
dékozta az 
intézménynek 
azzal a céllal, 
hogy bárki 
megismerhes-
se a ruszin 
nép történel-
mét, kultúrá-
ját és hagyo-
mányait.

A Cifra palota – Hetedhét ország 
című programsorozat keretében kapott 
bemutatkozási lehetőséget Vác szeptem-
ber utolsó napján. A rendezvény célja, 
hogy az érdeklődők minden hónapban 
megismerhessék a várost interaktív, 
elsősorban gyermekeknek és családok-
nak szóló műsorok által. A Művészetek 
Palotájában bemutatkozási lehetőséget 
kaptak a színpadon Vác kulturális éle-
tének szereplői. Az önkormányzat meg-
bízásából a Madách Imre Művelődési 
Központ állította össze a programokat. 
Fellépett többek közt Toldi Tamás éne-
kes, dalszövegíró és a Katáng együttes, 
de megnézhették az érdeklődők a Váczi 
Néptáncegyüttes és a Pikhéti Tibor Ze-
neművészeti Szakközépiskola közös pro-
dukcióját is, valamint részletet láthattak 
a Váci Jeszenszky Balett „Dreamgirls” 
című show-jából. A programot a Váci 
Ifjúsági Fúvósegyüttes fergeteges kon-

certje zárta. A nap folyamán kézműves 
foglalkozásokkal, továbbá népművészeti 
bemutatókkal foglalhatták el magukat 
a fi atalok. Volt „mozizó” terem is, ahol 
a Vácot népszerűsítő kisfi lmek mellett, 
Cservenák Péter helytörténeti előadá-
sát hallgathatták meg az érdeklődők. 
A programokra sokan voltak kíváncsi-
ak, akárcsak a Váci Értéktár Muzeális 
Gyűjteményre, a Katona Lajos Városi 
Könyvtárra , a Vendégvárók Váci Egye-
sületére és az Arcus Kiadóra. A szerve-
zők elmondása szerint számos család 
látogatott el a „váci napra”, mely összes-
ségében sikeresen zárult. Mindezt látva, 
reméljük, hogy a jövőben még többen 
kapnak kedvet majd ahhoz, hogy eljöjje-
nek hozzánk közelebbről is megismerni 
épített örökségeinket, valamint Vác sok 
más kulturális kincsét.

KULTÚRA PROGRAMAJÁNLÓ

Minden korosztály 
szívéhez szólnak
Zorán koncert Vácon

Korunk egyik legkiemelkedőbb 
Kossuth- és Liszt-díjas előadó-
művésze Zorán hamarosan a váci 
közönséget örvendezteti meg kü-
lönleges hangulatú koncertjével a 
Madách Imre Művelődési Központ-
ban. November 29-én este 7 órától 
Körtánc - Kóló című lemezéről 
hallhatnak majd ízelítőt a kultúr-
házba látogatók, de természetesen 
a régi nagy slágerekből is felcsen-
dülnek majd dallamok a több mint 
két órás koncerten.

Zenei magasságok és tartalmi 
mélységek, valamint stílusok keve-
rednek legújabb lemezének reperto-
árjában. Mi a titka sokszínűségének 
és annak, hogy hosszú évek óta ilyen 
sikeres a zenei életben?

Csak feltételezéseim vannak. Egy-
részt sosem próbáltunk tudatosan 
becserkészni semmilyen közönségré-
teget. A dalok születésénél a saját íz-
lésünk, normáink és elképzeléseink 
érvényesülnek, persze remélve, hogy 
az másoknak tetszeni fog.

A hosszan tartó sikerek után, meny-
nyire nehéz a mai fi atalokhoz szólni?

Sosem próbáltunk korosztályokat 
megcélozni. Öröm, hogy sok fi atal 
jön a koncertünkre, de ez nem valami 
céltudatos zenepolitika eredménye. A 
népszerűséget korábban a szájhagyo-
mány segítette, ma pedig az internet a 
kulcsa, hogy kortól függetlenül megis-
merjék munkásságunkat az emberek.

A régi világról volt több mondanivalója 
vagy korunk történései ihletik meg jobban?

Sem én sem Dusán nem vagyunk 
azok a nosztalgiázós típusok. Engem 
a jelen érdekel és a jövő. A dalok nagy 
része olyan, ami ma is érvényes, te-
hát egyáltalán nem avultak el.

Mit mondana 2011-ben megjelent leme-
zéről, miben tér el az előző albumoktól?

