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Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1991.
október 14-én fogadta el 32/1991. (X. 14.) számú
rendeletét a városi kitüntetések alapításáról és
adományozásáról.
A város érdekében kifejtett
kiemelkedő munka elismerésére:

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: 06-30/583-6717
E-mail: vacihirnok@vacholding.hu

- VÁC VÁROS DÍSZPOLGÁRA;

Fotó:
Cservenák Péter
Sándor Lajos

Amennyiben javaslatot kíván tenni, úgy a

postacímen:
a 2600, Vác Március 15. tér 11. sz. levélcímre,
elektronikus úton:
a szervezes@varoshaza.vac.hu e-mail címre
szíveskedjen eljuttatni.

A kitüntetések átadása 2013. augusztus 20-án,
a Szent István napi ünnepségen, a város lakosságának
nyilvánossága előtt, ünnepélyes keretek között történik.

Vác, 2013. május 27.
Deákné dr. Szarka Anita s.k.
Vác város jegyzője
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A lapot készítette:
Bartos Krisztián
Borossa Zsóka
Kereszturi Gyula
Michalik Judit

A 32/1991. (X. 14.) számú rendelet 6. §-ának (1)
bekezdése értelmében „a városi kitüntetések
adományozására bárki javaslatot tehet.”

Hétfő
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései.
20:17 Sporthírek
20:20 Spiritusz – sport, életmód és
szabadidő magazinműsor
20:35 Sportközvetítés/ﬁ lm
22:55 Híradó ismétlés
Kedd
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Katolikus tv – vallási magazin
21:00 Spiritusz
– sport, életmód és
szabadidő magazin
21:15 Sportközvetítés/ﬁ lm
22:35 Híradó ismétlés

Szerda
18:00 Hetedhét Magazin –
összefoglaló Fót térségéből
19:00 Hetedhét Magazin ism.
20:00 Híradó – benne a térség
legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Nagyító – hírháttér-műsor
20:50 Film
22:10 Híradó ismétlés
Csütörtök
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Hazai – kulturális
programajánló magazinműsor
20:40 Nagyító – hírháttér-műsor
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés
Péntek
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kulturális
programajánló magazinműsor
20:40 Térségi magazin
21:10 Film
22:30 Híradó ismétlés
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Főszerkesztő:
Vigh Mihály

díj adható.

személyesen:
a Polgármesteri Hivatal fsz. 33. sz. irodájába,

Címlapfotó: Sándor Lajos

Kiadó:
Váci Városimázs Nonproﬁt Kft.

- PRO URBE: - KÖZÖSSÉGI

Deákné dr. Szarka Anita Vác Város Jegyzője részére

Ullrich István a mechatronika
Európa bajnoka
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- PRO URBE: - SZEMÉLYI;

javasolt személy nevét, címét, a javaslat indokait
2013. június 28-ig (péntek, délig)
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HIR DET ÉSF ELV É T EL:
Váci Városimázs Kft.

Szerkesztőség:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: +36-30/583-6717
E-mail: vacihirnok@vacholding.hu
Korrektor:
Váci Napsugár
Nyomdai előkészítés:
Front Graﬁ kai és Szolgáltató Kft.
Perlusz Zoltán
Nyomdai munkák:
Pátria Nyomda Zrt.
Fodor István vezérigazgató
Terjesztés:
MC Dekor Kft.
Megjelenik:
Vácon 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014
Hirdetésfelvétel:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: +36-30/583-6717,
+36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu
vacihirnok@vacholding.hu
A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot, hogy a beérkezett cikkeket
és leveleket rövidített és szerkesztett
formában közölje. A hirdetmények
tartalmáért a szerkesztőség semmilyen
felelősséget nem vállal.

„Süt a napfény, mégse látnak,
a magyar a nagyvilágnak
árvája.
Jajgatok, de nincs, ki hallja,
vizes a kalapom alja
a könnytől.”
Kosztolányi Dezső

HOL
járunk?

… halálos csendben néztük a térképet és az előtte álló, szürkülő hajú
cisztercita papot, amint feje egyre lejjebb esett a mellére és a kívülről behallatszó harangzúgás által még inkább kimélyített csendben inkább magának, mint nekünk, ennyit mondott: „Consummatum est”. Ötvennégyen
voltunk, ötvennégy tizennégy éves magyar ﬁú. A golgota utolsó szavai
után nem bírtuk tovább, leborultunk a padokra és elkezdtünk sírni.”
A ﬁúk együtt, az apák magányukban sírtak, a térképről pedig eltűntek
a falvak a városok, a rokonok, a barátok és velük együtt eltűnt az élet.
Hol Ferenczy festett, hol Ady énekelt, hol Petőﬁ Sándor lelke
szárnyra kelt.
Hol, -ahogy azt Juhász Gyula írja- „Arany Jánost ringatá a dajka”.
Új nevet kapott a város, a Latorca partján, melynek korábban
bástyáit hős Zrínyi Ilona védte. Ágyútűzben, a vár fokán tíz esztendős
ﬁ ával, míg a sebesülteket lánya Júlia ápolta.
A városokban élő emberek is új nevet kaptak. Az édesanyák helyett
mások diktálták kivé legyen az anyánál is ártatlanabb csecsemő. „Így
születtek Kovacova Maria-k”.
És megannyi szörnyűség. Amit bizonyosan nem érdemelt magyar,
nem érdemelt sváb, nem érdemelt ember, mert nincs kollektív bűn és
kollektív bűnösség. Hogyan is lenne, mikor mindannyiunk külön szív,
tett, akarat. A legnehezebb és a legkönnyebb időkben is.
Ha már a várost és annak lakóit említettük. Született: Munkácsy
Mihály, később zseniális festő, aki úgy hódította meg a világot és vele
együtt Párizst, hogy nem vett el semmit, csak mindenkinek adott.
Vele ellentétben nemzetétől sokat a trianoni diktátum.
Elvette a magyarok korábbi fővárosát, hol megalakult az első felelős magyar minisztérium, hol ülésezett az országgyűlés. Hol, történelmünk nagyszerű idejében annyi kiváló magyar férﬁú között Batthyány Lajos is született.
Elveszítettük a kincses várost, az aranyvárost, a fürdővárost, sok
bányavárost és azt is melynek kikötőjére, Baross Gábor indítványára 55
millió aranykoronát költöttek, hol az építőket Hajnal Antall vezette.
És nem érezhettük többé magunkénak azt a várost sem, melyet
Márai mindig magáénak érzett.
És hivatalosan nem lehetett többé a miénk is Erdély, ahogy fénykorában magyaroké, románoké, sváboké, szászoké, sőt még az örményeké
is lehetett, kik felépítették Szamosújvárt. A magyaroktól elhatárolták
Erdélyt, hol Bartók látott világot és gyűjtötte népdalkincseinket. Hol
Benedek apó írta meséink, hol a Hunyadik, a Báthorik, a Bethlenek,
a Bocskaik formáltak világot, hol Bolyaik oktattak matematikát. Hol
cseperedett Wesselényi Miklós, aki annyi nagyszerű cselekedet és barát
között, később árvízi hajósként Pesten életeket mentett.
1920-ban, Európa a déli harangszó közepette a magyarokat nem
mentette meg. A diktátum elsodorta a falukat, a városokat, Wass Albert
hegyeit, és több millió magyart.
Vörösmarty már nem látta, mikor nemzete megfogyva és törve
élt a hazán.

 Annyi biztos, hogy Vácon, de a helyszín pontosabb meghatározását Öntől várjuk. A helyes megfejtők között ajándékot
sorsolunk. Ha tudja a választ, írja meg nekünk e-mailben, a vacihirnok@vacholding.hu címre. Köszönettel: Váci Városimázs Kft.
Előző számunk játékának győztese: Ulicska Éva, a helyes megfejtéshez és a nyereményhez gratulálunk! E havi feladványunk
megfejtéseit szerkesztőségünkbe június 25-ig várjuk.
Előző lapszámunkban az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szent Miklós téren található épületét látták.
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DÖNTÖTT A TESTÜLET

DÖNTÖTT A TESTÜLET

A májusi testületi ülésen történt
Tartalmas és számos témát érintő napirendi sort tárgyaltak meg május 23-án, Vác Város
Önkormányzat Képviselő-testületének éves munkaterv szerinti ülésén. A grémium mintegy hatórás vita után zárta ülésnapját.

A zárt ülés
döntései
A m áj usi k é p v isel ő testületi ülés zárt szakaszában hozott döntésekről Fördős Attila
polgármester adott tájékoztatást.
Eszerint a Közbeszerzési
Munkacsoport üléséről és a
Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól szóló tájékoztatóhoz nem volt érdemi
hozzászólás. Az ülésen odaítélt Váci Katedra pedagógiai
díjat idén hat személy vehette
át a május 31-i pedagógusnapon (lásd a 7. oldalon).
Az önkormányzat megvásárolja a Váci Piac Kft.
egyik résztulajdonosa által
felajánlott tulajdonrészt, és
a felső korhatár elérése miatt
felmentett egy népi ülnököt.
Elfogadták a Fogyatékosügyi
Tan ácsn ak a Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért
kitüntetésre tett javaslatát,
így az esélyegyenlőségi napon Mikesy György és a Váci
Reménység veheti át a díjat.
Nem értettek egyet egy ingatlancsere kapcsán felajánlott bérleti jog cseréjében,
és elutasítottak egy közszolgáltatási kedvezmény iránti
fellebbezést is.

következett. Ezt a nemrég a
Nógrád megyei Rendőrkapitányság vezetőjévé kinevezett
Nagy László alezredes helyett
Latorovszky Gábor alezredes,
megbízott kapitány prezentálta.
A folytatásban gazdasági jellegű
témakörök következtek: az idei
költségvetés módosításáról, a
likviditási helyzetről és a bankszámlavezetésről volt szó.

A tanácskozás megkezdése előtt a nemrég elhunyt
Kolossa István vízilabda
edzőre emlékeztek egyperces csenddel a jelenlévők.
A város ajándékát vehette
át Ullrich István, aki 2012-ben
a mechatronika (a gépészet, az
elektronika és a mechanika közös tudománya) kontinensbajnoka lett. (Bővebben minderről
lapunk 13. oldalán.)

Az ülés elején jelentés hangzott el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és
a testületi, illetve bizottsági
üléseken való távolmaradásokról. Sámoly György főigazgató
adott tájékoztatást a Jávorszky
Ödön Kórház munkájáról, és
válaszolt a felmerülő kérdésekre. A tájékoztatók sorában szerepelt többek között a bizottságok átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről és az Operatív programról szóló anyag

Képviselői
kérdések,
hozzászólások
Az érvényben lévő szabályozás szerint a májusi testületi
ülésen is az Egyebek tárgysorozat elején reagálhattak a
képviselők az előző tanácskozáson feltett kérdéseikre kapott válaszokra. Ezt
követően napirend utáni
hozzászólásokra és új kérdések felvetésére volt mód.
A napirend utáni képviselői hozzászólások elején dr.
Bóth János megemlítette, hogy
Deákváron fákat kívánnak
kivágni egy élelmiszerüzlet

is. Utóbbi tárgyalásánál szóba került a mélygarázsfelszín
rendkívüli balesetveszélyessége. A polgármester jelezte: a
közeljövőben a bankkal történt
megegyezésről rendkívüli testületi ülés várható.
Kopcsik Károly ezredes a
fegyház és az önkormányzat
együttműködéséről szóló előadást tartott. Ezután a váci
rendőrkapitányság előző éves
munkájáról készült beszámoló

parkolási lehetőségeit bővítendő. Ezzel kapcsolatban több
kérdést tett fel, és a lakossági
aláírások alapján az engedély
visszavonására szólított fel.
Kiss Zsolt a traﬁkügy helyi
vonatkozásai kapcsán kérdezett,
és a gyanúk tisztázását követelte,
továbbá a pályázatok érvénytelenítését szorgalmazta. Válaszában Pető Tibor alpolgármester
kijelentette, hogy Vácott nem
volt egyeztetés traﬁkügyben.
Dr. Bánhidi Péter a méhnyakrák elleni kampány folytatásáról adott tájékoztatást.
Megemlítette, hogy a Vöröskereszt általi ingyenes oltásra
szociális alapon Vácott 70 személynek lesz lehetősége.

a városi ügyelet áthelyezéséről és a Városi Programiroda
létrehozásáról is. A lakossági szokások változása miatt
kezdeményezik a szelektív
hulladékgyűjtő szigetek számának növelését. Nem biztosítottak támogatási összeget
a Regionális Holokauszt Emlékpark kialakításra, viszont
megvalósulhat a Baba utcai

Három helyi rendelet módosítása, illetve hatályon kívül
helyezése is napirendre került,
majd taggyűlési hatáskörben
az önkormányzati tulajdonnal
is rendelkező váci gazdasági
társaságok 2012-es mérlegbeszámolóját vitatták meg és
fogadták el a képviselők. Az
Egyebek napirendi sor sokrétű tárgysorozatát a napirend
utáni hozzászólások és képviselői kérdések vezették be,
majd döntöttek többek között

bölcsőde tetőfelújítása, és létrehoznak négy egyszerűsített
körforgalmat is a városban.
Megváltoztatták a József Attila sétány forgalmi rendjét,
majd a testület csatlakozott a
csepeli önkormányzat rezsicsökkentésre vonatkozó nyilatkozatához.
A tanácskozás zárt üléssel
fejeződött be. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
munkaterv szerint legközelebb
június 20-án ül össze.

