
i n g y e n e s  k i a d v á n y

A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA

2009. júniusX. évfolyam 6. szám

Demonstráció a vízmű védelmében  

Az esélyegyenlőségért Pedagógusok napja

A DMRV Zrt. szétdarabolása ellen tartottak tiltakozó gyűlést a főtéren. A résztvevők által elfogadott felhívást 
a másnap megrendezett polgármesteri találkozón ismertették.

A hagyományos esély-
egyenlőségi nap a sajátos 
problémák feltárását és 
orvoslását segíti. Az idei 
rendezvény a korábbiak-
nál élőbbé, érzékelhetőb-
bé tette a problémákat.

A város több mint ezer 
pedagógusát köszöntötte 
az önkormányzat. A gye-
rekek, a tanítványok szí-
nes műsorral tették emlé-
kezetessé számukra ezt a 
napot. 
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Az ünnepség keretében adta át dr. Mol-

nár Lajos hat kitüntetettnek a Váci Kated-
ra Pedagógiai Díjat, majd az oktatást segítő 
munkáért kiérdemelt elismeréseket nyúj-
totta át. Váci Katedra díjat kapott Békésiné 

Csízik Sarolta (Deákvári Óvoda), Lachegyi 

Imre (Bartók Béla zeneiskola), Szakács 

Zoltánné (Radnóti iskola), Szikora Gyula 

(Árpád iskola), Szilágyi Lajos (Boronkay 
középiskola) és Tar Gáborné (Selye közép-
iskola).

 A Pedagógiai Szolgálati Emlékéremben 
részesültek Nagy László osztályvezetőtől, a 
tehetséggondozó munkáért jutalmazottak 
Laczi István bizottsági elnöktől vehették 
át az elismeréseket. 
A három óvodából 
hatan, öt általános 
iskolából és a zene-
iskolából összesen 
h u s z o n h á r m a n , 
négy középiskolá-
ból pedig tizenket-
ten részesültek juta-
lomban.

 A pedagógus-
nap részeként, az 
ünnepséget megelő-
zően nyitotta meg 
dr. Váradi Iván Atti-

la képviselő, iskola-
igazgató az oktatási 
intézmények dolgo-

zóinak alkotásaiból rendezett kiállítást a 
művelődési központban. A Pedagógusok 
Szakszervezete Vác Városi Szervezete által 
már 14. alkalommal megrendezett tárlaton 
köszönetet mondott azoknak, akik kezde-
ményezték és évről évre megszervezték 
ezt a kiállítást, amely az összefogás jó pél-
dája, és reprezentálja, hogy Vác nemcsak 
iskolaváros, hanem a művészetek városa 
is. A szervezők az ünnepségen külön elis-
merésben részesültek tevékenységükért. 
Kuruczné Paál Mária, Chikánné Sarodi 

Judit, Tóth Gyuláné és Őrhegyi Imre Laczi 
István bizottsági elnöktől vehetett át jutal-
mat.

A város több mint ezer pedagógusának tolmácsolta a képviselő-
testület köszönetét és elismerését dr. Molnár Lajos alpolgármes-
ter a pedagógusnapi ünnepségen, a művelődési központ kama-
ratermében. Mint köszöntőjében mondta, a több mint tizenkét 
ezer óvodás, iskolás, főiskolás nevelése, oktatása az utóbbi két 
évtized kísérleteivel, útkeresésével nagy próba elé állította ezt a 
pedagógus nemzedéket. A kérdés, a feladat továbbra is az, hogy 
fel tudják-e készíteni a fiatalokat a változó világ kihívásaira. Az 
alpolgármester köszöntőjét ünnepi műsor követte, amelyben 
felléptek a Bartók Béla zeneiskola, a kereskedelmi szakképző is-
kola, az Árpád iskola diákjai és a Nyár utcai óvodások. 

A méhnyakrák kialakulásának meg-
előzése érdekében az önkormányzat és 
az Egészséges Ifjúságért Alapítvány ismét 
megszervezi a HPV elleni oltás programját. 
Az elmúlt évben 135 váci kislány kapta meg 
a védőoltást, az idén ennél is több résztve-
vőre számítanak. A program koordinálói 
dr. Jakab Zoltán, Vác Város Önkormány-
zata Egészségügyi Bizottságának elnöke, 
Horváth Szabolcsné dr. az Egészséges If-
júságért Alapítvány társelnöke, dr. Soltész 

Andrea házi gyermekorvos, szakfelügyelő 
főorvos és a  Szent Rókus Gyógyszertár. 

A kampánynyitó tájékoztatón dr. Jakab 
Zoltán elmondta, hogy az idén több időt 
szánnak az előkészítésre, és azoknak is 
meg akarják adni a lehetőséget, akik tavaly 
kimaradtak. Azaz, a 11-13 éves korosztály 
mellett, a 14-18 év közötti - 1998. szeptem-
ber 1. előtt és 1991. augusztus 31. után szü-
letett – váci illetőségű lányok is jelentkez-
hetnek az oltásra. A konstrukció annyiban 
változik, hogy a 11-13 évesek számára a há-

rom oltásból kettőt az önkormányzat, illet-
ve az alapítvány fizet, a 14-18 évesek oltása 
költségeinek csak harmadát állja a város 
és a civil szervezet. A koordinációt végző 
alapítványi társelnök, Horváth Szabolcsné 
dr. elmondta, hogy számításaik szerint kö-
zel nyolcszáz gyereket érinthet a felhívás, 
ha egyharmaduk részt vesz a programban, 
az már jó eredménynek számít. Ám nem 
szabad lemondani arról, hogy az időseb-
bek is éljenek a megelőzés lehetőségével, 
a méhnyakrák elleni oltás egyformán haté-
kony minden korosztály számára.

A jelentkezés önkéntes, gondviselői 
beleegyezés minden esetben szükséges. A 
programban való részvételre augusztus 31-
ig lehet jelentkezni munkanapokon, a 06 
30/202-8386 mobilszámon. Ez főleg a Vá-
con lakó, de más településen tanuló – vagy 
nem városi fenntartású intézménybe járó - 
fiatalok számára fontos, a váci önkormány-
zati iskolákat ugyanis szervezetten keresik 
meg. A hivatalos regisztrációra szeptember 
első felében kerül sor, a hónap második fe-
lében pedig már az első oltást is megkap-
hatják a programban résztvevők.

A pedagógusokat ünnepelte a város 

Hatan részesültek Váci Katedra-díjban

Ismét méhnyakrák 
elleni oltás
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Az elnök elmondta, az 
érdekérvényesítő szervezet 
feladatának a sajátos problé-
mák feltárását és orvoslását, 
a tudatformálást, a közösség-
teremtést és a segítségnyúj-
tást tekinti. Ehhez azonban 
több olyan támogatóra lenne 
szükség, mint amilyen a DDC 
Kft. Fodor Ágnes, a Vakok és 
Gyengénlátók Közép-Ma-
gyarországi Regionális Egye-
sületének elnöke a pontírás 
megalkotója, Louis Braille 
születésének 200. évfordu-
lójáról emlékezett meg. Saját 
példájával illusztrálta, hogy 
mit jelent a vizualitásra épü-
lő világban a pontírás, amely 
esélyt adott a világtalanok-
nak az analfabétizmusból 
való kiemelkedésre, és ma is fontos eszkö-
ze az információkhoz való akadálymentes 
hozzájutásnak. Az egyesületnek van úgyne-

vezett érzékenyítő programja 
is, amely megtanítja-megmu-
tatja, milyen érzés csak a tapin-
tásra hagyatkozni.

A Fogyatékossággal Élő 
Váci Emberekért díjat dr. Bóth 

János polgármester adta át dr. 

Chikán Csabának, a mozgás-
korlátozottak egyesülete elnö-
kének és a Cházár iskola igaz-
gatójának, Horákné Kovács 

Máriának. Az esélyegyenlőség 
napján a fotókiállítás mellett, 
fogyatékosságtörténeti kiállí-
tás is nyílt. A művelődési köz-
pont melletti Rózsakertben 

A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesü-
lete, a Pest Megyei Esélyek Háza és több társszervezet által rende-
zett, a Progress program támogatásával megvalósult Regionális 
Esélyegyenlőségi Nap a közgazdasági szakközépiskola kórusá-
nak műsorával kezdődött. A művelődési központban aztán a fo-
tópályázat díjkiosztójára került sor, majd dr. Chikán Csaba elnök 
emlékezett meg az egyesület 30. születésnapjáról. 

