I N G Y E N E S

X I V.

É V F O L Y A M

8 .

S Z Á M

|

A

VÁ R O S

K I A D V Á N Y

Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K

H A V I L A P J A

|

2 0 1 3 .

O K T Ó B E R

BECSÖNGETTEK

KOVÁCS
ÁGNES

DR. ALT
GYULA

ÚJ
ÁLLOMÁS

Megújulást hozott
az új tanév,
az oktatásban
számos változás
történt.

A Fidesz-KDNP
többség jelöltje
nyert az
időközi
választáson.

Díszdiplomát
vehetett át a váci
Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke.

Megkezdődött
a váci
vasútállomás
nagyszabású
korszerűsítése.

11. oldal

6. oldal

9. oldal

6. oldal

Váci Hírnök | 2013. OKTÓBER | XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM | 3

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
TARTALOM

2013.10.25. • 2013.11.04. • 2013.11.14.
Benu Gyógyszertár | Vác, Zrinyi utca 9. | 27-501-385

LÁTJÁK ÉS OLVASSÁK. HIRDESSEN NÁLUNK!

1/1:
1/2:
1/4:
1/8:

100
50
25
12

000
000
000
000

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

ÁFA
ÁFA
ÁFA
ÁFA

VIGH MIHÁLY | fôszerkesztô

3 | HOL JÁRUNK?
4-5 | DÖNTÖTT A TESTÜLET

2013.10.26. • 2013.11.05. • 2013.11.15.
Fekete Kígyó Gyógyszertár | Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338

6-7-8 | VÁCOTT TÖRTÉNT
9 | INTERJÚ
dr. Alt Gyulával,
a váci Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat elnökével

2013.10.27. • 2013.11.06. • 2013.11.16.
Alsóvárosi Gyógyszertár | Vác, Zöldfa u. 1. |27-311-157

10 | HOLDING

2013.10.28. • 2013.11.07. • 2013.11.17.
Deákvári Gyógyszertár | Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805

11 | TANÉV
12 | KULTÚRA

HIR DET ÉSF ELV É T EL:
Váci Városimázs Kft.

2013.10.29. • 2013.11.08. • 2013.11.18.
Központi Gyógyszertár | Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630

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

2013.10.30. • 2013.11.09. • 2013.11.19.
Vácz Remete Gyógyszertár | Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997

13 | PROGRAMAJÁNLÓ
Címlapfotó: Sándor Lajos

14 | HAJRÁ VÁC!
15 | HASZNOS

2013.10.31. • 2013.11.10. • 2013.11.20
Gyöngyvirág Gyógyszertár | Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343
2013.11.01. • 2013.11.11. • 2013.11.21.
Duna Gyógyszertár | Vác, Deres u. 2. | 27-501-415
2013.11.02. • 2013.11.12. • 2013.11.22.
Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár | Vác, Papp Béla u. 10. |
27-306-190
2013.11.03. • 2013.11.13. • 2013.11.23.
Váci Levendula Gyógyszertár | Vác, Sas u. 1/a. | 27-301-367

IMPRESSZUM
Kiadó:
Váci Városimázs Nonproﬁt Kft.
Főszerkesztő:
Vigh Mihály
A lapot készítette:
Bartos Krisztián
Borossa Zsóka
Kereszturi Gyula
Michalik Judit
Fotó:
Sándor Lajos
Szerkesztőség:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: 27/510-900; 30/583-6717
E-mail: estv@estv.hu
Korrektor:
Váci Napsugár
Nyomdai előkészítés:
Front Graﬁ kai és Szolgáltató Kft.
Perlusz Zoltán

„Ugye tényleg nem fog fájni,
ha majd egyszer nagy leszek.
Ugye másként fogom gondolni,
azt, hogy milyenek a felnőttek.”

HOL
járunk?

N

yilas Misi kezdetben nagy, komor, négyszögű épületnek látta iskoláját. Mögötte már ködbe veszett a
nyár megannyi íze és színe, előtte ott tornyosult a
nyári kalandokat váltó szigorú rend, az iskolakapun belül pedig felsorakoztak a tanárok.
Úgy sejtem, az ősz hűvös, óracsörgéssel induló reggelein nem
Nyilas Misi az egyetlen, aki úgy érzi, közelről sem tökéletesek
a világ dolgai. Az intézményesült igazságtalanságot egyébként
már gyermekként megtapasztalja az ember, először úgy hároméves korában. Kezdő óvodásként – hiába az önálló akarat és a
bűntelenség – úgynevezett beszoktatásra ítélik. A család izgul
„szeme fénye” miatt, a legkisebb családtag „másnak adását” az
édesanyák viselik leggyötrelmesebben.
El is szomorodunk kicsit, de csak rövid időre, mert napok,
hetek alatt kiderül: kincset is rejtenek a komor épületek.
Rejtik az első barátot, szerelmet, olyannyira, hogy idővel még
a ﬁús anyukák is kénytelenek belátni, rajtuk kívül is léteznek
aranyos kislányok. A falak között újabb kincsként megtaláljuk az
olvasás és számolás örömét. Ennek és néhány izgalmas könyvnek
köszönhetően később olyan világban járhatunk, ahova más módon
soha nem jutnánk el. Ha mégis, úgy bizonyosan szükségszerű,
hogy előtte megfelelően és minden lényegessel számolni tudjunk.
A komornak tűnő falak között az évek során megtudunk számos titkot, és az is csodás, mikor értjük, beszéljük a franciák, a
németek, vagy épp az angolok nyelvét. A szellemi tréning után
újabb kincsként a négyszögletű épületben még együttes játékokat
is találunk. Öltözők, tornatermek, futballpályák csalogatnak,
mindegyik egy külön világ a térben, ahol ott pattog a máig legnagyobb találmány, a labda. A mozgás pedig öröm, és bizonyosan
nem válik senki kárára a – képernyők előtti ülést kompenzáló
– mindennapos testnevelés. A gyerekek mellett a lelki, ﬁzikai
megerősödés - egészségügyi mutatóinkat tekintve - a már említett
épületből elballagottaknak sem ártana, miképpen közösségünknek
az erkölcstani ismeretek széles körben való alkalmazása sem. Jó
példákat azért már napjainkban is találni, éppen a nagy, komor
épületek között, ahol a jövő reménységei és a nemzet napszámosai
a becsületes kincsvadászok. Utóbbiak óvnak, tanítanak, és az
egyre kevesebb idővel, energiával gazdálkodó szülők helyett nevelik a legdrágább kincseket. A kötelező tananyagon kívül életre,
emberségre, odaﬁgyelésre tanítanak, és minden másra is, amiktől
a nagy, komor épület belülről egy vidámabb, színesebb, értékesebb,
sőt boldogabb világ lehet.
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DÖNTÖTT A TESTÜLET

DÖNTÖTT A TESTÜLET

A szeptemberi testületi ülésen történt

Napirend
utáni hozzászólások,
képviselői
kérdések
A szeptemberi testületi ülés
nyílt részének végén reagálhattak a képviselők az előző
tanácskozáson feltett kérdéseikre adott válaszokra. Ezt
követően napirend utáni
hozzászólások és új kérdések
felvetése következett.
A napirend utáni képviselői hozzászólások elején Kiss
Zsolt a vasúti közlekedés aktuális problémáival kapcsolatos, MÁV-hoz eljuttatott levelét
olvasta fel.
Dr. Váradi Iván Attila javasolta a vasúti társaság képviselőjének testületi meghívását,
a továbbiakban a műemlék-felügyelőség véleményének bekérését indítványozta az Eötvös
utcai óvoda kerítésépítésének
ügyében, valamint a körzetében tervezett egyszerűsített
körforgalom helyett zebra létesítését kérte.
A vasúttal kapcsolatos témára reﬂektálva Fördős Attila
hangsúlyozta: a projekt nem
Vác beruházása, a városvezetés
abban csak közvetítőként tud
szerepet vállalni. A begyűjtött
információkat viszont továbbra is igyekeznek a lakosság
tudomására hozni.
Dr. Bóth János Vác kulturális életének az utóbbi években
általa kifogásolt ügyeit sorolta,
hozzá nem értéssel vádolva a
jelenlegi városvezetést.

Ezt követően Fördős Attila
polgármester, Mokánszky
Zoltán alpolgármester és dr.
Schmuczer Istvánné szakbizottsági elnök átadta a Vác Város
Kiváló diákja elismeréseket.

A továbbiakban jelentés
hangzott el a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és
a testületi, illetve bizottsági
üléseken való távolmaradásokról. A tájékoztatók sorában szerepelt többek között a bizottságok átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről, az Operatív
programról, az időközi választásról szóló anyag, illetve több
külföldi látogatás úti beszámolója is elhangzott.
A napirend tárgyalása zárt
üléssel kezdődött: két intézményvezetői pályázatról döntött a grémium. A gazdasági
tárgyú előterjesztések között
a büdzsé féléves teljesítéséről, az aktuális költségvetés,
valamint a kommunális és
iparűzési adó módosításáról,
továbbá a likviditási helyzetről vitáztak a résztvevők. Két
társulási szerződés (a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati
Kistérségi Társulás, illetve a
Vác-Püspökszilágy Gyermekjóléti Társulás) megszüntetéséről
benyújtott előterjesztés után a
Gazdasági - Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottságba történő tagválasztás
került szóba. Kovács Ágnes
eddig külsős tag volt, ezt követően pedig képviselőként vesz

A polgármester válaszában
cáfolatként sorolta azokat a kulturális életben végrehajtott fejlesztéseket, amelyek véleménye
szerint továbbra is feljogosítják
Vácot a Kultúra Magyar Városa
cím büszke viselésére.
Dr. Bánhidi Péter a városban tapasztalható parkolási
anomáliákra panaszkodott, és
kérte, hogy vizsgálják felül a
parkolási rendet.
A kérdések sorát dr. Váradi
Iván Attila nyitotta: a tanácskozóterem falán elhelyezett
mozaikképek kapcsán az esetleges további hasonló értékek

felkutatására buzdított, majd
állampolgári bejelentésre egy alsóvárosi vendéglátóipari egység
augusztusi zajos rendezvényének
engedélyezésére kérdezett rá.
Katonáné Doman Erika egy
lakossági fórum tapasztalatai
alapján egy útjavítást szorgalmazott, mivel a holding vezetőjétől
azt az információt kapta, hogy
az erre szánt forrás elfogyott.
Végül dr. Bánhidi Péter a
Nyár utcai óvodában évek óta
fennálló hiba sürgős kijavítását
kérte, mivel korábban erre az
akkori képviselői keretből elkülönítettek már forrást.

