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HOL
járunk?

M

ájusban és jelen lapszámban nagyobb
teret kaptak a fiatalok. Képviseletükre
Diákpolgármestert választottak, de olyan
is előfordult, hogy a nagyobb térnek
sokan az újonnan avatott műfüves futballpályán örülhettek. Megint mások a Naszály túrán, kerékpárversenyen vagy a ligetben tették hozzá a maguk részét
ahhoz, hogy Vácon minél szebb legyen a tavasz.
Ha van időnk néha megállni, akár esti séta közben,
észrevesszük milyen szép városunk. A sétálóutca mindig
hiányzott, de ezen a májuson a megújult belvárosban
már hármat is találunk. Legcsodásabb korzónk persze
továbbra is az országban egyedülálló Duna-part, talán
sehol nincs ilyen közel folyó és város, hisz’ a legtöbb
helyütt a folyót az autóút szegélyezi, mi viszont érezhetjük a Duna illatát. S ez a hosszú partszakasz megannyi vidám, közösségi élményünk helyszíne. Hisz’
nemcsak a Duna vesz kanyart itt, hanem a Fut a Vác
mezőnye, a rutin pályán Püspök Atya a motoron, de a
Vigalom alatt is szinte mindannyian erre kanyarodunk
jó koncertek, előadások reményében.
Persze a város adottságait, igényeit tekintve azt is érzi
az ember, mennyi mindent szeretne még, miközben
manapság önkormányzati pénztárosnak lenni nem
könnyű. Sőt néha olyan nehéz egyik-másik célra előteremteni a szükségeseket, mint Móricz regényében a Soós
családnak a hét krajcárt. „Jól rendelték az istenek,
hogy a szegény ember is tudjon kacagni”, s az is jó,
hogy a gyermeknap közeledtével Vácon van minek
örülni. Megújultak a játszóterek, s bár a grund történelem, de új futballpályát már találunk, míg május
utolsó vasárnapján egy teljes napon át programokat
kínáló rendezvényre látogathatunk. Ha kevés is a
krajcár, jó, hogy májusban idő és forint erre jutott,
hiszen a gyermekekre nincs kidobott pénz.

 Annyi biztos, hogy Vácon, de a helyszín pontosabb meghatározását Öntől várjuk. A helyes megfejtők között ajándékot
sorsolunk. Ha tudja a választ, írja meg nekünk e-mailben, vagy levélben, az estv@estv.hu vagy a 2600 Vác, Kossuth u. 21.
címek valamelyikére. Köszönettel: Váci Városimázs Kft. Előző számunk játékának győztese: Turcsán József, a helyes
megfejtéshez és a nyereményhez gratulálunk!
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Diákpolgármestert
választottak

A Föld Napja rendezvénysorozat keretében, immár negyedik alkalommal boronkays tanuló győzedelmeskedett.
Az idei évben a legtöbb szavazatot Cserepka Balázs kapta, így ő lett Vác város új diákpolgármestere.

A váci középiskolások legnagyobb
éves rendezvényén, a diákpolgármester választás a sokéves hagyomány
szerint reggel a jelöltek kampányelőadásával indult. Öt középiskola jelölte meg kiválasztottját, a cím várományosai diáktársaik előtt, rövid
műsorban mutatták be terveiket, elképzeléseiket. Később a Városházán
kommunikációs vetélkedő keretében

A képviselők állva
tapsolták meg a diák
képviselőket
 Elsőként a Király jelöltje Berki
László mutatkozott be, aki egy tisztább város képét vázolta fel, ahol a
diákoknak vannak lehetőségeik. Őt a
közgázos Békés Alexandra követte,
aki markánsan megfogalmazta a diáság igényét a hozzáférhető ingyenes
sportolás, a Görzenál kialakítása
iránt. A konzisok jelöltje Majer Péter,
egy trombitaszóló után prózában is
előadta, mit kívánnak a váci diákok,
például internetelérhetőséget a közösségi helyeken. A boronkaysokat
Cserepka Balázs képviselte, aki zenés
táncos bemutatkozása után az élhető
környezet és a kivilágított Duna-part
igényéről beszélt. A Madách Gimn á
zium polgármesterjelöltje Koltai Károly a jelen rövid távú lehetőségeinek
kihasználása mellett tört pálcát, melyhez a diákok szervezett és egységes
fellépése szükséges.
Az idei győztes Cserepka Balázs
diákpolgármester a város képviselő
testülete előtt nem a megszokott bemutatkozást választotta. Az önkormányzat
meghívására
társaival
együtt és a valamennyi iskola programjából összeállított közös diákprogrammal érkezett. Bíró György
értékelve a versenyt elmondta: igazán
érdemes volt a diákokkal közösen dol-

folytatódott a megmérettetés, majd
megkezdődött a szavazás. Ennek
eredményeként Vác város polgármestere, Fördős Attila Cserepka Balázsnak, a Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és
Kollégium diákjának adta át a város
kulcsát, a diákpolgármesterek plakettjét és a csokiból font polgármesteri láncot.

gozni, s ha élnek a lehetőséggel, úgy
sikerülhet képviselni a fiatalokat és
részt vállalni problémáik megoldásában. „Én bízom bennük, s bár a verseny véget ért, de valami új elkezdődött végre.”

Környezetvédelméért Alapítvány aktivistái az Adj egy napot a ligetnek elnevezésű akciójukat.
A város iskolásai szedték a hulladékot a területen, emellett fák ültetésére is sor került. Korábban a liget
elöregedett fái közül többet kivágtak,
vagy visszametszettek. Ezek helyére
egy felhívásnak köszönhetően közel
félszáz új csemetét helyeztek el a civilek. A Hétkápolna körüli részen az
ültetésben segédkezett városunk három vezetője is: Fördős Attila polgármester, valamint Pető Tibor és
Mokánszky Zoltán alpolgármester.
Az akció másnap is folytatódott,
melynek eredményeként láthatóan
tisztább, rendezettebb területen sétálhatnak majd a természet szerelmesei.

Két nap és félszáz
facsemete a ligetnek

 Lelkes takarítókkal és faültetőkkel népesült be a váci liget. Mint immár két évtizede, most is nagy sikerrel rendezték meg a Vác Város

A sajtó előtt Vác
turisztikai attrakciói

 Országos sajtótájékoztató keretében
mutatta be a Turisztikai Desztinációs
Menedzsment (TDM) azt a váci összefogást, amely a szervezet koordinációjával a helyi turisztikai nevezetességeket, illetve programokat gyűjti egybe.
A Városházán megtartott összejövetelen Fördős Attila polgármester és
Pető Tibor alpolgármester köszöntötte
a meghívott vendégeket, hangsúlyozva annak fontosságát, hogy városunk
a jelenlegi átutazó turizmust fejlesztve szeretne továbblépni a célturizmus,
Vác térségi központi szerepének erősítése felé.

Sokszínű
Magyarország
– Sokszínű Európa

 A Váci Közéleti Egyesület szervezésében immár ötödik alkalommal
került megrendezésre a Sokszínű Magyarország – Sokszínű Európa elnevezésű nemzetiségi est.

Dicsőséges Tavaszi
Hadjárat

 A Magyar Hagyományőr Világszövetség idén 24. alkalommal
szervezte meg az 1849-es tavaszi hadjárat emlékét felidéző, több állomást
érintő emlékutat, amelynek során a
ligeti Honvédemlékműnél tartottak
ünnepséget. A lovasok Szigetmonostorról érkeztek városunkba. Fördős
Attila polgármester köszöntötte a hagyományőrzőket, kiemelve, hogy a
magyarság és köztük a váciak joggal
lehetnek büszkék a szabadságharcosokra. Megemlékező beszédében Kerékgyártó László, a Görgey Kör elnöke
idézte fel a dicsőséges hadjáratot és
emelte ki annak máig ható jelentőségét. Ezt követően a jelenlévők koszorúkat, virágokat helyeztek el az emlékműnél.

ző nemzetiségek egy-egy prózai/táncos/zenés előadással mutatkoztak be.
A tervek szerint az immár hagyományos rendezvénynek jövőre is lesz
folytatása.

Az összetartozás és a békés együttélés jegyében a Madách Imre Művelődési Központban megtartott eseményen most is több, Vácott és környékén
működő kisebbségi önkormányzat
képviseltette magát saját kultúrájával.
A jelenlévőket Bábiné Szottfried Gabriella köszöntötte. Az országgyűlési
képviselő az örökség, a nemzetiségi
identitás és sokszínűség fontosságára
hívta fel a figyelmet és ezek közös
egésszé alakulását emelte ki. Dr. Beer
Miklós megyéspüspök gondolataival a
közösségi élet egyéniségre gyakorolt
építő hatását hangsúlyozta.
A nagy sikerű est során a különbö-

Az előadások sorát Philipp Frigyes
főépítész nyitotta meg, aki a város
épített környezetének jellegzetességeit vázolta fel. Papp Ildikó, a TDM
ügyvezető igazgatója a Vác által kínált
fontosabb programokat szedte csokorba, majd a Sajdik-gyűjteményt bemutató zenés prezentáció után Mészáros
Balázs, a Váci Értéktár Közérdekű
Muzeális Gyűjtemény igazgatója intézményének családi programkínálatát ismertette. Pálos Frigyes atya a
Váci Egyházmegyei Gyűjtemény kincseiről tartott rövid előadást, míg
Berki Zoltán a Börzsöny titokzatos világát ecsetelte.
A Vácról készült zenés bemutató
után a résztvevők egy séta keretében
felkeresték a korábban képekben és szóban ismertetett nevezetességeket, majd
az Új Széchenyi Terv KMOP-3.2.1.C.
-11-2011-004 nevet viselő pályázatának
keretében megtartott tájékoztató a Modern Művészeti Gyűjteményben megtartott állófogadással ért véget.

A HIV ellen

 Fiatalok a HIV ellen címmel kétnapos nemzetközi ifjúsági konferenciát rendeztek a Madách Imre Művelődési
Központban.
A
több
önkormányzat és társadalmi szervezet által létrehozott eseményen szlovák, cseh és magyar meghívottak, érdeklődők vettek részt.
Az Egészséges Ifjúságért Alapítvány által kezdeményezett hasonló
rendezvények sorában a jubileumi,
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arra kerestek választ, milyen módszerekkel lehetne az iskolából kimaradozó diákokat visszavezetni az oktatás
keretei közé.
Az előadások sorában Szendrő
Szabolcs mozgássérült hegymászó az
általa készített fotókon keresztül mutatta be a szociális szakma képviselői
nek azt, hogy hátrányos helyzetből is
képes az ember felállni és átlag feletti
teljesítményt elérni.
tizedik tanácskozás volt az idei. Fővédnöke Peter Weiss, a Szlovák Köztársaság magyarországi nagykövete
volt. A védnökök sorában találjuk
Fördős Attila váci és Lőwy János
ipolysági polgármestert, illetve dr.
Czeizel Endrét és dr. Berkes Istvánt az
Egészséges Ifjúságért Alapítvány vezetőjét.
A konferencia nyitóelőadását
Ritter Ildikó, az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársa
tartotta, a folytatásban pedig pszichológusok, szociálpedagógusok és a
témában érintett döntéshozók osztották meg tapasztalataikat.

