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•A képviselő-testületi ülések összefoglalója
•Testvérvárosi nyilatkozat
•Köszöntötték a pedagógusokat
•A Váci Világi Vigalom részletes programja

Júniusi kérdések
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 16-i ülésen egy interpelláció
hangzott el. Bóth János a főtéri Városház Galéria működéséről szólt, testületi döntést hiányolva és törvénytelen működtetést említve.
Az illetékes kormányhivatal munkatársának
politikai elkötelezettségére tett utalását mind a
polgármester, mind Pető Tibor alpolgármester
visszautasította. Fördős Attila továbbá hangsúlyozta: a korábbi szerződés nem felbontásra,
hanem módosításra került. Miután az interpelláló nem fogadta el a választ, szavazásra került
sor, amely alapján (10 igen, 4 nem) a testület
jóváhagyta a polgármesteri reagálást.
A kérdések sorát Jakab Zoltán kezdte, aki a
mélygarázsról folyó tárgyalásokról és a Váci Világi Vigalom szervezésének állásáról érdeklődött.
Váradi Iván Attila többek között a Földváry
téri lakók panaszát tolmácsolta, miszerint a
Gombás patak melletti áruház átépítésével eddig nem tapasztalt működési zaj lépett fel.
Katonáné Doman Erika hosszan sorolta a
korábbi időszakból azokat az ingatlan értékesítéseket, amelyek szerinte áron alul történtek
meg. Ezek bizottsági vizsgálatát szorgalmazta.
Bóth János a polgármesteri hivatal levélkezelését kritizálta egy konkrét ügy kapcsán.
Schmuczer Istvánné lakossági aláírásokkal ellátott levelet adott be, amely a Kosdi úti
vasúti aluljáró, illetve választókörzete utcái,
házai csapadékelvezetését kritizálták.
Kriksz István egy kisváci közterületen
feltűnt hangoskodó társaság megrendszabályozását sürgette.
Csereklye Károly több probléma között a
Hársfa utcai óvoda nyílászáróinak gondjaira
és a Kőhíd-lakópark elektromos ellátatlanságára hívta fel a figyelmet.
Bánhidi Péter a Nemzeti Összefogás Napjának váci megemlékezésén történt hangosítási gondokról, a művelődési központ színháztermének légkondícionálási problémájáról és
a főtéri túlzott autósforgalomról tett említést.
Kiss Zsolt két frekventált városi terület
szemetességét bírálta és örömét fejezte ki a fűnyírás ütemének felgyorsulása okán. Javasolta,
hogy az előző ciklusban Makrai Zsolt képviselő javaslatára a városi honlapon történő kaszálási ütemezési információkat újítsák fel.
Mokánszky Zoltán tolmácsolta a rendőrség kérését, hogy a lakosok jobban ügyeljenek
saját és szomszédjaik vagyonának óvására,
mivel megszaporodtak a bűncselekmények.
Balkovics Péter az uszoda vizes blokk
felújításának felemásságát kritizálta, illetve
a körzetében tapasztalható áramellátási hiányosságokat említette meg.
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viszont dr. Maruszki Gábor jegyző szerint nem
előterjesztésről, hanem határozati javaslatról van
szó. Kökény Szabolcs, a Költségvetési Kabinet vezetője ismertette, hogy milyen vonzatai vannak a
javaslatnak. Kiss Zsolt folyamatosan és hangosan
fejezte ki tiltakozását. Mint mondta: a likviditási
helyzetjelentés határozati javaslat nélkül került a
képviselők elé, ezért arról nem lehet megfelelő
felelősséggel szavazni. A polgármester többször
megkérte a városatyát, hogy nyugodjon meg és
fejezze be a képviselői státuszhoz nem illő viselkedést. Kiss Zsolt azonban továbbra is hevesen reagált. Emiatt Fördős Attila kénytelen volt szünetet
elrendelni. Ezt követően Kiss Zsolt elnézést kért a
viselkedéséért. Végül úgy döntött a testület, hogy
– a bizottsági tárgyalásokat követően – a július 7-i
testületi ülésre kerüljön vissza a téma.
Több napirendi pont vita nélküli megtárgyalása után a Naszály-Galga TISZK pénzügyi
támogatása ügyében a szükséges 85 milliós öszszeg forrásmegjelölése okozott gondot. Végül
– többek között a tíz egyéni választókerület
5-5 milliós felhasználási keretének megfelezésével – orvosolták a forráshiányt, így a polgármester aláírhatja a támogatói nyilatkozatot, de,
Kászonyi Károly javaslatára, csak ha a fő fenntartó megye is kifizeti a kötelezettségeit.
Vác városában a lakosság a kommunális adó
megfizetése mellett nem fizet szemétdíjat, mert
ezt a városi költségvetésből állták. Egy mostani
javaslat szerint a júliusi ülésig adatbázis készül
a szolgáltatást igénybe vevőkről, kialakítják a
számlázási rendet és a 2002-es rendelet módosításával minden igénybe vevő maga fizet a
szolgáltatásért augusztustól. A konkrétumokról
a testületi döntés júliusban várható. Nagy vita
alakult ki annak következményeként, hogy a
megye nem finanszírozza tovább az általa működtetett középiskolák tanulóinak Karacs Teréz
Kollégiumban való elhelyezését. A lecsökkent
létszám miatt erősen kérdésessé vált az intézmény további finanszírozhatósága, így a városi
fenntartása is. Többek között két oktatásban dolgozó képviselőnő – Schmuczer Istvánné szakbizottsági elnök és Katonáné Doman Erika – is a
megszüntetés ellen érvelt, végül polgármesteri
javaslatra – a bizottságokban történő tárgyalás
után – ez a döntéshozatal is júliusra került át.
Néhány további döntés röviden:
• ősztől a Földváry Károly iskolában 2-2, a
Radnótiban 1-1 csoporttal, illetve pedagógussal kevesebb lesz;
• meghosszabbításra került a Waldorf Alapítvánnyal kötött oktatási megállapodás;
• Vác csatlakozott egy hajózási projekthez;
• a Deákvári fasorból nyíló egyik utca elnevezése Üzem utca marad
A testületi ülés zárt tanácskozással ért
véget. A munkarend szerint következő ülés
július 7-én lesz, amikor 17 órától közmeghallgatásra is sor kerül.

•

A szüneteket és a zárt ülésrészeket nem
számítva is több mint hat órán át tárgyalt munkarend szerinti júniusi tanácskozásán Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
Napirend előtt Bánhidi Péter ismertette a
belvárosi forgalmi rend korlátozásokat, amelyek
a terület vízcsőcseréje miatt várhatók a közeljövőben. Bóth János is szót kért és újfent éles
szavakkal ostorozta a városvezetés működését,
klientúra kiépítéssel, botrányos döntésekkel
és a hivatali munka színvonalának csökkenésével jellemezte a kialakult helyzetet. Válaszában
előbb Pető Tibor alpolgármester hiányolta a
konkrétumokat, majd ő és Fördős Attila polgármester is visszautasította a vádakat. Kriksz István javaslatára a jelenlévők egyperces csenddel
adóztak a nemrég elhunyt Mádl Ferenc, korábbi köztársasági elnök emlékének. Kiss Zsolt egy
levél kapcsán a hivatal belső adminisztrációs
menetét kritizálta, majd köszönetet mondott a
holding vezetésének, hogy egy alsóvárosi veszélyes játszóhelyen gyorsan intézkedtek.
Napirend előtt megtudtuk továbbá, hogy
ugyan a püspökség visszalépett a várossal közösen kialakítandó népkonyha létrehozásától, ám a
tárgyalások egy más megoldás érdekében tovább
folynak. Hosszas ügyrendi vita bontakozott ki két
napirendi pont tárgyalása körül (Naszály-Galga
TISZK pénzügyi támogatása és a Karacs kollégium
esetleges megszüntetése), ezek végül a nyílt ülés
tárgysorában maradtak. A kezdés után egy órával
mind a 15 képviselő elfogadta a napirendet.
Az első napirendi pont megtárgyalását megelőzte a „Váci Mélygarázskárosultak” képviselőjének felszólalása, aki rendszeres tájékoztatást
kért a Főtér-Főutca program munkálatairól is.
A kérés kapcsán Grmela Judit közbeszerzési
referens bejelentette, hogy július 4-én várhatóan aláírásra kerül a szerződés a pályázatnyertes
beruházóval és elkezdődhetnek a Belváros építési munkái. Az első napirendi pontban négy
jelentkezőt hallgattak meg a Gazdasági Hivatal
magasabb vezetői állására kiírt pályázatának
ügyében, ám végül a titkos urnás szavazáson
egyikük sem kapta meg a szükséges szavazatszámot. A pályázatot ismét kiírták.
A költségvetési rendelet aktuális módosításában 121 millió forinttal növelték az idei büdzsé főösszegeit. Az önkormányzat likviditási
helyzetéről szóló tájékoztató éles, nem egyszer
személyeskedő és kényszerszünetekkel tarkított vitát hozott. Csuka István, a Gazdasági és
Városüzemeltetési Bizottság elnöke a pénzügyi
nehézségeket enyhítendő három részből álló intézkedési csomagot terjesztett be. Ebben három,
nem kötelező városi feladat: a közalkalmazotti
cafetéria, az elkülönített alapok, és a szervezetek támogatásának időleges zárolását javasolta,
mintegy 165 milliós összegben. Pető Tibor szerint is azonnali beavatkozásra van szükség. Bóth
János szerint az előterjesztés módja szabálytalan,

