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20:00 Híradó – benne Vác és térsége
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20:20 Spiritusz – sport, életmód és
szabadidő magazinműsor
20:35 Sportközvetítés/ﬁ lm
22:55 Híradó ismétlés
Kedd
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Fót térségéből
Hetedhét Magazin ism.
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legfontosabb történései
Sporthírek
Nagyító – hírháttér-műsor
Film
Híradó ismétlés
Csütörtök
Híradó – benne Vác és térsége
legfontosabb történései
Sporthírek
Hazai – kulturális programajánló
magazinműsor
Nagyító – hírháttér-műsor
Film
Híradó ismétlés
Péntek
Híradó – benne Vác és térsége
legfontosabb történései
Sporthírek
Hazai – kulturális programajánló
magazinműsor
Térségi magazin
Film
Híradó ismétlés
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HOL
járunk?

Kincs, ami van
Vácott a Pannónia ház udvarán
láthatók a modern magyar kerámia
megteremtőjének, a magyarországi
kerámiagyártás legnagyobb mesterének, Gádor Istvánnak az alkotásai!
Gádor István keramikus, a Párizsi Világkiállítás aranyérmese, a Brüsszeli Világkiállítás aranyérmese, Érdemes művész,
Kiváló művész, kétszeres Kossuth-díjas, és a felsoroltakon kívül
számos elismerés, kitüntető cím birtokosa.
Huszonöt éven át a mélyben
hevertek munkái… „Vácon, a kultúra
városában az ország leghíresebb keramikusának az anyagát egy pincébe beömlesztve tárolták. Ez a kultúra elleni
vétség volt.” – mondta Papp László,
a kiállítás kurátora. Az egyedülálló
kiállítást Fördős Attila polgármester nyitotta meg. A jobb sorsra
érdemes remekműveket végre a nagyközönség is láthatja. Elsőként a
térplasztikák kerültek méltó helyükre, a művész Zsolnay porcelánból
készült munkáit megtekinthetjük a Pannónia ház udvarán.
A történetnek azonban itt még nincs vége, Papp László azt
ígéri, a csoda most kezdődik.
Térplasztikák, misztikus korsók, fantasztikus táblaképek, egyedi
fantáziával megfestett falitálak várnak bemutatásra, melyek mind
egy világhírű mester munkái. A kiállítás szervezője az üvegkompozíciókról annyit árult el: „olyan színvilággal és formatervezéssel találkozhatunk, amit azok megtekintése nélkül nem lehet elképzelni.”
A csodákra már nem sokat kell várni. Július végétől a vigalom idejére eddig nem látott kulturális kincsekkel büszkélkedhet
a város. Gádor István hagyatékát méltó módon ápolva Vác
Magyarország kerámiacentruma lehet.
„Minden alkotás önmagában egy remek, életem szerencséjének tartom, hogy én vehetem ezeket kézbe és hozhatom fel a
mélyből. Minden munka önmagában is szép, a kiállítás viszont
pompás lesz. A felújított pincét felöltöztetjük, hasonlóan ahhoz,
mikor egy gyönyörű nő az esküvő napján menyasszonyi ruhában
jelenik meg.” – ígéri Papp László a kiállítás kurátora.

 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: Portella Péter, a helyes megfejtéshez és a nyereményhez gratulálunk! E havi feladványunk
megfejtéseit szerkesztőségünkbe május 22-ig várjuk.
Előző lapszámunkban a Kossuth teret látták.
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DÖNTÖTT A TESTÜLET

DÖNTÖTT A TESTÜLET

Az áprilisi testületi ülés összefoglalója
Sokféle témakör került szóba Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterv szerinti áprilisi ülésén. A testület teljes létszámban ülésezett, és mintegy hatórás
vita után zárta tanácskozását.

A zárt ülés
döntései
A képviselő-testületi
ülés zárt szakaszában hozott döntésekről Fördős
Attila polgármester adott
tájékoztatást.
Eszerint a Közbeszerzési
Munkacsoport üléséről és a
Beszerzési Munkacsoport elbírált pályázatairól szóló tájékoztatóhoz nem volt érdemi
hozzászólás, és döntés született
egy temetési segély kapcsán
benyújtott fellebbezésről is.

Áprilisi rendeletek, rendeletmódosítások
Az április 25-i testületi ülésen egy rendeletet
alkottak a képviselők, és
négy érvényben lévő tartalmát módosították.
 Rendelet született az önkormányzat 2012-es költségvetésének végrehajtásáról.
 Megtörtént az idei büdzsé
első aktualizálása is, amely
az előző év zárszámadásának tényszámait vezette át a
2013-as költségvetésen.
 Módosították az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és helyiségek bérletére, illetve az elidegenítésükre
vonatkozó szabályokról szóló
rendeletet. Több technikai
jellegű aktualizálás mellett 15
százalékkal csökkent a nem
lakáscélú helyiségek bérleti
díja, és 5 százalékkal nőtt a
szociális lakások lakbére.
 A Szervezeti és Működési
Szabályzat előírásai közül az
Egészségügyi és Szociális Bizottság vonatkozásában történt
néhány módosítás.
 L akossági javaslatokra
néhány pontban szigorították
a zajvédelemmel összefüggő
helyi rendeletet is.
A módosított rendeletek
megtekinthetők a Polgármesteri Hivatalban, és felkerül-

Ürmösi Károly őrnagy, a
tűzoltóság előző évi munkájáról szóló beszámolója után a

gazdasági jellegű témakörök
következtek: a 2012-es büdzsé végrehajtásáról, az idei
költségvetés módosításáról, a
jövő évi koncepcióról, a likviditási helyzetről és az adósságmegújító hitelről vitáztak
és döntöttek a képviselők. Ezt
követően módosították a lakások és a helyiségek bérlésére
vonatkozó rendeletet, illetve

aktualizálták a Szervezeti és
Működési Szabályzatot és a
zajrendeletet.
A 2012-es esztendő ellenőrzési jelentését a közbeszerzési,
majd a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012.
évi ellátásáról szóló beszámoló
követte. Ismét napirenden volt
a holding egységes könyvvizsgálata, illetve a cégcsoport
havi beszámolója.
Az Egyebek igen tartalmas
tárgysorozatát a napirend utáni hozzászólások és képviselői
kérdések vezették be, majd ingatlankérdések és óvodai alapító
okirat módosítások következtek.
A főépítészi előterjesztések és a
vigalom pótﬁnanszírozásáról szóló döntés után az áprilisi ülés zárt
tanácskozással fejeződött be.
Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a munkaterv szerint legközelebb május
23-án ül össze.

- finanszírozási műveletek
nélkül
10.852.752 eFt
- ﬁnanszírozási műveltekkel
11.847.585 eFt
összegben fogadta el.
Ö n k o r m á n y z at i s z i n t e n
103.729 eFt pénzmaradvány
képződött.
Ezt követően a könyvvizsgáló ismertette jelentését,
majd a testület rövid vitát
követően elfogadta az előző
év zárszámadását.

2. Az előző évi gazdasági
tényszámainak átvezetéseként
idén első alkalommal módosult
városunk költségvetése. A büdzsé főösszege 105.753,-Ft-tal
nőtt, így 6.083.583,-Ft-ra emelkedett. A rendeletmódosítást a
2012. évi pénzmaradvány költségvetési rendeletbe történő
beépítése indokolta.
3. Az érvényben lévő előírások szerint a települések
polgármesterének ápril is
30-ig be kell nyújtania kon-

cepcióját a következő évre vonatkozóan. Ennek elsődleges
célja a szükséges alapelvek,
célkitűzések meghatározása.
Fördős Attila polgármester a
következőkben jelölte meg a
2014-es működés alapjait:
- az intézményhálózat, városüzemeltetés működőképességének megtartása;
- az adósságszolgálat pontos,
határidőre történő teljesítése;
- a város fejlődését elősegítő, elbírálás alatt álló, vagy

a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
és az Operatív programról
szóló anyag, továbbá az utcanévváltozással kapcsolatban
beérkezett véleményekről és
a városi honlap megújításáról
összeállított előterjesztés is.

Az április 25-i ülés elején bemutatkozott Günther
Miklósné tankerületi vezető,
majd a két nappal korábban
megválasztott diákpolgármester, Bretus Borbála ismertette
elképzeléseit. Jelentés hangzott
el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a testületi, illetve bizottsági üléseken
való távolmaradásokról. A tájékoztatók sorában szerepelt

nek a www.vac.hu címen
elérhető h ivatalos városi
weboldalra is.

Gazdasági
ügyek az áprilisi
testületin
Több fontos, a költségvetéssel és a város gazdasági helyzetével, jövőjével
kapcsolatos döntés született a képviselő-testület
áprilisi tanácskozásán.
1. Elsőként az önkormányzat 2012-es költségvetésének
végrehajtásáról vitáztak a
képviselők. A legfontosabb
tényeket Kökény Szabolcs
osztályvezető foglalta össze.
Eszerint a képviselő-testület
az önkormányzat 2012. évi
bevételeinek teljesítését:
- finanszírozási műveletek
nélkül
10.047.242 eFt
- ﬁnanszírozási műveletekkel
11.951.314 eFt
összegben fogadta el.
A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi kiadásainak
teljesítését:

már megkezdett pályázatok
eredményes menedzselése;
- a mélygarázs-beruházás
befejezése, megnyugtató
lezárása úgy, hogy az a városnak minimális pénzügyi
terhet jelentsen;
- az iparűzési adó túlﬁ zetésnek az adózók részére történő részbeni visszaﬁ zetése.
4. A likviditási jelentésből
kiderült: április 11-én a város
bankszámláinak egyenlege
valamivel egymilliárd forint
alatti negatív szaldót mutatott, a kifizetések likvidhitelből történtek.
5. A testületi döntés alapján
az önkormányzat folyószámla hitelkeretéből felhasznált
összeg visszafizetése adósságmegújító hitel felvételével
történjen, amelynek maximális összege megközelítően 1017
millió forint lehet.

márciusban hozott nemleges
döntést városi érdekbe ütközőnek ítélte, így ismételt tárgyalásra benyújtotta az erre
irányuló előterjesztést. Egy
közvilágítási pályázat kapcsán
hiánypótlásról is dönteni kellett még a munkaterv szerinti áprilisi ülést megelőzően.
Dr. Bóth János napirenddel
kapcsolatos felszólalásában
ellenvetést fogalmazott meg
a tanácskozás összehívásának
szükségességéről, ám a napirendet kilenc támogató vokssal
elfogadták a jelenlévők.
Elsőként több mint félórás
vita alakult ki a jelenleg állami kézben lévő Sejcei út
önkormányzati átvételével
k apcsol atosan . Ezt azért
kezdeményezte újabb indítványában a polgármester, mivel
a rossz minőségű út miatt a
Volánbusz többször jelezte a
közösségi közlekedés fokozatos ellehetetlenülését, viszont
amíg az út állami tulajdonban
van, a javítást a város nem
tudja befolyásolni.
Az időnként éles vita után
a testület előbb visszavonta az
előző ülés nemleges határozatát, majd megszavazta, hogy
az önkormányzat kezdeményezze az államnál a terület
átvételét. Mindkét határozat
nyolc támogató szavazattal
kapott többséget.