Zsuzsa néni
köszöntése

 Zsigri Lajosnét Zsuzsa nénit 90.
születésnapján Fördős Attila Vác város polgármestere és Bartha Gyula, a
hivatal szociális osztályának vezetője
a miniszterelnök által aláírt oklevéllel
és virágcsokorral köszöntötte. A köszöntőn Zsuzsa néni, leánya Zsuzsanna, testvére Erzsike és Erzsébet – Erzsike leánya – vett részt. Zsuzsa néni
még ma is dolgozik veteményes kertjében és jó egészségnek örvend.

Meghosszabbított
nyitva tartás

A Madách Imre Művelődési Központban rendezett váci szociális szolgáltatások hagyományos konferenciáján, az elmúlt év szakmai tevékenységét
értékelték.

 Vácott, a város egyik legforgalmasabb kereszteződésben rendezték meg

 A Váci Szociális Szolgáltatások
Háza és a Vác-Püspökszilágy Gyermekjóléti Társulás Kerülőutakon;
avagy: van-e visszatérés? címmel
szervezett szociális tanácskozást.
A felmérések szerint Magyarországon minden ötödik gyermek valamilyen magatartásproblémával küzd,
vagy érintett volt már hasonló gondokban. A szakemberek elsősorban

 Májustól minden csütörtökön a
megszokottnál két órával tovább, azaz
17 óra helyett este 19 óráig lesznek
nyitva a belvárosi üzletek Vácon.
A kísérleti jelleggel elindított ak
cióról azon a fórumon döntöttek az
érintett vállalkozók, amelyet a Vendégvárók Váci Egyesülete rendezett
április 16-án. A záróra kitolásának
célja, hogy a helyi üzletek alternatívát jelentsenek a késő estig nyitva

Maraton a drog ellen

 Tizenegyedik alkalommal indult
útjára a Drogmentes Magyarorszá
gért Maraton. A másfél hónapos kampányban a szervezők idén is mintegy
320 települést érintve, összesen 2100
kilométert tesznek meg futva, hogy a
céljuknak megfelelően a lehető legtöbb emberhez eljuttassák a kábítószermentes élet üzenetét.
Az önkéntesekből álló civil szervezet (a Héliosz Közhasznú Alapítvány)
tagjai a rendezvénysorozat harmadik
napján érkeztek meg Vácra, ahol több
iskolában is tartottak előadásokat, amelyek során a diákok humoros
formában kaphatnak hasznos információkat a kábítószerek világáról.
A Drogmentes Magyarországért
Maraton Vác után Jászberénybe indult tovább, majd az országot körbejárva május 27-én Budapesten ér véget.

(Be)mutogattak
a rendőrök

De nehéz az
iskolatáska…

a Pest megyei rendőrök karos forgalomirányító versenyét. A Diadal téri
megmérettetés folyamán ötpercenként váltották egymást a közlekedésrendészek, mozdulataikat pedig
négytagú szakmai zsűri pontozta. A
verseny fennakadás és baleset nélkül
zárult. A váci kapitányságról ketten
indultak, egyikük negyedik helyezést
ért el, az országos versenyen pedig
egy monori rendőr képviseli majd a
területünket.

tartó bevásárlóközpontokkal szemben
és a lakosságnak lehetősége legyen a
város szívében beszerezni mindazt,
amire szüksége lehet. Mint a fórumon
elhangzott, 17 órától a parkolásért
sem kell fizetni, így pluszköltséget
sem jelent a főutca környékén való vásárolgatás. Amennyiben a lakosság
körében népszerűek lesz a csütörtöki
meghosszabbított nyitva tartás, úgy
várhatóan a jövőben a többi napon is
este hétig várják majd a vásárlókat a
helyi szolgáltatók.

A Közterület-felügyelet
közigazgatási
bírságolásra jogosult

 A Közterület-felügyelet a 2012. április 15-vel hatályba lépő jogszabályok
értelmében – akárcsak a rendőrök –
közigazgatási bírság kiszabására jogosult! A közigazgatási bírság díjtételei
kormányrendeletben meghatározott
fix összegek, melyektől eltérni nem lehet. A közterület-felügyelők hivatalos
személyek, így jogukban áll szabálysértés észlelésekor bárkit igazoltatni.
A helyszínen bírságot szabhatnak ki,
melynek összege 5000–50 000 Ft-ra
módosult (hat hónapon belül ismételt
elkövetés esetén 70 000 Ft), illetve feljelentéssel élhetnek az illetékes szabálysértési hatóságok felé. Jogszerű
intézkedésüket követően nincs mód

méltányosságra, mivel ezt a hatályos
jogszabályok nem teszik lehetővé.
A lakosság irányába feltétlen kérés, fokozott figyelemmel tartsák be a
KRESZ előírásait, mivel a legtöbb
szabálysértés, szabályszegés e rendelet nem megfelelő ismeretéből, megszegéséből adódik.

Pályát avattak

 Kisméretű műfüves labdarúgópályát avattak a stadionban. Az ünnepélyes átadáson az egybegyűlteket
Bodonyi Béla, a Vác Városi Labdarúgó SE (VVLSE) elnöke köszöntötte. A
klubvezető beszédében elmondta: a
centerpálya északi vége mellett elhelyezkedő, részben a régi atlétika pályát igénybe vevő új villanyvilágításos, palánkokkal elkerített terület
egy év alatt 22 millió forintos beruházásból épült a város tulajdonában lévő
stadionban. A pályázati önrész ötmillió forintos hányadát a VVLSE állta.
Négy korosztály edzéslehetőségét
biztosítja a pálya, amely igen fontos
szakmai segítség a közel háromszáz
– váci és Vác környékén élő – tehetséges focistapalántának. Hallhattuk azt
is: amennyiben sikeres lesz az egyesület várossal közösen beadott pályázata, a következő időszakban egy
40X70 méteres, szintén műfüves pálya is kialakításra kerül. Pető Tibor
alpolgármester hangsúlyozta: a nehéz
városi gazdasági helyzet ellenére példás összefogással a Nemzet Sportvárosához méltó sportfejlesztések zajlanak
Vácott.
Megköszönte
a
közreműködőknek a jó színvonalú
munkát és sok sikert kívánt a használóknak a továbbiakban. A protokolláris rész végén az alpolgármester és a
klubelnök Benkő Tamás megyei
sportigazgató és Mokánszky Zoltán
sportot felügyelő váci alpolgármester
jelenlétében szalagátvágással ünnepélyesen átadta a műfüves pályát. A nap
hátralévő részében egy minitorna keretében különböző korosztályok labdarúgói vették birtokukba Vác legújabb sportlétesítményét.
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Áprilisban kétszer ülésezett
és vitázott a testület
nak be pályázatot. Egy újabb
döntéssel hozzájárultak, hogy
két városi óvodában multifunkcionális sportpálya létesülhessen.

Polgármesteri kezdeményezésre rendkívüli
ülést tartott április
13-án Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.
Fördős Attila indoklásának tartalmát dr.
Bóth János vitatta és
ki is vonult a teremből, míg a jelen lévő
két frakciótársa bennmaradt és kikapcsolta
a szavazógépét.
A napirend 9 szavazattal történő egyhangú elfogadása
után elsőként a volt kommendánsi épületről vitáztak
a jelenlévők. A második témakör a volt Esze Tamás laktanya értékbecsléséről szólt.
Erre azért van szükség, hogy
a jelenlegi piaci viszonyoknak megfelelő értékben tudjon tárgyalási pozíciót képviselni az önkormányzat.

Bérlakásokat
alakítanának ki
 A rendkívüli testületi ülésen a Galcsek utcában lévő
volt kommendánsi hivatal
önkormányzati kézbevételéről volt szó. Vác 50 millió forint erejéig – melyet két részletben kell kifizetni – tulajdonosi
részarányt vásárol, míg a
fennmaradó hányadhoz ingyenesen jut az önkormányzat. Elhangzott: az épületben
húsz szociális bérlakás kialakítását tervezik.

Hétórás nyílt
ülés vitákkal
 Április 26-án tartotta munkaterv szerinti soros ülését
Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete. Az ülés
elején Cserepka Balázs diákpolgármester mutatkozott be
és ismertette elképzeléseit,
majd a katasztrófavédelem
szerkezeti átalakításáról és a

Tárgyalások
az egyházakkal

 A testület úgy döntött: támogatja, hogy a református
egyházzal tárgyalások kezdődjenek a Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakképző Iskola fenntartásának átvételéről, egyben felkérte a polgármestert, hogy
kezdjen ismételt tárgyalásokat a baptistákkal az esetleges iskolaátvételi szándékról.

Delegáció

szervezet lakosságot érintő intézkedéseiről hangzott el tájékoztató. Jelentés hangzott
el a bizottságok és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, majd
tájékoztatók következtek a jelentősebb beruházásokról, az
Operatív programról, a tavalyi iskolai kompetenciamérés
eredményéről. A napirendi
sorban elsőként a 2011-es költségvetés végrehajtásáról szóló
rendelet került elfogadásra.
Ezt követte az idei büdzsé főösszegeinek
módosítása,
majd az aktuális likviditási
jelentés megtárgyalása.
A tavalyi esztendő ellenőrzési jelentését az illetékes osztály munkájának elismerése
mellett fogadta el a testület.
A folytatásban a Szervezeti
és Működési Szabályzat néhány pontját változtatták
meg. Ezután az ügyvezető
igazgató számolt be a holding
előző havi tevékenységéről,
majd néhány önkormányzati
terület, ingatlan és épület státusza, illetve állapota került
szóba. A jegyző a központosított beszerzésről szóló rendeletet – a takarítás (kivéve a
középiskolákat), a közétkeztetés és a papír-írószer vonatkozásában – felülvizsgálja
majd és megteszi a szükséges

intézkedéseket. Határoztak
arról, hogy a város tárgyalásokat kezd a muzeális területen
az állami feladatok átvállalásával összefüggő tárgyalások
lefolytatására. Az Egyebek témasor a napirend utáni felszólalásokkal, illetve a képviselői
kérdésekkel indult, majd elfogadásra került a 2011-es közbeszerzési beszámoló. 2012. november 22-re halasztották a
közterületek elnevezésének
változtatásával
kapcsolatos
anyag napirendre tűzését. Az
ülés nyílt szakasza a felszíni
parkolózónák kiterjesztésének
és a parkolási díjak módosításával zárult. Vác Város Önkormányzat képviselő-testülete
az éves munkarend szerint
május 17-én tartja következő
ülését.

Maradt pénz,
de nem maradt
 A testület ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a
2011-es költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet. Ebből
kiderült, hogy a kiadási főös�szeg 13 milliárd 240 millió forint, a bevételi pedig ennél
mintegy 332 millió forinttal
több. Ezt a pénzmaradványt
azonban nem lehet újabb kötelezettség vállalásra fordítani.