Június 3-án a főtéren tartott demonst-
rációt a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 
kollektívája, a hozzá csatlakozó több száz 
tiltakozóval együtt, június 4-ére pedig pol-
gármesteri találkozót szervezett a Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége a  Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Nemzeti Va-
gyongazdálkodási Tanácsának ismert ha-
tározata ellen. Az azóta már felfüggesztett 
döntés visszavonásáért már május 23-án is 
demonstráltak a vízmű dolgozói az MNV 
Zrt. székháza előtt, petíciójukat átadták az 
MNV Zrt. szóvivőjének, valamint eljuttat-
ták a Gazdasági Versenyhivatal elnökéhez 
is. A június 3-i demonstráción is a nyolc-
van éves vízmű szétverése ellen tiltakoztak 

a megjelentek, és felhívást fogadtak el, 
amelyet a június 4-i polgármesteri találko-
zó résztvevőinek adtak át. A művelődési 
központban megtartott polgármesteri ta-

Az esélyegyenlőség napja 

A csörögi lerakó bezárása miatt a városi 
önkormányzatnak és a szolgáltatást végző 
Remondis Duna Kft.-nek megfelelő enge-
déllyel rendelkező befogadót kellett keres-
nie az új hulladékgazdálkodási rendszer 
beindulásáig tartó átmeneti időszakra. A 
Zöld Híd Program keretében megvalósuló 
Kerepes-ökörvölgyi lerakó ugyanis csak a 
jövő év folyamán fogadja majd a települési 
szilárd hulladékot. Az átmeneti megoldást a 
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel való 
megállapodás jelentette, amely lehetővé 
teszi a dunakeszi lerakó használatát. A kép-
viselő-testület rendkívüli ülés keretében 
fogadta el a változtatást, és módosította az 
erről a közszolgáltatásról szóló rendeletét. 
Szikora Miklós főmérnök elmondta, hogy 
a június elsejétől december 31-ig tartó idő-
szakban ez mintegy 50 millió forint több-
letkiadást okoz, ám erre már a költségvetés 
készítésénél számítottak. Ez nem érinti a 
város lakosságát, mivel – a kommunális adó 
bevezetése óta – nincs szemétdíj.

Az új hulladékgazdálkodási rendszer be-
indulásának késése nehéz helyzetbe hozta 
az önkormányzatokat. Dr. Bóth János pol-
gármester szerint, Vác és a váciak jobb hely-
zetben vannak, mint a települések többsé-
ge, mivel a Zöld Híd Programban részt vevő 
106 település közül 103-ban a lakosság fizeti 
a szemétdíjat, vagyis, a kényszermegoldá-
sok valószínűleg őket (is) sújtják. További 
feszültséget okozhat, hogy a jövőre megva-
lósuló korszerűbb hulladékkezelés - és a na-
gyobb szállítási költség – magasabb díjjal jár 
majd. A polgármester elmondta, hogy a fe-
szültségek feloldására, a költségek elviselhe-
tő szinten tartására, a 106 település valami-
lyen egységes megoldásban gondolkodik. 

Az új hulladékgazdálkodási rendszer 
– mint ezt a lakosság is figyelemmel kísér-
hette - több éven tartó előkészítés után való-

sul meg. A többszöri elutasító népszavazás, 
a jogi viták, a kivitelezés elején felmerült 
konfliktusok komoly idő- és anyagi veszte-
séggel jártak. Mivel az eredeti elképzelés, 
amely szerint a régió központi helyén épült 
volna korszerű hulladékkezelő központ, az 
egymás után megtartott népszavazásokon 
elbukott. Fennállt a veszélye a már elnyert 
uniós támogatás elvesztésének is, ezért 
szükségmegoldásként, a régió központjától 
távolabb kellett kiépíteni a két nagy hulla-
dék-befogadó és hulladékkezelő telepet.

Szemétgondok
Drága az átmenet

lálkozó házigazdája, dr. Bóth János polgár-
mester – aki korábban már a szakminiszter 
közbenjárást is kérte - ismertette a felhí-
vást, hangsúlyozva, hogy Vácot kétszeresen 
is érinti a tervezett intézkedés, egyrészt, 
mert a város legrégebbi kommunális cégé-

ről van szó, másrészt, mert az önkormány-
zat feladata a vízellátás biztonságának meg-
tartása. A polgármesteri találkozóra 124 
érintett önkormányzat, több országgyűlési 

képviselő és három 
minisztérium kép-
viselője kapott meg-
hívást. A jelenlévő 
polgármesterek, or-
szággyűlési képvise-
lők, az önkormány-
zati szövetségekkel 
egyetértésben, nyi-
latkozatot fogadtak 
el, amely az eredeti 
állapot visszaállítá-
sát, az ivóvíz-ellátási 
rendszer állami tulaj-
donban maradását 
vagy önkormányzati 
tulajdonba adását 
követeli.

A vízmű védelmébenA vízmű védelmében  
Pest megye selyemzászlóját vette át dr. 

Szűcs Lajos közgyűlési elnöktől dr. Bóth 

János polgármester, a májusi képviselő-
testületi ülést megelőző kis ünnepségen. A 
közgyűlés az idén emlékezik meg a megye 
fennállásának ezredik évéről, és a millenni-
um alkalmából valamennyi megyei telepü-
lésnek és az ott működő megyei fenntar-
tású intézményeknek zászlót ajándékoz. A 
polgármester után az intézmények vezetői 
is átvették a megye zászlaját dr. Szűcs Lajos-
tól, aki hangsúlyozta, hogy van mire büsz-
kének lenni, hiszen ezer éve él a magyar 
megyerendszer, példával szolgálva egész 
Európának.

A 30 millió forintos beruházás kereté-
ben megvalósult, légkondicionált cukrász 
tanműhelyben a Naszály-Galga TISZK part-
neriskolája, a Bernáth Kálmán Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
12. évfolyamának 9 diákja tett szintvizsgát, 
amelynek sikeres letétele alapfeltétele a kö-
vetkező évre tervezett szakvizsgának. A di-
ákok vizsgamunkáit vizsgabizottság bírálta 
el, amelyben a Pest Megyei Iparkamara is 
képviseltette magát.

Millenniumi zászló

Szintvizsga 
a TISZK-ben

Kiállítást rendeztek az általános isko-
lások környezetvédelemmel kapcsolatos 
rajzaiból a művelődési központban. A leg-
jobb alkotások készítőinek Bíró György 

környezetvédelmi tanácsadó, a Vác Város 
Környezetvédelméért Alapítvány titkára 
adta át a díjakat, kiemelve a Karolina is-
kolát, ahonnan a legtöbb és legszínvonala-
sabb rajz érkezett. A Területi Összefogással 
a Megelőzésért Alapítvány, a Pest Megyei 
Baleset-megelőzési Bizottság és a Vác Vá-
ros Környezetvédelméért Alapítvány által 
meghirdetett pályázaton résztvevők közül 
a legjobb pályamunkákat beküldő hatodik 
és hetedik osztályos tanulók egyhetes bala-
toni táborozáson vehettek részt. A már ha-
gyományos, ingyenes Egészségtábor május 
21-e és május 24-e között fogadta a zsűri 
által kiválasztott harminc gyereket.

Egészségtábor

pedig kirakodóvásárt rendeztek intézmé-
nyek, iskolák, és bemutattak olyan eszkö-
zöket is, amelyek a vakok életét könnyítik 

meg. 
A Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium által kezdemé-
nyezett szabadtéri fesztivál 
alkalmat kínált a diszkrimi-
nációt elszenvedő csoportok 
problémáinak megismerésére 
is. A délelőtt folyamán ugyan-
is, élő könyvtár nyílt, ahonnan 
valamilyen kisebbséghez tar-
tozó emberek voltak „kiköl-
csönözhetők” és kérdezhetők 
a kisebbségi léttel - az esély-
egyenlőséghez való joguk ér-
vényesítésével - kapcsolatban.
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A művelődési központban a rendezvény 
fővédnöke, a város polgármestere köszön-
tötte a résztvevőket, köszönetet mondva a 
szervezőknek is. Felelevenítette azt, amit a 
ruszin nemzeti ünnepen mondott a város 
fő erényéről, hogy mindig nyitott és befo-
gadó volt, és ez segítette fejlődését. Több 
felekezet, kisebbség él egymás mellett Vá-
con, és ezt az együttélést, sokszínű kultúrát 
meg kell őrizni, a város békéjével együtt. 