A kérdések sorát Csereklye
Károly indította, a holdingnak
címezve kérdéseit. Többek között
kátyúzási problémákat említett,
és a kisváci körforgalom tisztításának befejezését szorgalmazta.
Kiss Zsolt a holding hibabejelentőjét dicsérte, majd a korábbi
szemétszállító cég által kiküldött
csekkek kapcsán a lakosság körében tapasztalható értetlenséget
említette meg, egyeztetést és információkat kérve.
Katonáné Doman Erika a
megbízott főmérnök ﬁgyelmét
hívta fel a Naszály úti kerékpárútnál tapasztalt balesetveszélyre, és egy konkrét terület
vonatkozásában a megfelelő
növénykezelést hiányolta.

Dr. Bánhidi Péter többek
között a Rózsakert szükséges
rendbetételéről és a fűnyírás
elégtelenségéről beszélt.
Dr. Váradi Iván Attila a pedagógusnap fontosságát említette meg, köszönetet mondva
az oktatásban résztvevőknek.
Üdvözölte továbbá a nyári táborok idei megszervezését is.
Balkovics Péter a választókerületében tavaly ültetett
két fa élettelenségéről beszélt,
majd a „mutyi” szó értelmezését ﬁ rtatta.
Dr. Bóth János a jegyzőtől
kérte a Stratégiai Munkacsoport működési szabályozásának várható időpontját.

Néhány
fontosabb
döntésről
részletesen
Városunk önkormányzata a májusi ülésen többek között a következő
– lakosságot közvetlenül
érintő – tárgykörökben
hozott döntéseket.


Több kérdésben nem érkezett még hivatalos állásfoglalás, így nem volt mód a
kötelező települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
rendelet anyagának összeállítására, ezért erről nem tárgyalt a grémium;
 Mivel a művelődési központ fűtéskorszerűsítésére
egy önrész nélküli pályázaton
indul a város, a korábban erre
a célra biztosított 15 millió
forintból 5 milliót a Fürdő
utcai, 10 milliót pedig a Rádi
úti burkolat felújítására csoportosítottak át;
 A Hungarikum törvényből
adódóan létrejön Vác saját települési értéktára, melynek kezelésével a Katona Lajos Városi
Könyvtárat bízták meg;



Egyelőre nem hozzák létre az éjjeli menedékhelyet,
mivel az erre irányuló előterjesztést a testületi többség
elutasította;
 A városi orvosi ügyelet
visszaköltözik régi-új helyére, és a Csányi L. krt. 47. – az
Okmányiroda melletti épület
– földszintjén kap helyet. (A
költözés ütemezéséről és pontos időpontjáról tájékoztatják
a lakosságot.);



A nyári szezonban szombaton és vasárnap 9-től 17 óráig
nyitva tart a Tourinform Iroda, és igény szerint biztosítják egyéb időszakokban is a
hétvégi nyitva tartást;
 Városi Programiroda jön
létre a Vác és Környéke TDM
Nonproﬁt Kft. keretében. Célja a váci programok koordinálása, népszerűsítése és az
információgyűjtés, valamint
az ezekről való tájékoztatás;
 Támogatták azt az elképzelést, hogy lakossági egyeztetés után a városban - az eddigi közel félszázon túl - 16
új szelektív hulladékgyűjtő
sziget létesüljön;
 Biztosították a jogi é s
anyagi feltételét, hogy négy
egyszerűsített körforgalom
létesüljön. Ezek tervezett
helye a következő utcák/utak
kereszteződése: Kölcsey u. Zöldfa u.; Magyar u. - Rádi
út; Pap Béla u.-Dózsa Gy. út;
Gombási út - Deákvári főút;
 A Duna-parti rendezvények
biztonsága érdekében a Tímár
utca egyirányúsítása megfordul a Galamb utca felé.

A bizottságok
munkájáról
Ezúttal is az éves munkaterv szerinti képviselőtestületi ülés előtti héten
tartották meg soros ülésüket az önkormányzat
szakbizottságai.
Csuka István (†) elnök vezetésével hétfőn a GazdaságiVárosü zemelteté si é s Vagyongazdálkodási Bizottság

nyitotta a sort. A napirenden
szerepeltek többek között az
ön korm ányzati tu l ajdonú
gazdasági társaságok 2012-es
mérlegbeszámolói, illetve a
TDM pályázat aktualitásai,
valamint a mélygarázs-beruházás munkálatairól szóló
tájékoztatók. A városi ügyelet elhelyezésének változásáról
szóló napirend után több városrendezési témakör mellett
ingatlanok megvásárlásáról,
illetve eladásáról is döntés
született, majd – immár zárt
ülésen – további ingatlan- és
lakásügyek kerültek sorra.
Kedden két szakbizottság is ü lé sezett. Elő bb a
M ű ve l ő d é s i- O k t at á s i é s
Ifjúsági-Sport Bizottság hozott döntést több kérelemről,

és megtárgyalta a Váci NKSE
elmúlt évi munkájáról szóló
tájékoztatót is. Dr. Schmuczer
Istvánné elnök irányításával
a grémium zárt ajtók mögött
döntést hozott három kitüntetés odaítéléséről is.
Még aznap ültek össze a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság – melynek
elnöke Kriksz István - tagjai.
A mintegy háromórás vita
nagy részét természetesen
az építészettel és a közlekedéssel összefüggő tárgykörök
jelentették, de egyetértettek
többek között a Városi Programiroda létrehozásával, a
hulladékszigetek számának
növelésével és az egyszerűsített körforgalmak létrehozásának megkezdésével is.

Szerdán tartotta tanácskozását az Egészségügyi és
Szociális Bizottság, melynek
vezetője dr. Bánhidi Péter.
Itt is szóba került a városi
ügyelet új helyre költöztetése
– amelynek pontos helyéről és
a költözés időpontjáról időben
részletes tájékoztatást adunk –,
és beszámoló hangzott el az
előző évi egészségügyi primer
pályázatról is. Megvitatták a
Szociális Szolgáltatások Házának működési szabályzatát és a
hajléktalan ellátás házirendjét,
továbbá áttekintették az éjjeli
menedékhely létrehozásának
lehetőségét. Még nyílt ülésen került szóba a Vác Város
Egészségügyéért kitüntetés
elbírálásának szempontrendszere, majd ez alapján – már
zárt ülésen – került sor az idei
javaslatok megvitatására.
Most is két alkalommal,
ám csütörtök délután helyett
kivételesen pénteken reggel
ültek/ülnek össze a Kászonyi
Károly által vezetett PénzügyiÜgyrendi Bizottság tagjai.
Ennek a tanácskozásnak nagy
részében a korábbi szakmai
bizottsági döntések gazdasági,
pénzügyi vonatkozásai kerültek terítékre, majd sor került a
költségvetési rendelet módosításáról, valamint a likviditási
jelentésről szóló előterjesztés
vitájára is. Ez a grémium is
zárt üléssel fejezte be összejövetelét, azonban a május 23-i
plenáris ülés előtt még egyszer
tanácskozott, megvitatva annak menetrendjét.
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VÁCON TÖRTÉNT
Elhunyt Csuka István
Hétfőn hosszan tartó, súlyos
betegség után elhunyt Csuka
István önkormányzati képviselő,
aki a Gazdasági - Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási
Bizottság elnökeként tevékenykedett a képviselő-testületben.
Tagja volt a Pénzügyi - Ügyrendi, valamint az Egészségügyi
és Szociális Bizottságnak is. A
2010-es választások előtt külső
tagként vett részt a Gazdasági
és Városüzemeltetési Bizottság
munkájában. A város érdekében
végzett tevékenységét közmegbecsülés övezte. Csuka Istvánt
a város saját halottjának tekinti,
temetéséről később intézkednek.

VÁCON TÖRTÉNT
mus megvalósítása érdekében további
jelentős fejlesztések várhatók. Pető
Tibor alpolgármester az elmúlt két
esztendőt jelentős időszaknak nevezte, mivel Vác a Duna bal partjának
kulturális és turisztikai központjává
kezdett válni.
A folytatásban Papp Ildikó, a Vác
és Környéke TDM Nonprofit Kft.
ügyvezetője foglalta össze a turizmusfejlesztési koncepció lényegét
és megvalósítási lépcsőfokait, majd
Gozmány Gabriella pályázati referens ismertette a projekt alakulását,
jelen helyzetét és a jövőre vonatkozó
terveket. A városházi program végén
Papp László, a Váci Művészeti Gyűjtemények kurátora arról szólt, hogy
véleménye szerint végre megvalósult
Vácott is a „kultúra rendszerváltása”,
és a pincékből végre az érdeklődők elé
kerülhetnek az értékes alkotások.

Lakossági fórum
a vasútfejlesztésről
Több mint két órán át tartott a
Madách Imre Művelődési Központ színháztermében rendezett
lakossági fórum a váci vasútállomás fejlesztéséről.
 Az esemény előtt Pető Tibor alpolgármester tartott sajtótájékoztatót a
rekonstrukcióról, és örömét fejezte ki,
hogy egy több évtizedes terv valósulhat meg, amely után kényelmesebbé,
biztonságosabbá válhat a közlekedés. A
nagyteremben megtartott fórumon mintegy száz polgár jelent meg, és tehette fel
kérdéseit a beruházással kapcsolatban.
Mint arról már korábban hírt adtunk,
érvényes és eredményes lett a pályázat,
így elkezdődhet a várhatóan 2015 nyaráig
tartó, váci vasútállomáshoz kapcsolódó
rekonstrukció, melynek kivitelezésére
fordított összeg 14.831 milliárd forint.
Többek között egy új gyalogos és egy
új biciklis aluljáró is épül majd a váci
nagyállomás fejlesztésének részeként a
Naszály úton, közben kétsávossá bővítik a
Deákvárt összekötő alagút gépjárműsávját - mondta el az ES Nagyító műsorában
Loppert Dániel kommunikációs igazgató
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT.
képviseletében.

Gyermeknap

 Az év végétől kiépülő Kormányablakok – 87 új ügykörrel együtt - már
több mint 2000 ügyben állnak majd az
ügyfelek rendelkezésére. Így július 1-jétől
többek között otthonteremtési, gyermektartásdíj állami megelőlegezésével, lakásfenntartási kérelemmel vagy haláleset
bejelentésével is a kormányablakokhoz
kell fordulni. Az új ügykörök esetében is
csak az lesz a dolga az ügyfélnek, hogy
beadja kérelmét a Kormányablakban,
nem kell ügyintézési helyszínek és időpontok között keresgélni.
Ilyenkor – az eddigi ügykörökhöz
hasonlóan – a Kormányablak tájékoztatja is az ügyfeleket az eljárás menetéről, az eljárással kapcsolatos jogairól
és kötelezettségeiről, valamint a Kormányablakban dolgozó munkatársak
segítséget nyújtanak az ügyfélnek a
kérelem kitöltésében is.
A váci Kormányablakban a Csányi L.
krt. 16. szám alatt munkanapokon reggel
8 óra és 20 óra között várják az ügyeiket
intézni kívánó állampolgárokat.

