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Vác Város Önkormányzatának lapja

2016 június

Megújult az idősek otthona

Tizenhatmillió forintos beruházással kívül-belül megújult a Rádi úti intézmény. Fotó: Sándor Lajos

» 11. old.

Beer Miklós megyés püspök aranymiséje

Június 18-án, szombaton papszentelési szertartást tartottak a váci
székesegyházban. Másnap, pappá
szentelésének 50. évfordulója alkalmából ünnepi szentmisét mutatott be a dómban Beer Miklós megyés püspök.

» 11. old.

A Váci Világi Vigalom
programját a 8-9. oldalon találják!
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Polgármesteri fogadóóra

Önkormányzati képviselői fogadóórák

Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

Kovács Ágnes
Vác 2. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés alapján bármikor.
Telefonszám: 30/949-9270, 30/335-5751
E-mail: kovacsagnes@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)

Fördős Attila - Vác város polgármestere
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza,
133. szoba, polgármesteri iroda
Előzetes időpont egyeztetés szükséges,
a polgármesteri hivatal titkárságán:
06-27/315-534.
E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Hétfő: 14:00-18:00
Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

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

Ügyfélfogadás az okmányirodában
Hétfő: 7:00-17:00
Kedd: 8:00-18:00
Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-18:00
Péntek: 8:00-16:00
Ebédidő: 12:30-13:00
Tel.: 06-27/512-230,
Fax: 06-27/512-240

Alpolgármesteri fogadóóra

Pető Tibor - Vác város alpolgármestere,
Vác 3. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés
alapján bármikor.
Telefonszám: 30/954-6997, 27/315-534
E-mail: petotibor@fidesz.hu
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda
Mokánszky Zoltán - Vác
város alpolgármestere,
Vác 7. sz. választókerületének képviselője
Ideje: minden hónap első hétfőjén
14:00-18:00
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor.
Telefonszám: 27/315-534
E-mail: mokanszky.alpolgarmester@
varoshaza.vac.hu
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda

Jegyzői fogadóóra

Deákné Dr. Szarka Anita - Vác
város jegyzője
Ideje: minden héten hétfőn
14.00-18.00 óráig
Helye: Városháza, fsz. 33. iroda
Telefonszám: 06-27/513-409
E-mail: jegyzo@varoshaza.vac.hu

Országgyűlési
képviselői elérhetőségek

Harrach Péter
országgyűlési képviselő
E-mail: peter.harrach@parlament.hu

Kriksz István
Vác 1. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés alapján bármikor.
Telefonszám: 30/913-2607
E-mail: krikszistvan@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)

Dr. Manninger Péter
Vác 4. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés alapján bármikor.
Telefonszám: 30/844-3212
E-mail: manningerpeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)

Steidl Levente
Vác 5. sz. választókerületének képviselője
Ideje: minden hónap első szerdáján
17.00-18.00 óra.
Helye: Földváry Károly Általános Iskola
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor.
Helye: Fidesz-iroda (Vác, Március 15. tér 16.)
Telefonszám: 30/478-3324
E-mail: steidllevente@fidesz.hu
Kiss Zsolt
Vác 6. sz. választókerületének képviselője
Előzetes bejelentkezés alapján bármikor.
Telefonszám: 20/745-9115
E-mail: kisszsoltjanos@gmail.com

Vácy Károly
Vác 8. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés alapján bármikor.
Telefonszám: 30/919-8360
E-mail: vacykaroly@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)

dr. Bóth János
Vác 9. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés alapján bármikor.
Telefonszám: 20/466-8011
Helye: MSZP-iroda (Vác, Zrínyi u. 9.)
Balkovics Péter
Vác 10. sz. választókerületének képviselője
Ideje: előzetes bejelentkezés alapján bármikor.
Telefonszám: 30/952-0098
E-mail: balkovicspeter@fidesz.hu
Helye: Fidesz-iroda
(Vác, Március 15. tér 16.)
Kászonyi Károly ( Jobbik)
Ideje: minden hónap első csütörtökjén 16:30
Telefonszám: 30/294-2645
E-mail: kaszonyi.karoly@jobbik.hu
Helye: Madách Imre Művelődési Központ
Krauze István (Demokratikus Koalíció)
Ideje: minden hónap első szerdáján 16:30
Telefonszám: 30/900-6971
E-mail: vaci.dk@gmail.com
Helye: Madách Imre Művelődési Központ

Közérdekű

Körzeti megbízottak fogadónapjai

Iván Sándor rendőr főtörzsőrmester
Vác, I. számú KMB körzet
(Eszterházy, Széchenyi utca, Dr.
Csányi László körút, valamint a
Duna által határolt terület.)
Fogadóórája: minden hónap
második keddjén 9-11 óra közötti
időben. Helyszíne: Vác, Földváry
tér 3. szám alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0791,
e-mail: IvanSn@pest.police.hu
Bőcs Norbert rendőr főtörzsőrmester
Vác, II. számú KMB körzet
(Alsóváros : Dr. Csányi körút, Naszály út, MÁV vasútvonala, illetve a külső Rádi út által övezett városrész.)
Fogadóórája: minden hónap második
keddjén 9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Deres u. 3. szám
alatti TESCO KMB irodában.
Telefon: 70/400-7188,
e-mail: BocsN@pest.police.hu
Tóth Ferenc rendőr zászlós
Vác, III. számú KMB körzet
(Deákvár: Gombási út, MÁV vasútvonala, külső Rádi út által határolt terület.)
Fogadóórája: minden hónap első
szerdáján 9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Újhegyi u. 37/a.
szám alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0796,
e-mail: TothFer@pest.police.hu
Fazekas József rendőr főtörzsőrmester
Vác, IV. számú KMB körzet
(Kisvác: Eszterházy, Széchenyi
utca, Naszály út, Gombási út, illetve a Duna által határolt városrész.)
Fogadóórája: minden hónap első
szerdáján 9-11 óra közötti időben.
Helyszíne: Vác, Dózsa Gy. u. 53.
szám alatti KMB irodában.
Telefon: 70/492-0790

Hasznos időtöltés a szünidőben

A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatója, Pető Csilla felhívta a figyelmet, hogy az intézmény kapuja természetesen a nyári szünetben is
nyitva áll a hasznos időtöltésre vágyó fiatalok előtt.
- Tudatában vagyunk annak, hogy a nyári vakáció a családok szemszögéből egy kardinális probléma, és nem kevés logisztikát igényel,
hogy biztonságban tudhassák a gyerekeket az idő
alatt, amíg a szülők dolgoznak. Az önkormányzat ugyan biztosít nyári felügyeletet, napközis tábor jelleggel, azonban ennek létszáma korlátozott.
Egyéb - igaz, rövidebb időtartamú - táborokból
sincs hiány, de ezeknek a díját szerényebb egzisztenciájú családok nem tudják megfizetni. Nekik
szeretnénk alternatívát kínálni azzal a lehetőséggel, amit a fiatalok számára berendezett kis ifjúsági sarok, illetve sportolásra-kondizásra alkalmas
terem biztosít központunk telephelyén. Ezeket a
szolgáltatásokat a fiatalok ingyenesen igénybe vehetik a szünidő alatt is, minden munkanapon.
Amit biztosítanak: kondigép, futópad; csocsó;
wifi; számítógép használat; zenehallgatás; kötetlen beszélgetés; társas játékok, retró játékok. (A
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ a Deákvári
fasor 2. szám alatt található.)
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Kedves Olvasóink!
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A Váci Hírnök, amelyet a kezükben tartanak, egy kicsit
kisebb, korszerűbb méretű a korábbi formátumnál. A kiadói feladatokkal megbízott Váci Városimázs Kft. csapata,
az önkormányzati újságot is készítő stáb kezdeményezte,
hogy a lap - a korábbi, egyébként tetszetős, ám mégis egyedi méret helyett - kapja vissza azt a „szabvány” formát,
amely gazdaságosabb és egyben környezetkímélőbb is.
A korábbi méret ugyanis pont átmenetet jelentett a a B3-, illetve az A4-es szabványméret között,
így hát nehézkes volt a terjesztése, ráadásul sok plusz papírt igényelt az előállítása, szegény felesleg maximum
már csak az újrahasznosításban bízhatott. Divatos szófordulattal élve visszavettünk az ökológiai lábnyomunkból, és úgy döntöttünk, merünk egy kicsit kisebbek lenni!
Szerényebb „régi-új” méretünk ellenére a lap tartalma, oldalszáma és kivitele, mint tapasztalhatják, nem változott, elsődleges célunk továbbra is az, hogy beszámoljunk a hasábokon a legfontosabb önkormányzati döntésekről, tudósítsunk a lényeges eseményekről.
További fontos változás, hogy az önkormányzat havilapját májustól újra a posta terjeszti, bízunk benne, hogy így mindig időben megérkezik Önökhöz a Váci Hírnök újabb és újabb lapszáma.
Tisztelettel:
Kegyes Zoltán,
a lapkiadó Városimázs Nonprofit Kft ügyvezetője

HOL járunk?
Annyi biztos, hogy Vácott, de a helyszín pontos meghatározását Önöktől várjuk,
kedves Olvasóink! A helyes megfejtéssel előrukkolók között ajándékokat sorsolunk ki. Aki tudja vagy legalább sejti a választ, írja meg nekünk e-mailben az
estv@estv.hu címre! Köszönettel: Váci Városimázs Kft. Előző lapszámunk játékának győztese: Hirleman Gyula, akinek gratulálunk! A nyeremény átvételéhez
időpont egyeztetés szükséges a 30/583-6767-es telefonszámon. A múlt havi rejtvényként a fegyház és börtön épülete volt látható egy archív felvételen. Mostani
feladványunk megfejtését július 15-éig várjuk.