Sportcélú
fejlesztések

 Egy indítvány elfogadásával a képviselők megbízták a
holdingot, hogy határozza
meg a sportcsarnok, a műfüves pálya, illetve a stadion
egyesületek által fizetendő
bérleti díját. A befolyó összegeket kötelezően az önkormányzat tulajdonában lévő

 Meghívás érkezett Vác
testvérvárosából, Székelyudvarhelyről, mely szerint szívesen látnak váci kézműves
mestereket, néptánccsoportot
a május végén megrendezendő IV. Székelyudvarhelyi Városnapokra. A megszületett
döntés értelmében a testület
támogatja Juhász András fafaragó mester, Bálványkövi
György kovácsmester (valamint segédje), illetve a Váczi
Néptáncegyüttes részvételét.
A városi delegációt Fördős Attila vezeti, tagjai: Mokánszky
Zoltán alpolgármester, továbbá Balkovics Péter és Kriksz
István képviselők.

Szolgáltatások
racionalizálása

sport-infrastrukturális fejlesztésekre kell fordítani. A
képviselő-testület úgy döntött, hogy az érintett egyesületek TAO-bevételeiből finanszírozandó három beruházást
is támogat. Így a férfi kézilabdások egy szérűskerti
edzőcsarnokra, a női kézisek
a meglévő sportcsarnok tetőszerkezetének felújítására, a
labdarúgók pedig a stadionban kialakítandó műfüves
pálya megépítésére nyújthat-

 Pető Tibor alpolgármester
előterjesztésében a testület
megvitatta és döntött az önkormányzati
intézmények
vonatkozásában a takarítás
(kivéve a középiskolákat), a
közétkeztetés, valamint a papír-írószer beszerzésének átszervezéséről. Felkérték a
jegyzőt, hogy
felsoroltak
központosítása érdekében az
idevonatkozó rendeletet vizsgálja felül és a szükséges intézkedéseket tegye meg. A
vitában az alpolgármester
hangsúlyozta: az intézkedések – továbbfoglalkoztatási
kötelezettség mellett - a számítások szerint évi 64 millió
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forint megtakarítást realizálhatnak.

Gyermekek
üdülése
 Mokánszky Zoltán alpolgármester bejelentése szerint
a város idén is megszervezi a
hátrányos helyzetű gyermekek balatoni üdülését. Az önkormányzat egymillió forintos költségéből öt iskola
összesen 46 tanulója vehet
részt az egyhetes nyaraláson
júniusban. A teljes ellátás
mellett kézműves foglalkozásokat, tihanyi kirándulást,
vetélkedőt és éjszakai fürdőzést is szerveznek majd a 1214 éves tanulóknak. A résztvevők névsorát a gyerekek
szociális helyzetének ismeretében az iskolák állítják majd
össze. A szülőknek a tábor
teljesen ingyenes, az ellátást,
az utazást és a programokat
is az önkormányzat finanszírozza.

volt összefüggésben. A polgármester válaszának interpelláló általi elutasítása után
a testület elfogadta a választ.
A török testvérvárosi kapcsolat gazdasági vetületét érintő,
és Mokánszky Zoltán alpol-

gármesterhez intézett interpellációra kapott reflektálást
sem fogadta el a téma felvetője, a testületi többség viszont

Nyilatkozat
a parkolásról
 Az eredeti előterjesztéstől
eltérően a testület nyílt ülésen tárgyalt a mélygarázzsal
összefüggő térfelszíni parkolási zónák kiterjesztéséről és
a parkolási díjakról. Az elfogadott határozat szerint az
önkormányzat szándéknyilatkozatban megerősíti, hogy a
jelenleg meglévő parkolási zónák területét bővíteni, és a
jegyárakat mintegy 30 százalékkal emelni szándékozik
abban az esetben, ha a Vác,
Piac utcai mélygarázs térfelszínének üzembe helyezése és
használatba adása 2012. szeptember 30-ig megtörténik.

Interpellációs
viták
 Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testületének áprilisi ülésére dr. Bóth János hat
interpellációt nyújtott be.
Ezek sorában elsőként a főtéri behajtási engedélyek kiadásával kapcsolatos gyakorlatot kifogásolta. Fördős
Attila válaszában az előírások
szerintinek mondta a volt
polgármester kérelmének elutasítását. A választ az interpelláló nem fogadta el, a testület többsége azonban igen.
A második interpelláció az
irgalmas rendi kórházzal történő, és a főtéri térfalakkal
kapcsolatos tárgyalásokkal

ezt is jóváhagyta. A baptista
iskolai átvételére és a polgármesteri hivatalban történt
létszámleépítésre vonatkozó
interpellációt dr. Maruszki
Gábor jegyző nem minősítette szabályzat szerinti felvetésnek, ezért nem került előterjesztésre.
Hosszas ügyrendi vitát követően végezetül dr. Bóth János
egy újabb interpellációjában
az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökétől
az áprilisi rendkívüli testületi ülés összehívásának szabályosságáról érdeklődött. Válaszában Csereklye Károly
elmondta, hogy az említett
ülés összehívása a bizottság
véleménye szerint szabálytalan volt. Az interpelláló a választ elfogadta.
Csereklye Károly a Beszerzési Munkacsoport és a Közbeszerzési Munkacsoport elnökéhez intézett interpellációja
a jegyzői minősítés szerint
nem felelt meg az előírásoknak, így az nem hangzott el.

Napirend
utáni témák
 A napirend utáni hozzászólásokat dr. Váradi Iván
Attila nyitotta, Vác izraeli
testvérvárosával
fennálló
szerződés közelgő jubileuma

korábban többször szóba került egyházi fenntartási átvétel miatt kialakult helyzet
okát. A továbbiakban választókerületének aktuális problémáit sorolta.
Dr. Jakab Zoltán a rendelőin-

kapcsán szorgalmazta annak
tartalmi bővítését.
Dr. Bóth János pártja álláspontját ismertette az iskolai
fenntartással
kapcsolatos
várható változásokról, felidézve a múltban történt intézkedések rossz hatását, párhuzamot vonva az aktuálisan
tervezett
módosításokkal.
Reflektálásában Fördős Attila felidézte és indokolta a
baptista egyház által történt
megkeresésre tett városvezetői lépéseket.
Balkovics Péter egy török viszonylatú gazdasági kapcsolatfelvételről szólt.
Kiss Zsolt a rossz körülmények között élő családok számára biztosított nyári lehetőségek ismételt megszervezését
kérte.
A képviselői kérdések sorában Kriksz István a művelődési központ technikai felszereltségének modernizálását
tartotta fontosnak.
Dr. Váradi Iván Attila a nyári
gyermektáborozással kapcsolatos programokról kérdezett.
Dr. Bóth János a szakbizottság elnökétől érdeklődött az
egyházi iskolaátvétel kapcsán
annak részleteiről és következményeiről. További kérdései a polgármesteri hivatalban történt létszámleépítést
és egyes cégek váci távozásának adóvonzatait firtatták.
Balkovics Péter a holdingtól
érdeklődött a lehetséges kőzúzalék-felhasználásról, megköszönve az eddig elvégzett
kátyúzási munkálatokat.
Katonáné Doman Erika kommunikációs hibákban látta a

tézet megnövekedett betegforgalmáról szólt. Fedett
buszvárót és padokat kért a
kórháznál. Majd a kistérségi
sürgősségi betegellátás jövőjét szorgalmazta.
Kiss Zsolt a baptisták szándékának jóindulatát hozta szóba a kezdeményezésükkel
kapcsolatban és csatlakozott
az ügy kommunikációs elégtelenségét említőkhöz, továbbá a kukatérkép állapotáról
kérdezett.
Mokánszky Zoltán a közintézmények körüli dohányzás
szigorúbb ellenőrzését kérte,
kiemelve egyes iskolák példáját. Felkérte a jegyzőt, tekintse át az iskolák utcáira vonatkozó dohányzási tilalom
lehetőségét.
Dr. Bánhidi Péter felhívta a
figyelmet a méhnyakrák megelőzésére szervezett kampányra.
Csereklye Károly a holding
közreműködését kérte a választókerületében, illetve a
város egyéb területein felmerülő gondok megoldásához.
Kászonyi Károly a rendőrség
felé tolmácsolta azon kérését,
hogy a városban történt bűncselekményekről részletes ismertetést kapjon a testület.
Végül Fördős Attila felkérésére Espár Péter osztályvezetőhelyettes ismertette a Telep
utcai körforgalom építésének
– illetve annak elmaradásának – többéves múltját, illetve aktualitásait. A polgármester hivatalosan kérte a
rendőrséget, hogy két forgalmas napszakban a kereszteződésben rendőri irányítással
bonyolódjon a forgalom.

A zárt ülés
döntéseiről
 A zárt ülésen megtárgyalt
és elfogadott témakörökről
Fördős Attila polgármester az
alábbiak szerint tájékoztatta
a közvéleményt.
A testület tájékoztatót hallgatott meg a Közbeszerzési
Munkacsoport és a Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól, majd egy szociális ágazatban beérkezett
fellebbezést utasított el. Ezt
követően elfogadta a kórházi
önkormányzati biztos beszámolóját és kiadta számára a
teljesítésigazolást. A május
elsejétől állami tulajdonba
kerülő Jávorszky Ödön Kórház kapcsán három sürgősségi döntést hoztak. A tényleges
átadásig meghosszabbították
az önkormányzati biztos megbízatását. Háromoldalú szerződésmódosításra is sor került, mely alapján egy 2007-es
megegyezéshez képest a kórházi beszállító a jutalékából
30%-ot elengedett. Mivel május elsejével mind a megbízott
főigazgató, dr. Molnár Csaba,
mind az őt tartósan helyettesítő dr. Szentgyörgyi Ervin
szerződése lejárt, az állami
átadás-átvétel lebonyolításáig,
illetve a feladatkörre az állam
által kiírt pályázat elbírálásáig dr. Filiczky István lesz az
intézmény főigazgatója.

A mélygarázzsal kapcsolatos
tájékoztatóból kiderült, hogy
a beruházó bankkal közösen
három munkacsoport alakul
a jogi háttér, a finanszírozási
feltételek és a műszaki tartalom egyeztetése céljából.
A polgármester elmondta: tudomása szerint a bank új beruházási fővállalkozóval képzeli el a mélygarázs további
építési munkálatait. Fördős
Attila reményei szerint a
munkacsoportok pár héten
belül elvégzik a feladatukat és
az egyeztetések után – még a
nyár előtt megtörténhet a kétoldalú szerződés megkötése.
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Egy új és izgalmas
vállalkozás
Interjú Harrach Péterrel

Nemzetnek, városnak, szövetségnek harmónikus együttműködésre van szüksége a két párt között

A rendszerváltás húsz éve alatt Vácon és annak választókörzetében nem tűnt fel országos politikus. Harrach Péter
lehet az első, merthogy egy volt miniszterről, az országgyűlés alelnökéről a kormányzópárt frakcióvezetőjéről bizonyosan nem túlzás azt írni: élvonalbeli politikus. A helyi
Fidesz- KDNP szövetség, egyhangúlag választókerületi
elnöknek jelölte. A KDNP alelnökét a körzetek egybeolvadásáról, a kisebb létszámú parlamentről a megváltozott
politikai erőterekről és a jövő lehetőségeiről kérdeztük.