A kilenc órakor megnyitott
és este fél hét után záruló plenáris ülésen minden döntéshozó jelen volt. A szeptember
8-án megtartott időközi választás eredménye alapján ismét 15
fős lett a grémium, ugyanis a
2. számú választókerületben
megválasztott Kovács Ágnes
letette a képviselői esküt.
A napirendi sort megelőzően köszöntötték dr. Alt
Gyulát, a váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, akit a közelmúltban Vác
testvérvárosa, Vágtölgyes részesített magas kitüntetésben.

részt a bizottsági munkában,
így a bizottságban a képviselő-külsős tagok aránya 6-5-ről
7-4-re módosult. Ezt követően
két rendeletmódosítás (a Szervezeti és Működési Szabályzatról, illetve az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és
helyiségek bérletére, elidegenítésükre vonatkozó szabályokról
szóló) következett.
A Deákvári Óvoda intézményvezetői pályázatának napirendi pontja után többek között a város egészségtérképe és
a városi ügyelet elhelyezéséről
volt szó. A holding szokásos
beszámolóját több, építészetet
és közlekedést érintő napirendi téma követte, és különböző
kérelmekről is döntöttek, valamint meghatározták a ﬁ nn
testvérvárosba utazó küldöttség személyi összetételét. A
sürgősségi előterjesztések
között a Váci Dunakanyar
Színház alapító okiratának
módosítása, a piachoz közel
telepített nyilvános illemhely
üzemeltetési kérdése és egy
sportegyesületi névhasznála-

A szeptemberi
zárt testületi
ülés döntései
A szeptember 19-i képviselő-testületi ülés zárt szakaszában hozott döntésekről
Fördős Attila polgármester
adott tájékoztatást.
Ezen a Közb eszerzé si
Munkacsoport üléséről és a
Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól hallgattak
meg tájékoztatót. A Gazdasági
Hivatal vezetői posztjára kiírt
pályázaton Pápa László jelenlegi

A rendkívüli
ülések öszszefoglalója
Július utolsó napján 25 perces rendkívüli ülést tartott
Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete. A hat
nyílt és egy zárt üléses napirendi témakör megvitatásán a grémium kilenc
tagja volt jelen.

ti kérelemről tárgyaltak. Pető
Tibor alpolgármester előterjesztésére tájékoztató hangzott
el a Vác Város Labdarúgó SE
gazdasági helyzetéről, melyről
egyórás vita alakult ki, azzal
a döntéssel, hogy a jegyző
vizsgálja meg a büntetőjogi
feljelentés lehetőségét. A testületi ülés nyílt részének végén
következtek a napirend utáni
hozzászólások és a képviselői
kérdések.
Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testületének következő, munkaterv szerinti
ülésére 2013. október 17-én
kerül sor.

megbízott vezető megkapta a
minősített többséget, viszont ennek hiányában a Madách Imre
Művelődési Központ intézményvezetői pályázata eredménytelenül zárult, és ezt változatlan
feltételekkel ismét kiírták.
A Vác Város Szociális Munkáért kitüntetést ebben az esztendőben Márkusné Forberger
Éva, a Jávorszky Ödön Kórház
szociális nővére veheti át. Bejelentették egy bírósági ülnök lemondását, majd elfogadtak egy
lakásbérleti jogcseréről szóló
előterjesztést. Végül egy ingatlanértékesítésről esett szó.

A tanácskozás megkezdése
előtt Fördős Attila napirendi
pontonként indokolta a rendkívüli összehívás szükségességét,
majd a napirendi sor ellenszavazat nélküli elfogadása után
bejelentette: aláírták a számlavezető bankkal fennálló szerződést, melynek értelmében kétszázmillió forinttal növelték a
város likvidhitel keretét.
Az első tém a a Király
Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
intézményvezetői pályázatára
benyújtott jelentkezések véleményezése volt. Mindkét jelöltet - Katonáné Doman Erikát
és Dudás Tibort - támogatta a
jelenlévők többsége. A folytatásban egyhangúlag döntöttek
arról, hogy a város a FőutcaFőtér projekt megvalósításával vegyen részt a Magyar
Ingatlanfejlesztési Nívódíj
Pályázaton. Megválasztották
a „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban
lévő önkormányzatok számára” nevet viselő pályázat
projektmenedzsmentjét is.
Kétszer kilencpontos határozati javaslatot fogadtak el
az árvízi védekezés, illetve a
helyreállítás vis maior pályázata kapcsán. A nyílt ülés végén
egy törvényi változás miatt
módosították az óvodai nevelő
munkát segítő alkalmazottak
létszámát meghatározó korábbi
testületi határozatot.
A zárt ülésen egy téma
szerepelt. A polgármesteri
tájékoztatás szerint ennek
nyomán a Helyi Választási
Bizottságba póttagot, egy
szavazókör szavazatszámláló
bizottságába tagot, továbbá
két szavazókör szavazatszámláló bizottságába póttagot
választottak be. Fördős Attila végül bejelentette: egyik
szlovák testvérvárosunkból,

Dubnicából meghívás érkezett
egy kétnapos rendezvényre,
melynek során kitüntetést
vehet át dr. Alt Gyula, a Váci
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A díjazotton
kívül városunk polgármestere
és két képviselő alkotja a váci
delegációt.
***

Rendkívüli testületi ülést
tartott Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 3-án
délután. A tanácskozáson
öt témát tárgyaltak meg.
Az alig több mint húszperces ülésen nyolc testületi
tag volt jelen - Fördős Attila
polgármester, Pető Tibor és
Mokánszky Zoltán alpolgármester, továbbá Balkovics Péter, dr. Jakab Zoltán, Kászonyi
Károly, Kriksz István és dr.
Schmuczer Istvánné -, így határozatképes volt a grémium.
Bevezetőjében Fördős Attila
polgármester indokolta, miért
volt szükséges az éves munkaterv szerint esedékes szeptember 19-i ülést megelőzően
a grémium összehívására. A
napirendi sor elfogadása után
öt előterjesztés kapcsán folyt
vita és született döntés.
Elsőként Kökény Szabolcs
osztályvezető indoklása után
úgy döntöttek, hogy a folyó-

számla hitel állami adósságátvállaló folyamat után megmaradó részének (valamivel több
mint 604 millió forintnak)
visszaﬁ zetésére a számlavezető banktól tízéves futamidőre
adósságmegújító hitelt vesz
fel a város. Megállapították
ezen hitel, illetve a szükséges
jelzálog fedezetét is.
A folytatásban visszavontak egy júliusban megadott
jelzálogjogot (ez akkor a volt
Karacs Kollégium épületét
jelölte ki), ehelyett több más
ingatlan kijelölésével tesz
eleget Vác a szükséges banki
előírásoknak.
A következő napirendi
pontban hozzájárultak egy a
közmédiában tervezett programsorozat váci megrendezéséhez, egyúttal úgy döntöttek,
hogy városunk benyújtja pályázatát és csatlakozási kérelmet az Itthon vagy elnevezésű
rendezvényhez.
A Técső testvérvárosunkból érkezett hivatalos meghívásra reﬂektálva a testület
úgy határozott, hogy a szeptember 20-23-ig megrendezendő técsői városnapokon
Pető Tibor alpolgármester,
Kászonyi Károly és Kriksz
István önkormányzati képviselő, továbbá Szabóné Laczi
Sarolta és Kis Domonkos
Márk vegyen részt.

Végül a mélygarázs térfelszíni rendezése kapcsán
biztosítottak az eddigi 50
milliós összeg felett újabb közel 21 millió forintos forrást a
munkálatokra. Mivel a „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” elnevezésű pályázatot eddig nem bírálták el, az
ehhez elkülönített önrészből
csoportosítják át a szükséges
pénzt, azzal a kikötéssel, hogy
ezt a következő évi büdzsében
visszapótolják.
A rendkívüli ülés minden
beterjesztett határozati javaslata ellenszavazat nélküli
voksolással, nyolc támogató szavazattal kapta meg a
többséget.
***

Szeptember 27-én délután
két napirendi témában rendkívüli tanácskozást tartott
Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete.
A mintegy háromnegyed
órás ülésen 12 döntéshozó
volt jelen, távolmaradt dr.
Bánhidi Péter, dr. Schmuczer
Istvánné és dr. Váradi Iván
Attila. Bevezetőjében Fördős
Attila indokolta a rendkívüli
összehívás okát, melyet dr.
Bóth János ezúttal is vitatott. A tíz támogató vokssal
el fogadott n apirend i sor
első pontjában egy pályázati

részvételről vitáztak a jelenlévők. A végül egyhangúlag
elfogadott határozat szerint
az önkormányzat mintegy
700 millió forintos összegre
nyújt be pályázatot „a megyei
önkormányzati tartalékról és
a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatásra”. Mint azt az
előterjesztés kiegészítéseként
Kökény Szabolcs osztályvezető elmondta, erre azért
van szüksége városunknak,
mert a korábbi adatok alapján
tervezett iparűzési adóbevételtől elmaradt az idén eddig
befolyt összeg.
A második napirendi pontban Pető Tibor tájékoztatója
hangzott el arról a kötbérről,
amelyet a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége rótt a Váci
Távhő Kft-re. A számlánkénti
tízezer forintos, a fogyasztók részére megítélt kötbért
a kiküldött számlákról szóló,
nem megfelelő tájékoztatás
miatt látta indokoltnak a hatóság. Ám ennek végösszegét
és jogosultságát mind a váci
cég, mind a testület vitatja.
A politikai felhangokat sem
nélkülöző vita végén azonban
egyetértés alakult ki abban,
hogy a kötbér ellen fellebbezést kell benyújtani.
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VÁCOTT TÖRTÉNT
Kovács Ágnessel
erősödött a
Fidesz-KDNP többség
Kovács Ágnes, a Fidesz-KDNP
jelöltje nyerte az időközi választást
Vácott, a 2. választókerületben. Az
időközi önkormányzati választáson hat képviselőjelölt indult.

