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Vác Város Önkormányzata a Váci Re-
ménység Egyesülettel közösen szervezte 
meg az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 53. évfordulója alkalmából megtartott 
eseménysorozatot. 

Az október 23-i program délelőtt a Váci 
Fegyház és Börtön előtt felállított emlék-
műnél kezdődött. Itt Lukács Veronika, a 
Madách Imre Gimnázium tanulója szavalta 
el Tollas Tibornak, a börtön falai között 
írt „Bebádogoztak minden ablakot” című 
versét. Ezt követően az önkormányzat, a 
politikai pártok és különböző szervezetek 
helyezték el a megemlékezést virágait. A 
résztvevők ezt követően átvonultak a Pap 
Béla mártírsorsú református lelkész Dózsa 
György úti házához, ahol Váci Mihály „Vala-
mi nincs sehol” című verse után Kriksz Ist-

ván önkormányzati képviselő emlékezett 
az 1957 nyarán tisztázatlan körülmények 
között eltűnt lelkész munkásságára, majd 
az emléktáblát elborították a kegyelet ko-
szorúi és virágai.

A városi megemlékezések délután 
folytatódtak, ezek keretében Molnár La-

jos alpolgármester koszorúzta meg Ko-
vács Ottó emléktábláját, majd a Bartók 
Béla zeneiskola nagytermében került sor 
a központi ünnepségre. Itt Uracs Gábor 
és Bednarik Anasztázia orgonaművé-
szek közreműködésével, a Vox Humana 
Énekkar adott ünnepi koncertet, majd M. 

Kiss Sándor történész mondott beszédet. 
A rendezvényt követően az ünneplők egy-

egy gyertyával átvonultak az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola elé, ahol Brusznyai 
Árpádra emlékeztek. Az ünnepségsoro-
zat a püspöki palota sarkánál ért véget, 
ahol Beer Miklós megyéspüspök idézte 
fel Pétery József egykori megyéspüspök 
tevékenységét, majd koszorúzás zárta az 
önkormányzat és a Reménység Egyesület 
közös rendezvénysorozatát.

Az esemény 53. évfordulóján ünnepi 
műsor keretében emlékezett meg Vác 
Város Önkormányzata, a Magyar Politi-
kai Elítéltek Közössége valamint a Váci 
Fegyház és Börtön parancsnoksága az 
1956 októberéig Vácott raboskodó poli-
tikai foglyok kiszabadulására. A börtön-
épület falai előtt 2006-ban felavatott szo-
bornál megtartott emlékezés a Himnusz 
eléneklésével kezdődött, majd Nyírfás 

Dezső, egykori váci rab köszöntötte a 
megjelenteket. Zavetz József kanonok 
tolmácsolta Beer Miklós megyéspüspök 
üdvözletét és áldását. A börtönben fogva 
tartott Gérecz Attila költő egy-egy versét 
mondta el Heinrich Renáta és Hujbert 

Gellért, a Piarista Gimnázium növendé-
ke. Ezt követően Vaszkó Tamás emlé-
kezett sorstársaira és az itt töltött bör-
tönévekre. A megemlékezést koszorúzás 
követte, melynek keretében a város ön-
kormányzata nevében Bóth János pol-
gármester, valamint Csereklye Károly és 
Molnár Lajos alpolgármester helyezte el 
a tisztelet virágait. Az ünnepséget a Szó-
zat eléneklése zárta.

A forradalom emlékezete Vácott
Koszorúzások, megemlékezések 1956 évfordulóján

Pap Béla 1920-ban a szüleivel me-
nekült Erdélyből Magyarországra. Bu-
dapesten református teológiát tanult. 
1933-ban a diákszövetség misszioná-
rius lelkésze és főtitkára volt. Szer-
kesztette az Új Magyarország, majd a 
Magyar Út című lapot. 1938-42 között 
volt Vácon református lelkész, ekkor a 
városi börtönben lelki gondozást indí-
tott el. 1942-től Karcagra került, ahol a 
lelkészek vezetője lett. 1948-ban szó-
lalt fel az egyházi iskolák államosítása 
ellen, a Református Egyetemes Kon-
vent elnökének címzett beadványá-
ban pedig azt követelte, hogy a refor-
mátus egyház lépjen fel az erőszakos 
kolhozosítás ellen. Az ÁVH 1951-ben 
elhurcolta, majd a bíróság koncepciós 
per mentén négy- és félévi börtön-
büntetésre és teljes vagyonelkobzásra 
ítélte. 1956 májusában szabadult, re-
habilitációját szabotálták, ezért fizikai 
munkásként dolgozott. A forradalom-
ban többször szóba került, hogy Pap 
Bélát felkérik egyházvezetőnek.
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A Postaparkban, a II. világháború váci áldozatai előtt tisztelgő 
emlékmű mögött felállított emlékoszlopok avató és felszentelő ün-
nepségére november 7-én került sor. A Himnusz eléneklése után 
Mészáros Balázs történész, a Váci Értéktár megbízott igazgatója 
idézte fel a világégés magyar és váci vonatkozásait, majd a Szent 
Athanáz Kórus által előadott két mű után az egyházak képviselői 
közül Pálos Frigyes római katolikus prépost-kanonok, illetve Turai 

János, a Magyar Zsidó Kongresszus külügyi bizottsági referense és 
Chikán Zoltán előimádkozó emlékezett az áldozatokra. A refor-
mátus, az evangélikus és a görögkeleti katolikus egyház képviselői 
áldották meg a 724 nevet tartalmazó emlékoszlop parkot, majd a 
város nevében Bóth János polgármester és Molnár Lajos alpolgár-
mester, valamint a Vác Város II. Világháborús Áldozatainak Emlék-
műve Alapítvány kuratóriumi elnöke, Moys Csaba helyezte el az 
emlékezés virágait. Az rendezvény a Szózat eléneklésével zárult.

Helyreigazítás!

A Váci Hírnök októberi számában a „Lezárultak a fegyelmi vizsgálatok a polgár-
mester ellen” című írásunkat,  Bóth János polgármester kérése szerint az alábbiakkal 
egészítjük ki.

A hivatkozott írásban a cikk szerzője nem jelentette meg azt a tényt, hogy a fe-
gyelmi határozatok közül jelenleg egyik sem jogerős, ugyanis a polgármester a Mun-
kaügyi Bíróságon mindkét fegyelmi eljárást megfellebbezte, és ezekben az ügyekben 
még nem született döntés.