– Mennyire erős a kötődése Váchoz és
a térséghez?
– 1998 óta vagyok képviselő abban a választókerületben, amely Váccal határos.
Hozzám tartozik Kosd, Rád, Penc,
ahonnan sokan járnak az önök városába
dolgozni, tanulni. Személyes kapcsolatom is szoros volt Váccal. A főiskolán
vagyok címzetes főiskolai tanár, egyik
fiam a Piarista Gimnáziumban tanult és
persze vannak barátaim, ismerőseim Vácott. Az is tény, hogy már a rendszerváltás első éveiben az akkori váci polgármester is közvetlen ismerősöm volt.
– Bartos Ferenc úrról van szó?
– Igen, a kereszténydemokrata polgár-

mesterről, megjegyzem a város jelenlegi első számú vezetője is a KDNP támogatásával lett polgármester.
– Egy püspöki városban emellett a
képviselői munkát könnyebbé teheti,
hogy az egyházzal is köztudottan jó a
kapcsolata?
– Ennek is van személyes oldala, hisz a
püspök urat is több évtizede ismerem.
Az egyházzal való viszonyomnak
ugyanakkor létezik egy intézményi síkja is. A politika feladata, hogy kapcsolatot tartson azokkal a civil és egyházi
szervezetekkel, amelyek partnerként jelennek meg. Mindezek mellett, persze
nem mellékes a világnézeti kötődés,
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~~ Úgy érzem fontos, hogy egy képviselő mindenkit képviseljen

interjú

Harrach
Péter Pál

teológus,
kánonjogász,
politikus, egykori
miniszter, az
Országgyűlés
korábbi alelnöke

„A
világról
mint keresztény
ember gondolkodom”

A Hittudományi Akadémián végzett
1972-ben. 1990 és 1998 között a
Magyar Katolikus Püspöki Kar
titkárságán a világi ügyek referense
volt.
1989-ben tagja lett a KDNP-nek,
1990-ben beválasztották az ügyvivői
testületbe, 1990 és 1997 között a párt
zuglói elnöke, 1993 és 1994 között a
párt budapesti elnöke, majd 1995 és
1996 között annak országos alelnöke
lett.
1990 és 1998 között zuglói önkormányzati képviselő, 1994 és 1998
között pedig a Fővárosi Közgyűlés
tagja.
A 1998-as országgyűlési választáson
a Szob központú Pest megye 1.
választókerületből szerzett egyéni
mandátumot. Orbán Viktor kormánya alatt szociális és családügyi
miniszter. Minisztersége alatt az
Országos Területfejlesztési Tanács
tagja. A 2002-es kormányváltás után
az Országgyűlés alelnökévé, ill. a
Fidesz-frakció helyettes vezetőjévé
választották. A Fidesz szobi választókerületi elnöke lett 2003-ban, ahol
2002-ben másodszorra is megnyerte
az országgyűlési választást.
2006-ban újból a szobi választókerületből került be az Országgyűlésbe,
ahol az újjáalakult KDNP-frakció
tagja, egyben frakcióvezető-helyettese, valamint újra megválasztották az
Országgyűlés alelnökének. 2007-ben
a KDNP országos alelnöke. A 2010-es
országgyűlési választásokon ismét a
szobi körzet juttatta a parlamentbe,
miután a KDNP frakció vezetője lett.
Nős, három fiúgyermek apja,
emellett három unokája van.

melynek lényege, hogy a világról,
mint keresztény ember gondolkodom. Hozzátenném azt is, a képviselő mindenkinek képviselője, függetlenül attól, hogyan gondolkodik
és kire szavazott.
– Képviseletet tekintve, melyek a
legfontosabb célok, miért szeretne a
Parlamentben a legtöbbet lobbizni?
– Egy országgyűlési képviselőnek
kettős feladata van. Egyfelől az,
hogy a helyi ügyeket képviselje másfelől, hogy az országos ügyekben
szóljon vagy döntsön. Természetesen minden politikai szereplőnek
más a lehetősége, tapasztalatom szerint az országos szerepvállalás megkönnyíti a helyi ügyek intézését.
Akár miniszterként, akár a Parlament alelnökeként vagy épp frakcióvezetőként a körzet érdekében hatékonyabban tudtam fellépni. A helyi
ügyek közül viszont nem nekem
kell eldönteni, hogy mikor és miben
segítsek. A helyi felelősök kezdeményezéseit kell támogatnom, hiszen a

képviselő testület és a polgármester
látja a város életét. Az ő rátermettségükön, elkötelezettségükön sok
múlik.
Persze a régió egészében lehetnek
olyan teendők, melyek talán függetlenek az egyes településektől, vagy
mindegyik településen jelentkeznek.

– A hidak megvalósulását is segíteni kell. Tahitótfalunál már van, kézenfekvő, hogy előbb-utóbb a másik
oldalon is épüljön. Sőt, könnyen lehet, hogy északra még egyre lesz
szükség. Itt említem, nagy öröm
számomra, hogy az Ipoly hidak közül kettőnek újraépítése rövidesen
megkezdődik. Ezek lerombolása a
két oldal lakóit elválasztotta. Éppen
ideje a hídépítéseknek, ami nem
csak fizikai, de átvitt értelemben is
fontos.
– Hogyan viszonyul az Ön felelőssége a jelenlegi választott képviselőjéhez?
– Az új megnövekedett körzet kormánypárti választókerületi elnöke
lettem. Ez jelent egyfajta felelősséget a város és a körzet iránt, de nem
változtatja meg azt a felelősséget,
amit a jelenleg választott képviselő
visel. Persze én is kapcsolatot tartok
a város vezetőivel, és azon vagyok,
hogy a megfogalmazott igényeket
támogassam. A választópolgárokkal
is keresem a közvetlen kapcsolat lehetőségét.
– Az Ön személyében egyetértett a
helyi Fidesz és a KDNP, de a két
párt között Vácon nem mindig és
minden kérdésben volt ez így. Választókerületi elnökként hogyan
tudja segíteni a koalíció harmonikus
működését?
Épp a napokban néztem meg azt a
videofelvételt, mely a kampányról
szólt. Akkor is és most is azt mondom, hogy a nemzetnek, a városnak,
és a szövetségnek érdeke, hogy harmonikus együttműködés legyen a
két párt között. Ez országos szinten
megvalósult, de tény, néhány esetben helyi szinten voltak viták. Esetenként az egyik párt úgy érezte,
hogy a másik megpróbálja Őt lenyomni. Vác esete ilyen volt, ezért
úgy gondoltuk, lehetővé tesszük a
külön indulást a két szervezetnek.
Nem a legszerencsésebb, hogy ez
így történt, de még mindig jobb,
mint egy folyamatos elégedetlenség.
Az eredmény jó, hiszen a polgármester és a testület nagy része a szö-

Kisebb lesz
a parlament,
nagyobbak
lesznek a
körzetek és
kevesebb lesz az
országgyűlési
képviselő
 Új választási törvényt
fogadtak el, amely a
következő szavazások után
a 386 főből álló
Országgyűlés helyett, 199
fős parlamenttel számol.
2014-től az eddigi 176
képviselő helyett csak 106
politikus kerülhet be egyéni
jelöltként a parlamentbe. Az
új rendszer miatt várhatóan
70 hellyel csökken a
körzetek száma és a
bevezetett
összeférhetetlenségi
szabályok miatt sokaknak
további hivatásukról is
dönteni kell. 2014-től már
senki sem lehet egyszerre
polgármesterek és
országgyűlési képviselő.

– 2014-től az országgyűlési képviselők esetében komoly változás, hogy
kevesebb létszámmal kell ellátniuk
a feladatokat, nagyobb területet kell
átfogni, többeket kell képviselni…
– Eddig 32 település tartozott hozzám, ebből most levált néhány, többek között Veresegyház és Erdőkertes, de számos újjal, köztük
elsősorban Váccal bővült a vk. Az új
választókerülethez 35 település tartozik, lényeges módosulás nem is a
helységek, inkább a polgárok számának növekedése. Nyilvánvaló,
hogy a képviselői tevékenység centruma áthelyeződik Vácra, ez már az
ott élők létszáma miatt is indokolt.
Szép kihívás lesz egy olyan körzet
képviselőjének lenni, amelyhez egymástól különböző települések tartoznak, más-más adottsággal és persze
megoldandó
problémával.
Gondoljon bele, az Ipoly mente, a
Börzsöny vidéke, egészen más vi-

„A képviselői munka centruma áthelyeződik Vácra”
Mostanában pl. több kompot működtető vállalkozó fordult hozzám,
hogy egyre nehezebb fenntartani a
járatokat. Meg kell oldani a problémát, ha kell törvénymódosítással,
vagy a költségvetés módosításával.
Legutóbb az erdei kisvasutak ügyében sikerült előrelépni, hiszen a Börzsönyben több is működik.
– Ha már a közlekedést említette,
Vácon régóta és sokan szeretnének
hidat és kétszer két sávos elkerülő
utat…

vetséghez tartozik. Ennek ellenére
azt mondom, legközelebb ilyennek
nem szabad történnie. Ismétlem,
együttműködésre van szükség. Ebben az együttműködésben nagy szerepe lehet a választókerületi elnöknek. Ahol eddig dolgoztam, azon
voltam, hogy megteremtsem az
összhangot. Mind a két párt képviselőjével gyakran találkozom, nyilvánvaló számomra, hogy ma már
adott a szoros együttműködés lehetősége.

dék, mint a Dunakanyar. Vác a történelmi hagyományai miatt is egyedülálló,
nagy
örömmel
és
várakozással tekintek a következő
időszak elé, biztos, legalább annyi
munka lesz, mint eddig, de, szeretek
dolgozni.
– Akkor Ön nem bánja a döntést, s
hogy nem a megszokott formációban
haladtak a dolgok…
– Ez egy új és izgalmas vállalkozás.
Vác kellemes város, mindig jó érzéssel jövök ide.
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További információ: www.vacholding.hu

Holding mozaik

Fejlesztés a
Váci Sport Kft.
kommunikációs
rendszerében
Bartos Krisztián | bartos.krisztian@gmail.com

A közelmúltban a holding több tagvállalatánál
került sor fejlesztésekre, megújult a Váci Sport
Kft. információs rendszere is.
Május közepétől az interneten mindenki számára elérhetővé
válik a strand, a sportcsarnok, valamint a stadion, mint intézmény. Mérkőzések, programok, sávbeosztások és sok hasznos
információ kerül majd a honlapra, ami valószínűleg június közepére éri el a
végleges formáját. Az információhoz hozzájuthatnak a www.vacistrand.hu, a
www.vacistadion.hu, valamint a www.vacisportcsarnok.hu címen. Ezek mellett mindhárom intézmény megtalálható lesz a facebookon is – mondta el
Bartos Krisztián, a Váci Sport Kft. kommunikációért felelős munkatársa.

