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HOL
járunk?

A

pecások esküsznek rá, hogy ősszel harapnak legjobban a halak. Az
alsóvárosiak a ligeti tónál, a felsővárosiak a Buki-tónál fogják a
bot végét. Néhol hatalmas szákot ringat a ladik. A belvárosi kíváncsiskodók, megszakítva az őszi sétát, a Duna-parton is megleshetik őket. Kissé hűvös van, szúnyog már nincs.
Van helyette megannyi érett gyümölcs: alma, szilva, dió, körte, a nyári
betakarítások után a legtöbb ember a piacon keresgél, aki pedig ültetett fát
az maga szedheti a termést. A szüretnek is ideje van, a szőlőről nem szóltam,
mert borász ismerőseim szerint az félkész termék.
Az országnak olyan áldott tájékán, mint a Dunakanyar, kirándulások, túrák
ideje az ősz. Talán az sem véletlen műve, hogy a négy évszak közül ez ihlette
meg a legtöbb művészt. Szinyei Merse Pál úgy festette meg az őszi világot,
ahogy senki nem írhat róla.
Persze városban is lehet szép az ősz, ha nem is dombtetőről látjuk, mint Petőﬁ, hanem pl. egy folyópartról szemlélve mint ahogy arról Ady írt. Őszi séta
közben észrevesszük, hogy a falevél piros, sárga, bordó és barna is lehet, hogy
a nap már nem éget, inkább melegít. Amikor hidegre fordul az idő, ismét
jólesik a meleg vízzel teli kád, ahol akár egy teát is ihatunk, vagy nyugodtan
haraphatunk a levét eresztő őszibarackba.
Ezer az ősz varázsa, hangulatában, még örök kritikusunkkal is megeshet, hogy
szebbnek, színesebbnek látja a világot, talán még lapunkat is. Persze az is lehet,
hogy legyőzi a megszokás és őszi vadászként épp nagyítóval a kezében görnyed
oldalaink fölött, hogy a remélt hibákat keresse.
Maradva az ősz szépségeinél, ez időben ismerősöket látva még az utcán is
nyugodt szívvel válthatunk pár szót, hisz nem fagyunk össze. A véleményhez,
gondolatunkhoz ilyenkor személyünk is párosul, és nem maradunk névtelen
közlők egy virtuális világ katonájaként.
A valóságban, az őszben talán azt is szeretjük, hogy a természet ajándéka
nem rejtőzködik. Láthatjuk a madarak vonulását, ízlelhetjük a must és a bor
minden zamatát, szalonnát süthetünk, bográcsozhatunk, vagy bosszankodhatunk csapatunk bajnoki szereplésén.
A Konstantin téren, a református templom előtt, vagy épp a Rózsa kert emléktábláira pillantva, kiderül, nem mindig volt ez így. Volt olyan ősz, amikor a
szépsége városból, faluból, Pestről, Vácról hirtelen eltűnt. Ködbe veszett 1848. október hatodikán, Aradon, ahol tábornokainkat akasztották, agyonlőtték miután
gyerekeiknek, feleségeiknek megírták az utolsó leveleiket. Eltűnt 1956 októberében, mikor a pesti srácok, munkások, tanárok, parasztok, írók, magyarok vére
piroslott az utcán. Hosszú évekre porrá lett az ősz, dübörgő tankok alatt, pincék
mélyén és azokban az utcákban ahol a családok összeszorult gyomorral várták,
hogy melyik otthon előtt áll meg a fekete autó. Ilyen idők, és ilyen őszök is voltak.
Októberben ezért és a sok szép mellett emlékezzünk hőseinkre, novemberben
szeretteinkre és hajtsunk fejet emlékük előtt. Őszi kesergéseink közepette jusson eszünkbe, hogy magyar honban voltak olyan őszök, mikor a természetesnek gondolt szépségek helyett a borzalom uralkodott, mikor szeretett utcáink
a barikádokat, a sebesültek ápolását és a családtagok gyászolását jelentették.
Volt sok ősz, mikor borra, bálra, gesztenyebabára, sétára, sőt iskolára sem
volt ideje és gondja senkinek.

 Annyi biztos, hogy Vácon, de a helyszín pontosabb meghatározását Öntől várjuk. A helyes megfejtők között
ajándékot sorsolunk. Ha tudja a választ, írja meg nekünk e-mailben a vacihirnok@vacholding.hu címre.
Köszönettel: Váci Városimázs Kft. Előző számunk játékának győztese: Szabó János, a helyes
megfejtéshez és a nyereményhez gratulálunk! E havi feladványunk megfejtéseit szerkesztőségünkbe október 11-ig várjuk.
Előző lapszámunkban a DEÁKVÁRI ABC-t látták.
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DÖNTÖTT A TESTÜLET

DÖNTÖTT A TESTÜLET

Félórás rendkívüli ülés
Valamivel több mint félórás rendkívüli ülést tartott augusztus 30-án délután Vác Város
Önkormányzat Képviselő-testülete. A napirenden négy témakör szerepelt.

A szeptemberi
ülésen történt
 A nyári szünetet követően szeptember 20-án az éves
munkatervnek megfelelően
plenáris ülést tartott Vác
Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Az ülésen
teljes volt a létszám.
A tárgyalás megkezdése
előtt adták át a Vác Város
Kiváló Diákja elismeréseket.

Még a napirendi tárgysorozat előtt elfogadták a bizottságok és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, valamint a
lejárt határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. A tájékoztatók sorában két külföldön járt városi delegáció
úti beszámolóján kívül a
közterületek elnevezéséről
szóló tárgyalás ütemezésről,
az operatív programról, illetve a jelentősebb beruházások aktualitásairól szóló
anyag szerepelt.
A költségvetést érintő
témák sorát az első féléves
gazdálkodásról szóló tájékoztató, az éves sarokszámok módosítása, a likviditási jelentés, valamint az
adósság-megújító,
illetve
a felújítási hitel szerepelt

Az ülésen — dr. Bóth János
kivételével — minden képviselő megjelent. A tanácskozás
elején Fördős Attila polgármester megindokolta a rendkívüli
ülés összehívását, majd egyhangúlag elfogadták a napirendet. Ezt a július végi vihar által
okozott kár kapcsán benyújtott
javaslat indította, amelyet vita,
ellenszavazat és tartózkodás
nélkül fogadtak el. Eszerint – a
9/2011. (II.15.) számú kormányrendelet alapján - Vác Város
Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a 2012. július
29-én Vác város közigazgatási
területét érintő vihar kapcsán
vis maior pályázati kérelmet
nyújtson be mintegy 12,5 millió forint összegben.

A továbbiakban, két testvérvárosi meghívással összefüggésben, meghatározták a
Dubnicában (Vágtölgyes) megrendezendő folklórfesztiválra,
illetve a Técső város ünnepségére kiutazó váci delegáció
személyi összetételét. A téma
vitájában dr. Bánhidi Péter lakossági megkeresésre azt javasolta, hogy a külföldre utazó
delegációk tagjai az utazási
költség felét önerőből biztosítsák. A javaslattal a testületi
többség nem értett egyet.
Végül Kis Domonkos Márk
színművész ismertette azt az
elképzelést, amely szerint
2013 június végén a diplomáciai életben ismert Visegrádi
Négyek (Csehország, Lengyelország,
Magyarország

napirenden. Rendeletet alkottak a társadalmi egyeztetés kötelező folyamatáról,
továbbá módosították a
tiltott közösségellenes magatartásról és a nyílt téri
égetésről szóló rendeletet.
Meghallgatták a mélygarázs
aktualitásait tartalmazó tájékoztatót, majd elfogadták
a holding két hónapot érintő beszámolóját.
Ezt követően a közoktatási intézmények működési
jogának átadása, illetve két
intézmény (levéltár és értéktár) integrációja váltott ki
vitát. Szóba került az illetékes kormányhivatal javaslata a zárt ülések tartásának
rendjéről, amelyet a testület
elutasított. Majd városrendezési és értékvédelmi témák kerültek megvitatásra
– utoljára a Polgármesteri
Hivatalból távozó Philipp
Frigyes főépítész előterjesztésében.
Az Egyebek napirendi
sort ezúttal is a képviselői
hozzászólások és kérdések
vezették be, ezt követően
a nyílt ülés közlekedési és
parkolási témájú előterjesztésekkel, illetve sürgősségi
indítványok vitájával zárult.
A zárt ülés döntéseiről

Fördős Attila adott tájékoztatást. A mélygarázsról a
polgármester elmondta: a
nyílt ülésen elhangzottakhoz képest új információ
nem hangzott el, viszont
cégnevek,
összegek
és
egyéb, városi érdeket érintő
elképzelések szóba kerültek.
A Közbeszerzési Munkacsoport üléséről és a beszerzési munkacsoport elbírált
pályázatairól szóló tájékoztatóhoz nem volt hozzászólás. Döntöttek a Vác
Város Szociális Munkáért
kitüntetésről, az elismerést
idén Szelényi Sándorné, a
Bölcsődék és Fogyatékosok
Intézménye Baba Utcai Bölcsőde és Speciális Csoport
vezetője veheti majd át. Elfogadtak egy Földváry téri
pavilont érintő, tulajdonjog
bejegyzésre irányuló kérelmet, végül sürgősséggel ismét kiírták a volt laktanya
területének értékesítésére
vonatkozó pályázatot.

Napirend utáni
kérdések
Az érvényben lévő
Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a
képviselő-testület szeptember 20-i ülésének


és Szlovákia) színházi társulatai Vácott egy nemzetközi
találkozón mutatkoznának
be. A rendezvényhez nem
igényelnek városi forrást,
azt a tervek szerint pályázatokból és alapítványi támoga-

tásokból szerveznék meg. A
testületi tagok egyöntetűen
felhatalmazták a polgármestert a projekt megvalósításához szükséges elvi támogatás
megadására és a szándéknyilatkozatok aláírására.

Egyebek napirendi sorát
ezúttal is a képviselői
kérdések nyitották.

Kászonyi Károly az egyik
alsóvárosi utca közlekedési
gondjával foglalkozott, illetve egy társasházi problémát
vetett fel.
Kriksz István a Honvéd
utcában hiányzó akadály
mentesítését szorgalmazta,
illetve néhány városi út kátyúira hívta fel a ﬁgyelmet.
Csereklye Károly az egyik
játszótér kőszórását kérte,
és néhány rászoruló nevében kért még felhasználásra
nyesedékfákat.
Kiss Zsolt a lakótelepi
szennyvízcsatorna tisztításának elmaradását tette szóvá,
majd az alsóvárosi temető
melletti útszakasz javítását
szorgalmazta, és a parlagfűmentesítés tapasztalatairól,
eredményéről érdeklődött.
Mokánszky Zoltán gratulált a váci férﬁ kézilabdacsapatnak a sporttörténelmi
győzelméhez, illetve a nehéz
gazdasági helyzet ellenére
szép sikereket elérő versenyzőknek, együtteseknek.