Váci Hírnök

Testületi viták
a gazdasági helyzetről

Május utolsó hétfőjére rendkívüli testületi
ülést hívott össze városunk polgármestere. A
tanácskozásra szóló meghívóban egy napirendi pont szerepelt: a város és a Naszály-Galga
TISZK kapcsolata. A kezdéskor Jakab Zoltán
aggályait fejezte ki az összehívás szabályszerűségével kapcsolatban. Szünetet követően dr.
Maruszki Gábor jegyző megállapította, hogy
az érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat – helytelenül - a hatályos Önkormányzati Törvénynél szigorúbban rendelkezik a témában, így utóbbit kell mérvadónak tekinteni.
Azaz: a polgármester összehívhat testületi ülést.
Ezt követően zárt ülésre rendelték a vitát.
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Címzetes váci háziorvosok
Az Országos Alapellátási Intézet évente megrendezi a Háziorvosi Napokat, melyek sorában
az idei a tizedik konferencia volt.
A rendezvény keretében elismerések átadására is sor került.
Városunk három köztiszteletben álló orvosa hosszú évtizedeken át gyakorolt, magas

VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS
IPOLYSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Váci Hírnök

•
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EGYÜTTES NYILATKOZATA
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Mi, Ipolyság Város Képviselő-testülete és Vác Város Képviselő-testülete a mai napon együttesen elfogadott és írásba
foglalt nyilatkozattal erősítjük meg a városaink között 2004 óta
fennálló testvérvárosi együttműködést.
Kinyilvánítjuk, hogy városaink polgárait örömmel és büszkeséggel töltik el az intézményeink – különösen a kultúra, a közgyűjteményügy, az oktatás és a sport szervezetei – között eredményesen
működő kapcsolatok. Megerősítjük, hogy e folyamat fenntartása, jövőbeli fejlesztése az elkövetkező években is indokolt és kívánatos.
Örömmel állapítjuk meg, hogy a településeink között létesített
testvérvárosi együttműködés keretében az eltelt időszakban számos művészeti, tudományos és civil csoport képviselte értékeit a
testvérvárosban, ezzel sikeresen és eredménnyel járulva hozzá a
polgáraink közötti egyetértéshez, egymás életének, kulturális és
történeti kincseinek megismeréséhez és kölcsönös elfogadásához.
Együttesen fejezzük ki azon szándékunkat, hogy az Ipolyság
és Vác között élő és működő testvérvárosi egyezményt a következő évekre nézve is fenntartjuk, lehetőségeinkhez mérten az
eddig együttműködéssel közvetlenül nem érintett szakterületek
tekintetében legjobb tudásunk szerint, valamint polgáraink, népeink érdekeinek szem előtt tartásával még tovább fejlesztjük.
Kelt Vácott, az Önkormányzat hivatalos Tanácskozó Termében
2011. év május havának 23. napján
Fördős Attila
Vác Város Polgármestere

Lőwy János
Ipolyság Város Polgármestere

Az 1920-as trianoni szerződés
91. évfordulójára emlékeztek a Duna-parti Országzászlónál a váciak a
Nemzeti Összefogás Napján.
A Polgármesteri Hivatal és a
Madách Imre Művelődési Központ
által rendezett ünnepség a Himnusz
közös eléneklésével kezdődött, majd
Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő emlékezett meg a
szerződés következményeiről, valamint ismertette a Parlament emléknappal kapcsolatos döntéseit. Fördős
Attila személyes emlékeit idézte fel
gyermekkorából. Városunk polgármestere javaslatát is megosztotta a je-

lenlévőkkel, melyben sürgette, hogy a
jelenlegi szövetségi kötelékeken belül
egy, a magyarságot egységbe forrasztó kötelék is kialakításra kerüljön.
Az ünnepi beszédet Takaró Mihály irodalomtörténész tartotta. Ebben célként tűzte ki a magyar nemzetért felelősséget érzők számára,
hogy dicső múltunk egy darabja
helyreállításra kerüljön. Véleménye szerint, bár a határok minden
bizonnyal már megváltoztathatatlanok, ám az egység megteremthető.
Végigvezette a hallgatóságot azon
folyamaton, mely során a gyász napjából június 4-e ünneppé válhatott.

Pedagógusaink köszöntése

színvonalú, kitartó szakmai
munkája elismeréseként „címzetes háziorvosi” kitüntetésben részesült. A kitüntetettek:
dr. Dudás Éva házi gyermekorvos, dr. Áfra Tamás háziorvos és dr. Bea Mátyás területi
ellátási kötelezettség nélküli
háziorvos.

Hazánk immár több mint fél
évszázada június első vasárnapján
ünnepli a „nemzet napszámosait”,
az oktató-nevelő munkában tevékenykedő pedagógusokat.
Vácott június másodikán a Madách Imre Művelődési Központban
köszöntötték a város tanintézményeiben dolgozókat. A program az
Emeleti Galériában a pedagógusok
alkotásaiból összeállított tárlat megnyitójával indult. A kamarateremben
megrendezett ünnepségen városunk
polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében kiemelte azt a
nagyszerű, önfeláldozó és lelkiisme-

retes oktató-nevelő munkát, amely
az ismert nehézségek ellenére is naponta tapasztalható a pedagógus társadalomban. A rendezvényen megjelenteket kérte arra, hogy vigyék el a
városvezetés, a váci lakosok és nem
utolsósorban a gyermekek köszönetét a Vácott tevékenykedő több mint
ezer kollégájuk számára is.
A hagyományoknak megfelelően az ünnepség folytatásaként
színes kulturális műsorral kedveskedtek a gyermekek. Óvodások,
általános iskolások, valamint középfokú oktatási intézmények tanulói
fejezték ki így hálájukat a pedagógu-

A megemlékező ünnepi szavakat emlékműsor követte. Ezen
közreműködött a Fónay-HumániaTársulat, a Váczi Néptáncegyüttes
és Toldi Tamás énekes. A Duna-parti megemlékezés végén a jelenlévők
virágok és koszorúk elhelyezésével,
valamint gyertyagyújtással emlékeztek meg 1920. június 4-ről.

A központi ünnepségen túl
további események alkották a váci
Nemzeti Összefogás Napjának programját. Az ünnepséget megelőzően
filmvetítésre került sor a Credo Házban, majd az est zárásaként a művelődési központban a Magyarkanizsai
Udvari Kamaraszínház adta elő a
Magyar Piéta című színművet.

soknak. A Kisvác-Középvárosi Óvoda Nyár utcai tagintézményének
nagycsoportosai Mikesi Zoltánné
és Kovácsné Lajos Edit felkészítő
pedagógus segítségével adták elő
nagysikerű dalos játékcsokrukat.
Majd a Radnóti Miklós Általános
Iskola nyolcadikos diákja, Csernák
Dóra szavalatát a Kabóca citerazenekar előadása követte. I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola
és Karacs Teréz Kollégium tanulói
irodalmi-zenés műveken keresztül
idézték fel a tanítói pálya szépségeit.
Zárásként a Bartók Béla Zeneiskola
növendékei zenés összeállításában
Uracs Zsuzsanna hárfa előadása,
Brezanóczy János operaáriája és az
ütőhangszeres csoport produkciója
ragadtatta tapsra a vendégeket.
Következett a különböző kitüntetések, elismerések átadása. A díjakat
és ajándékokat Fördős Attila polgármester, Mokánszky Zoltán alpolgármester, Schmuczer Istvánné, a városi
önkormányzat szakbizottsági elnöke
és Szabó Ferenc, a helyi pedagógus
szakszervezet titkára adta át.
Vác Város Önkormányzat Képviselő –Testülete kiváló pedagógiai munkájuk elismeréseként „Váci Katedra”
Pedagógiai Díjat adományozott:
- Bükiné Szalay Ágnes tanárnőnek a Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
pedagógusának;