Hirdetésfelvétel:
Váci Városimázs Kft.
2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/698-9507,
+36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu
A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot, hogy a beérkezett cikkeket
és leveleket rövidített és szerkesztett
formában közölje. A hirdetmények
tartalmáért a szerkesztőség
semmilyen felelősséget nem vállal.

Cservenák Péter gyűjteményéből
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A testületi ülésről jelentjük

A júniusi ülésen az önkormányzati képviselő-testület elvi hozzájárulását adta a Vác
Város Kézilabda Sportjáért Közalapítvány tervéhez, melynek célja, hogy regionális
kézilabda akadémiát létesíthessenek a volt laktanya területén, a sportcentrum-beruházáshoz kapcsolódhatna a Vác Város Labdarúgó Sportegyesület is, három műfüves
pálya kialakításával.
Sürgősségi indítvány alapján a testület határozatba foglalta a szükséges nyilatkozatokat annak érdekében, hogy az
önkormányzat a szolgáltatóval együtt
eredményesen indulhasson a szaktárca
települési önkormányzatoknak szóló, a
helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázatán.
Döntés született arról, hogy - az itt
lévő tuják megóvásával - várakozó-leálló
sáv készülhet a Váci Fegyház és Börtön teherkapuja és a Kőkapu közötti szakaszon,
segítve az intézmény behajtási gondjainak
megoldását.
A képviselő-testület fogorvosi praxisok
áthelyezésének engedélyezéséről is döntött,
július 15-ei hatállyal, ezek szerint Dr. Fera
Mária (VIII. körzet) a megadott időponttól
a Földváry tér 15. alatt, Dr. Simon Csilla (III.
körzet) a Kodály u. 3. alatt, Dr. Ullmann
Klára (VI. körzet) a Zrínyi u. 9. alatt lévő
rendelőben várja a pácienseket.
A Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona és Klubja igazgatói státuszára két jelölt pályázott, és titkos urnás szavazás alapján az önkormányzat újabb öt évre
bizalmat szavazott az intézményt jelenleg is
vezető Szmolár Attilának.

A képviselő-testület hozzájárulását
adta, hogy a Váci Városfejlesztő Kft. a városüzemeltetési feladatainak ellátása során
összegyűjtött gally- és lomb zöldhulladékot - a végleges engedélyek beszerzéséig, a
hosszú távra szóló lerakó kijelöléséig - legfeljebb egy év időtartamra a volt Esze Tamás laktanya területén tárolhassa.
Hozzájárult a testület ahhoz, hogy a
gyermekét-gyermekeit egyedül nevelő szülő - igénylés alapján - a július 1- augusztus
31. közötti időszakban 10 alkalommal félárú kedvezményt kaphasson gyermekévelgyermekeivel együtt strandbelépésre, illetve
a Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. valamint a művelődési központ saját szervezésű rendezvényeire.
Napirenden szerepelt - Espár Péter
megbízott osztályvezető előterjesztésében a Szent Miklós tér-Hattyú utca-Kép utcaPetőfi utca határolta terület változtatási tilalmának elrendelése, de a határozati javaslat végül nem kapott támogató többséget.
Egyéni képviselői indítványként tárgyalt a testület a DDC váci gyárának működésére, légszennyezési mutatóira vonatkozó önkormányzati- és lakossági kontroll kérdéséről is, de Ferjancsics László végül

H I R D ET M É NY
Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2012. (III. 22.) sz. rendeletének 40. § (4) bekezdése
alapján az alábbi tájékoztatást adom:
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. június 15.-i ülésén
az alábbi rendeleteket alkotta:
- 25/2016.(VI.16.) rendeletalkotás a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 23/2012. (V.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről;
- 26/2016.(VI.16.) rendeletmódosítás a költségvetésről szóló
9/2016.(II.19.) sz. rendeletről:
A rendeletmódosítást elsősorban a központi költségvetésből származó források költségvetési rendeletbe történő beépítése, valamint
az intézmények előirányzat módosítási kérelme indokolja. Rendeletmódosítást követően az önkormányzati szintű költségvetés főösszege
8.131.818 eFt lesz.
- 27/2016.(VI.16.) rendeletalkotás az államháztartáson kívüli források átvételéről:
A rendelet meghatározza az Önkormányzat és az irányítása alá
tartozó intézmények részére az államháztartás alrendszerein kívüli jogi
személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, társadalmi, civil szervezetek, továbbá természetes személyek által
támogatásként felajánlott pénzeszköz, ingó és ingatlan vagyon átvételére vonatkozó döntési jogköröket (az önkormányzat hatályos vagyonrendeletében foglaltakkal összhangban ingatlanvagyon tulajdoni jogának megszerzése tárgyában a Képviselő-testület dönt), az átvétel következtében esetlegesen felmerülő kiadások, és egyéb kötelezettségek

Döntött a testület
visszavonta előterjesztését - ennek indoka,
hogy a cég több milliárdos beruházásra készül városunkban, és a többség egyetértett
abban, hogy bármilyen önkormányzati lépés előtt célszerű megvárni a tervezett fejlesztés részleteinek megismerését.
A testületi ülést követő sajtótájékoztatóján Fördős Attila polgármester köszönetet mondott eddigi munkájáért Szmolár
Attilának, a Vác Város Önkormányzat
Idősek Otthona és Klubja régi-új igazgatójának, kiemelve, hogy az intézmény
számos önerős fejlesztést megvalósított
az elmúlt időszakban, jelentősen növelte
az ellátás színvonalát.
A Váci Fegyház és Börtön beszámolójának elfogadása kapcsán a városvezető kifejezte köszönetét a büntetés-végrehajtási intézet vezetőinek, mint fogalmazott, nagyon
fontos előrelépés, hogy egyre szerteágazóbb
az önkormányzat és a börtön kapcsolata.
A belvárosi-alsóvárosi kis családi házas
településrész változtatási tilalmának elvetése kapcsán Fördős Attila leszögezte: ragaszkodik hozzá, hogy a helyi építész kamarával együttműködve egyértelműbbé tegye
az önkormányzat a helyi építési szabályzatot, s hozzátette, ha - a városkép alakítása, a
régebb óta az érintett területen élők szempontjai alapján - indokoltnak látja, élni fog
polgármesteri vétójogával a különböző beépítési tervek kapcsán.
Végezetül bejelentette: a zárt ülésen
született döntés értelmében a "Vác Város
Közszolgálatáért" díjat az idén Palócz Angelika, a városháza munkatársa veheti át a
köztisztviselők napja városi ünnepségén.

vizsgálatának és bemutatásának kötelezettségét, az átvett források felhasználásáról történő beszámolást.
- 28/2016.(VI.16.) rendeletmódosítás a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2016. (III.18.) rendeletről:
Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye a bölcsődei alapellátáson túl a gyermekek fejlődése érdekében, külön térítési díj ellenében zene-bölcsődei foglalkozásokat tart az azt
igénylő szülők gyermekei számára. A módosítást követően a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a zene-bölcsődére vonatkozó térítési díjakat.
- 29/2016.(VI.16.) rendeletmódosítás a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2013. (I.24.) sz. rendeletről:
A rendelet hatálya nem terjed ki a december 31. napján 18:00 órától január 1. napján 06:00 óráig tartó rendezvényekre. A módosítás szerint 22.00 óra után a vendéglátó ipari egységek területén tartott, hangosító berendezést alkalmazó rendezvényt be kell jelenteni a jegyzőnél, a bejelentést 8 nappal a rendezvény időpontja előtt kell megtenni.
A napi egy óra időtartamot meghaladó, közterületi rendezvény
engedélyezésére vonatkozó kérelmet 21 nappal a rendezvény időpontja előtt kell benyújtani.
A rendelet 2. számú mellékletében zajterhelési határérték került
megállapításra.
A rendeletek a Váci Polgármesteri Hivatal Jogi Osztály 129. sz. irodájában megtekinthetők.
Vác, 2016. június 16.
Deákné Dr. Szarka Anita s.k.
jegyző

Krónika
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Összefogás a váci liget megújításáért

letünk és meghalunk, itt az ideje, hogy
együtt gondolkozzunk arról, hogyan
tudnánk folyamatosan okosan ápolni
ezt a gyönyörű környezetet - mondta a
kegytemplom szabadtéri területén május 28-án rendezett fórumon Beer Miklós megyés püspök.
Fördős Attila polgármester mindenekelőtt azt hangsúlyozta: kevés olyan

hely van, ahol az épített értékek és a természeti környezet olyan harmóniában
vannak, mint épp a váci ligetben, a Hétkápolnánál.
- Sajnos szűkösek az önkormányzat
lehetőségei, de az idei költségvetésben
is elkülönítettünk címzett összeget a terület megújítása érdekében, konkrétan
forrásfelújításra - mondta a városvezető.
Immáron több mint egy évtizede a Szent István Egyetem Tájvédelmi
és Tájrehabilitációs Tanszéke is különös figyelmet fordít a váci ligetre. Gyakorlatok során számos nagyon időszerű
munkát elvégeztek a hallgatók tanáraik
vezetésével évről évre. És hát főszerepet
játszanak a terület rehabilitációjának
tervezésében, ezt a munkát Illyés Zsuzsanna tanszékvezető docens irányítja.
- Nagyon fontos a terület csapadékvíz-elvezetésének megoldása. Ugyancsak lényeges tennivaló a Hétkápolna közvetlen közelében lévő források
megújítása. De a legégetőbb gond a faállomány elfáradása, a templom és a liget északi határa között három sávban
sorakozó japánakác fák közül nagyon
sok balesetveszélyes, bármikor letörhetnek nagyobb ágak, ezért sürgős lépésekre van szükség - hangsúlyozta a
szakember.
A fórum során megfogalmazódott:
nagyon fontos szempont, hogy a faállomány megújítása ne tarvágással történjen, hanem több szakaszban, az új csemeték növekedési időszakában is minél
inkább megőrizve a liget arculatát.
R. Z.