Képviselői kérdés feltételére először dr. Váradi Iván
Attila kapott lehetőséget. A
holding igazgatójától arról
érdeklődött, hogy a Zöldfa
utcai játszótérnél megvalósítandó zebra hátralévő költségére megvan-e a fedezet.
Balkovics Péter az ülés
elején kitüntetett diákok
tanárainak köszönte meg
munkájukat. A leendő kőszórás tervezett menetrendjéről is kérdezett, és felhívta
a ﬁ gyelmet a szemétgyűjtés
gondjaira. Az úszók megkeresésére javasolta, hogy
gondolják újra az uszodai
sportolói sávbérlet árát.
Katonáné Doman Erika,
több példát felsorolva, a társadalmi összefogás hasznára
hívta fel a ﬁ gyelmet, és köszönetet mondott a résztvevőknek, majd a Lehár utcában kialakítandó buszváró
iránt érdeklődött.
Dr. Jakab Zoltán a főépítészi feladatok jövőbeli
ellátásáról, a gyermek sürgősségi ellátással kapcsolatos elképzelésekről és a
járóbeteg szakrendelő liftproblémájáról szólt.

Ami a jelentésekből
kiderül


A szeptemberi testületi
ülés elején a rendszeres napirend előtti témák sorában
szerepelt a bizottságok és a

polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről,
valamint a lejárt határozatok
végrehajtásáról szóló jelentés.
Ebben a következő, közérdeklődéssel kísért tények
szerepeltek:
- A Távhő Kft. 361 olyan
fogyasztó tartozását adta át a
DHK Zrt-nek behajtási engedményezéssel, akik 120 napon
túli tartozást halmoztak fel.
- Sem a volt laktanya területére, sem a Karacs kollégium ingatlanára kiírt pályázatra nem érkezett érvényes
ajánlat, így a pályázatok
eredménytelenül zárultak.
- 362 millió forintot meghaladó értékben bocsátottak
ki a kormányengedélyhez
nem kötött kötvénypakettet.
Az összeg szeptember 11-én
megérkezett a számlára.
- Aláírták a Bernáth Kálmán középiskolával kötött
közoktatási megállapodást.
- Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok közül Vác a kért
200 millió forintos összegből
— a magyar költségvetés erre
a célra szánt keretéből — közel 110 millió forintot kapott
pályázat útján.
A városfejlesztés területén érvényben lévő operatív program fontosabb
fejleményei:
- A volt Vágóhíd területén található épületek bontása folyamatban van.
- A kormány levette a napirendről az M2 12,3 és 50,1
km közötti szelvény bővítésére irányuló elképzelést.

- Az árvízvédelmi pályázat megismételt 2. fordulójára küldött anyagot
fedezet hiányában tartaléklistára tették.

Rendeletalkotás és
rendeletmódosítások


Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testületének szeptemberi ülésén egy rendeletet
alkottak, illetve két meglévő
rendeletet módosítottak.
A helyi önkormányzatokról szóló törvény
értelmében minden helyi
önkormányzat képviselőtestülete
felhatalmazást
kapott, hogy sajátosságainak megfelelően az általa
alkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi
részvétel szabályait megállapítsa. Ez alapján a váci
önkormányzat rendeletben
szabályozta a társadalmi
véleményezés
formáját,
illetve azon kivételeket,
amelyek esetében ettől el
lehet tekinteni. A rendelet-tervezetek társadalmi
véleményezésének formája
az önkormányzat hivatalos honlapján (www.vac.
hu) megadott elérhetőség
használatával, illetve postai úton lesz lehetséges.
A júniusban elfogadott
tiltott,
közösségellenes
magatartásokról szóló rendeletén Deákné dr. Szarka Anita aljegyző előterjesztése után módosított
a testület. Ennek alapján
felfüggesztették a dohányzás elől elzárt közterületek

listáját, illetve bővült az
egyes extrém sportok tiltása
alá tartozó területek sora. A
város korlátozott forgalmú
övezeteinek közterületein
és a játszótereken – az engedélyezett rendezvények
idejét leszámítva – tilos és
pénzbírsággal büntetendő a
szeszesital fogyasztás.
A nyílt téri égetést szabályozó rendelet kiegészült
egy olyan paragrafussal,
amely lehetővé teszi, hogy
– közérdek, rendezvénytartás, vagy előre nem
látható,
rendkívüli
ok
esetén – az égetési időszakon kívül a kerti hulladék
égetése iránt méltányossági kérelem nyújtható be a
jegyzőnek.
Kormányhivatali törvényességi felhívás alapján
módosították a a Helyi
Építési Szabályzatot is.

Vác működtetni
kívánja iskoláit


A már életbe lépett jogszabályi változások miatt
az általános és középfokú
iskolák esetében a települési önkormányzatok ezentúl
kizárólag működtetési feladatokat látnak el.
E hónap végéig nyilatkozhatnak az önkormányzatok,
ha a működtetést nem tudják vállalni. Vác Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szeptember 20-án
megtartott ülésén vitatta
meg ezt a témát, amelynek
célja annak eldöntése volt,
hogy kilenc iskoláját gazdasági és jövedelemtermelő feltételei alapján a 2013/2014-es
tanévtől tovább kívánja-e
működtetni. A polgármesteri kiegészítés szerint Fördős
Attila minden jelenlegi váci
fenntartású oktatási intézmény további városi működtetését javasolta. Mint
mondta, teszi ezt annak ellenére, hogy a jelenlegi számítások szerint ez évi mintegy
230 millió forintos többletkiadást ró a városra. Dr. Bóth
János bejelentése szerint a
baloldali frakció – dr. Váradi
Iván Attila iskolaigazgató
kivételével - nem kívánt szavazni ebben a kérdésben. Az
egyes intézmények ilyetén
módon való állami átadásáról a testület iskolánként
voksolt. Ennek eredményeként a hat alapfokú és a
három középfokú, eddig önkormányzati fenntartású iskola működtetését Vác a jövő
tanévtől is vállalja.

Intézményi integrációk


Városunk két, önként vállalt feladatként működtetett
intézményének a művelődési
központba történő integrálása
váltott ki hosszas vitát mind
a szakbizottságokban, mind a
képviselő-testület szeptember
havi plenáris ülésén.
A Fördős Attila polgármester által benyújtott előterjesztés
alapján a Váci Értéktár esetében
a polgármester a szakminiszterhez fordul véleményezésre,
annak megállapítása érdekében,
hogy a Madách Imre Művelődési Központ alapító okirata
bővíthető-e a közérdekű muzeális gyűjteménnyel kapcsolatos
feladatkör ellátásával. A polgármester ezt a véleményt annak
megismerése után ismerteti a
képviselő-testülettel, amely ezt
követően tárgyalja majd az intézmény jogutód nélküli megszüntetését. Dr. Bóth János javaslatát,
hogy az integrációs terveket a
Tragor Ignác Múzeum jövőjének véglegesítéséig függesszék
fel, a többség elvetette.
A levéltár esetének vizsgálata
után egyértelművé vált, hogy a
jogszabályok alapján az intézmény integrálása nem valósítható
meg. Ezért felhatalmazták a polgármestert, hogy a szakminiszterhez forduljon a levéltár jogutód
nélküli megszüntetésével kapcsolatos véleményezésre. Fördős Attila arra is felhatalmazást kapott,
hogy a megszüntetéshez kapcsolódó eljárások és a működéshez
szükséges eszközök átadásával
összefüggésben tárgyaljon, úgy,
hogy a levéltár jövőbeli fenntartója azt önálló intézményként
működtesse tovább.
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VÁCON TÖRTÉNT

VÁCON TÖRTÉNT

Fórum az oktatásról

A díszpolgári
cím átadása

Államtitkári látogatás városunkban
Vác Város Önkormányzatának meghívására dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős
államtitkár tartott előadást a művelődési központ zsúfolásig megtelt kamaratermében. A fórumon többek között szólt az új törvény változásairól, a pedagógusi életpálya lehetőségeiről és az egyenlő esélyeket szolgáló oktatási rendszer kialakításáról.

„Tudatosan vállaljuk, hogy a múltból kell táplálkoznunk, hogy erős jövőt
építsünk.” — mondta a szép számban
megjelent váci pedagógusok előtt az
oktatáspolitikus. Dr. Hoffmann Rózsa
kiemelte: az Alaptörvényben rögzített
értékeknek megfelelően, az oktatás terén is olyan törvény megalkotására volt
szükség, amelynek következménye az
erkölcsi rend, a versenyképesség és a

Szépkorúak
köszöntése

Ágh Bíró Béláné (Klárika néni)

Előző számunk megjelenése óta öt
Vácott élő szépkorú állampolgár köszöntésére került sor.
Kilencvenedik születésnapja alkalmából Fördős Attila polgármester és
Bartha Gyula, a szociális osztály vezetője a miniszterelnök által aláírt oklevéllel és virágcsokorral köszöntötte:
Ágh Bíró Bélánét (Klárika nénit);
Garami Lajosnét (Marika nénit);
Madarász Pálnét (Ilonka nénit);
Rácz Sándornét (Terike nénit) és
Somfalvi Józsefnét (Rózsika nénit).
Az ünnepelteknek ezúton is gratulálunk és kívánunk még nagyon
sok, egészségben és boldogságban
eltöltött esztendőt.

minőségi megújulás. A fórumon többek
között arról is szó esett, hogy korunk
kihívásaira számos területen szükségszerű, hogy mihamarabb reagáljon az
iskola, amely a jövőben az oktatás mellett egyre inkább nevelési feladatokat
is ellát. Szó esett: a testnevelés óraszámainak és presztízsének emeléséről,
melynek időszerűségét alátámasztva,
néhány szomorú egészségügyi adat is

ismertetésre került. Az új oktatási törvény számos változásait tekintve az is
elhangzott: egy korszerű iskola egyre
több technikai, pénzügyi ismeretet
nyújt, hogy a magyar családok a jövőben kevésbé legyenek pl. anyagi téren
manipulálhatók. Dr. Hoffmann Rózsa
beszélt az állami szerepvállalásról, az
új törvény céljairól, majd közel egyórás
előadásának végén kérdéseket tehettek
fel az érdeklődők.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért Felelős Államtitkársága Harrach Péter országgyűlési képviselő kezdeményezésére szervezte a váci
pedagógusok és a térség polgármesterei
számára a szakmai fórumot. Fördős
Attila polgármester köszöntőjében elmondta, nagy öröm, hogy ilyen rangos
eseménynek ad otthont a város, melyen
a pedagógusok első kézből tájékozódhattak. A fórumon jelen volt Bábiné
Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő, továbbá Vác két alpolgármestere:
Pető Tibor és Mokánszky Zoltán is.