- Csikós Tóth Ágnes tanárnőnek, a
Bernáth Kálmán Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakképző Iskola
pedagógusának;
- Rudolf Ferencné óvónőnek, a
Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény pedagógusának;
- Tekes Rozália tanítónőnek, az
Árpád Fejedelem Általános Iskola
pedagógusának és
- Vásárhelyi Péterné óvónőnek, a
Deákvári Óvoda pedagógusának.
A továbbiakban 34-en vehették
át Vác Város Önkormányzat Művelődési és Oktatási Bizottságának
jutalmát az eredményes felzárkóztató, képességfejlesztő és tehetséggondozó munkáért és heten kapták
meg a „Pedagógus Szolgálati Emlékérmet”. Az oktatást segítő munkáért kitüntetésben részesült a sok
éves odaadó, lelkiismeretes munkája alapján:
- Kiss Lászlóné /Szűcs Erzsébet/, a
Kisvác -Középvárosi óvodából és
- Murányi Ferencné, a Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégiumból.
Végül Konrád Edéné tanárnő,
az Árpád Fejedelem Általános Iskola
pedagógusa, 40 éves szakszervezeti
szolgálatáért az Eötvös József Emlékplakett ezüst fokozatát vehette át.
(A kitüntetettek teljes névsora
a www.vac.hu weboldalon megtekinthető.)
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A folytatásban előbb Zomborka Márta közművelődési és közgyűjteményi referens prezentációja következett Vác történetéről,
nevezetességeiről. Ezt egy újabb
bemutató követte, amelyben
Mándli Gyula váci könyvtárigazgató, Ipolyság díszpolgára idézte
fel a két testvérváros közös múltját, korábbi kapcsolatát. A közös
testületi ülés végén a két delegáció tagjai kölcsönösen ajándékkal
kedveskedtek egymásnak.
A felvidéki küldöttség a nap
folyamán sétát tett Vác főterén,
megtekintette az Egyházmegyei
Gyűjteményt, látogatást tett a Szérűskerti Iskolavárosban, majd közös ebéddel zárta a programját.

nagy együttérzéssel viseltetnek
a közel-keleten lévő, európai típusú demokráciát építő Izraellel
kapcsolatban.
A nagykövet asszony megköszönte a meghívást és örömét fejezte ki, hogy részt vehet
az ünnepségen. Büszkén említette, hogy fejlett, jól működő
országot építenek demokratikus keretek között, gazdag hagyományokkal és kultúrával.
Az ünnepség keretében
Deutsch Gábor író megnyitotta
az Ima Harmatért című kiállítást,
amely Kapolka Gábor a budapesti ortodox zsidó közösség mindennapjairól szóló fotósorozatát
mutatja be. Az ünnepség kulturális műsorral és fogadással zárult.

•

Május 23-án Vácra látogatott
szlovákiai testvérvárosunk, Ipolyság (Sahy) önkormányzatának
képviselő-testülete.
A delegáció Lőwy János polgármester vezetésével közös
testületi ülésen vett részt Vác
Város Önkormányzat Képviselő-testületével. A vendégeket
Fördős Attila polgármester köszöntötte, majd megállapította,
hogy a fogadó grémium határozatképes. Hasonló bemutatásra
és létszám megállapításra került
sor a vendégek részéről is, majd
a váci városvezető ismertette azt
a közös nyilatkozatot, amelyet
aztán mindkét polgármester ellátott aláírásával.

Izrael állam függetlenségének 63. évfordulója alkalmából
május 22-én Vácra látogatott az
ország magyarországi nagykövete, Aliza Bin-Noun.
A nagykövet asszonyt a Városháza előtt Fördős Attila polgármester fogadta, majd egy
zártkörű megbeszélés után a Zsinagógában rendezett ünnepségre vonultak a résztvevők. Itt Turai
János, a Váci Zsidó Hitközség
elnöke üdvözölte a vendégeket,
majd ismertette Izrael megalakulásának előzményeit és körülményeit. A váci polgármester köszöntő beszédében párhuzamot
vont a két ország államiságában
elszenvedett megpróbáltatásai
kapcsán és kiemelte: a magyarok

A Nemzeti Összefogás
Napja Vácott

Váci Hírnök

Összevont testvérvárosi Nagyköveti látogatás Vácott
testületi Vácott

5

Köszönet a
tűzoltóparancsnoknak

Sokszínű programokkal várta gyermeknapon a váci Madách Imre Művelődési Központ
a tartalmas és játékos időtöltésre vágyó gyerekeket. A több helyszínen megrendezett egész
napos programon a kicsiknek lehetőségük volt
többek között betekintést nyerni a városi tűzoltók, a mentők, valamint a rendőrök munkájába
is, akik évről-évre mindig ingyenesen vállalják a
kicsiknek szóló bemutatókat. A városi gyermeknapon három korcsoportban aszfaltversenyt is
rendeztek, ahol a művelődési központ dolgozói
összesen 11 díjat osztottak ki a gyerekek között.
A gyermeknapon az intézmény több, mint ezer
látogatót fogadott.

Holland diákok a Juhászban
Másfél évtizedes cserekapcsolat keretében
holland iskolások érkeztek a Juhász Gyula Általános Iskolába. Tavaly a váci iskola diákjai utaztak a
holland Wierden város testvérintézményébe. Az
iskola azért tart a rendszerváltás óta kapcsolatot
osztrák és hollandiai iskolákkal, hogy a tanulók
gyakorolhassák az idegen nyelveket és jobban
megismerjék más országok szokásait.

Tanulmányi verseny hallássérülteknek
Lezajlott a hallássérült tanulók országos tanulmányi versenye. A több évtizedes hagyománynyal rendelkező tudáspróbára idén 62 diák érkezett városunkba. A váci Cházár András Többcélú
Közoktatási Intézményben a délelőtti versenyek
után délutánonként kirándulást szerveztek a
gyermekeknek.
Az intézet Zichy utcai tagintézménye fennállásának 50. évfordulóján felvette Pivár Ignác,
egykori gyógypedagógus nevét.

A könyveket ünnepeltük
Az Ünnepi Könyvhét váci eseményeként
második alkalommal került sor június első
hétzáróján a Váci Ünnepi Könyvhétvégére.
Az előző évi sikeres bemutatkozás után
idén is hasonló keretek között, ám több újdonsággal színesítve rendezte meg a programot Vác Városi Levéltára. Az idei díszvendég
Vác egyik testvérvárosa, Székelyudvarhely
volt. Az ünnepélyes megnyitón Horváth
Ferenc levéltár igazgató köszöntője után
városunk polgármestere nyitotta meg az
eseménysorozatot. Beszédében felidézte a
hazai könyvhetek történetét, majd kiemelte
a könyvek és az olvasás fontosságát. A folyta-

Kisﬁlmek a
könyvtárról

Petőfis tanév végi gála
A művelődési ház nagytermében rendezte
meg a hagyományos tanév végi gálaműsorát a
váci Petőfi Sándor Általános Iskola. A tanévzáró sulipódium már 10 éve hagyomány az intézményben. Az első időszakban még a Petőfi iskola épülete adott otthont a rendezvénynek, de az
utóbbi években már -a nagy érdeklődés miatt - a
művelődési központ dísztermében nézhetik végig a tehetséges diákok bemutatóit az érdeklődő
szülők, rokonok, ismerősök és barátok. Az est
bevételét az iskola alapítványa hasznosítja majd.
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Pályázatot zárt a Madách Gimnázium
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Lezárult az „Emlékpontok” elnevezésű országos oktatásfejlesztési program, amelyben a
váci Madách Imre Gimnázium tanulói és tanárai
is részt vettek. A nyolc hónapon át tartó audiovizuális emlékgyűjtés során a diákok mintegy 79
riportfilmet készítettek idős emberekkel, akik
az elmúlt évszázad jelentősebb eseményeit mesélték el saját élményeik alapján. A projektzáró
konferencián a filmeket készítő diákok és tanáraik számoltak be nem mindennapi élményeikről és tapasztalataikról.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Vác Város Képviselő-testülete (2600 Vác,
Március 15. tér 11.) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A
§-a alapján pályázatot hirdet Vác Város Önkormányzat Gazdasági Hivatala hivatalvezető beosztás ellátására az alábbi feltételekkel:

III. osztályú Honvédelemért Kitüntető
címet adományoztak Hamarné Kismartoni
Adriennek, a Madách Imre Művelődési Központ igazgatóhelyettesének. A Magyar Honvédelem Napja alkalmából a díjat a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára
ünnepélyes keretek között adta át a Stefánia
Palotában. A kitüntetés a magyar katonai hagyományokat őrző és ápoló, valamint a honvédelemet erősítő társadalmi szervezetek,
önkormányzatok és nyugállományú klubok
kezdeményezésére, a Társadalmi Véleményező Bizottság javaslatára, a honvédelem ügye
érdekében huzamos ideje végzett kiemelkedő tevékenységért adományozzák.