A kiadó

Emlékoszlopok az áldozatokértEmlékoszlopok az áldozatokért
A többszáz váci áldozat emlékezete

Mint ismeretes, a Boronkay György Műszaki Középiskola 
és Gimnázium a Centroszet TISZK tagiskolájaként 600 millió 
forintos pályázati erőforrást nyert infrastrukturális bővítésre. 
Az összegből az iskolaépület melletti területen elektronikai, 
gépészeti és környezetvédelmi gyakorlóhelyek kialakítására al-
kalmas tantermeket építenek, illetve szerelnek fel modern esz-
közökkel. A beruházás projektindító ünnepségére és az alapkő-
letételre került sor az iskolában. A kísérő program keretében 
a tagiskolák közül artista és táncprodukcióval mutatkozott be 
egy-egy. Fábián Gábor iskolaigazgató beszédében a szakoktatás 
fontosságát emelte ki, valamint megköszönte mindazok segít-
ségét, akik közreműködtek a beruházás elindításában. Némedi 

János, a TISZK ügyvezető igazgatója mondott köszöntőt, hang-
súlyozva, hogy az oktatás a legmodernebb eszközökkel történik 
majd. Dian János projektmenedzser ismertette a mintegy 1900 
négyzetmétere alapterületű beruházás megvalósításának egyes 
fázisait. Az alapkő urnájába helyeztek el az érdekeltek külön-
böző emlékeztető tárgyakat, majd a már folyó építkezésen le-
rakták az új épület alapkövét. A Közép-Magyarországi Operatív 
Program keretében megvalósuló projekt a tervek szerint 2010 
szeptemberében kerül átadásra.

Projektindító ünnepség a Boronkayban 
Egy év múlva már oktatnak benne

Főszerepben a költségvetés
Maratoni ülést tartott a képviselő-testület

Vác Város II. Világháborús Áldozatainak Emlékműve Alapít-
vány 1989-ben alakult meg, majd a rendszerváltás után a követ-
kező összetételben végezte munkáját: kuratóriumi elnök - Moys 
Csaba, tagok: Horváth Ferenc levéltár igazgató; Molnár Lajos is-
kolaigazgató, jelenleg alpolgármester; Philipp Frigyes városi fő-
építész; Rusvay Tibor, a VME titkára; Szalai István, a VVV egye-
sület elnöke; Varga Lajos segédpüspök. Kezdeményezésükre 
készítette el Melocco Miklós az emlékmű együttes tervét. Ez - az 
1997-ben felavatott emlékmű mellett - az áldozatok neveit tartal-
mazó oszlopparkot is magában foglalt, amely elkészítésére most 
került sor. A 724 nevet tartalmazó listát Molnár Lajos alpolgár-
mester állította össze, ellenőrzését Szalai István és Turai János 
végezte el. A márványoszlopokat, valamint a környezetet Philipp 
Frigyes készítette, munkatársa, Seregi Emőke közreműködésé-
vel. Kivitelezője Klimász  János, váci kőfaragó mester volt.

Ez történt a napirend előtt
A testületi ülés napirendi pontjainak 

megtárgyalása előtt ezúttal is a képviselők 
problémafelvetéseire került sor.

Fördős Attila a Szivárvány utcai lépcső 
felújítását sürgette és nagyobb támogatást 
kért a REMONDIS Kft-től a falevelek össze-
gyűjtéséhez.

Laczi István az avartalanítás kérdésé-
ben csatlakozott képviselőtársához, illetve 
kérte, hogy a megyei múzeum ingatlankér-
désében mielőbb szülessen megegyezés.

Jakab Zoltán politikai nyomásgyakor-
lással és zsarolással vádolta meg a másik 
oldalt, akiket önmérsékletre szólított fel.

Debreczeni János a Gödöllői út minő-
ségét kifogásolta és a Kölcsey utcai óvoda 
tetőszerkezetének rendbetételét sürgette.

Miskei Sándorné hiányolta a köztisz-
tasági rendelet büntetésekkel való nyoma-
tékosítását, valamint a szelektív hulladék-
gyűjtő szigetek befejezetlenségét kérte 
számon.

Tomori Pál Jakab Zoltántól a zsarolási 
vád nevesítését követelte (eredménytele-
nül), majd köszönetet mondott a Rózsa-
kertben elkészült játszótér kivitelezéséért.

Rózsa Ferenc szóvá tette az Eszterházy 
utcában lévő betontorlaszok csúfságát, 
nagyobb toleranciát szorgalmazott a gyer-
mekintézmények körül parkoló autók 
esetében, és a Szélső sori garázssor előtti 
útszakasz kivitelezését bírálta.

Makrai Zsolt megköszönte Kiss Ist-

ván főenergetikusnak a Nagymező utcai  
kandeláberek balesetveszélyének gyors 
elhárítását. A körzetében lévő két társas-
ház fűtéskorszerűsítési munkálatainak ki-
vitelezését dicsérte, majd gyorsítást kért 
a Nagymező utcában telepítendő rózsaszi-
getek munkáiban.

Iván Gábor kérte, hogy a Tourinform 
Iroda szombatonként is legyen nyitva.

Kriksz István a kisváci partszakasz el-
múlt havi gyors veszélyelhárítását köszönte 
meg, majd érdeklődött, hogy a Vetési utca 
és a Vöröskereszt sor felújítására elkülöní-
tett forrás mikor kerül felhasználásra.

Gyombolai Péter az egy hónapja, járda-
festésre vonatkozó ígéret teljesítését kérte 
számon, és a galambok által okozott kelle-
metlenségekre hívta fel ismét a figyelmet.

Ványi Lászlóné a közterületi rongálá-
sokkal szembeni határozott fellépést hiá-
nyolta és érdeklődött, hogy a közmeghall-
gatáson feltett kérdésekre elküldték-e az 
illetékesek a válaszokat.

Kiss Zsolt az Avar utcai útfelújításért 
mondott köszönetet és a vasútállomás kö-
rüli állapotokat ostorozta.

Mokánszky Zoltán is megemlítette a 
lehulló falevelekkel kapcsolatos gondokat, 
a szelektív hulladékgyűjtők problémáját, 
valamint a Jázmin téri park kapujának és 
az Ambró utcai úttest javításának kérdését 
vetette fel.

Ferjancsics László a Kosdi úti aluljáró 
világítási anomáliát rótta fel, illetve emlí-
tést tett az ülésrend és a zárt üléses témák 
nyilvánosságra hozásának szabályozatlan-
ságáról. 

Szünetekkel együtt több mint tíz órán ke-
resztül tanácskozott a novemberi ülésén Vác 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A 23 
fős grémium teljes létszámban jelen volt, és sok 
fontos döntést hozott.

A közel száz perces napirend előtti felszóla-
lássort követően a lejárt határidejű határozatok 
közül hosszas polémiát váltott ki a kompetencia 
alapú oktatás fejlesztésére elnyert EU-pályázat 
projektmenedzsmentje körül kialakult helyzet. A 
döntés értelmében két bizottság alakítja majd ki 
a személyi összetételre vonatkozó előterjesztést. 
Állami pályázaton elnyert, négy főre érvényes tá-
mogatás alapján jövő év végéig  négy településőr 
végzi majd a városban tevékenységét. 

Az ebédszünet előtt sor került két, koráb-
ban kiírt pályázat értékelésére. A kórház gaz-
dasági igazgatói posztjára jelentkező egyetlen 
jelölt nem kapta meg a szükséges többséget. A 
Gazdasági Hivatal vezetői posztjáért hárman in-
dultak harcba, közülük Tóth Ignácot választotta 
meg a testület. Kökény Szabolcs, Költségvetési 
és Adóosztály vezető tájékoztatta a jelenlévőket 
az idei első három negyedév költségvetésének 
alakulásáról. Mint elmondta, a takarékosság és a 
kiegyensúlyozottság jellemezte a gazdálkodását. 
Ennek eredményeként a bevételi előirányzat 
84,1 %-a teljesült, míg a működési kiadásoknak 
a 71,6 %-a került felhasználásra. A következők-
ben rendeletmódosításként a 2009-es költség-
vetés bevételi és kiadási főösszegét mintegy 30 
millió forinttal emelték meg, meghatározták az 
élelmezési nyersanyagköltséget és aktualizálták 
a pénzben és természetben nyújtott szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályzatát. 