 A hivatalos eredmények alapján
a belváros jelentős hányadát lefedő
2. számú választókerületben Kovács
Ágnes a voksok 43%-át begyűjtve 384
szavazattal nyert. Az MSZP és a Demokratikus Koalíció részéről Terényi
Attila 315, a Jobbik jelöltjeként induló
Homokiné Garancz Henrietta 55 szavazatot szerzett. A három független jelölt
közül Zsoldos Mihály nyolcvanegy,
Kiss István harminc, Oberkamp Péter
húsz voksot kapott az urnához járuló
polgároktól. A választáson a szavazásra
jogosultak közel harmada (30,4 százaléka) vett részt. Az időközi választásra
Csuka István (Fidesz) képviselő halála
miatt került sor.

folyamatosan egyeztetni fogunk annak
érdekében, hogy a beruházás a tervezett
ütemnek megfelelően és gördülékenyen
folyjon. A tárgyalások során mindvégig maximálisan a lakosság érdekeit
kívánjuk képviselni. Ezúton is kérem
Vác város polgárait, hogy legyenek megértéssel és türelemmel a mindnyájunk
érdekében történő rekonstrukció ideje
alatt” - kérte beszédében a polgármester.
A folytatásban a városvezető elmondta:
a szakbizottsági és tervtanácsi döntések értelmében a beruházás érekében
lebontanak néhány épületet, azonban
ezek szerkezeti elemeit megőrzik. A
korszerűsítést végzőkkel együttműködve a város folyamatosan tájékoztatni
kívánja a váciakat a munkák állásáról
és a fontos tudnivalókról. Fördős Attila
hangsúlyozta: a projekt nem a város
beruházása, annak zavartalan lefolyásához egyeztetések, tárgyalások útján
szeretnének hozzájárulni.
Loppert Dániel ezt követően a beruházás főbb paramétereit vázolta. (Ezek
megtalálhatók a www.vac.hu címen elérhető hivatalos városi weboldal Közéleti
hírek rovatában a hír mellékleteként.)
Ebből többek között kiderül, hogy az
idei évben a kivitelezés során forgalomkorlátozásra kell számítani a Telep
utcánál augusztus végétől várhatóan november közepéig, az Ambró Ferenc utcában szeptembertől várhatóan év végéig.
A vasúti pályafelújítás miatt várhatóan
Kisvác és Vác-Alsóváros között 2013.
szeptember elejétől december elejéig
autóbuszos vonatpótlás lesz. A Kodály
Zoltán úti átjáró várhatóan 2013.12.02
– 2014.04.30. között lesz részlegesen,
esetenként lezárva.

Korszerűbb lesz
a vasútállomás
 Az állomás épülete előtt megtartott sajtótájékoztatón Loppert Dániel,
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. (NIF) kommunikációs vezetője és
Fördős Attila polgármester fogadta az
érdeklődőket. A polgármester kiegészítette a korábban a NIF által kiadott
anyagot, eszerint: „A váci vasútállomás
korszerűsítési munkálatai előreláthatólag két évig fognak tartani. Az átépítés
során a NIF és a kivitelező képviselőivel

VÁCOTT TÖRTÉNT
Bonisbona díjazott
pedagógusok

Toldi és János vitéz
a tanácsteremben
 Újabb Gádor-remekművekkel gazdagodott városunk. Mára a kétszeres
Kossuth-díjas keramikus, Gádor István (1891-1984) csempeképei díszítik
a váci önkormányzat tanácstermét.

Kineveztek négy váci
iskolaigazgatót
A városunkban található gyűjtemény
részeként a művész alkotásait az ülések
szünetében építették fel a nagyterem
két hátsó oldalfalára. A csempékből
álló óriásképek egyike Arany János
Toldiját idézi, míg a másik Petőfi
Sándor, János vitézének kalandjaiba
enged bepillantást. A testületi ülést
követően a város polgármestere arra
emlékeztetett, hogy az alkotások
korábban a nyilvánosságtól elzárva,
évtizedeken keresztül egy pincében
hevertek. A Gádor-hagyaték jelentős
részét még tavasszal restauráltatta az
önkormányzat. Az életmű-kiállítást a
városi múzeumban, a Pannónia házban a vigalom során avatták fel. Az
érdeklődő közönség számára a tárlat
jelenleg is megtekinthető.

Pályázat nívódíjra
Az esetleges egyéb menetrendi
változásról a NIF szakembere illetékesség hiányában nem tudott információt adni. Arra a kérdésre, mely
szerint a Széchenyi utca bármely
szakaszát lezárják-e az építkezés folyamán, a polgármester kijelentette:
egyelőre erről nincs szó.

téssel lehet jelentkezni, amelyre 2012
vége előtt kiadták a használatbavételi
engedélyt, és az azt megelőző 5-6 évben valósult meg. A pályázat elbírálási
szempontjai között található a projekt
koncepciója, építészeti értéke, az alkalmazott megoldások színvonala, a kivitelezés minősége, a környezettudatos
fejlesztés és a beruházás gazdaságossága, eredményessége, illetve a társadalmi érdekek érvényesülésének nívója.
Ezek alapján Vác sikeresen pályázhat a Főutca-Főtér I. és a II/1. teljes
beruházásával. A képviselő-testület
egyhangúlag döntött a pályázat beadásáról, és biztosította a mintegy 250
ezer forintos részvételi díjat is.

Vác Város Önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli ülésén
úgy döntött, hogy a Főutca - Főtér
projekt megvalósításával benyújtja
pályázatát a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj pályázatra.
 A Lévai Dávid városi főépítész általi előterjesztés szerint a pályázatra
olyan épülettel, épületegyüttessel vagy
közterületi és infrastrukturális fejlesz-

Első alkalommal 428 igazgató
megbízatásáról döntött a köznevelésért felelős államtitkár. Közöttük négy váci pályázó kapott
intézményvezetői kinevezést.
 A pályáztatást a vonatkozó jogszabályok alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ folytatta le. Az új
köznevelésről szóló törvénynek megfelelően a pályázatokat a nevelőtestület,
a szülői és diákközösségek, többcélú
intézményben az igazgatótanács, a fenntartó, az intézmény székhelye szerint
illetékes vagy az intézményt működtető
települési önkormányzat véleményezte.
Az államtitkár hozta meg a végleges
döntést, amely csak jogszabálysértésre
való hivatkozással támadható meg. A
döntés értelmében:
 a Váci Bartók Béla Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója dr. Bednarik
Anasztázia,
 a Váci Földváry Károly Általános
Iskola igazgatója Álmos László,
 a Váci Madách Imre Gimnázium
igazgatója Horváth Edit,
 a Váci Radnóti Miklós Általános Iskola
igazgatója Laczi István lett.
Az új intézményvezetők 5 évre szóló
kinevezésüket ünnepélyes keretek között 2013. augusztus 21-én a Szépművészeti Múzeumban vehették át.

 A budapesti Nemzeti Színházban adták át a „Bonisbona - A nemzet tehetségeiért” elnevezésű kitüntetést. Ezt olyan
pedagógusoknak ítélik meg, akik munkájuk során kiemelkedőt nyújtottak a
tehetséggondozás területén. A több mint
négyszáz díjazott között négy Vácott dolgozó pedagógus vehetett át elismerést.
A díjra a három kategóriában közel 800
jelölés érkezett. A nyár elején meghirdetett nyilvános felhívás különlegességét
az adta, hogy a 18. életévüket betöltött,
sikereket elérő tehetséges ﬁatalok és szüleik fejezhették ki megbecsülésüket ajánlásaikon keresztül egykori tanáraiknak.

A szerdai ünnepségen a váciak közül
kiváló versenyfelkészítő munkájáért
kitüntetést kapott:
 Zsidek Béláné magyar nyelv és irodalom szakos tanár (Váci Földváry
Károly Általános Iskola)
 Dr. Minda Mihály matematikatanár,
(Boronkay Műszaki Szakközépiskola,
Gimnázium és Kollégium)
 Nagy László Sándorné természetismeret tanár (Váci Földváry Károly
Általános Iskola)

Dr. M indáné Kolostori Nóra
matematika-magyar-német szakos tanár (Boronkay Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium)

 Ezeket a támogatásokat a Pannónia házban a városvezetéssel közösen
megtartott sajtótájékoztatón jelentette
be a ﬁ nanszírozó Ipress Center Hungary Kft. ügyvezetője. Lakatos Viktor
cégvezető elöljáróban ismertette az
öt tagvállalatot magába foglaló cégcsoport társadalmi felelősségvállalásainak legfontosabb jellemzőit, majd
ehhez kapcsolódva elmondta: közvetlen
szponzorációval – amely hosszú távú
együttműködést jelent, és nagysága
függ a csapat szereplésétől - segítik a
jövőben a klub munkáját. Így az élvonalbeli női kézilabda egyesület csapatai
ezentúl mind a hazai, mind a nemzetközi porondon Ipress Center-Vác
néven szerepelnek. Ezt követően előbb
Fördős Attila polgármester mondott
köszönetet a támogatásért, hangsúlyozva a helyi vállalkozások által nyújtott
segítségnyújtás jelentőségét, majd Pető
Tibor alpolgármester nevezte példaértékűnek a szponzorációt. A klub
nevében Kirsner Erika elnök emelte
ki a támogatás jelentőségét a felnőtt
csapat biztos anyagi hátterének, továbbá az utánpótlás-nevelés színvonalának
biztosításában. Miután Konkoly Csaba
vezetőedző ismertette a csapat felkészülésének aktualitásait, következett egy
újabb örvendetes bejelentés a cég részéről. Lakatos Viktor ügyvezető ugyanis
elmondta, hogy a kézilabda támogatásán túl egymillió forintot fordítanak
egy közeljövőben kiírandó pályázatra,
amely szabadon felhasználható keretet
biztosít annak az általános iskolának,
amely a legjobb helyi közösségépítő
programot találja ki és valósítja meg.