Iraki építésügyi delegáció Vácott
Az Iraki Köztársaság magyarországi nagykövetének, dr. Kasim Askar
Hasan Alinak a vezetésével építésügyi
delegáció látogatott városunkba, hogy
megismerkedjen Vác épített környezetének történetével, fejlődésével, terveivel.
A küldöttséget a városháza előtt
Mokánszky Zoltán alpolgármester fogadta, majd a protokolláris ismerkedés
alkalmával Fördős Attila polgármester
köszöntötte a vendégeket; kiemelve,
hogy Vác szívesen osztja meg tapasztalatait az érdeklődőkkel. Válaszában a
nagykövet megköszönte, hogy látogatásuk során a gyakorlatban is hasznosítható tapasztalatokat szereztek. Mint
elmondta, megismerte a dinamikus
váci fejlődés részleteit, melyek hazájában is alkalmazhatók lesznek az új-

jáépítés során. Ezt követően a hivatal
műszaki osztálya által elkészített, Vác
történetét és építészeti múltját, jelenét,
jövőjét átfogó prezentációt tekinthettek
meg a jelenlévők, majd egy városi séta
alkalmával városunk nevezetességeivel
ismerkedhettek meg. A konzultáció során több részletet taglaló kérdésre kaphattak választ az arab vendégek, végül a
látogatás tapasztalatait a városvezetőkkel közösen megtartott munkaebéden
foglalták össze. A városunkban járt küldöttség tagja volt: Zuhair Kadhim Auda
Tervezési Főosztályvezető, az Épületek
Általános Hatósága részéről Ali Dwen
Ankosh, az Út és Híd Általános Hatóság
delegáltja, Akeel Naem Jleb és Maryam
Rashed Hammood, a Lakásügy Általános Hatósága illetékes munkatársa.

Egy deákvári srác
Londonban lett ezüstérmes

PAUMAN DÁNIELTŐL
MEGTUDTUK
 Londonban az utolsó száz

méter már nagyon fájt, nagyon
várta, hogy feltűnjenek a fehér
célbóják.

Pauman Dániel az olimpiáról ezüstéremmel hazatérve, a Petőﬁ Sándor Általános Iskolába látogatott, ahol közönségtalálkozó keretében mesélt élményeiről és az ötkarikás játékokról. A londoni ezüstérmest Mokánszky Zoltán alpolgármester és Csáky Sándor iskola
igazgató köszöntötte, a diákok pedig megannyi kérdéssel fogadták a jeles sportolót.
Fördős Attila polgármester otthonában kereste fel Sajdik Ferenc
karikaturistát és átnyújtotta neki
a Vác Város Díszpolgára címet.
Vác Város Önkormányzat Képviselőtestületének döntése alapján idén ketten
vehették át városunk díszpolgári címét.
Mint beszámoltunk róla, az augusztus
20-i ünnepség keretében személyesen
csak Für Lajos vehette át a kitüntetést,
Sajdik Ferenc betegsége miatt nem tudott megjelenni. Az akkor elhangzott
ígéret szerint a váci polgármester egy
későbbi időpontban, szeptember 6-án,
csütörtökön személyesen adta át a művésznek az elismerést. Az egyedülálló
művészi eszköztárnak Vác szolgálatába állításáért, városunk értékeinek és
hangulatainak sajátos ábrázolásáért, a
vonzó városkép megteremtésében való
szerepvállalásáért jutalmazott Sajdik
Ferencnek Fördős Attila megköszönte a
Vác kulturális életében nyújtott segítségét, és további jó egészséget, boldogságot kívánt az országos hírnevet szerzett
művésznek. Sajdik Ferenc, városunk
díszpolgára ezt követően köszönetét fejezte ki az elismerésért, szavai szerint
megtiszteltetésként élte meg Vác háláját
és a legmagasabb szintű kitüntetését.

Polgármesteri
tájékoztató a közös
képviselők számára
Városunk polgármestere is részt vett a
Váci Közös Képviselők Klubjának soros
összejövetelén. Fördős Attilát azért hívták
meg a közös képviselők, hogy tájékoztatót
adjon a város helyzetéről, illetve a társasházak esetében felmerült aktuális kérdésekre
válaszoljon. Korábban több fórumon is elhangzott, hogy egyes szociális bérlakások
esetében az ott lakók közösségellenes magatartást tanúsítanak. Fördős Attila ezzel
kapcsolatban elmondta: a hivatal felmondja azoknak a bérlőknek a szerződését, akik
az önkormányzati lakásokban megszegik
a házirendet és rendszeresen megsértik a
békés együttélés normáit. Az egyéb felvetések során a polgármester arra is ígéretet
tett, hogy mihamarább rendezni fogják az
önkormányzati bérleményekben élő lakók
közös költségeinek elmaradt összegét. Ez
lapzártánkig megtörtént.

„Mi magyarok a sporteredményeket tekintve úgy el vagyunk kényeztetve, hogy jellemzően az aranyérmeseinkre ﬁgyelünk, pedig egy olimpián
szerzett ezüst hatalmas eredmény. Aki
idejét, erejét, életét arra fordítja, hogy
így tűnjön ki, és másoknak örömet
szerezzen az nagyon nagy tiszteletet

és tapsot érdemel.” - nyitotta meg
az ankétot Mokánszky Zoltán alpolgármester. Köszöntője után az iskola
ebédlőjében vastaps fogadta Pauman
Dánielt Vác londoni ezüstérmesét.
„Elhoztam a lapátot, a lábtámaszomat és az olimpián szerzett ezüstérmet.
Mindhárom megtekinthető és kézzel

Jubileum
Lánglovagok
vizsgaelőadással lépcsőfutása
Másfél évtizedes fennállásának ünnepén nagy sikerű vizsgaelőadást tartott a
Madách Imre Művelődési Központban
a Fónay -HUMÁNIA- Társulat.

Miközben a Csányi körúti régi
mozi épületében a társulat tagjai
lelkes munkával varázsolják igazi
színházzá az épületet, maradt energia a vendégművészekkel közösen
kialakított vizsgaelőadás próbáira
és a jubileum megünneplésére is. A
korábbi helyen megtartott előadáson a társulatot köszöntötte Fördős
Attila polgármester is. Góczán Zsolt
igazgató, produkciós vezető pedig
köszönetét fejezte ki mindazoknak,
akik eddig és a jövőben is minden segítséget megadnak ahhoz, hogy Vác
a ¨Kultúra Magyar Városa¨ önálló
színházzal is kiszolgálhassa a város
és térsége művelődni, szórakozni vágyó polgárait.

A váci tűzoltók voltak a leggyorsabb lépcsőfutók a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság versenyén, amely előtt a volt Forte tízemeletes épületén gyakoroltak.
A váciak egyéniben és csapatban is
elsők lettek. Az előző évi tízemeletes
megmérettetés után idén a Semmelweis Egyetem fővárosi, a Nagyvárad
téren található központi épületének
18. emeletére kellett felfutniuk a lépcsőn a versenyzőknek. A feladatot
54 tűzoltó teljesítette. Csapatban és
egyéniben is a váciak bizonyultak a
legjobbnak: A háromfős tűzoltócsapat összesítve 6 perc 54 másodperc
alatt hagyta maga mögött/alatt a több
száz lépcsőfokot,
míg egyéniben a
legjobb időt a szintén váci Farkas
Csaba tűzoltó hadnagy futotta, aki 2
perc 12 másodperc
alatt szaladt fel a
18. emeletre teljes
védőfelszerelésben.

fogható.” - kezdte élménybeszámolóját
tárgyi bizonyítékaival Pauman Dániel.
Olimpiai ezüstérmesünk néhány mosoly
között a diákok előtt arról is beszélt,
hogy vizet lapátolni sem mindig könynyű, az edzőtáborban úgy általában fájt
mindenük, és bizony keményen meg
kellett dolgozni minden eredményért.
„Itthon a sok mosoly és kézszorítás persze feledteti a fájdalmat, hisz ilyenkor
érzi az ember, hogy a nagy lemondásnak van eredménye.” - Pauman Dániel
hallgatóságát beavatta a sportág rejtelmeibe is és persze nem felejtette méltatni társait. Az ötkarikás játékokon 1000
méteren második helyezést elért kajak
négyes tagjai a váci versenyző mellett helyesebben (és a hajóban) előtt: Kulifai
Tamás, Tóth Dávid és a szintén váci
kötődésű Kammerer Zoltán volt. A londoni verseny pozitív eredménye után,
a közönségtalálkozón azt is megtudtuk,
hogy Pauman Dánielt vitték 1000 méter

 Bátyja beszélte rá a kajako-

zásra, és vele ment le a Dunára
először sportolni.
 Két éve abba akarta hagyni a

versenyzést.
 Londonban a szállásuk köze-

lében minden nap megetetett egy
lovat, miközben Kammerer Zoltán azon izgult, hogy a verseny
előtt az új barát nehogy megharapja Dániel kezét.

után doppingvizsgálatra, mely egy jeles
sportemberhez méltón már negatív eredményt hozott. Ezt követően egyébiránt
300 magyar megvárta Dánielt és külön
neki ismét elénekelte a Himnuszt. „Négy
év múlva újabb célokért küzdünk árulta
el olimpikonunk, aki jól állta a diákok
kérdéseit. Mokánszky Zoltán alpolgármester az iskolásoknak követendő példaként emelte ki, hogy egy deákvári srác
sok szorgalommal, küzdéssel, akarattal
milyen eredményeket képes elérni.

Kiváló diákok elismerése

A szokásoknak megfelelően idén is a képviselő-testület szeptemberi ülésén adták át a kiemelkedő tanulmányi eredmények elismeréseként Vác Város Kiváló Diákja kitüntetéseket.
Mártonné Pogány Zsuzsanna osztályvezető méltatásai után Fördős Attila polgármestertől, Mokánszky Zoltán alpolgármestertől
és dr. Schmuczer Istvánné szakbizottsági elnöktől díszoklevelet vehetett át:


Antal Richárd (Karolina Katolikus
Általános Iskola)
 Bácskai Máté (Juhász Gyula
Általános Iskola)
 Dudás Gabriella (Árpád Fejedelem
Általános Iskola)
 Izsó Melinda (Petőﬁ Sándor
Általános Iskola)
 Niedermüller Ákos (Radnóti Miklós
Általános Iskola)
 Pellet Sebestyén (Bartók Béla
zeneiskola AMI)
 Retzler Zsóﬁa Imola (Karolina Katolikus
Általános Iskola)



Stefanik Fanni (Földváry Károly
Általános Iskola)

Plakettet kapott:


Benke Tünde (I. Géza Király
Közgazdasági Szakközépiskola)
 Gedai Eszter (Selye János Humán és
Zeneművészeti Szakközépiskola)
 Hász Zsóﬁa (Madách Imre Gimnázium)
 Kiss Alíz (Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola)
 Lipusz Kinga Orsolya (Boronkay György
Műszaki Középiskola és Gimnázium)
 Magyari Viktor (Boronkay György
Műszaki Középiskola és Gimnázium)
 Minda Judit (Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium)
 Palaga Bettina (Madách Imre Gimnázium)
 Sufránszki Anett (Selye János Humán
és Zeneművészeti Szakközépiskola)
 Szilágyi Alfréd János (Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium)
 Zatykó Izabella (Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola)
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FÉLIDŐBEN

FÉLIDŐBEN

Nehézségek,
helytállások, megoldások

Vannak kitörési pontok

Interjú: Vác Város Polgármesterével

A hivatali munka derekán, a város ügyeiről Pető Tibor alpolgármestert kérdeztük. A testület legnagyobb frakciójának
vezetője lapunknak Vác gazdasági, turisztikai lehetőségeiről, a
közszolgáltatások önkormányzati teendőiről, sportügyekről és
a társadalmi szerepvállalás lehetőségeiről nyilatkozott.