Áprilisi
rendkívüli ülés
Két napirendi ponttal
összesen negyven perces
rendkívüli tanácskozást
tartott április 5-én délután
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
Az ülésen 12 testületi tag
volt jelen.
Csereklye Károly, dr. Jakab
Zoltán és Katonáné Doman
Erika hiányzott arról a rendkívüli testületi ülésről, amelyet
két téma megtárgyalása végett
hívott össze Fördős Attila. A
polgármester bevezetőjében
megindokolta a soronkívüliséget, mely szerint a Sejcei út
önkormányzati kézbe vételéről

A folytatásban a grémium jelentősebb vita nélkül
egyetértett azzal a hiánypótlással, amely a „Közvilágítás
energiatakarékos átalakítása”
címen futó pályázathoz pontosította a saját erő összegét,
illetve meghatározta a kért
helyszínek pontos címét és
elhelyezkedését.

Városvezetői
tájékoztató
Különböző témakörökben tartott ismertetőt április
12-én délelőtt a sajtó részére
városunk vezetése. Bemutatták Vác új aljegyzőjét, dr.
Grmela Juditot is.
Elsőként Pető Tibor a hulladékgazdálkodás városi kézbe
vételekor megtett ígéretre emlékeztetett, mely szerint az új
cég első negyedévi gazdálkodásának ismeretében áttekintik a
hulladékgyűjtési és –szállítási
lakossági díjak esetleges csökkentését. Az alpolgármester az
adatok alapján most bejelentette: mód van arra, hogy tíz
százalékkal mérsékeljék a hulladékszállítási díjat. Az ismert
rezsicsökkentési elképzelések
alapján az esztendő második
felében (amennyiben a jogszabályi előírások kötelezővé
teszik az ártalmatlanítást
végző Zöld Híd Régió Kft.
számára a díjcsökkentést) további lakossági tehermérséklés
is várható – jelentette ki az
alpolgármester.
Fördős Attila a folytatásban megemlítette, hogy
az önkormányzati törvény
módosítása nyomán polgármesteri hatáskörbe került a
jegyző és az aljegyző kinevezésének joga. Mint ismeretes,
Vác jegyzője március elsejétől
az addig aljegyzői feladatokat ellátó Deákné dr. Szarka
Anita. Ezért az aljegyzői
feladatkörre pályázatot írtak
ki. Ezzel összefüggésben a

jegyzőnek véleményezési és
javaslattételi joga van. Deákné
dr. Szarka Anita elmondta: a
jelentkezők közül szakmai tapasztalata és kvalitásai alapján
dr. Grmela Juditot tartotta a
legalkalmasabbnak a feladatra.
Javaslatára a polgármester április 15-től határozatlan időre
aljegyzőnek kinevezte az eddig
is a Polgármesteri Hivatalban
dolgozó, jogi végzettségű köztisztviselőt.
Dr. Grmela Judit bemutatkozásként elmondta: több
mint egy évtizede dolgozik a

Városházán. Kezdetben bizottsági-testületi előadóként tevékenykedett, majd közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat
látott el. Feladatának tekinti a
jegyző munkájának segítését,
a törvényesség betartását és
az ügyfélközpontú ügyintézés
biztosítását.
A sajtótájékoztató befejező
részében Mokánszky Zoltán
bejelentette: tárgyalások kezdődtek az egyik nagy váci céggel a látványsportágak helyi
képviselői TAO-pályázatának
sikere érdekében.
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VÁCON TÖRTÉNT

VÁCON TÖRTÉNT
barátai Szín-Tér-Kép című kiállítása
megnyitásával kezdték. A kiállítás
megnyitóján közreműködött Orvos
András festőművész és Vidák Kálmán
előadóművész. A program folytatásaként a Váczi Néptáncegyüttes tartott bemutatót, majd roma táncházzal
zárult a rendezvény. A műsor alatt
kétféle kézműves foglalkozást próbálhattak ki a gyerekek, a bőrözést és
fafaragást. Ráadásul jellegzetes roma
süteményeket lehetett kóstolni, melyeket a felnőttek Dankó Pista borral
öblíthettek le.

A közzétett pályázatra három
személy adta be jelentkezését. Ők a
Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport
Bizottság előtt vázolták elképzelésüket, majd a szakbizottság javasolta
mindhármuk plenáris ülésen történő
meghallgatását is. A testület előtt két
jelölt jelent meg, és nyílt ülésen elmondta terveit, majd válaszolt a felmerülő
kérdésekre. Ezt követően a képviselők
titkos gépi szavazáson nagy többséggel
a múzeum igazgatói posztjára 2013.
április 1-től ötéves időtartamra Forró
Katalint választották meg.

Kétéves
rekonstrukció előtt
a váci vasútállomás
Váci csata
Vác Város Önkormányzata és a
Magyar Hagyományőr Világszövetség szervezésében az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc váci
csatájára emlékeztek április 8-án
a 25. Tavaszi Emlékhadjárat programsorozat részeként.
 Közép-Európa legnagyobb katonai
hagyományőrző rendezvénysorozatának váci eseménye a főtéri gyülekezővel kezdődött. A Himnusz eléneklése
és Fördős Attila köszöntő szavai után
a polgármester fogadta a felsorakozott
seregek tisztelgését. A megemlékezésen
közreműködő Magyar Hagyományőr Világszövetség, Magyar Huszár és Katonai
Hagyományőrző Szövetség Tagegyesülete, Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium
és Váci Fúvószenekar tagjaival együtt
több száz érdeklődő vonult ezután a Ligetbe, ahol Kerékgyártó Lászlónak, a
Görgey Kör elnökének szakértő beszéde
után ágyútűzzel, puskaropogással, illetve
gyalogos és lovas ütközetekkel elevenítették fel a győztes váci csata történéseit.
A Tavaszi Emlékhadjárat résztvevői befejezésül a Honvéd emlékműhöz
érkeztek, ahol az emlékünnepség részeként a városvezetés, a pártok, a civil
egyesületek, valamint az iskolák képviselői helyezték el a tisztelet virágait.

Az Auschwitz Album
váci bemutatója
 A holokauszt emléknap alkalmából
a Madách Imre Művelődési Központ
emeleti galériájában nyitották meg azt
a vándorkiállítást, amely az auschwitzi
haláltáborban történtek mementója.

A Váci Közéleti Egyesület szervezésében létrehozott kiállítás alapját az
a mintegy kétszáz fotó képezi, amelyet egy Kárpátaljáról deportált család
leánya talált meg. A kiállítás a Vác
és környéki egykori zsidó közösségek
sorsáról tanúskodó dokumentumokat
is az érdeklődők elé tárja. A tárlatot
Mordechay Waller, Izrael állam magyarországi konzulja nyitotta meg.
Mokánszky Zoltán alpolgármester
köszöntőjében a holokauszt történetét,
tanulságait idézte fel, majd Kertész
Ákos művéből idézve tisztelgett az
áldozatok előtt. Turai János, a Váci
Izraelita Hitközség elnöke a zsidóüldözés váci vonatkozásairól szólt,
m ajd Pé csi Tibor, a Holokauszt
Emlékközpont tanára ismertette a
kiállítás létrejöttének körülményeit,
az Auschwitz Album tartalmát. Ezt
követően kis ajándékot vehettek át
azok a ﬁ atalok, akik a kiállítás tárlatvezetésében közreműködtek, és a
jelenlévők meghallgatták a Schindler
listája című, a haláltáborok eseményeit felidéző film zenei részletét.
Ezt követően a kiállítást a vendégek
Pécsi Tibor szakszerű vezetésével
tekinthették meg.

Roma családi nap
Vácott
 A Váci Roma Kulturális Napok
rendezvénysorozat részeként a Madách Imre Művelődési Központban
rendezték meg a Roma családi nap
elnevezésű rendezvény.
A z in g yenes program sorozat
alapvető célja, hogy az érdeklődők
megismerhessék a roma kultúrát,
művészetet. M árcius hónapban 4
filmvetítés várta az érdeklődőket,
az elmúlt hévégén pedig egy családi
nappal készültek a szervezők. A rendezvényen kézműves foglalkozások,
gasztronómiai bemutató és táncház
is fogadta a gyerekeket és felnőtteket.
A programot Bari Janó (képünkön) és

 Érvényes és eredményes lett a pályázat, így elkezdődhet a várhatóan 2015
nyaráig tartó váci vasútállomáshoz
kapcsolódó rekonstrukció.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. tájékoztatása szerint a kivitelezésre
kiírt közbeszerzés nyertese a legolcsóbb
ajánlatot tevő Kőkapu 2012 Konzorcium lett, amelynek vezetője a Közgép
Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt., tagjai a Magyar Aszfalt Kft., a Swietelsky
Vasúttechnika Kft., a szerződés összege
nettó 14.831 milliárd forint.
A Váci Roma Kulturális Napok
záróeseménye április 25-én a Szakcsi
Gipsy Jazz koncert volt, mely a közönség ingyenesen hallgathatott meg,
igaz, a belépőket előre kellett igényelni
a korlátozott férőhely miatt. A program támogatója az Emberi Erőforrások
Minisztériuma volt.

Forró Katalin
a múzeumigazgató
 Mint ismeretes, ez évtől váci fenntartású lett a Tragor Ignác Múzeum. Az
intézmény vezetői posztjára korábban
a képviselő-testület pályázatot írt ki.
A pályázat értékelése a márciusi
ülésen megtörtént. A döntés értelmében Forró Katalint bízták meg a
feladatkör ellátásával.