A rendezvényen tolmácsolták a volt 
külügyminiszter, Göncz Kinga üzenetét is, 
majd sorrendben az ukrán, a ruszin, a ci-
gány és a szlovák kisebbség, majd a zsidó 
hitközség mutatkozott be prózai és zenei 
programokkal. A hitközség elnöke, Turai 

János szerint, meg kell mutatni, hogy a ki-
sebbségek is igazi letéteményesei ennek 
az országnak és fejlődésének. A program 
végén fellépett az etno zenét játszó Új For-
rás együttes, és a rendezvényhez kiállítás is 
kapcsolódott.

A városrészben lakó kicsiknek ren-
dezett vidám, játékos gyermeknapot a 
Deákvári főtéren az egy éve működő De-
ákvári Lokálpatrióta Egyesülés. A május 
29-i programban közreműködött a Petőfi 
Sándor és a Radnóti Miklós Általános Is-
kola, valamint a Deákvári Óvoda Intézmé-
nyei, a fellépők között volt a Fónay Márta 
Humánia Drámai Műhely is. Az először 
megrendezett helyi gyermeknap jól illik 
a civil szervezet terveibe, amelyek – mint 
Iványi Károly elnök mondta - egy igazi, 
élő városrész-központként működő főtér 
megvalósítását célozzák.

A kisebbségek kultúrája bennünket 
gazdagít, mondta Szili Katalin házelnök a 
tízedik alkalommal megtartott ruszin nem-
zeti ünnep megnyitóján, Vác főterén, elis-
meréssel szólva az ünnepségnek otthont 
adó városról, amely már sokszor bizonyí-
totta nyitott, befogadó voltát. Az Országos 
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat és a Váci 
Ruszin Önkormányzat által szervezett ese-
mény május 23-án, a főtéren, a Bartók Béla 
Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara előadá-
sával kezdődött. Az egyházi ószláv nyelven 
zajló püspöki szent liturgiának, amelyet 
Kocsis Fülöp püspök celebrált, a Fehérek 
temploma adott helyet, ahol a Szent Atanáz 

Kórus is közreműködött. Az ünnepi meg-
nyitón a rendezvény fővédnöke, dr. Szili 
Katalin, az Országgyűlés elnöke, ruszin 
nyelven is elmondott köszöntője után arról 
beszélt, hogy már megismertük a globális-
sá vált világ kihívásait, ezért fontosak azok 
az értékek, amelyeket a közösségek, nem-
zeti kisebbségek ápolnak. A kisebbségi ön-
kormányzatok megalakulása óta feladata a 
politikának parla-
menti képviseletük 
megoldása, ahhoz, 
hogy ennek eleget 
tegyünk, párbeszéd 
és együttműködés 
szükséges. Az Or-
szággyűlés elnöke 
emlékeztetett arra, 
hogy ez ügyben 
fontos előrelépés 
volt a Magyarorszá-
gi Nemzeti és Et-
nikai Kisebbségek 
Fóruma május 13-i 
megalakítása. Meg-
alakulásáról és mű-

ködéséről statútumot fogadtak el, amelyet 
nemcsak a tizenhárom kisebbségi önkor-
mányzat vezetői, hanem a pártok frakció-
vezetői is aláírtak. 

Dr. Bóth János is a város nyitottságát, 
befogadó készségét emelte ki, hangsúlyoz-
va, hogy az őshonosnak számító kisebbsé-
gek mellett, a ruszin kisebbség is gazdagí-
totta Vácot, rendezvényeivel már szerves 
részévé vált a városnak, amely támogatást 
is nyújt tevékenységéhez. 

Az Országos Ruszin Önkormányzat el-
nöke, Manajló András köszönetet mon-
dott az Országgyűlés elnökének a kisebb-
ségek fórumának létrehozásáért, Kocsis 

Fülöp püspöknek 
azért, mert a görög 
katolikus hit erejé-
vel segít identitásuk 
megőrzésében. Az 
anyaország hiánya 
felerősíti az asszi-
miláció veszélyét, 
a hit azonban segít 
újjászületésünkben, 
mondta Manajló 
András. Reményét 
fejezte ki, hogy Uk-
rajnában is, ahol a 
legnagyobb szám-
ban élnek ruszinok, 
elismerik kisebb-
ségnek. 

M a g y a r o r s z á -
gon, ahol mintegy 
húszezren vallják 
magukat ruszin-
nak, még az idén 
felépül görög kato-

likus fatemplomuk, amelynek Máriapócs 
ad helyet. A Kárpátok vidékén élt és ma 
is élő ruszinok nemzeti identitásának 
kialakulása kötődik a történelmi Magyar-
országhoz, és nagy szerepe volt benne 
Alekszander Duhnovics eperjesi ruszin 
görög katolikus lelkésznek, aki megírta 
ruszin himnuszt, ezzel is erősítve a nem-
zeti öntudatot.

Szili Katalin megnyitója 

Ruszin nemzeti ünnep
A rasszizmus ellen 
Sokszínű Magyarország, sokszí-
nű Európa címmel rasszizmus 
elleni rendezvényt szervezett a 
Váci Közéleti Egyesület.

Mosolyhét
Ingyenes nyári tábor

Sok szülőnek okoz kisebb-nagyobb problémát, hogy gyerme-
kének a nyári szünetben megfelelő kikapcsolódást és hasznos 
időtöltést biztosítson. A Mosolyhét ingyenes gyermektábor szer-
vezői - Meláth Attila és baptista gyülekezet - ebben szeretnének a 
szülők és gyermekeik segítségére lenni. Elsősorban általános isko-
lás gyermekeket várunk, de évek óta fogadjuk az óvodáskorú test-
véreket is. A programokat úgy állítottuk össze, hogy a gyermekek 
korát, érdeklődési körét is figyelembe vettük, lesznek például kéz-
műves foglalkozások, sportversenyek, vetélkedők, kiscsoportos 
beszélgetések. Minden nap biztosítunk meleg ebédet, és a meg-
felelő folyadékpótlásról is gondoskodunk limonádé formájában. 
Közkívánatra minden nap lesz csokieső, és ha nagy lesz a meleg, 
vízibombázás is, éppen ezért arra kérjük a kedves szülőket, hogy 
egyszerű ruhában hozzák gyermeküket. Amit nem kell hozni: ér-
tékes elektronikai termékek, mobiltelefon, pénz. A táborban sok 
önkéntes és a Szociális Szolgáltatások Háza szakemberei lelkesen 
segítik a programok sikerét. Több felajánlást is kaptunk külön-
böző vállalkozásoktól, reményeink szerint sok ajándékot tudunk 
szétosztani a gyermekek között. 

A tábor helye a váci Petőfi Sándor Általános Iskola udvara, idő-
pontja június 22-27, reggel 8-tól 15 óráig. Az ünnepélyes díjkiosztó-
ra a váci Baptista Templomban kerül sor 28-án vasárnap 10 órától. 
Minden érdeklődő gyermeket szeretettel várunk.

Gyermekek 
vidám napjai 

Május 30-án is gyermeknap volt, ezúttal 
Alsóvárosban: a Damjanich utcában felavat-
ták a kibővített játszóteret. A művelődési 
központ és a kezdeményező két alsóvárosi 
képviselő által szervezett műsoros gyer-
meknapi program keretében adták át az új 
játszóeszközökkel felszerelt játszóparkot 
a gyerekeknek. A képviselő-testület által 
megszavazott összeget Ferjancsics László 

és Makrai Zsolt a választókörzeti keretből 
egészítette ki, így a bekerített játszópark-
ban felállíthatták a város legnagyobb, hajó 
alakú, összetett játékát. A teret, mint az ava-
táson Makrai Zsolt elmondta, június elsejé-
től már parkőr is vigyázza, ugyanúgy, mint 
Alsóváros két körzetének több parkját és 
játszóterét. Erre szintén az önkormányzat 
által biztosított körzeti keret nyújt fedeze-
tet.

A május 31-i, városi gyermeknap ren-
dezvényei, az időjárás miatt, a főtérről a művelődési központba 
szorultak, amely viszont megtelt gyerekekkel. Kézműves foglal-
kozások, arcfestés, lufihajtogató bohócok, játszóház, mesejáték, 
bábjáték, bemutatók szórakoztatták a kicsiket. Ott volt a műve-
lődési központ előtt a beígért tűzoltó-, rendőr- és mentőautó, az 
ugrálóvár és a körhinta is, de az eső miatt, többnyire látogatók 
nélkül.
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Ahogy az orvosokat, a gyógyítókat, úgy a gyógyszerészeket, a 
gyógyszerkészítőket is ősidők óta különleges tisztelet övezte az 
egymást váltó emberi társadalmakban minden rendű és rangú 
ember, de legfőképpen a betegek, a segítségre, a gyógyításra szo-
rulók részéről. 