A választások után, kezdetben mi jelentette a legfontosabb feladatot?
Vác 2010-ig egy jól menedzselhető
településnek számított, hiszen a bevételi oldalon — főként az iparűzési
adónak köszönhetően — mindig megfelelő forrás keletkezett a város működtetésére. Mire átvettük a város irányítását, a helyzet alapvetően változott.
Sokat eláruló adat, hogy 2009-ben az
iparűzési adó beﬁzetési összege meghaladta a másfél milliárd forintot, majd
2010 októberére ez az összeg 1,1-1, 2 milliárdra csökkent. Ebből kellett induláskor
több mint 500 milliót visszatéríteni, így a
kasszában maradt 400 millió forint, amiből a városban lévő intézményrendszert
két-két és fél hónapig lehet működtetni.
Átvettük a város irányítását úgy, hogy
az előző évhez képest több mint egymilliárd forinttal kevesebb állt rendelkezésre.
Kezdetben az új pénzügyi helyzet és ennek kezelése volt a legfontosabb feladat,
mellyel szembe kellett néznünk.
Emellett folytak a beruházások...
A feladatvállalások során kiderült,
hogy a kórházzal együtt a kötelezettségvállalások meghaladták a hatmilliárd forintot. Miután az önkormányzat
bevétele – az iparűzési adó miatt – a
felére csökkent, ez már fedezet nélküli vállalásnak látszott. Valóban,
egyszerre kellett működtetni az intézményeinket — egy kórház nélkül 9-10
milliárdos költségvetéssel— és közben
elindítani olyan beruházásokat, melyeknek csak az önrésze több százmillió forintot igényelt. Lehetetlennek
látszott, mégis ez történt.
Vác iskolaváros, kistérségi központ, a
Magyar Kultúra Városa, számos intézmény fenntartását vállalva...
Sokan úgy tudják, intézményeink fenntartása természetes, holott
mindez az önkormányzat számára

javarészt nem kötelező, hanem vállalt feladat. Az állam működtetésükre nem, vagy csak részben biztosít
fedezetet. Ha a közoktatást vesszük,
önkormányzatként éves szinten közel
egymilliárdot teszünk a rendszerbe,
de példaként említhető a közművelődés, illetve a közgyűjteményi rendszer fenntartása (a művelődési ház, a
könyvtár, levéltár és az értéktár) éves
szinten közel 400 millió forintunkba kerül. Ezen adatokból az látszik,
hogy a közművelődést nem tudja ﬁnanszírozni az állam, megvalósulásukhoz önkormányzati segítség kell.
Igen ám, de ha egy önkormányzatnál
a megszokott bevétel jelentős része
kiesik (Vác esetében 50%), úgy nagyon nehéz mindent fenntartani.
Az ingatlanértékesítés jelenthet megoldást, segíthet a város anyagi helyzetén?
Hosszú távon csak az iparfejlesztés és a szolgáltatás fejlesztése
jelenthet megoldást. Olyan állandó
forrásokat szükséges keletkeztetni,
mint az iparűzési adó. Rövid távon
az egyensúlyi állapot segítéséhez
ingatlanjaink értékesítésében is gondolkodunk, de a recesszió alatt nem
könnyen mozdul a piac. Ráadásul egy
önkormányzat értékesítési lehetősége
jóval nehézkesebb más gazdasági szereplőkhöz képest. Közvagyonról van
szó, ahol azt is pályáztatni kell, hogy
ki és miként határozza meg adott
ingatlanunk forgalmi értékét. Vagyonnövekményünk jelen helyzetben
is kimutatható, problémánk a likviditás. Ha vagyonelemeinket pénzre
válthatnánk, helyzetünk lényegesen
könnyebb lenne. Ez recesszióban nagyon nehéz, miközben észnél kell lenni, hisz könnyen spekuláció áldozatává válhatunk, amit a messzemenőkig
szeretnék elkerülni.

A gondok közepette azért voltak
fejlesztések...
Befejeztük a Főutca- Főtér rekonstrukciót, míg a kórházzal kapcsolatban
megvallom, egyik szemem sír, a másik
nevet. A beruházás kétharmadánál az
állam átvette a szerepvállalást, miután
a negyedik ütemű rekonstrukcióra csak
önrészként kétszáz millió forintot költöttünk. Az intézmény átadása egyfelől
vagyonvesztést jelent (hisz egy két és fél
milliárdos vagyonelem kerül az államhoz), más oldalról tény, hogy két és fél
milliárd forintnyi adóssággal adtuk át
ezt az intézményt. A jövőben szem előtt
kell tartanunk, hogy a város korábbi 14
milliárdos költségvetéséből négymilliárdos költség kikerült, így a likviditási
mutatóink gyengülnek, azaz szükség
esetén kisebb hitelt igényelhetünk.
A fejlesztések mellett érdemes szólni
a jelen időszakban zajló közigazgatási
reformról. Januártól az önkormányzat
munkája megváltozik, a feladatok egy
része átkerül a járáshoz. Az új hivatal itt
lesz a városháza épületében, ez valószí-

nűleg megkönnyíti a lakosság ügyintézését. A fejlesztések sorában említhető,
hogy nyertesei vagyunk egy turisztikai
pályázatnak, ezáltal Vácott a jövőben
valódi idegenforgalmat lehet teremteni.
Sikeresek voltunk egy KÖZOP pályázaton is, mely az első fordulóban 147 millió
forintot eredményezett. Átgondolhatjuk,
tervezhetjük a teljes útstruktúrát, a közlekedési cégek ﬁnanszírozását, sőt a második fordulóban akár milliárdos összeget
is nyerhetünk. Fentieken túl, műfüves
pályák megvalósulását, új sportcsarnok
építését kezdeményeztük, de Pető Tibor
alpolgármester úrral az infrastruktúra
fejlesztésének ügyében is lobbizunk.
Polgármesterként melyik két év tűnik
nehezebbnek az előtte álló, vagy a mögötte hagyott?
A jelenlegi számok és az elvégzendő
feladatok tükrében, sajnos az előttünk
álló év sem lesz könnyebb, mint az elmúlt
kettő. Minden lehetőségünknek, sőt még
a vágyainknak is, alapja az adott forrás,
amely rendelkezésünkre áll, hiszen csak
azzal tudunk gazdálkodni.

~~ Mindig erőnk szerint, és néha erőn felül...

Két évvel az önkormányzati választások után és két évvel az
önkormányzati választások előtt a városházán érdeklődtünk.
Félidő van, szünet nincs: egyensúlyba kell hozni a költségvetést, küszöbön a közigazgatási reform, a járási hivatal felállítása, miközben dolgoznak városfejlesztésen és persze a mélygarázs ügyének megoldásán. A ciklus és a nehéz gazdasági
helyzet közepette Fördős Attila polgármestert kérdeztük.

Interjú: Vác Város alpolgármesterével

Félidőben járva és visszatekintve, a város irányításában melyek
voltak a legfontosabb feladatok?
Egy városvezetőségnek minden ciklus elején lehetősége adódik az oktatási és egészségügyi
intézményeit állami kezelésbe
átadni. Az önkormányzatnak
törvény szerint nem kötelező
fenntartania pl. a középfokú intézményeket. A roppant nehéz
anyagi helyzet, és az ellenzék
kritikái ellenére, a FIDESZKDNP többség egybehangzóan
úgy döntött, hogy az oktatás és
egészségügy színvonalát ennek
a városnak meg kell őriznie.
Tudtuk azt is, hogy mind az
oktatás, mind az egészségügy
alulfinanszírozott, így az a város részéről jelentős forrást igényel. Arról is döntöttünk, hogy
a két legfontosabb fejlesztést, a
Főutca- Főtér projektet és a kórház ügyét végigvisszük, hisz az
egészségügyi szolgáltatás színvonala tovább nem sérülhet.
A gazdasági-pénzügyi intézkedéseken kívül mi lehet Vác számára a kitörési pont?
A régóta emlegetett turisztika. Egy nagyon szép kisvárosban
élünk, ahol valóban érthetetlen,
hogy pl. Szentendre miként tudott minket az elmúlt időkben
ennyire maga mögé utasítani.
Természetesen az ipart és az annak köszönhető munkahelyeket,
bevételeket is őrizni, védeni kell,
viszont Vác igenis kulturális és
turisztikai bázissá válhat. Emiatt is volt fontos a Főutca- Főtér
projekt, valamint a TDM pályázat is, amely azóta a megvalósulási szakaszába lépett.
Megújult a belváros, sikeres a
TDM pályázat előbb-utóbb lesz
Vácon szálloda?
Ahhoz, hogy Vácon egy szálloda saját erőből rentábilisan
működjön, előtte Vácot jó ér-

telemben el kell adni. Ki kell
találni a terméket, mi az, ami
a turistának Vácon érték. Városunk egyházi központ, kulturális centrum, emellett nagyon
komoly történelmi, muzeológiai
hagyományaink vannak. Egyedülálló a belvárosa, és külön értéke a Duna-part. Ha mindezt
végiggondoljuk, kiderül, egyik
sem volt megfelelően kihasználva. A Főutca- Főtér projekt a
belváros turisztikai vonzerejének alapjait megteremtette, még
azonban előttünk áll másik fontos értékünk fejlesztése, rendezni kell a Duna-partot, kiemelve
a folyó és a város kapcsolatát.
Fejleszteni kell kiállítóhelyeinket, hogy minél többet kínáljunk
a hozzánk látogatóknak. Meg
kell oldanunk, hogy mint város
ne csupán egynapos program
legyünk. Ha többet tudunk kínálni, akkor nem kell keresni a
befektetőt, jönni fog magától.

Egy olyan városba, amely a jövőben a közszolgáltatásokat is kezeli?
Az előző két ciklusban jellemző látványberuházások helyett
– az Új Széchenyi tervvel összhangban – olyan fejlesztésekre
van szükség, melyek új technológiai fejlesztéssel költséghatékonyabb, és környezettudatosabb működést eredményeznek.
Ezeket elsősorban a közszolgáltatások területén kell végrehajtanunk. Nem titkolt célunk,

hogy a távhő, a közlekedés, a
hulladékszállítás legalább részben önkormányzati tulajdonban
legyen. A közszolgáltatások tekintetében látni kell, hogy egy
város életében a közösség élete
kiadással és haszonnal jár. Eddig a „biznisznek” leginkább
fizetői voltunk. Célunk, hogy a
jövőben ne csak a kiadás, hanem
a haszon is maradjon a közösségnél. Az önkormányzat állja pl. a
városi parkok fenntartását vagy
épp a közvilágítást, a jövőben
a szolgáltatások bevételi oldalán is megjelenhet, tulajdonrész
esetén beleláthat, irányíthat, ezáltal kézben tarthatók a szolgáltatások árai is. A közvilágítás és
a közlekedés fejlesztését már a
testület is elfogadta. Ezen felül
további energetikai-, közút-, és
turisztikai fejlesztéseket kell
megvalósítani.
Tudva, hogy a sport szívügye,
ez ügyben mit tart napirenden?
A TAO adta lehetőséggel
élve, még egy műfüves pályára
és egy új sportcsarnok létesítésére pályázunk. A meglévőt az
iskolások és az egyesületeink
teljesen kihasználják, így szükségessé vált egy valóban városi
sportcsarnok építése. Sportügyben, oktatásügyben is gyakran
megkapom, hogy mindent gazdasági szempontból nézek. Látni kell, hogy sajnos, ma olyan

időket élünk, mikor minden
gazdasági kérdés. Bevételeink
felére csökkentek, oktatási- és
egészségügyi intézményeinket
megvédtük. És ennek további
finanszírozása nagyon szigorú
gazdálkodást igényel.
Miként áll a labdarúgók ügye?
Legutóbb a labdarúgóknál
szerepet vállaltam, mert az volt
a cél, hogy az egyesületet megmentsük, a proﬁ labdarúgó kft.
felé felhalmozott 30 millió forintnyi adósságtól, ezáltal tovább
sportolhasson négyszáz gyermek.
Ezt sikerült elérni. A proﬁ labdarúgás területén nem kívánok
semmilyen szerepet vállalni.
Mi lesz a többi egyesülettel?
Örülnék annak, ha a TAO
támogatott sportágak körét kibővítenék az olimpiai játékokon
sikereket elérő sportágakkal.
Azonban a jövő megoldása a
társadalmi szerepvállalás. Kétségtelen, Magyarországon ezt
még erősíteni kell, de nem akarom elhinni, hogy egyesületeink -melyek évről évre nevelik a
tehetséges gyerekeket- mellé ne
lehessen támogatókat találni.
Az igazi társadalmi szerepvállalásra napjainkban óriási szükség van, a gazdasági válságból
kivezető utat csak közösen tudjuk megtalálni, csak összefogással tudjuk megoldani a város
problémáit is.
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HOLDING