Információk szerint a váci állomás
vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítésének tervezésére
és kivitelezésére kiírt közbeszerzésre
négy pályázat érkezett, ebből kettő
volt érvényes.
Az Új Széchenyi Terv keretében, európai uniós források
felhasználásával megvalósuló
váci vasútállomás korszerűsítése
során felújítják a meglévő felvételi épületet, a vasúti pályát, és
új üzemi épületet is építenek. A
megújult peronokat a jelenlegi
szintbeli átjárás helyett gyalogos
aluljáró fogja biztosítani, az akadálymentesítést négy lift segíti,
továbbá perontetőket alakítanak
ki. Térvilágítást telepítenek több
helyre, az állomáson mintegy
350 P+R parkolóhely létesül, és
66 kerékpártárolót alakítanak
ki. A beruházás keretében 279
fát, 3294 cserjét ültetnek, 8188
négyzetméteren füvesítenek, és
6912 négyzetméter zajárnyékoló
falat építenek.

Mága Zoltán
jótékonysági koncertet
adott Vácott
 A Váci Hősök Emléktemplomának
javára a művelődési központban teltház előtt tartott jótékonysági koncertet a világhírű hegedűvirtuóz, Mága
Zoltán. A világhírű zenész az előadás
bevételével járult hozzá a Damjanich
téri Hősök Emléktemplomának építési költségeihez. A 2011 januárjában
elindult építkezés első üteme már befejeződött, a templom homlokzata,
tetőszerkezete azóta elkészült.

Vanyek Bélára
emlékezett a Váci
Reménység Egyesület
 A Váci Reménység Egyesület tagjai minden év április utolsó előtti
hétvégéjén emlékeznek dr. Vanyek
Bélára, az egyesület alapítójára. A
hagyományok szerint ilyenkor péntek
délután a székház falán lévő tábla
koszorúzásával kezdődik az ünnepség, majd másnap, szombaton egész
napos versenyekkel tisztelegnek az
egyesület sportszakosztályai a névadó
emléke előtt.
Dr. Vanyek Béla katolikus pap 28
társával 1922. november 5-én tartotta
meg a Reménység Egyesületet alakuló ülését. Az alapítók azzal a céllal
hozták létre a civil szervezetet, hogy
a helybéli ifjúságot a sporton és a
művészeteken keresztül vallási alapú
erkölcsösségre és hazaﬁ as szellemre
neveljék. Moys Csaba, a Váci Reménység Egyesület elnöke felidézte: abban
az időben Vácott négy egyesület működött, mindegyikbe csak komoly
tagdíj befizetésével lehetett belépni. Vanyek Béla elhatározta, hogy
a szegények számára létrehoz egy
egyesületet. 1923-ban kialakították a
mai Kosdi utcában található sporttelepet, 1927-ben pedig átadták a Csányi
körúton lévő székházukat, mely mára
ismét színház. A megemlékezésen
Moys Csaba, az 1927-ben elhelyezett
alapkőben található szöveg aktualitására hívta fel a ﬁ gyelmet, amely
az I. világháborút követő időszak
reménytelenségéről és az ifjúságba
vetett reménységről szólt. Miután
a Reménység Egyesület tagjai és a
cserkészek megkoszorúzták Vanyek
Béla emléktábláját, a rendszerváltást
követő újraalapító előtt tisztelegve
virágokat helyeztek el Lehőcz János
márványtáblájánál is. A Reménység
emléknap másnap sportversenyekkel zárult az egyesület Kosdi utcai
sporttelepén, ahol több szakosztály
mérhette össze tudását.

A következőkben az épületben többek között a burkolatok és a bútorok
elhelyezését kell megoldani. A népszerű muzsikus Csuka Tamás református
lelkész felkérését elfogadva érkezett
a váci művelődési központba április
20-án. Csuka Tamás az ES TV-ben
arról is beszélt, reméli, hogy az esemény további felajánlásokhoz, illetve
támogatásokhoz ébreszt kedvet, törekvése, hogy anyagilag megerősödve a
templomépítést minél hamarabb be
tudják fejezni.

Ünnepélyesen átadták
a megújult kórház hotel
és pavilon épületeit
 Kétmilliárd forint összegű Európai Uniós és hazai támogatásnak
köszönhetően a Jávorszky Ödön Kórház ellátási területén, - elsősorban
a váci, szobi, dunakeszi járásokban
- közel 200 ezer ember magas szintű,
betegközpontú egészségügyi ellátása
valósulhatott meg.
„A váci Jávorszky Ödön Kórház
korszerűsítése” című Európai Uniós
pályázat keretében megvalósuló beruházás az infrastrukturális háttér
modernizálását a tárgyi eszközök

cseréjével, korszerűsítésével, igény
szerint újak beszerzésével kívánta elérni. A változások biztosítják, hogy
az ellátórendszerben a megelőzés,
gyógyítás, a gyógyulás egységes és
integrált rendszere sikeresen kialakíthatóvá váljon, mely komplexitásánál
fogva képes szolgálni a magas szintű,
betegközpontú ellátást. A működés
feltételeinek a diagnosztika korszerűsítésével, az egynapos beavatkozások
és a sürgősségi betegellátás fejlesztésével kell hozzájárulni a lakosság
növekvő elvárásaihoz. Ezen elvárások
közé tartozik egy magas szintű hotelszolgáltatás iránti igény is.
A projekt során az átalakítással és
új épületrészek építésével korszerűsítésre került a kórház jelentős része, és
a pavilonok mindegyike (közel nettó
10.000 m2). A kórtermek komfortosítása 426 ágyat érintett. A társszakmák
optimálisabb elhelyezése is megtörtént. A diagnosztikai és terápiás eljárásokhoz szükséges elavult orvosi eszközpark cseréje most van folyamatban.
A projekt által érintett területen teljes
körű akadálymentesítésre kerül sor. A
fejlesztés jelentős része az energiatakarékosságot célozta meg. Ennek érdekében energiatakarékos építőanyagokat
alkalmaztak, az érintett épületeket
megfelelő hőszigeteléssel látták el.
Energiatakarékos fényforrások, és új
épületgépészeti berendezési tárgyak
kerültek felszerelésre.

Vácott ünnepeltek a
megye rendőrjei
 A váci Duna-part adott otthont a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
évente megrendezett hagyományos családi napjának. A Rendőrnapra délelőtt
10 óra és délután 16 óra között várták
az érdeklődőket, akik a szép időben
és nagy számban látogatták a programokat. A rendőri családi napot Szent
Györgynek, a rendőrség és a biztonsági
szolgálatok védőszentjének tiszteletére rendezik meg országszerte. Szent
György emléknapját április 24-én tartják

hivatalosan. Szombaton a legkisebbek
örömére ki lehetett próbálni a rendőrés tűzoltó járműveket, de rajzolhattak
is a gyerekek a Rendőrnapon, sőt még
kerékpáros ügyességi versenyen is részt
vehettek. A kapitányságok munkatársai főzőverseny keretében készítették
bográcsban a ﬁnom ételeket, melyeket
bárki megkóstolhatott, valamint fegyver- és rendőrkutyás bemutató is várta
az érdeklődőket. A veterán rendőrségi
autók mellett kovácsoltvas bemutatót tekinthettek meg a családi nap résztvevői.
A gyerekek még ajándékot is kaptak a
Pest megyei rendőröktől.

fotó: Váconline

Európa Fesztivál Vácott koncertezett
a Piramis
 Vác Város Önkormányzata térzenével,
gyerekműsorral, táncbemutatókkal, koncertekkel, kulturális programokkal várta
az érdeklődőket az Európa Fesztiválon.
Április 27-én városunk főterén szerepelt
a Váci Ifjúsági Fúvószenekar, bemutatót
tartott több tánciskola, a Gyémánt Musical Stúdió, a Kitti Live, koncertet adott
az Acoustic Trio, Patrik Judit, majd az
este során a legnagyobb érdeklődés a
magyar rockzene legendás együttesét,
a Piramist kísérte. Hazánk 2004. május
elsején csatlakozott az Európai Unióhoz,
azóta városunk minden évben Európa
Fesztivál néven rendez majálist. Az ünnepnapon mentő-, tűzoltó- és rendőrautó bemutatók, kézműves foglalkozások
színesítették a programot.
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KÖRNYEZETÜNK

INTERJÚ

Zöld hónap - összefogás a környezetért
A hosszú tél után tavasszal még inkább szembetűnik környezetünk szépsége. Jó érzés újra látni a természet
csodáit. Egyre többen vannak Vácott, akik tenni is szeretnének Vác tisztaságáért. Bíró György vezetésével az
elmúlt hetekben számos alkalommal mozdultak meg a jó cél érdekében a váciak.

Több százan
a Naszály túrán
Húsz éve 36-an, ez év áprilisán több
mint 500-an vágtak neki a Naszály
meredek lejtőinek. Bizonyosan nem
bánták meg, akik tavaszi programként,
túravezető segítségével, barátaikkal,
ismerőseikkel közösen mászták meg
azokat a csúcsokat, amelyeket az év
szinte minden napján séta közben,
házuk ablakából, vagy épp hazafelé
autózva a szélvédőn át szemlélnek.
Napos meleg időben indult el a
város apraja-nagyja a hegyre vezető
úton Gombás irányából. A túravezetők
többször is megálltak, hogy néhány
mondatban bemutassák a Naszály kincseit és az ottani élővilágot.
A hegy csúcsa felé haladva a túrázók
számos védett tavaszi virágban gyönyörködhettek. Délben a beígért bográcsos
ebédből mindenkinek jutott. Szükség
is volt rá, hisz a kiránduló csapatnak
kellett az erő Kosdig, és még a Násznép barlang is útba esett. A kosdiak új
menedékházukat avatva kürtőskaláccsal
várták a váciakat. A túrázó csapat legtapasztaltabb tagja hetven év felettiként,
legﬁatalabbja három évesként vállalta a
távot, igaz, utóbbi esetenként azt édesapja nyakából szemlélte.

„Adj egy napot a Ligetnek”
A tavasz beköszönte előtt, télies
időben is sokan adtak idejükből egy
napot a Ligetnek, hogy mire jóra
fordul az idő, minél szebb környezetben sétálhassunk, kocoghassunk,
pecázhassunk, biciklizhessünk.