Nem lesz fogyasztói
gázszünet
Mint az a szolgáltató internetes weboldaláról (www.tigaz.hu)
kiderül, ebben az esztendőben
nem lesz tervezett, a háztartásokat érintő fogyasztói gázszünet
városunkban.

Pályázati forrásból is
fejlődik Vác
idegenforgalma
Országos médiaérdeklődéssel kísért sajtótájékoztatón ismertették a HTDMSZ (Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment
Szervezet) fejlesztésére elnyert
pályázat megvalósításának aktualitásait.
 A városháza tanácskozótermében
Harrach Péter országgyűlési képviselő üdvözölte a megjelenteket, és
kifejezte örömét, hogy Vácott ilyen
és ehhez hasonló projektek teszik
lehetővé a város fejlődését. Fördős
Attila polgármester Vácnak, a Kultúra Magyar Városának utóbbi években
történő turisztikai és kulturális gyarapodását ismertette, hangsúlyozva
a szándékot, miszerint a célturiz-

A sajtótájékoztató folytatásaként a
jelenlévők megtekintették a pályázat
keretében felújított főtéri Tourinform
irodát, majd Papp László kalauzolásával a Pannónia Házban található és több
kiállítást magába foglaló művészeti
gyűjteményt.
A 2 01 1 - b e n e l n y e r t K M O P
3.1.2/C-11-2011-0004 pályázat („A Váci
HTDMSZ fejlesztése”) közel ötvenmillió forintos forrásból valósul meg.

Tovább bővül a
Kormányablakok
ügyköre
A Kormányablakokban intézhető ügyek köre 2013. július 1-jétől
87 új ügykörrel egészül ki, így az
állampolgárok már 150 féle ügyben fordulhatnak országszerte a
Kormányablakokhoz.

 Legutóbb 2011. szeptember elején
volt kisfogyasztókat érintő háromnapos gázszünet Vácott. A weboldalon
közzétett információk szerint idén nem
kell számolni a lakosságnak hasonló
kényelmetlenséggel. A karbantartási
munkák ugyanis most nem érintik városunkban a háztartások ellátását, és a
melegvíz-szolgáltatás szüneteltetésére
sem kerül sor gázhiány miatt. Az internetes tájékoztatás szerint szeptember
4-én terveznek nagyfogyasztó cégeket
érintő néhány órás gázszünetet, ez
azonban nem érinti a lakosságot, így
a gázcsapokat sem kell elzárni.

 Vargánya apóval, a Kolompossal,
ügyességi játékokkal és táncházzal várták a legkisebbeket május utolsó vasárnapján. A váci Madách Imre Művelődési Központ több éves hagyományának
folytatásaként az idén is megrendezte a
családi gyermeknapot. A gyereknapon
a hagyományos aszfaltrajzversennyel,
luﬁhajtogató bohócokkal, mentő-, tűzoltó- és rendőrautó bemutatóval, kézműves foglalkozásokkal, zenés táncházzal,
táncbemutatókkal, koncertekkel, gyermekműsorral fogadták a gyerekeket és
szüleiket. A nemzetközi gyermeknapot
a világ több országában is megünnepelik, hazánkban 1950 óta május utolsó vasárnapján. A Kolompos együttes pedig
a huszonötödik évfordulóját ünneplő
koncertet adott Vácott.

Pedagógus nap Vácott
Immár több mint hat évtizede,
1952-től köszöntik hazánkban a
„nemzet napszámosait”, a pedagógusokat. Vácott május 30-án az
Értéktárban került sor a pedagógus napi ünnepségre.
 A városban dolgozó több mint ezer
pedagógust a meghívottakon keresztül
köszöntötték a város vezetői. Fördős
Attila beszédében kiemelte a pedagógusok értékteremtő munkáját. A polgármester ezúton is köszönetét fejezte
ki a váci pedagógusoknak azért, hogy
a változások, nehézségek ellenére is
folyamatosan odaadó, türelmes és áldozatos munkával oktatják, nevelik a
jövő nemzedékét.
Az ünnepségen műsorral kedveskedtek a résztvevőknek a Silverstar Művészképző Iskola, a Bartók Béla Zeneiskola
és a Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium diákjai.
Az ünnepség keretében került sor
a városi kitüntetések, elismerések
átadására. „Váci Katedra Pedagógia
Díjban” részesült:
 Birkné Bolemant Katalin,
a Radnóti Miklós Általános Iskola,
 Gréczi Mária, az I. Géza Király
Közgazdasági Szakközépiskola,
 Kovácsné Oly Franciska,
az Alsóvárosi Óvoda,
 Dian János, a Boronkay György
Műszaki Középiskola és Gimnázium,
 Ferenczi Sándor, a Piarista
Gimnázium és Szakközépiskola és
 Kápolnai Jenő, a Bartók Béla Zeneiskola pedagógusa.
A felzárkóztatás, a képességfejlesztés
és a tehetséggondozás területén elért eredményeiért harminc személy vehetett át
elismerő oklevelet, míg két fő az oktatást
segítő munkáért érdemelt jutalmat.
Az elismeréseket Fördős Attila polgármester, Pető Tibor és Mokánszky
Zoltán alpolgármester, valamint dr.
Schmuczer Istvánné szakbizottsági
elnök nyújtotta át.

Elballagtak
 A köznevelési törvény által meghatározott átszervezés óta első alkalommal
szervezték meg Vác középiskoláiban a
ballagásokat.
Elsőként a Király Endre Ipari Szakközépiskola és Szakiskola folyosóin és
udvarán csendültek fel az ismert búcsúzó dallamok: 122 szakmát tanuló és 100
érettségi előtt álló diák ballagott.

Chipleolvasó a
rendőrségnek és a
közterületeseknek
Egy-egy állatazonosító chipleolvasót adományozott a váci
Kedvencklinika Központ a váci
rendőrkapitányság és a helyi
közterület-felügyelet számára. A
készülékeket sajtótájékoztató keretében adták át.

A Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző
Iskolában még délelőtt 140 diák búcsúzott
az alma materétől. A Selye János Humán
és Zeneművészeti Szakközépiskola tagintézményeként működő Pikéthy Tibor
Szakközépiskolában 16, a központi Selye
iskola falai között 71 diák végzett idén.
A Piarista Gimnázium és Szakközépiskola 84 ballagója már a délutáni
órákban vett részt az ünnepségeken. Az
I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola 88, a Madách Imre Gimnázium 161
diákot búcsúztatott, a Boronkay György
Műszaki Középiskola és Gimnáziumból
206 diák ballagott.

 Hétfőn délelőtt a városházán Fördős
Attila polgármester és Mokánszky
Zoltán alpolgármester fogadta a Kedvencklinika képviselőit. A polgármesteri köszöntő után dr. Balogh Béla
szakállatorvos ismertette az adomá-

nyozás célját: szeretnék elősegíteni a
chippel ellátott kutyák azonosítását
mind a rendőrség, mind a közterületfelügyelet számára, meggyorsítva így
az elkóborolt állatok visszajuttatását,
illetve szükség esetén gyógykezelését.
Ezt követően Fördős Attila köszönte meg a felajánlást, és vette át a két
készüléket, amelyet át is nyújtott
Latorovszky Gábor rendőr alezredesnek, a váci kapitányság megbízott vezetőjének és Gémes Attilának, a váci
közterület-felügyelet vezetőjének. Az
adományozottak elmondták, melyek
azok a területek és felhasználási módok, melyekben segítséget fog nyújtani
a kapott leolvasó.

Huszárok a Dunánál
 A „Huszárok a Dunánál, 1500 év
magyar katonája és „A Magyarok
Európáért, Európa a Magyarokért!”
elnevezéssel megrendezett egyhetes
rendezvénysorozat egyik állomásaként
Vácra érkeztek a nagyszabású esemény
hagyományőrző résztvevői.A szakminisztérium, valamint az Esterházy huszárok és a MHKHSZ (Magyar Huszár
és Katonai Hagyományőrző Szövetség)
közös szervezésében május 25. és 31. között tisztelgő látogatást tettek a Mária
Terézia tiszteletére emelt Diadalívnél,
majd a Főtéren fogadta őket Vác polgármestere is.
Fördős Attila üdvözlő beszédében
kiemelte: a népeket saját hagyományaik
különböztetik meg, így ezek őrzése,
ápolása különösen fontos egy nemzet
fennmaradása szempontjából. A polgármester megköszönte az huszárok
ezirányban tett tevékenységét, illetve a váci látogatást.Kickinger Zoltán
hagyományőrző huszárezredes válaszában ismertette céljaikat, többek
között, hogy igen fontos szempont
a magyarság múltjának és a nemzet
hagyományainak bemutatása Európaszerte.A főtéri fogadás alkalmából Smál
Gábor Gyulai Pál versét szavalta el,
a jelenlévő hagyományőrző egységek
pedig bemutatták csatakiáltásukat és
díszlövés leadásával tisztelegtek az
elődök dicső élete előtt.

A VÁCI POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE
A Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája

SZALAY PÉTER

GREFF RENÁTA

KUKTA JÓZSEFNÉ

POSTA BOTOND

Tel.: +36-27-513-400/526, Fax: +36-27-513-414
E-mail: –
Iroda: 6

Tel.: +36-27-513-435, Fax: +36-27-513-435
E-mail: penzugy@varoshaza.vac.hu
Iroda: 110

Tel.: +36-27-513-424, Fax: +36-27-513-435
E-mail: adocsoport@varoshaza.vac.hu
Iroda: 35

Tel.: +36-27-513-400/503, Fax: +36-27-513-429
E-mail: inka@varoshaza.vac.hu
Iroda: 111

PINTÉR MÁRIA

TÉGLÁS TIBOR

adóügyi főmunkatárs

műszaki ügyintéző

Tel.: +36-27-513-418, Fax: +36-27-513-435
E-mail: adocsoport@varoshaza.vac.hu
Iroda: 35

Tel.: +36-27-513-489, Fax: +36-27-513-429
E-mail: fomernokseg18@varoshaza.vac.hu
Iroda: 111

Építési Osztály

VÁRADINÉ HAJNAL TERÉZ

SZÁSZNÉ KERTÉSZ ILDIKÓ

Tel.: +36-27-513-452, Fax: +36-27-513-429
E-mail: munkacsoport@varoshaza.vac.hu
Iroda: 111

igazgatási ügyintéző

VÖRÖSNÉ BERTA TÜNDE
anyakönyvvezető

Tel.: +36-27-513-450, Fax: +36-27-513-450
E-mail: anyakonyv1@pannonia.vac.hu
Iroda: 3

CSIZMARIK K ÁROLY
gépkocsivezető

Tel.: +36-30-237-6773, Fax: –
E-mail: –
Iroda: 3

Intézményfelügyeleti
és Humán Osztály
MOHÁCSINÉ DIM RITA
osztályvezető

Tel.: +36-27-513-444, Fax: +36-27-513-414
E-mail: szoc-segely2@varoshaza.vac.hu
Iroda: 40

Szociális és Egészségügyi
Csoport

ADÁMINÉ MARTINYI ERIKA
adminisztrátor

Tel.: +36-27-513-400/506, Fax: –
E-mail: muvelodes06@varoshaza.vac.hu
Iroda: 40
DR.

A polgármesteri hivatal osztályai és a hivatali dolgozók elérhetőségei a 2013. június 3-ai struktúra szerint
Polgármester
és az alpolgármesterek
fogadónapjai és titkársága
FÖRDŐS ATTILA

HEGEDŰS GÁBORNÉ

TORDAI ORSOLYA

titkárnő

külügyi referens

PALÓCZ ANGELIKA

Tel.: +36-27-513-409, Fax: +36-27-513-414
E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu
Iroda: 33

Tel.: +36-27-513-438, Fax: +36-27-513-430
E-mail: szervez02@varoshaza.vac.hu;
kulugyreferens@varoshaza.vac.hu
Iroda: 127

Tel.: +36-27-513-440, Fax: –
E-mail: szervezes@varoshaza.vac.hu
Iroda: 129

SAS FERENCNÉ

bizottsági főelőadó

polgármester

Fogadónapja: Előzetes bejelentkezés alapján minden hónap 1. hétfője, 14:00-18:00-ig.