Minden munkánk más, mint az 
előző. A mostani lemez talán abban 
különbözik a többitől, hogy nagyon 
lendületes, ugyanakkor sok derű is 

van benne, ami azt mutatja, hogy 
nem egy kitalált, erre az időszakra 
időzített anyagról van szó.

Mit érdemes tudni az új lemez 
„Körtánc-Kóló” címadó daláról?

Dusán ezt már megírta másfél-
két évvel ezelőtt csak úgy magának, 
szövegszerűen. Aztán mikor tavaly 
készültünk erre a lemezre elővette, 
és Presszer Gábor megírta rá a zenét. 
Ahogy többször hallgattuk, rájöt-
tünk, hogy meghatározó zenéje lesz 
a lemeznek. A kóló mint körtánc az 
összegfogásban átélt közös örömöt 
jelenti. Ez mint gondolat úgy érzem, 
túlmutat a tánc meghatározásán.

 
Zorán slágereit hamarosan élőben 

is hallhatják. A művész több ízben 
járt már nálunk, és mint mondta, Vá-
con nagyon jó és befogadó a közön-
ség, ezért novemberben örömmel tér 
vissza városunkba.

IVANOV BARBARA | ivanov.barbara@vacholding.hu

Néhol csodálatos balladákban, eseten-
ként fanyar humorral közvetíti mondan-
dóját az emberi világról. Zorán című 
nagylemezével harmincöt éve kezdte 
szólókarrierjét. Ezzel visszatért a köny-

nyűzenébe az elfeledett tangóharmonika és meg-
született a filozofikus rock.

Gombfoci rangadó 
és rendhagyó irodalomóra
Őszi könyvtári napok a váci bibliotékában

Érdemes Vácra látogatni!
A Művészetek Palotájában mutatták be városunkat

ŐSZI MŰVÉSZETI 
HETEK
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Előző lapszámunkat követően egymást 
érik a váci labdasportágak reprezen-
táns csapatainak bajnoki és kupamér-
kőzései. Összeállításunkban élvonalbeli 
kézilabdásaink és NB II-es labdarúgó-
ink szereplését foglaljuk össze.

A VÁCI NKSE NB I-ES  fel-
nőtt csapata előbb hazai környezetben 
papírforma sikert ért el a dunaújvárosiak 
ellen. Ezután kéthetes bajnoki szünet kö-
vetkezett, amely mint kiderült, nem tett 
jót a mieinknek. Legalábbis ezt mutatta a 
kiskunhalasi mérkőzés, amelyen hétgólos 
hátrányt követően döntetlenre végzett csa-
patunk, Következett a Győr. A bajnokság 
egyik kiemelkedő együttesével szemben 
ismét itthon lépett pályára Gulyás István 
csapata, és remek periódusokat produkálva 
mindössze kétgólos vereséget szenvedett.

A VÁCI KSE  élvonalbeli kézi-
labdásai Tatabányán és itthon, a Gyön-
gyös ellen sem mutattak a Csurgó elleni 
bravúrhoz hasonló formát. Az addig még 
pontot sem szerző sereghajtó otthonában 
– a Váci NKSE halasi meccséhez kísér-
tetiesen hasonlóan – pontosztozkodással 
zárt Rosta István legénysége. Az újonc-
társ Ceglédet fogadva csapatunknak sike-
rült javítani teljesítményén, így ezen mér-
kőzésen Vitáris Norbert kapus és Nikolicza 
Renátó remeklésével magabiztosan nyert.

A DUNAKANYAR-VÁC  másod-
osztályban szereplő focistáit versenyez-
tető gazdasági társaság teljes tulajdonhá-
nyada a John Marshall nevével fémjelzett 
angol befektető cég bortokába került, de a 
jövőben már nem számítanak Berki Krisz-
tián tanácsadói munkájára. Az együttes 
mindeközben kétszer idegenben az utolsó 
percekben szórt el pontokat, míg a ceg-
lédiek ellen végre megszerezte idei első 
hazai győzelmét. A Fradi sereghajtó tar-
talékcsapatától tipikusan egygólos talál-
kozón veszett Mózner János gárdája, így 
jelenleg a tabella közepén található.