Új igazgató a Királyban
Szakszik Ákos ezt követően megköszönte a mindenkori városvezetésnek és képviselő-testületnek a segítséget, valamint háláját fejezte ki a váci tűzoltóállománynak az
irányítása alatt mutatott hősies helytállásért, szorgalomért és kitartásért.

Közlekedési rajzok az
Közlekedési
aszfalton

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás 5 év határozott időre, 2011.
október 01-től 2016. szeptember 30-ig szól.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú szakirányú iskolai végzettség
(pénzügyi, gazdasági)
• Legalább 5 év szakmai, és vezetői gyakorlat

Egy uniós pályázat segítségével készültek el azok a kisfilmek, melyek a váci Katona Lajos Városi Könyvtár szolgáltatásait és
részlegeit mutatják be.
A „Kaland a Bibliothecában, avagy egy
váczi család különös könyvtári kalandjai”
című alkotást a könyvtár megbízásából az
ES Televízió készítette. Szereplői között a
Fónay-Humánia-Társulat művészeti vezetője, Ruzicska László és lelkes lokálpatrióta
váciak ismerhetők fel.
A kisfilmeket - melyek Vác 100 évvel ezelőtti világát és a jelent egy háromgenerációs
család
szemszögéből
mutatják be – az ES Televízió több
alkalommal vetíti majd adásaiban, illetve
letölthető a következő internetes elérésen:
estv.hu/download.php?view.386.

A pályázatnak tartalmazni kell:
• Részletes szakmai önéletrajz,
• Vezetői elképzelés, program,
• Végzettséget igazoló oklevél(ek) másolata,
• Vezetői gyakorlat igazolása,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részvevők a pályázati anyagba betekinthetnek,
• Vagyonnyilatkozat-tétel vállalása
A pályázat benyújtásának határideje:
2011. augusztus 19.
A pályázat elbírálásának határideje:
2011. szeptember 22.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot Vác Város Jegyzőjének címezve
kell benyújtani (2600 Vác, Március 15. tér 11.)

Változás történt a váci székhelyű Király
Endre Ipari Szakiskola, Szakközépiskola és
Kollégium igazgatójának vezetői székében.
Az intézményfenntartó Pest Megyei Közgyűlés május 27-i ülésén döntött a pályázatról,
amelynek során a két jelentkező közül, a régi
igazgató ellenében Imre Zsolt nyerte el öt
évre a megbízatást.

Sikeres volt az Egészségtábor pályázat
Kihirdették az Egészségtábor pályázat idei
győzteseit. A képzőművészeti versenyre a váci
kistérség településeiről több mint száz pályamű érkezett. Az alkotásokból a művelődési
központ folyosóján kiállítás nyílt. Az évente
meghirdetett pályázat célja az általános iskolás
korosztály környezetvédelmi, drogmegelőzési
és közlekedésbiztonsági nevelése. A pályázat
révén harminc diák ingyenesen vehet részt a
négy napos balatoni táborban.

Gyermektáborok

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony.

A csecsemőgondozásban is élen
Az Árpád iskola csapata nyerte a Vöröskereszt csecsemőgondozó versenyének megyei fordulóját. A megmérettetésnek a váci Selye János
középiskola adott otthont. Az általános iskolásoknak a babaápolással kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudásukról is számot kellett adniuk, a legtöbb pontot gyűjtő váci csapat pedig június első
hétvégéjén az országos versenyen is megmutathatja, hogyan tudnának ellátni egy kisgyermeket.

tásban Hermann Gusztáv Mihály történész
tolmácsolta a székelyudvarhelyiek üdvözletét, majd Szabó Sándor gitárművész virtuóz
játékában gyönyörködhettek a jelenlévők.
A két nap alatt bemutatók, kulturális
műsorok és előadások adták a program legfontosabb tartalmát, továbbá bemutatták a
Katona Lajos Városi Könyvtárról készült
ismertető kisfilmet is. Újdonságként a diákoknak lehetőségük volt arra, hogy megunt
könyveiket, cd-iket csereberélhessék. Az
ünnepi könyvhétvégén a kedvezményes
könyvvásáron kívül minden levéltári kiadvány is akciós áron volt beszerezhető.

Mint ismeretes, Szakszik Ákos nyugállományba vonulása miatt váltás történt a váci
tűzoltóparancsnoki poszton. (A képviselőtestület az új parancsnok kinevezéséig Ürmösi Károly őrnagyot bízta meg a feladattal.)
A városházán ünnepség keretében köszönte meg a városvezetés a leköszönő tűzoltó alezredes munkáját. A váci állomány
képviselői és a meghívott vendégek előtt
Fördős Attila polgármester ismertette
Szakszik Ákos szakmai életpályáját majd
meleg szavakkal köszönte meg azt a kiváló,
emberséges és elhivatott munkát, mellyel
az immár szolgálati nyugállományba vonult parancsnok Vác városáért és az itt élő
emberekért tett. Miután a polgármester
kellemes pihenést és jó egészséget kívánt,
ajándékként egy névre gravírozott aranyozott Szent Flórián (a tűzoltók védőszentje)
képet, illetve egy aranyozott tűzzománc
tűzoltó-címerrel díszített pezsgőspohár
készletet nyújtott át az ünnepeltnek.

Honvédelmi elismerés

Hagyományteremtő versenyt szervezett a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Baleset-megelőzési Bizottsága 2011. május
30-án Vácott. A nyári vakáció a gyermekek
számára nagyobb szabadságot és kalandokat ígér, ugyanakkor veszélyeket is rejt magában. A váci Duna-parton 23 általános- és
középiskolás csapat készített látványos,
“beszédes” rajzokat arról, hogy mit jelent
számukra a biztonságos közlekedés, ha gyalogosként kilépnek az utcára, beülnek szüleik mellé az autóba, vagy éppen kerékpárral, önállóan közlekednek. Az elkészített
művek – melyeket közlekedési szakemberekből és művészekből álló öttagú zsűri értékelt - jól tükrözték napjaink közlekedési
problémáit, rávilágítottak mind az autóval,
mind a gyalogosan közlekedők figyelmetlenségére, a balesetek főbb okaira. Az alsó
tagozatosok versenyét a Petőfi Sándor Általános Iskola „Rolleres lányok” csapata nyerte, második helyezett a „Zebrák”, harmadik
helyezett a „Váci Ufók” csapata lett.

A felső tagozat eredményei:
I. Pulikutyák
Juhász Gyula Általános Iskola
II. Neo Primo
Radnóti Miklós Általános Iskola
III. Giokonda
Kittenberger Kálmán Általános és Mű
vészeti Iskola
A középiskolások eredményei:
I. Dominó
Selye János Szakközépiskola
II. Pacal
Madách Imre Gimnázium
III. Boronkay RC
Boronkay György Műszaki Középiskola
és Gimnázium
Munkájáért különdíjat kapott a Cházár
András Többcélú Közoktatási Intézmény
„Szivárvány” csapata, és a Táncsics Mihály
Mezőgazdasági Szakképző Iskola „Mosómedve és társai” csapata.

Idén nyáron is több váci szervezet és intézmény hirdet ingyenes nyári táboroztatást gyerekeknek. Ebben az évben a váci Árpád Fejedelem Általános Iskola szervez napközis tábort
az iskolásoknak, valamint június második hetében lesz a Mosolytábor a váci baptista szeretetszolgálat szervezésében,. A püspökszilágyi
nyári gyermektábor ezúttal ugyan elmarad,
viszont a váci Gyermekjóléti Szolgálat július
4-e és 8-a között várja a játékos kikapcsolódásra vágyó gyerekeket. Jelentkezni az iskolákban,
illetve a nyári táboroztatást szervező váci Gyermekjóléti Szolgálatnál lehet.