Az általános iskolák közül a Simon
Antal, a Pivár Ignác speciális iskolák
és a Karolina katolikus iskola diákjai
fogtak neki elsőként a Liget tisztításának, majd a pénteken és szombaton
a Madáchból, a Boronkayból, a Király
Endre Szakközépiskolából és a Bernáth
Kálmán Református Szakközépiskolából
megérkeztek a nagyobbak, hogy részt vegyenek a tavaszi nagytakarításban. Közel
400 zsák szemetet, avart gyűjtöttek össze.
A takarítás eredményeként 3 konténer
telt meg. A szemetet a hulladéklerakóba,
az avart komposztálásra szállították a
Városfejlesztő Kft, illetve a Hulladékgazdálkodási Kft. dogozói, akik szintén
a Ligetnek szentelték ezt a napot.
Az evezősök és a VISE triatlonosai is
csatlakoztak, beiktatva az edzéstervbe a
közös avargyűjtést. Sokan eljöttek a város
lakói, a templomba járó emberek közül is,
és örültek, hogy szakértelmüknek megfelelő munkával - a Liget fáinak, cserjéinek
metszésével - segíthették a Liget megújulását. Ezen a napon a hagyományok
szerint a millenniumi emlékkutat és környékét a város képviselői tisztítják meg. A
program szervezői, dr. Stanco Attila kanonok és Bíró György környezetvédelmi
tanácsadó ezúton mondanak köszönetet
azoknak, akik a hideg ellenére eljöttek,
és adtak egy napot a Ligetnek.

Legyen a Föld Napja
a Magyar Föld Napja –
Tour de Vác
- Javasolta Fördős Attila, városunk polgármestere, hangsúlyozva:
nem elég globálisan látni a dolgokat, észre kell venni saját pátriánk
problémáit, melyekre helyben kell
megkeresnünk a válaszokat, vigyázva
értékeinkre, melyeket unokáinktól
kaptunk kölcsön. Kell az, hogy ők
egyszer a mi nyelvünkön, magyar-

ként mondhassák: „Jól csináltátok,
megóvtátok nekünk mindazt, ami a
számunkra legfontosabb.”
Ezek a gondolatok vezérelték az
általános iskolások versenyét, akik a
Dunakanyar 5 településéről (Őrbottyán,
Szokolya, Sződ, Vác, Verőce) jöttek öszsze, hogy egy vetélkedőn összemérjék
tudásukat a környezetről, az értékek
védelméről, a biztonságos közlekedésről,
a drogmegelőzésről és a természetről. A
14 iskolát képviselő csapatok felkészítő
tanáraikkal, biciklivel a kerékpárúton
keresték fel az állomásokat, ahol különböző feladatokat kellett megoldaniuk.
A verseny egész délelőtt tartott, a 10
kilométeres szakasz 10 állomáshelyén,
míg végül minden iskola a múzeumkertben találkozott az eredményhirdetésen, ahol a csapatok utolsó feladatként
előadást tartottak a haza védelméről,
melyet egy nemzetőr kisdobosnak dobolással kellett nyomatékossá tenni. A
díjakat a múzeumkertben Fördős Attila
polgármester, Bretus Bori diákpolgármester, Pető Tibor és Mokánszky
Zoltán alpolgármesterek adták át.

Felelősséggel tartozol azért,
amit megszelídítettél...

Bretus Bori az új
diákpolgármester

Bíró György környezetvédelmi mérnökkel beszélgettünk

13. alkalommal rendezte meg az
önkormányzat, illetve a Vác Város
Környezetvédelméért Alapítvány
a Föld Napja kommunikációs
versenyét és a diákpolgármester
választását a váci középiskolások
részére. A nemes versengés egy
teljes napon át tartott öt középiskola között.

VIGH MIHÁLY | fôszerkesztô | vigh.mihaly@vacholding.hu

A diákpolgármester-jelöltek a Március 15. téren mutatkoztak be, és előadták rövid műsorukat. A kampányt
a város polgármestere és tavaly megválasztott diákpolgármestere nyitotta
meg, majd a tanulók Toldi Tamással
együtt énekelhették Vác dalát. A környezetvédelmi kommunikációs verseny a városháza nagytermében zajlott, ahol többek között várostörténet,
városfejlesztés témakörben követték
egymást a tesztek és a feladatok.
Az idén az iskola létszámához mérten a legtöbb diákot a közgázosok tudták megmozgatni, őket követte a zenei
szakközép, a Boronkay és a Madách
csapata. Összesen több mint 1500 diák
vett részt aktívan a programban.
A város polgármestere, alpolgármesterei és Cserepka Balázs leköszönő
diákpolgármester adták át a városháza
kulcsát, a polgármesteri csokiból font
láncot és az emlékplakettet, melybe
az idén a 13. diákpolgármester nevét, Bretus Boriét gravírozzák. 4.
helyezett lett a Selye csapata, holtversenyben a 3. Parócz Dani (Közgáz) és
Fehér Lili (Zenei Szakközépiskola),
2. helyen végezett Tótváradi-Nagy
Bence és a Madách Imre gimnázium
csapata. Az idei évben a boronkaysok
lettek az elsők.

Életéből nem egy napot adott a Ligetnek, a Földnek, miközben számos környezetvédelmi rendezvényre, túrára, előadásra,
gyakorló programra, megint máskor Gyadai tanösvényre, vagy éppen „csak” egy közös futásra csábította a váciakat. Bíró
Gyurival 50. születésnapján beszélgettünk, miután eddigi életének közel felét a környezetvédelemmel és Váccal töltötte.

Most épp a Tour de Vácról érkezel, az elmúlt pár hétben nem sokat unatkoztál…
Nagyon sok programunk van, és ezeket minden évben érdemes átélni. Esetünkben persze a tavasz kezdete a csúcs.
Ha ilyenkor egy környezetvédő jól teszi
a dolgát, az óvodásoktól a nyugdíjasokig
mindenkit megszólít.

Jó ügyek mentén könnyen motiválhatóak a ﬁatalok?
Az embert hosszú távon addig követik, amíg a becsülete tart. Amíg azt érzik,
hogy amit tesz, az jó, és az nem bárki ellen
van, hanem a városért. Az Isten kegyeltje
vagyok, mert olyan városban élek, ahol a
környezetvédelmi programokat megértik
és támogatják. Nem tudom a titkos receptet
arra, hogy akár egy 14, akár egy 64 éves miért csatlakozik, és miért segít. Megjegyzem,
környezetvédelemről, egészségünk védelméről nem csak a kicsiket, de a nagyokat
is folyamatosan meg kell győzni.
Aki eddig mindettől távol volt, miként
kezdje? Környezetünkért mit tehetünk holnaptól, mire ﬁgyeljünk leginkább?
Mára egy kis érdeklődéssel bárki rengeteg programot talál, melyhez
csatlakozva környezetbarát lehet. Első
lépcsőként: hinni kell az egészben. Az általános iskolásokkal pl. az egészségtáborban kezdjük. A természet közvetlen közelségében rá kell ébredni, hogy a Földdel
kölcsönhatásban, testvériségben vagyunk.

„Meggyőződésem, hogy aki rendezvényeinken nő fel, az később
saját környezetéért, egészségéért nagyobb felelősséget érez.”
A rendszerváltással együtt érkeztél
Vácra, a húsz év alatt egyre többen lettek
Bíró György barátai...
Sokan segítenek a szervezésben, de
lódítanék, ha azt mondanám, hogy húsz
év elteltével már nem izgulok, és csak rutinból teszem a dolgom. Minden rendezvény előkészülete komoly munkát igényel,
emellett folyamatosan hitelesnek kell lenni.
Aggódni nem is a szervezés miatt szoktam,
hiszen ott a teendőket elvégezzük. Némi
drukkot mindig amiatt érzek, hogy sikerül-e megszólítani az embereket vagy sem.
Eltelt húsz év, és még inkább érzem, nem
adhatom fel. Talán azért, mert ez idő alatt
olyan sok szép pillanat, sőt sikerélmény ért.
Megesett, hogy rossz útra tévedt diákot
tereltünk vissza a helyes útra, aki azóta
jogász, és akinek már a gyermeke jár közénk. Első alkalommal bemutatkozásként
hozta az apja egykori halványpiros pólóját,
és közölte: nem tudja, miért, de otthon arra
kérték, jöjjön el ide.

Hinni kell abban, hogy tehetünk valamit
érte, és persze fontos a személyes élmény.
Ha egy fáról tudom, hogy én ültettem,
locsoltam, sőt látom, ahogy nő, az személyes élmény. Amíg ez hiányzik, addig
az együttes öröm csak közös projekt lesz.
Legyél részese annak, ami általad jobb
lesz, tegyél jót, és próbálj mást is erre rábírni. A mi programjaink tulajdonképpen
lépések azért, hogy mások is lépjenek.

Melyik rendezvény áll szívedhez legközelebb?
Inkább fontos pillanatokat említenék.
Pl. a Föld napján, mikor látom, hogy több
száz gyerek a szemem előtt környezetvédővé válik, de futóversenyeinken is
tűzbe hoz, mikor több ezren állnak a
rajtnál, és felcsendül a Queentől az a
bizonyos dal. Ezek az életemnek olyan
napjai, amelyekért érdemes volt felkelni.
Talán az utolsó pillanataimban is ezt
szeretném látni: ahogy szól a „We will
we will rock you”, miközben ott állnak a
bajnokok, a püspökatya és megannyi váci
polgár, kicsik és nagyok, kikre büszkék
lehetünk. Ilyenkor úgy érzem, sikerült
tennem azért, ami egy közösség életében
fontos. A másik nagy pillanat, amikor
a mikulásruhát felveszem, elmegyek a
gyermekotthonba a diákokkal, ahol az
ajándék mellett megsimogatom egy beteg
gyerek kobakját, belenézek a szemébe, és
látom, hogy örül.
Megannyi rendezvény után új programokra is készülsz, vagy épp elég energia
a jelenlegieket életben tartani?
Bevallom, a határaimhoz értem, vannak új ötleteim bőven, de többet már
nem bírok. Mikor környezetvédelmi
vezetőként természetvédelemért nemzetközi díjat kaptam, annyit mondtam:
A világ legboldogabb embere vagyok,
mert az a munkám, amiben hiszek, és
amit szeretek. A következő években arra
törekszem, hogy minden, amit felépítettünk, megmaradjon, sőt hatékonyabb
legyen, és Bíró Gyuri dolgait egyre inkább segítsék a tanítványai, akik tovább
szervezik, gondolják, amit egykor indítottam, kezdtem. Nem szabad feladni,
hinnünk kell abban, hogy idővel igenis
mindenkit rábeszélünk a környezettudatos életmódra. Szeretném, ha minél
több ember lenne a természet része, és
ne csak azon igyekezzen, hogy átalakítsa
azt képzelt komfortja szerint.
Húsz év elteltével sem bántad meg, hogy
Bakonyszentlászló helyett Vácra esett a
választás?
Bakonyszentlászlóról úgy jöttem el,
hogy a település polgármesterének akartak megválasztani. Ennek ellenére a húsz
év alatt egyszer sem bántam meg, hogy

a Duna bal partján vagyok. Emlékszem,
több mint húsz éve, mikor először olvastam a váci környezetszennyeződésről,
úgy döntöttem, itt van dolgom, és lépnem
kell. Örülök, hogy azóta is itt élek.