SZTOPA ZSOLT

titkárságvezető
Tel.: +36-27-315-521, Fax: +36-27-315-537
E-mail: polg.titkar@varoshaza.vac.hu
Iroda: 133

PETŐ TIBOR

alpolgármester
Fogadónapja: Előzetes bejelentkezés alapján
minden hónap 1. hétfőjén 14:00-18:00-ig,
továbbá telefonos egyeztetés alapján bármikor.

MOKÁNSZKY ZOLTÁN
alpolgármester

Fogadónapja: Előzetes bejelentkezés alapján
minden hónap 1. és 3. hétfőjén 14:00-18:00-ig,
továbbá telefonos egyeztetés alapján bármikor.

Szervezési és
Tájékoztatási Osztály
(Polgármesteri Titkárság)
BODZÁSNÉ BÓKA SZILVIA
osztályvezető
Tel.: +36-27-513-430, Fax: +36-27-513-430
E-mail: sajto@varoshaza.vac.hu
Iroda: 108

BÁLINT JÁNOS
informatikus
Tel.: +36-27-513-455, Fax: –
E-mail: balint_info_bb@varoshaza.vac.hu
Iroda: 103

CSELEDY ANDRÁS SÁNDOR
kommunikációs referens

BUZGÓNÉ NYÉKI ANITA

Tel.: +36-27-513-460, Fax: +36-27-513-430
E-mail: honlap@varoshaza.vac.hu
Iroda: 108

Tel.: +36-27-315-521, Fax: +36-27-315-537
E-mail: phtitkar1@varoshaza.vac.hu
Iroda: 133

GALAMBOS GÉZA

személyi titkár

Jegyzői titkárság
DEÁKNÉ
jegyző

DR.

SZARKA ANITA

Tel.: +36-27-513-434, Fax: +36-27-513-414
E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu
Iroda: 33
Fogadónapja: Előzetes bejelentkezés
alapján minden hétfőn, 14:00-18:00-ig.

informatikus
Tel.: +36-27-513-445, Fax: –
E-mail: informatika2@varoshaza.vac.hu
Iroda: 103

GYURCSIKNÉ UHLÁR JULIANNA
szervezési referens
Tel.: +36-27-513-484, Fax: +36-27-513-430
E-mail: szervez01@varoshaza.vac.hu
Iroda: 108

titkárnő

Tel.: +36-27-513-419, Fax: +36-27-513-430
E-mail: szerveztitkar@varoshaza.vac.hu
Iroda: 108

Jogi Osztály
DR.

CSEREKLYE K ÁROLY

osztályvezető

testületi főelőadó

PÁRIZS ISTVÁNNÉ

Tel.: +36-27-513-401, Fax: –
E-mail: kabinet@varoshaza.vac.hu
Iroda: 129

Igazgatási Osztály
DR. GRMELA JUDIT

aljegyző, igazgatási osztályvezető

Tel.: +36-27-513-471, Fax: –
E-mail: jogasz@varoshaza.vac.hu
Iroda: 103

Tel.: +36-27-513-410; +36-27-513-400/508
Fax: +36-27-513-410
E-mail: aljegyzo@varoshaza.vac.hu
Iroda: 132

BADACSONYI ENIKŐ

TÓTH RÉKA

titkárnő

titkárnő

Tel.: +36-27-513-492, Fax: –
E-mail: jogititkar@varoshaza.vac.hu
Iroda: 103

Tel.: +36-27-513-114, Fax: –
E-mail: aljegyzotitkar@varoshaza.vac.hu
Iroda: 132

BRINYICZKINÉ HUGYECZ ÉVA

MOLNÁR ZSÓFIA

bizottsági főelőadó

Tel.: +36-27-513-425, Fax: –
E-mail: testulet@varoshaza.vac.hu
Iroda: 129
DR.

K ATONA DIÁNA ÉVA

jogi referens

igazgatási ügyintéző
Tel.: +36-27-513-436, Fax: +36-27-513-414
E-mail: –
Iroda: 6

NAGY K ATALIN HELÉNA
hagyatéki ügyintéző

költségvetési csoportvezető
Tel.: +36-27-513-467, Fax: +36-27-513-435
E-mail: penzugycsopvez@varoshaza.vac.hu
Iroda: 41

ÁRVA K ATALIN

munkaügyi ügyintéző
Tel.: +36-27-513-416, Fax: +36-27-513-435
E-mail: ber@varoshaza.vac.hu
Iroda: 105

BODONYINÉ CSOKRISZ MARIANNA
pénzügyi főelőadó

Tel.: +36-27-513-487, Fax: +36-27-513-435
E-mail: penztar@varoshaza.vac.hu
Iroda: 43

DÉVAI JÓZSEFNÉ

pénzügyi főelőadó
Tel.: +36-27-513-477, Fax: +36-27-513-435
E-mail: penzugy02@varoshaza.vac.hu
Iroda: 43

SZRESEN K ATALIN

pénzügyi főelőadó
Tel.: +36-27-513-495, Fax: +36-27-513-435
E-mail: otpugyint@varoshaza.vac.hu
Iroda: 43

VICZIÁN ISTVÁNNÉ

pénzügyi főelőadó

HEGYVÁRINÉ R ÁCZ CSILLA

Tel.: +36-27-513-437, Fax: +36-27-513-435
E-mail: penzugy04@varoshaza.vac.hu
Iroda: 43

Tel.: +36-27-513-459, Fax: +36-27-513-414
E-mail: szoc-osztondij@varoshaza.vac.hu
Iroda: 39

VATHY SZILVIA

csoportvezető

szociális főelőadó, csoportvezető

szociális ügyintéző
Tel.: +36-27-513-478, Fax: +36-27-513-414
E-mail: szocassist@varoshaza.vac.hu
Iroda: 39

Köznevelési, Közművelődési
és Sport Csoport

FARKAS LÍVIA

köznevelési és sport referens
Tel.: +36-27-513-494, Fax: +36-27-513-496
E-mail: oktatas@varoshaza.vac.hu
Iroda: 123

MACSKA ATTILA

gazdasági és ifjúsági referens
Tel.: +36-27-513-496, Fax: –
E-mail: koznev.kozmuv@varoshaza.vac.hu
Iroda: 123

SZŰCSNÉ ZOMBORKA MÁRTA
közgyűjteményi és
közművelődési referens

Tel.: +36-27-513-493, Fax: –
E-mail: kultura@varoshaza.vac.hu
Iroda: 123

adóügyi főmunkatárs

osztályvezető

Tel.: +36-27-513-466, Fax: +36-27-513-402
E-mail: epov@varoshaza.vac.hu
Iroda: 121

DILONGNÉ BACSA SZILVIA
építéshatósági ügyintéző

Tel.: +36-27-513-498, Fax: +36-27-513-402
E-mail: –
Iroda: 120

GYENES LÁSZLÓ

építéshatósági ügyintéző
Tel.: +36-27-513-405, Fax: +36-27-513-402
E-mail: –
Iroda: 117

HAJDUNÉ NAGY ORSOLYA

vagyonnyilvántartó

pályázati és munkacsoport referens

Környezet- és
Természetvédelmi Iroda

ILNICZKY MARGÓ

környezetvédelmi referens
Tel.: +36-27-513-462; +36-30-450-0825, Fax: –
E-mail: termeszet@varoshaza.vac.hu
Iroda: 102

CZADRÓ KRISZTINA

környezetvédelmi asszisztens
Tel.: +36-27-513-462, Fax: –
E-mail: korny5@varoshaza.vac.hu
Iroda: 102

építéshatósági ügyintéző

Közterület Felügyelet

Tel.: +36-27-513-421, Fax: +36-27-513-402
E-mail: –
Iroda: 120

GÉMES ATTILA

SZABÓ PÉTERNÉ
helyszínelő

Tel.: +36-27-513-400/509, Fax: +36-27-513-402
E-mail: –
Iroda: 121

vezető

Tel.: +36-27-513-428; +36-30-568-5712, Fax: –
E-mail: kozterfelugy@varoshaza.vac.hu
Iroda: 45

GABÁNYI BÉLA

közterület felügyelő

Műszaki Osztály

Tel.: +36-27-513-428; +36-30-562-6067, Fax: –
E-mail: kozterfelugy@varoshaza.vac.hu
Iroda: 45

Adócsoport

Főépítészi Iroda

MACSKA ROLAND

ZIMMERMANN ÁGNES

LÉVAI DÁVID

Tel.: +36-27-513-442, Fax: +36-27-513-435
E-mail: penzugy24@varoshaza.vac.hu
Iroda: 42

DUDÁS K ATALIN

pénzügyi ügyintéző
Tel.: +36-27-513-400/502, Fax: +36-27-513-435
E-mail: berlakas@varoshaza.vac.hu
Iroda: 42

FILIP ISTVÁN
főelőadó

Tel.: +36-27-513-427, Fax: +36-27-513-435
E-mail: adocsoport@varoshaza.vac.hu
Iroda: 35

HAJAS ZOLTÁNNÉ

adóügyi főelőadó
Tel.: +36-27-513-422, Fax: +36-27-513-435
E-mail: adocsoport@varoshaza.vac.hu
Iroda: 35

K ALLA JUDIT
főmunkatárs

PÉTER JUDIT

KÖKÉNY SZABOLCS

KOZÁR TIBORNÉ

ügykezelő

osztályvezető

adóügyi főelőadó

Tel.: +36-27-513-400/505, Fax: +36-27-513-414
E-mail: –
Iroda: 5

Tel.: +36-27-513-449, Fax: +36-20-513-435
E-mail: gazdasag@varoshaza.vac.hu
Iroda: 110

Tel.: +36-27-513-447, Fax: +36-27-513-435
E-mail: adocsoport@varoshaza.vac.hu
Iroda: 35

DR.

Tel.: +36-27-513-472, Fax: –
E-mail: jogasz2@varoshaza.vac.hu
Iroda: 31

Tel.: +36-27-513-459, Fax: +36-27-513-414
E-mail: szoc-elhelyez@varoshaza.vac.hu
Iroda: 37

PÁLINKÁS JÓZSEFNÉ

Pénzügyi és Adó Osztály

Tel.: +36-27-513-443, Fax: +36-27-513-450
E-mail: anyakonyv2@pannonia.vac.hu
Iroda: 2

ZSIDEL SZILVIA

szociális főelőadó

Költségvetési Csoport

Tel.: +36-27-513-406, Fax: +36-27-513-435
E-mail: adocsoport@varoshaza.vac.hu
Iroda: 35

Tel.: +36-27-513-472, Fax: –
E-mail: jogasz3@varoshaza.vac.hu
Iroda: 31

jogi referens

GRICS LÁSZLÓNÉ

titkárnő

mb. városi főépítész
Tel.: +36-27-513-481, Fax: +36-27-513-414
E-mail: foepitesz@varoshaza.vac.hu
Iroda: 114

SZABÓ ANDREA

főépítészi munkatárs

közterület felügyelő
Tel.: +36-27-513-428; +36-30-564-1334, Fax: –
E-mail: kozterfelugy@varoshaza.vac.hu
Iroda: 45

Ellenőrzési Osztály
KÖKÉNY KRISZTIÁN
osztályvezető

Tel.: +36-27-513-403, Fax: +36-27-513-414
E-mail: foepit3@varoshaza.vac.hu
Iroda: 114