Elkészültek a reklámfilmek
A Madách Imre Művelődési Központ
2010-ben pályázatot nyújtott be a Nemzeti
Kulturális Alaphoz három reklám-propaganda
célú kisfilm elkészítésére. Az intézmény a reklámfilmek elkészítésére a pályázaton maximálisan kapható összeget, 300.000 Ft-ot nyert el. A
támogatási összegből a Váci Tavaszi Fesztivál,
a Közösségi élet a művelődési központban,
valamint a Váci Világi Vigalom témakörében
készült film. Az elnyert összeg ugyan szerény
audiovizuális megoldásra adott lehetőséget,
de már az is komoly eredmény, hogy a közművelődési szféra lehetőséget kapott marketing
célú támogatásra. A filmek – melyek elkészítésében közreműködött a B1Film – többek között az intézmény www.mimk.vac.hu címen
elérhető weboldalán is megtekinthetők.
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Fördős Attila
Vác Város polgármestere
Gável testvérek

10:00

Musical Revü
Hungarikum

Szakcsi Lakatos Béla
Két úr szolgája –
Pannon Várszínház

Silverstar Művészképző Iskola

DDC művészetek
udvara

Made In zenekar

TRIO A

„Víg-Vác” – kabaré

Tini Dance Team

Kukamese
– Fogi Színház

DDC művészetek
udvara

Váci Szimfonikus
Zenekar

18:30
Barokk jelmezverseny

DDC művészetek
udvara

Hortus Musicus
Singers

Sallay Edit – musical

Nyegrán családi
koncert

Bartók Béla
Zeneiskola

Dj Dominique

21:30
Keresztes Ildikó Band

Kitti Live zenekar

MAN Diner

Dunakanyar
Szépe

Duna-parti
nagyszínpad

Tűzijáték

Neoton Família
Sztárjai

Ismerős Arcok zenekar

Sárdy-Papp n.b.b.

Legszebb Férﬁkor
zenekar

Duna-parti
nagyszínpad

Vass árn
Va
á rn ap
ap

Dónusz Katalin és
tanítványai

Joker zenekar

Bikini zenekar

Dunakanyar Hangja

Duna-parti
nagyszínpad

S zo m b a t
Szombat

A klasszikustól a tangóig
– fuvola- gitár műsor

Nagy Nándor
– ütőhangszerek

Bartók Béla
Zeneiskola

Csuka Ágnes –
Lachegyi Anna

Custos Viol Consort

Bartók Béla
Zeneiskola

Haelo zenekar

D’Archangel zenekar

Countaktus Country
zenekar

Opylon zenekar

Sunny Boy és az
Angyalok

Konkrét zenekar

Matematica zenekar

Rock színpad
(Zenepavilon)

Patrióta zenekar

All About

Éjjeli Járat zenekar

Gigmaker zenekar

Aikido bemutató

Rock színpad
(Zenepavilon)

Crockodeal – utcabál

Végtelen zenekar

Derby zenekar

Rock színpad
(Zenepavilon)

Újharmónia
Fúvósegyüttes

Kézműves foglalkozás

Katáng együttes

Kézműves foglalkozás

Városháza udvara

16:30
Váci Fiúk zenekar

Kézműves foglalkozás

Ficak Bábszínház

Kézműves foglalkozás

Városháza udvara

Barokk lakoma

Városháza udvara

Heidrich Roland
– Ferences templom
Vivaldi Kamarazenekar
– Zsinagóga
Szepes András
– Evangélikus templom

Dr. Bednarik A.
– Ferences templom

Templomi
hangversenyek

Szent Cecília Kórus
– Székesegyház

Barokk kamarazene
– Evangélikus templom

Templomi
hangversenyek

– Fehérek temploma

(Váci Szimfonikus Zenekar)

Nyitóhangverseny

Templomi
hangversenyek

A SZERVEZŐK A MŰSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJÁK! TOVÁBBI RÉSZLETEK: www.vacivigalom.hu CÍMEN ELÉRHETŐ WEBOLDALON.

23:00

22:00

21:00

20:00

19:00

18:00

17:00

16:00

15:00

14:00

13:00

12:00

Váci Városi
Fúvószenekar
Ecseri Szlovák
Folklóregyüttes
17:30
Görög Zenei Körutazás

Március 15. tér

Kezdési
időpont

11:00

Madarak
Házibulizenekar

„Te rongyos élet”
- operett gála

Varga Miklós és a Band

Kárpátaljai
Néptáncegyüttes
Kárpátia
Folklóregyüttes
17:30
Nagyon Ütősök

Német nemzetiségi
műsor

Március 15. tér

Pedrofon – utcabál

Szabó Mariann és a
Groovy zenekar

Nyitóceremónia

Váci Ifjúsági
Fúvószenekar
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Március 15. tér

Kívánok Önöknek örömteli találkozást, jó szórakozást, tartalmas
kikapcsolódást és feledhetetlen
Váci Világi Vigalmat!

Kezdési
időpont

Örömmel invitálom Önöket a
XIX. Váci Világi Vigalom eseményeire. Hétköznapokat követően július
utolsó péntek, szombat, vasárnapja
Vácon minden évben ünnep, mely
reményeink szerint ismét a tartalmas
kikapcsolódást nyújtja a legtöbbek
számára. A Váci Világi Vigalom, mint
kulturális fesztivál, olyan eseménynyé vált hazánk nyári rendezvényeinek sorában, amely méltán vívott ki
magának hírnevet, elismertséget az
ország hasonló programjai között.
Ami még ennél is fontosabb, hogy a
Vigalmat az itt élők érezhetően szeretik, várják, hiszen kiváló művészek
látogatnak városunkba, s természetesen láthatjuk, hallhatjuk helyi kiválóságainkat is. Nem titok, hogy a
hétköznapok során nehéz gazdasági
örökséget cipelünk, mégis úgy gondoltuk, egy évben egyszer meg kell
ajándékozni az itt élőket, olyan kulturális és művészeti produkciókkal,
melyek belépőjegyeit nem mindenki engedhetné meg magának, pedig
mindenki megérdemelné.
Szóljanak a fanfárok, zengjenek
a kórusok, dübörögjenek a rock
bandák, kinek úgy tartja kedve, akár
táncra is perdülhet. Sokak örömére
az idei évben is megcsodálhatjuk
az Erdélyből érkező kézművesek
portékáit, a csembaló mellett, megannyi műfajt és hangszert, könnyed
néptáncosainkat és a templomi
hangversenyek komolyságát. Gondolva a családokra, hadd ajánljam figyelmükbe a gyermekprogramokat,
s ha már a kicsiknél tartunk akár velük együtt – és számos kiállítás között- érdemes megtekinteni az idei
évtől Vácott otthonra talált Sajdik
Gyűjteményt is.
A Vigalomra mindig élmény kilátogatni, hiszen a színvonalas programok mellett, szinte minden kedves
ismerőssel találkozunk. Öröm számunkra az is, hogy számos váci család –e napokban fogadja távolabbról érkező és szeretett vendégeit,
kérem, legyenek büszkék Vácra és
a rendezvények mellett, ha idejük
engedi, mutassák meg a hozzánk
látogatóknak 1000 éves városunk
minden szépségét.

Pén t ek
Péntek

Kedves Vendégeink!
Kedves Váciak!

Július
Július 2. szombat Helyszín: Március 15. tér

Főtéri Zenés Hétvégék - Könnyűzenei koncertek
17 óra Queen Unplugged Project
19 óra Revans Blokk lemezbemutató koncert
21 óra Piroska és a Farkasok koncert

Vác, ahogyan
kevesen látjuk

Tumbász András fotóművész rovata

Kormányablak
INTEGRÁLT KORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Híradó
Rock-sotry
Spiritusz
Film
Híradó

kedd

Madách Imre Művelődési Központ
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: (27)316-411, (27) 518-200,• Jegypénztár: (27) 518-206
E/mail: informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu
Felelős kiadó: Iványi Károlyné igazgató
További jegyértékesítés:
Tourinform • 2600 Vác, Március 15 tér • Tel: (27)316-160
www.tourinformvac.hu
Ticketportál - Home-Ticket szolgáltatással • www.ticketportal.hu

20:00 Híradó
20:20 Katolikus magazin
– vallási műsor
21:00 Rock-story
21:30 Spiritusz
21:40 Film
23:00 Híradó
szerda
18:00 Hetedhét Magazin
– magazinműsor Fót
térségéből
19:00 Hetedhét Magazin
20:00 Híradó

20:50
22:10

Nagyító
– hírháttérműsor
Film
Híradó

csütörtök
20:00 Híradó
20:20 Hazai
– kulturális magazin
20:50 Nagyító
– hírháttérműsor
21:15 Film
22:30 Híradó

péntek
20:00 Híradó
20:23 Hazai
– kulturális magazin
20:53 187. Pest megyei
magazin
21:23 Film
22:37 Híradó

Az Önhöz legközelebb eső Kormányablak:

Pest Megyei Kormányhivatal
Váci Ügyfélszolgálata
2600 Vác, dr. Csányi László krt. 16. (a Magyar Államkincstár épületében

Nyitva tartás: munkanapokon 8:00-20:00-ig

A Kormányablakban többek között
• ügyfélkaput létesíthet,
• egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat intézhet,
• családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támogatás, családi
pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás),
• tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, illetve gyermekgondozási díj igényléséről, a Magyar igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésről,
• megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap másolat és
térképmásolat elektronikus lekérdezésével.
Az ügyfélszolgálatok további ügyköreiről, működéséről és helyszíneiről részletes és aktuális információt talál a www.kormanyablak.hu honlapon.
Viszontlátásra a Kormányablakban!

www.kormanyablak.hu
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Váci Hírnök
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20:00
20:20
20:50
21:00
22:20

•

20:23

hétfő

A Kormány 2011. január 3-án az ország 29 pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodákat - Kormányablakokat, ahol az állampolgárok egyszerűen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Létrehozásuk a kormányzat első lépése
az ügyfélbarát és szolgáltató állam, a Jó Állam megteremtése felé.