döbbentő, hogy csak a piarista iskolából
mennyi áldozata volt a két múlt századi világégésnek.
- Csak az első világháborúnak csaknem hétszázezer magyar áldozata volt, a
második világháborúval együtt ez a szám
jóval meghaladja az egymilliót. Óriási
veszteség ez az egész nemzetnek - mondta a polgármester, hozzátéve, hogy még
mindig előkerülnek újabb és újabb adatok,
tehát korántsem fejeződött be a vesztesé-

gek számbavétele.
Orosz Tamás piarista öregdiák is megemlékezett a gimnázium világháborús
áldozatairól, mint fogalmazott, az utódok
kötelessége,
hogy
ápolják a hősök emlékét, tiszteletet adva
önfeláldozásukért,
amelyet az egyik emléktábla ezzel a gondolattal foglal össze:
"Szent Hazánk! Megfizettük mind, mivel
csak tartozánk ".
Az esemény zárásaként Beer Miklós
megyés püspök megáldotta az újraállított
emléktáblákat.
A hősök emléknapján délután koszorúzó megemlékezést tartottak - a Váci
Városvédők és Városszépítők Egyesülete
szervezésében - előbb a főtéren épp egy
éve újraállított I. világháborús emlékműnél, majd a Posta parkban lévő II. világháborús mementónál.
Ribáry Zoltán

A Varga Lajos segédpüspök vezette Vác-Alsóvárosi Plébánia ezúttal a Hétkápolna kegytemplomnál rendezett hagyományos egyházközségi családi napja az
idén nem ért véget a közös ebéddel. Hanem ezt követően - Beer Miklós megyés
püspök kezdeményezésére - a liget megmentéséről szóló fórumot rendezett a
helyszínen a püspökség és a városi önkormányzat.

- Mi váciak különösen szeretjük a
ligetet, benne a csodatévő jegyekkel is
felruházott forrásokkal, a kis tóval, és
hát mindenekelőtt a Hétkápolna templom és a stációk közvetlen környékével,
drága kincse ez a terület a városnak. Az
ide látogató vendégeket is rabul ejti a
szakrális hely békessége. De egyre több
jel figyelmeztet az örök igazságra: szü-

Tisztelet a hősöknek

Felújítás után újra elhelyezték a Váci Piarista Gimnáziumban az intézmény
első- és második világháborús áldozatainak emléktábláját, a két mementó a
díszteremhez vezető lépcsősor fordulójában kapott helyett. Nagyon sokan vettek részt a május 29-én tartott újraavatáson és szentelésen.
- A temetésekhez, kegyeleti megemlékezésekhez mindenekelőtt a gyász, a fájdalom, a búcsúzás érzése társul, de egyúttal
az eltávozottak előtti tiszteletadás is fontos,
ezeken az alkalmakon a legtávolabbi rokonok, ismerősök is igyekeznek részt venni.
Hálával tartozunk hőseinknek, hogy képletesen szólva évről évre összegyűjtik a közösséget, ezzel nagyon jót tesznek velünk,
mert nagy szükség van a közös emlékezésre. Ez a lényege ennek a főhajtásra szólító eseménynek, a hősök emléknapjának mondta köszöntőjében Futó Béla, a gimnázium igazgatója.
Fördős Attila polgármester elöljáróban
kiemelte: ránézve a két emléktáblára meg-
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Köszönet a pedagógusoknak

Krónika

A város pedagógusnapi díjátadó eseménye ezúttal néma főhajtással kezdődött, az esemény kezdeteként a résztvevők megemlékeztek a néhány napja
elhunyt Jakus Lászlóról.
Pető Tibor alpolgármesterek, iletve Steidl
Levente, a művelődési-oktatási és ifjúságisport bizottság elnöke adták át.
- A tanárok, nevelők rendkívüli jelentőségű feladatot teljesítenek, meghatározó a szerepük a társadalmi életben. Óriási felelősség a felnövekvő generációk oktatása-nevelése, minden elejtett szónak nagy
súlya van. Ritka szép hivatás ez, amely-

A város legrangosabb pedagógiai kitüntetésében, a „Váci Katedra” díjban ezúttal (posztumusz) a Boronkay-iskola köztiszteletben álló tanára részesült, illetve átvehette a kitüntetést Kocsi Károlyné, dr.
Szalókiné Horváth Ágnes és Zemplényi Zsuzsanna. A „Vác Város Oktatását Segítő Kitüntető Cím” díjazottjai: Gyuriss Józsefné
és Zámbó Jánosné. A „Vác Város Tehetséggondozásáért” kitüntető címet pedig Bojasz
Szilvia, Majkóné Tomor Andrea, Herczegné
Bálint Ágnes, Fázold Ágnes Ildikó, Ferenczi
Adrienn, Lukszics Hajnalka, Harsányiné
Szalatnyai Tünde, Szász-Vadász Franciska,
Varga Judit és Horváthné Stumm Erzsébet
érdemelte ki.
A kitüntetéseket Mokánszky Zoltán és

Esélyegyenlőségi nap csoportos beszélgetésekkel

A fogyatékossággal élő emberek már
hagyományos városi esélyegyenlőségi
napján vastapsot kaptak a Tabán utcai
intézmény gondozottjai, a kis dalkör
és a szavalattal közreműködő Drexler
Sándor, s nagy tetszést aratott a mozgáskorlátozott alkotók képeiből ös�szeállított kamaratárlat is.
Dr. Chikán Csaba, a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének elnöke hangsúlyozta: a fogyatékkal élő embereknek
nagyon fontos, hogy a külső tényezők,
az akadálymentesítés, az esélyegyenlőség biztosítása révén javulhasson az
életminőségük, de még fontosabb a
társadalom érzékenyebbé válása, ezért
nagyon jelentősek az olyan érzékenyítő programok, mint az esélyegyenlőségi nap, amely kiváló alkalom a rászorulók és a tágabb közösség tagjainak találkozására, ismerkedésére.
Mokánszky Zoltán alpolgármester kiemelte: el kell felejteni a régi
beidegződéseket, a fogyatékkal élőkkel szembeni tartózkodó hozzáállást,
ehelyett kapcsolatokat kell építeni, és

fontos megkérdezni a rászorulókat a
gondjaikról, hogy aztán ez alapján lehessen segíteni őket életük kiteljesítésében.
Mikrofonhoz lépett Uzonyi Bálint diákpolgármester is, aki elmondta, hogy a tanév zárása után tervezett
városi diáknap programját igyekeznek úgy összeállítani, hogy abba a fogyatékossággal élők is bekapcsolódhassanak.
Az esélyegyenlőségi nap adott alkalmat a „Fogyatékossággal Élő Váci
Emberekért” kitüntető cím átadására: az elismerést az idén Gyetven
Jánosné jeltolmács és a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményéhez tartozó Fogyatékosok Napközi Otthona kollektívája érdemelte ki.
A Vendégvárók Váci Egyesülete folyamatos adománygyűjtésének felajánlásait negyedévente más és más közösségnek, szervezetnek adja át, a legutóbbi időszakban összegyűlt összeget ezúttal a mozgáskorlátozottak egyesületének segítő alapítványa kapta.

ben hamar el lehet érni sikereket, ugyanakkor az is igaz, hogy a munka gyümölcse sokszor csak hosszú évek múltán érik
be teljesen. Az elhivatottságot, a példa értékű munkát pedig meg kell becsülni, nagyon fontos esemény tehát a pedagógusnap, amely alkalmat ad a hála kifejezésére - emelte ki többek között köszöntőjében Mokánszky Zoltán sportért és kultúráért felelős alpolgármester.
A díjazottak nevében Zemplényi Zsuzsanna mondott köszönetet az elismerésért, s egyúttal bejelentette: a díjjal járó jutalomösszegből egyrészt egy, a város pedagógusainak támogatását, elismerésüket
segítő alapítványt kíván létrehozni, illetve egy hintát ajándékoz a fogyatékkal élők
nappali ellátásában fontos szerepet vállaló
Szorgos Kezek Házának.
A díjátadón nagyszerű műsorral örvendeztették meg a résztvevőket a Váci Evangélikus Óvoda és a Kisvác-Középvárosi
Óvoda kicsinyei, méltán kaptak nagy tapsot előadásukért.
R. Z.

Szépen cseperednek
a testvérvárosi fák

A Váci Városfejlesztő Kft. illetékes
részlege pótolta a különböző okokból hiányzó egyedeket abban a kis
facsoportban, amelyben a testvérvárosok tiszteletére ültetett, "serdülő korú" csemetefák cseperednek.
A hiányzó egyedek pótlására
természetesen a meglévőkkel azonos korú fácskák kerültek a földbe a Duna-parti nagy korzón, a
kompátkelő közvetlen közelében
lévő kis facsoportba, így egységes
képet mutat a sor, amely hamarosan tovább bővül, mivel az utóbbi időben még szerteágazóbbá vált
Vác testvérvárosi kapcsolatrendszere.
Mezei Helga főkertész elmondta: oszlopos gyertyán csemeték alkotják a fasort, amelyben a tervek
szerint hamarosan időtálló táblákkal külön-külön megjelölik az
egyes testvérvárosok fáit.