Óvodát és iskolát
is támogat
a nyomdaipari cég

Felújítják
a sportcsarnokot
A közel 300 milliós TAO-s támogatásnak köszönhetően hamarosan új tetőszerkezet alá
kerül a sportcsarnok. A támogatást a Zollner Elektronik Kft.
biztosította négy váci sportegyesületnek.
 A közel 300 millió forintos pályázati
összegből a Váci NKSE 92 millió forintot nyert az utánpótlás csapatainak
működtetésére. Ennek az összegnek a
közel 90 százalékából a sportcsarnok
tetőszerkezetének a felújítását ﬁ nanszírozza a sportegyesület. Ezt még korábban Kirsner Erika, a Váci NKSE
elnöke jelentette be, miután a tető már
olyan rossz állapotban volt, hogy nagyobb eső idején beázott, így az edzéseket is nehezen tudták megtartani.

vészeti és sportbemutató színesítette
a programot és véradást is szerveztek
a Városházán.

Ligettakarítás
a Te Szedd! program keretében

A rekonstrukcióra kiírt pályázatot egy
budapesti székhelyű építőipari cég
nyerte el, amely 74 millió forintból végzi el a munkát. Besztercsényi András
a beruházással kapcsolatban elmondta:
az elmúlt 10 évben folyamatosan próbálták javítgatni a váci sportcsarnok
tetejét, ám ez nem jelentett végleges
megoldást. Most azonban egy nagyon
jó minőségű, jó hőszigetelésű és magas
tűzállóságú panellel készülhetett el az
új tetőszerkezet, ami a sportcsarnok
fűtésszámláját is csökkenti.

 Ismét kiderült, milyen sokak számára fontos a Liget, és milyen sokan hajlandóak tenni is érte. Olyan
sokan, mint eddig soha, merthogy
Bíró György lapunknak örömmel
újságolta, rekord létszámú résztvevővel zajlott a szeptemberi ligettakarítás. A fák között most is akadt
munka bőven. Kiderült, azok közül
is sokan sétálnak itt szívesen, akik
tágabb környezetük iránt érzéketlenek. Miattuk is hirdette meg Sztankó
Attila kanonok és Bíró György környezetvédelmi tanácsadó a környezeti nevelési program keretében a
ligettakarítást. A programra sokan
eljöttek a civilek közül. Az iskolások mellett három óvodás csoport
is segített a takarításban. A pénteki
napon 450, a szombatin 130 tanuló
vett részt a munkában, ez utóbbiak
bográcsos ebédet és Balaton szeletet
is kaptak. Ami ennél is fontosabb,

Lecsó
Kilencedik alkalommal rendeztek lecsófőzőversenyt Vácott, a
főtéren.

Új névvel szerepel az élvonalbeli
váci női kézilabda egyesület, és
kétszer egymillió forintos összeg
jut egy helyi óvoda részére, illetve
egy általános iskolások számára
kiírt pályázatra.

A cég további egymillió forintos
összegben szintén szabadon felhasználható keretet adományozott egy
váci óvoda számára. Ezt – a városvezetéssel való konzultáció eredményeként – a deákvári Újhegyi úti intézményvezetője vehette át. Ezeket
a támogatásokat Mokánszky Zoltán
alpolgármester köszönte meg, felelevenítve a városvezetés és a cég közötti
kapcsolatfelvétel történetét.

 Az érdeklődőket és az ínyenceket
egyaránt csalogató fesztivál ezúttal
sem okozott csalódást a főtérre látogatóknak. Számos variációban és bográcsban rotyogott az étek. Itt aztán
tényleg volt minden, mi szem-szájnak
ingere! „Hiszen mint tudjuk: lecsót
főzni mindenki tud, de mindenki
másképp” – állapította meg helyszíni
tudósításában Lakatos Csaba újságíró
kollégánk. Hogy melyik volt a legﬁ nomabb? Mindegyik, mert nemcsak az
ízlések és pofonok, de még a lecsók is
különbözőek, ez utóbbiból ezért érdemes akár többet is kóstolni.
A Pro Urbe díjas Vendégvárók
Váci Egyesületének szervezésében
megvalósuló fesztiválon számos mű-

hogy megtapasztalták a mozgás és
természet szépségét, közösségi élményt szereztek, és tettek valami
jót mindannyiunkért. A szervezők
ezúton is köszönik minden résztvevő segítségét, a szemétszállításban
nyújtott segítséget pedig a Váci Városfejlesztő Kft-nek köszönik.
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VÁCOTT TÖRTÉNT

INTERJÚ

Intézményvezetői
pályázatok
Három intézmény élére jelölt ki
vezetőt Vác Város Önkormányzata a szeptemberi ülésén.
1. Deákvári Óvoda
Mint az a nyílt ülésen elhangzott, a
Deákvári Óvoda intézményvezetői
pályázatára nem érkezett jelentkezés,
ezért a testület ismét kiírta azt, továbbá 2014. július végéig Pomaháziné
Springárt Katalin tagóvoda-vezetőt
jelölte ki az intézményvezetői feladatok
ellátására.
2. Madách Imre Művelődési Központ
Az intézmény igazgatói feladatkörének
ellátására két pályázat érkezett. Ők a
szakbizottság, majd a képviselő-testület
előtt egyaránt zárt ülésen mondhatták
el elképzeléseiket és válaszolhattak
a feltett kérdésekre. A voksolás titkos, urnás módon történt. Mind a 15
döntéshozó leadta szavazatát, ám ezek
közül négy érvénytelen volt. Mivel az
egyik jelöltre négyen, a másikra heten
szavaztak, a minősített többség hiánya
miatt eredménytelenül zárult a pályázat, amelyet a testület ismét kiírt.
3. Gazdasági Hivatal
A beadott pályázatok megírói közül
többen nem jelentek meg a szakbizottsági, vagy a testületi tárgyaláson. A
meghallgatás ebben az esetben is zárt
ülésen, míg a voksolás titkos gépi szavazással történt. Ennek eredményeként
Pápa László kapott bizalmat, aki jelenleg is megbízott vezetője a Gazdasági
Hivatalnak.

Kínai tartományi
delegáció Vácott
Hubei kínai tartomány hat fős delegációval látogatott Vácra, hogy
megismerkedjen városunkkal,
illetve bemutassa országa tartományi kereskedelmi, jogalkotási
és eljárásbeli gyakorlatát. A küldöttséget fogadta a váci városvezetés is.

 A Városházán megtartott eszmecserén Fördős Attila polgármester üdvözölte
a vendégeket, majd a kölcsönös bemutatkozást követően Deákné dr. Szarka Anita
jegyző ismertette a polgármesteri hivatal
működését, a jogalkotás rendszerét. Ezt
követően Mokánszky Zoltán alpolgármester városunk kulturális, oktatási
és sportéletének működését vázolta fel,
illetve Pető Tibor alpolgármester a gazdasági rendszerek átalakításáról, azok
tapasztalatairól adott összefoglalót.
A folytatásban a két küldöttség kölcsönösen megajándékozta egymást,
majd a kínai vendégek Lévai Dávid
főépítész prezentációja segítségével
ismerkedhettek meg Váccal. Az eszmecsere befejezése után, a hivatalos program végén Fördős Attila kalauzolásával
a tartományi delegáció a váci városháza épületében is látogatást tett.

9-én megtartott ülésén a 2012/2013.
tanévben elért kiemelkedő tanulmányi eredmények elismeréseként Vác
Város Kiváló Diákja kitüntető címet
adományozta, amelyet a képviselő-testület szeptember 19-i ülésén adtak át a
következő diákoknak:
Alexy Marcell, Bálint János, Boroncsok
Bence, Frankó Krisztián, Havasi
Boglárka, Kovács Dalma, Magyari
Péter Márk, Onozó Dávid, Szabó
A nd rás, Szöl g yémy G é za, Tót h
Adrienn, Ványa Csaba.
A kitüntetettek hivatalos méltatása a hivatalos városi weboldalon
(www.vac.hu) megtalálható.

(Mozdulj a jó irányba!) megfelelően
városunk ifjúsága is a helyes irányba
mozdult, és a fenntartható közlekedés
érdekében az autóközlekedés alternatív
megoldásaira összpontosult a ﬁgyelem.
A városi költségvetésből ﬁnanszírozott
eseményen több vetélkedőt és ügyességi
versenyt is megrendeztek, amelyeken
ismert személyek, sportolók is részt
vettek. A legügyesebb diákok ajándékban részesültek. A bejelentés szerint a
programsorozatot jövőre is megrendezi
a város.
Az alpolgármester kitért a váci
általános iskolai úszásoktatás helyzetére is. Mint elmondta: személyes
tárgyalásainak köszönhetően az állami
fenntartású váci általános iskolák 3.
osztályosai ingyenes úszásoktatásának
finanszírozására több mint 5 millió
forintot biztosít a tankerület, míg az
oktatásra való utazást a város költségvetése közel három millió forinttal
támogatja. A megállapodás értelmében
három csoport vehet részt az oktatásban. Amelyik iskolában csak két
3. osztály van, ott a másodikosok is
lehetőséget kapnak erre.
Mokánszky Zoltán végül gratulált a
Vác Pandas amerikai futballcsapat megalakulásához, és sok sikert kívánt nekik
annak érdekében is, hogy ez a népsze-

Kiváló diákokat
jutalmaztak
Példamutató magatartás és szorgalom, folyamatosan kimagasló
tanulmányi teljesítmény, valamint
tanulmányi versenyeken elért kiemelkedő eredmény alapján adományozható a „Vác Város Kiváló
Diákja” nevű elismerés.
 Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési-Oktatási és
Ifjúsági-Sport Bizottság 2013. július

Sikeres autómentes
nap, megoldott
úszásoktatás
Egyéb témák mellett az idei váci
autómentes napot is értékelte a
Városházán megtartott szerdai
sajtótájékoztatóján Mokánszky
Zoltán alpolgármester.
 Az elmúlt héten megrendezett Európai Mobilitási Hét keretében városunkban szeptember 20-án, pénteken
került sor az Autómentes Napra. A rendezvénnyel kapcsolatban Mokánszky
Zoltán elmondta: a hazánkban 2002-től
megtartott események közül Vácott
idén rekordszámú résztvevő, több mint
ezer ﬁ atal vett részt a programokon.
Az alpolgármester szerint a mottónak

rű sportág is emelje a tíz éve Nemzet
Sportvárosa címet megszerző Vác sportéletének színvonalát. Az alpolgármester
örömét fejezte ki, hogy a nehéz gazdasági helyzetben nemhogy megszűnnének
a váci klubok, hanem újak alakulnak,
és az egyik legtöbb sportegyesülettel
működő város lett Vác.