Vác Város Önkormányzata – az ér-
vényben lévő sportkoncepció jutalmazási 
elveit fi gyelembe véve – az október 18-i 
testületi ülésen Vác Város Sportjáért ki-
tüntetésben részesítette:

Bácskai Dominika és Kurdi Laura eve-
zősöket, a Vác Városi Evezős Club sportolóit 
(edző: Ribáry Katalin és Mácsik Miklós), az 
Ifjúsági Európa-bajnokság női kétpáreve-
zős számában elért harmadik helyezésért;

Bíró Blanka és Klivinyi Kinga kézilab-
dázókat, a Váci NKSE játékosait (edző: 
dr. Ökrös Csaba), a női junior kézilabda-
világbajnokságon a magyar válogatott 
tagjaként elért bronzérmes helyezésért;

Petró Ádám kajakost, a Váci Hajó 
SE versenyzőjét (edző: Babella László), 
az ifjúsági maratoni kajak-kenu világ-
bajnokságon elért első helyezésért;

Szondi Zsófi a kézilabdázót, a Váci 
NKSE játékosát (edző: Ottó Katalin és 
dr. Ökrös Csaba), az Ifjúsági Strandké-
zilabda Európa-bajnokságon a magyar 
válogatott tagjaként elért aranyérméért.

Az elismeréseket dr. Schmuczer 
Istvánné szakbizottsági elnök méltatá-
sai után Fördős Attila polgármester és 
Mokánszky Zoltán alpolgármester adták 
át a sportolóknak.

Asztalitenisz
� A nyitó fordulóban aratott győzelem 
után immár sorrendben a harmadik 
vereséget könyvelhették el NB I-es ping-
pongosaink. A Váci Reménység előbb 
tartalékos összetételben 14:4-re kapott 
ki hazai asztalok mellett a Komlótól, majd 
idegenben a Pénzügyőr második gárdája 
nyert a mieink ellen 13:5 arányban.

Atlétika
� Nyolcadik alkalommal rendezte meg 
a Váci Reménység SE nagyszabású ese-
ményét, a Németh Miklós-gerelyhajító-
versenyt, amelyen most regisztrálták a 
legmagasabb résztvevő számot: 17 klub 
129 atlétája indult.
A legfi atalabb induló hatéves, a legidő-
sebb pedig 64 esztendős volt a klub 
sporttelepén megtartott viadalon. Ideális 
időjárási viszonyok közepette álltak 
rajthoz a sportolók, akik között a korosz-
tályos országos bajnokságok dobogósai 
is jelen voltak. Az egyesület vezetősége 
ezt az alkalmat használta fel arra, hogy 
köszöntse az idei paralimpia váci részt-
vevőjét, Kanyó Zsolt kerekesszékes 
gerelyhajítót. A váciak közül a felnőtt 
férfi ak viadalán Papp Bence második, 
Magyari Zoltán harmadik lett. 

Kajak-kenu
� Október 10-én harmadik országos 
helyszínként a váci városházán tartott 
egyeztetést sportszakemberekkel, 

egyesületi vezetőkkel és meghívottak-
kal a Magyar Kajak-kenu Szövetség 
vezetése. A váci megbeszélés elején 
Fördős Attila polgármester köszön-
tötte a vendégeket, válaszában Baráth 
Etele szövetségi elnök az összejövetel 
házigazdájának megköszönte a le-
hetőséget, elismerve a sportág váci 
hagyományait és sikereit. A kétórás 
tanácskozáson a kiadott vitaanyag 
egyes részleteit és a konkrét javaslato-
kat fogalmazták meg a jelenlévők.

Futsal
� Folytatódott a futsal másodosztályú 
bajnokság alapszakasza. A Nyugati 
csoportban rajthoz álló, és a tavalyi 
bajnoki cím után meggyengült csapattal 
szereplő, Váci Futsal SE előbb egy győ-
zelem után súlyos (15-1-es) zakót kapott 
az egyik bajnokesélyes otthonában, 
majd két hasonlóan nagy különbséggel 
megnyert hazai győzelemmel javított 
(15-3 és 28-2 ).

Vízilabda
� Felemásan sikerült az alapszakaszbeli 
bajnoki rajt a váci vízilabda együttesek-
nek. Az OB I/B-ben szereplő hölgyek 
az első dupla fordulóban két szép sikert 
értek el: a debrecenieket 20-5-re verték, 
majd a magyar pontvadászatban szereplő 
pozsonyi hölgykoszorú ellen is diadalmas-
kodtak 12-9 arányban.
A Váci Vízilabda SE OB II-es férfi  csapata 
egy győzelem mellett három vereséggel 
kezdett. Az első körben a Gyöngyöstől 
16-9-re, az Egertől pedig 19-12-re kaptak 
ki, majd a folytatásban előbb a ceglédi 
legénységet sikerült nagy csatában meg-
verni 11-9-re, a debreceni pólósok 19-5-re 
elgázolták a mieinket.