SZEPTEMBER

Sportolni ősszel is érdemes
Fürdőzéshez kedvezményes jegyet, bérletet válthatunk
BARTOS KRISZTIÁN | bartos.krisztian@gmail.com

Takarítási akció a búcsú előtt

Beköszöntött az őszi szezon a Váci Sport
Kft. életében. A sportcsarnok, a stadion
és az uszoda a gyerekek és a közönség
zsivajától hangos.
A CSARNOKBAN

hétköznap - a gyakoribb testnevelés miatt - leginkább a diákok mozognak,
majd hétvégén az NB1-es kézilabda-mérkőzéseken már nemcsak a
hölgyeknek, hanem a férfiaknak is
szurkolhatunk. A stadiont ellepték
a felnőtt és utánpótlás csapatok, az
uszodát pedig a sportegyesületek,
a legkisebbek és az úszni vágyó
felnőttek.
A STADIONBAN

nem olyan
rég új pálya létesült, ahol mára műfüvön pattog a labda számos amatőr
csapat nagy örömére.

Beváltak a kapuk Tanévnyitó és
A pollerek fél éve működnek csőtörés
Jó döntésnek bizonyult a Vác Főutca-Főtér
projekt keretében üzembe helyezett, gépjárműket beléptető rendszer. Megbízhatóan működnek a süllyedő pollerek.

a parkolási részleg vezetőjétől megtudtuk,
a lakók zökkenőmentesen elfogadták az új
technikát, mely azóta kiállta az időjárás és
a nem mindennapi vihar próbáját. „Túl
vagyunk a rendszer első karbantartásán,
ill. felülvizsgálatán, mely a féléves jótállás
miatt díjmentes volt. A hat hónap alatt
kollégáink kétszer észleltek apró elektronikus zavart, melyet nagy valószínűséggel
az utca embere észre sem vett.” - tájékoztatta szerkesztőségünket Kőrösi Csaba.

Az úgynevezett süllyedő pollerek:
a Görgey, az Eszterházy és az Eötvös
utca torkolatánál működnek. A modern
beléptető rendszer videót készít, és digitális rendszámfelismerővel dolgozik,
csakúgy, mint az
autópálya matricát
ellenőrző készülékek.
A beléptető rendszer
automatizált és a
diszpécserközpontban napi 24 órán át
ﬁgyelik a monitort.

elavultak és átláthatatlanok voltak,
ezért kollégáinkkal egy teljesen új javaslattal álltunk elő.”
Kedvezményes jegyek, bérletek
A jövőben a legnagyobb változás a
váci lakosokat érinti, hiszen ők – miután ezt a bizottság elfogadta – jóval
kedvezményesebb áron, 700.- forintért
jöhetnek úszni vagy jövőre strandolni.
Ugyanezt bérlettel is megtehetik. Akkor még nagyobb a kedvezmény, hi-

AZ ÁRPÁD FEJEDELEM
Általános Iskolában a tanévkezdéssel együtt jött a csőtörés. Miután
kiderült, hogy szivárog az ivóvíz,
az egyik legnehezebb feladat volt,
hogy kollégánk meglelje a hibát. Azóta mindez sikerült, és a hiba gyors
kiszakaszolásnak köszönhetően az
iskolai konyha és a vizesblokk üzemeltetése zavartalanná vált. A hibát,
azaz a szivárgást egy régi acélcsőben fellelt műanyag idom repedése
okozta. - mondta el érdeklődésünkre
Abonyi Péter magasépítési műszaki
ellenőr ügyintéző.

szen a 10 alkalomra érvényes bérlet ára
6000 forint lesz. Az intézmény már az
őszi-téli nyitvatartási rend szerint üzemel, tehát az uszodában 25 méteres,
valamint a strand területén a 33 méteres medencével várják a vendégeket. A
33 méteres úszómedencét októberben
fedik majd be.
Bővebb információkat az árakról
és az intézményről a www.vacistrand.
hu oldalon találnak.

Több százan takarították a váci
ligetet szeptember
második hétvégéjén.
A lelkes civileket és
a helyi diákokat Bíró
György és Sztankó
atya mozgósította sikeresen. A cél
az volt, hogy a Mária napi búcsúra
érkező zarándokokat a nagy múltú
rendezvényhez méltó környezetben
fogadhassa a város. Munka pedig
volt bőven, hiszen a július végi vihar
nyomait még szeptemberben is őrizte a város tüdejének számító liget.

vállnak
a homlokzati ajtók és ablakok. A
Földváry Károly Általános Iskolában
64 db ablak gittelésén és 144 vízvető
cseréjén túl a főbejárat feletti terasz
portáljának felújítása is megtörtént.
Augusztus elején kezdődtek meg a
munkálatok, a holding munkatársa
új vízvetőket szerelt fel, melyek a jövőben már a nyílászárók védelmét is
szolgálják. A hibás konstrukció és a
karbantartás elmaradása miatt több
ablak elrohadt, amelyek már menthetetlenek. A fenti munkák a korszerűsítés jogos igényén túl az állagmegóvás
miatt is szükségszerűek voltak.

gulatában fogadja az ide látogatókat. Az
őszi feladatok sorában, Vác különböző
pontjain és a ligetben tovább folytatódnak
a gallyazási munkák. Szeptember hónapban megkezdődött a virágágyak kiürítése és a virágok betakarítása. Helyüket a

különböző színekben pompázó árvácskák
veszik majd át. A lakosság körében nagy
tetszést váltott ki a Polgármesteri Hivatal
kapujában látható, piros színben tündöklő begónia virágoszlop, amely már más
nagy városokban megszokott dísze a
nyárnak, hozzánk most jutott el a Virágzó Dunakanyar Bt. felajánlásaként. Őszszel folytatódtak a padok felújítási munkái is, új színeket hozva közterületeinkbe.
Ez a vidám színvilág látható a Damjanich
téri játszótéren és a Kötő utcában. Szeptember hónapban kiválasztásra kerültek
a legszebb virágos házak, amelyeket októberben értékelnek majd a Virágos Vác
Verseny díjkiosztó ünnepségén.

 Régi váci kapukban és belvárosi házak





A szervezők -az egyházmegye, illetve a Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány- felhívására pénteken
reggelre kilenc váci iskolából érkeztek diákok, akiknek ezúttal nem a
szemétszedés, hanem a vihar miatt
lehullott apró gallyak összegyűjtése
adta a legtöbb feladatot. Szombaton

Őszi körkép
A Földváry
Károly Általános SZEPTEMBERBEN a holding munkatársai a fák koronaalakítási
Iskolában is
munkáit folytatták, annak érdekében,
hogy minél többet megmentsenek a jövő
megújulnak a
számára. A liget zöld területeit kitakarínyílászárók
tották, ezáltal az régi, megnyugtató hanKORSZERŰBBÉ

MINT AZT KŐRÖSI CSABÁTÓL,

Közkincseink VI.
VÁCI KERÉKVETŐK

MICHALIK JUDIT | judit.michalik@gmail.com

AZ USZODA

vezetőségétől
megtudtuk: sikeres nyári szezont
zártak. A vendégek a korábbi évekhez képest tapasztalták és díjazták
a fejlesztéseket és a jobbító szándékú
ötleteket. „Tisztább környezet, egyedülálló panoráma, gyönyörű tiszta
medencék és kedves alkalmazottak”ezzel jellemezték a legtöbben az idén
a strandot és az uszodát. Szerencsére
a fejlesztésekből és ötletekből nem
fogytak ki a szakemberek. A szeptemberi sportbizottsági ülésre egy új
bérlettel rukkoltak elő. Zábó Edina
ügyvezető igazgató lapunknak elmondta: „a régi belépők és bérletek

Tiszta gondolatok,
tiszta liget

Játékos környezetvédelem
Autómentes nap Vácon
Egy nappal a hivatalos dátum
előtt, szeptember 21-én rendezték
meg Vácon az autómentes napot.
A reggeli megnyitót követően párhuzamosan négy helyszínen zajlottak programok, amelyek közel 450
fiatalt mozgattak meg. Az óvodások, általános- és középiskolások
számára is speciális feladatokat
találtak ki a szervezők, a többállomásos pontgyűjtő vetélkedő
legjobbjai pedig ajándékokat is
nyertek. A Duna-parton, a strandon, a Tourinform Irodában és a
városházán kellett teljesíteni a különböző feladatokat, melyeket úgy
állítottak össze, hogy egyszerre
teszteljék a versenyzők környezetvédelemmel és közlekedéssel kapcsolatos tudását, közben pedig új,
hasznos ismereteket is szerezzenek
az ovisok és az iskolások.

Többek között KRESZ-teszt, kerékpáros ügyességi verseny, kézműves foglalkozások, városismereti- és sportversenyek szerepeltek a programban, emellett
a helyi rendvédelmi szervek is tartottak
ismertetőket a diákoknak a felelősségteljes életmódról és közlekedésről.

délelőtt a civilek folytatták a munkát, melynek eredményeként sikerült
rendbe tenni a Hétkápolna területét.
Pető Tibor alpolgármester a helyszínen köszönte meg az alapítványnak és az iskoláknak, hogy nagy
létszámmal kivették a részüket a
társadalmi munkából.