A patika ügyekről először 1244. évi Budai Jogkönyvben történik 
említés, ahol elrendelik, hogy a gyógyszerészeknek csakis gyógyító 
anyagokat szabad árusítaniuk. Letelepedésüket a városokban kü-
lön engedélyhez kötötték, a gyógyszertárak nagy része a városok 
tulajdonát képezte, és felügyeletüket a hatóságok látták el. Az első 
polgári személy részére a patikaengedélyt 1688-ban I. Lipót császár 
adományozta. A patikák alapítására, működtetésére vonatkozó ge-
nerális szabályt Mária Terézia adta ki 1770-ben. Az egyetemi vége-
zettséget a gyógyszerészektől 1771-től követelték meg. 

A Pest megyei gyógyszertárak vizsgálati anyagában feltalálha-
tó okirat szerint Kolb Ádám váci patikus gyógyszertárát 1753-ban 
vizsgálták. Őt tartjuk ma a város hódoltság utáni korszaka első, név 
szerint is ismert, gyógyszerészének. A következő gyógyszerész va-
lószínűleg Kmoch János Ferenc volt, 1764-től. A gyógyszerésznek 
vitája támadt Dennes nevű kereskedővel, mert a kereskedő 64 
féle olyan gyógyszert árult, amelynek tartása és forgalmazása csak 
gyógyszertárban volt lehetséges. Gyógyszertárát saját költségén 
rendezte be, amit az irgalmas rendi orvosok ellenőriztek és újabb 

orvosságokkal töltötték fel. Ezt követően többen is folyamodtak 
patikanyitási engedélyért a vármegyéhez, illetve Vác városához. 
1788-tól kezdve újra sokan próbálkoztak patikanyitással és egyre 
jobb ajánlatokat tettek: saját költségükön állítják fel a patikát, friss 
és jó szereket fognak tartani, az ispotályok és a szegények számára 
fél áron, a katonaságnak pedig szabott áron biztosítják a gyógy-
szereket. 

Újabb patikanyitást ennek ellenére sem engedélyeztek, mert 
ezt a feladatot Migazzi Kristóf váci püspök 1763-ban a Vácra te-
lepített Irgalmas Szerzetesrend 1766-ban megnyitott gyógyszer-
tára látta el. A második gyógyszertárat 1814-ben nyitották meg, a 
gyógyszerész Fuchs József volt, aki részére Bécsben személyesen 
az uralkodó, illetve a helytartó tanács engedélyezte a patika felál-
lítását, a mai Március 15. téren. 1817-től már Hoffmann Ádám volt 
a gyógyszerész, majd a Hoffmann féle gyógyszertárat Penz Ferenc 
gyógyszerész mester vette át. 1879-ben gyógyszertárát Raduleszku 
Györgynek adta el, aki egy-két év működtetés után Urszinyi Arnold 
jómódú vácinak adta tovább.1888-tól folyamatos küzdelem bonta-
kozott ki a harmadik váci patika létesítésének ügyében. A patika 
Szent Antal gyógyszertár nevet kapta, patikusa Lukáts István lett. 
A századfordulótól az államosításig több patikus teljesített szolgá-
latot, látott el fontos feladatokat, fontos tudnunk, hogy az első női 
gyógyszerész Vácon Török Szidónia volt. A századforduló után 
1905-ben kezdte meg szolgálatát a Szentlélek gyógyszertárban. 
1915-ben Kisvácon engedélyezték a negyedik patika megnyitását. 
A tulajdonos és patikus Latinovics Sándor volt.

A 20. sz. első évtizedeiben sorra-rendre nyíltak a Vác környéki 
településeken a patikák. 1948-ban a szinte mindenre kiterjedő ál-
lamosítás érintette a gyógyszertárak tulajdonosait is. Ekkor alakult 
ki az államosított gyógyszertári hálózat és annak központosított 
intézményi rendszere is. A patikák privatizációja pedig már egy új 
fejezet városunk patikatörténetében. 

(Részletek dr. Molnár Lajos június 6-i előadásából)

Az egészségügyi bizottság kezdeményezésére már megvaló-
sult és működik a hétvégi-ünnepnapi gyermek sürgősségi ügye-
leti ellátás, de mint dr. Jakab Zoltán elnök mondta, a hiánypót-
ló egészségügyi szolgáltatások biztosítása érdekében kifejtett 
lobbitevékenység ezzel nem ért véget. A kezdeményezésen túl 
jelentős részt vállaltak a feladatellátás szervezésében, előkészí-
tésében, és - a Dunakanyar Többcélú Kistérségi Önkormányzati 
Társulással együttműködve - ebben az évben is biztosították ezt 
az ellátást. 

A bizottság most egy másik egészségügyi szolgáltatás, a hétvé-
gi-ünnepnapi fogászati ügyeleti ellátás megteremtésével foglalko-
zik. Dr. Jakab Zoltán szerint ez azért fontos, mert a súlyponti kór-
ház vonzáskörzetében ilyenfajta szolgáltatás nem működik, és így 
három – a szobi, a váci és a dunakeszi – kistérség is érdekelt ennek 
létrehozásában. Önállóan egyik sem tudná a feltételeket biztosí-
tani, ezért közösen kell a szolgáltatás infrastrukturális és szemé-
lyi feltételeit megteremteni. Mint elmondta, jelenleg az Országos 
Egészségügyi Pénztárral folynak egyeztetések, ezt követően pedig 
a kistérségek közötti megállapodás előkészítése következik. Tisz-
tázni kell az egyszeri beruházás kérdéseit, illetve dönteni kell a 
későbbi működtetésről vagy működésbe adásról. 

Az előzetes számítások szerint, körülbelül hatvan forint be-
kerülési összeggel kell számolni lakosonként. A szolgáltatás biz-
tosításában a városi önkormányzat, a kórházzal együttműködve, 
jelentősebb részt vállal, mivel az ellátás helye itt lenne. 

Bár a bizottsági elnök nem kívánt jóslásokba bocsátkozni, reá-
lis lehetőséget lát arra, hogy a negyedik negyedévben beinduljon 
ez a szolgáltatás, amely később akár szájsebészeti ellátással is bő-
vülhet.

Telefonos lelki segély szolgálatot indít az Életút Alapítvány a 
térségben élő fiatalok számára. Az anonim segítségnyújtás be-
indításához a Magyar Gyermek és Ifjúsági Telefonos Lelkisegély 
Szolgálatok Országos Szövetsége nyújt segítséget, de az alapítvány 
jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a hátrányos helyzetű fiatalok 
problémáiról. A szolgálat indításához önkénteseket keresett és ke-
res az alapítvány, olyan felnőtteket, akik anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül vállalják karitatív ügyelői munkát. A segélytelefon ingyene-
sen lesz hívható, és mind a hívó, mind a hívott megőrzi névtelen-
ségét. A szolgálat helye is anonim marad, annak hollétéről sem 
tudnak majd a szolgálaton kívüliek.

Jelenleg a szolgálat felépítése zajlik, május végén megtörtént 
az első csoportinterjú, amelynek során személyiség megisme-
rő tréninget is tartottak. Ugyanis, a jó szándék, a segíteni akarás 
mellett, arra is szükség van, hogy aki vállalja ezt a tevékenységet, 
a nagy lelki igénybevételt is bírja, hiszen nemegyszer az öngyil-
kosság előtti utolsó kapaszkodóként keresik meg a lelkisegély-
szolgálatokat. Mint dr. Bóthné Wágner Aranka, az Életút Alapít-
vány szakmai igazgatója elmondta, terveik szerint, a nyár végén 
kezdődhet meg a szükséges képzés, majd a telefonos szolgálat 
elindítása. Három ügyeleti nappal számolnak, és azt szeretnék, 
ha egy-egy munkatársra havonta csak kétszer kerülne sor. Ehhez 
azonban további jelentkezőkre is szükség lenne. (Jelentkezni lehet 
a 27/302-893, 30/29 33 657 telefonon, e-mailben: eletut@eletutvac.
hu, levélben vagy személyesen az alapítvány székhelyén: 2600 
Vác, Zichy Hippolyt u.22.)