HAJRÁ VÁC!

SPORT

Sporthírek röviden

+   Gyógyszertárak ügyeleti rendje

2012.10.29. • 2012.11.08. • 2012.11.18. • 2012.11.28.
Váci Levendula gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27/301-367

2012.10.30. • 2012.11.09. • 2012.11.19. • 2012.11.29
Nova gyógyszertár | 2600 Vác, Zrinyi u. 9. | 27/501-385

2012.10.31. • 2012.11.10. • 2012.11.20. • 2012.11.30.
Fekete Kígyó gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27/312-338

2012.11.01. • 2012.11.11. • 2012.11.21.• 2012.12.01.
Alsóvárosi gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27/311-157

2012.11.02. • 2012.11.12. • 2012.11.22. • 2012.12.02.
Deákvári gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27/510-805 

2012.11.03. • 2012.11.13. • 2012.11.23.
Központi gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27/501-630 

2012.11.04. • 2012.11.14. • 2012.11.24.
Vácz Remete gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar u. 3. | 27/305-997 

2012.11.05. • 2012.11.15. • 2012.11.25.
Gyöngyvirág gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27/303-343 

2012.11.06. • 2012.11.16. • 2012.11.26.
Duna gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27/501-415

2012.11.07. • 2012.11.17. • 2012.11.27.
Kisváci Szent Gellért gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27/306-190

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:

Surman Tamás és Nardai 
Klaudia gyermeke: Petra, 
Marton Szilárd és Pintér 
Nikoletta gyermeke: Miléna, 
Félegyházi László és Bakos Rita 
gyermeke: Attila, Tóth Gábor 
és Urbán Krisztina gyermeke: 
Ádám Gábor, Traxler Ákos 
és Pintér Adrienn gyermeke: 
Sára, Homoki Imre és Garancz 
Henrietta gyermeke: Koppány 
Hunor, Wetzel Gábor és Molnár 
Stefánia gyermeke: Bertold, 
Szamosvölgyi Zoltán és Barányi 
Anita gyermeke: Zalán, Ortutay 
András és Busznyák Judit 
gyermeke: Dániel, Ács Imre és 
Szabó Erika gyermeke: Zsófia 
Hanna, Kispál Gergely és Feik 
Bernadett gyermeke: Martin, 
Balogh Péter és Dobra Emese 
gyermeke: Hunor, Kozma 
Gábor és Bartal Bernadett 
gyermeke: Dorina Bernadett, 
Kal la Zsolt és Balai Marietta 
gyermeke: Zsófi, Dóra Ákos 
és Kál lai Zsuzsanna gyermeke: 
Rebeka Katalin, Józsa György 
és Csábi Szilvia gyermeke: 
Bende Vid, Mester László és 
Kol lár Krisztina gyermeke: 
Dániel, Csukovics Balázs 
és Droppa Fanni gyermeke: 
Balázs, Molnár Géza és Barta 
Tímea gyermeke: Petra, 
Náday István és Vincze Viola 

gyermeke: Vivien.

Házasságot kötöttek:

Kosdi Dániel és Szabados Enikő, 
Vass Tamás és Prékopa Angéla, 
Tóth Péter és Danyi Katalin, 
Márkus Krisztián és Székely 
Zsófia, Kisbai Zoltán és Krajcsik 
Melinda, Bőgér András Tamás és 
Horváth Márta Csilla, Márta István 
és Falat Katalin, Yang Sungho és 
Kiss Eszter Andrea, Bíró Gábor 
Elemér és Deák Valéria, Ovcsák 
László és Kiss Mária, Truszka 
Zsolt és Varga Brigitta.

Halálesetek:

Szabó Istvánné sz: Klinyecz 
Gizella (1929), Kozma Béla (1961), 
Havan Ferencné sz: Zsidek Jolán 
(1934), Kara Endréné sz: Bádon 
Ilona Etelka (1939), Dóczi Dezsőné  
sz: Balázsy Ilona (1975), Dalmady 
Lajos (1939), Seres Lajosné  sz: 
Szomor Ildikó (1953), Molnár Mária 
sz: Bende Mária (1925), Varga János 
(1929), Vida Lászlóné sz: Szivák 
Etelka (1938), Mát Jánosné sz: 
Berki Gizella (1944), Tóth Gábor 
(1940), Temesvári Jánosné sz: 
Bajtai Mária Sarolta (1923), Káprai 
Judit Lívia (1945), Szeghalmi 
István (1947), Vörösmarty Lajosné 
sz: Haklik Katalin (1928), Szabadi 
Kálmánné sz: Nagy Terézia (1932), 
Kiss Gábor (1929), Nagy László 
Pálné sz: Kele Margit (1944).