Krónika
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Méltóságteljes megemlékezés
az Országzászlónál

ténelmi múlt, a hős elődök megbecsülése
és természetesen gyönyörű anyanyelvünk
adja - hangoztatta P. Tömördi Viktor.
A méltóságteljes megemlékezésen mely koszorúzással zárult - közreműködött Lachegyi Imre furulyaművész,
Pankotay Péter színművész és SmálSzilaj Gábor, a Fónay - HUMÁNIA társulat tagja.

Az idén P. Tömördi Viktor ferences szerzetes-tanár volt a Nemzeti Összetartozás
Napja - hagyományosan az országzászlónál tartott - városi megemlékezésének
szónoka.
- Ezeréves nemzeti múltunk meggyalázása volt a trianoni békediktátum, ezt
nem feledhetjük soha, az emlékezetünkben kell tartani. Ezzel együtt meg kell
tudnunk élni az országhatároktól független összetartozást is. Ez az üzenete ennek
a napnak, amelynek érzését a hétköznapokba is fontos átmenteni - mondta többek
között az ünnepi szónok.
Megemlítette: a diktátumot megalkotók arra számítottak, hogy a magyarság
megtörik.
- Ám nem lett igazuk, mert a megcsonkított ország újra magára talált, a Trianon igazságtalanságát hangoztató véleményeket sem sikerült soha teljesen elnémítani, és, különösen a rendszerváltozás óta egyre erősödnek a kapcsolatok az
anyaországi és a szomszédos országokban

kisebbségben élő magyarok között. De az
egész világra igaz a nemzeti összetartozás
érzésének újraéledése, ennek erejét a tör-

Átadták a Szorgos
Kezek Házát

Pedagógusnapi ünnepség
a színházteremben

A Magyar Baptista Egyház segélyszervezete mintegy 100 millió forintos beruházással felépítette Vácott, az önkormányzattól a gyülekezet imaháza közelében kapott
Mentős közi telken a Szorgos Kezek Házát.
Az új intézmény negyven, különböző
fogyatékokkal élő fiatalnak biztosít ellátást
és elfoglaltságot.

Fördős Attila polgármester az átadó
ünnepségen elmondta: példa értékű az az
összefogás, amelynek keretében az önkormányzat térítésmentesen tudott területet
biztosítani, az egyház összefogta az építkezést és az állam is jelentős forrást biztosított a megvalósításhoz.
- Akkor, amikor támogatóink, barátaink összefognak, megtörténik a csoda, ez
a ház is így valósulhatott meg - mondta
Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke.

Fotó: Cservenák Péter

Színvonalas műsor keretében ünnepelte június 7-én a pedagógusnapot a
váci- és a szobi tankerület a Madách
Imre Művelődési Központban.
Verebélyi Ákos tankerületi igazgató köszöntötte az ünnepség résztvevőit, rövid beszédében kiemelve a mosoly
fontosságát, mint fogalmazott, a tanároknak, nevelőknek akkor is mosolyt
kell ajándékozniuk a gondjaikra bízott gyerekeknek, fiataloknak, ha elsőre esetleg tartózkodó-visszautasító válaszreakciót kapnak.
Rövid beszéde után a pedagóguszenész tankerületi igazgató még egy
kicsit a színpadon maradt, odaült az
időközben a tér közepére állított zongorához, és megajándékozta kollégáit
Beethoven "Holdfény szonáta" című szerzeményének varázslatos dallamaival.
Fördős Attila polgármester két fogalmat emelt ki köszöntőjében a pedagógusok hivatása kapcsán, a dinamikát
és a dilemmát.
- Nagyon fontos a dinamizmus ebben a hivatásban, hiszen folyamatosan
alkalmazkodni kell a változó társadalmi környezethez, a jogszabályok alakulásához, de még lényegesebb a to-

vábbképzés és az önképzés, az, hogy a
tanárok, nevelők lankadatlanul növeljék szellemi tőkéjüket, alkalmazkodva a kor követelményeihez. A dilemmát pedig azért emelem ki, mert mérlegelni kell, mit hogyan, milyen hangsúlyokkal tanítson a pedagógus, hogyan reagáljon a gondjaira bízott gyerekek viselkedésére, miként működjön együtt a szülőkkel. Nagy kihívás
ez, óriási felelősség tanárnak lenni,
mindannyiuknak azt kívánom, hogy
sikeresen be tudják tölteni küldetésüket - mondta a városvezető a pedagógusokat köszöntve.
Az eseményen külön köszöntötték a
Pedagógus Szolgálati Emlékérem idei
kitüntetettjeit: Dr. Imecs Lászlóné, Mészáros Miklósné, Soproni Angéla, Kissné
Gyürü Magdolna, Virányi Józsefné,
Prekup Valér részesült ebben az elismerésben a váci tankerületben.
Ami a kiemelt állami kitüntetéseket
illeti, Cser Gézáné, a Földváry-iskola
pedagógusa elnyerte a Németh László-díjat, Bonis Bona díjat kapott Fábián Gábor, a Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium
igazgatója.

Programok
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Váci Világi Vigalom
2016. július 22-24.

XXIV. VÁCI VILÁGI VIGALOM
JÚLIUS 22. PÉNTEK
16:30 óra, Székesegyház: Toronyzene
17 óra, Székesegyház: Nyitóhangverseny Előadják: Vác Civitas
Szimfonikus Zenekar, Váci Vox Humana Énekkar - vezényel: Sándor Bence
17:45 óra, Konstantin tér: Hagyományőrző felvonulás
18 óra, Március 15. tér: Szőllősy Nóta Show Közreműködik: Faludi
Szilvia nótaénekes
18 óra, VácMyLife színpad, Zenepavilon: Acoustic Rock Jam
19 óra, Görög templom udvara: Hagyományőrzők bálja
19 óra, Március 15. tér: A Váci Ifjúsági Fúvószenekar koncertje
19 óra, VácMyLife színpad, Zenepavilon: Rocken Dogs
20 óra, Március 15. tér: Takáts Tamás Blues Band – Úton
20 óra, Duna-parti nagyszínpad: Revue
20 óra, VácMyLife színpad, Zenepavilon: Bloo Blasco
21 óra, VácMyLife színpad, Zenepavilon: Funktasztikus
21:30 óra, Március 15. tér: Lézershow
22 óra, VácMyLife színpad, Zenepavilon: DJ Span
22 óra, Duna-parti nagyszínpad: Wellhello
23:30 óra, Március 15. tér: Utcabál a Pedrofon zenekarral
XXIV. VÁCI VILÁGI VIGALOM
JÚLIUS 23. SZOMBAT
10 óra, Március 15. tér: A Duna Gyöngye

mazsorettek bemutatója

és a

Duna Szépei

11 óra, Pannónia Ház - DDC Művészetek udvara: Kézműves foglalkozás
11 óra, Zenepavilon, színpad: Hastánc bemutató Solymos Mónika
és táncosai előadásában

11 óra, Március 15. tér: Zadowianie Néptánccsoport A néptáncosok Zawadzkie-ből, Vác város lengyel testvérvárosából érkeznek.
13 óra, Pannónia Ház - DDC Művészetek udvara: Roma Nemzetiségi Önkormányzat műsora
13 óra, Zenepavilon, színpad: SunnyBoy - Angyalok Tánca
14 óra, Március 15. tér: Bazi Nagy Görög Zorba Tánca
14 óra, Görög templom udvara: Gyermekudvar, népi játszótér
15 óra, Zenepavilon színpad: Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata
15 óra, Pannónia Ház - DDC Művészetek udvara: A deákvári Naszály és
Cindróka gyermek táncegyüttesek táncházzal egybekötött műsora
15 óra, Zeneiskola: Száz új élmény vár A Parlando Színház Társulatának előadása
16 óra, Március 15. tér: Bergengóciából jöttem Gubás Gabi gyermekkoncertje
16:30 óra, Zenepavilon, színpad: Mamma Mia A Silverstar Művészképző Iskola táncosainak előadásában
17 óra, Váci Dunakanyar Színház: Kicsi a rakás nagyot kíván A Thália
Művészeti Egyesület előadása
17 óra, Pannónia Ház - DDC Művészetek udvara: Trio Afium jazzkoncert