A kórház az elsők között vezette be a telediagnosztikát a ra-
diológia és a patológia területén, lehetőséget adva arra, hogy – 
mint dr. Erős András főigazgató elmondta – a távol lévő vizsgáló 
is végleges véleményt alakíthasson ki. Dr. Székely Géza főorvos 
szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az ügyeleten elvégzett 
radiológiai vizsgálathoz nem szükséges az orvost behívni, a képek 
egy szerverre kerülnek, amelyekhez az ügyeletes orvos otthonról 
is hozzáfér, és értékelni is tudja ezeket. Így lényegesen lerövidül a 
vizsgálat ideje, és a lelet is gyorsan elkészülhet. Ugyanígy a szövet-
vizsgálatok, citológiai eredmények is értékelhetők ezzel a rend-
szerrel. A rendszer nagy előnye a gyorsaság és a költséghatékony-
ság.

A távdiagnosztika mellett, áprilistól új, úgynevezett ultrahang 
vezérelt tűbiopsziás vizsgálatokat is végeznek a kórház képalkotó 
diagnosztikai osztályán. Az eljárás lényege, hogy a vizsgált szervbe 
egy ultrahanggal vezérelt tűt szúrnak, ahonnan a daganatnak tar-
tott képletekből sejteket szívnak le. Az így nyert mintából aztán 
sejt vagy szövetanalízist végeznek, ami alapján eldönthető, hogy 
az elváltozás jó- vagy rosszindulatú. A januárban kinevezett osz-
tályvezető főorvos, dr. Székely Géza szerint ezzel az eljárással he-
tente 8-10 beteget tudnak megvizsgálni, ami azért fontos, mert a 
különböző tumorok diagnózisa az általuk levett szövetmintáknak 
a feldolgozásán alapul.

A korszerű eljárások bevezetéséről szóló tájékoztató keretében 
jelentették be azt is, hogy egy közel másfél millió forint értékű 
hidraulikus betegmozgató ágyhoz jutott pályázati úton a kórház. 

Der Dudek kommt - a Dudek jön - feliratú háromkerekű autó-
jával érkezett Reinhard Dudek Vácra Donaueschingenből, ma-
gával hozva általa rendbe tett kerekesszéket. A testvérvárosból 
érkező adományt dr. Hirling András, a Máltai Szeretetkórház 
főigazgatója vette át. A város főterén dr. Molnár Lajos alpolgár-
mester köszöntötte a vendéget, aki tulajdonképpen a váci dísz-
polgár, Herbert Bayer kérését teljesítette: ha Vácra jön, hozzon 
el pár adományt is. 

Kistérségek összefogásával

Folyik a fogorvosi 
ügyelet szervezése

Lelki segély fi ataloknak
Önkénteseket vár az alapítvány

Korszerű módszerek

Távdiagnosztika a kórházban

Dudek Donaueschingenből Gyógyszerészek, patikákDoktori cím a patikusoknak

A doktori cím – dr. pharm. – használatának adományozása és 
felvétele alkalmából ünnepséget rendezett az önkormányzat a vá-
rosban élő és dolgozó gyógyszerészek számára. A negyven váci 
gyógyszerészt műsorral köszöntötték a Bartók Béla Zeneiskola 
növendékei és a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimná-
zium diákjai a művelődési központban. Az önkormányzat elisme-
rését dr. Bóth János polgármester tolmácsolta, méltatva tevékeny-
ségüket. Dr. Erős András, a kórház főigazgatója is a megérdemelt 
címhasználatról szólt, dr. Molnár Lajos alpolgármester pedig a 
váci patikák történetéről tartott előadást. Az ünnepeltek nevé-
ben az 1942-ben diplomázott, vasdiplomás korelnök, Zemplényi 

Ernőné dr. mondott köszönetet az ünnepség megrendezéséért a 
város vezetésének.

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

E-mail: nemethheringildiko@invitel.hu • Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 12-18, szombat 10-13 óráig

Dunakanyar Elsõ

Pénzügyi problémáira találunk megoldást.
19 bank és 8 pénzintézet ajánlatából segítünk.
� Hitel kiváltás, BÁR listásoknak is
� Jövedelemigazolás nélkül hitel
� Gyorshitel
� Külterület, zárkert hitel megoldható
� Fedezet nélküli személyi kölcsön
� Szabad felhasználású jelzáloghitelek

� Államilag támogatott hitelek
� Végrehajtás – kiváltása
� Mikro- és kisvállalkozói hitel, 

projektfinanszírozás
� Folyószámla, autó hitel-lízing 

(cégeknek is)
Lakás- és vagyon biztosítás • Casco, kötelezõ • Életbiztosítás
Baleset- és felelõsségbiztosítás • Utasbiztosítás • Befektetés
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A hat éve útnak indított Virágos Vácért városszépítő versenyre 
az idén a családi ház kategóriában csaknem ezerötszázan, míg a 
társasházak kategóriájában kétezer-kilencszázan jelentkeztek. Szá-
mukra mintegy ötvenezer darab palántát osztottak szét májusban a 
szervezők, akik a nyár folyamán értékelik is a résztvevők virágosító 
munkájának eredményét. A díjkiosztásra ősszel kerül majd sor. 

Folytatódik a Naszály-Galga TISZK Karrier-pálya programja, 
amelyben a szakképző társaság a partneriskoláiban tanuló hátrá-
nyos helyzetű diákok segítését, esélyegyenlőségének javítását tűz-
te ki legfőbb célul. A program része a közösségteremtés, ennek 
keretében olyan közösségi délután szervezése a közel harminc 
fős mintacsoport részére, ahol a szabadban végzett, játékos, fizikai 
erőt is igénylő gyakorlatok során nyílt lehetőség új viselkedésfor-
mák kipróbálására és begyakorlására. A csoport egyik fele a kínai 
tradíciókkal rendelkező sárkányhajózáson vett részt, a csoport 
másik fele pedig az ősi magyar íjászattal ismerkedett meg. A kö-
zösségteremtés drámapedagógiai és táncpedagógiai eszközökkel 
folytatódik a résztvevő diákok számára.

Virágos Vácért

Közösségteremtés

Japán-magyar társaság

Beer Miklós: Mindenhol pap vagyok

Aranygyűrű Kiss Imrének

Támogatás a szimfonikusoknak

Iványi Károlyné kitüntetése

Megalakult a Vác-Yurihonjo Japán Magyar Baráti Társaság. A 
társaság célja, hogy megismertesse az érdeklődőkkel a szigetor-
szág kultúráját, elősegítsék a kapcsolatot Yurihonjo-val, felké-
szítsék a japán gyerekeket fogadó családokat és információkkal 
lássák el azokat a diákokat, akik jövőre Japánba utaznak. Vác és 
Yurihonjo képviselői 1996-ban írták alá kulturális együttműkö-
désről szóló megállapodást, amelynek keretében diák-csereprog-
ram valósult meg. Ezt kívánja segíteni a társaság, miután az ön-
kormányzat – a képviselő-testület döntésének megfelelően - az 
idén már nem támogatja a japán cserekapcsolatot. A civil szerve-
zetnek bárki tagja lehet.

A Szent István Társulat Pásztorok című sorozatában jelent meg 
dr. Beer Miklós váci megyés püspök Mindenhol pap vagyok című 
kötete, amelyben Elmer István írónak vall hitéről, filozófiájáról, 
az egyház és a keresztény ember hivatásáról, a világ dolgairól.

Nyolcvanadik születésnapja alkalmából aranygyűrűt adomá-
nyozott Kiss Imre nyugdíjas tűzoltó alezredesnek az önkormány-
zati miniszter. Kiss Imre 1951-től, harmincnyolc éven volt a Váci 
Tűzoltó-parancsnokság vezetője. 

A Váci Szimfonikus Zenekarral 2004-ben öt évre kötött köz-
szolgáltatási szerződés 2012-ig történő meghosszabbításáról dön-
tött a képviselő-testület. Az önkormányzat által nyújtott anyagi 
támogatás fejében a zenekar vállalta, hogy ingyenes fellépéseivel 
színesíti a város kulturális programjait. Mint Farkas Pál karmes-
ter, a zenekari egyesület képviselője elmondta, az önkormányzat 
támogatása szükséges ahhoz, hogy központi támogatásban is ré-
szesülhessen és az első kategóriába tartozó zenekarok között sze-
repelhessen az együttes.