Tel.: +36-27-513-474, Fax: –
E-mail: ellenorov@varoshaza.vac.hu
Iroda: 126

SOÓS-HAJNIS ALÍZ

SZENTIVÁNYI ERIKA

főépítészi munkatárs

belső ellenőr

Tel.: +36-27-513-481, Fax: –
E-mail: foepit4@varoshaza.vac.hu
Iroda: 114

Tel.: +36-27-513-463, Fax: –
E-mail: ellenor@varoshaza.vac.hu
Iroda: 126

CZADRÓ KRISZTINA

TUMBÁSZ ANDRÁSNÉ

Tel.: +36-27-513-462, Fax: –
E-mail: korny5@varoshaza.vac.hu
Iroda: 102

Tel.: +36-27-513-408, Fax: –
E-mail: ellenor@varoshaza.vac.hu
Iroda: 126

Főmérnöki Iroda

Gazdasági Hivatal

ESPÁR PÉTER

TÖRÖK LÁSZLÓ

főépítészi asszisztens

mb. osztályvezető

belső ellenőr

hivatalvezető

Tel.: +36-27-513-404, Fax: +36-27-513-429
E-mail: fomugyint@varoshaza.vac.hu
Iroda: 112

Tel.: +36-30-332-2119, Fax: +36-27-307-145
E-mail: gh@pannonia.vac.hu
Iroda:

BODONYI PÉTER

DUDÁS ISTVÁN

Tel.: +36-27-513-411, Fax: +36-27-513-429
E-mail: fomugyint@varoshaza.vac.hu
Iroda: 111

Tel.: +36-30-962-3379, Fax: +36-27-307-145
E-mail: ghgondnok@varoshaza.vac.hu
Iroda: 113

műszaki ügyintéző

műszaki ügyintéző
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További információ: www.vacholding.hu

HOLDING

MÁJUS

Jaj, úgy élvezem én a strandot!
BARTOS KRISZTIÁN | bartos.krisztian@gmail.com

Már április végén sokan kérdezték a
strandfürdő alkalmazottaitól: „Mikor nyit
a strand?” Mikor Ön, kedves Olvasó olvassa ezeket a sorokat, a strandfürdő már
nyitva. Remélhetőleg sokaknak nem csak
az időjárás, de idejük is engedi, hogy csobbanjanak, és
örömmel tapasztalják meg az újdonságokat.
Fejlesztések
Az idei szezonra való felkészülési
munkák sorában szerepelt a kültéri
ülőalkalmatosságok felújítása. A pihenést követően a mozgásra vágyó
vendégek kipróbálhatják a vadonatúj
kosárlabda palánkot, valamint a szintén
új kültéri pingpongasztalt. A tavalyi
nagy nyári vihar nyomai eltűntek. A
strandfürdő teljes területén megtörtént
a füvesítés, műtrágyázás, faültetés, és
új virágágyások teszik szebbé az egyébként sem mindennapi környezetet.

Pénzből soha nincs elég, ennek hiányában a fejlesztések csak lassan történnek. Idén várhatóan megvalósul a
frekvenciaváltó beépítése a vízforgató villanymotorba, amivel - szakmai
számítások szerint - egy év alatt az
intézmény több mint kétmillió forintot takaríthat meg. A vízilabda egyesület és a TAO pályázat segítségével
jövőre várhatóan megújul az uszodai
öltöző és a szociális blokk, valamint
a strand területén is megvalósulhat
a kabinsor, az öltözők és a szociális
blokk rendbetétele. Minden bizonnyal
az idei év legfontosabb fejlesztése egy
új medencefedés, ami szintén TAO-s
forrásból és az önkormányzat segítségével valósulhat meg.
Már a strand kapuján való belépéskor feltűnik a változás. Vadonatúj belépésszámláló számolja a vendégeket egy
infrasorompó segítségével. A sorompót
később, amikor megépül a forgóvillás
vonalkód leolvasóval ellátott beléptető

rendszer, vagyonvédelmi célokra is
felhasználják. A büfék üzemeltetői is
újdonságokkal készülnek. Lesz, hurka-kolbász, hekk, gyros, sőt egytálétel
is. Lángos, palacsinta, hot-dog, hamburger, kávé, jégkrém, vattacukor, játék
továbbra is szerepel a kínálati palettán.
A pályázókat motiválta, hogy ezúttal
három év időtartamra nyerték el a büfék üzemeltetését. Jó időt, étvágyat,
pihenést és lubickolást kívánunk!

32,5 Celsius fokos víz
A nemrégiben végzett kútszondázás
adataiból kiderült, hogy 1140 méter mélyen a víz hőmérséklete 32,5 Celsius fok.
Környezeti adottságok miatt azonban a
víz ennél mélyebben sem biztos, hogy
melegebb. A kút ugyanakkor magas
vízhozamú, ráadásul felszínre hozva
a víz csak 3,5 fokot veszít a hőmérsékletéből. A vendégeket tehát várja az
1140 méter mélyről feltörő, akkor még
29 Celsius fokos víz, mely kalciummagnézium-hidrogénkarbonátos kloridos, ﬂuor tartalmú és az összetevők
miatt idegi bántalmak esetén bír jótékony hatással. A medencéig azonban
hosszú az út, így a víz sajnos tovább
veszít a hőmérsékletéből. Ezért üdítően
hűvös a váci strand vize.

Medencék
Három medence közül a legnagyobb
a 33 méter hosszú, 16 méter széles, 2,2
méter mély úszómedence, ahol az úszósapka viselése kötelező. A második az
„L” alakú medence, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat. A
feszített víztükör 60 cm mély az indulóponton, majd fokozatosan lejtve eléri az
1,7 méteres mélységet. A kisgyerekeknek saját medence áll rendelkezésre,

Nyári táborok,
felejthetetlen élmények…
A tanév már a múlté, előttünk a nyár. A legtöbb gyermektábor a felnőtteknek
vidám emléket, a diákoknak izgalmas élményt jelent. Manapság talán még különlegesebb hátrahagyni a szoba levegőjét és a virtuális világ helyett érezni valódi
közösségben a személyes élményt és úgy általában a nyár minden ízét, zamatát.
Ehhez társulhat a mozgás öröme, az egymástól való játékos tanulás, vetélkedés és
minden, mit egy nyári tábor nyújthat. Vácon nem egy helyen várják a családokat
és gyermekeket, ezek sorából most hármat ismertetünk.

Kézműves nyári
táborok a Madách
Imre Művelődési
Központban
ahová felnőtteknek tilos a bemenet. A
gyermekmedence vizét minden nap
leengedik, és a medencét fertőtlenítik.
A másik két medence vizét vízforgató
berendezés forgatja és továbbítja a szűrőkhöz. A víz minőségét, Ph értékét,
valamint klórtartalmát a szakemberek
naponta ellenőrzik műszeres vizsgálattal. A nyári szezon alatt a vízminőség
romlása, valamint az algásodás miatt
minimum egyszer leengedik az „L”
alakú és a 33 méteres medencét. Ez több
mint 3000m3 vizmennyiséget jelent. A
medencék leengedése rövid idő alatt
megtörténik, a feltöltéshez azonban 58
órára van szükség medencénként.

egy több százmilliós beruházást, hogy
megközelítse a nagyobb, exkluzív fürdők minőségét, hiszen jelenünkben, a
wellness világában kicsit más lett az
elvárás. Elismerik: a váci strand hangulatában egy kicsit retro és néhol kicsit
kopott, de mégis szeretjük, mert tiszta,
szép és a miénk. Ráadásul az országban
soha el nem múló és egyedülálló dunai
panorámával rendelkezik.

Nem lett drágább,
csak jobb
A tavalyi évhez képest a jegyárak
nem változtak, viszont a váciak majdnem féláron jöhetnek strandolni, hiszen
amíg tavaly 1100 Ft volt a belépő, most
a váci lakcímkártyával rendelkezőknek
már csak 700 Ft. A szezon idén is augusztus 31-ig tart, emellett a vendégeket
ez évben is várja több meglepetés. Lesz
Kangoo, Zumba, megannyi játék, amibe
a fürdőzőket is bevonják, különböző
ajándékokért cserébe. A legnagyobb
mulatság feltehetőleg a II. Beach Party
lesz a strandon: ahol tervezett program,
zene, tánc és persze éjszakai fürdőzés.
Lapunknak a strand vezetői azt is elárulták, az éjszakai fürdőzést szeretnék
havi egy alkalommal megvalósítani. A
felsorolt tervekből - legyen az fejlesztés
vagy program - látszik: a Váci Sport Kft.
vezetősége arra törekszik, hogy a fürdővendégek a megújult, szép környezetben
jól érezzék magukat, és kicsit elfelejtsék,
kipihenjék a mindennapok fáradalmait.
Persze nem titok, a strand elbírna akár

A www.vacistrand.hu oldalon
a strandolni és úszni vágyó vendégek mindenről részletes tájékoztatást kaphatnak. Elég beírni
egy keresőbe „vác strandfürdő”,
és a keresőprogram máris kidobja
a kb. 6000 találat közül elsőként a strandfürdő saját oldalát,
amely a tavalyi fejlesztések egyik
eredménye. A strandfürdő évről
évre megújul, és ha kis lépésekben is, de fejlődik.

Iványi Károlyné (a MIMK igazgatónője) lapunknak elmondta: „Az idei évben is meghirdették a nyári kézműves
tábort, mely hétfőtől péntekig 8 és 16
óra között várja a gyermekeket. A nagy
érdeklődésre tekintettel 6 és 12 éves
kor között öt turnusban és örömmel
fogadnak mindenkit, aki szívesen vesz
részt csoportos játékokon, kézműves
foglalkozásokon. Lehet náluk új ismeretet szerezni a textilfestés, gyöngyfűzés,
mozaikozás műveléséről, de a soroltakon túl, számos szabadtéri játék várja a
kicsiket, akik tárlatvezetéssel színesítve
a város gyűjteményes kiállításait is
megtekinthetik. Mint megtudtuk az
elmúlt évek tapasztalatai alapján úgy
állították össze a programot, hogy igazi
kikapcsolódás és szórakozás legyen
az itt eltöltött egy hét, emellett a napi
háromszori étkezésről is gondoskodnak. Jól felkészült foglalkozás vezetőik
-Rusvay Balázsné, Klement Anita és
Csontos Katalin- igyekeznek a gyerekek kedvében járni, hogy minél több
élménnyel gazdagodjanak az itt eltöltött
idő alatt. A részvételi díj: 12 000 Ft-

mely minden költséget magába foglal.
A táborok létszámát 20 főben határozták meg ezért a jelentkezés sorrendjében történik a felvétel. Jelentkezni
még lehet a: június 17. és 21. valamint
a június 24. és 28. között tartó turnusokba. Bővebb információ megtalálható az intézmény honlapján:www.
mimk.vac.hu Jelentkezés személyesen
a Madách Imre Művelődési Központ
titkárságán, vagy a 27/518-200-as telefonszámon, illetve a titkarsag@mimk.
vac.huemailcímen.

meglepetésben részesülni a hét folyamán. Mint megtudtuk, minden nap
lesz csoki eső (néha özönvízszerűen...),
meleg ebéd, limonádé, emellett sok-sok
játék, csapat sport, naponta hétféle
kézműves foglalkozás és közös éneklés. A program része minden nap kis
csoportban lelki tartalmú beszélgetés,
majd az életkort ﬁgyelembe véve a hét
végén három darab kerékpárt sorsolnak. Meláth Attila lapunkon keresztül
arra kéri a szülőket, ha gyermekük nem
tud eljönni közéjük, úgy erről időben
értesítsenek, mert hosszú a „várólista”
és céljuk a lehető legtöbb kisgyermeknek örömet szerezni. További kérés,
hogy a résztvevők egyszerű ruhában
látogassák a tábort és ne hozzanak se
mobilt, se pénzt se hatalmas hátizsákokat! A felsoroltak betartását előre is
tisztelettel köszönik.