Váci Hírnök

MŰSORAI

11

A kézilabdázók pontvadászatának lezárultával megérdemelt
pihenőre tértek a váci csapatok játékosai. Mint ismeretes, az élvonalbeli hölgyek a negyedik, a második
vonalban érdekelt férfiak pedig második helyen végeztek.
A szeptemberi rajtig még sok
víz le fog hömpölyögni városunk folyóján, ám a nyár is mozgalmasnak
ígérkezik mindkét klub esetében.

III. körzet:
A vasútvonaltól északra eső
terület – Deákvár – Václiget.
Szállítási napok: 2011. július
21-22-23.
A lomtalanítás részletes ismertetése a hivatalos városi weboldal (www.vac.hu) található!

Belvárosi forgalomkorlátozás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a DMRV Zrt. üzemletetésében
lévő Katona Lajos és Fürdő
utca ivóvízvezeték rekonstrukciója miatt forgalomkorlátozásra kerül sor 2011. 06. 20-tól
(hétfő) – várhatóan 2011. 08.
15-ig. A forgalomkorlátozás
érinti a Katona Lajos és Fürdő
utcát, valamint a Rév közt.
Előzőek miatt a lezárt területek, a külön engedéllyel rendelkezők részére is, zsákutca-

Vác
belvárosában

75 m -es,
felújítandó
polgári lakás
2

eladó!

Váci Hírnök

•
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Tel: 06-20/401-8228
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ként lesznek megközelíthetők,
ütemenként más-más irányból,
ezért kérjük a jelzett terület
gépkocsikkal történő - lehetőség szerinti - elkerülését.
Előzőek miatt kérjük, hogy
a közlekedők ne megszokásból
vezessenek, a kihelyezett közúti jelzőtáblák által szabályozott forgalmi rendet maradéktalanul tartsák be.
Főmérnökség

Gregorián fesztivál Vácott
A Váci Egyházmegye a Gregorián Társasággal közösen
immár ötödik alkalommal szervezi meg a Váci Nemzetközi
Gregorián Fesztivált.
A 2011. július 7-10-ig zajló
eseményen tíz szkóla lép fel.
Köztük a magyar előadók mellett több európai és egy japán
énekegyüttes is bemutatja majd

az egyházi zene remekeit. A műsoros programokon túl szakmai
előadások, kiállítások és liturgikus rendezvények jelentik a háromnapos sorozat legfontosabb
eseményeit.
(Részletes ismertető a
pontos programtervvel a
www.gregoriantarsasag.hu
weboldalon.)

A nőknél ismét régi-új néven
(Váci NKSE) szerepel a meggyengült játékoskeretű csapat. A Hypo
NÖ együtteséhez távozó Németh
András edző utóda dr. Ökrös Csaba
(képünkön) lesz. Ő már nem számíthat a szintén az osztrákokhoz távozó
Németh Lillára, Rédei-Soós Viktóriára és Temes Bernadettre, valamint
Herr Orsolyára, Pomozi Nikolettre
és Vaszari Virágra. Új játékosként
mutatkozhat be az egyik győri NB
I/B-s klubból érkező balszélső, Szegedi Orsolya. A nyáron megtartandó közgyűlés személyi változásokat
is hozhat. Az már tudható, hogy
klubigazgatóként a kislányát novemberre váró Kirsner Erika dolgozik
majd, a technikai vezető pedig ifj.
Németh András lesz. A csapat ismét
kiléphet a nemzetközi porondra: az
EHF Kupában méretteti meg magát.
A VNKSE a felkészülést július közepén kezdi majd meg.
A másodosztályban induló Váci
KSE számára is edzőváltást hozott
a pontvadászat vége. A két egyesülő fővárosi férficsapathoz távozó
Zsiga Gyula helyére a klubvezetés lapzártánkkor még három – a
sportágban közismert és szakmailag elismert – edzőjelölttel tárgyal.
Pozsgai Balázs követi Budapestre
eddigi edzőjét. A tervek szerint egyegy kapus, irányító, beállós és átlövő leigazolására kerül sor majd.

Felemás evezős mérleg
A müncheni regattával megkezdődött az idei evezős Világ Kupa-sorozat. Az első állomás nem sok sikert
hozott a két váci indulónak. Mint
ismeretes, Galambos Péter, a Vác Városi Evezős Club (VVEC) versenyzője
ismét egy hajóban evez régebbi társával, Varga Tamással, a Démász-Baja
sportolójával. A könnyűsúlyú kétpárevezős egység bemutatkozása nem
igazán sikerült: a 19. helyen végzett. A
hölgyek normálsúlyú párosában váci
Szabó Katalin a győri Gyimes Krisztinával evezett közösen és összesítésben a 12. helyet szerezte meg.
Brnóban, a nemzetközi regattán szerepelt a magyar ifjúsági evezős válogatott. A csapatban váciak is
bizalmat kaptak. A hat ország spor-

tolóit felvonultató viadalon a VVEC
sportolói közül Bácskai Dominika
a fradista Rákó Krisztinával párban szombaton, egyéniben vasárnap nyert aranyérmet. Kurdi Laura
a győri Dohovics Virággal, illetve a
Pap Márkó, Farkas Norbert váci
duó a negyedik helyen végzett.
Velence adott otthon az első
júniusi hétvégén az evezős sportág
Nyílt Vidék Bajnokságának. A kétnapos versenyen szép számú indulóval képviseltette magát a VVEC is.
A mieink összesen 15 első, 10 második és 7 harmadik helyezést értek el
és megnyerték a csapatversenyt is.
A váci klub 181, 6 pontot gyűjtött,
míg a második szegediek 174-et, a
csepeliek pedig 157,7-et.

Ismét Fut(ott) a Vác
Huszonegyedik
alkalommal
rendezték meg városunk egyik
legnépszerűbb tömegsport eseményét, a „Fut a Vác” versenyt. A szérűskerti Oktatási Centrumban a különböző kategóriákban indulókat
igazi nyári kánikula várta.
Sorrendben elsőként a görkorcsolyások, majd a kerekes székes,
rolleres, biciklis versenyzők, ezt követően a „Fut a Kisvác”, végül a hat

és fél kilométeres főverseny résztvevői rajtoltak el. A távok megtétele
után a legjobbakat Vác országgyűlési
képviselője, városvezetői, illetve önkormányzati képviselői jutalmazták.
A versenyt színes kísérőprogramok, kiegészítő rendezvények
tették változatossá.
(A verseny eredménysora a
www.futavac.weboldal.net internetes címen érhető el.)

A másodosztályú labdarúgó bajnokság Keleti csoportjában is befejeződött a 2010/2011-es pontvadászat.
A Dunakanyar-Vác gárdája végig
nagy harcban állt a dobogós helyekért, ám végül – a tavalyi bronzér-

H.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Csapat
DVTK
Mezőkövesd - Zsóry
Nyíregyháza Spartacus FC
Dunakanyar - Vác
MTK Budapest
Békéscsaba Előre 1912 SE
Vecsés FC
DVSC - DEAC
Újpest FC
REAC
KBSC FC KFT.
Restart - Ceglédi VSE
Makói FC
Hajdúböszörményi TE
Orosháza FC
Bőcs KSC

Sporthírek –
röviden
Atlétika –
Remek váci idénynyitó
Debrecen adott otthont a teljes
programú szabadtéri idénynyitó
versenyként számon tartott egyetemi és főiskolás atlétikai országos
bajnokságnak. A viadalon a Váci Reménység Egyesület két sportolója is
remekelt. Kiss Tamás középtávon
(1500 méteren) aranyérmes lett, míg
hosszútávon (5000 méter) másodikként ért a célba. Magyari József tanítványa, Papp Bence gerelyhajításban országos bajnoki címet szerzett.

Kajak-kenu –
Taroltak a váciak
Két ellentétes időjárású napon
rendezték meg Győrben a kajak-kenusok maratoni országos bajnokságát. A kajakosok 30, a kenusok 25,8
km-es távon mérték össze erejüket.
Az előbbiek egyéni versenyben Noé
Milán megvédte bajnoki címét, miután megelőzte klubtársát, Boros
Adriánt. A páros verseny során az
első két egyéni helyezett egy hajóban indult és a várakozásnak megfelelően rajt-cél győzelmet arattak.