Jelölések: 
Női kézilabda NB I
Férfi  kézilabda NB I
Labdarúgó NB II

11.30. szo. 18:00 Váci NKSE – 
Békéscsaba

11.10. szo. 13:30 Dunakanyar-Vác – 
Nyíregyháza

11.18. vas. 18:00 VKSE – FTC-PLER

11.24. szo. 13:00 Dunakanyar-Vác – 
Vasas

Sportelőzetes – 
váci események

Hat fi atal sportoló kapott városi kitüntetést

EREDMÉNYEK
Női kézilabda NB I
Váci NKSE – Dunaújváros ____29-22
Kiskunhalas – Váci NKSE ____24-24
Váci NKSE – Győr ___________26-28

Férfi  kézilabda NB I
Tatabánya – VKSE ___________ 29-21
VKSE – Gyöngyös ____________ 28-32
Kecskemét – VKSE ___________24-24
VKSE – Cegléd ______________24-20

Labdarúgó NB II
Újpest B – Dunakanyar-Vác _____3-2
Putnok – Dunakanyar-Vác _______ 2-2
Dunakanyar-Vác – Cegléd _______ 1-0
FTC II – Dunakanyar-Vác _______ 1-0

Őszi nagyüzem a bajnokságokban



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 Sza-
bályzat - Szabályozási Terv - a www.vac.hu hon-
lapon megtekinthető 

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

Megtekintés időpontja:   
2012. november 8. (csütörtök) 9:00 – 12:00óra
2012. november 22. (csütörtök) 9:00 – 12:00óra

Pályázat benyújtása:
2012. november 26. (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 • 
- visszavonhatatlan banki átutalás bizonylata, 
vagy csekk
személyének illetve az általa képviselt társaság-• 
nak hitelt érdemlő igazolása - 1 hónapnál nem ré-
gebbi 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 na-
pon belül, a nyertes pályázó köteles adásvételi 
előszerződést kötni az ingatlanra, melyben vál-
lalja, hogy az előszerződés aláírásától számított 
90 napon belül az adásvételi szerződés aláírá-
sával egyidejűleg a vételár 15 %-át megfi zeti az 
Önkormányzat számlájára, illetve ezen befi zetést 
követő 90 napon belül a fennmaradó - pályázati 
biztosítékkal csökkentett - vételárat egy összeg-
ben megfi zeti.

A nyílt pályáztatás szabályaira az Önkor-
mányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása 
során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról 
szóló 38/1996.(XI.26.) számú önkormányzati ren-
delet 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.

További információ kérhető:  
Váci Városfejlesztő Kft. 

Vác, Köztársaság út 34. szám alatti irodájában, 
Tel: 27/510-103

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
„volt Karacs Kollégium” 3765/1  
hrsz-ú kivett kollégium művelési ágú 
ingatlant

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

let) övezetbe sorolja.
• Az ingatlan közművekkel ellátott

A város rendezési terve - Helyi Építési Sza-
bályzat - Szabályozási Terv - a www.vac.hu hon-
lapon megtekinthető 

Az ingatlan vételára: 450.000.000,- Ft 

Megtekintés időpontja:
Igény szerint - kedden és csütörtökön, előre 
egyeztetett időpontban.

A pályázatok benyújtásának módja:
Írásban, a Váci Városfejlesztő Kft. Vagyonhasz-
nosítási Részlegnek  címezve - 2600 Vác, Köztár-
saság út 34. szám. 

Az ingatlan megvételére az jelentkezhet, aki:
a kiírás részletes feltételeit elfogadja• 
vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az épület • 
homlokzatát legalább 3 éven belül felújítja
személyét illetve az általa képviselt társaságot • 
hitelt érdemlően igazolja

Az adásvételi szerződés megkötésére 30 mun-
kanapon belül kerül sor, aminek feltétele a vétel-
ár 15 %-ának egyösszegű megfi zetése. A vevőnek 
a fennmaradó vételár megfi zetését a szerződés 
aláírását követő 6 hónapon belül kell teljesítenie.

További információ kérhető:  
Váci Városfejlesztő Kft. • Vác, Köztársaság út 

34. szám alatti irodájában • Tel: 27/510-103

KOLLÉGIUM ÉRTÉKESÍTÉS