A Mosoly7,
ingyenes
nyári tábor
Meláth Attila baptista lelkipásztor
lapunknak elmondta, a Mosoly-táborba
azokat az általános iskolásokat várják,
akik már regisztráltak és szeretnének
jó közösségben, sok kisebb-nagyobb

Angol tábor
Magyar ﬁataloknak a nyelvtanulás
lehetőségét kínálva. Szintén a baptisták
által szervezett táborba a 14-25 év közötti ﬁatalokat várják. Angliából érkeznek
ﬁatal, egyetemista nyelvoktatók, az Ő
vezetésükkel lesznek sportos, sütögetős
és persze komoly programok is. Mint
megtudtuk, teljes ellátást biztosítanak a
résztvevőknek, emellett minden nap lesz
lelki tartalmú beszélgetés, kisebb- nagyobb csoportokban. A tábor nagyszerű
alkalom az angol nyelv tökéletesebb
elsajátítására. Költsége mindössze:
6.000 Ft., de a szociálisan hátrányos
helyzetben lévőknek érdeklődés esetén
tudnak segíteni. Meláth Attila elmondta,
minden érdeklődőt szeretettel várnak,
az első 65 főt tudják fogadni.

Közkincseink XIV.
VIDÁM NAPOK A
POKOLBAN
Hazánk legnagyobb kompátkelő helyén
folyamatosan szállította a népeket Toldi és
Árpád. nevű komp. Aki a természet szépségére, a hűs Duna-vízre, szabad strandra
vágyott, hétvégén „indult a Pokolba. Kirándult, fürdőzött, pecázott, és sportolási
lehetőség is adódott bőséggel. Talán már
senki sem emlékszik arra, hogy 1904. május 24-én nagy érdeklődéstől kísérve itt
játszotta első hivatalos mérkőzését a Vác
labdarúgó csapata a Műegyetem legjobbjaival. Az időben a csapatot és a Pokol-szigetet a váciak legtöbbje a magáénak érezte.
Sokan szívesen és gyakran bejárták e világot. Akinek kevés volt a szigetből egy nap,
az sátrat verhetett itt. Paradox módon a
Pokolra vágyott mindenki, hisz a városi hétköznapok után szemközt egy örömteli világot találtak az emberek. Talán az sem volt
véletlen, hogy 1958-ban kiadtak egy olyan
térképet, ahol a Váccal szemközti terület
már Paradicsom-sziget néven szerepelt, de
a történelmi hűség kedvéért szóljunk arról,
hogy 100 esztendővel korábban Rabok-szigetének is nevezték a két Duna-ág közét.
Merthogy a kincstár 1885-ben bérbe vette
a szigetet a fegyház részére. Annak felső
részét fűzbokrok borították, s ezeknek a
vesszőit termelték ki kosárfonás céljából a
Vácott raboskodók. Idővel azonban a rabok
helyét a kirándulók követelték, és a Pokolsziget üdülőparadicsom lett. A szemközti
part teljes hosszában és részben hivatalosan szabad stranddá vált, ahol a természet
és néhol az emberi szépség a maga teljességében megmutatkozott. A part egyik részén puha homokban, másik részén, ﬁnom
kavicson jártak a mezítelen lábak. A sziget
egyes szakaszain a kisgyerekek nyugodtan
bemehettek a Dunába akár 30 métert, míg
másutt 5-6 métert követően a felnőtteknek
is úszni kellett. A sok fürdőzéstől persze az
ember ﬁa estére megéhezett, ezért jó vörösbor, minőségi cigányzene és ízletes vacsora
mellé csábította romantikázni a másik ember lányát. Az erre legalkalmasabb helyen
töprengeni nem kellett, itt állt a sziget, sőt
az ország egyik leghíresebb intézménye a
Pokol csárda. Teraszáról a panoráma olyan
csodás volt, hogy Vác város jogosan vethetett volna ki látványadót. Talán egyetlen
hibája volt, e pazar szépségű helynek, hogy
azt gyakorta a szúnyogok is felfedezték. A
környéken emellett mindig láttunk gólyát,
békát, vadkacsát és megannyi vízimadarat.
A sziget otthon adott csónakháznak, vízi
sportoknak, stadionnak, bográcsgulyásnak,
nyári táboroknak. A vidám fürdőzések mellett rendeztek itt ünnepségeket, motorcsónakversenyt, ﬁlmforgatást, agárfuttatást,
a két világháború között dalestet, melynek díszes meghívóját – hogy, hogy nem
- Cservenák Péter őrzi. Az utókor viszont
nem őrizte meg ezt a világot és kincseit.
A Dunát szűkebb mederbe kényszerítette,
szabályozta, sarkantyúzta, miután a vén
folyó - akárcsak korunk - felgyorsult. A ﬁnom homokot és az apró kavicsot elmosta
a víz, a mesterséges út kiépítésével a sziget
kicsiny öble eliszaposodott. Megjelent az
építési törmelék, miután a kirándulók egyre
ritkábban. Sok vácitól egyre távolabb került a sziget, elmosódott, mint megsárgult
kompjegyen az egykori viteldíj.
 VIGH
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KULTÚRA

INTERJÚ

Álmatlan éjszakák után...

Világraszóló eredményeket ért el egy váci diák

V4 Fesztivál és Színházi Találkozó

Ullrich István a mechatronika Európa bajnoka

A váci kulturális életben nem lesz nyári szünet. Július elején a nemzetközi színháztalálkozó előadásait, július
végén a vigalom programjait érdemes lesz látogatnunk. Jelen cikkünkben a V4 Fesztivált ajánljuk.

Az „Euroskills 2012” nemzetközi szakmai verseny aranyérmeseinek Orbán Viktor miniszterelnök az Országház Munkácsy-termében gratulált, előtte Ullrich Istvánt és társait a köztársasági elnök a Sándor palotában fogadta. A mechatronika kontinensbajnokának, városunk szülöttének nem mindennapi teljesítményét a városvezetők is értékelték.

A V4 Fesztivál
és Színházi Találkozó résztvevői
Tesin Színház, Csehország
A színház 1945-ben alakult, különböző korú
és társadalmi helyzetű csoportoknak tartanak azóta is előadásokat. Különlegessége
(határ menti városként), hogy egyedülálló
módon cseh és lengyel nyelven is játszanak darabokat. 1991 óta Tesin Színház házigazdája és szervezője az
ottani Nemzetközi Színházi Fesztiválnak. Vácra Jaroslav Moravčík
Diagnózis című darabját hozzák el, mely egy nonverbális előadás, így a nyelvi korlátok sem szabnak majd gátat a mű megértésének. Az előadásra július 4-én 18 órakor kerül sor, majd
este 8 órától Hobo és Bandája koncertezik a Vörösház udvarában.

Debreceni Csokonai Színház, Magyarország
A színház ünnepélyes megnyitására 1865.
október 7-én került sor. Több hazai és nemzetközi fesztivál résztvevője. A fesztiválokon
bemutatott előadásokat időről időre újra bemutatják, ennek jegyében rendezték meg a
Csokonai Fesztivált. A kortárs magyar drámák fesztiváljának 2007 óta ad otthont a Csokonai Színház DESZKA Fesztivál
címmel. A V4 Fesztivál és Színházi Találkozóra Olt Tamás Absinth
című darabjával érkeznek, melyet július 5-én 18 órától mutatnak be.
Az előadás után Rúzsa Magdi koncert színesíti az est további részét.

Jan Kochanowski Popular Színház
Radom, Lengyelország
Radom színházi hagyományai a 18. századba nyúlnak vissza, de állandó színháza 1948-tól létezik, a Jan
Kochanowski Színház pedig 1976-ban alakult meg. Tulajdonosa és létrehozója a híres Nemzetközi Gombrowicz
Fesztiválnak. A váci fesztivál közönsége Neil LaBute
művét, a Faragjunk férﬁt című darabot
láthatja július 6-án, szombaton, majd
Dolhai Attila és Vágó Bernadett lép fel
a Vörösház udvarán, vendégük Szabó P. Szilveszter lesz. Dolhai Attila új
CD-jéről is felcsendülnek majd dalok.

Zsolnai Városi Színház, Szlovákia
1992-ben alakult meg a színház a város ﬁnanszírozásának segítségével. Feladatuk Zsolna kulturális és művészeti életének gazdagítása, a legmagasabb művészeti minőséget
képviselve. A színházban több száz premiert és több mint 5000 előadást tartottak már.
Iva Klestilová darabját, a Lombzúgást láthatjuk
július 7-én 15 órától a Váci Dunakanyar Színház
színpadán. A fesztivál záró ünnepsége szintén
vasárnap, 20 órától lesz látható a színházban,
ahol egy egyedülálló bemutatóra kerül sor: a
fesztivál ideje alatt a négy országból érkező
színészek egy közös produkciót hoznak létre.

Kis Domonkos Márktól, a Váci
Dunakanyar Színház igazgatójától
megtudtuk, első alkalommal született
ilyen jellegű színházi együttműködés a
visegrádi négyek (azaz: Lengyelország,
Csehország, Szlovákia és Magyarország)
országai között. Az együttműködésnek
Vác a nyertese, hisz ez évben július 3.
és 7. között városunk és a Váci Dunakanyar Színház ad otthont a már említett
országokból érkező világhírű színházi
társulatoknak. A vendéglátáson túl persze a színház iránt érdeklődő közönség
számára még örömtelibb, hogy a Vácra
érkező társulatok mindannyian érdekes
előadásokkal lepik meg a nagyérdeműt.
A Váci Dunakanyar Színház igazgatójának kezdeményezésére tavaly nyáron
született az ötlet. „Önmagában nagy
öröm volt számunkra, hogy megalakult
a színház Vácott, de nagyon szerettünk
volna, az új intézmény indulásakor lét-

rehozni egy olyan kulturális eseményt,
mely ismét felhívja a városra és színházára a ﬁgyelmet” – mondta el lapunknak Kis Domonkos Márk, nem titkolva,
számos éjszakán át sok ötlet felmerült,
míg végül egy televízióban látott interjú segített. A kultúráért felelős akkori
államtitkár egy reggeli műsorban éppen
azt taglalta, hogy a szakmai együttműködések sorából Magyarországon hiányzik
a nemzetközi színházi találkozó. Erre
jött a riporter kérdése: lenne rá pénz?
A válaszból kiderült, ha jó ötlet érkezik,
úgy a forrást e kulturális célra elő fogják teremteni. Kis Domonkos Márktól
megtudtuk, a műsor után ismét következett 3-4 álmatlan éjszaka, majd jogi
lépések, (pl. az ötlet levédetése), később
megannyi egyeztetés, szervezés, melynek
eredménye: július 3. és 7. között koncerteket, előadásokat felvonultató, nemzetközi színháztalálkozó otthona lesz Vác.

Július 1-jétől Magyarország a V4-ek elnöke.
A Külügyminisztériummal folytatott egyeztetések alapján a Vácott tartandó nemzetközi színházi találkozó a nyitórendezvény része.
A színházi előadások a Váci Dunakanyar Színház
színpadán, szabadtéri helyszíneken, míg a könynyűzenei koncertek a Vörösház udvarán lesznek.
A programsorozat a város részéről nem igényel külön anyagi ráfordítást, a fesztivál költségét pályázaton nyert összegek garantálják.
A V4 Fesztivál célja a lehető legszélesebb körben, korosztályban
népszerűsíteni a színházat.