Honvédelemért Érdeméremmel tüntette ki. Iványi Károlynét, 

a művelődési központ igazgatóját a Honvédelem Napja alkalmá-
ból Szekeres Imre miniszter.  Az igazgató kitüntetésére az Esze 
Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesület tett javaslatot, a katonai ha-
gyományok és emlékek ápolásában több éven keresztül kifejtett 
kiemelkedő munkája elismerésére.

Kazinczy-emléktábla 
a püspöki palotán 

Emléktáblát állíttatott a város önkormányzata Kazinczy Ferencnek, 
születése 250. évfordulóján. A püspöki palota falán elhelyezett táb-
la arra is emlékeztet, hogy az író, költő nyelvújító 1831 áprilisában 
itt vendégeskedett. Az avatásra a Kazinczy-emléktúra résztvevői-
nek jelenlétében került sor. A jeles évforduló alkalmából a Magyar 
Irodalmi Hagyományápolók Országos Egyesülete ugyanis emlék-
túrát szervezett, amely május 18-án indult, és a jelentősebb Kazin-
czy emlékhelyeket vette sorra, közöttük Vácot is. Avató beszédet 
Dóra Zoltán nyugalmazott iskolaigazgató, a Magyar Nyelv Baráta-

inak Egyesülete elnöke mon-
dott, beszélve arról is, hogy 
az elsősorban nyelvújítóként 
ismert Kazinczy milyen sok-
színű tevékenységet folytatott. 
Kazinczy tanfelügyelőként, is-
kolaalapítóként szerzett elis-
merést, tevékeny részt vállalt 
a megyei közigazgatásban, 
egyik alapítója volt a Magyar 
Museum című folyóiratnak, 
majd Orpheus címen alapí-
tott saját folyóiratot, hét évi 
börtön után, országos üggyé 
tette a nyelvújítást, s íróként 
nemcsak elismerték, hanem a 
magyar írók vezéreként is tisz-
telték kortársai.

Költségvetés-módosítás
Több mint 163 millió forinttal nőtt az önkormányzat költség-

vetésének főösszege, elsősorban a központi költségvetésből szár-
mazó forrásokból. A rendeletmódosítást követően az idei költség-
vetés már meghaladja a 13 milliárd 597 millió forintot.

Az elmúlt év végén csaknem nyolcmillió forintos önkormány-
zati támogatást szavazott meg a képviselő-testület két társasház 
számára. Mivel az energetikai és épületgépészeti felújításra elkülö-
nített tízmillió forintos keret kevésnek bizonyult, a támogatás egy 
része már az idei költségvetést terhelte. A testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy akár hitel felvételével is biztosítsa a támoga-
tásokhoz szükséges keretet, ám a felhatalmazás már lejárt. Közben 
a februári ülésen újabb két társasház támogatásáról döntöttek a 
képviselők, ezért Makrai Zsolt képviselő az áprilisi ülésen felve-
tette a finanszírozás kérdését. A májusi ülésre beterjesztett sür-
gősségi indítvány kapcsán, dr. Bóth János polgármester javasolta, 
hogy hitel felvétele helyett – amelyet közbeszerzési eljárásnak kel-
lene megelőznie, és kamatterhe sem jelentéktelen –, ha szükséges, 
értékpapírok eladásából fedezze az önkormányzat a társasházi 
felújítások támogatását. Az eddig elvégzett korszerűsítések több 
mint kétezer ember körülményein javítottak, s a város továbbra 
is támogatja - vissza nem térítendő összeggel és kamatmentes köl-
csönnel - a megalapozottan pályázó társasházakat.

Társasház-felújítás

Hatvan-hetven család életét könnyíti meg az a már jogerős hatá-
rozat, amely lehetővé teszi az utcanyitást Márialigeten. A kisajátítá-
si eljárás öt éve kezdődött, célja az volt – mint a körzet képviselője, 
Kiss János elmondta -, hogy a két kilométer hosszú Jégvirág utca 
lakóinak ne kelljen hatalmas kerülőt tenniük a vasútállomásig. A 
kisajátítás egy tulajdonost érint, akivel korábban nem tudott meg-
egyezni a város. Az új utcát Repkény utcának nevezték el, amely 
csatornát is kap. Az utcanyitással öt ingatlan szennyvízelvezetése 
oldódik meg, ezzel pedig teljessé válik Márialiget csatornázása.

Utcanyitás Márialigeten

HIRDETMÉNY
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1991. október 

14-én fogadta el 32/1991. (X. 14.) számú rendeletét a városi ki-
tüntetések alapításáról és adományozásáról. A kitüntetések (a 
város érdekében kifejtett kiemelkedő munka elismerésére)

- VÁC VÁROS DÍSZPOLGÁRA
 - PRO URBE – SZEMÉLYI ÉS KÖZÖSSÉGI
A kitüntetések átadása a Szent István napi ünnepségen, a 

város lakosságának nyilvánossága előtt, ünnepélyesen törté-
nik. A 32/1991. (X. 14.) rendelet 6. §-ának (1) bekezdése értel-
mében „a városi kitüntetések adományozására bárki javasla-
tot tehet.” Amennyiben javaslatot kíván tenni, úgy a javasolt 
személy nevét, címét, a javaslat indokait 2009. június 29-ig jut-
tassa el a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinet titkárságára 
(132. szoba).

V á c, 2009. június 05.
Dr. Dora Péter sk.



V
á

c
i 

H
ír

n
ö

k
  

 •
  

 2
0

0
9

. 
jú

n
iu

s

12

V
á

c
i 

H
ír

n
ö

k
  

 •
  

 2
0

0
9

. 
jú

n
iu

s

13

Sugarloaf
Bolero Showtime Band

Pedrofon
Csík Zenekar
Verszengő Rt.

Elsa Valle Rumba Caliente
Extázis

Komolyzenei előadók:
Bednarik Anasztázia orgonaművész

Hódi Anna hegedűművész és Hódi Katalin 
zongoraművész
Serenus Kórus

Váci Harmónia Kórus
Voce Substantiale madrigálszextett

Szent Cecília Kórus
Kosóczki Tamás orgonaművész

Kegye János pánsíp művész
Szepes András csembaló művész

Rotunda Énekegyüttes

Vendégeink:
Vác város testvérvárosainak művészeti 

együttesei
A Hungária Schnauzer-Pinscher Klub 

nemzetközi szakkiállítása és showműsora

Helyi előadók:
Bartók Béla Zeneiskola Ifjúsági 

Fúvósegyüttese
Váci Szimfonikus Zenekar

Vox Humana Énekkar
Sebastian Consort

Custos Viola Consort
Fónay Márta - HUMÁNIA -Drámai Műhely

Váczi Néptáncegyüttes

Július 24-25-26.

Vác a Dunakanyar kapujaként ismert 
barokk kisváros, Pest megye negyedik leg-
nagyobb lélekszámmal rendelkező telepü-
lése. A város közismert barokk főteréről 
és épületegyütteseiről, valamint a pár éve 
feltárt XVIII. századi kriptaleletekről.

A Váci Világi Vigalom három napos kul-
turális fesztivál immár 17 éve állít emléket 
annak a történelmi eseménynek, amikor 
1764-ben Mária Terézia személyesen láto-
gatott Vácra, Migazzi püspök meghívására. 
Tiszteletére megépítették az ország máig 
egyetlen Diadalívét. A monda szerint az 
uralkodónő azonban gyanakodva fogadta 
az ajándékot, így látogatásakor egy baljós-
latra hallgatva nem hajtott át alatta.

A fesztivál során felidéződik a barokk 
kori uralkodó díszes bevonulása Vácra, me-
lyet jelmezes felvonulás kísér. A három nap 
alatt az ide érkező közönséget helyi eladó-
művészek és sztárvendégek szórakoztatják, 
így minden korosztály megtalálhatja a szá-
mára tetsző programot.

Sztárfellépők:
Magna Cum Laude
Firkin Irish Jumpin
Kiscsillag zenekar

Fenyő Miklós
Klezmerész együttes

Edda
Homonyik Sándor és zenekara

Hot Jazz Band
Republic

Sporthírek – röviden 

Kézilabda 
Az első osztályú női kézilabda baj-

nokság alsóházi rájátszásának hatodik, 
egyben utolsó mérkőzését idegenben ját-
szotta le a váci csapat: Kiskunhalas - Váci 
NKSE 25-27 (12-16). A Váci NKSE ezzel az 
idegenbeli győzelmével a 9. helyen vég-
zett a bajnokságban.