A 10. váci autómentes nap az önkormányzat szervezésében, városi és szponzori források bevonásával valósult meg.
Európában egyébként 1998 óta rendezik meg az autómentes napot, melynek legfontosabb célkitűzése az, hogy
rávegye a rendszerint autóval közlekedőket arra, hogy inkább környezetbarát
közlekedési módokat vegyenek igénybe
utazásaikhoz, ily módon javítva egészségüket és életminőségüket is.





sarkainál is jól megﬁgyelhetők a város
jellegzetes építészeti elemei: a kerékvetők. Sokan nap mint nap elmegyünk
mellettük, és néhányan talán már el is
gondolkoztak azon, vajon mikor és miért
épülhettek, de a legtöbben valószínűleg
nem fordítanak túl sok időt a vizsgálatra,
csak a jól megszokott váci városkép
szerves részének tekintik.
Most szánjunk rá néhány percet, és
meglátják: legközelebb nem tudnak
úgy elmenni mellettük, hogy ne vegyék
szemügyre őket alaposabban.
Mi is az a kerékvető? A rómaiak
találmánya, készülhet vasból és kőből
is, funkciója pedig nem más, minthogy
megvédje a kapuoszlopokat, illetve az
épületek falait attól, hogy az autók nekiütközzenek. Egy időben hidakon és utak
mentén is gyakran használt elem volt,
ott arra szolgált, hogy a járdán közlekedő
gyalogosokat védje a járművektől.
Vácnak látványos kerékvetőgyűjteménnye van: a 18. században
épült főtéri kapuknak szinte elmaradhatatlan része, de a belvárosi utcákban,
sőt a legrégebbi városrészben, az egykori vár környékén is találhatunk néhányat. Méretük, anyaguk és formájuk is
nagyon változatos. A legrégebbiek kőből
készültek, némelyik naszályi homokkőből, mások tardosi vörös márványból.
Az egyik gömb formájú, a másik kúp, a
harmadik hasáb. Érdekességük, hogy
látható részük kb. a fele vagy egyharmada a valódi méretüknek, a stabilitás
miatt ugyanis akár másfél méter mélyre
is beásták őket. Öntöttvas kerékvetőkre
is bukkanhatunk a városban, némelyik
igazi műremek, kacifántos motívumokkal, a másik zömök, egyszerű.
A kerékvetők ma reneszánszukat élik,
egyre több új építésű ház kapujában
bukkannak fel, és ahogyan elődeiknél, úgy
esetükben is a legfontosabb szempontnak
az tűnik az anyag- és a formaválasztásnál,
hogy jól illeszkedjenek az épület stílusához.
A Március 15. tér felújításakor sem
feledkeztek meg a remek építészeti
találmányról. A modern kerékvetők jó
példái a főtéri kőkockák.
 M. J.
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KULTÚRA

PROGRAMAJÁNLÓ

Megnyíltak a kapuk

Őszi
művészeti
hetek
Kulturális programok az egész családnak

Kulturális örökség napjai Vácon

IVANOV BARBARA | ivanov.barbara@vacholding.hu

Mintegy harminc
évvel ezelőtt Franciaországban egy
hiánypótló kezdeményezés indult útjára
történelmi műemlékek nyílt napja címmel. A cél az
volt, hogy azok a műemléképületek,
amelyek - az esetek többségében- zárva vannak a nagyközönség előtt, egy
adott hétvégén nyissák meg kapuikat,
hogy ingyenesen megismerhessék az
érdeklődők kulturális örökségeinket.
A rendezvény sikert aratott, olyannyira, hogy idővel nemzetközi méretűvé
vált, melyhez mára 48 ország – köztük
1999-től Magyarország is - társult.
Vácon idén négy intézmény csatlakozott a szeptember 15-16-án megrendezett kulturális örökség napjai
programsorozathoz.

A levéltárban elsősorban a gyermekek
számára kínáltak tartalmas kikapcsolódási lehetőséget. Szombaton a ﬁatalok
megtervezhették saját családi címerüket,

A püspöki palota ugyancsak ingyenes programokkal csatlakozott a
kulturális örökség napjaihoz. A palotakertet, az épület néhány termét,
valamint a többszintes pincét járhatták be az emberek vasárnap. Évente
egyszer – e rendezvény alkalmából
– van lehetőség kívülről-belülről
megtekinteni a palotát, melyre idén
több százan voltak kíváncsiak. Este
a Camarata Classica együttes koncertjével zárult a rendezvény az intézmény dísztermében.

„Itt van az ősz, itt van ujra, / S szép,
mint mindig, énnekem. / Tudja isten,
hogy mi okból /Szeretem? de szeretem.” Petőﬁ Sándor Itt van az ősz, itt
van ujra című versének első versszaka
azt hiszem a leginkább találó mostanság, hiszen valóban beköszöntött a
sárga falevelek és az iskola kezdés évszaka. Az elmúlás jelképeként is emlegetett ősz azonban - ahogy az utóbbi
nyolc évben is - Vácon valami újat és
izgalmasat is hoz, hiszen az őszi művészeti hetek október elsejétől ezúttal
is várja vendégeit a Madách Imre Művelődési Központban. A rendezvény
műsorfüzetét átolvasva elmondható,
hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az
idei kínálatot is a műfaji gazdagság
jellemzi. Október 1. és november 30.
között ugyanis zene, színház, tánc-

Filmvetítések

I. váci kulturális
ifjúsági napok
November 9. péntek

8. váci lecsófesztivál
volt más dolguk, mint lecsót, vagy lecsó jellegű ételt főzni bográcsban Vác
főterén, A verseny sajátos mellékhatásaként azért a komolyan vett konyhai
munka mellett a könnyed szórakozásra
és a jókedvre is bőven volt lehetőség.

A Vendégvárók Váci Egyesülete nyolcadik alkalommal rendezte meg a lecsófesztivált, amelynek híre mára messzire
eljutott, idén ugyanis Zalaegerszegről,
Veszprém megyéből és a fővárosból is érkeztek csapatok, emellett egyre több helyi
szervezet, baráti társaság és munkahelyi
kollektíva érzi fontosnak, hogy részese
legyen a közösségi őszi főzőcskének.
Érdeklődőből sem volt hiány, és nem
csalódtak azok sem, akik nem ragadtak
fakanalat, csak kóstolni indultak; kiderült ugyanis, hogy a lecsónak ezer arca
van: készülhet tarhonyával, lencsével,
csülökkel, darált hússal, gombával, de
meg lehet akár bolondítani petrezselyemmel vagy tárkonnyal is.
A 12 tagú zsűri három kategóriában
osztott díjat: a hagyományos lecsó ételek
közül a váci férﬁ kézisek „kreálmányát”
találták a legízletesebbnek, a lecsószerű
ételek versenyében pedig a Na, mi újság
Wágner úr? fantázianevű trió főztje nyűgözte le leginkább a bírákat, akik a helyezések mellett több különdíjat is megítéltek.

Fónagy István szervező lapunknak
elmondta: a jótékonysági célokat szolgáló kóstolójegyekből összesen 270 ezer
forint gyűlt össze, amelyet környékbeli
betegotthonoknak és egyesületeknek
osztanak majd szét, miután az a látássérült ﬁatal, akit korábban támogattak
volna, időközben már talált szponzort.

Szintén nagy érdeklődés kísérte a
lecsófesztivál hagyományos társrendezvényét, a jótevők napját, amelynek
főszervezője, a Váci Szociális Szolgáltatások Háza az egészséges életmódot
népszerűsítette és előadásokat, bemutatókat, illetve ingyenes szűrővizsgálatokat is rendeztek a látogatóknak.

színház, kiállítások, vetélkedők, ﬁ lmklubok, valamint előadói estek váltják
majd egymást, így minden korosztály
találhat szívéhez közel álló programot. A fesztivál a zene világnapja
alkalmából a Váci Szimfonikus Zenekar díjmentes koncertjével kezdődik,
mely után két hónapon át mintegy
40 program közül válogathatnak az
érdeklődők. Számos helyi művész is
megmutatkozik a színpadon. Vácon és
a térségben élő neves képzőművészek,
zenészek és ﬁatal színésznövendékek
szórakoztatják majd a közönséget.
Az országosan ismert előadók közül
többek közt a Kossuth-díjas Zoránt,
a Quantum XXL táncosait, Szacsvai
Lászlót, Benedek Miklóst, Molnár
Piroskát és Vári Évát is láthatjuk
majd a művelődési ház falai között.

18 óra - Rómeó és Júlia,
amerikai ﬁlmdráma
20:30 óra - Project X – A buli
elszabadul, amerikai vígjáték
Előző lapszámunkban a IX. őszi
művészeti hetek októberi műsorát adtuk közre. Olvasóink
ezúttal a rendezvény novemberi programjainak előzetesét
tekinthetik meg.

Csülökkel is, gombával is jó
Minden jó, ha lecsó a vége. Ez is
lehetett volna a mottója a szeptember
8-án megrendezett gasztronómiai fesztiválnak, amelyre minden eddiginél
több, összesen 57 csapat nevezett be.
Az alkalmi főzőtársaságoknak nem

valamint a lurkók bebarangolhatták a
létesítményt, mely közben az intézmény
tevékenységéről kaptak információkat.
Az értéktárban szeptember 15-én
„A pincétől a padlásig” a vendégek
mindent megtudhattak az épületben folyó munkáról és a múzeum
gyűjteményének legérdekesebb darabjairól. Délután egy múltidéző
séta során a szervezők és a látogatók közösen elevenítették fel a házzal kapcsolatos emlékeiket, 17 órától pedig a Baradla együttes adott
verses-zenés koncertet.
A Tragor Ignác Múzeum Domián
Gyula és Kiss Zoltán képzőművészek kiállításával kapcsolódott be a
kezdeményezésbe. A Görög templom
kiállítóterem előtti udvaron a művészek
egy szabadtéri, nagyméretű installációval készültek. A föld fölött szalaggal
kifeszített egyedülálló alkotás felülnézetből a váci börtön őrtornyát ábrázolja,
melyet október 15-ig bárki megtekinthet
a múzeum nyitvatartási idejében.

12 óra - „Gondoltam fenét!”
Dr. Fűzfa Balázs
irodalomtörténész előadása
16 óra - a rendezvény megnyitója
17 óra - Fix- formáció vers-koncert
17 óra - előadás a kelták világáról
18 óra - író-olvasó találkozó
Fejős Éva író, újságíróval

Kullai Timi (Megasztár)
és az All About
November 10. szombat 20 óra
A belépőjegy ára
elővételben: 600 Ft,
az előadás napján: 900 Ft

Dumaszínház: Kőhalmi
Zoltán és Hajdú Balázs
November 17. szombat 19 óra
A belépőjegy ára
elővételben: 1800 Ft,
az előadás napján: 2100 Ft

A rendezvény idén, a ﬁ atalokra külön ﬁ gyelmet fordítva, új elemmel
bővül. A november 9-10-re eső I.
váci kulturális ifjúsági napok rendezvénysorozat ugyanis kifejezetten a 10-20 éves korosztály számára
összeállított programokból áll. Találkozhatnak az ifjabbak például az
egyik országos tehetségkutató versenyen kiemelkedően szereplő váci
lánnyal, Kullai Tímeával. A családosok – remélhetőleg nagy örömére –

Zorán koncert
Körtánc – Kóló
November 29. csütörtök 19 óra
Belépőjegy ár: 3400 Ft

Kísérőrendezvény

Létra művészcsoport kiállítása
Október 5. péntek 18 óra
Városi Galéria (Káptalan u. 16.)
A belépés díjtalan!

k.é.k. - Kortárs Értékek Kiállítása -

Madagaszkár 3.