A következő szünet előtt ismét hosszas vita 
bontakozott ki. A Damjanich térre tervezett Hő-
sök temploma-Egészségház épületkomplexum 
építése miatti törzsvagyonból kivonás közleke-
dést érintő vonatkozásait értékelték eltérően a 
hozzászólók, majd – a korábbi menedzsmenti 
vitához hasonlóan – ezt is Ferjancsics László, 
Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági el-
nök módosító indítványának elfogadása helyez-
te nyugvópontra, aki ebben az esetben a közle-
kedési helyzet átvizsgálására tett javaslatot. 

A 2010-es esztendő költségvetési koncepci-
ója Bóth János polgármester előterjesztésében 
került megvitatásra. Az elképzelés alapja, hogy 

a várható bevételcsökkenés miatt akár másfél 
milliárddal is kisebb főösszeggel kell tervezni 
a büdzsét. Fördős Attila, a Gazdasági és Város-
üzemeltetési Bizottság elnöke szakmai érvek-
kel támasztotta alá, hogy sürgősen strukturális 
változásokat kell eszközölni a költségvetés 
kialakításában. A polgármester által javasolt 
főbb szempontok - szoros szavazati aránnyal, 
egy kivételével – végül támogatást nyertek. 
Ezek lényege: a takarékosság előtérbe helyezé-
se mellett a bevételi forrásokat kell növelni; be 
kell vezetni a nem lakás célú építményadót; a 
kiadások csökkentése a dologi ráfordításokra 
helyezze a hangsúlyt; el kell kerülni az éven túli 
hitel felvételét.

Az oktatási intézmények mutatóiból ki-
derült, hogy az óvodások száma nő, míg az 
általános iskolás létszám stagnál. A Duna-part 
sétányoktól a folyó felé eső területrész a Test-
vérvárosok parkja elnevezést kapta. Egy döntés 
értelmében a deákvári Kis utca ismét zsákut-
cává alakul. A testület a Zöldfa utca 17-19. és a 
Gombási út 26-30. szám alatti társasházak fel-
újítási, korszerűsítési pályázatáról a következő 
költségvetés elfogadása után dönt, a forrást 
Makrai Zsolt javaslatára biztosítják.

Az Egyebek napirendi témák között jóvá-
hagytak néhány egyéni választókörzeti keret-
módosítást, változtattak a közbeszerzési terven 
és további 5 millió forinttal támogatták a Vác 
Városi Labdarúgó Egyesületet. Az Eszterházy 
utcában korábban lévő sorompókat a kórház 
területére telepítik. Pénzbeli segítséget kap a 
Baptista Gyülekezet, valamint a Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzat, ez utóbbi a hagyományos 
mikulásnapi és karácsonyi ünnepségének 
megszervezésére. A képviselők Manninger 
Gábort megválasztották a Vác Város Kézilab-
dasportjáért Közalapítvány kuratóriumi elnö-
kének. 

A zárt  ülés előtt még hosszabb vita alakult 
ki akörül, hogy a polgármester felfüggesztette a 
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság egyik 
EU-s kórházi projekt határozatát. A szavazás 
után végül érvényesnek mondták ki a bizottság 
döntését.

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete a munkaterv szerint legközelebb december 
17-én ülésezik.
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A Magyar Hospice Alapítvány két esztendeje csatlakozott ahhoz az 
Angliából kiinduló programhoz, amelynek célja felhívni a figyelmet 
a társadalmi felelősségvállalás fontosságára az emberi méltóság meg-
őrzése érdekében, egészen az emberi élet végéig. Budapest és Debre-
cen után idén már Vác is csatlakozott a rendezvénysorozathoz, amely 
keretében a Méltóság Mezeje Mozgalom iskolák bevonásával is igyek-
szik már kisgyermek korban olyan nevelést adni, amely segítségével 
az elmúlást természetesként élik meg az érdekeltek, egyben fejlesztik 
a gondoskodás iránti készséget. A hagyományteremtő rendezvények 
egyik elemeként ősszel a résztvevő városok frekventált pontján sárga 
nárcisz hagymákat ültetnek el, majd tavasszal, amikor a növény virág-
zásnak indul, Nárcisz Futófesztivállal hívják fel a figyelmet a gyógyít-
hatatlan betegek segítésének fontosságára. A mozgalom keretében 
Vácott a Szent István téren került sor a virághagymák elültetésére, 
amelyben a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Zichy 
utcai tagintézetének tanulói vállaltak döntő szerepet.

Kis ünnepség keretében került átadásra az a több tucatnyi já-
ték, amellyel a Kertész utcai óvodások játszhatnak, tanulhatnak 
ezentúl. Az Alsóvárosi Óvodákhoz tartozó intézményben közel 
nyolcvan gyermek veheti birtokba a 6-os számú választókörzet 
egyéni képviselői keretéből biztosított, 350 ezer forint értékű 
eszközcsomagot. Az átadáskor az alsóvárosi körzet képviselője, 
Ferjancsics László elmondta: kisgyermekes szülőként és város-
atyaként is fontosnak tartja, hogy a korábban elindított közrendi, 
közbiztonsági intézkedés sorozatot hasonló, a legkisebbek érde-
kében indított kezdeményezések egészítsék ki. Ígéretet tett arra, 
hogy a 2010-es keretből hasonló nagyságrendű játékbővítésre lesz 
lehetősége a körzetéhez tartozó óvodának. Kovács Zsuzsanna, az 
Alsóvárosi Óvodák vezetője köszönetet mondott a fejlesztési lehe-
tőségért. Megtudtuk, hogy a váci óvodák kompetencia alapú kép-
zésrendszerének figyelembe vételével kerültek kiválasztásra az új 
eszközök. Különös tekintettel az egyéni képzés formáinak biztosí-
tására, ami így ezentúl már a Kertész utcai óvodában is adott lesz.

Születésének 250. évfordulóján emlék-
ünnepség keretében idézték fel Kazinczy 
Ferenc, költő-nyelvújító munkásságát a 
Bartók Béla Zeneiskola nagytermében. 
Vác Város Önkormányzata és az Apor 
Vilmos Katolikus Főiskola közös rendez-
vényén Dóra Zoltán nyelvész idézte fel 
Kazinczy alakját, kiemelve, hogy a köl-
tő vezére volt annak a tevékenységnek, 
amely a magyar nyelvet alkalmassá tette 

a modern tudomány kifejezéseinek be-
fogadására. Hangsúlyozta: a gazdaság, a 
történelem és mindennapjaink sok sza-
va, beszédfordulata köszönhető neki, az 
általa alkotott kifejezések nélkül sokkal 
szegényesebb lenne mai beszédünk is. Az 
előadást a főiskolások zenés összeállítása 
követte. Ebben ízelítőt kaphattunk Kazin-
czy Ferenc önéletrajzi írásaiból, verseiből, 
a költő és kortársai életművéből.