Ember az embernek
ajtót nyit

VIGH MIHÁLY | vighmihaly@vacholding.hu

Interjú dr. Alt Gyulával, a váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökével
Vágtölgyes elöljárói gyakran több esztendőn át tanácskoznak, mire az arra érdemes jelölt megkapja a település
legrangosabb kitüntetését, a díszdiplomát. Jó döntéshez
idő kell. Ahhoz 53 év kellett, hogy a rangos kitüntetést első
ízben ne szlovákiai, hanem Vácott élő állampolgár kapja.
„Több évtizedes és magas szintű munkáért, a közösségért
végzett kulturális, gazdasági és sportkapcsolatok erősítéséért” dr. Alt Gyula, a váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vehetett át kitüntetést Dubnica városában.
Mióta dolgozik Vácott a szlovákmagyar kapcsolatokért?
Miután 1956-ban elvégeztem a tanítóképzőt Budapesten, Nógrádba, Bánkra
és Felsőpeténybe mentem tanítani. Később feleségemmel Nógrád községben
megalapítottuk a szlovák nemzetiségi
napot. Talán ennek is eredménye, hogy
az Országos Szlovák Szövetség tisztséget és munkát ajánlott. Miután megalakultak az önkormányzatok, az Országos
Szlovák Önkormányzatnak lettem az
alelnöke. Szívesen végeztem feladataimat, ’56-tól egészen a nyugdíjig, azaz
több mint 40 éven át. Vácott 1998-ban
alakult szlovák önkormányzat, melynek
születésétől máig elnöke vagyok.
Megannyi tervvel a jövőre nézve...
Úgy érzem, sok szép programmal
gyarapítjuk a várost. Vácott rendszeresek a szlovák nemzetiségi rendezvények, kiállítások, sokak által kimondottan szeretett és várt esemény a szlovák
karácsony. Reményeink szerint egyre
többen felismerik, hogy a szomszédot
sem haszontalan érteni, ezért indítottunk nyelvtanfolyamot felnőttek részére. Jelenleg tizenhatan járnak hozzánk, köztük városunk polgármestere

Dr. Alt Gyula

is. Jövőbeni tervünk segíteni az itt élő
idős szlovák honﬁtársainkon, akiknek
bizonyosan sokat jelentene, ha elesett
helyzetükben anyanyelvükön is kaphatnának pár jó szót. Acsáról, Ősagárdról,
Csővárról is többen érkeznek a váci
kórházba. Miattuk is szeretnénk, ha a
Selye János Szakközépiskolában a szlovák nyelv legalább szakkör keretében
elsajátítható lenne. Egy idős szlovák
embernek az anyanyelvén néhány szó
erkölcsileg, pszichikailag, emberileg
is sokat jelentene.
Legismertebb rendezvényük a szlovák
karácsony. Lehet, hogy nem mindenki
volt résztvevő, de a legtöbben már hallottak róla...
Közös nyelvünk a zene és a tánc, de
a karácsony elsősorban vallási ünnep.
A szeretet és a béke jegyében gyújtunk
adventi gyertyát, és mindegyik keresztény felekezet lelkipásztorát meghívjuk,
hogy gondolatait mondja el a híveknek.
Mivel a műsor javarészt ének, zene
és tánc, a legtöbb előadás azokat is
magával ragadja, akik nem ismerik
nyelvünket. Ha erről az oldalunkról látnak, bizonyosan megszeretik a szlovák
embert, annak gondolkodásmódját és

1956-ban végzett a Budapesti Szlovák Nyelvű Tanítóképzőn.
1956-tól Nógrádon szlovák nyelvet, testnevelést és történelmet tanított.
1969-ben végezte el az Egri Tanárképző Főiskolát.
1970-től az Országos Szlovák Szövetség titkára.
1972-ben Pozsonyban doktorált
1990-től az Országos Szlovák Szövetség alelnöke.
1997-ben megkapja a Magyar Köztársaság Középkeresztjét.
1998-tól a váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
2012-ben Vác Pro Urbe díjas polgára.
2013-ban Dubnica város Cena Mesta elismerésben részesült.
A Magyar Köztársaság Középkeresztjének birtokosa.
Nős, két ﬁa és két unokája van. Felesége nyugdíjas,
korábban óvónőként dolgozott.

a kultúránkat. Ha meghallgatjuk egymást, bizonyosan megérint mindenkit,
megannyi közös dolgunk, népdalunk,
hisz nem külön, hanem együtt élünk a
Kárpát-medencében közel ezer éve.
Ön mit javasol szlováknak és magyarnak, mit kell tenni azért, hogy békében éldegéljenek még ezer évig, sőt
annál is tovább?
Mind a két ország, nemzet az Európai Unió tagja. A mindennapi életünkben a két ország között határok gyakorlatilag nincsenek. Nem kell feladni
identitást, kultúrát, szokásainkat, sőt

akár a népviseletemet is megőrizhetem úgy, hogy közben egy nagyobb
európai közösségnek is tagja vagyok.
Hiszek a visegrádi négyek egymásra találásában. Örülnék a csehek, a
szlovákok, a lengyelek és a magyarok
szorosabb együttműködésének. Úgy
vélem, ha itt, Közép-Európában úgy
igazán összefognánk, sokat tudnánk
egymásnak segíteni. Látnunk kell
végre, nekünk nem attól lesz jó, ha
mellettünk a másiknak duplán rossz,
és nem szerencsés, ha „megdöglik a
szomszéd tehene”.

Dubnica nad Váhom első írásos emlékének 820.
évfordulóján testvérvárosunk számos országból fogadta a fellépő művészeket és delegációkat. Dr. Alt
Gyula a nemzetközi folklórfesztivál gálaelőadásán
vehette át a díszdiplomát. Az ünnepen jelen volt
Fördős Attila, Vác polgármestere is. Dr. Alt Gyula
köszönő szavaiban örömét fejezte ki testvérvárosaink élő és tartalmas kapcsolata miatt, valamint arról
is szólt, hogy az elismerést nagy részben a nemzetiségi önkormányzat munkájában közreműködő
barátainak és a kapcsolatok ápolásában segítséget
nyújtó közéleti, művészeti és sportszervezeteknek,
személyeknek, önkormányzatoknak is köszönheti.

10 | Váci Hírnök | 2013. OKTÓBER | XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM

Váci Hírnök | 2013. OKTÓBER | XIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM | 11

További információ: www.vacholding.hu

HOLDING

TANÉV

Sikeres volt a strandszezon,
a következő még jobb lehet
BARTOS KRISZTIÁN | bartos.krisztian@gmail.com

Véget ért a strandos főszezon, így
időszerű megvonni az idei mérleget,
ami minden kétséget kizáróan
kitűnőre minősíthető.
A „Vác belépő és Vác bérlet” konstrukció minden várakozást felülmúlva
beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
Májustól augusztus végéig kiemelkedő
volt a forgalom a medencék táján az
előző évekhez képest – többek között
nyilván ezeknek a lokálpatriotizmust
tükröző lehetőségeknek is köszönhetően. A helybéliek fogadókészek
voltak a kezdeményezésre, s előszeretettel élvezték a strandfürdő szolgáltatásait, de a máshonnan érkezett
vendégek száma szintén növekedett.
A találomra megkérdezett strandolók
fontos szempontként értékelték, hogy

a korábbi évektől eltérően nemigen
volt lopás, valamint nem fordult elő
a nyugalmukat megzavaró incidens,
ami egyértelműen a kamerarendszer
kiépítésének köszönhető. Az uszoda
megépítése óta a fürdőkomplexumban talán az idén valósult meg a
legnagyobb mértékű beruházás. A
fedett sportlétesítmény álmennyezetének – a légtechnikai csővezeték
tartószerkezetének elöregedése miatt
bekövetkezett – beszakadása, meghibásodása nyomán tartott helyszíni
felmérés során kiderült: nemcsak
ezt a hibát kell kijavítani, hanem

egyúttal a strandfürdő napozóterasza,
egyben az uszoda födémszerkezete
alatt húzódó csatornahálózatot is.
Az ok: a teraszon található víznyelő
és vízelvezető csatornarendszer – az
elmúlt 30 év során – számtalan helyen
eldugult, elöregedett, az itt alkalmanként, főleg nagyobb esőzések nyomán
összegyűlt vizet a csőhálózat már
nem tudta elvezetni. A szennyeződés
olyan mértékű volt, hogy azt már
nagynyomású mosóberendezéssel
sem lehetett kitisztítani, az elrendelt részleges bontásnál a szakemberek annyira tömény lerakódást
találtak, mintha beton kötött volna
a lefolyórendszerbe. A vízelvezetésre
szolgáló keresztmetszet 150 mm-ről a
harmadára csökkent, de a szennyeződés súlya is a rendszer teljes cseréjét
indokolta. További gondot jelentett
két komolyabb beázás a gépház villamos betápláló hálózata felett, amit

szintén orvosolni kellett. A beruházás során kicserélték a légtechnika
csővezetékének a felfüggesztéseit,
megerősítették az uszodai álmenynyezet tartószerkezetét – ráadásul
mindezt szezon közben, mégis úgy,
hogy a munkálatok a lehető legkevésbé zavarják a vendégeket. A gépházi
beázás feltárása és javítása is lezárult,
de természetesen e beruházás kapcsán
is elsődleges szempont volt, hogy
a kivitelezés minél kevésbé zavarja
a fürdőzők, sportolók nyugalmát.
Visszatérve a szabadtérre, a strandon
a holtszezonban sem csendesedik el
teljesen az élet, még az ősszel folytatódik a pihenőpadok cseréje. A
szakemberek hozzáláttak a medencék
állapotfelméréséhez csakúgy, mint
a megrepedt lábmosó bontásához és
felújításához. Mindezek után jöhet a
kertészkedés és végül a teljes felső
szint vízmentesítése, téliesítése.