17 óra, Zeneiskola: Zongoraest Közreműködnek a Danubia Talent
zenei tábor résztvevői
18 óra, Március 15. tér: Papp-Sárdy N.B.B.
18 óra, Széchenyi utca: Kocsonya Mihály házassága Utcaszínházi
előadás - a leányfalui Szekér Színház bemutatója
18 óra, Zenepavilon, színpad: Wigyori és a Falka
18 óra, Ferences templom: A Vox Humana Énekkar hangversenye
19 óra, Curia Borház udvara: Panoráma együttes
19 óra, Zeneiskola: Zongora hangverseny Közreműködik: Kis Júlia és Octavian Renea
19 óra, Fehérek temploma: Barokk utazás Koncert a Marquise együttes előadásában
20 óra, Duna-parti nagyszínpad: Cry Free
20 óra, Zenepavilon, színpad: Crockodeal jubileumi koncert
20 óra, Pannónia Ház - DDC Művészetek udvara: Jókai Mór : A debreceni lunátikus A leányfalui Szekér Színház bemutatója.
20 óra, Székesegyház: Szent Cecília Kórus hangversenye
20 óra, Március 15. tér: Ismerős Arcok koncertje
22 óra, Duna-parti nagyszínpad: Révész – Závodi: Piramis évek
22 óra, Március 15. tér: Nyári Károly, Nyári Aliz, Nyári Edit
koncertshow A Váci Jeszenszky® Balett közreműködésével
HungarOperett® Produkció
22 óra, Zenepavilon, színpad: Utcabál a Derby zenekarral
23:30 óra, Március 15. tér: Bulletproof Band
24 óra, Duna-parti nagyszínpad: Dj Mono - Helló Vác!
XXIV. VÁCI VILÁGI VIGALOM
JÚLIUS 24. VASÁRNAP
10 óra, Pannónia Ház - DDC Művészetek udvara: Kézműves foglalkozás
10 óra, Zsinagóga: Katáng – Tarkabarka dalok
10:30 óra, Március 15. tér: Zita Hastánc
10:30 óra, Zenepavilon, színpad: Maminbaba – hordozós latin fitness
11 óra, Ferences templom: Barokk hangulatok - barokk hangzatok Bednarik Anasztázia DLA orgonahangversenye
11 óra, Zsinagóga: Buborék Schow
11 óra, Zenepavilon, színpad: Karate bemutató Vác-Deákvár SE
Kyokushin Karate Szakosztály
11:30 óra, Március 15. tér, Görög templom udvara: Vízi-park (21 óráig)
13 óra, Pannónia Ház - DDC Művészetek udvara: Buborék Fesztivál
14 óra, Március 15. tér: Jahilka ukrán banduraegyüttes
14 óra, Zenepavilon színpad: A Rottenbiller Utcai Alapfokú
Művészeti Iskola váci, sződligeti, kismarosi tánctagozatainak műsora Felkészítő tanárok: Gerébi Brigitta, László Attila, Szabó Csilla
14:30 óra, Zenepavilon, színpad: Black Time Tánciskola
15 óra, Zeneiskola: Csuka Ágnes Karolina zongorakoncertje
15 óra, Március 15. tér: III. Kistérségi Hagyományőrző Gálaműsor
16 óra, Pannónia Ház - DDC Művészetek udvara: Bardócz L. Csaba dalköltő műsora

16 óra, Evangélikus templom: Hortus M. Singers
16 óra, Zenepavilon, színpad: Visszhang együttes

Programok
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17 óra, Zeneiskola: Kamarazene a császárvárosból Közreműködik
a Sebastian Consort
17 óra, Duna-parti nagyszínpad: Underdog
17 óra, Március 15. tér: Fugato Orchestra
18 óra, Pannónia Ház - DDC Művészetek udvara: Rák Béla Combo
18 óra, Evangélikus templom: Antonio Vivaldi Kamarazenekar
18 óra, Zenepavilon, színpad: Countaktus Country
19 óra, Zeneiskola: Húrok és hangok varázsa
19 óra, Duna-parti nagyszínpad: The Early Sundayz
19 óra, Curia Borház udvara: Polarys együttes
19:30 óra, Március 15. tér: Varga Miklós és a Band - Egy hang Európa szívéből

20 óra, Pannónia Ház - DDC Művészetek udvara: BrassShow
20 óra, Zenepavilon, színpad: Kitti Live
Kb. 21 óra, Március 15. tér: Polgármesteri záróbeszéd
21:30 óra, Duna-parti nagyszínpad: Hooligans
21:15 óra, Március 15. tér: Pálinkás Gergely és zenekara
22 óra, Zenepavilon, színpad: Atomkutya
Kb. 23.00 óra: Tűzijáték A Hooligans-koncert után
23:30 óra, Zenepavilon, színpad: Tripolis együttes
KIÁLLÍTÁSOK
XXIV. VÁCI VILÁGI VIGALOM

Váci Művészeti Gyűjtemények
(Pannónia Ház - Vác, Köztársaság út 19.)
Hincz Gyula Gyűjtemény
Gádor István Gyűjtemény
Váci Öntöttvas Gyűjtemény ( XVI-XX. század)
Több mint négyszáz darabot számláló, látványos kiállítás.
Gyűjtötte és restaurálta: Berczelly Attila
Vertel Andrea: Tündérkert
Haraszti Cukor-sziget
Váci György Gyűjtemény
Váci Sportmúzeum
A vigalom ideje alatt a
belépőjegyek ára egységesen 300 Ft.
Váci Mosolyalbum (Vác, Március 15. tér 20.)
Sajdik Ferenc Kossuth- és Munkácsy-díjas
Érdemes Művész állandó életműkiállítása
Modern Művészeti Gyűjtemény (Vác, Káptalan u. 16.)
Nemzetközi Mobil MADI Múzeum
(Városháza - Vác, Március 15. tér 11.)
Hajótörténeti Gyűjtemény (Vác, Március 15. tér 18.)
Székesegyházi Kincstári és Egyházmegyei Gyűjtemény
Vác, Március 15. tér 4. Tel.: 27/319-494
Nyitva tartás: péntek: 14-18 óra,
szombat - vasárnap: 10-18 óra
Tragor Ignác Múzeum (Vác, Március 15. tér 19.)
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK:
Memento mori - Ars memorandi - Utak a múltból
Nyitva: szerda - csütörtök 10-17 óráig,
péntek – szombat - vasárnap 10-18 óráig
Középkori pince (2600 Vác, Széchenyi u. 3-5.)
Jegyvásárlás a Memento Mori kiállítóhelyen.
Nyitva: szerda-csütörtök 10-17 óráig,

péntek - szombat - vasárnap 10-18 óráig

Szent Mihály Altemplom - Régészeti kiállítás
(2600 Vác, Március 15. tér 19.)
KÍSÉRŐPROGRAMOK
XXIV. VÁCI VILÁGI VIGALOM
július 21. csütörtök, 17 óra, EMELETI GALÉRIA, Madách Imre Művelődési Központ: Váci Hangulatok A IX. Váci Nemzetiségi Alkotótábor kiállítása, megtekinthető augusztus 25-ig.
július 22. péntek, 16 óra, K16 GALÉRIA: Találkozás Váci képző- és
fotóművészek kiállítása a vigalom tiszteletére, megtekinthető augusztus 20-ig.
július 20. – augusztus 15., Margaréta Kávéház: Pécsi Fotókör bemutatkozó kiállítása

július 22-24., Margaréta Kávéház Terasz: Önarcképek, Arcképek a Forte Fotóklub Vác kiállítása
július 8. - augusztus 11., Torony Galéria - Lyra Könyvesház: Németh
Árpád „75” - Németh Árpád festőművész kiállítása
július 23. szombat 10-19 óráig, július 24. vasárnap 10-19 óráig, Dunapart, Petróczy utca: Kézműves bemutató - vezeti: Tábori Katalin
fazekas

Kézművesek utcája
Helyi és az ország egész területéről érkező népi iparművészek, a népművészet mesterei, kézművesei kínálják portékáikat, és engednek bepillantást mesterségük titkaiba: kovács, népi fajáték-készítő, fazekas,
botfaragó, tekenővájó, fafaragó, gyöngyfűző, bőrös, cipész, szalma-és
csuhébáb készítő, kékfestő mester, mézeskalácsos, díszítő faragó, tímár,
üvegfúvó és bocskorkészítő.
Testvérvárosok, civil szervezetek
Vác városa tizenegy testvérvárossal büszkélkedhet. Az idei vigalomba ezúttal is több külföldi delegáció érkezik. A civil szervezetek a
Petróczy utcában mutathatják be tevékenységüket, a Zenepavilontól a
Székesegyház irányában, szombat reggeltől vasárnap estig.

Csapraverés Sörsátor, pecsenyék és egyéb ínyencségek a Duna-parti
és a főtéri vendéglátóhelyeken.

július 23. szombat, 14 órától 20 óráig, Görög templom udvara - Március
15. tér: „Gyermekudvar” Népi fakörhinta, Játékok Palotája feldíszített sátor és játékpark
július 24. vasárnap 11:30–21 óráig, Görög templom udvara - Március
15. tér: Vízipark
július 23. szombat 10-15 óráig, Duna-part: Kelta tábor
július 23. szombat 15-20 óráig, Duna-part: Huszártábor
július 24. vasárnap, 15 óra, Duna-part: Hogyan harcoltak a gladiátorok?
július 23. szombat 16–18 óra, július 24. vasárnap 16-18 óra, Dunapart: Kutyaduma Központ kutyás bemutatója, szaktanácsadás
július 23. (szombat) 14-től 20 óráig, július 24. (vasárnap) 14-től 18 óráig, Városháza, 101-es terem (klímás helyiség): Véradás a Vöröskereszt szervezésében

július 24-én, vasárnap 18 óra, Mároki kocsma udvara (Vác, Széchenyi u.
40.): „Vidám irodalom”
július 22-én 20:30 órától, Margaréta Kávéház és a Megcsí-Pipi közös
szervezésében (Vác, Széchenyi u. 19.): Terasz Party Modern Music
Session Gero & Kolipka Évi
Július 23-án 20:30 órától: Görög Taverna est Buzuki és ének:
Sokalopulos Giannis, táncbemutató: Solymos Mónika és Furcsa Gábor

www.vacivigalom.hu
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Megújult a Rádi út idősek otthona
A korszerűsítő beruházással öt új
kétágyas szobát is kialakítottak

Tizenhat millió forintos beruházással kívül-belül megújult, s egyúttal öt kétágyas szobában tíz férőhellyel bővült a Vác Város Önkormányzat Idősek Otthona
és Klubja Rádi úti intézménye, június 14-én tartották a szalagátvágó ünnepséget.

Szmolár Attila igazgató köszöntötte a
vendégeket, majd elmondta: a 2015. nyarán
kezdődött felújítás teljes költségét sikerült
önerőből kigazdálkodnia az intézménynek,
illetve csaknem egymillió forinttal az idősek
otthona és klubja alapítványa is hozzájárult
az összeg előteremtéséhez.