Szakmai konferencia keretében vitatták meg az épített kör-
nyezet akadálymentesítésének és az egyenlő esélyű hozzáférés 
biztosításának látássérülteket érintő időszerű problémáit a Ma-
dách Imre Művelődési Központban. A Dunakanyari Látássérül-
tek Egyesülete által szervezett program keretében levetítették az 
érintettek közös tevékenységét bemutató filmet, majd Juhász 

Péter, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi 
és Rehabilitációs Főosztályának munkatársa tartott előadást. Eb-
ben megemlítette, hogy a 2001-es népszámlálás adatai szerint 
hazánk lakosságának több mint hat százaléka él valamilyen fo-
gyatékossággal. Közülük a mozgáskorlátozottak után legnagyobb 
számban a látássérültek találhatók. Kiemelte azt a fontos jogi sza-
bályváltozást, amely a fogyatékosok jogegyenlőségétől az esély-
egyenlőség megvalósításához elvezetett. A nap folyamán előadá-
sok hangzottak el az akadálymentesítés váci vonatkozásairól, az 
1978 óta Vácott is működő csoport tevékenységéről és a segítség-
nyújtás lehetséges módszereiről.

A Göncöl Alapítvány „A Földanya Ékességei” nevű földtani 
gyűjteményét az Oktatási és Kulturális Minisztérium közérdekű 
muzeális gyűjteménnyé minősítette, egyúttal természettudomá-
nyi múzeum besorolással múzeumi intézménnyé nyilvánította. 
Ennek apropóján Nyílt Múzeumi Estet rendeztek Vácott, a Göncöl 
Házban. A kiállítóteremben kihelyezett 16 tárló közel 600 darab-
ból álló anyagát Fehér Tamás gyűjtemény felügyelő mutatta be, 
majd Kiszel Vilmos, a Göncöl Alapítvány elnökének vezetésével 
tartottak szakmai tanácskozást. A szakértők húsz év alatt összegyűj-
tött mintegy négyezer darabos készletből állították össze a kiállí-

tás anyagát, amely 
bemutatja a Föld 
felszínét kialakító 
eseményeket, a leg-
fontosabb és legjel-
lemzőbb anyagokat, 
az élővilág fejlődé-
sét, az egyes ásvány-
képződési folyama-
tokat. Átfogó képet 
ad a felszíni és a 
felszín alatti világ 
kincseiről, a Föld 
történetéről. A Gön-
cöl Ház (Vác, Ilona 
u. 3.) hétköznapon-
ként 8-tól 16 óráig 
várja a látogatókat.

Egy héttel a „Teret a rendnek, rendet a térnek” szlogennel 
meghirdetett alsóvárosi takarítónap után lombtalanítási akci-
óra hívták a Földváry téri lakótelepen élőket a szervezők. A 
zordra fordult időjárással dacolva a résztvevők a Zöldfa ut-
cában gereblyézték össze a lehullott faleveleket és a Gombás 
patak partján szedték ösz-
sze a szemetet. A Miskei 

Sándorné önkormányzati 
képviselő felhívására ér-
kező lokálpatriótáknak 
sikerrel járt az az akciója 
is, amely során a patak ví-
zének zavartalan folyását 
akadályozó bevásárlókocsit 
emelték ki a mederből.

Az emberi méltóság nárciszai

A Méltóság Mezeje 
Mozgalom Vácott

Látássérültek váci 
konferenciája 
A jogegyenlőségtől az esélyegyenlőségig

Játékkavalkád 
ovisoknak 
Jövőre tovább bővül az eszközpark

Kétszázötven éve szüle-
tett Kazinczy Ferenc
Emlékünnepség a költő tiszteletére

Új múzeumi intéz-
mény Vácott 
Hatszáz darabos ízelítő

Bevásárlókocsi a 
patakból

MEGNYITOTTUNK! 
Kék Lagúna Travel Utazási Iroda

SZILVESZTERI UTAK
Vác, Naszály út 1-3. 

(a Naszály áruház és a K&H Bank között)

Nyitva: H-P: 9-17•Tel.: 27/313-399
vac@keklagunatravel.hu•www.keklagunatravel.hu

A nárcisz a világ számos pontján a rákbetegek, illetve a 
daganatos betegségek visszafordíthatatlan stádiumában szen-
vedő embereket gondozó szervezetek szimbóluma. Egyben 
a beteg iránti szeretet, segítségnyújtás, az elmúlással megbé-
kélők virága, a vallásos emberek feltámadásban való hitének 
szimbóluma.

A Dunakanyari Látássérültek Egyesületének célja a vak és 
gyengénlátó személyek sokoldalú segítése, érdekeik érvényesí-
tése, védelme, rehabilitációjuk elősegítése, valamint helyi szin-
tű segítése, információval való ellátása. Igyekeznek sorstársaik 
életvitelén könnyíteni és éreztetni velük, hogy gondjaik meg-
oldásában számíthatnak az egyesület segítségére. A DULÁTE 
irodája a Földváry tér 14. földszintjén található. Hétfőn, kedden 
és csütörtökön 8 és 16.30, pénteken 8 és 14 óra között várják a 
tagokat és az érdeklődőket. Telefonos elérhetőségeik: 30 941 
7637 és 70 773 4078. Elektronikus címük: dulate@dunaweb.hu. 
Weboldaluk címe: www.gportal.hu/dulate.
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Kurunczi Gergely (kajak-kenu);
Bácskai Dominika, Pornói Zsófia, Kurdi Bianka, Molnár Fan-

ni, Csáki Noémi, Tóth Tímea, Pataki Ábris (evezés); 
Bertalan Alexandra, Oláh Orsolya (karate); 
Zelinka Gabriella (országúti kerékpározás); 
Szabó Anett (kosárlabda);
Kiss Iván, Varga Tamás, Boros Bence, Pajor Csaba, Varga Ádám, 
Kosdi Dávid, Gáspár Erik, Hegedűs Ádám, Szaniszló Barnabás, 
Fazekas Laura, Tölgyes Arabella, Marx Kinga, Urbán Anett, Ko-

vács Nóra, Slezsák István, Fero Krisztián, Hamar Péter (atléti-
ka);
Fazekas Laura, Mizser Diána, Posta Luca, Tumbász Kitti 
(úszás); 
Urbán Anett, Jakubecz Júlianna, Boross Dóra, Sipeki Flóra, 
Martinovics Lilla, Hoch Eszter, Herczeg Beáta (labdarúgás);
Ivanics Balázs, Dallos Bence, Busai Brigitta, Aver Dorina. (szel-
lemi olimpia);
Kollár Tibor (szektorlabda);        
Nagy Mihály (szumó); 
Gyurits Gergely (birkózás); 
Szabó Krisztián (sí). 

Madách Imre Gimnázium:
Szabó Balázs, Balogh Marcell, Orlik Ádám, Porkoláb Réka, 
Nagy Flóra, Balogh Marcell, Bárdfalvi Márk (kajak-kenu). 

Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szak-
képző Iskola:
Havasi Gergely (kajak-kenu). 

Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakközépiskola:
Makrai Martin (kajak-kenu);
Linszter Sebastián (íjászat). 

Selye János Humán Szakközépiskola:
Farkas Tamás (evezés). 

Piarista Gimnázium:
Hámori Zsófia (atlétika);
Bakos Tamás, Varga Péter (evezés). 

Király Endre Ipari Szakközépiskola: 
Czimbó Balázs (atlétika);
Pap Márkó (evezés);
Balázs Annabella (duatlon);
Bőgér Norbert (fekvenyomás);
Gyömbér László (kajak-kenu).

Edzők:
Belák Brigitta, Ribáryné Pál Katalin, Rapcsák Károly, Mácsik 

Miklós, Csernákné Quell Bea, Csernák Károly, Babella László, 

Bánszki Imre, Nieberl Károly, Magyari József, Szikora Gyula, 

Pajor Ferencné, Nagy Péter, Czifferovszki Ákos, Dencsik Ist-

ván, Makrai Csaba, Nieberl László, Kismóni János, Sáray Atti-

la, Pintér Emil, Szabó László, Szabó Ferenc, Kurunczi Gergely, 

Szathmáry Károly, Cs. Nagy András, Tömösvári Sándor, Árvai 

Attila, Linszter Ervin.

Diákolimpikonok elismerése 

Másfélszáz érem

(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 14-18, 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
� Új Magyarország vállalkozói hitelek
� Szabad felhasználású jelzáloghitelek

� Széchenyi Kártya
� 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

Minden korábbinál nagyobb létszámban értek el a Magyar 
Diáksport Szövetség által szervezett általános és középiskolás 
diákolimpiákon érmeket a váci fiatalok. A váci tanintézetekből 
több mint négyszázan vettek részt a versenyeken és ezeken más-
félszáznál is több éremmel gazdagították gyűjteményüket. Vác 
Város Önkormányzata a Váci Lakóterületi SE szervezésében 
idén is jutalmazta a szép eredményeket elérő sportolókat és fel-
készítő tanáraikat. A mostani már a 12. ilyen alkalom volt és a 
megnövekedett létszám miatt először kellett a városháza helyett 
a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium torna-
csarnokában megrendezni. A polgármesteri köszöntőt követően 
előbb az általános iskolások, majd a középiskolások vehették át 
megérdemelt serlegüket, ezt követően pedig az edzők kaptak 
emlékplakettet. Az ünnepség befejezéseként a résztvevők remek 
hangulatú állófogadáson eleveníthették fel a versenyek legizgal-
masabb pillanatait. 

Az elismerésben részesülők névsora:

Általános iskolások

Árpád Fejedelem Általános Iskola:
Csölle Krisztián, Csölle Zoltán, Nagy Péter, Nagy Mihály, 
Mikulinszki Ádám (birkózás);
Nagy Göde Fruzsina, Moravcsik Angéla, Pornói Dóra, Kurdi La-

ura, Pintér Dalma (evezés); 
Molnár Tünde (úszás); 
Várnagy Oszkár, Noé Bálint, Bárdfalvi Márk, Kurdi Máté, 
Balaska Márk, Nagy Péter, Noé Zsombor, Floch Tamás, Káposz-

ta Olivér, Mauer-Morvai Botond, Balaska Márk, Noé Zsombor, 
Mauer-Morvai Bence (kajak-kenu); 
Nagy József (szumó). 

Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény: 
Molnár Klaudia (atlétika). 

Földváry Károly Általános Iskola:
Ertinger Márk (kajak-kenu). 

Juhász Gyula Általános Iskola: 
Juhász Zsombor, Bácskai Máté, Lázár Kristóf (evezés);
Fekete Pál (birkózás); 
Székesi Marcell, Erdélyi Dávid, Skulka Márton, Péter Bálint (ka-
jak-kenu). 

Karolina Katolikus Általános Iskola: 
Steiner Ákos (birkózás). 

Petőfi Sándor Általános Iskola: 
Dávid Patrik, Magyar Barnabás, Fuchs Ádám, Molnár Dávid, 
Gerengay Csaba, Molnár Dominik (evezés); 
Matula Bálint, Fazekes Kevin (kajak-kenu); 
Szarka Bertalan (birkózás); 
Fazekas Kevin (kajak-kenu). 

Radnóti Miklós Általános Iskola:
Farkas Norbert, Zöld Balázs, Gyalai Bence (evezés);
Petró Erik, Varga Árpád (kajak-kenu); 
Csorba Levente, Fülöp Máté (evezés); 
Fazekas Kitti, Nagy Zsolt, Petró Ádám (kajak-kenu). 

Waldorf Általános Iskola: 
Tomola Zoltán (evezés). 

Középiskolások   

Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és 
Kollégium:
Ertinger Márk, Péter Bálint, Döbrössy Péter, Szűcs Géza, Fa-

zekas Laura, Kálmán Zsombor, Levák Laura, Noé Bálint, 

Hírek 
   – néhány mondatban
Újabb Életmentő Pont

A korábban – sportlétesítményekbe, gyakran látogatott in-
tézményekbe - telepítettek mellé újabb Életmentő Pont került 
kialakításra városunkban. A Király Endre Szakközépiskola si-
keres pályázata révén két, mindenki által könnyen használható 
defibrillátorral gazdagodott Vác. A félautomata készülékek mellé 
a másfél milliós vissza nem térítendő támogatásból jutott pénz az 
oktató anyagok megvásárlására is.

Tart a lombgyűjtési akció
November 9-étől december 18-ig a váci polgármesteri hivatal a 

REMONDIS Duna Kft. segítségével lombgyűjtési akciót tart a város 
területén. Az erre rendszeresített zsákok a cég Deákvári fasor 2. 
alatt található telepén – lakcímkártya bemutatása ellenében, ingat-
lanonként, illetve lépcsőházanként három zsák – ingyenesen ve-
hetők át hétfőtől csütörtökig 9 és 15, pénteken 9 és 12 óra között. 
A szervezők kérik, hogy a megtöltött zsákokat a hulladéktárolásra 
használt edényzet mellé, mindig a csütörtöki napok reggelére he-
lyezzék el.  