Újdonságokkal
teli új tanév
MICHALIK JUDIT | judit.michalik@gmail.com

A 2013/2014-es tanév nem csak új ismereteket, hanem jelentős
rendszerbeli változásokat is tartogatott a
diákoknak. Az elmúlt
évben az iskolák zöme
állami fenntartásba került. Módosult a
Nemzeti Alaptanterv (NAT) is, amelyet felmenő rendszerben vezetnek be
idén az iskolák első, ötödik, kilencedik,
valamint a hatosztályos gimnáziumok
hetedik évfolyamában.
A mindennapos testnevelésórák sem
érintenek minden osztályt: az 1-2., 5-6.
és a 9-10. évfolyamosoknak kötelező
ebben a tanévben.
Kötelező tantárgy lett az erkölcstan,
illetve a hit- és erkölcstan az első és az
ötödik évfolyamon, illetve hat évfolyamos gimnáziumok hetedik osztályaiban. A diákok választhatnak, melyik
órára szeretnének járni. Év közben ezen
nem lehet változtatni. Amennyiben valaki módosítani szeretne, az új tanítási
évre vonatkozó kérelmét május 20-ig
kell majd beadni.
Új előírás továbbá, hogy az iskolákban legalább 16 óráig kell a gyerekeknek
foglalkozásokat tartani, amelyeken a
tanulók kötelesek részt venni. Felmentést
csak külön szülői kérelemre adhatnak az
intézményvezetők. Az iskoláknak egyébként minden tanítási napon 17 óráig kell
felügyeletet biztosítani a diákoknak.

Közkincseink XVII.

TÁRGYIASULT IMÁDSÁGOK
 Vác a kultúra magyar városa, püsFontos változás, hogy a jövőben közösségi szolgálat nélkül egyetlen diák
sem kaphat érettségi bizonyítványt.
Eszerint a 9-10. évfolyamos középiskolások a következő három tanév során
összesen legalább 50 órán keresztül
szociális vagy karitatív tevékenységet végeznek az iskola által szervezett
keretek között. Az egy évvel ezelőtt
bevezetett közösségi szolgálat célja,
hogy a ﬁ atalok jobban ﬁgyeljenek oda
embertársaikra, és erősödjön bennük
a társadalmi érzékenység – olvasható
a kormányzati indoklásban.
A társadalmi célú munkát nyáron
is el lehet végezni, amennyiben erre az
iskola módot ad a tanulóknak.







Új zászlótartók az oszlopokon
A n em zeti ü n n epek h ez a z is
hozzátartozik, hogy ilyenkor mindenfelé trikolór lobogók díszítik a
településeket. Városunkban az utóbbi
időben csaknem száz új zászlótartó
alkalmatosságot szereltek fel az oszlopokra a Vác Holding munkatársai,
egyrészt hiányt pótolva (bizonyos
körökben az ilyen kis darabok is

kelendő portékának számítanak),
másrészt mert nagyon sok elhasználódott már közülük. A változást
egyelőre szinte észre sem venni, de
előbb -utóbb bizonyára sokaknak
feltűnik majd ez a kis fejlesztés is,
legelőször október 23-án, az 56-os
forradalom és szabadságharc emléknapján lesz rá alkalom.

Több zöldterület, biztonságosabb tető
A oktatási-nevelési intézmények
szokásos felújítása köréből természetesen a Baba utcai óvoda sem maradt
ki. Itt a Vác Holding szakemberei – az
intézményvezető kérésére – előbb elbontották az udvar egy részét jó ideje
feleslegesen elfoglaló tárolót, amelynek
helyét befüvesítették, tágítva a gyerekeknek rendelkezésre álló zöldterületet.

A nagyobb felújítás azonban a főépület
tetőszerkezetét érintette: az óvodát eddig
porózus szerkezetű palatető fedte, ami
egyre kevésbé állta az idő(járás) próbáját,
sokszor beázott. Helyére most már jobbára PVC hullámlemez került, s bár még
nem teljes ez a fejlesztés, az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében
záros határidőn belül az lesz.



pöki székhely, iskolaváros, a Nemzet
sportvárosa, a Dunakanyar szíve...stb.
Megannyi ékes cím és jelző, amelyeket méltán kapott településünk. A
felsorolásból gyakran kimarad: Vác
fontos zarándok- és búcsújáróhely is.
A feljegyzések szerint már évszázadokkal ezelőtt is előszeretettel látogattak el a hívek a Hétkápolna területére,
mert a Ligetben található forrásoknak
már akkor gyógyerőt tulajdonítottak. A
legmesszebbre az ún. Szemvíz forrás
híre jutott, melynek vize több esetben
súlyos látási zavarokra és szembetegségekre jelentett orvosságot, de sokan
reméltek gyógyulást a Mária forrástól
is. A megmagyarázhatatlan, csodaszámba menő esetek miatt a váci Liget
területét már jóval a török kor előtt is
szent helyként tisztelték.
A Hétkápolna templom hivatalosan
1815-ben lett búcsújáró hely, azaz
közel 200 évvel ezelőtt ismerte el
az egyház, hogy területén misztikus
gyógyulások történtek.
Az 1780-ban felszentelt templom
főoltára is a Ligetben megesett
csodák mementója. A források szerint
a központi oltárképet egy asztalosmester készítette, miután felépült
betegségéből. Díszes faragványát a
gyógyerejű forrás fölé helyezte, majd
gallyakból kápolnát épített fölé.
A templom főoltárához áthelyezett
képet később különféle fogadalmi
tárgyakkal, más néven votívokkal
vették körbe. A nemesfémekből, főleg
ezüstből készült apró relikviák a hívek
imádságainak tárgyait szimbolizálják.

Formájuk arra utal, hogy a Vácra érkező zarándok miért könyörgött, vagy
miért volt hálás. Az oltárképen főleg
végtag alakú tárgyakat látni: vélhetően a kar, illetve a láb betegségeire
keresett gyógyulást adományozója, de
szívformákat is felfedezhetünk, amely
lelki bajokra utalhat. Gyakori még a
várandós nőt formáló votív is: ezzel a
megszületett gyermekért adhattak hálát a nők, vagy éppen a gyermekáldás
reményében hagyták a templomban.
 Az ezüst tárgyak a tehetősebb
hívek felajánlásai, amelyeket egykor
ötvösmesterekkel készíttettek el,
míg a szegények sokszor a búcsúban
kapható, viaszból készült fogadalmi
tárgyakkal jelenítették meg könyörgésük vagy hálájuk tárgyát. Érdekesség, hogy a viasztárgyakat régen a
mézeskalácsosok készítették, mert
az édesség és a fogadalmi tárgy
elkészítése a felhasznált anyag és a
technológia tekintetében is nagyon
hasonló volt. A viaszokból az egyház
később gyertyákat öntött, így azok
nem maradtak ránk.
 A Hétkápolna templom legérdekesebb
fogadalmi tárgya egy emberi hajból
varrt kép, amelyet egy édesanya
készített, miután a csodatévő Mária
forrás meggyógyította vak lányát. A
messziről inkább graﬁkának tűnő,
közel 150 éves alkotáson a Biblia
azon jelenete elevenedik meg, amikor
József egy csodás álom sugallatára a kis Jézust és egész családját
Betlehemből Egyiptomba menekítette
Heródes mészárlása elől.
 M. J.
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KULTÚRA

PROGRAMAJÁNLÓ
(Eszter-lánc kisiskolás mesebérlet)
Főszerepben: Patai Anna (a Megasztár 5
legﬁatalabb döntőse)
Zeneszerző: Szolnoki Péter
A bérlet ára: 2000 Ft,
jegy az előadásokra: 800 Ft

PROGRAMAJÁNLÓ

Váci Dunakanyar Színház Nonproﬁt Kft.
2600 Vác, Dr. Csányi László körút 58.