Két ajándék mozaikkép a színháznak,
két, név szerinti hely a mecénásoknak
A Váci Dunakanyar Színház belső
terét mára két kerámiamozaik díszíti Kardos Éva tulajdonos és Kardos
Tibor képzőművész jóvoltából. A
mozaikok két színházi művet - Sok
hűhó semmiért és a Szentivánéji
álom - ábrázolnak. A mecénások
támogatásukért két névre szóló
széket kaptak a színházban.
„Arra az elhatározásra jutottunk a
feleségemmel, hogy mi a magunk eszközeivel, a magunk módján szeretnénk
hozzátenni valamit ehhez a színházhoz.
Ez a színház ugyanis nem csak Vácé, hanem a környező településeké is. Ezzel a két
képpel hangulatosabbá kívántuk tenni a
belső teret - mondta Kardos Tibor, majd
átadta Mokánszky Zoltán alpolgármesternek és Kiss Domonkos Márk ügyvezető
igazgatónak az adományozó leveleket. Az

alpolgármester a város nevében mondott
köszöntet az adományért, aláhúzva, Vác
városa nem véletlenül a magyar kultúra
városa. „Minden, ami érték, azt a város díjazza és befogadja. Remélhetőleg
nem csak színvonalas darabokat fogunk
a színházban látni, hanem számos képzőművészeti alkotást is” - hangsúlyozta.
Kiss Domonkos Márk a színház nevében
fejezte ki köszönetét. Véleménye szerint
csak adományokból tud felépülni egy színház. Hozzátette: két, névre szóló széket
adnak ajándékba a művésznek és feleségének, melyet maguk választhatnak ki.
Mindenki, aki segíti a színházat, névre
szóló széket kap. Még 262 darab kiadó
szék van. Kardos Tibor már a következő
adományt készíti. Elmondta, hogy egy
domborplasztikán dolgozik, melyet a színház bejárata felett helyeznének majd el.
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Ullrich István

A mechatronika három szakterület, a
gépészet, az elektronika és az informatika
integrációja.
Mely területeken segítik életünket
leginkább e tudomány eredményei?
A mindennapok során a legszembetűnőbb segítséget a mechatronika a gépek
mozgásának szabályozásával, tökéletesítésével eredményezi, ez ma már jellemzően
elektromos úton történik. Munkánkat a
hétköznapi élet szintjén, közérthető módon talán a vonatok példáján keresztül lehet leginkább elmagyarázni. Mikor Pestről Vácra elindult az első gőzmozdony,
bonyolult mechanikai elemek segítették
működését, később az emberi tudásbázis
gyarapodásával változott a szabályozásmódjuk. Már nem az volt a fontos, hogy a
röpsúly milyen mechanikai beállításaival

szabályozza a gőz dugattyúkba áramlását, mivel idővel a mechanikán túl az
elektronika is kulcsfontosságúvá vált.A
gőzt kiváltották elektromos árammal,
később a mechanikát lehetőségként akár
a mágneses lebegtetéssel.
Napjainkban a mechatronika legtöbb
hasznát a közlekedésben vesszük?
Leginkább az autógyártásban és termékfejlesztésben. A mechatronika segítségével mindenütt arra törekszünk, hogy
a gépeket minél intelligensebbé tegyük.
Olyan tudást szeretnénk adni a gépeknek,
hogy képesek legyenek döntéseket hozni. Szélesítve határaikat, egyre kevésbé
lesznek energiapazarlók, másfelől egyre
inkább megkönnyítik életünket. Egyfajta
emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel a
gépeket, berendezéseket.

AZ INTELLIGENS GÉPÉSZET TUDOMÁNYA
A mechatronika a gépészet, az elektronika és a számítógépes irányítás
egymást
segítő
összekapcsolása.
Ma
már
nem kétséges, hogy
a
jövő
az olyan
berendezéseké, gépeké,
amelyek az automatikus működésük
mellett intelligensek,
azaz a változó bemenő jelekhez, működési
feltételekhez, környezeti vál-

tozásokhoz rugalmasan alkalmazkodó szabályozással rendelkeznek,
esetenként „saját”
döntésekre képesek.
A mechatronikus
szakember
központi
feladata
nem speciális részfeladatok megoldása, hanem a tervezés,
gyártás
előkészítés,
gyártás, üzembe helyezés, üzemeltetés, zavarelhárítás, karbantartás, javítás.

A Boronkay Műszaki Középiskola és Gimnáziumban érettségizett, majd rögtön
felvették a Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar mechatronika szakára. Az
egyetemi képzés megkezdését egy évvel halasztotta, „ötödévesként” technikusképzésen tanult tovább középiskolájában, mivel szerette volna szakmai gyakorlati
tudását megerősíteni. Év végén a szokásos egy technikusi oklevél helyett hármat
szerzett meg, az országos szakmai versenyeken elért eredményei jutalmaként.
Felkészülésében szerepe volt középiskolai tanárainak, köztük mérnöktanár édesapjának, Dr. Ullrich Istvánnak is. Később az egyetemi képzés mellett jelentkezett
az országos mechatronika szakmai versenyre, melyet megnyert. Háromfordulós
verseny alapján a 2011-ben Londonban tartott szakmai olimpiára kijutók közé választották Óbudai egyetemista társával, Losonczy Lászlóval együtt. A szakmák
olimpiáján a középmezőnyben végeztek, majd hazatérésük után megkezdték felkészülésüket az Európa-bajnokságra az EuroSkills-re. A belgiumi versenyen kiváló teljesítményükkel megelőztek minden nagyobb és fejlettebb európai országból
érkező mechatronika csapatot, emellett a magyar
versenyzők között a legmagasabb pontszámot érték
el, így két aranyéremmel érkeztek haza. Azóta ők a
következő WorldSkills-re kijutó ﬁatalok felkészítői,
mely versenyre 2013 júliusában Lipcsében kerül
sor. Ullrich István az előző év februárjában az országos UniTech Mérnökversenyen is indult két volt
boronkays osztálytársával. A versenybe benevezett
3 fős csapatok közül Bukri Gergely környezetmérnöki és Blaskó Bálint gépészmérnöki szakon tanuló
társaival alkotott csapatuk aranyérmet szerzett.

„Már középiskolai éveim alatt gépésznek készültem.
Érdeklődésem hamar a mechatronika felé irányult, felismerve, hogy napjainkban az a gépészet csúcsa. Persze
pályaválasztásomban szerepet játszott az is, hogy édesapám ugyancsak gépészmérnök, vele gyerekkorom óta
igyekeztem minél több gépet szerelni, s persze állandó
élményt jelentett, mikor bármelyik újra működött.”

A mechatronikusok
versenyében
Európa országaiból minden nemzet
két fővel indulhatott, mivel a bonyolult
feladatok összehangolt csapatmunkát
igényelnek. Losonczy László feladata a
felépített mechatronikai rendszer villamos hálózatának kialakítása, valamint a
vezérlés megtervezése és programozása
volt, társa, Ullrich István, aki a Műegyetem hallgatója, a mechatronikai rendszer
gépészeti kialakításáért és a szenzorok
megfelelő beállításáért volt felelős.
A versenyen való részvételt a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)
szervezte. Ez évben a magyar csapat
minden korábbi szereplését messze felülmúlva 5 arany-, 1 ezüst- és 5 bronzérmet
szerzett. Ezzel a kiváló teljesítménnyel
Magyarország a 24 részt vevő országból

az ötödik legeredményesebb lett. A 11
szakmában 20 versenyzőt indító magyar
csapat eredménye különösen annak fényében ﬁgyelemre méltó, hogy szinte
minden versenyzőnk dobogóra állhatott.
Szurkoljunk együtt az újabb magyar
sikerekért a júliusi lipcsei versenyen!
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HAJRÁ VÁC!

HASZNOS

Bajnokság végén...

SPORT
Mire pályáznak
a váci klubok?
A társasági adókedvezmény (TAO)
adta lehetőség alapján négy váci
egyesület igyekszik különböző
terveire forrást biztosítani.
 A Vác Városi Labdarúgó SE
mintegy 40 millió forintos összegben
pályázik többek között a stadion klubépületének energetikai felújítására, a
szociális helyiségek felújítására, valamint a szérűskerti műfüves pályát használók konténeres öltözőépületére;
 a Váci Vízilabda SE 160 milliós összegben a strand és uszoda öltözőinek felújítását
és új sátortető beszerzését szeretné;
 a Váci Női Kézilabda SE mások
mellett a sportcsarnok padozatcseréjét,
gépészeti felújítást és eredményjelző
tábla cserét kíván megpályázni, összesen kb. 80 milliós összegben;
 a Váci Kézilabda SE pedig 240
millió forintos keretből egy új sportcsarnok létesítését pályázza meg.

Eredmények
Női kézilabda NB I
Érd – Váci NKSE ____________25–21
Férﬁ kézilabda NB I
Váci KSE – Cegléd __________ 26–27
Pécs – Váci KSE ____________ 26–30
Váci KSE – Orosháza ________ 26–22
Váci KSE – Balatonfüred_____ 23–33

Az esztendő közepe felé haladva lassan minden csapatsportágban befejeződnek a
2012/2013-as pontvadászat küzdelmei. A múlt hónap utánpótlás körképe után nézzük, hogyan zártak a váci klubok felnőtt csapatai!
A VÁCI NKSE női kézilabdázói
eddigi második legjobb élvonalbeli
szereplésüket nyújtották. A bajnokság
nagy részében Gulyás István vezetőedző
irányításával (az utolsó négy bajnokin
Ottó Katalin volt az edző) a mieink
bejutottak a felsőházi rájátszásba, ahol
a bajnok Győr ellen elszenvedett két
sima vereség után a bronzcsatában csak
nagy harc árán engedték át az érmet a
feltűnően jól menedzselt érdieknek.
A VÁCI KSE - Rosta István edző
vezetésével - városunk férﬁ kézilabdasportjának első NB I-es pontvadászatán
van túl. A mieink alig maradtak le a
mezőny első feléről, majd a 7-11. helyért
vívott rájátszásban is folytatták remek
teljesítményüket. Nem volt kérdéses a
csapat bennmaradása, és a rájátszásban
elért ötvenszázalékos mérleggel sikerült megtartani az alapszakasz végén
elfoglalt, dicséretes 8. helyezést.
A DUNAKANYAR-VÁC volt NB
II-es focicsapatáról és annak kizárással járó vesszőfutásáról korábban több
alkalommal írtunk. Csak abban lehet
reménykedni, hogy a történések letisztulásával az évek során városunkban a
futball visszaszerzi az idén alaposan
megtépázott tekintélyét, és a közeljövőben ismét színvonalas mérkőzéseken drukkolhatnak a sportág váci
szerelmesei.

Sporthírek röviden
büszkélkedhet Kálmán Krisztina, egy
aranya mellé két második helyet szerzett
Kanyó Zsolt. Bálint Péter, Keresztesi
Erika és Király Róbert egy-egy versenyszámban érdemelt ki ezüstérmet.

Atlétika
 Budapesten, az Iharos-pályán rendezték meg a paraatléták országos bajnokságát, amelyen szenzációs sikersorozatot
értek el a váciak. A Váci Reménység
sportolói összesen 14 érmet gyűjtöttek:
a 9 aranyérem mellé még 5 ezüstöt is.
A legeredményesebb versenyzőnek
Hidvégi Balázs és Szőlősi István bizonyult: mindkét versenyző kategóriájában
megnyerte a súlylökést, a gerelyhajítást
és a diszkoszvetést. Két elsőséggel

Képviselői
fogadóórák

Fördős Attila
Vác város polgármestere
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
polgármesteri iroda

Csuka István
Vác 2. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden páros hónap első
hétfőjén 14:00-15:30
Helye: az új Fidesz-iroda,
Március 15. tér 16-18.

Ügyfélfogadás
a polgármesteri
hivatalban
Hétfő: 14:00-18:00
Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
A polgármesteri hivatal zöld száma:
06-80/890-020

A VÁCI REMÉNYSÉG SE NB I-es
asztaliteniszezői számára még egy forduló
hátravan az NB I-es csapatbajnoki sorozatból. Májusban két mérkőzést vívott a 7.
helyért harcoló csapatunk: előbb Celldömölkön 11:7-es vereséget szenvedtek, majd
a nagy rivális szombathelyiek otthonában
12:6-os szép győzelmet arattak, és még
esélyük van az 5. hely megszerzésére is.
A VÁCI FUTSAL SE egy évvel
korábban megnyerte a csoportját másodosztályban, ám anyagi problémák miatt
nem vállalta az élvonalbeli indulást. Az alaposan meggyengült kerettel mindvégig a
középmezőnyben helyezkedtek el, és végül
az erőviszonyoknak megfelelően az erősebb Nyugati csoport 7. helyén zártak.

párban már biztos tagja a magyar nemzeti
csapatnak. De megnyerte versenyszámát
párosban a Bácskai Dominika, Kurdi Laura
duó, és elsőként ért célba Szabó Katalin
dr. mellett egyéniben Galambos Péter is.