- Az önkormányzatnak jelenleg nagyon
szűkös a felújításokra fordítható kerete. Ebben a helyzetben külön öröm, hogy ezt a
nagyon jelentős beruházást sikerült önerőből megvalósítania az intézménynek. A
korszerűsítés révén nem csupán megszépült
az épület, de a beépített új, korszerű nyílászáróknak köszönhetően a jövőben energiatakarékosabban lehet majd működtetni, és
hát a legfontosabb a komfort növelése, új
férőhelyek kialakítása. Minden közreműködőnek szívből gratulálok ehhez a nagyszerű rekonstrukciós munkához. A lakóknak pedig azt kívánom, hogy igazán otthon érezzék magukat itt, teljenek békességben és nyugalomban a mindennapjaik - fogalmazott az eseményen Fördős Attila polgármester.
Harrach Péter, a választókerület ország-

Több ezer virág virulhat városszerte

Az idén is igen sokan jelentkeztek a Virágos Vácért környezetszépítő versenyre, a benevezettek május végén átvehették az önkormányzat ajándékaként biztosított virágokat
- most jön mindenkinek a nagy
kihívás, gondosan ápolni az
udvarokba, előkertekbe, épületek környéki ágyásokba ültetett
növénykéket, hadd viruljon városszerte a sok ezer virág.
Mezei Helga főkertész kiemelte: az idén különösen változatos a versenyben ajándékba adott virágegyveleg, a muskátlik mellett a most már közkedvelt begónia, a büdöske,
mézvirág, petúnia és érdekességként a lobélia, záporvirág is
népszerűnek bizonyult a benevezettek körében.
Már rendszeres résztvevője a környezetszépítő akciónak
a Nagymező utca 1-7. alatti
társasház, melynek közössége
természetesen az idén újra benevezett.
- A közösség képviseletében egy idős hölgy jött a palántákért, akit unokája is elkísért. A két és fél éves kislány
nagyon lelkesen cipelte a ko-

csihoz a kis virágos cserepeket,
de mint nagymamája elmondta, a virágápolásban ugyanilyen odaadó. Jó volt ezt látni, hallani, hiszen a kezdeményezésnek az a fő célja, hogy
minél többen részt vegyenek a
környezetszépítésben, korosztálytól függetlenül - mondta
Mezei Helga.
Fontos tudni: a környezetszépítő verseny zsűrije júliustól kezdi szemlézni a virágosítást.

gyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy
idős korban az egészség, a fizikum meggyengülése, a családi, baráti kapcsolatok
meglazulása egyaránt nehezíti az életet, de
ha sikerül mindezen felülemelkedni, azzal
is gazdagodhat az ember, ebben az életszakaszban is meg lehet találni a kis örömöket.
- A békés, nyugodt öregkorhoz nagyon
fontos a barátságos otthon, amit nem az
épület kövei garantálnak, hanem a falak között élők jó kapcsolata a kulcs. Kívánom az
itt lakóknak, hogy egymást is segítve megtalálják az élet örömeit - mondta a politikus.
Az intézmény alapítványa nevében Dr.
Áfra Tamás - a boldog emlékű Bánk József
érsek-püspök gondolatát idézve - megfogalmazta: meg kell tudni teremteni az ünnepeket, és ezzel a szépítő-korszerűsítő beruházással az időseket ellátó intézmény most lehetőséget teremtett az ünneplésre.
A szalagátvágó esemény keretében - a
nemzedékek közötti találkozás jegyében közreműködött Varga Csenge, a Selye szakközépiskola dákja (ének), Bubrik Márton,
a zeneiskola hegedű tanszakos növendéke, a Kertész utcai óvoda Katica csoportja,
a Földváry Károly-iskola kis kórusa, a fogyatékkal élő fiatal felnőttekkel foglalkozó
Szorgos Kezek Háza csoportja.
Ribáry Zoltán

Beer Miklós püspök
aranymiséje a dómban

Az előző napi papszentelési szertartás után június 19-én, pappá szentelése kereken ötvenedik évfordulóján ünnepi szentmisén adott hálát hivatásáért a dómban Beer Miklós megyés
püspök.
Az aranymisén részt vett más főpapi méltóságok mellett
- Erdő Péter bíboros-prímás,
a Budapest-Esztergomi Főegyházmegye érseke és Alberto
Bottari de Castello, a Vatikán
magyarországi nunciusa is.
Elsőként a nuncius emelkedett szólásra, aki tolmácsolta a
váci egyházmegye vezetőjének
a Szentatya, Ferenc pápa jókívánságait is.
Ezt követően Varga Lajos segédpüspök mondott
laudációt az egyházmegye főpásztorát köszöntve.
Az aranymisén Pálos Frigyes őrkanonok, hatvani prépost, egyházmegyei múzeumigazgató mondott szentbeszédet, s homíliájában egyebek
mellett hangsúlyozta az előző
napi papszentelés jelentőségét,
annak örömét, hogy a mai világban is vannak, akik az Úr-

isten hívására vállalják a hívők
vezetésével járó alázatos szolgálatot, illetve köszönetet mondott Beer Miklós szolgálatáért.
Beer Miklóst a szentmise végén a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia nevében
Erdő Péter bíboros is köszöntötte, aki a köszönetnyilvánítás mellett reményének adott
hangot, hogy az ünnep közelebb hozza egymáshoz az egybegyűlteket.
Beer Miklóst a 2014-ben
szentté avatott II. János Pál
pápa nevezte ki a váci egyházmegye püspökévé 2003. május 27-én. Hazánk egyik legnépszerűbb egyházi vezetője az
idén volt hetvenhárom éves, a
vatikáni szabályok szerint még
két évig maradhat hivatalában.
Az aranymisés főpap jelmondata: „Permanentes in fide”, azaz
„Rendületlenül a hitben”.
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A Váci Dunakanyar Színház
nemzetközi sikere
Hatalmas sikert aratott a Váci Dunakanyar Színház "Yvonne, burgundi hercegnő" című előadása Ukrajnában, a khersoni nemzetközi színházi találkozón, a produkció négy fődíjat nyert el a rangos seregszemlén.

A tizennyolcadik alkalommal megrendezett MELPOMENI TAVRIA
Nemzetközi Színház Fesztiválon a
kritikusokból álló zsűri a Váci Dunakanyar Színház előadásának ítél-

te a legjobb női főszereplőnek (Pataki
Szilvia), a legjobb férfi főszereplőnek
(Kaszás Mihály) és a legjobb férfi mellékszereplőnek (Ivaskovics Viktor) járó
díjat is, továbbá Alla Fedoryshyna ér-

Kultúra

demelte ki a legjobb látványért (díszlet- és jelmez) járó díjat.
- Nagyszerű elismerés, hogy en�nyi díjat kaptunk ezen a rangos színházi fesztiválon. Bízunk benne, hogy
a későbbiekben is hasonló fogadtatásra talál előadásunk, hiszen további
két nemzetközi fesztiválra is meghívást kapott a produkció. Bemutathatjuk Lembergben, az Arany Oroszlán
Nemzetközi Színház Fesztiválon, valamint Radomban, a Gombrowiczfesztiválon - mondta az ukrajnai vendégszereplés kapcsán tartott városházi sajtótájékoztatón Kis Domonkos
Márk színigazgató.
Hozzátette: a színház minden sikere öregbíti Vác hírnevét, de szavai szerint ebben a küldetésben még
nagyobb jelentőséggel bír a már hagyományos V4 Fesztivál és Színházi Találkozó, amelynek idei programja minden korábbinál gazdagabb élményt kínál a közönségnek.
Fördős Attila polgármester hangsúlyozta: a színház befogadó intézményként indult, de már számos saját produkcióval is büszkélkedhet, no
meg díjakkal és egy nemzetközi rangú fesztivállal.
- Minden kételkedés, rossz akaratú fanyalgás ellenére elmondhatjuk, hogy a Váci Dunakanyar Színház megalapítása és működése kétségtelenül sikertörténet. Gratulálunk
kis színházi műhelyünk első rangos
fesztiváli sikeréhez. És hozzáteszem:
a további előrelépés sem vágyálom, az
önkormányzat igyekszik támogatni a
színház fejlesztési terveit - jelentette
ki a városvezető.

Megjelent Haraszti Béla életmű kötete

Haraszti Béla Venesz-díjas mestercukrász összeállította élete, szakmai pályafutása könyvét, amelyet természetesen a Pannónia-ház Haraszti Cukorsziget kiállítótermében mutatott be a nagyközönségnek.
Az eseményen Sulyán Pál cukrászmester köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, hogy a nyolcvanötödik életévébe lépett Haraszti Béla nagyszerű életművel büszkélkedhet.
Részt vett az ünnepi alkalmon Beer Miklós megyés püspök is, aki elöljáróban köszönetet mondott az idős mestercukrásznak több évtizedes áldozatos
munkájáért.
- Nagyon fontos a mai rohanó világban, hogy az igazi példaképek életműve
könyvek formájában is közös örökséggé válhasson, köszönettel tartozunk tehát
ezért a kötetért - mondta Beer Miklós.
Fördős Attila polgármester mindenekelőtt megköszönte az idős mesternek,
hogy kalandos élete során mindig hangsúlyozta váci voltát, mindenkinek példát adva az elkötelezett lokálpatriotizmusból.
- Kijelenthetjük, hogy Haraszti Béla szakmájában egy ikon. Éspedig nem csupán receptjei, adott esetben maradandó,
kiállítási tárggyá vált cukrászati remekei révén. Hanem azért is, mert újítóként számos új eszközt alkotott és még többet
tovább fejlesztett hosszú pályafutása során - emelte ki a polgármester.
Aztán felidézett egy történetet a kitartás példázataként. Azt a mesterversenyt, amelyre Haraszti Béla egy több órányi
munkát igénylő, cukorból font kosarat tervezett. El is készítette, éspedig nem egyszer, hanem mivel az első-, második-, sőt
a harmadik darab is összetört különböző "balesetek" miatt, negyedszer is nekiállt - és végül pályadíjat nyert vele.
Az új kötet külön érdekessége, hogy bőséggel találhatók benne korábban titkos receptek is.