Mikor nyit
a strand?
Május közepén lebontásra kerül a 33 méteres medence fedése, majd
a szükséges engedélyek beérkezése
után előreláthatólag június hónapban
megnyitja kapuit a strandfürdő. Az
indulásról mindenki tájékozódhat
majd a fent említett honlapon és a
facebookon is.

tisztaságát, hiszen, hogy élhetőbb Városban lakjunk, az mindannyiunk közös érdeke.

Játszótér–
felújítás a város
területén

Tilos a
kerékpározás
a Főtéren?!
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hozott, amiben szabályozták a kerékpározást,
gördeszkázást a roller és görkorcsolya
használatát a Főtéren valamint a környező utcákban.
Sokakban mindjárt felmerült a kérdés, amikor meglátták a tiltó táblákat
– akkor most nem mehetek arra biciklivel? Szó sincs erről, a testület
döntése értelmében a Főtéren, a Széchenyi
utcában
valamint
az
Eszterházy utcában tilos a gördeszkázás és akrobatikus mutatványok végrehajtása kerékpárral, rollerrel és görkorcsolyával. Ugyanakkor továbbra is
lehet közlekedni kerékpárral ezen a
szakaszon! A tiltó táblák tartalmának
a közterület-felügyelőség fog érvényt
szerezni, ezért kérjük önöket, tartózkodjanak a táblán feltüntetett tiltott
magatartástól és együtt óvjuk meg értékeinket.

A kisgyermekek többsége által kedveltek a játszóterek homokozói.
Ezért is döntöttek a szakemberek
amellett, hogy frissítik, ha kell cserélik a homokozókat a város területén.
A játszótereken elsődlegesen a homokozók kerülnek és kerültek folyamatosan felújításra. A következő ütemben a játékok szükség szerinti
felújítását is elvégzik, hogy a gyermekek a jó idő beköszöntével, minél biztonságosabban és kellemesen tölthes-

Közmunka
program
A deákvári vízfogó területén a
mandulabokrok virágzásával egyidőben a Váci Városfejlesztő Kft. szervezésében a közcélú foglalkoz-tatottak,
több napi munkával megtisztították
az illegális hulladéktól a vízfogó alsó
és felső tározóját, valamint az ülepítőjét. Összesen 6 m3! illegális hulladék
került összegyűjtésre és elszállításra
a Váci Városfejlesztő Kft. dolgozói
részéről. Sajnálatos módon a hulladék
széles skálája megtalálható volt a vízfogóban. A Váci Városfejlesztő Kft.
munkatársai remélik, hogy a lakosság
– értékelve a közcélú foglalkoztatottak munkáját – megőrzi a zöldterület

került. Talán évtizedekkel ezelőtt láthattak utoljára virágágyakat a Kőhíd
park lakói. Az ágyások kialakítása
összefogással valósult meg, hiszen a
park egyik lakója, Pintér Ferenc a
váci Spalax Kft. segítségével többszáz tulipánhagymát adományozott a
városi főkertésznek. Mezei Helga
megtervezte a virágágyakat, majd a
Váci Városfejlesztő Kft. dolgozói és a
közcélú foglalkoztatottak elültették a
tulipánhagymákat.

sék idejüket. Mivel a munka
folyamatos, ezért a szakemberek az
időnkénti lezárások miatt megértésüket kérik.

Fejlődik a Kőhíd
lakópark
Lépésekben, de fejlődik a Kőhíd lakópark, hiszen a járda és az út
után most a környezet is szépítésre

gyalugépet vásárolt cca. 600 E Ft-ért
asztalosműhelyébe. A kézi kisgépekkel eddig nem tudták – és munkavédelmi szempontból nem is lehetett –
elvégezni
azokat
a
gyalulási
munkákat, amelyek az alsó fokú oktatási intézményi karbantartási munkák során jelentkeztek. „E karbantartási munkákat korábban úgy oldottuk
meg, hogy a szükséges faanyagot méretre vágást követően bérben gyalultattuk meg. Számításaink szerint a
gyalugép ára 1,5 év alatt térül meg az
átlag 50 000 Ft/hó bérgyalulás költségét és a kapcsolódó szállítás költségét
figyelembe véve – mondta Abonyi Péter, a Holding magasépítési műszaki
ügyintézője. „Az új géppel jellemzően
az óvodákban, iskolákban található
beltéri és udvari bútorok, játszóeszközök és a közterületen álló térbútorok, játszóeszközök faanyag-pótlásainak vagy a bútor, eszköz újragyártása
esetén a teljes faanyagának gyalulási
munkáját el tudja végezni asztalosuk.
Sőt akár egy épület komplex ablakának, ajtajának legyártásához is felhasználható ez a gép.”

Gördeszkapálya
Az önkormányzat tervbe vette egy gördeszkapálya kiépítését. A
tervek alapján az építmény a Diadal
tér környékén kapna helyet, és alkalmas lenne különböző akrobatikus
mutatványok bemutatására is. Ezzel a
megoldással az extrém sportot kedvelők is hódolhatnak kedvenc időtölté
süknek úgy, hogy közben nem károsítják az épített környezetünket és
értékeinket.

Sok a tennivaló

A Holding gazdasági nehézségek közepette is
fejleszt és felújít
A holding a nehéz gazdasági
helyzet közepette továbbra is törekszik a költséghatékony működésre és
arra, hogy a korábban jellemzően külső cégek által elvégzett munkát saját
hatáskörben megoldja.
A Váci Városfejlesztő Kft. egy
HOLZMANN SET 7 típusú kombinált hossz és vastagoló asztalosipari

A Városfejlesztő Kft. munkatársai a nagy meleg ellenére, az
alábbi munkák elvégzésére a hetekben vagy a következőkben hetekben
kerítenek sort:
Eötvös utcai óvoda lábazat- és kerítésfal-javítása.
Gallyazási munkák a Belvárosban és
a balesetveszélyes fák feltérképezése
és kivágása.
Duna-parti sétányon, az iskolavárosban, valamint a belvárosban szükséges fűnyírás.
A Deákvári körforgalom felújítása.
A strand presszó fűtéskorszerűsítése.
Elkezdődött és lassan a befejezéshez
közeledik a stadion területén a 22x44
méteres műfüves labdarúgópálya kialakítása.
A fent említett feladatok mellett persze az állandósult munkákat is elvégzik a szakemberek, mint pl. virágágyak
gyomlálása,
kátyúzás,
útburkolati jelek parkolók festése,
kézi úttisztítási munkálatok elvégzése. Valamint a Városfejlesztő Kft
szakemberei megpróbálnak eleget
tenni a lakossági bejelentéseknek,
amit önök a www.vacholding.hu internetes portálon tehetnek meg. A
munkatársak ezúton is köszönik a
sok információt és továbbra is várják
a lakosság segítségét.
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Május

1200-an ballagtak

Egy nap, amely csak a gyerekeké

 Ismét eltelt egy tanév, városunkban közel 1200 diák búcsúzott az alma
materétől. Érettségire készülnek a diákok, a próbatételhez eredményes
vizsgákat kívánunk.

Közkincseink II.
A parlament
korlátja
Városlakók
zarándokoltak

Ivanov Barbara | ivanov.barbara@vacholding.hu,

Gondolták volna, hogy elsőként 1920-ban Törökországban ünnepelték a lurkókat? Magyarországon csak 17 évvel később, 1937-ben tartottak
először – akkor még egyhetes – mulatságot,
ami végül 1950-ben egynapos lett. Több mint
fél évszázada tehát május utolsó vasárnapja –
nem minden országban erre a napra esik –
gyereknap.
Az édesanyák…
 Azt nem tudom milyen édesanyának lenni, de azt igen, hogy milyen
egy jó édesanya. Remélem, nem vetnek rám követ, ha azt mondom – némi
elfogultsággal persze –, hogy olyan,
mint az enyém. Tele van szeretettel,
gondoskodó, az az ember akire mindig számíthatok, akinek a legfontosabb vagyok. Valószínűleg a legtöbb
nő így érez gyermeke iránt. Az anyai
szeretetet soha semmi nem válthatja
fel. Ez az egyetlen biztos pont az életben. Ezért mondunk köszönetet, legalább évente egyszer, május első vasárnapján. Lehet, hogy csak egy szál
virággal, verssel, vagy saját készítésű
ajándékkal… Igazából mindegy. A lényeg, hogy tudják: nekünk is éppoly
fontosak, mint mi nekik.

Világszerte ünnepelték
az édesanyákat

 Elsőként a görögök, ahol már az
ókorban ünnepséget tartottak Rhea,
az istenek anyja, valamint a többi
édesanya tiszteletére. Magyarországon először 1925-ben köszöntötték a
gyermekes nőket, melyet a májusi
Mária-tisztelet hagyományaival kap-

 Közel háromszázan indultak el
idén túrázni a Naszály-hegyre a Föld
Napján. Kosdról a régi bányákat
érintve haladtak a hegy felé, aminek
csúcsát a Násznép-barlang érintésével
érték el. A túrát az idén is Hajdú Sándor vezette Szűcs Kálmánnal és Pálinkás Ferenccel. A túrázók megismerkedhettek a Naszály kosdi
szénbányájának maradványával, a
Pádimentom és a Nagybányakő felhagyott kőfejtésekkel és bemehettek a
Násznép-barlangba ahol a csúszós
üregekben körülnézhettek zseblámpáik segítségével.

csoltak össze. Három év elteltével hivatalos iskolai ünnep lett május első
vasárnapja.

Távcsöves bemutató
a Főtéren

 A Csillagászat Napján a váci
Magosfa Alapítvány nyilvános távcsöves bemutatót szervezett Vác főterén. Két kisebb és két nagyobb, obszervatóriumi
méretű
távcsővel
kémlelhették az érdeklődők az eget,
megfigyelve a Holdat és az égen látható bolygókat.

Tour de Vác ahol
mindenki győztes

 A Tour de Vác kerékpárversenyen
több mint 20 éve váci és a Vác környéki általános iskolások vetélkednek. A
versenyző diákok az állomásokon
számot adhatnak tudásukról környezetvédelem, idegenforgalom, településismeret, drogmegelőzés és számos
más témakörben. Az idén a Vízgazdálkodással foglalkozó állomással bővült a program. A verseny legeredményesebb csapatai voltak a Sződi, a
Földváry Károly és a Juhász Gyula
általános iskolák csapatai.