Biztonságosabb parkolás 
A Kötő utcai butiksorra érkező autósoknak és az ott lakóknak 

több éve problémát jelentett, hogy a 2-es út melletti parkolók meg-
közelítése, az ott parkolás veszélyeztette a gépjárműveket és az 
utasokat. A haladási és parkolási lehetőségek a fák megvastagodott 
törzsei miatt ugyanis oly mértékben leszűkültek, hogy azok már 
balesetveszélyt hordoztak magukban. A szakemberek által nemrég 
elvégzett munkálatok során a fák köré épített betongyűrűt eltávolí-
tották és több burkolóelemet is szintbe állítottak.  A számítások sze-
rint 12 millió forintba kerülő teljes átépítésre még várni kell ugyan, 
de a balesetveszélyes helyzet a munkák eredményeként megszűnt. 
A felújításra fordított kétszázötvenezer forintot Ferjancsics László 
képviselő javaslatára - a városatya alsóvárosi körzeti kerete terhére 
- biztosította a váci önkormányzat 

A Szociális Munka Napja Vácott
Immár ötödik esztendeje szakmai konferencia keretében ren-

dezik meg városunkban a Szociális Munka Napját. A november 12-i 
rendezvényen a polgármesteri megnyitó beszéd után ezúttal is kü-
lönféle aktuális témákban tartottak előadásokat, folytak megbeszé-
lések. A konferencia délutáni szakaszában került sor a Vác Város 
Szociális Munkáért díj átadására. A képviselő-testület döntése értel-
mében idén ezt Egerszegi Sándor kapta, aki kilencedik éve vezeti 
magas színvonalon az Idősek Otthona és Klubját. Az ünnepség ke-
retében további nyolc, szociális területen dolgozó szakember vehe-
tett át elismerést. A napot hagyományosan bál zárta.
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Váci szerző mesekönyve

Egy szerethető ganajtúró bogár

Tumbász András fotóművész rovata

Vác, ahogyan kevesen látjukVác, ahogyan kevesen látjuk

Tökfesztivál radnótis módra
Favorit: tökös lapcsánka

Egy gyakorló nagyapa, Fisch Gábor 

László mesekönyve jelent meg a napok-
ban a könyvesboltok polcain. A Vácott 
élő újságíró Nagyapó meséi címet viselő 
kötete nem modern, inkább régimódi 
történeteket tartalmaz. A könyv 4-7 éves 
gyermekek számára készült és azoknak a 
szülőknek, nagyszülőknek, akik szívesen 
olvasnak fel esténként, vagy hűvös dél-
utánokon a kicsiknek. A mesék kedves, 
szerethető figurái a szintén váci Hor-

váth Krisztina bájos akvarelljeinek se-
gítségével elevenednek meg. Cinó egér 
családja, Jehudi, a kert tücsök-zeneka-
rának karmestere, a morgós, de a légy-
nek sem ártó ganajtúró bogár, Szikari és 
Trudi, a cinke hamar a kicsik kedvencei 
lehetnek. (A könyvről további részletek 

a http://www.nagyapomesei.hu/ webol-

dalon találhatók.)

Városunk és a Vác környéki települé-
sek társadalmi és művészeti értékének 
bemutatása volt a célja annak a rendez-
vénynek, amelyet Vác-Deákváron, a Rad-
nóti Miklós Általános Iskola szervezett 

meg idén első alkalommal. Az ötletet az 
adta, hogy a lakosság, a gyerekek szülei 
nagy jelentőséget tulajdonítanak a szabad-
idő hasznos eltöltésének és támogatják 
az iskola ilyen irányú tevékenységét is.  A 
résztvevőket falusi hangulatot idéző szal-
mabábúk fogadták az iskola udvarán. Az 
eseményre érkezőket Laczi István iskola-
igazgató köszöntötte, majd Nagy László 
Vác Város Önkormányzat Közművelődési 
és Oktatási osztályvezetője nyitotta meg a 
programsorozatot. A főzőverseny indulói a 
tökfélék gazdag felhasználási lehetőségét 
bizonyították, főként a tökös lapcsánka 
aratott nagy sikert. Az egész napos családi 
program része volt a játszóház, az íjászver-
seny, a tökfaragó verseny. Megválasztották 
a tökkirályt is. A Dunakanyar Népművé-
szeti Egyesület jóvoltából lehetőség nyílt 
ősi mesterségek titkainak megismerésére 
is.  A jó hangulatú Tökfesztivált tábortűz 
és töklámpás felvonulás zárta, azzal az el-
határozással, hogy a Radnóti iskola igyek-
szik hagyományt teremteni a nagy sikerű 
rendezvényből.

Hírek 
   – néhány mondatban

Mesék a nagy meseíró tisz-
teletére 

Immár hagyomány, hogy a Juhász 
Gyula Általános Iskola évente mese-
mondó verseny keretében emlékezik 
a nagy magyar mesélőre, Benedek 
Elekre. Nem volt ez másképpen idén 
sem, amikor a szerző születésének 150. 
évfordulója adott különös fényt az ese-
ménynek. A már két évtizedes vetélke-
désre most is két korcsoportban került 
sor. Az alsó tagozatosok első, illetve má-
sodik két osztályának tanulói a Bene-
dek Elek emlékéremért vetélkedtek. A 
nagyobbak versenyében idén is Rottek 

Réka bizonyult a nagy mesegyűjtő leg-
jobb mai képviselőjének.

Ovisok a Gyadai réten 

November első szombatján ismét 
gyerekzsivaj töltötte be a Gyadai rét 
avarral borított tanösvényét. Az óvo-
dások idei kalandtúrájának résztvevői 
a kirándulás mellett játékos vetélkedő-
kön bizonyították a természet iránti 
fogékonyságukat. Az önkormányzat 
az Egészséges Ifjúságért Alapítvány-
nyal közösen szervezte meg a túrát, 
amelyen öt állomáshely felkeresésével 
ismerkedhettek meg a gyermekek kör-
nyezetünk védelmének fontosságával. 
Az óvodások számára ezúttal is játékos 
formában mutatták be az erdő nö-
vény- és állatvilágának sokszínűségét. 
A szervezők jövő tavasszal a Madarak, 
Fák Napján indítanak újabb kalandtú-
rát a váci óvodások számára.

Csökkenhet az állami nor-
matíva a váci oktatásban is

Az előzetes becslések szerint az 
előző évhez képest 175 millió forint-
tal kevesebb normatív támogatást kap 
Vác önkormányzata az oktatási felada-
tok ellátására – hangzott el azon a saj-
tótájékoztatón, amelyet a Művelődési 
és Oktatási Bizottság novemberi ülését 
követően tartott Laczi István bizott-
sági elnök. Tájékoztatása szerint a bi-
zottság azt is vizsgálta, hogy ez alapján 
milyen megszorításokkal kell számolni 
a következő tanévben. A sajtótájékoz-
tatón felolvasták azt a tiltakozó nyilat-
kozatot is, amelyet a Piarista gimnázi-
um múlt heti szakmai összejövetelén 
fogadtak el a jelenlévők és amelyben 
az óraszámemelés, valamint a 13. havi 
bér eltörlése ellen emelték fel szavu-
kat az aláírók. 

A tökös lapcsánka receptje

Hozzávalók: megfelelő mennyiségű tök és burgonya, 1 fej vöröshagyma, 2 tojás, 2-3 
evőkanál liszt, só, őrölt bors, 4 ág kakukkfű, a tepsi kikenéséhez olaj
Elkészítése: A megtisztított, meghámozott tököt, burgonyát és a lehajazott hagymát 
lereszeljük és összekeverjük a tojásokkal és a liszttel. Megsózzuk, megborsozzuk és a 
kakukkfűvel fűszerezzük. Egy tepsit olajjal kikenünk, a masszából tenyérnyi adagokat 
kanalazunk rá, a halmokat kissé ellapítjuk, és tetejüket olajjal megkenjük. Előmelegí-
tett 200 fokos sütőben ropogósra sütjük. Kakukkfűvel díszítve tálaljuk. Elkészítési ide-
je: 35-40 perc.
Jó étvágyat hozzá!