A másodosztályú férfi kézilabda baj-
nokság utolsó fordulójában idegenben 
szerepelt a Váci KSE együttese. Laurencz 
László edző tanítványai Tökölön a helyi 
sportcsarnokban megrendezett összecsa-
pással fejezték be a szezont: Tököl KSK 
- Váci KSE 24-20 (15-11).

Labdarúgás
Tizenöt éve, az 1993-94-es első osztályú 

labdarúgó bajnokság végén aranyérmes 
lett a Vác FC-Samsung csapata. Az évfor-
duló kapcsán ünnepséggel egybekötött 
gálamérkőzést szerveztek a stadionban a 
váci aranycsapat tiszteletére. Az ünnepel-
teket Csereklye Károly alpolgármester és 
dr. Laczkó Mihály, az MLSZ egykori elnö-
ke köszöntötte. Ezt követően került sor az 
1994-es bajnokcsapat és a 2009-es másod-
osztályú gárda közötti mérkőzésre, amely 
3-3-as döntetlennel végződött.

Evezés
A Vác Városi Evezős Club két verseny-

zője vett részt a csehországi Racicében 
az Olimpia Reménységek Versenyén. Női 
serdülő kétpárevezősben Kurdi Laura és 
Bácskai Dominika ezüstérmet szereztek, 
és a magyar csapat a négy nemzet közötti 
pontversenyben szintén a második he-
lyen végzett. 

Vízilabda
Az OB II-es férfi vízilabda bajnokság 

országos piros csoportjában az 1-6. he-
lyért való rájátszás harmadik fordulóját 
rendezték meg Egerben. A Váci Vízilabda 
Sportegyesület csapata ezúttal két mérkő-
zést játszott le és mindkétszer alulmaradt 
riválisával szemben. A rájátszásban az ed-
dig megszerzett 3 pontjukkal a 6. helyen 
állnak a bajnokságban.

Szektorlabda 
Az V. Szektorlabda Világbajnokságon, 

Budapesten a magyar válogatott, a váci 
Szathmáry Károly részvételével megvéd-
te világbajnoki címét. Az ifjúsági korosz-
tályban, egyéniben a váci Kollár Tibor 
száz százalékos teljesítménnyel lett világ-
bajnok. 

Templomi 
hangversenyek

IV. Váci Zsidó Kulturális 
Fesztivál

A programokról bővebb információ a 
www.mimk.vac.hu oldalon található.

További információ
Madách Imre Művelődési Központ

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

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

A belépőjegyek megválthatóak az 
alábbi helyeken:

Madách Imre Művelődési Központ 
jegypénztárában

Tourinform Iroda Vác
www.tourinformvac.hu

Ticketportal
www.ticketportal.hu

Június 28. 17 óra
Tóka Szabolcs orgonaművész 

hangversenye
Helyszín: Baptista Imaház, Vác, Mentős köz 1.

A templomi hangversenyekre a belépés 
díjtalan!

A Hétkápolna története
A Váci Püspökség, a Váci Értéktár – Köz-

érdekű Muzeális Gyűjtemény és Vác Város 
Levéltára ez év szeptemberében konferenciát 
rendez, A Szent Péter-kápolnától a Hétkápol-
náig címmel. A konferencián elhangzó előadá-
sok segítségével szeretnék bemutatni a Váci 
Egyházmegye középkorból eredeztetett Mária-
kegyhelyének és a Hétkápolnának a történe-
tét. Előadás hangzik el a középkori Szent Péter 
egyházról, a Hétkápolna templom és kegyhely 
építéstörténetéről, a templom ikonográfiájáról, 
a szentkúti prépostságról és a Hétkápolnához 
kötődő újkori búcsújáróhelyről és búcsújárás-
ról. A konferenciához kapcsolódóan kiállításon 
mutatják be a kegyhelyhez fűződő emlékeket is. 
Ezért a szervezők kérik, hogy aki rendelkezik a 
Hétkápolnához köthető emléktárgyakkal, fény-
képekkel, nyomtatott emlékekkel, azt a kiállítás 
vagy a fényképezés, szkennelés idejére szíves-
kedjék rendelkezésre bocsátani. A dokumentu-
mokat Vác Város Levéltárába (Vác, Múzeum u. 
4.) augusztus 31-éig kérik eljuttatni.

Július 5. vasárnap 18 órától 
a Váci Zsinagógában

Golda Meir szalonzenekar szórakoz-
tató műsora

Közkívánatra: Markovics Zsolt szegedi rabbi
A belépőjegy ára elővételben: 1300 Ft,  

az előadás napján: 1500 Ft

Május utolsó és június első napján Budapesten rendezték meg a Generali Autóvadász 
Kupát. A rendezvény célja, hogy egy speciális rendszámfelismerő rendszer segítségével 
a résztvevő csapatok - amelyek rendőrökből és polgárőrökből álltak - minél több bűncse-
lekmény, illetve szabálysértés elkövetőjét kiszűrjék az utakon. 

A rendezvényen 18 csapat vett részt, összesen 143.200 gépjárművet ellenőriztek, ame-
lyek közül 29 körözött volt. 116 forgalmi engedélyt vettek el forgalomból történő kivonás, 
illetve lejárt műszaki érvényesség miatt, továbbá 8 körözött személy, 27 lízingcsalást el-
követő is fennakadt az ellenőrzések alkalmával. Fentieken túl intézkedni kellett a rend-
őröknek egyedi azonosító jelet meghamisítókkal, illetve vezetéstől eltiltott személyekkel 
szemben is.

Az összesített eredmények alapján a 18 csapat közül a legeredményesebb újra Vác 
város Zsaru-Car csapata lett.

Műfüves pálya épül az OLLÉ-program ke-
retében az Árpád Fejedelem Általános Iskola 
udvarán, a jelenleg is használt futballpálya 
mellett. A beruházás, mint a helyszínen tar-
tott tájékoztatón dr. Bóth János polgármes-
ter bejelentette, 24 millió forintba kerül, 
ebből 22 milliót az önkormányzat, 2 milliót 
a kistérségi társulás pályázata áll. A közpon-
ti közbeszerzés lezajlott, a kiviteli szerződés 
aláírása megtörtént, és várhatóan augusz-
tus közepére elkészül a 20-szor 40 méteres 
pálya. Csereklye Károly alpolgármester el-
mondta, hogy a bekerített, világítással ellá-
tott pálya délelőtt az iskolásokat, délután a sportolókat szolgálja majd. Közben az iskola 
rekonstrukciójára is sor kerül, amelynek során a tornaterem is bővülni fog. Az új pályának 
lesz egy gazdája, aki az iskola részéről felügyeli, mondta Magyari József igazgató. 

Az önkormányzat 2007-ben jelentkezett a Magyar Labdarúgó Szövetség által életre hí-
vott OLLÉ-programra, amely - az önkormányzati tulajdonban lévő helyi labdarúgópályák 
műfű borításával, világítással történő ellátásával és kiszolgáló létesítmények telepítésével 
- az utánpótlás-nevelés korszerű infrastrukturális feltételeit kívánta biztosítani. Ám végül 
a finanszírozás az önkormányzatra maradt.

Műfüves pálya az Árpád iskolában 

Autóvadász: újra első a Zsaru-Car

Tizenkilencedszer futott Vác
Június 7-én, vasárnap tizenkilencedik alkalommal került sor a Fut a Vác tömegsport-

rendezvényre. A versenyközpont a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázi-
umnál volt, és innen indultak a versenyzők a Fut a Vác több mint 6 és fél kilométeres és 
a Fut a Kisvác nem egészen 3 kilométeres távjára. A rendezvényt dr. Bóth János polgár-
mester és Fábián Gábor iskolaigazgató nyitotta meg. Először az extrém indulók rajtoltak 
el - kerekesszékben, babakocsit tolva, görkorcsolyával, rollerrel, vagy éppen egykerekű 
biciklivel -, majd őket követték a futók. A rövidebb távot a leggyorsabban a férfiaknál 
Schottner Ádám 8 perc 41 másodperc alatt teljesítette, a hölgyeknél pedig Farkas Lilla 

(11.23) ért elsőként a célba. A hosszabb távon a férfiaknál Sági József (19.47), a hölgyeknél 
Babinszki Vivien (22.10) futott elsőként a célba.