Sárkányhajózás - Eső
áztatta a sárkányokat
Nem fogadta kegyeibe az időjárás az első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal meg-

mes helyezéstől elmaradva - ezúttal
a 4. helyen zárt. Érdekesség, hogy
a mieink az idén a megszerezhető
pontok nagyobb százalékát (67%)
gyűjtötték be, mint tavaly (62%).
A csoport végeredménye:

M.
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Gy. D. V. LG KG GK P.
22 2 6 66 23 43 68
19 5 6 48 20 28 62
18 6 6 66 23 43 60
18 6 6 47 27 20 60
16 7 7 48 34 14 55
11 10 9 45 40 5 43
10 8 12 36 37 -1 38
10 7 13 37 45 -8 37
9 8 13 43 58 -15 35
9 6 15 30 38 -8 33
8 8 14 37 60 -23 31
8 6 16 46 61 -15 30
8 6 16 30 54 -24 30
7 9 14 29 42 -13 30
7 9 14 32 52 -20 30
5 7 18 27 53 -26 22

rendezett Váci Iskolák Közötti
és Amatőr Sárkányhajó Bajnokságot, melyre május 28-án kerül
sor a városi Duna-szakaszon. A
kísérő programok között voltak
szórakoztató rendezvények, valamint az egészségmegőrzéssel
összefüggő akciók is. A viadalokon 17 csapat 360 versenyzője vett részt, akik különböző
kategóriákban próbálták ki tudásukat és erejüket. Az utolsó
versenyszám, a középiskolák
döntője után Gyulay Zsolt olimpiai bajnok, a rendezvény fővédnöke adta át a díjakat.

Vízilabda Váci gólkirálynő
A rájátszás csapatonkénti
két mérkőzésével befejeződött
a női OB I/B-s vízilabda bajnokság.
A Váci Vízilabda SE csapata
előbb a szlovák Slavia UK hölgykoszorújától kapott ki 20-13-ra,
majd 10-6-os vereséget szenvedett a debreceniektől. Ezen találkozókon is Mészáros Kitty volt a
legeredményesebb gólszerzőnk,
aki 47 találatával meg is nyerte
a másodosztályú sorozat góllövő
versenyét. A váci együttes a hatcsapatos mezőny 5. helyén zárta
a bajnokságot.
Huszonnyolc gárda alkotta a
férfi OB II-es bajnokságot, amely
során a 16-20. helyért vívott rájátszásban szerepeltek a mieink.
Itt négy vereséget szenvedtek és
végül összesítésben a harmadosztály 20. helyén végeztek.
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I. körzet:
A Duna és a 2. sz. főközlekedési
útvonal (Balassagyarmati út, Árpád út, Rákóczi út, Dr. Csányi L.
krt.) közötti terület. Szállítási
napok: 2011. július 7-8-9.

II. körzet:
A 2. sz. főközlekedési útvonal,
valamint a vasútvonal által határolt terület. Szállítási napok:
2011. július 14-15-16.

Focistáink leszorultak a dobogóról

•

Megállapodás
született
a Polgármesteri Hivatal és a
REMONDIS Duna Kft. között
az idei lomtalanítás részleteiről.
Július folyamán három körzetre osztva lesz lehetőségük a váciaknak a feleslegessé vált háztartási lomok elszállíttatására. A
menetrend a következő:

Edzőváltások a váci
kézilabdásoknál

Váci Hírnök

A lomtalanítás menetrendje
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Polgármesteri fogadóóra

Országgyűlési képviselői fogadóórák

Fördős Attila,
Vác város polgármestere

Bábiné Szottfried Gabriella,
országgyűlési képviselőasszony

Ideje: minden hónap első hétfőjén 13:00-18:00
Helye: a Városháza Polgármesteri irodája
(133. szoba).

Ideje: minden hónap első szerdáján 16:30–18:00
Helye: Okmányiroda
(2600 Vác, Dr. Csányi László körút 45.)

Képviselői fogadóórák
Schmuczer Istvánné,
Vác 4. számú választókörzetének képviselője
Ideje: minden páros hónap első hétfőjén 18:00
Helye: Madách Imre Művelődési Központ
Csuka István,
Vác 2. számú választókörzetének képviselője
Ideje: minden páros hónap 3. hétfőjén 14:00-15:30
Helye: az Erzsébet utcai Fidesz-iroda

Anyakönyvi hírek
ELHUNYT VÁCIAK
Kurdi Pál /1940/, Szabó Jánosné sz : Debrődi Mária
/1918/, Mészáros Sándor /1960/, Winkler Ferenc /1930/,
Márton Gyuláné sz: Buchwald Magdolna /1925/, Rácz
István /1923/, Puskely Zoltánné sz:Tányéros Magdolna
/1922/, Berki Lászlóné sz:Jenei Julianna /1943/, Fábián Lajosné sz:Király Erzsébet /1926/, Horváth László
/1932/, Kovács Ferenc /1921/, Agócs Zoltán /1926/,
Gönczöl Józsefné sz:Fehér Irén /1916/, Balázs Ferenc
/1939/, Szántai Ignácné sz:Veres Margit /1928/, Sinkó
Vilmosné sz: Hébixer Ilona /1927/, Méhész Pálné sz:
Bojkovszki Erzsébet /1923/, Rajcsányi Lászlóné sz:
Patay Ilona /1926/, Cziráki Antalné sz:Kovács Erzsébet
/1919/, Bálint Imre /1934/, Kovács Lajos /1932/, Kurdi
József /1946/, Gráf Károly Andor /1932/, Sima Istvánné
sz: Bodonyi Sarolta /1933/, Kurali Józsefné sz: Megyeri
Mária /1923/, Dudás Sándor József /1956/, Czipauer
János /1955/, Székely Kálmán /1954/, Kurdi Ferenc
/1947/, Csepregi László Zoltán /1953/, Lédermajer
Dezsőné sz: Jangyik Rozália /1926/.
HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK
Szabó Attila és Juhász Nikoletta, Kostyál László
Árpád és Kreiner Aida, Turzai Árpád és Horányi Beatrix, Bóka Gábor és Hártó Szilvia, Báter Zoltán és
Vízkelethy Ilona, Kozma Péter és Gábor Viola Viktória, Varga Károly és Szekeres Zsanett Éva, Zsiga Ta-
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Deákvári főtér 30. •
Köztársaság út 23. •
Magyar u. 3.
•
Radnóti u. 2.
•
Deres u. 2.
•
Papp Béla u. 10. •
Sas u. 1/a
•
Zrínyi u. 9.
•
Széchenyi u. 3. •
Széchenyi u. 37. •
Zöldfa u. 1.
•

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK
Szabó István és Somodi Renáta: Áron, Fehérvári
Árpád és Dobrocsi Krisztina gyermeke: Leila Kíra,
Branduse László és Radvánszky Katalin gyermeke:
Zsófia Anna, Oravecz Krisztián és Kertesi Marianna
gyermeke: Botond Krisztián, Bognár István és Bozsik
Anikó gyermeke: Csilla, Pauman Dániel Máté és Lukács Linda gyermeke: Luca, Boross Zoltán és Csajbók
Lívia gyermeke: Janka, István Krisztián és Bertalan Zsuzsanna gyermeke: Bíborka, Kövesi Péter és Szárnyasi
Bernadett Zsuzsanna gyermeke: Marcell, Szénási Sándor és Bölcsföldi Ágnes gyermeke: Gergő, Weisenfart
László és Lovas Erika gyermeke: László, Radics Richárd
és Csukárdi Mária: Amanda, Illyés Csaba Zoltán és Korona Szilvia gyermeke: Kincső, Hajdú Gábor és Csutka
Enikő gyermeke: Csenge, Dúl István és Garai Adrienn gyermeke: István Kolen, Temesi Attila és Portella
Nóra Zsuzsanna gyermeke: Renáta, Varga Róbert és
Köröskényi Viktória gyermeke: Richárd, Béli Krisztián és Surányi Szilvia gyermeke: Krisztián, Turányik János és Hugyecz Irén gyermeke: József, Kőrös György
Zoltán és Virág Klaudia gyermeke: Alexandra, Nagy
Nándor és Néczin Marianna gyermeke: Tamás

27/510-805
27/501-630
27/305-997
27/504-176
27/501-415
27/306-190
27/301-367
27/501-385
27/501-450
27/312-338
27/311-157

Fenti gyógyszertárak ismétlődő rend szerint látnak el
ügyeleti szolgálatot. Az ügyeleti idő minden munkanap a
nyitvatartási idő végétől, másnap reggel 8 óráig, illetve vasárnap és ünnepnapokon 24 órán keresztül tart.
Az alábbi táblázat a gyógyszertárak nyitvatartási idején
túli ügyeleti beosztását tartalmazza sorszámuk szerint.