November 8-9. péntek - szombat

II. VÁCI IFJÚSÁGI NAPOK

SZÍNES ELŐADÁSOK
A
VÁCI DUNAKANYAR
SZÍNHÁZBAN
Sikeres évadot kezdett a Váci Dunakanyar
Színház szeptemberben: szinte minden
előadás telt házas volt, ráadásul a Magyar
Dráma Napján bemutatták a színház első
saját produkcióját Az emberke tragédiáját.
A színház októberben is számos
előadással várja a váci közönséget:
November 4-én, hétfőn 19 órai kezdettel
egy három felvonásos zenés bohózattal
lép fel az Éless-szín. Az előadásban
többek között Nyertes Zsuzsát, Tóth
Rolandot, Kautzky Armandot, Koncz
Gábort, Borbáth Ottíliát, Madár Veronkiát
és Éles Bélát láthatjuk. Vaszary János,
a szerző – a francia bohózatok komikus
helyzeteit jó érzékkel helyezi át magyar
környezetbe –, igazán megérdemli, hogy

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

nov. 8. péntek 19 óra:
Stand up Comedy fellépők:
A Három Kismalac (Burszán Vera,
Borovitz Tamás, Galambos Zoltán)

felfedezzük, és együtt élvezzük bohózatát.
Ezen az estén mindenki úgy érezheti majd:

Ma éjjel szabad vagyok.
November 8-án, pénteken 19 órakor

Hármasoltár
című önálló est keretében három szerző
József Attila, Vlagyimir Viszockij és Jim
Morrison szerzeményeit adja elő Földes
László HOBO. Jegyeket elővételben
kedvezményesen lehet vásárolni.
Másnap, szombat este, november 9-én,
Krúdy szerelmi levelezéseit élhetjük át:

Hát hogy szeret maga engem

címmel. Krúdy sugárzó fiatalon, tele
életkedvvel, reménnyel a fővárosba
érkezett, rögtön az éjszakázók világába
csöppent, és örökre eljegyezte magát
vele. A nőknél nagy sikere volt a közel
két méter magas, bikaerős, barnapiros
arcú, borostyánsárga szemű,
gyönyörű kezű, mélyen zengő hangú
szívrablónak. Nem szeretett hosszasan
udvarolni, sikereit természetesnek
vette. Néhány nő öngyilkosságot
kísérelt meg, mások hajba kaptak
érte, és papuccsal, ernyővel verték
meg egymást. Cselédek gyufát
ittak, villamos elé vetették magukat,
elvált asszonyok vágták fel ereiket
borotvával, féltékeny tisztviselők
szurkálták agyon feleségüket
böllérkéssel…

November 11. hétfő 10 óra,
november 12. kedd 10 és 14 óra,
november 13. szerda 10 óra,
november 14. csütörtök 10 óra

Sarantis Mantzourakis buzukiművész koncertje
Közreműködik: Váci Szimfonikus Zenekar
A belépőjegy ára: 1200 Ft

Utazás a mesék és a valóság
birodalmába a Buborék
együttessel

November 19. kedd 10 és 14 óra

(Hamupipőke óvodás mesebérlet)
A Buborék együttes előadása kitekintés a
világra a gyermekek szemével.
Tagok: Kovács Csilla ének, Berczelly
Csaba basszusgitár, vokál, Kerékgyártó
László gitár, vokál, Kocsis Olivér billentyű,
Nagy László dob, Morvai Gábor billentyű,
szaxofon, vokál, Matzner Gábor billentyű
A bérlet ára: 2000 Ft,
jegy az előadásokra: 800 Ft.

November 17-én, vasárnap 18 órakor
pedig

Egy Nap az Élet,
Smál Gábor önálló estjét láthatjuk. A
magyar és a világirodalom válogatott
művein keresztül az élet egy-egy
területéről gondolkodva tanulni,
legyen az a hajnali napsugár vagy
az éj csendje, a kedves mosolya
vagy az édesanya ölelő karja. Egy
nap, amikor kiderül, hogy versek és
prózák segítségével a gondolkodás
szórakoztató is lehet!

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

Nov. 9. szombat 19 óra:
Pálinkás Gergő és barátai jazz koncert

November 16. szombat 19 óra
színházterem

Görög klasszikus est

Bőröndmese
- A Gergely Theáter
mesemusical előadása

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!

Sztárvendég: Csepregi Gyula,

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

többé-kevésbé elrontott életüket.
Lelkük mélyén tudják, hogy változtatni
kéne, de hogyan?... Ilyen nagy váltások
csak hollywoodi filmekben vannak.
Vagy mégse?.... Belső énjük hirtelen,
pont egy időben fellázad, és leküzdve
eddigi félelmeiket, korlátaikat, hibáikat,
kalandos véletlenek folytán Edit és
Richard egymásra találnak.
Sziporkázóan szellemes új magyar
darab, a Woody Allen-i és magyar
hagyományokon alapuló humort ötvözi,
s egyben romantikus, szívmelengető
igazságokat rejt magában. A
főszerepben Haumann Petra és
Miller Zoltán.

Jegyinformációk
Váci Dunakanyar Színház Jegypénztár
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 58.
November 15-én, pénteken 19 órai kezdéssel
egy romantikus vígjáték a Spirit Színház
előadásában, Vajda Panni:

Szerelmek az égből.
Egy harmincas pesti nő és egy
amerikai forgatókönyvíró?...
Képtelenségnek tűnik, hogy valaha
is összejöjjenek. Mindketten élik

Nyitva tartás (augusztus 21-től):
hétköznapokon: 16-20 óráig,
szombaton 10-13 óráig
Telefon: 0630/975-5448
Jegyrendelés és foglalás:
info@vacidunakanyarszinhaz.hu

Szabó Gábor-díjas szaxofonművész
A zenekar tagjai: Nagy Gergely –
billentyűs hangszerek, Szappanos György
– basszusgitár, Nagy Zsolt – dob, Pálinkás
Gergely – gitár
A belépőjegy ára elővételben: 700 Ft,
az előadás napján: 1000 Ft
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HAJRÁ VÁC!

HASZNOS

Noé-ﬁvérek:
SPORT A bárka helyett a kajak urai
Sporthírek
röviden
Atlétika
 Lyon adott otthont a paraatléták
világbajnokságának. A hazánkat képviselő négy versenyzőből ketten a Váci
Reménység sportolói, Kálmán Krisztina
és Kanyó Zsolt. Mindketten két számban bizonyíthattak. A váci önkormányzat
segítségével VB-résztvevő versenyzők
közül Krisztina buzogányhajításban 15.
lett, súlylökésben idei legjobbjával szintén ezt a helyezést szerezte meg. Zsolt
előbb gerelyhajításban szerepelt. Legjobb dobása 25 méter 13 centis volt, ez
a 16. helyre volt elegendő. Súlylökésben
egyéni legjobb eredményével, 8 méter
81 centiméteres dobásával a 14. helyen
zárt. Mindkét váci világbajnoki résztvevő
edzője Szikora Gyula.

A váci Noé testvérek sikerétől hangos az idei kajak-kenus szezon. Szinte
nem volt hét, amikor valamelyik ﬁvér
győzelméről nem adhatott hírt a helyi
és országos sajtó.
A három ﬁatal tehetség eredményeivel lassan a világ élmezőnyébe tartozó
magyar kajakozás legjobbjai közé küzdi
fel magát. (A duisburgi felnőtt világbajnokságon, hazánkat a hosszú távú
versenyen Noé Milán képviselte.)
Még az idei sikersorozat előtt két évvel mindhárman megkapták a Vác Város
Sportjáért elismerést, fejlődésük azóta is
töretlen. Legfontosabb sikereik:

Evezés
 A velencei-tavi pályán rendezték meg
az evezősök országos bajnokságát.
A 114. alkalommal megrendezett viadalon
a Vác Városi Evezős Club felnőtt sportolói közül Galambos Péter volt a legjobb,
hiszen előbb a könnyűsúlyú, majd a
normálsúlyú férﬁ egypárevezősöknél
is aranyérmes lett. A nőknél a győztes
Gyimes Krisztina mögött két váci versenyzőnő ért a célba: dr. Szabó Katalin
második, Bácskai Dominika harmadik
lett. A két váci hölgy párosban ezüstérmet érdemelt ki. A zárónapon Galambos
Péter begyűjtötte harmadik aranyérmét
is, miután a férﬁ könnyűsúlyú kétpárevezősök mezőnyében klubtársával, Csiszár
Péterrel újabb bajnoki címet szerzett.

Képviselői
fogadóórák

Vácott született
váci lakosok:

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

Kiss Zsolt
Vác 6. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap első keddjén
17:00-19:00
Helye: Madách Imre
Művelődési Központ

Básti Ferenc és Fehér Szandra gyermeke:
Hunor, Mátyás Péter és Fidler Brigitta
gyermeke: Nóra, Pauman Márk és Árvay
Nóra gyermeke: Zsóﬁ a Nóra, Deák Miklós
és Homovics Emese gyermeke: Dorottya,
Pásztor Tibor és Németh Petra gyermeke:
Zoé Nóra, Moldovan Florin és Kiss Andrea
gyermeke: Maja, Gönczöl Zsolt és Kovács
Melinda gyermeke: Alexandra, Szotyori
Mátyás és Ülkei Hajnalka gyermeke: Aisa
Szinta, Lőrik István és Három Adrienn
gyermeke: Zalán István, Kiss Tibor és
Gergity Rita gyermeke: Emese Kamilla,
Bolka Balázs és Kisová Alzbeta gyermeke:
Vivien, Forrai Norbert és Czinege Nóra
gyermeke: Hanga, Kondér Tibor és
Miskolczi Katalin gyermeke: Olivér,
Kosdi Gyula és Bikkes Anna gyermeke:
Dániel, Németh Zoltán és Horváth Mónika
gyermeke: Rubina Amira, Lovas Sándor
és Kórizs Éva gyermeke: Milán, Sárközi
Renátó és Vasi Alexandra gyermeke:
Larina, Tolla Ivan és Gyurkovics Lívia
gyermeke: Riccardo, Sram Gábor és Veres
Judit gyermeke: Veronika, Müller Csaba és
Szalai Éva gyermeke: Farkas Milán, Biró
Marcell és Kovács Rita gyermeke: Emma,
Hirth Gergely és Kukta Brigitta gyermeke:
Noel, Botta-Dukát Zoltán és Lévai Andrea
lánya Katalin, Sör László és Kis Katalin
Éva lánya Réka, Mészáros Tamás és Kozsdi
Adrienn ﬁ a Máté, Simonyi Norbert és
Ványi Éva ﬁ a Bendegúz, Schmidt Zoltán
és Németh Lívia ﬁ a Barnabás. Gábor és
Petrovics Bernadett gyermeke: Lili Zsóﬁ a,
Németh Róbert és Gyurics Ágnes gyermeke:
Donát, Szabó Roland és Králik Katalin
gyermeke: Zsanna, Pozsonyi Richárd és
Saliga Marianna gyermeke: Inez, Medgyesi
Máté és Adamek Szilvia gyermeke: Máté
Kálmán, Wáhl Viktor és Baracsi Viktória
gyermeke: Viktória, Bakró Ádám és Takács
Melinda gyermeke: Ádám, Maka Róbert és
Boda Izabella gyermeke: Csenge Izabella,
Bénik Ákos és Váraljai Csenge gyermeke:
Zsuzsanna Mária, Pajor Attila és Medvés
Arabella gyermeke: Lotti, Skorka Tibor
és Berszán Ildikó gyermeke: Ágnes,
Marczin Örs és Bodó Erika gyermeke:
Zsóﬁ a, Nagy Péter és Sándor Gabriella
gyermeke: Botond, Tóth Attila és Pintér
Alexa gyermeke: Dárius Viktor, Mac An
Rí Alan Bryan és Péter Dóra gyermekei:
Tyson és Toby, Czeba László és Pintér
Györgyi gyermeke: Zsuzsanna, Mihajlik
György és Ronkay Margit gyermeke: Lilla
Karolina, Federics Norbert és Ujfalvi
Eszter gyermeke: Botond.