Váci Fúvósegyüttes
Tini Dance társulat
Silverstar Társulat

Új Harmónia Fúvósegyüttes

Könnyűzenei együttesek:
Blues Fathers

A Legszebb Férfikor
B’Rocky Balboca

Wigyori és az Unicum Baráti Kör
Incubus

Crockodeal
Patrióta

Rocken Dogs
MÁSIK

Made In
Végtelen

Countaktus Country
Acoustic Trio.hu

Barokk jelmezverseny a Vigalomban
Jöjjön el és vegyen részt Mária Teréziát kö-
szöntő vigalmi ünnepélyes felvonuláson 

barokk kort idéző jelmezben.
Fontos, hogy a jelmezek, illetve kiegészítő-

ik nem származhatnak kölcsönzőből. 
Találkozó: 2009. július 25-én, szombaton 
10 órakor, a Kõkaputól indul a XVII. Váci 

Világi Vigalom felvonulása.
Jelentkezni lehet: 2009. július 20.-ig,

mimk13@dunaweb.hu valamint a Madách 
Imre Mûvelõdési Központ információján 

megtalálható jelentkezési lapon.
NYEREMÉNYEK!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Jöjjön és vegyen részt a XVII. 
Váci Világi Vigalom 

rendezvényein!
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Anyakönyvi hírek

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

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

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

Ügyfélfogadás 
az okmányirodában

hétfõ: 9-18
kedd: 8-16,

szerda: 10-16
csütörtök: zárva

péntek: 8-12 
Ebédidő 12.30 és 13 óra között

A Váci Hírnök terjesztésével 
kapcsolatos észrevételeit 

- ha nem kapja rendszeresen, 
- ha egy példánynál többet kap, 

- ha bárhol halomban 
lerakva látja stb.

kérjük jelezze nekünk!
Tel: 06-30/559-5855

A Váci Hírnök pdf formátumban is 
elérhető a www.vac.hu honlapon.

Felelõs kiadó: 
Dr. Dora Péter jegyzõ

Szerkesztésért felelõs: 
Borgó János 

Szerkesztõség:
Vác Város 

Polgármesteri Hivatala
2600 Vác, Március 15. tér 11.

Tel.: 06-27/513-400, 06-27/513-430
Fax: 06-27/513-414

E-mail: 
sajto@varoshaza.vac.hu

Nyomdai munkák: 
Multiszolg Bt.

Tipográfia: 
Front Grafika Kft.

Terjeszti: 
4 Types Kft.

Megjelenik: 
havonta 13.000 példányban

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

1. Fekete Kígyó Gyógyszertár •  Széchenyi u. 37. •  27/312-388
2. Alsóvárosi  Gyógyszertár •  Zöldfa u. 1. •  27/311-157
3. Deákvári Gyógyszertár •  Deákvári főtér 30. •  27/510-805
4. Központi Gyógyszertár •  Köztársaság út 23. •  27/501-630
5. Vácz-Remete Gyógyszertár •  Magyar u. 3. •  27/305-997
6. Gyöngyvirág Gyógyszertár •  Radnóti út 2. •  27/504-176
7. Szent Rókus Gyógyszertár •  Zrínyi u. 9. •  27/501-385

Fenti gyógyszertárak 2008. április 7. napjától kezdő-
dően 7 hetente ismétlődő rend szerint látnak el ügyeleti 
szolgálatot. Az ügyeleti idő minden munkanap a nyitvatar-
tási idő végétől, másnap reggel 8 óráig, illetve vasárnap és 
ünnepnapokon 24 órán keresztül tart.

Az alábbi táblázat a gyógyszertárak nyitvatartási idején 
túli ügyeleti beosztását tartalmazza sorszámuk szerint.

Hét (2009) H. K. Sze. Cs. P. Szo. V.
06.22.- 06.28. 1 2 3 4 5 6 7
06.29-07.05. 2 3 4 5 6 7 1
07.06.-07.012. 3 4 5 6 7 1 2
07.13.-07.19. 4 5 6 7 1 2 3
07.20.- 07.26. 5 6 7 1 2 3 4

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti hétvégi 

fogászati ügyeletek megszűntek! 
Legközelebbi ingyenes ügyelet: 

Szájsebészet
Budapest VIII. ker. 
Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház, 
(tüdõgondozó épülete)

A városi ügyelet a 
620-620/1465-ös melléken, 
vagy a 620-691-es telefonszá-
mon érhető el.

Ügyeleti idõ:
Hétfõ, kedd, szerda, csütör-

tök: 19-7 óráig, Hétvégén: 
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig

Ünnepnapon: az ünnepna-
pot megelõzõ nap 19-tõl az 

utána következõ nap 7 óráig.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK:
Misik Gábor és Nagy Rita, Győri Gábor 

és Sugár Anita, Szeredi Jácint, és Márkus 
Hajnalka, Eszterhai János és Ternay Me-
linda, Kiss Roland és Hricsovinyi Andrea, 
Biró László és Lieszkovszki Adrienn, Gulyás 
Tamás és Hétvári Hajnalka, Szekeres Péter 
és Király Anna, Rózsa Gergely és Harzo 
Elise. Szabados Csaba és Farkas Zsuzsanna, 
Szelényi Bálint és Farkas Szilvia, Hugyecz 
Péter és Cserny Dorottya, Hóringer Tamás 
és Szigetvári Katalin, Schlenk Ferenc és 
Herczegh Éva, Kató Ambrus és Buzogány 
Ágota, Neugam Szabolcs és Szalai Viktória.

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK: 
Menczer Péter és Szabó Judit fia Máté, 

Varga Gábor és Hajdu Alexa lánya Viola, 
Horváth Dániel és Bagtong Banta-ao Eva 
fia Nimród, Schliszka Károly és dr. Simonyi 
Zsuzsanna fia Dániel, Tomori Pál és Márczy 
Anna lánya Paula, Járomi Róbert és Jámbor 
Mónika lánya Linda, Farkas József és Varga 
Erika lánya Dóra, Oláh Zoltán és Herczeg 
Annamária fia Gergő, Sipos Imre és 
Bereczki Anita fia Roland, Poelinca Cosmin 
és Ligeti Andrea fia Ádám, Barla György és 
Méhész Bernadett fia Milán, Zsenits Tamás 
és Korbély Ildikó lánya Gabriella, Takács 
Zoltán és Csősz Szabina fia Dominik, Varga 
Gábor és Sólyom Ágnes lánya Lili, Mengyán 
László és Sasvári Martina lánya Hanna, Ta-

más Péter és Duló Edina fia Barna, Gulyás 
Gábor és Csonka Bernadett fia Atilla, Sza-
bó Lajos és Katona Mária lánya Mirella, Sze-
pesi Krisztián és Lábai Katalin lánya Inez, 
Borovics Tamás és Balogh Adrienn lánya 
Fanni, Korbel Károly és Tauber Orsolya fia 
Attila, Moharos András és Lunczer Krisz-
tina fia Armand, Zoller László és Kovács 
Krisztina lánya Panni, Jurek Szabolcs és 
Balla Hajnalka lánya Noémi, Vértesi Vik-
tor és Miklósfalvi Réka lánya Villő, Kikillai 
Gábor és Kohlmann Zsuzsanna fia Máté, 
Kricsfalussy István és Rigó Orsolya fia And-
rás.

ELHUNYT VÁCIAK: 
Kurali Ernő /1924/, Zádeczki Pálné sz.: 

Zsigmond Rózsa /1933/, Légrádi Andrásné 
sz.: Csere Ilona /1923/, Balogh Béla /1927/, 
Balogh Bertalan /1950/, Dr. Balogh Eszter 
/1955/, Demmel Jánosné sz.: Hekli Anna 
/1919/, Kovács Dóra /1969/, Pancsák And-
rás /1946/, Jánoskóné Szalay Ágnes /1956/, 
Szabó Sándor /1949/, Szőllősi Józsefné sz.: 
Tóth Aranka /1922/, Cservenák Árpádné 
sz.: Franyó Gabriella /1930/, Majer Mátyás 
/1943/, Havasi Jánosné sz.: Krakoviczer Iza-
bella /1925/, Pénzes Ferencné sz.: Pahocsa 
Ilona /1912/, Farkas Lajosné sz.: Kristóf Ilo-
na /1933/, Czinege Ferenc /1923/, Muszkalay 
Ervin /1923/. Klincsok János /1927/, Koncz 
István /1926/, Krebsz Ferenc /1939/.

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

Számozott buszjáratok
Június 16-tól a Volánbusz járatok jelentős részét számozással látják el, ami segíti a jára-

tok közötti könnyebb tájékozódást. A térség autóbuszvonalai és számozásuk megtekint-
hető a www.vac.hu honlapon, az erről szóló hírhez csatolt fájlokban.