Hét (2010/2011)
VI. 20. - VI. 26.
VI. 27. - VII. 03.
VII. 04.- VII. 10.
VII. 11. - VII. 17.
VII. 18. - VII. 24.
VII. 25. - VII. 31.

H.
9
5
1
8
4
11

K.
10
6
2
9
5
1

Sze.
11
7
3
10
6
2

Cs.
1
8
4
11
7
3

P.
2
9
5
1
8
4

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

Ügyfélfogadás
az okmányirodában

Hétfõ: 14-18
Szerda: 8-16
Péntek: 8-12

Hétfõ:
9-18
Kedd:
8-16
Szerda: 10-16
Csüt.:
zárva
Péntek: 8-12

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

Ebédidő: 12:30-13:00

más és Török Orsolya Tamara, Kovács Sándor és Budai Rozália, Valyó Milán és Dr. Kanyó Lilla, Beck Ottó
és Seres Rózsa Mónika, Grási Pál és Nyitrai Judit.

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
1. Deákvári Gyógyszertár
•
2. Központi Gyógyszertár
•
3. Vácz-Remete Gyógyszertár •
4. Gyöngyvirág Gyógyszertár •
5. Duna Gyógyszertár
•
6. Kisváci Szent Gellért Gy. •
7. Váci Levendula Gyógyszertár •
8. NOVA Gyógyszertár Vác
•
9. Dr. Hella Patika
•
10. Fekete Kígyó Gyógyszertár•
11. Alsóvárosi Gyógyszertár •

A képviselőasszony elérhetőségei:
Telefon: 20/444-9298 vagy 20/539-4329
Email: babi.gabriella@parlament.hu

Szo.
3
10
6
2
9
5

V.
4
11
7
3
10
6

Központi orvosi ügyelet
Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdõgondozó épülete)
A városi ügyelet a 620-691-es
telefonszámon
vagy
a
620-620/1465-ös melléken,
érhető el.
Ügyeleti idõ:
Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 19-7 óráig, Hétvégén:
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig
Ünnepnapon: az ünnepnapot megelõzõ nap 19-tõl az
utána következõ nap 7 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

Kiadó: Váci Városimázs Nonprofit Kft.
Kiadásért felelős:
Retzler Péter
Szerkesztésért felelős:
Kereszturi Gyula
Szerkesztőség:
ES Televízió
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: (27) 510-900
e-mail: estv@estv.hu
Nyomdai munkák: Multiszolg Bt.
Felelős: Kajtor István
Tipográfia: Front Grafika Kft.
Terjesztés: 4 Types Kft.
Megjelenik: 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014
Hirdetésfelvétel:
Front Grafika Kft.
2600 Vác, Naszály út 18.
Tel./Fax: 06-27/502-120
Mobil: 06-30/333-2120,
06-30/9-345-144
Címlapfotó:
Tumbász András
A Váci Hírnök terjesztésével
kapcsolatos észrevételeit
- ha nem kapja rendszeresen,
- ha egy példánynál többet kap,
- ha bárhol halomban
lerakva látja stb.
kérjük jelezze nekünk!
Tel: 06-27/510-900
A Váci Hírnök pdf formátumban- is
elérhető a www.vac.hu honlapon.

Láblövés a Belvárosban
Minden bizonnyal csak
korlátozottan cselekvőképes az a férfi, akit június
10-én délután csak rendőri
akció után tudtak elfogni
az egyenruhások Vácott a
Szent János utca – Rákóczi út – Erzsébet utca környékén.
Az illető korábban már
különböző
bűncselekmények miatt őrizetben
volt, majd szabadulása
után rendszeresen zaklatta azt a – most már nyugdíjas – nyomozót, aki az
ügyével foglalkozott. Ennek következményeként
kényszergyógykezelés alá
vonták a férfit. Egy idő
után viszont folytatta a
nyomozó zaklatását, aki
feljelentést tett. Két, június 10-én szolgálatban lévő
rendőr az utcán felismerte a jelentős összeget magánál tartó személyt, aki

nem engedelmeskedett a
felszólításnak és fenyegető magatartást tanúsított.
Végül figyelmeztető lövések dördültek el, majd a
célzott, ám testet nem érő
lövések után erősítést kértek az egyenruhások.
Az odaérkező rendőr
aztán a kötelező figyelmeztetési formulákat követően lábon lőtte a még
mindig dühöngő férfit. A
kórházba szállítás ellen is
tiltakozó, az ápolást elutasító sérültet a pszichiátriára vitték, ahol folyamatos rendőri felügyelet alá
vonták. Június 13-án Budapestre szállították, ahol
az illetőt az Igazságügyi és
Elmegyógyító Intézetben
kezelik. Közben elindult a
vizsgálat ellene a Pestvidéki Nyomozó Ügyészségen
hivatalos személy elleni
erőszak miatt.

MARGIT KÜZDELME A RÁKKAL
Rangli Margit ma már boldogan mesélte
el nekünk édesanyja betegségnek történet.
Az idős hölgy sok szenvedés és orvosi kezelés
után, most a gyógyulás útjára lépett.
„Édesanyámnál 2007 júniusában kétoldali, rosszindulatú petefészek daganatot
diagnosztizáltak. Sajnos hatalmas méretük
miatt – két emberfej nagyságú daganatról
van szó, az egyik 4 a másik 4,5 kg volt –
azonnal operálni kellett. Meg is műtötték,
mindkét petefészkét eltávolították, de mivel a
szíve gyenge, a méhét bennhagyták. Ezután
4 kemoterápiát kapott. Szerencsénkre ekkor
már tudtunk a gombakivonatról, és ezt szedve szinte észre sem vette anyukám a kemót. A
haja sem hullott ki teljesen, csak megritkult,
de nem voltak hányingerei, sem rosszullétei.
Tavaly márciusban elkezdett a méhe vérezgetni, majd 33 sugarat kapott. De a decemberi Ct szerint áttétek jelentkeztek a májon, és a
tüdőn. Az egyik tüdőlebenyen 12, a másikon

7 gócot mutatott ki a CT.” – meséli a szívszorító történetet Margitka, majd át vette a szót
édesanyja Rangli Ferencné Margit.
„Ekkor
duplájára
növeltük
a
gyógygomba kivonat adagomat. Nagyon
bíztam a sikerben! A márciusi CT már csak
a bal tüdőlebeny csücskében talált 1 db 10
mm-es gócot. A méhében egy 15 és egy 30
mm-es meszes képletet, a májában pedig
semmit nem talált. Várakozáson felüli lett
az eredmény, és én ezt a javulást csakis
ezeknek a készítményeknek tulajdonítom,
hiszen a daganatos betegségére csak egy
ösztrogéntartalmú tablettát szedett semmi
mást. Elmondhatatlan az örömünk, és újra
tudunk reménykedni.”
Varga Gábor hatóanyag-kutató, a gyógygombák szakértője erre az esetre így reagált.
„Daganatos betegségeknél érdemes a
gyógygomba kivonatokat az apigeninnel
kombinálni. Az apigenin ugyanis jelentős
rákellenes hatással rendelkezik. Azt mutatták ki az apigeninről, hogy a kemoterápia
rákellenes hatását képes növelni a mellékhatásait pedig csökkenti. Ez nagyon jelentős, hiszen, így a betegnek több kemoterápiát tudnak adni, ezáltal sokkal nagyobb
esélye lesz a gyógyulásra is.
A gyógygomba kivonatok rák ellenes
hatását pedig már nagyon régen kimutatták, gyógyhatásáról és ártalmatlanságáról
évszázadokra illetve évezredekre visszanyúló népgyógyászati tapasztalatok tanús-

kodnak. Számos szájon keresztül adagolt
gyógygomba kivonat rákellenes hatását
már klinikai kísérletek is igazolják.
Például az Agaricus blazei Murill gomba kivonat jótékony hatását Dél-Koreában
végzett placebo kontrollált kettősvak klinikai
kísérlet (2004) támasztja alá. Nőgyógyászati
rákban szenvedőknél a gyógygombával kezelt
betegeknél a természetes ölősejtek rákellenes
aktivitása lényegesen fokozódott, valamint a
gyógygomba a kemoterápia mellékhatásait
csökkentette. Persze még számos olyan gombafaj létezik, melynek kivonata segítheti a
különböző rákos betegségek gyógyulását.” –
tette hozzá Varga Gábor hatóanyag-kutató.
(x)
Információ:
+36-70 423-1127, +36-30 391-80-80

Váci Gyógygomba Információs Központ
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 51.
(Vörösházzal szemben)
Tel.: +36 30 911-8548; +36 70 323-5333