Bíró György
bányamérnök, graﬁ kus, közgazdász, környezetvédelmi mérnök és
pedagógus.
1990-től 2004-ig a város környezetvédelmi vezetője.
A Miskolci Egyetemen szerzett
először diplomát. Azóta meghívott
előadóként ott és más egyetemeken
környezetvédelmet tanít.
A Gyakorló Város program keretében a Budapesti Corvinus Egyetem
tájépítő szakának hallgatóival közösen végzett munkáért – pl. hat kilométeres tanösvény épült a ligetben
függőhíddal- megkapták az Európa
Tanács Tájépítési díját.
A városért végzett munkáiért
Pro Urbe Vaciensis díjat, a Város
és Faluvédők Országos Szövetségétől
Podmaniczky-díjat kapott. Első és azóta is egyedüli magyarként elnyerte a
Fiatal Üzletemberek Világszervezete
(Junior Chamber International, JCI)
életmű Nagydíját.
2011-ben tömegsport és környezetvédelmi rendezvényeinek szervezéséért Dr. Zacher Gábortól vehette
át az Egészségdíjat.
Jelenleg Vác Város Környezetvédelmi Tanácsadója illetve a MAVIR
ZRT. környezetvédelmi főmunkatársa, valamint a Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány és a Váci
Ifjúsági Sportegyesület munkájában
vállal koordináló tevékenységet.
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Mobilgát védi majd a várost

Amit eddig elrejtett a hó

BARTOS KRISZTIÁN | bartos.krisztian@gmail.com

Szemétszedők kontra szemetelők

1,5
MILLIÁRDOS
TÁMOGATÁS
VÁCNAK!
1,5 milliárd forintnyi támogatást nyert
Vác a Környezet és Energia Operatív
Program (KEOP) pályázat keretében
árvízi védekezésre. Nagy eredmény,
hogy Vácnak nem kell önrészt biztosítania a projekthez. Városunk idáig önrész
nélküli pályázaton ekkora támogatást
sosem nyert. A támogatás jóváhagyásáról szóló kormányrendeletet Orbán
Viktor miniszterelnök írta alá.
A mobilgát rendszer kiépítésével egy
régi és veszélyes problémát orvosol a
város. A mobilgát elkészültével az itt
élőknek nem kell többé félni a dunai
áradásoktól. A projekt az idő rövidsége miatt várhatóan feszített tempóban
valósul meg. A jelenlegi 1500 milliós
támogatáshoz a városnak egy forintot
sem kell hozzátenni, ez történelmi jelentőségű és ﬁgyelemre méltó eredmény.

ELŐZMÉNYEK:

MICHALIK JUDIT | judit.michalik@gmail.com

A város árvízvédelmére korábban
is voltak próbálkozások, gátügyben
lobbizások, előkészületek.
2009-ben az akkori városvezetés
pályázatot nyújtott be árvízi védekezésre. A pályázat akkor nem nyert,
városunk tartaléklistára került. A
jelenlegi városvezetés Pető Tibor alpolgármester kezdeményezésére átdolgozott pályázattal próbálkozott,
amely győztesnek hozta ki Vác várost.
Az évek óta tapasztalt áradások több
helyen is katasztrófát okoztak már az
országban. A mobilgát építése Vácott
az ilyen helyzeteket előzi majd meg.

Sokáig kitartott, és
bizony sok kellemetlenséget okozott idén a hótakaró, de most, hogy
eltűnt, és megérkezett a
várva-várt tavasz, nem
feltétlenül kellemes a
szemnek, amit eddig jótékonyan fedett
a fehérség. Ismét kiderült, hogy a hideg
hónapokban is ugyanúgy eldobálták Vác
utcáin és parkjaiban a sörös dobozokat, a
papír-zsebkendőket, a chips-es zacskókat,
és a kutyapiszok is jól állta a havat.

Áprilisban számos akció indult
azért, hogy a növények és a tavaszi
tájban gyönyörködők egyaránt fellélegezhessenek: a többéves hagyományokkal rendelkező, Bíró György
és barátai által szervezett „Adj egy
napot a Ligetnek!” megmozdulás,
a szemétszedéssel egybekötött Föld
napi Naszály-túra, illetve a város
népszerű ifjúsági programjának, a
diákpolgármester-választásnak szerves részét képező környezetvédelmi
témájú vetélkedők is mind-mind a

MOBILGÁT
A gát nem zavarja és nem rontja
majd a város és a Duna együttélését, a
panorámát, hiszen csak veszély esetén
épül meg. A mobilgátat egy szakképzett csapat rövid idő alatt tudja
felállítani, az oszlopokat és a lapokat
pedig raktárban tárolják, ahonnan

szükség esetén könnyen és gyorsan
a helyszínre szállítható. A mobilgát
szerkezete alumínium, magnézium
és szilícium ötvözete, melyre tíz év
garanciát nyújtanak. A védelmi rendszer természetesen az eddigi legma-

gasabb vízszintet jócskán meghaladó
magasságú lesz. A lakók a kiépítés
után teljes biztonságban érezhetik
magukat. A mobilgát építésének körülményeiről bővebben a következő
lapszámunkban olvashatnak.

Munkálatok a városban

Már virágos Vác
Az április minden szeszélyét megmutatta, hó után egy
kis tavasz, majd hirtelen nyár következett. A városszépítő munkában mindez nem okozott zavart, hisz két
hét leforgása alatt virágba borult a város.
Tulipánok megannyi színben ékesítik
a Duna-parti sétányokat, és a körforgalmi „virágos” csomópontokban is
megjelentek az árvácskák. A főtéren
sok gyermek és kutya örömére ismét
felszabadultan tör magasba a szökőkút
vize, sokszor fejtörést okozva anyukáknak, apukáknak. A teljes Duna-parton
megtörtént a fűnyírás és a gyomlálás,
gereblyézés, így a rózsaágyások is készek
a virágok fogadására, és a 2-es út mellett
is tiszta környezetben autózhatunk. Persze van, ahol még nem ilyen „rózsás” a
helyzet. Fokozott ütemben zajlanak az

intézmények karbantartási munkálatai.
A Március 15. tér 19. alatt – Értéktár – a
pincehelyiség vakolási, festési munkái, a
Kölcsey utcai óvodában a gyerekszékek
javítása, a Földváry Károly Általános
Iskolában a mennyezet javítása, valamint a konyhai főzőüst javítása van
folyamatban. A holding munkatársai a
Radnóti Miklós Általános Iskola udvari
játékait is helyrehozzák, és az aula feletti sátortető bádogozása is megkezdődött.
Mindezek mellett megtörtént a fűnyírás,
szemétszedés, tavaszi nagytakarítást
tartottak az iskolavárosban is.

Útbeszakadások helyreállításán
dolgoznak és aszfaltoznak a Bimbó
utca, Zichy Hippolit, Végh Dezső
utca vonalon. Javítják a kőszórásos
utakat a Tavasz utcában, a Kőhíd
lakóparkban, ahová zúzott követ
szállítanak, valamint a Tópart utcában. Ez utóbbi szakaszra mart
aszfaltot tesznek, hogy kijavítsák
az utak hibáit. A kátyúzási munkák
kiemelt figyelmet kapnak a Zrínyi
utca, Naszály út, Báthori utca, Budapesti főút, Szilassy utca, Szent
János utca, Köztársaság út, Dózsa
György út, Gasparik utca, Honvéd
utca, és a Kosdi út – Deákvári fasor
kereszteződésben. Ez utóbbi javítást
a Városfejlesztő és a Magyar Közút
Zrt. vezetői által létrehozott megállapodás tette lehetővé. A Magyar
Közút Zrt. ü zemeltetésében lévő

Kosdi úti kereszteződés úthibáit
a két ügyvezető megegyezésének
köszönhetően a Váci Városfejlesztő
Kft. munkatársai kijavították.

buszmegálló aljzatbeton kiépítése zajlik.
Vízelvezetés kialakításán és a víznyelők
tisztításán dolgoznak a Zichy Hippolit
utcában, az Alsó utca 56-68 között, a
Kőhíd lakóparkban, a Cserhát utcában
és a Honvéd utcában, ahol a víznyelő
rácsot is pótolják.

A környezetvédelem napjainkban
rendkívül fontos. Néhány adat a jelenből: a WHO becslése szerint évente
mintegy 13 millió ember (!) hal meg a
szennyezett víz, illetve levegő, a magas
UV-sugárzás, a méltatlan munkakörülmények, -vagy a mezőgazdasági
tevékenységek okozta természeti katasztrófák miatt,- azért, mert a fejlett
ipar és mezőgazdaság ártalmainak következtében a környezetük nem méltó
az emberi élethez.
A legtöbb áldozat afrikai (Angola,
Kongó és Mali vezeti a listát), de nem
is olyan távol tőlünk, Azerbajdzsánban,
illetve Romániában is sokan veszítik
életüket a mérgező környezet miatt
- derül ki az Egészségügyi Világszervezet kutatásából.
Ma már köztudott, hogy a káros
gázkibocsátás savas esőt okoz, a tisztítatlan, -vegyi anyagokat is tartalmazó
szennyvíz mérgezi a természetes vizeket, illetve,- hogy bizonyos hulladékok
csak nagyon lassan bomlanak le, és
fertőzik a talajt. A káros folyamat

mégsem állt le, sőt. A szennyező üzemek továbbra is termelnek, a rengeteg
káros kibocsátást eredményező közlekedés folyamatos, illetve házunkat is
fűtjük, valamint a szemét is nap mint
nap termelődik.
Íme néhány meglepő és megrendítő
adat a hulladékok lebomlási idejéről:
papír: 2-5 hónap, tejesdoboz: 5 év,
nejlonzacskó: 10-20 év, eldobható
pelenka: 50-100 év, zöld üveg: 1 millió
év, műanyag ﬂ akon: soha!
Az egyik legveszélyesebb hulladék
napjainkban az eldobható pelenka. Egy
gyermek a szobatisztaságig mintegy
5-6000 darabot használ el, azaz közel
1 tonna nehezen lebomló és erősen
környezetszennyező szemét marad
utána, arról nem is beszélve, milyen
káros folyamatokat jelent a kényelmes
pelusok gyártása (fakivágások, vegyi
anyagok, stb.).
Van tehát bőven teendőnk, hogy
magunk is óvjuk a környezetünket.
Az öko-szemlélet nem csupán divat,
hanem létkérdés is. Amit például mind-

Közkincseink XIII.
A VÍZ ÉS A VÁROS
KÜLÖNLEGES
TALÁLKOZÁSA

A váciaknak szinte természetes, hogy ha

feltöltődésre, friss levegőre, testmozgásra vagy csak egy sétára vágynak, akkor
irány a Duna-part! Családdal, kutyával,
- vagy egyedül, kerékpárral, görkorcsolyával vagy gyalog, sokan, sokféleképpen
hasznosítják a folyópartot. De vajon tisztában vagyunk-e egyedülálló értékeivel?
Amiért a váci Duna-part különleges:
 Hazánkban alig van példa arra, hogy a vá-

rost és a folyót nem választja el egymástól
forgalmas autóút. Vác belvárosa szervesen
összenőtt a Dunával, a találkozási ponton
ráadásul rendezett park, tanösvény, és liget is szolgálja a kikapcsolódást.
A sétányt szegélyező öntöttvas korlát

műkincs: a jeles romantikus építész,
Feszl Frigyes tervei alapján készült, és
1890-ben az Országház alapozásakor
bontották el Budapesten. Ekkor került
Vácra, a megújuló partszakaszra.