 Minden váci nekitámaszkodott már életében egyszer-kétszer a
Duna-parti sétányon
húzódó fémkorlátnak,
de a szem elé táruló
látvány valószínűleg
sokaknak elvonta a
figyelmét magáról az
öntöttvas műről. Pedig
érdemes lefelé is nézni,
ha már a korlát felé visz
az utunk, mert az oszlopsornak a formája és
a története is szép.
 A város a millenniumi ünnepségekre készült, aminek kapcsán
az akkori polgármester, Gajáry
Géza a váci Duna-part megújítását is tervbe vette. Éppen ez
időben, az 1890-es években
kezdődött meg az Országház
építése, így jött az ötlet, hogy a
Parlament alapozásakor elbontott
vaskorlátnak jó hasznát venné
Vác. Gajáry levélben érdeklődött
az illetékes miniszternél, hogy
nem-e lehetne-e...
Kérése meghallgatásra talált,
ráadásul teljesen ingyenesen lett
a városé a 252 méter hosszú
oszlopsor.
A korlát tervezőjében nem kisebb
mestert tisztelhetünk, mint a
magyar romantikus építészet
legjelesebbikét, Feszl Frigyest,
aki többek között olyan épületeket álmodott meg egykor, mint a
Pesti Vigadó vagy a Dohány utcai
Zsinagóga.
Az öntöttvas korlát 1890-ben lett
a megújult váci Duna-part
szerves része és akkor még
valódi védelmi funkciót is ellátott,
hiszen közvetlenül a folyó és a
sétány között húzódott. Az alsó
korzó ugyanis – amelyen ma már
kerékpárút is fut- csak a II. világháború utáni, újabb felújítás
során került feltöltésre.
A korzó korlátja milliónyi történetnek lehetett tanúja az elmúlt
120 évben, fénykorát talán
a ’20-as, ’30-as években élhette,
amikor szabad strand is üzemelt
a sétányon és a fővárosból is sok
polgár járt ki Vácra pusztán
azért, hogy a festői környezetben
„korzózhasson”.
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Kultúra

Charlie és a Hooligans
a XX. Váci Világi Vigalomban
Az idei vigalomban minden
korosztály megtalálhatja
majd a számára közelálló
zenei, kulturális vagy épp
gasztronómiai programot.
Mielőtt sorolnánk a három
nap eseményeit, kezdjük a
sort az idei fesztivál sztárfellépőivel. Ha azt mondom:
Jég dupla whiskyvel, azt
hiszem aligha van olyan,
akinek ne jutna eszébe országunk világhírű, rekedt
hangú énekese: Charlie.
Ő lesz az, aki július 28-án,
este 9-kor fergeteges bulit
ad majd a Duna-parti nagyszínpadon. A sztár napok
óta keményen próbál, ennek
ellenére örömmel válaszolt
kérdéseinkre.

Heckenastkiállítás az
Értéktárban
A reformkori könyvkereskedelem és nyomdaipar aranyemberének, Heckenast Gusztávnak
tevékenységét bemutató kiállítás nyílt
a Váci Értéktárban. A Heckenast
Gusztáv Vállalkozáskultúra, Polgárosodás címmel megjelenített tárlatot a
Magyar Tudományos Akadémia és az
Országos Széchenyi Könyvtár egyik
kutatócsoportjának munkatársai
hozták létre. A kiállításon a gyerekek
számára interaktív múzeumpedagógia foglalkozásokat is szerveznek.
A Heckenast Gusztáv Vállalkozáskultúra, Polgárosodás című kiállítást
június közepéig látogathatják az
érdeklődők.

talmas decemberi koncertre készülök.
Azután is zenélni fogok persze, de valószínű ez lesz az utolsó nagy fellépésem. A magyar zenei élet egyik legnagyobb ikonja tehát városunkba
érkezik, de úgy hiszem, hogy az idei
Váci Világi Vigalom másik nagy fellépőjének is sokan fognak örülni.

– Több alkalommal jártál már nálunk.
Ezúttal milyen műsort hozol Vácra?
Én nem művészkedni akarok Vácon.
Azokat a slágereket viszem majd el,
amelyeket a közönség szeret. Az biztos, hogy énekelni fogok szép balladákat, elhangzik majd a Nézz az ég felé,
az Az légy aki vagy, a Jég dupla whiskyvel és a Mindenki valakié. Várom
már a koncertet. Nagy szeretettel megyek hozzátok.
– Tavaly azt nyilatkoztad, hogy 2012ben nagy meglepetésre készülsz...
– Így van. Idén októberben leszek 65
éves. Ebből az apropóból pedig egy ha-

Hazánk egyik legnépszerűbb együttese, a Hooligans játszik július 29-én 21
órától a nagyszínpadon. A női szíveket
megdobogtató fiúk – elmondásuk szerint – nagyon várják, hogy együtt
„hooligánkodjanak” a váci rajongókkal és garantálják, hogy mindenki felhőtlenül érzi majd magát a közel két
órás koncertjükön.
– Több mint 15 éve vagytok a zenei pályán, a népszerűségetek pedig mondhatni töretlen. Mit gondoltok, mi a sikeretek
titka?
– Gyerekkorunk óta zenélünk együtt
és kitartóak voltunk a zenekar mellett
akkor is, amikor éppen más zenei
trendek voltak érvényben. Tudunk az

emberekhez szólni a szövegeinkkel és
emellé jó zenét társítunk. A kettő
együtt hiteles.
– Ha egy mondatban kellene jellemeznetek az együtteseteket, mi lenne az?
– Az élő zene varázsa, nem csak a
rockzenét kedvelőknek. Nekünk ez a
szerelmünk és ezt látni fogjátok Ti is.
A Hooligans legnagyobb slágereire
tombolhatnak a rajongók a nyári koncerten, bár az együttes azt is elképzelhetőnek tarja, hogy új dalukat is hallhatja majd a közönség. A Váci Világi
Vigalom további programjairól következő lapszámunkban olvashatnak.

Közel ezer
versmondó

Újabb váci
nyertes

Bilincsbe vert
szabadság

Szádóczki Gabriella
szervező ötletére idén Vác is csatlakozott A 12 legszebb vers országos
programsorozathoz, és mintegy
ráadás helyszínként április 16-án a
Székesegyház előtti lépcsősoron közel
ezer diák szavalta el Juhász Gyula
Liszt Ferenc emlékezete című
költeményét. A résztvevő diákokat és
vendégeket dr. Schmuczer Istvánné,
Vác Város Önkormányzat Művelődési
és Oktatási Bizottságának elnöke
köszöntötte, majd dr. Fűzfa Balázs
irodalomtörténész, főiskolai tanár
szólt a Költészet napjának jelentőségéről és múltjáról. Jordán Tamás
Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színművész, tanszékvezető egyetemi
docens az egyik legjobban sikerült
előadásnak nevezte a váci diákság
produkcióját.

A televízió képernyője előtt
Patrik Judit után, ismét egy váci
polgártársnak szurkolhattunk. Kalász
József, a Polgármesteri Hivatal
közgazdásza két adásnapon is
remekül válaszolt a kvízműsor-vezető, Vágó István kérdéseire. Mivel az
élet számos területét felölelő tárgyú
feladványok közül egyik sem
bizonyult számára „átVágó”-nak,
taktikus versenyzéssel több mint
félmillió forint – és a jelenlévő
közönség tapsa – lett a jutalma az
elmondása szerint szabadidejét
olvasással és sportesemények
megtekintésével töltő váci közgazdásznak.

Megjelent első könyve TóthBajnógel Adél Csillának, aki a váci
Piarista Gimnázium tanulója.
A Bilincsbe vert szabadság címmel
megjelent ifjúsági kisregényt a szerző
14 éves korában kezdte el írni,
megörökítve művében nagyapja
történetét és az 1956-os forradalom
csodáit. Az emlékek nem halnak meg,
bennünk élnek: „mert mindig lesznek
nagypapák, nagymamák akik átadják
dicső történelmünket unokáiknak.” írta a könyv előszavában az 1956-os
szabadságharc egyik hőse Wittner
Mária. A könyvnek tartalmán túl
szintén érdekessége, hogy annak
borítóját a Váci Önkormányzat egyik
képviselője Kriksz István készítette.
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Programajánló

XI. Nemzetközi
Akusztikusgitár
Fesztivál
Május 17. csütörtök 19 óra

„Ezeregy szefárd éjszaka“ Palya Bea
és a Szefárd trió
koncertje
Május 31. csütörtök 19 óra

Közreműködők:
Palya Bea, Dés András –
ütőhangszerek, Bolya Mátyás –
koboz és citera
A belépőjegy ára elővételben:
1500 Ft, az előadás napján:
1800 Ft
A fesztivál műsora ezúttal a
világzene felé fordul. Két
akusztikus-gitár alapú
nemzetközi trió lép fel: belga
Veronique Gillet, a venezuelai
Fernando Freitez gitáros és a
spanyol Carlos Franco alkotta
Terracota ütőhangszeres trió. A
másik trió a német Ralf Gauck
akusztikus basszusgitáros,
Szabó Sándor gitáros és Major
Balázs ütőhangszeres
formációja.
A belépőjegy ára elővételben:
1200 Ft, az előadás napján:
1500 Ft
A 10 éves Váczi
Néptáncegyüttes évzáró
gálaműsora
Május 19. szombat 18 óra
A 10 éves Váczi
Néptáncegyüttes évzáró
gálaműsora. A táncegyüttes öt
korosztálya bemutatja az idei
évben készített koreográfiáit, így
számtalan érdekes tánc kerül a
közönség elé. Művészeti
vezetője: Czinóber Klára,
Karánsebessy Orsolya és
Karánsebessy Balázs
A belépőjegy megvásárlásával a
Váczi Néptáncegyüttest
támogatja.
A Tini Dance Team műsora
Május 26. szombat 17 óra
Vidám táncok és pezsgő
ritmusok! A jó hangulatról a Tini
Dance Team tánciskola összes
növendéke gondoskodik!
A belépőjegy ára: 900 Ft
Helyszín: Madách Imre
Művelődési Központ
Városi Gyermeknap
Május 27. vasárnap
Egész napos rendezvény.
(Részletes program lapunk
11. oldalán.)
A Kaláka együttes
koncertjének kezdete: 17 óra
A belépőjegy ára elővételben:
1.200 Ft, az előadás napján:
1500 Ft

Regionális
Esélyegyenlőségi Nap
Június 1. péntek 9 órától
Nap a Mozgáskorlátozottak
Közép-Magyarországi Regionális
Egyesületének és a Madách
Imre Művelődési Központ
szervezésében.
9 óra Ünnepélyes megnyitó,
Fogyatékossággal Élő Váci
Emberekért díj ünnepélyes
átadása
10 óra Az egyházak szerepe a
fogyatékossággal élő emberek
mindennapjaiban —Konferencia
10 óra Ügyességi verseny ép és
sérültséggel élő gyermekek
részére
Élő könyvtár —találkozás és
beszélgetés Vácon és
vonzás-körzetében élő sikeres
emberekkel. A fogyatékossággal
élőket összefogó szervezetek
bemutatkozása, tanácsadás,
játszóház.
A program zárásaként ép és
sérültséggel élő fiatalok színpadi
produkciója.
A rendezvény a Nemzeti