Evezés
 A Vác Városi Evezős Club - melynek
élére további négy esztendőre Molnár
Nándort választották – sportolói közül többen remekeltek a válogatókon. Galambos
Péter a szegedi Matyasovszki Dániellel

Polgármesteri
fogadóóra

Kajak-kenu
 Szegeden rendezték meg a kajak-kenusok gyorsasági világkupáját. A három nap
alatt két versenyszámban álltak rajthoz a
Váci Hajó SE sportolói. A kajak négyesek
ezer méteres viadalán Noé Milán és Noé
Bálint egy-egy győri és honvédos versenyzővel kiegészülve az előfutam során
a negyedik helyen ért célba, így nem jutott
tovább. Az ötezer méteres kajak egyes

A VÁCI VÍZILABDA SE OB I/B
osztályban szereplő hölgypólósai egy
csapatot tudtak megelőzni a pontvadászatban. A két csoportban zajló
alapszakasz után a 6-9. helyért vívott
rájátszásban voltak érdekeltek a váciak,
akik a vereségek mellett kétszer legyőzték a sereghajtó debrecenieket.
A klub OB II-es férﬁ vízilabdázói
hazai medencében zárták a bajnokságot. Az alapszakaszban a csoport 3.
helyét megszerző együttesünk a 11-15.
helyért kiírt rájátszás záró fordulójában
két vereséget szenvedett. A mieink
ezzel a 27 csapatot felsorakoztató pontvadászatban a 15. helyet szerezték meg,
ami jelentős előrelépés az előző év 28.
pozíciójához képest.

számban is versenyre kelt riválisaival Noé
Milán, Babella László mesteredző tanítványa. A váci ﬁú a korán nagy előnyre szert
tevő négyes mögött ötödikként ért a célba.

Kézilabda
 Az előző havi utánpótlás körképünkben még nem tudtunk hírt adni a Váci
NKSE serdülőinek és iﬁstáinak bajnoki
helyezéséről. Azóta kiderült, hogy Nyári
József és Ottó Katalin tanítványai közül
az idősebbek bajnoki bronzéremmel
gazdagodtak, míg a serdülők a negyedik helyen zárták a bajnokságot.

Úszás
 Megtartotta éves közgyűlését a Váci
Vízmű SE. A tevékenységről szóló beszámolók elfogadása után tisztújításra
is sor került. A klub elnöke továbbra is
Tószegi Andor. A módosított alapszabály szerint rajta kívül kétfős elnökséget
választottak Feles László és Szalai Gyula személyében.

Alpolgármesteri
fogadóóra
Pető Tibor
Vác város alpolgármestere
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda
Mokánszky Zoltán
Vác város alpolgármestere
Ideje: minden hónap 1. és 3.
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda

Kiss Zsolt
Vác 6. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap első keddjén
17:00-19:00
Helye: Madách Imre
Művelődési Központ
Mokánszky Zoltán
Vác 7. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap 2. hétfőjén
14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda
Schmuczer Istvánné
Vác 4. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden páros hónap első
hétfőjén 18:00
Helye: Madách Imre
Művelődési Központ
Váradi Iván Attila
Vác 5. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap első hétfőjén
17:00-18:00
Helye: Földváry Károly
Általános Iskola

Központi
orvosi ügyelet
Országgyűlési
képviselői
elérhetőségek
Bábiné Szottfried Gabriella,
országgyűlési képviselőasszony
Telefon: 20/444-9298
Email: babi.gabriella@parlament.hu

Ügyfélfogadás az
okmányirodában
Hétfő: 8:00-20:00
Kedd: 8:00-20:00
Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-20:00
Péntek: 8:00-20:00
Ebédidő: 12:30-13:00

Jávorszky Ödön Kórház
(tüdőgondozó épülete)
A városi ügyelet a 620-691-es telefonszámon vagy a 620-620/1465-ös
melléken érhető el.
Ügyeleti idő:
Hétfő, kedd, szerda, csüt.: 19:00-7:00,
Hétvégén: péntek 16:00-tól hétfő 7:00-ig
Ünnepnapon: az ünnepnapot megelőző nap 19:00-tól az utána következő
nap 7:00 óráig.

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti hétvégi fogászati
ügyeletek megszűntek!
Legközelebbi ingyenes ügyelet:
Szájsebészet
Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
2013.06.10. • 2013.06.20. • 2013.06.30.
Deákvári gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
2013.06.11. • 2013.06.21. • 2013.07.01.
Központi gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
2013.06.12. • 2013.06.22. • 2013.07.02.
Vácz Remete gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997
2013.06.13. • 2013.06.23. • 2013.07.03.
Gyöngyvirág gyógyszertá r| 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343
2013.06.14.• 2013.06.24. • 2013.07.04.
Duna gyógyszertár|2600 Vác, Deres u. 2. |27-501-415
2013.06.05. • 2013.06.15. • 2013.06.25. • 2013.07.05.
Kisváci Szent Gellért gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27-306-190
2013.06.06. • 2013.06.16. • 2013.06.26. • 2013.07.06.
Váci Levendula gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a | 27-301-367
2013.06.07. • 2013.06.17. • 2013.06.27. • 2013.07.07.
Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrínyi utca 9. | 27-501-385
2013.06.08. • 2013.06.18. • 2013.06.28.
Fekete Kígyó gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338
2013.06.09. • 2013.06.19. • 2013.06.29.
Alsóvárosi gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157

Születések:
Terman László és Rusvay Kata
gyermeke: Levente, Rob Kornél és
Steidl Anita gyermeke: Robin, Vincze
Zsolt és Rácz Tünde gyermeke: Jázmin
Boróka, Laczkó Tibor és Tügyi
Krisztina gyermeke: Krisztina, Lafkó
Balázs és Groze Oana gyermekei:
Patrick és Benjamin, Dobay Gábor
és Szlovák Melinda gyermeke: Ágnes,
Stircula József és Gulyás Enikő
gyermeke: Luca, Balogh Tamás és
Demény Krisztina gyermeke: Márk,
Kalecz Balázs és Konecsni Dorina
gyermeke: Karolina, Márton Zsolt és
Gombos Ilona gyermeke: Zoé, Varga
Attila és Kohári Mária gyermeke:
Anna, Konrád Gábor és Lapos
Szandra gyermeke: Nóra, Képes
Gábor és Veres Enikő gyermeke:
Hunor Gábor, Somlai Attila és Virág
Edina gyermeke: Attila, Bugyinszki
Szabolcs és Kőrös Tímea gyermeke:
Marcell, Német Mihály és Pocsári
Éva gyermeke: Laura.

Házasságot kötöttek:
Kelemen Tamás és Rácz Éva Klára,
Saáry Péter és Mészáros Anikó,
Csókási Attila és Szécsényi Nikolett,

Nagy Attila és Lippai Beáta, Kurﬁ s
Norbert és Bella Ildikó, Biró Balázs
és Halász Renáta, Füleki Sándor és
Fekete Zsuzsanna, Rozman Roland
és Kürtössy Ágnes, Garai Tamás
és Gelencsér Mária, Gasparovics
Zsolt és Czerlau Eveline Anna, Dr.
Hegedűs János és dr. Ulrich Anna.

Halálesetek:
Csáki Lászlóné sz: Gulyás Mária
(1936), Fövényes Mártonné sz:
Hettinger Mária (1931), Nagy
Jánosné sz: Juhász Eszter (1921),
Péter Pál (1937), Kisparti Ferencné
sz: Linhardt Mária (1928), Zachár
Endréné sz: Balga Éva (1939),
Galambos Istvánné sz: Nell Margit
Zsuzsanna (1951), Himmer László
(1950), Pintér Andrásné sz: Lévai
Ilona (1936), Mihalik Józsefné sz:
Troppert Mária (1931), Bundik
László (1925), Oroszi Lászlóné sz:
Homolya Tünde (1967), Kovács
András (1933), Blaskó János (1944),
Berki Ernő (1965), Bottlik Tibor
Istvánné sz: Královics Anna
Katalin (1942), Bata Gábor (1943),
Makrai Ferencné sz: Bucsek
Erzsébet (1924).

PROGRAMAJÁNLÓ

JÚNIUSI PROGRAMAJÁNLÓ
Június 15. szombat 17 óra

A Sipeki Anita Modern tánc- és
balettiskola évzáró gálaműsora
A belépőjegy ára: 1150 Ft
Június 16. vasárnap 16 óra

A Silverstar Művészképző Iskola
évzáró gálaműsora
Művészeti vezető: Bordás Péterné
A belépőjegy ára elővételben: 800 Ft,
az előadás napján: 1200 Ft
Június 23. vasárnap 16 óra

Dynamic Táncstúdió
évzáró tánc- és látványshow
Művészeti vezető: Hanzelik Andrea
A belépőjegy ára: 800 Ft

Program
Hétfőtől péntekig 8 – 16 óráig színes programok
várják a gyermekeket a kézműves táborban:
textilfestés, szalvétatechnika, gyöngyfűzés,
mozaikozás, modellmassza formázás és egyéb
technikák, szabadtéri játékok, városi gyűjtemények (Sajdik Gyűjtemény, Pannónia házban a
Modern Művészeti Gyűjtemény) megtekintése,
idegenvezetéssel egybekötött városi séta.
Információk
A t á b o r ve ze t ő k : Ru s vay B a l á z s n é ,
K lem ent A ni t a é s C sontos Kat alin .
A kézműves tábor díja: 12.000 Ft/fő
A z ár tar talma zza a napi háromszori étkezés és a foglalkozásokhoz
s zü k s é g e s a l a p a n yag o k kö l t s é g é t .

a gondolkodás
szórakoztató is lehet.
A magyar és a világirodalomból
válogatott művek hangzanak el sajátos
összetételben, egészség, szerelem, hit és
színház témakörében.
Az előadást rendezte: v. Ruzicska László
Jegyár: 900 Ft

VÁCI DUNAKANYAR
SZÍNHÁZ
JÚNIUSI ELŐADÁSAI

Jelentkezés
M i ve l a t á b o ro k ko r l á tozot t l é t s z ámúak (ma ximum 2 0 fő ), a felvétel a
befizeté s sorrendjében tör ténik . Jel e n t ke z n i l e h e t a l é t s z á m b e te l té i g
a M adách Imre Művelődé si Központ
titkárságán személyesen, telefonon a
27/518-200 telefonszámon és írásban
a titkarsag@mimk.vac.hu e-mail címen.

Június 23. vasárnap 16 óra

A görbe tükör bájai

Június 30. vasárnap 17 óra

Dancer Shadows
évzáró táncgála

Június 16. vasárnap 17 óra

A belépőjegy ára: 700 Ft

Egy Nap az Élet
Smál Gábor, a Fónay – HUMÁNIA –
Társulat tagja, az ES Televízió hírolvasója
szeretettel várja önálló estjére!
Egy nap, amikor kiderül, hogy versek és
prózák segítségével

KIÁLLÍTÁSOK
Június 14. péntek 17 óra

Nagy B. István
Képzőművész Kör kiállítása
A tárlat megtekinthető július 29-ig.

KÉZMŰVES TÁBOR
A M ad ác h I m re M ű ve l ő d é si Közp on t
ké z m ű ve s t á b o r t s ze r ve z 6 -1 2 é ve s
gyermekek részére egyhetes turnusokban.
Jelentkezni lehet még az alábbi időpontokra:
június 17-21.
június 24-28.
július 8-12.
augusztus 12-16.

Kézműves tábor I.
Kézműves tábor II.
Kézműves tábor III.
Kézműves tábor V.

Szervező:
Madách Imre Művelődési Központ
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: (27)316-411, (27) 518-200,
Jegypénztár: (27) 518-206
informacio@mimk.vac.hu,
www.mimk.vac.hu
Madách Imre Művelődési Központ a
Facebookon is megtalálható!
Csatlakozzon hozzánk és hasznos
információkkal, illetve online játékokkal
kedveskedünk tagjainknak.
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

… avagy humoros hétköznapi
párbeszédek… vasárnap!
Kellemes, nyári karakterkavalkád a Fónay
– HUMÁNIA – Társulat év végi előadásán,
ahol senki sem az, aminek látszik… mert
JÁTSZIK!
Vidám szóváltások Ádám-Évától, férjfeleségen át a barátnők csacsogása közt
a nyugdíjasokig !
… és még a „csúnya nő” is szót kér
magának!
Az előadást rendezte: v. Ruzicska László
Jegyár: 900 Ft