Környezetvédelem napjainkban.
Mennyire valósak a veszélyek?

Egymás után javítják
az utakat és a járdákat
Járdák helyreállításán dolgoznak az
Erzsébet és a Bauer Mihály utcában, javítják a járdákat az Eperfa – Diófa utca
között, a Balassagyarmati út (Tüzép
– Szérűskert közötti) szakaszon, ahol
a járda szintkiegyenlítésén, újralapozásán fáradoznak. A Vörösmarty téren a

környezettudatosságot kívánják erősíteni a váciakban. Idén ráadásul újabb
civil programmal is bővült a város
szépítését célzó programok palettája:
két egyesület összefogásával április közepén néhány tucatnyi gumikesztyűs
kéz szedegette a kutyapotyadékot a
Duna-parti sétányon, a gazdik motiválására pedig három darab speciális
szemetest is felállítottak, amelyek a
kutyagumi begyűjtéséhez szükséges
zacskókat adagolják, illetve a céltermék tárolását szolgálják.
Láthatóan egyre többen áldoznak pénzt, időt és energiát azért,
hogy kevesebb legyen a szemét a
köztereken. Ezek az emberek bíznak
abban, hogy kevesebb lesz az olyan
váci is, aki azt érzi helyesnek, ha
jöttében-mentében elejti, ami számára felesleges, akit nem zavar, ha
a kisgyerekek az ő házi kedvencének
ürülékébe lépnek fogócska közben,
vagy aki jó megoldásnak látja, ha a
használt gumiabroncsát a deákvári
vízfogóba hajítja.
Reméljük, idővel tényleg a szemetelők lesznek kevesebben, és nem a
szemétszedő akciók számát kell majd
tovább növelni.

Természeti értékekben különösen gazdag,

a parton „jó minőségű”, természetes erdők
találhatók, amelyekben jelentős az őshonos, lombos fafajok aránya, az ártéri tanösvény lápja pedig rendkívül gazdag állat- és
növényvilágot rejt viszonylag kis területen.
 Látnivalókban, épített értékekben is bővel-

kedik: pl.: a várfal és Géza király szobra,
Zenepavilon, Országzászló, Hübschl-villa,
Marton László női akt szobra a hajóállomásnál, és a legújabb közkincs a partszakaszon: a 2009-ben felavatott, Seregi
György által készített rendhagyó, rózsás
Szent Erzsébet szobor a kompkikötőnél.
A külföldiek és a helyiek által is igen köz-

annyian mindenkor megtehetünk, és
sürgősen meg is kell tennünk: szelektív
hulladékgyűjtés, spórolás az ivóvízzel
és az energiával, természetes alapú mosószerek használata, áttérés a modern,
mosható pelenkára, komposztálás. Ne
engedjük, hogy beváljon a sötét jóslat, miszerint unokáink már csak a
benzinéhez hasonló literenkénti áron
juthatnak majd tiszta ivóvízhez!

kedvelt bringaút, amely végighúzódik a
váci Duna-parton, valójában a kontinens
egyik kiemelt kerékpáros útvonalának, az
Eurovelo 6-nak a része. Ezen belül is az
egyik legnépszerűbb szakasz részét képezi a váci, az ún. Duna-menti kerékpárút
négy országon halad keresztül, a Feketeerdőtől (Donaueschingentől) egészen a
Fekete-tengerig (Constantáig) halad.
 M. J.

12 | Váci Hírnök | 2013. ÁPRILIS | XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

Váci Hírnök | 2013. ÁPRILIS | XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM | 13

KULTÚRA

PROGRAMAJÁNLÓ

Színházat avattak és történelmet írtak
Két nagysikerű gálaelőadással nyitotta meg kapuit
a Váci Dunakanyar Színház.
A Csányi körúti régi mozi épületben
a protokolláris megnyitón Harrach Péter
országgyűlési képviselő köszöntötte a
jelenlévőket és kívánta a sikeres előadások sorát a színháznak.
Avató beszédében Fördős Attila
felidézte az ünnepélyes megnyitóig
megtett út jelentősebb mérföldköveit,
kiemelve Góczán Zsolt hosszú éveken
át folytatott kitartó munkáját. A polgármester ismertette a váci kulturális
élet közelmúltjának sikereit, majd a
színházi élet és a művészet jelentőségét
hangsúlyozta.

KIS DOMONKOS MÁRK
ügyvezető igazgató
Elsődleges dolgunk az, hogy mindenkihez eljuttassuk ezt a nagyszerű hírt: miszerint színházunk van.
Igen, színházunk, mert a színház
mindenkié.
Célunk, hogy ebben a mai rohanó, gazdasági nehézségekkel, romló
erkölcsi normákkal terhelt világban
igényesen is tudjunk szórakoztatni.
Az embereknek elérhetővé tegyük a
kulturált kikapcsolódást, valamint a
gondok feledését legalább arra a néhány órára, amit eltöltenek nálunk.
Hosszabb távú terveink egyike a
társulattal rendelkező kőszínház megteremtése. Ezt segíti elő a befogadó
színházi mivolt, mivel a következő

A folytatásban felolvasták Pankotay
Péter – jelenleg az Egyesült Államokban
rendező – művészeti igazgató köszöntőjét
majd Kerényi Imre színháznyitást üdvözlő üzenetét. Ezt követte Pankotay Péter
összeállításában és Ruzicska László rendezésében a váci és meghívott művészek által
előadott verses-zenés-táncos-prózai gálaelőadás, melynek végén Kis Domonkos
Márk színházigazgató beszédébenhosszú
köszönőlistával említette meg mindazokat, akik nélkül nem jöhetett volna el Vác
művészeti életének e jelentős pillanata.
Az igazgató színpadra szólította a városi
1-2 évadban fel
tudjuk mérni a
közönség igényét és így felelősségteljesen
t u d j u k m aj d
kialakítani a
társulatot és a
repertoárt.
Ez történelmi lépés és hatalmas
felelősség. A Duna bal partján egy
város és annak vezetősége összefogott
és azt mondta: egyetlen kiút van ebből
a gazdasági és morális válságból, ha
teszünk ellene. A nincs más hátra,
mint előre szellemében létrehozta a
Váci Dunakanyar Színházat. Ezzel történelmet írt, mint ahogy minden egyes
néző történelmet ír azzal, hogy jegyet
vált és ellátogat az előadásokra.

A Forte Fotóklub bemutatkozó kiállítása
A Madách Imre Művelődési Központ Átrium Galériájában nagy
érdeklődés mellett nyitották meg a néhány hónapja alakult Forte
Fotóklub bemutatkozó kiállítását.
A máris hazánk egyik legnagyobb
taglétszámával büszkélkedő klub összesen közel nyolcvan amatőr és proﬁ fotós
alkotását tárja a látogatók elé. A megnyitón egy 1991-es díjnyertes Forte-reklám

levetítése után Fördős Attila köszöntötte
a megjelenteket, és bejelentette: kezdeményezni fogja, hogy a korábban
a Petzval József Fotótörténeti Gyűjteménynek helyet adó Ősz utcai épületet
a város vásárolja vissza, és ez legyen
állandó és időszakos fotós kiállítások
helyszíne. A polgármester ajándékkal
is meglepte a fotóklub létrehozásában
főszerepet vállaló Cservenák Pétert. A
kiállítást Fejér Zoltán fotótörténeti szakíró nyitotta meg, majd Cservenák Péter
köszönte meg mindazok segítségét, akik
közreműködtek a gazdag anyagú tárlat
létrehozásában. A megnyitón prózai és
verses művek előadásával közreműködött Fehérvári Fruzsina és Smál Gábor,
a Fónay -HUMÁNIA-Társulat tagja.

Május 24. péntek 19 óra,

MESEMOZI

Nemzetközi
Akusztikusgitár Fesztivál

Május 11. szombat 16 óra,

Fellépnek:
Steve Boughman ( USA), Carlos Dorado (
Argentína),
Szátvári Csaba (Erdély)
és Szabó Sándor
A belépőjegy ára elővételben: 1.200 Ft,
az előadás napján: 1.500 Ft

MÁJUSI PROGRAMAJÁNLÓ
Május 16. csütörtök 19 óra,

Koncz Zsuzsa koncert
Közreműködnek: Závodi Gábor billentyű,
Tiba Sándor – dob, Maróthy Zoltán – gitár,
Lengyelfy Miklós – basszusgitár.
A belépőjegy ára: 3.400 Ft

Május 26. vasárnap

Városi Gyermeknap
A részletes program megtekinthető lapunk
16. oldalán!
Május 18. szombat 15 óra,
kamaraterem

kőszínház megálmodóját, Góczán Zsoltot, aki nagy ünneplés közepette vette
át munkájáért az ajándékot és köszönetet
mondott, amiért terveit megvalósíthatta.