15 óra Aula
Megtekinthető: július 29-ig
A hagyományoknak megfelelően évente megrendezésre
kerülő kiállításon a
Képzőművészeti Kör tagjai
alkotásaiból összeállított
anyagból képet kapunk
fejlődésükről.
Körvezető:
Debreczeni Zsófia
festőművész
A kiállítása Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával valósul meg.
Díjmentesen megtekinthető

Kulturális Alap támogatásával
valósul meg.
A programokra a belépés
díjtalan!
Bernard Le Calloc’h
előadása és könyvbemutatója
Június 6. szerda 18 órától
Besse János
(1765-1841) utazóról, a
Kaukázus és Kelet-Ázsia
kutatójáról, magyar íróról
A magyar őshazakutatók
közül talán Besse
Jánosnak volt a
legfordulatosabb,
legkalandosabb élete. 44
esztendőt töltött külföldön.
Széles körű műveltséggel
rendelkezett, 13 nyelven
beszélt. Sokat utazott:
bejárta Németország,
Hollandia, Anglia és
Franciaország nagy részét.
Részt vett a hollandiai
hadjáratokban, 1802 és
1810 között Mauritius
szigetén Charles Decaen
francia kormányzó
titkáraként és
lapszerkesztőként
dolgozott. Párizsban
megismerkedett Alexander
Humbolt földrajztudóssal.
1818 után elhagyta
Franciaországot. Beutazta
Itáliát, Lengyelországot,
Törökországot. Az előadás
után a helyszínen
megvásárolható Bernard
Le Calloc’h legújabb
könyve, melyet a Váci
Városvédők és
Városszépítők Egyesülete
jelentetett meg, a Kucsák
Könyvkötészet és Nyomda
előállításában.
A belépés díjtalan!
„Ön mennyire ismeri
önmagát?”
Egészségnap a testi-lelki
egyensúlyért
Június 9. szombat
10 órától 18 óráig
Az egész napos rendezvényen
részt vehet tréningeken és
személyes tanácsadásokon.
A belépőjegy ára: 300 Ft

Y és Z generáció, az Információs
Kor és az offline életünk
Tari Annamária
pszichológus előadása.
Június 9. szombat 18 óra
A belépőjegy ára elővételben
500 Ft, az előadás napján:
800 Ft

Kiállítások
Bari Janó
festőművész kiállítása
Megtekinthetö május 19-ig
Megnyitja:
Kiss János 6. vk. volt
önkormányzati képviselője
(1992 – 2010.)
Közreműködik:
Fodi (gitár) és Barátai
Díjmentesen megtekinthető
Zubovits Győrkös
Erzsébet
képzőművész kiállítása
Megtekinthetö május 15-ig
Díjmentesen megtekinthető
Rétság környéki
képző-művészek közösségének
kiállítása
Megtekinthetö május 24-ig.
Díjmentesen megtekinthető
Nagy. B. István
Képzőművész Kör évzáró
kiállítás
Megnyitó:
Május 26. szombat

Katona Lajos
emlékkiállítás
Megtekinthető:
Május 29-ig
Katona Lajos Városi
Könyvtár névadója 150 éve
(1862. június 2-án) született.
Az ismert néprajzkutatóra
helytörténeti kiállítással
emlékezünk.
Díjmentesen megtekinthető
Helyszín: Katona Lajos
Városi Könyvtár, Galéria
Mackó irodalom
– Mackó történelem
Megnyitó:
május 31., csütörtök 17
óra
Megtekinthető:
Július 21. szombat
Tekintettel a gyermeknapra,
a közeledő tanév végére,
nyári szünet elejére: képet
szeretnénk adni arról, hogy a
gyermekek egyik
legkedvesebb figurája
miként jelenik meg az
irodalomban, olvasmányélményeinkben – miként
alakult a mackók-története a
valóságban.
Belépés csak mackókísérettel.
Helyszín: Katona Lajos
Városi Könyvtár, Galéria és
Gyermekkönyvtár
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Hajrá Vác!

SPORT

Harmadik a Váci NKSE

Eredmények
Női kézilabda Magyar Kupa
Váci NKSE–Békéscsaba 23-23
Váci NKSE–Siófok 29-26
Női kézilabda NB I
Alcoa FKC–Váci NKSE 25-20
Váci NKSE–DVSC 28-28
Férfi kézilabda NB I/B
Váci KSE–Szentendre 30-25
Várpalota–Váci KSE 25-24
Labdarúgó NB II
Békéscsaba–Dunakanyar–Vác 2-2
Dunakanyar–Vác–Nyíregyháza 1-3
Futsal NB II
Monor–Szuperinfó 4-6
Dunakeszi–Szuperinfó 5-2

Sportelőzetes
05. 12. szo. 18.00:
Váci NKSE–Alcoa FKC
05. 18. p. 18.00:
Dunakanyar-Vác–REAC
05. 18. p. 18.00:
Váci NKSE–Veszprém
05. 19. szo. 18.00:
Váci KSE–Százhalombatta
06. 02. szo. 18.00:
Dunakanyar-Vác–Újpest B

Gyászol a váci
kézilabdasport

Kereszturi Gyula | estv@estv.hu

Remek hajrával harmadik lett a Váci NKSE a
Magyar Kupa négyes fináléjában. Az elődöntőben ismét nem volt szerencséje női kézilabdásainknak.
Döntőbe is kerülhettek volna, a lányok de - miután döntetlent játszottak
a Békéscsabával - hétméteresekkel veszítettek. (Ez a tavalyi két váci vesztes büntetőpárbaj után sorrendben
már a harmadik ilyen balszerencsés
meccsalakulás volt…) A helyosztón a
Siófokkal vívott csatában remek hajrával megszerezte a harmadik helyet
csapatunk.
Az alábbiakban dr. Ökrös Csaba
vezetőedző értékelését olvashat-

Sporthírek röviden
Asztalitenisz

Hetvenhét esztendős korában
elhunyt Sulyánszki Dezső, a váci női
kézilabdázás legendás alakja. Dezső
bácsi játékosként a Váci Fonó együttesében ért el kimagasló eredményeket,
majd a hatvanas évektől edzőként
irányította a Váci Forte női csapatát. A
filmgyáriakkal sok remek eredményt
ért el, és tevékenységével megalapozta
a váci nők későbbi élvonalbeli szereplését. Lelkes, csupaszív munkájáért
több elismerésben is részesült. Feleségével, Ari nénivel meghatározó alakja
volt városunk sportéletének.
Emlékét örökre megőrizzük.
Végső búcsúztatása május 18-án,
11 órakor lesz az alsóvárosi temetőben.

ják a találkozókról. „Jól kezdtük az
elődöntőt, mely hatékony védekezésünknek és Juhász Edina védéseinek
volt köszönhető. Később zártabb védekezésre váltott a Csaba, amivel jobban beszűkítette játékunkat. A félidő
közepétől komoly gondot okozott számunkra, hogy ellenfelünk sorra helyzetbe hozta szélsőit, különösen a jobb
oldalon.
A második félidő szintén fej-fej melletti küzdelmet hozott. Lucia

 Az elmúlt hetekben három
csapatbajnoki fordulón jutottak túl
NB I-es asztaliteniszezőink. A Váci
Reménység (VRE) pingpongosai
két nagyarányú vereség közben
egy győzelmet is arattak. Előbb a
budaörsiek győzték le „csont
nélkül” 18:0-ra a mieinket, majd a
váciak Komló elleni 10:8-as sikere
után ismét egy megsemmisítő,
17:1-es zakó következett a BVSC
ellen. A VRE három fordulóval a
befejezés előtt a 11 csapatos
mezőnyben a 9. helyen áll.

Atlétika

 Spanyolországban, Barcelonában rendeztek kvalifikációs
versenyt a paraatléták számára,
amelyen két számban is remekelt
Kálmán Krisztina, a Váci Reménység sportolónője. A fiatal tehetség
buzogányhajításban és súlylökésben is egyéni csúccsal végzett az
élen. Április 28-án rendezték meg
a fogyatékkal élő atléták országos

bajnokságát. A versenyen taroltak
a Váci Reménység sportolói.
Három-három aranyérmet nyert
Kanyó Zsolt, Kiss Viktor és
Szöllösi István, két bajnoki címet
szerzett Kálmán Krisztina és
Hídvégi Balázs. Az éremtermést
Keresztesi Erika és Hídvégi
Balázs egy-egy ezüstérme tette
teljessé.

Váci aranyérmek

 Galambos Péter a Zágrábban
megrendezett Croatia Openen – a
könnyűsúlyú férfi egypárevezősök
megmérettetésén – magabiztos
versenyzéssel utasította maga
mögé a mezőnyt. A 25 esztendős
váci fiú másnap a normálsúlyúak
versenyében sem talált legyőzőre
és második aranyérmét is
begyűjtötte. A könnyűsúlyú
kétpárevezősök mezőnyében
három magyar egység is bejutott a
döntőbe. Közülük a váci Hirling
Zsolt Varga Tamással párban
szerezte meg az elsőséget.

Uhrakova irányítóban és jobb átlövőben szerepelve új taktikai variációt
jelentett számunkra, így az 50. percben két góllal vezettünk. Ezt követően nyolc percen át nem tudtunk gólt
szerezni. A vége előtt emberelőnybe
kerültünk, de ott lövésig sem jutottunk el, így a büntetőkre maradt a
döntés. A hétméteresek idegi harcát a
csabaiak nyerték és ezzel együtt az
ezüstérmet is.”
„A vasárnap délelőtti kisdöntőben az
első félidő közepéig a rendeződő védelmünk ellen vezetett siófoki akciókkal nem tudtunk mit kezdeni. Nehezítette a helyzetet, hogy Mészáros
Rea a 10. percben már a második kiállítását is megkapta. Támadásban a
félidő végéig kissé feljavultunk, elsősorban Klivinyi Kingának és Tápai
Szabinának köszönhetően.
A 43. percben értük utol riválisunkat,
s innen már nem tudtak ellépni tőlünk. Támadásban továbbra is a betörésekből és beállóból befejezett akciók
domináltak: Barján Bianka egy-egy
elleni játéka hozott sok gólt jobb oldalon, illetve Mészáros jelentett folyamatos veszélyt (kiállítás és büntető
kiharcolás, gólok). Védekezésünk stabillá vált Mészárosnak, Fülöp Andreának és Ivanics Dórának köszönhetően. Kapusteljesítményünk gyenge
volt (25%) az egész mérkőzés során,
azonban a védekezés és a támadó játék ellensúlyozni tudta ezt. A Siófokban nem maradt erő a végére, így teljesen megérdemelten nyertük meg a
bronzcsatát.”

Akrobatikus
torna

 Országos akrobatikus
tornaversenyt rendeztek a városi
sportcsarnokban. A váci Puente
Egyesület versenyzői több
dobogós helyezést is szereztek,
három arany-, két ezüst- és három
bronzérem gazdagította a hazaiakat. Az V. Puente Kupán az
utánpótlás korosztályok versenyzői
léptek a szőnyegre, a pontszerző
versenyen hazánk minden tornaegyesülete képviseltette magát.