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

NOÉ BÁLINT
(született: 1993. 10. 03.): 2004 -ben
kezdett kajakozni a Váci Hajó SE
színeiben. Nyolc éve a magyar kajak
válogatott tagja. A 2010-ben megrendezett maratoni VB-n első helyezést,
2011-ben a brandenburgi ifjúsági világbajnokságon kajak egyesben 1000
méteren harmadik helyezést ért el.
Tavaly testvérével, Milánnal párban
megnyerte az U23-as kontinensbajnokságot, idén pedig aranyérmesek lettek
a Világjátékokon.
NOÉ MILÁN MIKLÓS

Budapesten az Ikarus Atlétikai Központban július utolsó hétvégéjén rendezték
meg a 118. felnőtt atlétikai országos
bajnokságot, amely érmes helyezést is
hozott a váci klubnak.
A Váci Reménység SE sportolói közül
öten álltak rajthoz a háromnapos viadalon. Közülük a férﬁ gerelyhajításban
Magyari Zoltán 69 méter 18 centiméteres dobásával a harmadik helyen végzett.

Polgármesteri
fogadóóra

(1990. 09. 28.): 2002-ben kezdett kajakozni a Váci Hajó SE színeiben. Nyolc
éve a magyar kajak válogatott tagja.
Sokszoros magyar bajnok. 2011-ben a
franciaországi maratoni EB-n négyesben harmadik helyezést ért el. Egy év

Kézilabda
 Dániában rendezték meg a junior
női kézilabda válogatottak kontinensbajnokságát. A magyar válogatott szövetségi kapitánya Hajdu
János volt, aki már többször irányította a váci női klub felnőtt csapatát
is. A csoportját és a középdöntőt is

múlva utánpótlás kategóriában kontinensbajnoki arany-, felnőtt korosztályban bronzérmet szerzett. Idén Bálinttal
megnyerte a Világjátékok páros maratoni számát, és résztvevője az augusztus
végi világbajnokságnak is.

párosban és négyesben is tagja volt
a világbajnoki címet szerző magyar
egységnek.
A fiúk edzője: Babella László
mesteredző.

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

NOÉ ZSOMBOR JÓZSEF
Mokánszky Zoltán
Vác város alpolgármestere
Ideje: minden hónap 1. és 3.
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda

(1995. 07.06.): 2001-ben kezdett el kajakozni a Váci Hajó SE színeiben. Öt
éve a magyar kajak válogatott tagja,
sokszoros magyar bajnok. 2011-ben a
Zágrábban rendezett Ifjúsági Európa
Bajnokságon kajak négyes 1000 méteren harmadik helyezést ért el. Idén
az Európa-bajnoki cím begyűjtése
után a korosztályos világbajnokságon

megnyerő magyarok az elődöntőben
szép sikert arattak Norvégia ellen,
ám a fináléban alulmaradtak az oroszokkal szemben.
Az ezüstérmes csapat keretének
négy váci tagja is volt: Bíró Blanka,
Ivanics Dóra, Szondi Zsófia és Virág
Noémi.

Kovács Ágnes
Vác 2. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden páros hónap első hétfőjén
14:00-15:00
Helye: Fidesz Iroda Vác,
Március 15 tér 16-18.
Mokánszky Zoltán
Vác 7. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap 2. hétfőjén
14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda
dr. 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

EREDMÉNYEK
Női kézilabda NB I
IPC Vác – MTK ______________20-18
Dunaújv. – IPC Vác __________ 26-22
IPC Vác – Eger _______________ 31-23
Érd – IPC Vác________________ 24-14
IPC Vác – Veszprém __________ 22-21
IPC Vác – Siófok _____________26-24
Férﬁ kézilabda NB I
PLER – Váci KSE ____________26-27
Váci KSE – Csurgó __________ 20-25
Szeged – Váci KSE __________ 29-20
Váci KSE – Tatabánya ________ 21-22
Labdarúgó Pest megye I. o.
Vác FC - Vecsés _______________ 6-0
Hévízgyörk – Vác FC __________ 0-4
Vác FC – Kisnémedi ___________ 5-0
Vác FC – Örkény ______________ 8-0
Tápiószecső – Vác ______________ 1-2
Vác FC – Érd _________________ 4-0
Törökbálint – Vác FC __________ 0-0

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

Házasságot kötöttek:
Vajta Miklós és Kepler Margit Alexandra,
Hrustinszky Zsolt és Csotó Krisztina,
Boda Viktor és Hruskó Éva, Juhász István
Zoltán és Könnyü Boglárka Márta, Kovács
András és Pajor Lilla, Prohászka Zsolt és
Fricz Brigitta Marianna, Zajácz László
és Besenyei Erzsébet, Füzik Norbert és
Nikolics Ildikó, Nagy Nándor Dániel és
Tumbász Erika, Szabó Attila és Reményi
Viktória, Sáray Viktor és Kormos
Dalma, Albrecht István Ádám és Szemán
Renáta, Madár Gábor és Kovács Márta,
Nagy Gábor és Varga Bernadett, Réti

István és Reyes-Sarkadi Carmen Amalia,
Okolicsányi Bence és Cseke Nóra, Glózer
Gergely és Koczur Vivien Tünde, Bosnyák
András és Vengring Anita, Somogyi Péter
és Zopcsák Gabriella, Csáki György és
Mezei Katalin, Nagy Ferenc és Miskolczi
Erna, Kupi Roland és Vitencz Klaudia,
Bai Péter és Hász Kitti, Botka Tamás és
Schrobár Zsóﬁ a, Szakos Gábor és Boros
Anikó Veronika, Jánosi Gergely és Mártai
Csilla, Kisdaróczi Gábor és Fehér Adrienn,
Hürkecz Imre és Kokavecz Éva, Szakos
Gábor és Boros Anikó Veronika, Jánosi
Gergely és Mártai Csilla, Kisdaróczi
Gábor és Fehér Adrienn, Hürkecz Imre és
Kokavecz Éva, Nyári Péter és Juhász Szilvia
Katalin, Ertsey József Attila és Bergmann
Brigitta, Fiedler Tamás és Pálfalvi Tímea,
Visy Géza István és Mayer Henriett,
Dobrocsi László és Kun Alexandra, Toldi
Krisztián és Vácy Emese, Mózes Gábor és
Szőllősi Zita Mária, Varga Dávid és Csölle
Katinka, Boda Attila és Somogyi Zsanett,
Németh Szabolcs és Bársony Bernadett,
Kántor Zoltán és Kókai Tímea, Viczián
Róbert és Kiss-Orosz Tímea Zsuzsanna,
Tövis László és Ebert Jennifer, Németh
Csaba és Zachinger Veronika, Gyurkó
András és Tóth Dóra, Schmidt Richárd és
Sinka Kornélia, Tóth-Pál János és Csepregi
Mariann, Fuchs Róbert és Szigeti Gyöngyi,
Strödter Jens-Roland és Kautz Eszter, Nagy
Zsolt és Andrékovics Nikoletta.

Elhunytak:
Sindely József (1949), Kalmár Sándor (1932),
Koczur Károlyné sz: Gálik Magdolna
Mária (1936), Batki Mihály (1933), Merena
Ferencné sz: Kollár Julianna (1931),
Dravucz Ferencné sz: Rácz Erzsébet
(1935), Virág József Tiborné sz: Mihucza
Róza (1945), Burik Géza (1938), Kiss
János (1937), Mester Endre Gusztáv (1932),
Nagyné Kovács Olga Erzsébet (1957),
Karaba Istvánné sz: Horváth Erzsébet
(1939), Várkonyi Győzőné sz: Kucsák
Éva (1943), Kozsuch Sándor (1951), Tarnai
János (1949), Péter Pálné sz.: Funk Mária
(1941), Szűcs László (1956), Bergmann
Istvánné sz.: Kubovics Erzsébet (1922),
Rés Istvánné sz.: Várszegi Margit (1926),
Szomjú János (1931), Farkas Istvánné sz.:
Gergely Erzsébet (1943), Szabó Sándor
(1949), Zajácz Jenőné sz.: Macha Valéria
(1926), Puporka Ferenc (1943), Farkas
Istvánné sz.: Gergely Erzsébet (1943),
Szabó Sándor (1949), Kudrács Jánosné sz:
Körmöndi Etelka (1925), Tóth Anna (1929),
Fazekas Rudolfné sz: Sára Julianna (1937),
Kőrösi Ervin (1958), Britkó János (1929),
Tóth László (1941), Varga István Árpádné
sz: Zachár Jolán Anna (1934), Lózs Jánosné
sz: Szabó Jolán (1951), Rácz Árpád János
(1960), Schoffer Sándor Ferenc (1935),
Csereklye László Nándorné sz: Markó
Rozália (1946), Vancsó Eduárd (1921),
Simon Gyula (1937), Veress János (1954),
Kolozsvári Józsefné sz: Unger Mária (1931),
Saár Lászlóné sz: Kajtor Mária (1946),
Gulyás Anna (1956), Angyal Gyuláné sz:
Kiszelák Magdolna (1922), Fülöp Gabriella
Etel (1935), Mucsi Józsefné sz: Szvoboda
Izabella (1942), Perlusz József Mihályné
sz: Takács Mária (1949), Szádoczki Imréné
sz: Gyetván Anna (1941), Bartyik János
Márton (1945), Csizmarik Béláné sz: Simák
Mária (1933).