GÓCZÁN ZSOLT
produkciós
és működési igazgató
„A Váci Dunakanyar Színház létrejöttét a karitatív munka és a lokálpatriotizmus jellemezte.
Tavaly nyáron vette át az épületet
a Fónay HUMÁNIA Társulat és egy
év sem kellett ahhoz, hogy a romos
épületet kitakarítsuk, és közben elindulhattak a próbák. Majd 2012 novemberében megalakult a Váci Dunakanyar Színház, lett honlap, műsorterv,
plakát, öltöző, ruhatár és minden,
ami a színházi közönség fogadásához
szükséges. Közben addig ismeretlen
emberek kopogtak be hozzánk, segítségüket felajánlva. Egy mosodás
hölgy elvitte és tisztára mosta az ösz-

Kocsis György népdalénekes estje

A pénteki hivatalos színházavató zárásaként a közreműködő színészek együttesen
adták elő Petőﬁ Sándor a színészmesterség
nagyszerűségéről írt költeményét.
szes függönyt,
mialatt mások
festéket és kétkezi mu n k át
ajánlottak fel.
A megnyitón
döbbentem rá,
történelmet írtunk, hisz létrehoztuk Vácon az első színházat. Ezt
a színházat nem magunknak hoztuk
létre, hanem a városnak. Ráadásul
egy hosszú válság közepén. Másutt
bezárnak a teátrumok, Vácon nyílt
egy új, és e hírre még minisztériumi szinten is felkapták a fejüket. A
jövőben a Váci Dunakanyar Színház
is őrzi Kopetty Lia és Kautzky Ervin eszmeiségét melynek lényege az
emberközpontúság.”

Közreműködnek: Kocsis György országos
minősítésű citerás és népdalénekes, Zsuzsa
Mihály előadóművész, aranykoszorús
nótaénekes, László Imre Nótakör.
Kísér: Szijjártó József klarinétművész
A belépőjegy ára: 400 Ft

lehet ismerkedni, hanem Pápai Erika
színművésznővel is, aki szívesen válaszol a
váci színház nézői által feltett kérdésekre.
Az előadás Alessandro Baricco
engedélyével a SIAE és a Hofra Kft.
közvetítésével jött létre. www.hofra.hu. Az
eredeti műből részletek hangzanak el.
Jegy ára: 1900 Ft

mutatni, és aki minden sejtjében, minden percében anya. Mert tudja és érzi,
a gyermek ajándék. A legnagyobb, amit
az élet adhat.
Boldog vagyok, hogy Emma nekem
megadatott. Tudom, bármit képes vagyok
megtenni, hogy boldog, kiegyensúlyozott emberré váljon. De hogy jó anya leszek-e? Vajon
képes leszek mindarra, amire Édesanyám?
Lesz mindig türelmem, energiám? Életem
legnagyobb kihívása ez, és csak remélhetem,
hogy mire nagymama leszek, a lányom is azt
gondolja majd, én is úgy szeretném csinálni,
ahogyan az én jó anyám.
Május első vasárnapja és az élet minden perce éltesse a jó anyákat, kívánok
melléjük jó apákat (nagyon fontos!), és
olyan gyermekeket, akik megbecsülik fáradozásukat!
Michalik Judit

A Rajkó Talentum
Alapfokú Művészeti Iskola
évzáró gálaműsora
Művészeti vezető: Bordás Péterné
A belépőjegy ára elővételben: 800 Ft,
az előadás napján: 1.200 Ft

sztepp kemény kopogós ritmusa, a balett
ﬁnom mozdulatai, de akár a cigánytáncok
táncra buzdító motívumait is bemutató
„everdance stílus”.
Jegy ára: 2700 Ft

Május 5. vasárnap 19 óra

Alessandro Baricco: SELYEM
című művet előadja Pápai Erika.
Május 11. szombat 19 óra

Meskó Zsolt:
Szerelmem, Sárdy

Anyák napi gondolatok
Friss az élmény, a gondolatok csak úgy
kavarognak. Alig egy hónapja lettem anya,
kislányom március végén született. Május
utolsó vasárnapján mindig felköszöntöttem
édesanyámat, akit tiszta szívemből szeretek, akihez mindig fordulhatok, aki mindig
a jó útra terelt, és akinek a legtöbbet, az
életemet köszönhetem. Emberi értékeivel
mindig tisztában voltam, de csak most
kezdem kapisgálni, milyen felbecsülhetetlen értékű munkát végzett.
Mert anyává válni egy természetes, biológiai folyamat. Aki testileg érett rá, képes
gyermeket szülni. De jó anyának lenni,
nos, az nem csak testet, hanem szívet és
lelket kíván. Kell hozzá megingathatatlan
szeretet, türelem, önfegyelem, jó ösztönök,
kitartás, következetesség, magabiztosság,
őszinteség, nyitottság, és sorolhatnám, mi
még. Egy teljes ember, aki képes jó példát

Hegedűn közreműködik: Horváth János,
zeneszerző: Bella Máté.
Szerelemről, vágyakozásról, szenvedélyről
és elszalasztott lehetőségekről mesél
líraian a szerző. Pápai Erika előadása
Baricco sikeres könyvének interpretálása.
A történetet Baricco nyelvezete teszi
varázslatossá. Leírásai szinte minden
érzékszervet megérintenek, az olvasót
elvarázsolja, és belefeledkezik a
meseszövésbe. Olyan, mint valami régi
mesemondó, csak a hangjával is képes
lebilincselni a közönségét. Ez nem regény.
Nem is elbeszélés. Ez egy történet.
Olyan férﬁról, aki beutazza a világot, s
a végén egy szeles tó partján ül egész
nap. Mondhatnánk, szerelmi történet.
De ha csupán az volna, nem érné meg
elmondani…
Az előadásban Vereczkey Szilvia
textilművész munkái szerepelnek,
amelyeket meg is lehet tekinteni az
előadás után. De nem csak a selymekkel

Május 18. szombat 19 óra

Everdance Táncszínház:
Dance Peron
Az állomás ritmusa, táncmű két
felvonásban
Az Everdance Táncszínház előadásaiban
megtalálható minden, ami tánc, minden,
ami zene, minden, ami élet, lüktetés.
Bátran, de nem tolakodóan, látvány-,
hangzás- és ritmusvilágában egyedülállóan
gazdagon ötvözi a magyar néptánc, a step,
a balett, a jazz, a társastánc, showtánc
elemeket. Az előadás egyfajta világutazás
táncban elbeszélve. Az előadásban kellő
ﬁnomsággal ötvöződik az autentikus
néptáncra épített kalotaszegi legényes, a

KIÁLLÍTÁSOK
Május 3. péntek 18 óra, Emeleti Galéria

Danielle Sablon festőművész
és Gáll Gregor szobrászművész
kiállítása
A tárlat megtekinthető június 3-ig.
Május 10. péntek 18 óra, Átrium Galéria

Gerengay Gusztáv fotókiállítása
Június 2. vasárnap 16 óra,

VÁCI DUNAKANYAR
SZÍNHÁZ
MÁJUSI ELŐADÁSAI

Zenés napló egy felvonásban, előadja:
Derzsi György
Történet egy eltitkolt szerelemről, az
életen át tartó rajongásról, egy ﬁatal
művész magára találásáról. A darabban
olyan dalok csendülnek fel, mint például:
Nagy árat kér a sors a boldogságtól;
Adj, Uram Isten; Nagyapám húszéves
volt; Londonban, hej…; Rózsalevél;
Hazámba vágyom, Hej fellegek, fellegek;
és még számos részlet Sárdy János által
fémjelzett ﬁlmekből és operettekből.
Jegy ára: 1900 Ft

Tükröm, tükröm
színes, amerikai fantasy, 106 perc,
Díjtalan!

Május 25. szombat 19 óra

Mahó Andrea önálló estje:
Varázslat
Zongorán kíséri Bíró Péter zongoraművész
Az előadásban musicalrészletek, magyar
és világsikerek és operettdallamok
csendülnek fel.
Jegy ára: 1900 Ft

A tárlat megtekinthető június 5-ig.
Szervező:
Madách Imre Művelődési Központ
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: (27)316-411, (27) 518-200, Jegypénztár:
(27) 518-206
informacio@mimk.vac.hu,
www.mimk.vac.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Május 26. vasárnap 9.30 óra

A halhatatlanság
országa
Népmese bábokkal
Gazdag népmesekincsünk
szimbolikusan az emberi élet valós
céljait, küzdelmes feladatait és az
odáig vezető út nehézségeit tárja
elénk. Mesénk főhősét az emberiség
örök misztériuma hajtja: létezik-e
az Örökélet - Halhatatlanság
Országa? Királyfink hosszú útja során
csodatevők segítségével végül célba
ér. Sokáig mégsem tudja élvezni
az időtlenséget, erős honvágya
miatt visszatér meglátogatni apját,
anyját. Ám míg ő Halhatatlanság
országában néhány napot tölt el,
addig a földön több ezer esztendő
szalad el. Ezért szüleit sem találhatja
meg, s az elárvult királyfira ekkor
rátalál még az öreg Halál is. Végül a
Halhatatlanság országának királynője
és a Halál küzdenek meg egymással a
királyfiért…
Jegy ára: 990 Ft
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HAJRÁ VÁC!

SPORT

HASZNOS

Váci utánpótlás körkép
Végéhez közelednek az utánpótlás csapatok számára kiírt küzdelmek. A két legnépszerűbb sportág legmagasabb osztályban harcoló ﬁataljainak szereplését tekintjük át.

Sporthírek
röviden
Asztalitenisz
 A Váci Reménység SE NB I-es csapata az elmúlt két fordulóban egy-egy nagyarányú győzelmet és vereséget könyvelhetett el. A mieink előbb a bajnoki címért
küzdő zuglóiak ellen idegenben kikaptak
16:2-re, majd hazai asztaloknál 18:0-ra
győzték le a sereghajtó mohácsiakat.

Evezés
 A Vác Városi Evezős Club egyesület
hivatalos weboldalán megjelent információ szerint a Magyar Evezős Szövetség
pontszámítása alapján az elmúlt esztendőben az „A” kategóriás klubok közül a
versenyeken elért eredmények alapján
a mieink szerezték a legtöbb pontot. A
váciak eredményes 2012-es szereplésének köszönhetően előzték meg a
csepeli és a győri egyesületet.

Futsal
 A Váci Futsal SE NB II-es együttese
veretlen maradt a bajnokság utolsó
három fordulójában. Herédi Attila edző
tanítványai a BEAC ellen idegenben
7-7-es döntetlent értek el, majd hazai
környezetben előbb az Asterix SC
gárdáját verték 7-2-re, majd a MAFC
ellen 3-3-as döntetlennel zárták a
pontvadászatot. A mieink a 13 csapatos
mezőnyben a 7. helyet szerezték meg.