Október 18. csütörtök 18 óra
Teljes árú belépőjegy ár: 600 Ft, kedvezményes jegyár: 300 Ft

November 17. szombat 16 óra
A belépés díjtalan!

KÍSÉRŐPROGRAMOK
Ukrán folklór est
November 8. csütörtök 18 óra
A Váci Ukrán Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében.
A belépés díjtalan!

Eszperantó Találkozó
November 10. szombat 17 óra

November 18. vasárnap 18 óra
A Váci Görög Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében.
A belépés díjtalan!

Képzőművészeti kiállítás a váci
diákok munkáiból.

Váci Értéktár
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény

GYERMEK
FILMKLUB

Romiosimi Kórus
koncertje

19 óra – a váci zenei szakközépiskola zenekarának műsora
A belépőjegy 600 Ft,
diákigazolvánnyal díjtalan!
20 óra - Maszkura és a
Tücsökraj koncert-show
A belépőjegy ára elővételben:
600 Ft, az előadás napján: 900 Ft
22 óra - Dj – party

pedig folytatódnak majd a kézműves
foglalkozások, a gyermek ﬁ lmklub
és a családi napok. Iványi Károlyné
a művelődési központ igazgatója lapunknak úgy nyilatkozott, hogy az
intézmény munkatársai számára is
tartalmas és örömteli napok következnek,
hiszen
nagyszerű érzés
átadni munkájuk
gyümölcsét a ház
vendégeinek. Továbbá kiemelte:
bíznak abban, hogy
sikerült sokak ízlésének megfelelő
színvonalas kulturális programokat
összeállítani.

Bővebb információ és
jegyértékesítés:
Madách Imre
Művelődési Központ
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: (27) 316-411, (27) 518-200,
www.mimk.vac.hu.
Jegypénztár:
kedd-péntek: 12 - 18 óra,
szombat-vasárnap:
a rendezvényekhez igazodva.
Tel: (27) 518-206
(a jegypénztár nyitvatartási
idejében)
E-mail: informacio@mimk.vac.hu

k.é.k. koncertek
Október 19. péntek 18-22 óra
Sickpiknik, Bardócz L. Csaba, House of Grooves
A belépés díjtalan!

Katona Lajos Városi Könyvtár
A hagyományokhoz híven
idén is megrendezik október 1-7.
között az őszi könyvtári napokat
a Katona Lajos Városi Könyvtárban, ahol számos színvonalas
programmal várják a szervezők
az érdeklődőket. A programokon való részvétel ingyenes!

„A verőcei épületek titkai”
- helytörténeti kirándulás vonattal
Verőcére
Október 3. szerda 9 órakor
gyülekező a vasútállomáson

Váci ősz - versíró verseny
eredményhirdetése
Október 4. csütörtök 17 óra

Jazz Duo koncert
Rendhagyó irodalomóra
Október 1-7. hétfő - vasárnap
Az intézmény Móricz Zsigmond
műveinek adaptációiból rendhagyó
irodalomóra tartását vállalja.
Előzetes bejelentkezés szükséges.

Áldozattá válás időskorban
Október 1. hétfő 17 óra
Molnár Beátának, az ELTE – ZSKF
oktatójának előadása

Angol óra gyerekeknek 6
hónapos kortól
- Helen Doron próbaóra

Október 4. csütörtök 18 óra

„Számok tükrében” mérföldkövek az életünkben
Október 5. péntek 14 óra

Nagyi - Unoka
gombfocimeccs
Október 6. szombat 10 -12 óra

Könyves csereberélde
Október 6. szombat 9-15 óra
A könyvtár helyet biztosít, hogy
megunt könyveitől megváljon és
újakra tegyen szert.

Október 2. kedd 16 óra

Animációs ﬁlmek
készítése egykor és ma

Angol óra gyerekeknek 6
hónapos kortól
- Helen Doron próbaóra

Október 2. kedd 17 óra

Október 6. szombat 16 óra
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HAJRÁ VÁC!
Polgármesteri
fogadóóra

Új bajnokság, új remények

SPORT
SPORTHÍREK
RÖVIDEN

Megkezdődtek a bajnoki küzdelmek, augusztus végétől a stadionokban és a sportcsarnokokban ismét tétmeccseken pattog a labda. Kézilabdásaink az NB I-ben, labdarúgóink az
NB II Keleti csoportjában küzdenek. Írásunkban a három legnagyobb érdeklődéssel kísért
váci csapat - Váci NKSE, Váci KSE, Dunakanyar-Vác - bajnoki rajtjáról számolunk be.
A VÁCI FÉRFI KÉZILABDASPORT
első élvonalbeli bajnokiján, a tavalyi
bronzérmes Balatonfüred otthonában,
remekül harcolt újonc csapatunk és
szorosabb vereséget szenvedett, mint
amire számítani lehetett. Az első hazai találkozón Rosta István legénysége tomboló szurkolói támogatással
bravúros győzelmet aratott a Csurgó
ellen. A bajnoki címvédő veszprémiek
otthonában, illetve hazai környezetben az ezüstérmes szegediek ellen a
Váci KSE – a papírformának megfelelően – vereséget szenvedett.

Asztalitenisz
Lapzártánkig a sorsolás szerinti három
fordulóban – halasztás miatt – csak
két mérkőzésen léptek asztalok mögé
NB I-es pingpongosaink. A Váci Reménység SE gárdája Sopronban 11:7-es
vereséget szenvedett. Martinecz Gyula
mind a négy egyénijét sikerrel vívta
meg, Agócs Péter kétszer, Héjj Marcell
egyszer győzött, míg két párosunk, illetve Buzás Zoltán nyeretlen maradt.
A mieink hazai környezetben javítottak:
ugyanilyen arányban verték a Győri
Elektromost. Az egy-egy megnyert
és elvesztett páros mérkőzés után az
egyénikben Martinecz Gyula ismét
hibátlan volt, míg három társa két-két
alkalommal nyert és vesztett.

Futsal
Az NB II-es bajnoki rajt előtt már a 32-es
főtáblára jutásért lépett pályára a Váci
Futsal SE csapata. A székesfehérváriakkal
vívott egymérkőzéses párharcot a váci
sportcsarnokban – négygólos hátrányt
ledolgozva – a mieink nyerték 6-5-re, így
folytathatják a hazai kupasorozatot. A bajnoki bemutatkozás is sikeres volt: a tolnaiak
ellen sikerült győzni 3-2-re. Az első idegenbeli mérkőzésen, Szombathelyen pedig
bravúros játékkal 5-2-re nyertek a váciak.

A NŐI KÉZILABDA élvonalában
a Váci NKSE első mérkőzésén sajnos a
papírformának megfelelően vereséget
szenvedett a KEK-címvédő otthonában.
Gulyás István „hölgykoszorúja” az első
játékrészben még lépést tartott a Fradival, ám a mérkőzés végére kilenc góllal
alulmaradt. Az idegenbeli kezdést köve-

tően az első hazai meccsünkön szinte
két fordított félidőt láthatott a publikum, a váciak -főként a második játékrészben- a Fehérvár ellen sziporkáztak.
Újabb idegenbeli mérkőzés következett:
a civisvárosban a ﬁatal hazaiak ellen
szinte végig vezetve, de mégis izgalmas
hatvan percet sikerült megnyerni.

Kanyó Zsolt a
paralimpián

Galambos Péter EREDMÉNYEK
kézilabda NB I
újabb elsősége Női
FTC - Váci NKSE ____________ 35-26
Az oroszországi Kazanyban
rendezték meg az egyetemi
és főiskolai evezősök világbajnokságát. A férﬁ könynyűsúlyú egypárevezős viadalon az Óbudai Egyetem
hallgatója, az éppen születésnapját ünneplő Galambos
Péter végzett az élen.

Kajak-kenu
A Rómában megrendezett maratoni kajak-kenu világbajnokságon Petró Ádám,
a Váci Hajó SE sportolója világbajnoki
aranyérmet szerzett. Az ifjúsági kajakosok egyéni számában Babella László
tanítványa végig egy négyes bolyban
haladt, majd fantasztikus hajrával argentin riválisát közel hét másodperccel
megelőzve aranyérmet szerzett.
A viadalon a szintén váci Boros Adrián
futamában 15. lett és ezt az eredményt
érte el a felnőtt kajak párosoknál a Noé
Bálint, Noé Milán duó is.

Vízilabda
A váci vízilabdások közül a nők újra az OB
I/B-s, a férﬁak ismét az OB II-es bajnokságban rajtolnak. A Váci Vízilabda SE
férﬁ gárdája az alapszakasz ötcsapatos
C-csoportjában fog szerepelni. Ellenfelük
lesz a ceglédi, a gyöngyösi, az egri és
a debreceni csapat. A szeptember 29-i
első körben a mieink Cegléden a Gyöngyössel és az Egerrel találkoznak majd.

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

Nem sikerült a gerelyhajítás
döntőjébe jutnia, így az előcsatározások során elfoglalt
13. helyen zárta a londoni
paralimpiát Kanyó Zsolt.
A Váci Reménység SE versenyzője
szerette volna eddigi legjobbját megjavítani élete első paralimpiáján. Ez esetleg pontszerző helyezést és a nyolcas
döntőbe jutást jelentett volna. Sajnos
Zsolt több mint egy méterrel kisebbet
dobott gerelyével a korábbi egyéni rekordjánál (27 méter 44 centiméter helyett most 26 méter 28 centiméter), ez
ugyan idei legjobbja, de ezzel csupán a
13. helyezést érte el. Mivel csak a legjobb nyolc eredményt elérő folytathatta
a versenyt, a váci ﬁú ebben a pozícióban zárta az ötkarikás játékokat.

A Vác Városi Evezős Club sportolója
- Rapcsák Károly mesteredző tanítványa - nagy csatában előzte meg lengyel
vetélytársát és szerzett aranyérmet.
Ugyancsak szoros versenyt vívott
a női kétpárevezősök ﬁ náléjában a
váci Szabó Katalin dr. (Semmelweis
Egyetem) és a Danubius Egylet versenyzője, Gyimes Krisztina. A mieink
végül kevesebb mint fél másodperc
hátránnyal másodikként értek célba,
így ezüstérmesek lettek.

FOCISTÁINK

idegenbeli remekléssel és hazai botladozással
kezdtek. Mózner János tanítványai
vendégként háromszor is nyertek,
ám hazai pályán három meccs után
is nyeretlenek és a 270 perc alatt
nyolc gólt kaptak.

Váci NKSE - Fehérvár KC ____ 33-19
DVSC - Váci NKSE ___________ 30-32
Férﬁ kézilabda NB I
Balatonfüred - Váci KSE ______ 27-24
Váci KSE - Csurgó____________ 26-25
Veszprém - Váci KSE _________ 39-25
Váci KSE - Pick-Szeged _______ 26-38
Labdarúgó NB II
Dunakanyar-Vác - Szeged _______ 3-3
Balmazújv. - Dunakanyar-Vác ____0-2
Dunakanyar-Vác - Orosháza _____0-2
DVSC-DEAC - Dunakanyar-Vác__ 1-2
Dunakanyar-Vác - Honvéd II. ____ 2-3

Sportelőzetes –
váci események
Jelölések:
NB I-es női kézilabda
NB I-es férﬁ kézilabda
NB II-es labdarúgó
NKSE
09. 29. szo. 18:00 Váci
– Dunaújváros
10. 06. szo. 18:00 Váci KSE – Gyöngyös
10. 13. szo. 15:00 Dunakanyar-Vác
– Cegléd
10. 17. sze. 18:30 Váci NKSE – Győr
10. 19. p.