Evezés

 A szokások szerint a
hosszútávú versennyel indult az
evezősök ez évi szabadtéri
versenyszezonja. A hat kilométeres
viadalon a hagyományoknak
megfelelően remekül szerepeltek a
Vác Városi Evezős Club sportolói.
A március végén megrendezett
viadalon az erős szél alaposan
befolyásolta a küzdelmeket. A
felnőtt nők egypárevezős versenyét
Szabó Katalin nyerte, míg a férfi
könnyűsúlyú egypárban Galambos
Péter bizonyult a legjobbnak.

Kettős váci diadalt hozott a női ifik
egypárevezős vetélkedése: Kurdi
Laura nyert Bácskai Dominika
előtt. A könnyűsúlyú serdülő fiúk
egyéni számában Csiszár Péter ért
elsőként a célba.

Vízilabda

 Két vereséggel zárta a
másodosztályú női vízilabda-bajnokság alapszakaszbeli csoportküzdelmeit a váci együttes. Az
ötcsapatos csoport záró dupla
fordulóját Kecskeméten rendezték
meg. A Váci Vízilabda SE hölgykoszorúja előbb a Honvéd utánpótlás csapatától szenvedett 9-4-es
vereséget, majd attól a pozsonyi
csapattól kapott ki 7-4-re, amely
ellen korábban az egyetlen győzelmét könyvelhette el. A férfi OB
II-es vízilabda bajnokság alapszakaszbeli 7. fordulójában sem
sikerült pontot szereznie a váci
pólógárdának. A mieink a
tatabányai dupla körben előbb a
nagyobb játékerőt képviselő
dunaújvárosiak ellen remekül
helytálltak és csak egy góllal,
6-5-re kaptak ki.

Váci
Váci
Hírnök
Hírnök
| 2012.
| 2012.
április
május | XIII. évfolyam 4.
3. szám | 15

Hasznos

Polgármesteri
fogadóóra
Fördős Attila,

Vác város polgármestere
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, Polgármesteri
iroda (133. szoba)

Alpolgármesteri
fogadóóra
Pető Tibor

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

Alpolgármesteri
fogadóóra
Mokánszky Zoltán,

Vác Város alpolgármestere
Ideje: minden hónap első hétfőjén
14:00 - 18:00
Helye: Városháza, Polgármesteri
iroda (133. szoba)

Vác Város alpolgármestere
Ideje: minden hónap első hétfőjén
14:00 - 18:00
Helye: Városháza, Polgármesteri
iroda (133. szoba)

Országgyűlési
képviselői
fogadóórák

Ügyfélfogadás
az okmányirodában

Bábiné Szottfried
Gabriella

országgyűlési képviselőasszony
Ideje: minden hónap első szerdáján
16:30–18:00
Helye: Okmányiroda
(2600 Vác, Dr. Csányi László körút 45.)
A képviselőasszony elérhetőségei:
Telefon: 20/444-9298 vagy 30/479-5611
Email: babi.gabriella@parlament.hu

Képviselői
fogadóórák
Csuka István

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

Mokánszky Zoltán

Vác 7. számú
Választókörzetének képviselője
Ideje: minden hónap második
hétfője 14:00–18:00
Helye: Városháza, Polgármesteri
iroda (133. szoba)

Schmuczer Istvánné,

Vác 4. számú
választókörzetének képviselője
Ideje: minden páros hónap
első hétfőjén 18:00
Helye: Madách Imre
Művelődési Központ

Váradi Iván Attila,
Vác 5. számú
választókörzetének
képviselője
Ideje:
minden hónap
első hétfőjén
17:00-18:00
Helye:
Földváry Károly
Általános Iskola

Hétfő: 9-18
Kedd: 8-16
Szerda: 10-16
Csüt.: zárva
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12:30-13:00

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

+ Központi

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

+ Gyógyszertárak ügyeleti rendje

2012.05.12–2012.05.22–2012.06.01
Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a. 27-301-367
2012.05.13–2012.05.23–2012.06.02
Nova Gyógyszertár Vác Vác, Zrinyi u. 9. 27-501-385
2012.05.14–2012.05.24–2012.06.03
Fekete Kígyó Gyógyszertár; Vác, Széchenyi u. 37. 27-312-338
2012.05.15–2012.05.25–2012.06.04
Alsóvárosi Gyógyszertár Vác, Zöldfa u. 1. 27-311-157
2012.05.16–2012.05.26–2012.06.05
Deákvári Gyógyszertár Vác, Deákvári főtér 30.
27-510-805–2012.05.17–2012.05.27–2012.06.06
Központi Gyógyszertár Vác, Köztársaság út 23.,27-501-630
2012.05.18–2012.05.28–2012.06.07
Vácz Remete Gyógyszertár Vác, Magyar u. 3. 27-305-997
2012.05.19–2012.05.29–2012.06.08
Gyöngyvirág Gyógyszertár Vác, Radnóti u. 2. 27-504-176
2012.05.20–2012.05.30–2012.06.09
Duna Gyógyszertár Vác, Deres u. 2 27-501-415
2012.05.21–2012.05.31–2012.06.10
Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár Vác, Papp Béla u. 10. 27-306-190

Elhunytak:
Miskei Józsefné sz: Rózsa Erzsébet /1931/, Molnár Gézáné sz:
Czilik Irén /1924/, Sári Péter
/1927/, Rixer Ferenc /1950/, Vinkó
Lajosné sz: Molnár Erzsébet Gizella /1930/, Váci-Kovács Anna
/1937/, Horváth Ferencné sz: Kiss
Rozália /1915/, Imre Imre /1933/,
Vígh Ferencné sz: Halmai Edit
Katalin /1943/, Nagy Géza /1930/,
Karóczkai Jánosné sz: Csizmadia Mária /1938/, Ulrich Ferenc
/1935/, Dr. Gyurkovics Ferenc
/1928/, Für Tibor /1940/, Balázs
Imre /1931/, Büki Jenő /1933/,
Benkó Zoltánné sz: Csulik Mária /1920/, Széplasz Béla /1933/,
Czepek József /1934/, Barna
Istvánné sz: Tóth Mária /1929/,
Balog László /1942/, Magyari
Andrásné
sz: Fülepi Vilma
/1923/, Kátai Jánosné sz: Német
Erzsébet
/1941/,
Csereklye
Károlyné sz: Tóth Gizella /1924/,
Varju Gyuláné sz: Hénap Julianna /1952/, Mártai Ferencné sz:
Peregi Terézia /1949/, Módli István /1953/, Stranszki Miklós
/1923/, Mayer Gézáné sz: Budai
Mária /1920/, Horváth Imréné sz:
Rajta Katalin /1937/

Fotópályázat
Legyen ön is a Váci Hírnök fotósa!
Megjelenési lehetőséget biztosítunk lapunkban, a város és a
fényképezés iránt érdeklődőknek. Ha Ön váci, közösségi eseményen
járva, olyan pillanatot örökít meg, melyről úgy érzi közérdeklődésre
tarthat számot, kérjük keresse szerkesztőségünket és küldje el fotóját.
A legjobb képeket a Váci Hírnök oldalán közöljük, jutalmazzuk.
Felhívásunk végén és bátorításként idéznénk Roosevelt szavait, aki
szerint az élet nem mérföldkövekből, hanem pillanatokból áll.
Minden beérkezett munkát előre is megköszön
a Váci Hírnök szerkesztősége.
Címünk: Váci Hírnök 2600 Vác, Kossuth u.21 estv@estv.hu

Születések:
Hegyes Pál és Szunyog Ilona
gyermeke: Krisztina, Menczer
Péter és Szabó Judit gyermeke:
Zsófia, Papp Imre és Zalavári
Emese gyermeke: Viktória, Dr.
Neuwirth Áron és Tavaszi Nikoletta gyermeke: Ármin András,
Pekári Donát és Rácz Renáta
gyermeke: Martin Donát, Hülber
Kálmán és Mezősi Zsuzsánna
gyermeke: Tünde, Kovács –Sinkó
Levente és Labancz Éva gyermeke: Emese, Illés István és Csomor
Laura gyermeke: Kata, Czingár
Attila és Géresi Adrienn gyermeke: Attila, Szabó Gergely és
Szalóki Andrea gyermeke: Dorottya, Szabados Csaba és Farkas
Zsuzsanna gyermeke: Zselyke
Luca, Nagy Balázs és Nedbál
Edit Zsófia gyermeke: Boldizsár,
Kikillai Gábor és Kohlmann
Zsuzsanna gyermeke: Anna Boglárka, Kovács József és Antal Erzsébet Erika gyermeke: Luca,
Szabó Attila és Juhász Nikoletta
gyermeke: Balázs Attila, Gável
András és Drexler Gabriella
gyermeke: Ráhel, Hugyecz József
és Tóth Alexandra gyermeke:
Máté, Policsányi Tibor és Pataki
Gizella
gyermeke:
Jázmin,
Szunyog László és Pusztai Mónika gyermeke: Roland

Házasságot
kötöttek:
Bartos Balázs és Molnár Edina,
Parnaki Zsolt Gergő és Berecz
Kinga, Hernádi Tamás és Csontos Ildikó, Ribai Zoltán és Gebler
Klaudia, Policsányi János és Gál
Edina, Sztruhár Zoltán és Kovács Szilvia, Várhegyi Csaba és
Matusek Vivien Kinga, Nagy
Áron és Oláh Orsolya, Szabó István és Varga Anita

Gyer meknap
Vácon
2012. május 27. vasárnap, 10 óra

Helyszín: Madách Imre Művelődési Központ
10 óra	Aszfaltrajzverseny
		Nevezés: 9 órától
10 óra Lufihajtogató bohócok
10 óra	Kézműves foglalkozások
10 óra 	Ébresztő! Interaktív táncos bemutató a Tini Dance Teammel
11 óra 	Elmés játékok – Játékos tudomány – interaktív kiállítás
11 óra 	Makettezés
11 óra 	Nils Holgersson – zenés mesejáték a Fogi Színháza
		 előadásában. A belépőjegy ára: 300 Ft
12:30 óra 	Aszfaltrajzverseny eredményhirdetés
14 óra Lábita Színház – Csernik Szende székely lábbábos
14 óra Bigyóka Kutyaiskola bemutatója
14 óra 	Kézműves foglalkozások
15 óra 	Zenés interaktív foglalkozás
15 óra Familia Gladiatoria bemutatója
15:30 óra Csillagok üzenete – muzsika szárnyain
		 – a Csillaghúr együttes gyerekkoncertje
17 óra 	Kaláka együttes koncertje
		

A belépőjegy ára elővételben: 1200 Ft, az előadás napján: 1500 Ft

A nap folyamán rendőr-, mentő- és tűzoltóautó-bemutatóval
várják a gyermekeket!