Kézilabda
 A Váci NKSE NB I-es együttesét
a távozó Gulyás István helyett Ottó
Katalin irányítja a bajnoki év végéig.
Csapatunk az elődöntőben esélytelen
volt a győriek ellen. A bronzmérkőzések
közül az idegenben játszott meccsen
négygólos vereség, a hazain ugyanilyen
különbségű váci győzelem született.
A Váci KSE az alsóházi rájátszásban
a 7-11. helyért vívandó csatákban lép
pályára. Lapzártánkig a mérkőzések
felén van túl a csapat, mérlege: két-két
győzelem és vereség.

Labdarúgás
 Dunakanyar-Vác NB II-es felnőtt
csapatának nem jogerősen visszavont
versenyengedélyéről előző számunkban
beszámoltunk. Ezt követően a licencmegvonás érvénybe lépett, és a harmadik
bajnoki mérkőzésre sem állt ki a csapat.
Így a váciakat kizárták a bajnokságból, a
játékosok eligazoltak más együttesekhez.

Fotó: Fehér Viktor

A női kézilabdázók NB I-es junior
bajnokságában sem az alapszakaszban,
sem a felsőházi rájátszásban nem szereztek a váciaknál több pontot a riválisok. Ottó Katalin edző tanítványai
(képünkön) a versenykiírás furcsasága
miatt azonban „csak” a bronzérmet
szerezték meg. Ugyanakkor ez a csapat
megnyerte a korosztály számára kiírt
kupasorozatot.

Eredmények
Női kézilabda NB I
Váci NKSE – BSE ____________ 33-26
Veszprém – Váci NKSE _______ 29-27
Győr - Váci NKSE ____________ 39-16
Váci NKSE - Győr ____________20-30
Érd - Váci NKSE _____________ 27-23
Váci NKSE – Érd ____________24-20
Férﬁ kézilabda NB I
Cegléd - VKSE _______________ 20-19
VKSE – Pécs_________________ 26-24
Orosháza - VKSE ____________ 21-22
Balatonfüred - VKSE _________ 32-21

Vízilabda
 A Váci Vízilabda SE másodosztályban szereplő hölgykoszorúja a 6-9.
helyért vívott rájátszásban hazai medencében előbb Honvéd Pesterzsébet
ellen súlyos, 27-8-as vereséget szenvedett, majd a pozsonyiaktól is kikapott
14-10-re.
A klub OB II-es férﬁegyüttese az
ötcsapatos csoport 3. helyén zárta az
alapszakaszt, miután a debreceni záró
fordulóban két vereséget szenvedett:
a hazaiak ellen 18-2-re, a Cegléddel
szemben 12-9-re maradt alul.

Az ifjúságiak élvonalbeli bajnoki sorozatában négyes holtversenyben kezdhették
a mieink a dobogós helyekről döntő rájátszást. Itt a váciak ötvenszázalékos mérleggel zártak, miután a Debrecent megverték,
a Győrrel megosztoztak a pontokon, míg a
bajnok Fraditól kikaptak. A klub serdülői
Nyári József edző vezetésével bejutottak
az országos döntőbe, amely során május
közepén körmérkőzéses formában dőlnek
el a végső helyezések.

A város férﬁklubja újonc az első osztályban, de egyre eredményesebben szerepelnek ﬁataljai az utánpótlás sorozatokon.
A Váci KSE Nemes Tibor által vezetett
junior gárdája bravúros szerepléssel jutott
a középső négyes rájátszásába, és végül a
bajnokság 8. helyét szerezte meg.
Csupán egy hellyel hátrébb zártak a
klub Horváth László irányított iﬁstái.
Ők megnyerték az alsóházi rájátszást. A
serdülők (Tóth Árpád és Sebestyén Gyula
gárdája) a még jelenleg is zajló alsóházi
rájátszás mezőnyében érdekeltek.
Miközben a váci proﬁ futball eltűnt
a városi sportkínálatból, a Vác Városi
Labdarúgó SE négy korosztályban is a
legmagasabb osztályban játssza mérkőzéseit. A 19 évesek (U19 – edző: Herédi
Attila) 24 találkozó után 33 ponttal a 8.
helyen állnak. Az U17-es csapat (edző:
Kovács Péter) szerényebb eredményekkel jelenleg a 15. a tabellán. A Greff
Ádám által irányított U15-ös gárda a 13.
pozíciót foglalja el. A 13 évesek csapata
pedig (edző: Szél József) az említett
gárdák közül a legelőkelőbb, 6. helyen
áll jelenleg. Utóbbi két korosztályban két
csoportban folynak a mérkőzések.

Képviselői
fogadóórák

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

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

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

Magyari József
kitüntetése
Értékes szakmai kitüntetésben
részesült az Árpád Fejedelem
Általános Iskola igazgatója,
Magyari József.
Az iskolai testnevelésben és diáksportban kifejtett több évtizedes eredményes tevékenységéért, a hazai és
nemzetközi versenyeken eredményesen
szereplő ﬁatalok neveléséért, valamint
az olimpiai eszme terjesztése érdekében
kifejtett kimagasló tevékenységéért „Az
Év Testnevelője” elismerésben részesült
Magyari József, az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója, atlétaedző.

Polgármesteri
fogadóóra

Kiss Zsolt
Vác 6. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap első keddjén
17:00-19:00
Helye: Madách Imre
Művelődési Központ
Mokánszky Zoltán
Vác 7. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap 2. hétfőjén
14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda
Schmuczer Istvánné
Vác 4. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden páros hónap első
hétfőjén 18:00
Helye: Madách Imre
Művelődési Központ
Váradi Iván Attila
Vác 5. számú választókerületének
képviselője
Ideje: minden hónap első hétfőjén
17:00-18:00
Helye: Földváry Károly
Általános Iskola

Központi
orvosi ügyelet
Országgyűlési
képviselői
elérhetőségek

Elhunyt
Kolossa István
Nagy veszteség érte városunk
sportéletét: 78 esztendős korában
elhunyt Kolossa István, a váci
vízilabdázás apostola.
Kolossa Pista bácsi mintegy
másfél évtizede kezdte el fejleszteni a váci vízipólót. Több száz
tanítvány ismerkedett meg irányításával a sikeres magyar sportággal. Tevékenysége elismeréseként
2010-ben megkapta a Vác Város
Sportjáért kitüntetést.
Emlékét örökre megőrizzük.

Bábiné Szottfried Gabriella,
országgyűlési képviselőasszony
Telefon: 20/444-9298
Email: babi.gabriella@parlament.hu

Ügyfélfogadás az
okmányirodában
Hétfő: 8:00-20:00
Kedd: 8:00-20:00
Szerda: 8:00-20:00
Csütörtök: 8:00-20:00
Péntek: 8:00-20:00
Ebédidő: 12:30-13:00

Jávorszky Ödön Kórház
(tüdőgondozó épülete)
A városi ügyelet a 620-691-es telefonszámon vagy a 620-620/1465-ös
melléken érhető el.
Ügyeleti idő:
Hétfő, kedd, szerda, csüt.: 19:00-7:00,
Hétvégén: péntek 16:00-tól hétfő 7:00-ig
Ünnepnapon: az ünnepnapot megelőző nap 19:00-tól az utána következő
nap 7:00 óráig.

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

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
2013.05.08. • 2013.05.18. • 2013.05.28.
Benu Gyógyszertár | 2600 Vác, Zrínyi utca 9. | 27-501-385
2013.05.09. • 2013.05.19. • 2013.05.29.
Fekete Kígyó Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338
2013.05.10. • 2013.05.20. • 2013.05.30.
Alsóvárosi Gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157
2013.05.11. • 2013.05.21. • 2013.05.31.
Deákvári Gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
2013.05.12. • 2013.05.22. • 2013.06.01.
Központi Gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
2013.05.13. • 2013.05.23. • 2013.06.02.
Vácz Remete Gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997
2013.05.14. • 2013.05.24. • 2013.06.03.
Gyöngyvirág Gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343
2013.05.15. • 2013.05.25. • 2013.06.04.
Duna Gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27-501-415
2013.05.16. • 2013.05.26. • 2013.06.05.
Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27-306-190
2013.05.17 • 2013.05.27 • 2013.06.06.
Váci Levendula Gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a | 27-301-367

Születések:
Dian László és Garancz Anett
gyermeke: Zalán, Pápa Dávid és
Rusvai Zsóﬁ a gyermeke: Máté,
Kovács Zsolt és Bozsik Mária
gyermeke: Katinka Júlia, György
Attila és Vereb Tímea gyermeke:
Luca, Vigh Mihály és Rátz
Katalin gyermeke: Zselyke, Erdei
András és Füle Ildikó gyermeke:
Sebestyén Zalán, Csala Zoltán és
Bacskó Orsolya gyermeke: Milán,
Nagy Gergely és Virányi Veronika
gyermeke: Zétény, Bátkai András
és Békési Brigitta gyermeke:
Benedek, Bocsi Gábor és Tari
Adrienn gyermeke: Gábor, Péter
Csaba és Lukács Kinga gyermeke:
Zoárd, Bocsi Gábor és Tari
Adrienn gyermeke: Gábor, Antal
Dávid és Zságer Anikó gyermeke:
Fanni Jázmin.

Házasságot kötöttek:
Pusztai László és Varga Brigitta,
Pusztai Roland és Krajcsir Bernadett,

Oroszi Sándor és Prekopa Beáta,
Tóth Zoltán és Csabányi Gyöngyvér,
Kovács Tamás és Novák Judit,
Rádai Róbert és Vargyasi Anikó.

Halálesetek:
Kecskeméti Imre (1954), Pálmafy
István (1956), Kerti István
(1951), Mihály Mária Magdolna
sz: Kolumban Mária Magdolna
(1945), Sziklai Istvánné
sz:
Morován
Magdolna
(1936),
Simon Lajosné sz: Varga Jolán
(1939), Sándor László István
(1935), Nadrai Mária (1939),
Rácz Imre (1934), Bocsi Ottóné
sz: Érchegyi Zsuzsanna (1968),
Jobbágyi Istvánné sz: Petényi
Margit (1947), Domokos József
(1948), Tóth Zoltán (1951), Vancsó
Edvárdné sz: Pataki Erzsébet
(1924), Kovács Istvánné sz: Busai
Julianna (1939), Mravik Árpád
Miklós (1948), Lukács Zoltán
(1989), Varga Lajosné sz: Csitári
Veronika (1942), Králik István
(1950) Varga Dániel (1937).