V
á

c
i 

H
ír

n
ö

k
  

 •
  

 2
0

0
9

. 
n

o
v

e
m

b
e

r

12

V
á

c
i 

H
ír

n
ö

k
  

 •
  

 2
0

0
9

. 
n

o
v

e
m

b
e

r

13

December 3. csütörtök 19 óra
Müller Péter Gondviselés című előadói  

estje

A belépőjegy ára elővételben: 1200 Ft, az 

előadás napján: 1500 Ft

December  5.  szombat  15  óra
Mikulás  műsor 

a Sajtkukacz Zenekar közreműködésével
A belépőjegy ára: 300 Ft

December  5.  szombat  19  óra
Rock  Mikulás

Fellép: a M.Á.S.I.K. együttes  vendégeivel
A belépőjegy ára: 400 Ft

December 17. csütörtök 19 óra
Hair 

Musical két felvonásban
Szereposztás: 

Pintér Tibor, Bordás Barbara, Táborosi Márk, 
Bencze Sándor, Mező Zoltán, Rosta Caludia, 

Várfi Sándor, Fehér Adrienn, Lőrincz Andrea, 

Makrai Pál/Csizma-
dia Ákos, Mező Márió 
Jelmeztervező-dísz-

lettervező: 
Domján Gábor
Koreográfus: 

Patuzzi Mónika 
Rendező: 

Pintér Tibor
A belépőjegy ára 

elővételben: 

2000 Ft, az előadás 

napján: 2300 Ft

December  29.  kedd  19  óra
Oli Peagen: Az  ajándék  gésa

Vígjáték 2 részben a Körúti Színház előadá-
sában

Főbb szerepekben: Király Adrián, Kautzki 
Armand, Szabó Erika, Tahi-Tóth László, 

Beleznay Endre, Hadházi László   
Rendezte: Galambos Zoltán

A belépőjegy ára elővételben:  1700 Ft, az 

előadás napján:  2000 Ft

December 30. szerda 19 óra
Elő-szilveszteri buli 

Fellép: B’Rocky Balboca, Végállomás 
Band, Crockodeal

A belépőjegy ára: 600 Ft

Novemberi programajánló Kiállítás megnyitók

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

Augusztus végén, a csehországi 
Racicében megrendezett IX. Nemzetek 
Közötti Sárkányhajós Világbajnokságon a 
magyar válogatott tagja volt a váci Dunai 
sárkányok Sárkányhajós és Természetjáró 
Egyesület 18 sportolója. Közülük nyolcan 
egy-egy arany- és bronzéremmel tértek 
haza. Velük találkozhattak az érdeklődők 
a Váci Értéktár Állandó Sportkiállításának 
rendezvényén, amelyen Fördős Attila, a 
klub tiszteletbeli elnöke köszöntötte a vi-
lágbajnok sportolókat és gratulált kiváló 
szereplésükhöz. Ezt követően az ünneplés-
re egybegyűltek közösen megtekintették a 
versenyről készült filmösszeállítást, majd 
Szabó Miklós szakmai vezető beszámoló-
ja után kötetlen beszélgetéssel és állófo-
gadással ért véget a program.  A magyar 
sárkányhajó válogatott világbajnok váci 
tagjai: Abonyi Attila, Antal László, Herczeg 
Tamás, Káposzta Zoltán, Kriaszter Zsolt, 
Ligeti Frigyes, Szabó Miklós, Szabó Zsolt.

November 11-én tartotta soros ülését Vác Város Önkormányzat 
Ifjúsági és Sportbizottsága. A teljes létszámban jelenlévő tagok tá-
jékoztatót hallgattak meg a Petőfi Sándor Általános iskola sportte-
vékenységéről, valamint a Váci Lövész Egyesület működéséről. A 
Magyar Parasport Szövetség szervezésében a tervek szerint 2010. 
márciusában Vácott sorra kerülő Mezei Futó Világbajnokság elő-
készületeiről Szikora Gyula, a Szervező Bizottság elnöke, valamint 
Tóth Kornél, Vác Város Sportintézményeinek igazgatója számolt 
be. A szakbizottság egyhangúan támogatta a Váci Kézilabda SE 

névszponzori szerződéssel kapcsolatos előzetes jóváhagyási kérel-
mét és sportszakmai szempontokból jogosnak értékelte a klubnak 
a városi költségvetési támogatás növelésére vonatkozó igényét. 
Szintén egyhangúan támogatták a Váci Szektor SE teremhasználati 
kérelmét, amellyel lehetővé vált egy jövőre esedékes nagyszabású 
sportági ünnepség megrendezése.  Önkormányzatunk Ifjúsági és 
Sportbizottsága végül úgy határozott, hogy a feltételek megterem-
tésének elősegítésével hozzájárul Schirilla György január 16-ára 
tervezett váci Duna átúszásához.   

A Pest Megyei Esélyek Háza és a Mozgáskorlátozottak Közép-
Magyarországi Regionális Egyesülete első alkalommal rendezte 
meg Vácott a parasport napot, amelyen mozgáskorlátozottak és 
egészségesek közösen vetélkedhettek különböző sportágakban.  
Az eseménynek az I. Géza király Közgazdasági Szakközépiskola 
adott otthont. Csereklye Károly alpolgármester köszöntő szavai 
után Chikán Csaba egyesületi elnök nyitotta meg az egész na-
pos sportolást biztosító rendezvényt. Ezt követően nagy sikert 
aratott a romhányi teremkerékpárosok akrobatikus bemutatója. 
A folytatásban különféle versenyszámokban mérhették össze 
tudásukat és ügyességüket a résztvevők. Egyéni- és csapatver-
senyek mellett az erre az alkalomra kialakított szlalompályán 
bárki kipróbálhatta a kerekesszékben élők mozgását. A sport-
viadalokat ideiglenesen közös ebéd szakította meg, majd a dél-
utáni órákban következett a versenyek  eredményhirdetése. A 
szervezők a kitűnő hangulatú első váci parasport napot hagyo-
mányteremtő szándékkal rendezték meg.

Váci sárkányhajós világbajnokok
Az első magyar aranyérmesek

Egyhangú bizottsági támogatások

Az első váci parasport nap

December 3. csütörtök 17 óra, Emeleti 
Galéria

Kettős Tamás képzőművész kiállítása

December 10. csütörtök 17 óra, 
Art Lavina Képzőművészeti Stúdió

tanítványainak adventi kiállítása
Helyszín: Margaréta Kávéház

December 12. szombat 16 óra 
Téli Tárlat

A Vácott és környékén alkotó művészek 
hagyományos bemutatkozó kiállítása.