18:00 Váci KSE – Cegléd

10. 27. szo. 14:30 Dunakanyar-Vác
– Mezőkövesd

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

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

Országgyűlési
képviselői fogadóórák
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

Ügyfélfogadás az
okmányirodában
Hétfő: 9:00-18:00
Kedd: 8:00-16:00
Szerda: 10:00-16:00
Csütörtök: zárva
Péntek: 8:00-12:00
Ebédidő: 12:30-13:00

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

+

HASZNOS
Gyógyszertárak ügyeleti rendje

2012. 09. 28. • 2012. 10. 08. • 2012. 10. 18. • 2012. 10. 28.
Kisváci Szent Gellért gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27/306-190
2012. 09. 29. • 2012. 10. 09. • 2012. 10. 19. • 2012. 10. 29.
Váci Levendula gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27/301-367
2012. 09. 30. • 2012. 10. 10. • 2012. 10. 20. • 2012. 10. 30.
Nova gyógyszertár | 2600 Vác, Zrinyi u. 9. | 27/501-385
2012. 10. 01. • 2012. 10. 11. • 2012. 10. 21. • 2012. 10. 31.
Fekete Kígyó gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27/312-338
2012. 10. 02. • 2012. 10. 12. • 2012. 10. 22. • 2012. 11. 01.
Alsóvárosi gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27/311-157

Mokánszky Zoltán
Vác 7. számú választókörzetének
képviselője
Ideje: minden hónap 2. hétfőjén
14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda

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

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, csüt.: 19:00-7:00,
Hétvégén: péntek 16:00-tól hétfő 7:00-ig
Ünnepnapon: az ünnepnapot megelőző nap 19:00-tól az utána következő
nap 7:00 óráig.

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

2012. 10. 03. • 2012. 10. 13. • 2012. 10. 23.
Deákvári gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27/510-805
2012. 10. 04. • 2012. 10. 14. • 2012. 10. 24.
Központi gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27/501-630
2012. 10. 05. • 2012. 10. 15. • 2012. 10. 25.
Vácz Remete gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar u. 3. | 27/305-997
2012. 10. 06. • 2012. 10. 16. • 2012. 10. 26.
Gyöngyvirág gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27/303-343
2012. 10. 07. • 2012. 10. 17. • 2012. 10. 27.
Duna gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27/501-415

Házasságot kötöttek
Rozmaring Zsolt és Tóth Kinga,
Greff István Lajos és Győri
Zsuzsanna, Kurdi Árpád és
Csüllög Andrea, Kecskés Zoltán
és Józsa Szabina, Lakatos Gyula és
Dombi Mariann, Havassy Dániel
és Rácz Boglárka, Pórszász Gyula
és Mellár Nikoletta, Ambruzs
Csaba és Sólyom Katalin, Revóczi
Kálmán és Fejes Kata, Szotyori
Mátyás Emil és Ülkei Hajnalka,
Temesvári Richárd és Rózsa Anett,
Salgai Róbert és Török Beatrix,
Kosdi Gyula és Bikkes Anna,
Pintér Norbert és Ocskay Beatrix,
Őri József és Herczeg Adrienn,
Sütő Róbert Béla és Lestyánszki
Anett, Nábelek Gábor és Englóner
Dorina, Gyenes Attila és Mészáros
Andrea, Barabás Albert és Szilágyi
Anna Mária, Lukács Ákos Gyula
és Fekete Anita, Tomecskó Tamás
István és Hunyadi Mária.

Születések:
Szabó Kornél és Schandl Renáta
Klára fia: Boldizsár, Varga
László és Volentics Enikő fia:
Ákos, Gyuriss József és Kovács
Ilona leánya: Zsófia Ilona, dr.
Patay-Horváth András Richárd
és Gábor-Szabó Zsuzsanna fia:
Károly, Benedek Tamás és Boda
Edina gyermeke: Dorka, dr.
Babai-Belánszky Tamás István és
dr. Szénégető Adrienn gyermeke:
Illés, Görgényi Mihály és Sztruhár
Dorottya
gyermeke:
Adina,
Nemecz Szabolcs és Főcze Angelika

gyermeke: Szabolcs, Király Zoltán
Károly és Pócsa Andrea gyermeke:
Csaba, Varsányi Miklós és Varga
Noémi Beatrix gyermeke: Anita,
Takács László és Kiss Edina
gyermeke: Lina Brigitta, Kiss
Gergő és Deme Nikolett gyermeke:
Hanna Lilien, Dékány Péter és
dr. Keresztesi Brigitta gyermeke:
Áron, Kalácska Gábor és Klacsán
Beatrix gyermeke: Gábor, Szabó
Csaba és Burján Anita gyermeke:
Zsófia,
Kürtösi
József
és
Kenyeres Zsuzsanna gyermeke:
Enikő, Kovács András és Korbély
Krisztina gyermeke: Adél.

Halálesetek
Mészáros Tamásné sz. Merényi
Mária (1930), Raffa Andrásné sz.
Németh Erzsébet (1928), Bartus
Artúr (1929), Drobinoha Sándor
Istvánné sz. Harcsa Eszter (1944),
Lendvai Vilmosné sz. Révész
Verona (1927), Szili Sándor
Józsefné sz: Faddi Anna (1927),
Petróczki József (1939), Urbán
Ferencné sz: Mézes Klára (1943),
Kurdi Éva Ildikó (1959), Bazsik
Ilona (1952), Dinka Józsefné sz:
Krecskó Julianna(1933), Lukács
Tibor (1937), dr. Csóvári Ervinné
sz: Stahl Gizella Erzsébet (1929),
Zsolna Mihály (1950), Balogh Imre
(1951), Domokos József (1911),
Szabó Győzőné sz: Szűcs Mária
(1925), Járay Gyula (1921), Konc
Vincéné sz: Vastag Veronika
(1929), Erdélyi Mária (1927),
Czepek Józsefné sz: German Anna
(1935), Szakály László (1949).

FELHÍVÁS A

Kedves Váciak!

VIRÁGOS VÁCÉRT

Közeledik a tavasz! Itt az ideje az ismételt virágültetésnek! A Virágos Vácért mozgalom szervezői idén
is virágosításra hívják városunk lakóit. Jelentkezési
lapok a Polgármesteri Hivatalban kaphatók.

VÁ RO S S Z É P Í TŐ V E R S E N Y R E

A virágosztás időpontjai:
2012. május 12. Szombat
2012. május 13. Vasárnap
2012. május 14. Hétfő

7:00 - 16:00
7:00 - 13:00
7:00 - 13:00

A virágosztás helyszínei:
Vác, Park u.
Remondis Duna Kft. telephelye – 1. körzet
(Az Eszterházy utca, Széchenyi utca, Naszály út és a
Gombási út tengely vonalától lefelé dél-keleti irányban)

Vác, Szérűskert, Pázmány Péter utca,
Sportcsarnok mögötti hangár – 2. körzet
(Az Eszterházy utca, Széchenyi utca, Naszály út és a
Gombási út tengely vonalától felfelé észak-nyugati irányban)

Versenykategóriák:
1. Kertes házak
2. Lakásszövetkezetek illetve társasházak
3. Intézmények

Sok örömet kívánnak a virágokhoz:
a Virágos Vácért mozgalom szervezői

LAKTANYA ÉRTÉKESÍTÉS
Vác Város Önkormányzat nevében és képviseletében
a Váci Városfejlesztő Kft.
Vagyonhasznosítási Részlege
értékesítésre hirdeti - nyílt pályáztatáson -

Vác, Hóman Bálint utca – Gombási út –
Téglaház út által határolt „volt Laktanya”
- jelenleg egyesítés alatt álló:
1620/2, 1620/5, 1620/6, 1620/9, 1620/10,
1620/11, 1620/12, 1620/13, 1620/14, 1620/15,
1620/16, 1620/17, 1620/18, 1620/19, 1620/20,
1620/21, 1620/22, 1620/23, 1620/24, 1620/25,
1620/27, 1620/28 hrsz-ú kivett beépítetlen
megnevezésű terület, mindösszesen 26 ha
4705 m2 nagyságú ingatlant
Az ingatlan jellemzői:
• Az ingatlan közművekkel részben ellátott, a közművekre való rákötés a vevő költsége és feladata
A város rendezési terve - Helyi Építési Szabályzat - Szabályozási Terv - a www.vac.hu honlapon megtekinthető
Az ingatlan induló értékesítési vételára:
1.650.000.000,- Ft
pályázati biztosíték: 15.000.000,- Ft

Megtekintés időpontja:
2012. október 4. (csütörtök) 9:00 - 12:00 óra
2012. október 18. (csütörtök) 9:00 - 12:00 óra
Pályázat benyújtása:
2012. október 25-én (csütörtök) 16:00 óráig
A pályázatok benyújtásának módja:
írásban - 3 példányban, hiteles aláírással ellátva
(minden oldalán szignálva, zárt borítékban, 1 példányát „eredeti megjelöléssel” a „volt Laktanya
értékesítése” címmel, a Váci Városfejlesztő Kft.
Vagyonhasznosítási Részlegnek címezve - 2600
Vác, Köztársaság út 34. szám.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• nyilatkozat a kiírás feltételeinek elfogadásáról
• nyilatkozat a vételár összegére
• a pályázati biztosíték beﬁ zetésének igazolása
- visszavonhatatlan banki átutalás bizonylata,
vagy csekk
• személyének illetve az általa képviselt társaságnak hitelt érdemlő igazolása - 1 hónapnál nem régebbi hiteles cégkivonat és aláírási címpéldány
A pályázók közül az ingatlan megvásárlására
az nyer jogot, aki a pályázati feltételek elfogadását követően, a legkedvezőbb feltételeket kínáló,
megalapozott ajánlatot tette.

A pályázatok bontását, illetve elbírálását a kijelölt Bíráló Bizottság végzi.
A nyertes pályázó kihirdetését követő 15 napon belül, a nyertes pályázó köteles adásvételi
előszerződést kötni az ingatlanra, melyben vállalja, hogy az előszerződés aláírásától számított
90 napon belül az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg a vételár 15 %-át megﬁ zeti az
Önkormányzat számlájára, illetve ezen beﬁ zetést
követő 90 napon belül a fennmaradó - pályázati
biztosítékkal csökkentett - vételárat egy összegben megﬁ zeti.
A nyílt pályáztatás szabályaira az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása
során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról
szóló 38/1996.(XI.26.) számú önkormányzati rendelet 3.§- 7.§ az irányadóak.
A nem nyertes pályázók részére az pályázati
biztosíték, a nyertes pályázóval megkötött adásvételi előszerződés aláírását követő nyolc banki
nap alatt kerül visszautalásra.
További információ kérhető:
Váci Városfejlesztő Kft.
Vác, Köztársaság út 34. szám alatti irodájában,
Tel: 27/510-103