Kultúra
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Szurcsik József alkotásai Beethoven szimfóniája
a Görög templomban
zengett a dómban

Az eseményt záró hosszan zúgó vastaps ékesen bizonyította,
hogy kiemelkedő élménnyel ajándékozta meg a közönséget a
székesegyházban június 11-én rendezett nagyzenekari Beethoven-koncert, a zeneszerző géniusz 9. szimfóniájának előadása.
A zeneirodalom egyik legjelentősebb művének előadásában a Magyar Örökség-díjas Budapesti Kórus, a Budapesti Ifjúsági Kórus, a Váci Szimfonikus Zenekar mellett szólistaként
Szabóki Tünde, Meláth Andrea, Molnár András és Cser Péter működött közre.
Az est fővédnöke Beer Miklós megyés püspök volt.

Május 30-án új időszaki kiállítás nyílt a Görög Templom
Kiállítóteremben: a Szurcsik József festőművész utóbbi években készült munkáiból álló, "Átjáró a múltba" című bemutató (rendezője
Bárdosi József művészettörténész-főmuzeológus) július elejéig látogatható.
- Nagyon szeretem Vácot egyszerű látogatóként ugyanúgy mint
kiállítóként, jó szívvel emlékszem azokra a csoportos kiállításokra,
amelyeknek itt a részese lehettem korábban. Aztán fontos kötődésem még, hogy gyakran jöttem, jövök ide azért is, mert itt van az ország egyik legjelentősebb litográfiai, sokszorosító grafikával foglalkozó műhelye, Szabó István barátom vezetésével. Megtiszteltetés,
hogy most önállóan is bemutatkozhatok képeimmel az egyedülálló hangulatú Görög Templom Kiállítóhelyen, a rám különösen jellemző monokróm munkák mellett a tér kiváló környezet néhány
acélból készült plasztikám kiállítására is, ezeket én térbeli grafikáknak nevezem - nyilatkozta lapunknak a megnyitón Szurcsik József.
- Szurcsik József beszédképtelennek tűnő, sokszor kockafejű
emblematikus figuráit szemlélve saját magunkkal is szembesülhetünk, azt is kiolvasva ezekből a képekből, hogy mennyire hiányzik
az életünkből a normális beszéd. Kockává présel a lét mindenkit,
aki engedi. A bemutató kapcsán nekem kulcsszavak: szép, megütköztető, éles, kritikusan transzparens, no meg múltidéző és előrelátó
egyben - mondta többek között megnyitójában Kukorelly Endre író.
R. Z.
Június 2-24. között Bárdosi József, a váci múzeum művészettörténész-főmuzeológus munkatársa „Nehéz örökség”
című önálló kiállításának adott helyet Budapesten a Ráday
utcában található Art9 Galéria.

A hónap fotója

Wachtler Lászó - Falu a városban (Kisváci hangulat)

Hétfő
20:00 Híradó –
benne Vác és térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Spiritusz –
sport, életmód és
szabadidő magazinműsor
20:30 Konyha TV
20:45 Sportközvetítés/film
22:55 Híradó (ism.)

Kedd
20:00 Híradó –
benne Vác és térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Katolikus tv
– vallási magazin
21:00 Spiritusz –
sport, életmód és
szabadidő magazin
21:15 Konyha TV
21:30 Sportközvetítés/film
22:35 Híradó (ism.)
Szerda
18:00 Hetedhét
Magazin – összefoglaló Fót térségéből
19:00 Hetedhét

Magazin (ism.)
20:00 Híradó –
benne a térség legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Nagyító –
hírháttér-műsor
20:50 Film
22:10 Híradó (ism.)
Csütörtök
20:00 Híradó –
benne Vác és térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Hazai kulturális programajánló magazinműsor
20:40 Nagyító –

hírháttér-műsor
21:10 Film
22:30 Híradó (ism.)
Péntek
20:00 Híradó –
benne Vác és térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai –
kulturális programajánló magazinműsor
20:40 Térségi magazin
21:10 Partycsóka
Tomi show
22:30 Híradó (ism.)
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Fogorvosi ügyelet

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
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29
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31
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július

A Deákvári Gyógyszertár Vác, Deákvári főtér 30. 06-27/510-805
B Központi Gyógyszertár Vác, Köztársaság út 23. 06-27/501-630
C Vácz Remete Gyógyszertár Vác, Magyar u. 3. 06-27/305-997
D Gyöngyvirág Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 3. 06-27/303-343
E Kisváci Szent Gellért Gy. Vác, Papp Béla u. 10. 06-27/306-190
F Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a. 06-27/301-367
G Benu Gyógyszertár Vác Vác, Zrinyi u. 9. 06-27/501-385
H Fekete Kígyó Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 37. 06-27/312-338
I Alsóvárosi Gyógyszertár Vác, Zöldfa u. 25. 06-27/311-157

Anyakönyvi hírek:

Vácon születtek: Prétor László Dávid és
Kovács Cintia gyermeke: Benett László,
Kisparti Dániel és Szabó Csilla gyermeke:
Nóra, Bujtás Zoltán és Kanda Ágnes Marianna gyermeke: Anna Léna, Tomori Pál és
Márczy Anna Judit gyermeke: Teodor Péter,
Babai-Belánszky Tamás István és Szénégető Adrienn gyermeke: Simon, Drenyovszky
Zoltán és Lehoczky Tímea gyermeke: Roland, Martinkovics Gábor és Szabó Kitti Szilvia gyermeke: Eszter Orsolya, Gável
András és Drexler Gabriella gyermekei: Joel
és Miriam, Hegedűs Tibor és Juhász Renáta gyermeke: Imre, Szaszovszky Róbert és
Bolgár Barbara gyermeke: Dominik, Szőke
Bertalan és Tóth Henrietta gyermeke: Zita,
Marosvári Csaba és Nagy Renáta gyermeke: Szofia Elena, Lakatos Kristóf és Németh
Julietta gyermeke: Lorena, Fuchs Róbert és
Szigeti Gyöngyi gyermeke: Ákos Ignác.
Házasságot kötöttek: Heincz Károly és

Vuklovszki Erika, Glázer Tibor és Upor Anikó, Vincze Ferenc és Horváth Éva, Vincze
Zsolt Imre és Rácz Tünde, Rácskay Frigyes és
Petyerák Enikő, Jócsik János és Virsinger Roxána, Császár Gábor és Benová Blanka, Nagy
Lajos György és Calbert Huanita, Cseri Ádám
és Sárkány Brigitta, Ferencz Gellért és Czeglédi
Mária, Nyakas Szilárd és Kovács Katalin.
Elhunytak: Gráf Tibor /1927/, Gulyás
Károlyné sz: Csomor Margit /1932/, Végert
Györgyné sz: Sajtos Ilona /1939/, Moksony
Antal /1942/, Tarnai Kálmán /1952/, Jéney
Gyuláné sz: Horváth Gizella /1942/, Deák
László Istvánné sz: Demkó Ilona /1952/,
Széles Szabolcs /1986/, Papp György /1954/,
Petrovics Gabriella /1966/, Pós István /1921/,
Kovács Imre János /1949/, Papp Istvánné
sz: Soltész Rozália /1930/, Hernádi Irén
/1961/, Turcsán Károlyné sz: Kapornai Anna
/1929/, Hirling Georg /1925/, Gerhardt
Józsefné sz: Scheili Erzslbet /1948/, Svirbély
Géza Barnáné Dr. sz: Kaszner Emma Tekla /1932/, Fodor Árpád Attila /1955/, Dr.
Zabulikné Dr. Huszár Klára /1920/, Király
András /1961/

A Váci Városfejlesztő Kft.
munkatársakat keres

A Váci Városfejlesztő
Kft. parkfenntartási részlege várja olyan jelöltek jelentkezését, akik hivatásuknak érzik városunk közterületeinek, közparkjainak gondozását, szépségének növelését. Előnyt jelent a közterületek, parkok karbantartásában, illetve fűkasza használatában szerzett gyakorlat, szükséges
végzettség megléte.
A Váci Városfejlesztő Kft. intézményüzemeltetési részlege festő-mázoló szakemberek, valamint kőműves szakemberek jelentkezését is várja a városi közintézmények, az önkormányzati
ingatlanok karbantartásával kapcsolatos szakfeladatok ellátására.

Hasznos

A Váci Városfejlesztő Kft. útkarbantartási részlege útkarbantartó kőműves szakemberek jelentkezését is várja az önkormányzati utak, a
járdák karbantartásával kapcsolatos szakfeladatok ellátására,
Jelentkezni lehet: önéletrajzzal a Váci Városfejlesztő Kft. info@vacholding.hu címén, illetve személyesen a Vác, Köztársaság út 34. szám
alatt.
A Váci Városfejlesztő Kft. hosszú távú munkalehetőséget kínál a jelentkező partnereknek, munkavállalóknak.
Állás típusa: teljes munkaidő (3 hónap próbaidőt követően).

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

(felnőtt és gyermek)
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 47.
ÁNTSZ épület földszinti helyisége.
Elérhetőség: 06-27/306-090
Ügyeleti idő:
hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig,
pénteken 16 órától
hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában!