December 16. szerda 18 óra, 
Karácsonyi kiállítás és vásár váci kép-

ző- és fotóművészek alkotásaiból
Helyszín: Curia Galéria

Sporteredmények
Asztalitenisz – NB I Közép csoport:
MTK-PANZI – Váci Reménység 14:4;
Váci Reménység – Budaörs 4:14

Kézilabda – NB I, alapszakasz:
Váci NKSE – Veszprém 40-21;
Debrecen – Váci NKSE 27-25;
Váci NKSE – Békéscsaba 29-23;
FTC – Váci NKSE 24-29

Kézilabda – NB I/B, Nyugati csoport:
Pécs – Váci KSE 24-25;

Váci KSE – Komló 27-23;
Győr – Váci KSE 24-24

Labdarúgás – NB II, Keleti csoport:
Mezőkövesd – Dunakanyar-Vác 2-0;
Dunakanyar-Vác – Vecsés 3-0;
DEAC – Dunakanyar-Vác 4-0;
Dunakanyar-Vác – Cegléd 4-2

hétfő 
20:00 Híradó
20:20 Spiritusz – szabadidő, életmód, sport
20:30 Film
21:50 Híradó

kedd 
20:00 Híradó
20:20 Katolikus TV 

– vallási műsor
20:55 Spiritusz – szabadidő, életmód, sport
21:05 Film
22:25 Híradó

szerda 

18:00 Hetedhét Magazin
– magazinműsor Fót térségéből 

19:00 Hetedhét Magazin 
20:00 Híradó
20:23 Nagyító

– hírháttérműsor
20:50 Film
22:10 Híradó

csütörtök 

20:00 Híradó
20:20 Hazai 

– kulturális magazin
20:50 Nagyító 

– hírháttérműsor
21:15 Film
22:30 Híradó

péntek 
20:00 Híradó
20:23 Hazai

– kulturális magazin
20:53 187. Pest megyei 

magazin
21:23 Film
22:37 Híradó

MŰSORAI
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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: 06-27/510-900

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

Kiadó: Elektro Szignál Kft.

Kiadásért felelős: 
Kegyes Zoltán ügyvezető igazgató

Szerkesztésért felelős: 
Kereszturi Gyula

Szerkesztőség: 
Elektro Szignál Kft.

2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: (27) 510-900 

e-mail: estv@estv.hu

Nyomdai munkák: Multiszolg Bt.
Felelős: Kajtor István

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

Megjelenik: 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014

Hirdetésfelvétel:
Front Grafika Kft.

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

06-30/9-345-144

Címlapfotó: Tumbász András

1. Fekete Kígyó Gyógyszertár •  Széchenyi u. 37. •  27/312-338
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 (2009-2010) H. K. Sze. Cs. P. Szo. V.
11.23.-11.29. 2 3 4 5 6 7 1
11.30-12.06. 3 4 5 6 7 1 2
12.07.-12.13. 4 5 6 7 1 2 3
12.14.-12.20. 5 6 7 1 2 3 4
12.21.- 12.27. 6 7 1 2 3 4 5
12.28.- 01.03. 7 1 2 3 4 5 6

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 620-691-
es telefonszámon vagy a 
620-620/1465-ös melléken, 
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:
Dr. Deák Roland és Némedi Andrea,Kun 

Balázs és Konorót Judit, Fedor László Zsolt és 
Varga Adrienn, Kiss Tibor Attila és Gergity 
Rita Ilona, Tomcsányi Tamás és Fördős Enikő

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK:
Nádori Sándor és Obrtal Beáta gyermeke: 

Attila, Hegedűs Roland és Boros Klaudia gyer-
meke: Roxána, Mester László Tamás és Kollár 
Krisztina gyermeke: Nikolett, Hochstrasser Jó-
zsef Norbert és Bayer Katalin gyermeke: Eszter 
Szaszovszky Gábor és Havas Beáta gyermeke: 
Dorina. Mezővári Szilárd Gábor és Koppány 
Szabina gyermeke: Bíborka, Wanderlich Vik-
tor Konrád és Retyinszky Nikoletta gyermeke: 
Gergő, Bayer Kornél és Jánoskó Ágnes gyer-
meke: Dávid, Lencsés László és Konkoly Ad-
rienn Katalin gyermeke: Lotti Zorka, Henzel 
Lajos és Rácz Eszter gyermeke: Tamara Vörös 
Tibor László és Farkas Andrea gyermeke: Git-
ta Orsolya, Szabados Imre Zsolt és Scholtz 
Mónika gyermeke: Dóra, Bánkúti Attila és 
Szeremányi Éva Krisztina gyermeke: Szonja, 
Horváth Lajos és Huszáriková Beáta gyerme-
ke: Vivien, Dian László és Garancz Anett gyer-
meke: Patrik, Koncz Zoltán és Csapek Ibolya 
gyermeke: Veronika, Szilasi Zoltán és Oláh 
Marianna gyermeke: Veronika, Cserni Attila 
és Kövi Ibolya Kitti gyermeke: Dominik Atti-
la, Balogh Tamás és Demény Krisztina gyer-
meke: Nóra Bogácsi György Ákos és Gálik 
Zsuzsanna gyermekei: Mercédesz Mirjam és 

Dávid György, Urbán Gábor és Várkövi Rea 
Judit gyermeke: Marcell, Bénik Ákos Gergő 
és Váraljai Csenge gyermeke: Dániel, Bonifert 
Csaba és Plánk Szilvia gyermeke: Kata, Várhidi 
Balázs és Bártfai Judit gyermeke: Panna, Csősz 
Mihály Lajos és Kovács Anita gyermeke: Vero-
nika, Alföldi Gábor és Oláh Andrea gyermeke: 
Vivien Andrea

ELHUNYT VÁCIAK:
Ferenczi Józsefné sz: Szabó Erzsébet 

/1933/, Szabó Sándor /1925/, Sztranyán János 
/1949/, Paulinyi Lajos /1953/, Albert Istvánné 
sz: Vajda Julianna /1933/. Erdei Istvánné sz: Si-
mon Mária Magdolna /1933/, Komlósi István 
/1938/, Pál József Jenő /1936/, Dornai István 
/1934/, Nagy Ilona /1946/, Kiss Istvánné sz: Ju-
hász Edit /1940/, Dr. Klinger András Vilmosné 
sz: Totterer Katalin Mária /1929/, Lelkes 
János /1957/, Bundík Tibor Árpád /1961/, 
Vogt Pál László /1945/. Gönczöl Lászlóné sz: 
Kurdi Mária /1927/,  Hegedűs Lajos /1923/, 
Varga Jánosné sz: Alföldi Anna /1922/, Sárhi-
dai Antal /1924/, Török Géza István /1937/, 
Csernyik Istvánné sz: Botos Jolán /1948/, Dr. 
Csepregi Ágnes Margit /1951/, Mészáros Má-
ria /1970/Fodor Imréné sz: Bosányi Ivona 
Rozália /1947/, Bertyák Ferencné sz: Szojka 
Mária /1926/, Szabó Jánosné sz: Pothánszki 
Erzsébet /1933/, Farkas Bálint György /1949/, 
Turcsányi Istvánné sz: Nagy Erzsébet /1928/, 
Tivadar Péter /1919/, Nemecz Istvánné sz: Ju-
hász Irén /1935/.

APRÓ-
HIRDETÉS

VÁLLALKOZÁS

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

• FRANCHISE TÁRSKÖZVETÍTŐ IRODAHÁLÓZATUNK SZÁMÍTÓGÉPPEL 
   ÉS IRODAHELYSÉGGEL RENDELKEZŐ VÁLLALKOZÓ KEDVŰ, 
   ÚJ TERÜLETI PARTNEREKET KERES! 06-30-393-13-53