Postánkból

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) 2016. május 31. napján tartotta a 2012-2016 közötti kamarai időszakot lezáró ünnepi küldöttgyűlését, melyen a PMKIK Szolgáltatói Tagozatából Peterdy Vince-díjban részesült Kovács Ágnes.
A PMKIK által alapított és adományozott
legrangosabb kitüntetést Kovács Ágnes a Pest megye és a központi régió fejlesztése, a magyar tulajdonú mikro-, kis- és középvállalkozások fejlődése
érdekében hosszú időn át végzett kimagasló, áldozatos tevékenysége elismeréseként vehette át.
Kovács Ágnes okleveles könyvvizsgálóként
1991 óta a váci székhelyű VUK Adótanácsadó és Könyvelő Iroda tulajdonosa és vezetője.
1995-től kezdődően a PMKIK Pénzügyi, oktatási, biztosítási, egészségügyi, kulturális szolgáltató osztályának vezetője, valamint a kamara Váci Klubelnöki tisztségét is ellátta. 2004-től
folyamatosan irányítja a PMKIK Ellenőrző Bizottságának tevékenységét, annak elnökeként.
A PMKIK-nál betöltött ellenőrző bizottsági elnöki tisztségén felül 2012-ben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Ellenőrző Bizottságának alelnökévé választották. A Pest megyei vállalkozásokat a kamara adótanácsadói hálózatának meghatározó tagjaként szintén segíti.
Kovács Ágnesnek szívből gratulálunk a díjhoz!
Dr. Vincze Gábor, PMKIK főtitkár

Kiállítás a könyvtárban
Július 7-23. között B. Kovács Anna
kiállítását láthatják az érdeklődők a
Katona Lajos Városi Könyvtár galériájában. (Könyvtár Galéria, Vác,
Budapesti főút 37., honlap: www.
klvk.vac.hu, tel.: 27/311-335).

Hajrá Vác!
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Sikerült megőrizni az NB II-es tagságot

Kényszerű átmeneti búcsú a ligeti stadiontól
Egy nagy arányú hazai győzelemmel és
egy idegenbeli vereséggel zárta a labdarúgó NB II-es bajnokságot a Vác FC
csapata, de az utolsó fordulókban már
nem is annyira a mérkőzések eredménye foglalkoztatta a váci közönséget,
hanem sokkal inkább a következő szezoni folytatás, hiszen egyértelművé vált,
hogy a stadion nem felel meg mindenben az MLSZ új előírásainak.
A Szigetszentmiklós elleni (4-0 arányú hazai győzelemmel záruló) május végi találkozó átmenetileg - egyelőre bizonytalan, mennyi ideig - az utolsó

profi bajnoki mérkőzés volt a ligeti stadionban, mivel nincs fedett lelátórész,
és ez az új szezontól kizáró ok mind az

Evezős sikerek külföldi és hazai vizeken
Május 20-án a csehországi Brnoban rendezték az Olimpiai Reménységek Versenye elnevezésű hagyományos válogatott
utánpótlás megmérettetést, ahol első helyen végzett a Vác Városi Evezős Club
színeit képviselő Szklenka Bence, Szilágyi
Konrád, Felméri Márk és a bajai Haraszti
Tamás alkotta férfi négypárevezős.
Ugyanezen a hétvégén Belgrádban

U23-as nemzetközi versenyen szerepeltek a magyar korosztályos válogatottak,
köztük számos váci versenyzővel.
A férfi kétpárevezős versenyszámban mindkét napon győzni tudott az Ács
Kristóf-Kovács Kornél páros, illetve kétszeres ezüstérmes lett könnyűsúlyú kétpárevezősben a Csiszár Péter és Szlovák
Bence alkotta dubló.

Fut a Vác - sikeres újítással

Közel nyolcszázan vettek részt június 5-én a Fut a Vác versenyen.
A megmérettetésen még mindig a 2,8 kilométeres „bulifutás” táv
volt a legnépszerűbb, melyen az
önkormányzat támogatásának köszönhetően az idén is ingyenesen
vehettek részt azok, akik előneveztek a versenyre, több mint 500 futót
köszönthetett a rajt előtt Fördős Attila polgármester.
Az idén először hirdették
meg a szervezők a 21 kilométeres
félmaratoni versenyszámot, ennek
a megmérettetésnek a résztvevőit Sztankó Attila atya és Pető Tibor
alpolgármester köszöntötték, majd
ők is csatlakoztak a mezőnyhöz.
A 6,4 km-es futamot a szervezők Jakus László Emlékversenynek
nevezték el, így tisztelegve a közelmúltban elhunyt nagyszerű peda-

gógus és lelkes futó
emléke előtt.
Népszerűnek
bizonyult a 10,5
km-es
versenyszám is.
A 2,8 kilométeres versenyszám
két győztese: Nagy
Sára és Farkas Botond. A legeredményesebb félmara-tonista Mada
Dóra és Lőcsei Gábor lett, a táv váltóversenyét a „Négyhuszárok” nevű
csapat (Fehér Bálint, Kosztrub Tamás, Lázár Viktor, Szesztay Ágoston)
nyerte. A leggyorsabb 6,4 km-es
versenyzők az idén Keresztesi Erika
és Sági József lettek. 10,5 kilométeren Lucsán Boglárka és Jánosházi Attila győzött. A Jakus László emlékkupát Sági József, a Fut a Vác eddigi abszolút bajnoka vehette át. A
gyerekfutamokban a „kiscsoportosok” közül Veres Zalán, a középsősök mezőnyéből Nagy Ádám Dávid, a nagyok közül Urbán Marcell lettek a bajnokok. A legeredményesebb iskola, illetve sportegyesület címet és a hozzá tartozó díjat az
Árpád Fejedelem Általános Iskola, illetve annak sportegyesülete kapta.

NB II-ben, mind az NB III-ban.
Az utolsó fordulónak a bajnokság
végeredménye szempontjából már nem
volt jelentősége csapatunk vonatkozásában, amely a Budaörs elleni 3-0 arányú vereség ellenére bennmaradó helyen zárt, a 11. helyet megszerezve a tabellán.
Jelen állás szerint az új szezonban
a pályaválasztó jogán hazai mérkőzésnek számító összecsapásokat is másutt
kell megvívnia a csapatnak, Dunaújváros lesz az átmeneti bázis ebből a szempontból.
A klub és az önkormányzat természetesen igyekszik mindent elkövetni
annak érdekében, hogy rövid időn belül újra lehessen profi bajnoki mérkőzéseket játszani a váci stadionban.
A május utolsó hétvégéjén rendezett hazai vidék-bajnokságon nagy létszámú küldöttséggel vett részt a Vác Városi Evezős Club, amely végül nyolc első,
tíz második és tizenegy harmadik helyet
könyvelhetett el.
Az aktív korú kategóriák váci győztesei: Kovács Kornél (férfi egypárevezős);
Ács Kristóf, Kovács Kornél (férfi kétpárevezős); Csepel Zsófia (női könnyűsúlyú
egypárevezős); Ujhelyi Mihály (fiú tanuló egypárevezős).

Váci KSE: alakul a keret az új szezonra

Az első osztályú férfi kézilabda-bajnokság hatodik helyén záró
Váci KSE vezetése már jóval a véghajrá előtt megkezdte a jövő
szezon játékoskeretének kialakítását.
A játékosokkal való megegyezést befolyásolta az ősszel hatályba lépő légiós-létszám szabályozás.
Az egyesület igyekezett a lehetőségekhez képest együtt tartani a hatodik helyezett csapatot, de nyilván céljaik között szerepel az esetleges előrelépés lehetőségének megteremtése is.
A klub már igazolt játékosai közül eddig a következőkkel
hosszabbított szerződést: Vitáris Norbert (kapus), Milan Popovics,
Császár Ferenc (balszélsők), Darko Pavlovics (balátlövő), Lendvay
Péter (irányító), Bartók Donát (jobbátlövő), Marko Vasics (jobbszélső), Tyiskov Mihály és Munkácsi Robin (beállók).

Befejeződött az asztalitenisz bajnokság

Befejeződött az NB II-es asztalitenisz csapatbajnokság. Az
Észak-Nyugati csoportban a Celldömölk gárdája végzett az első
helyen. A Váci Reménység Egyesület csapata - egy győzelemmel, két döntetlennel és tizenöt vereséggel - az utolsó, azaz a 10.
helyen zárta a szezont.

Vízilabda: folytatás az 5-8. helyért

Befejeződött az NB II-es vízilabda bajnokság alapszakasza,
a folytatásban az 5-8. helyért játszhat a Váci Vízilabda SE.
Az Észak-keleti csoportban szereplő Váci Vízilabda SE gárdája a tizenöt mérkőzésből tizenegyet megnyert, háromszor vereséggel szálltak ki a medencéből a fiúk, egy döntetlen
meccsük volt. Ezzel pedig a Miskolc mögött a 2. helyen végeztek, így a rájátszásban az 5.-8. helyért játszhatnak, ellenfeleik a Fehérvár, a Vasas és a román Crisul Oradea lesznek.
A váciak közül az alapszakasz legeredményesebb játékosa Gergely
Balázs volt, aki 60 gólt szerzett.
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Hirdetés

Hamarosan nyíló
Dunakeszi
üzletünkbe
keresünk
raktáros, pénztáros,
értékesítő munkatársat!
Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem,
folyamatos
szakmai fejlődés,
stabil cégháttér,
hosszú távú
munkalehetőség
Jelentkezés módja:
Fényképes
önéletrajzát az
allas@euronics.hu
email címre várjuk a
pozíció megjelölésével.

Hyundai-Vác
Címünk: 2600 Vác, Szent László út 29.
Telefon: (30) 820-2369, E-mail: info@hyundaivac.hu

