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HOL
járunk?

S

zép volt fiúk, még szebb lányok! Váci kézilabdázóinkat
érdemes figyelemmel kísérni! Még leírni is különös, mindkét csapatunk NB I-es: a hölgyek és az urak is ősztől
piros-kékben a legmagasabb osztályban küzdenek. Az
elitben. Ahol nemritkán tízszeres költségvetésből és hatszor nagyobb
városok szerepelnek. Jövőre Európa legjobb csapatainak kell
eljönnie Vácra, mert egy Pick-Szeged, vagy MKB Veszprém
múltját, jelenét tekintve nem túlzás sztárokról beszélni. Aláhúzom,
nem meghívásra, amolyan buli meccsre jönnek. A Duna partján
bajnoki mérkőzésen izzadni, ütközni kell, gólok és pontok reményében, ahol ez alatt vagy szerencséjük lesz, vagy nem. Ott tart Vácon
a kézilabda, ahol e tekintetben (női-férfi NB 1) egyetlen magyar
város sem.
Közben futsalcsapatunk is a legmagasabb osztályba jutott. Ha
minden évben ennyit haladunk előre, sportos kollégánk a csarnokból
lassan csak aludni jár haza. Emiatt persze senki sem szomorú. Ha
már fiúk-lányok ilyen kicsi városban ilyen nagy sikerekre képesek,
a mi dolgunk, hogy bírjuk torokkal, indulás előtt meglegyen a
piros-kék sál, zászló és rosszabb napokon se szidjuk hazafelé saját
csapatunkat. Ez persze csak akkor van így, ha valaki egy közösségben nemcsak néző, hanem szurkoló.
A kezdő sípszóig pihenhetnénk egy keveset szurkolás ügyben,
mondhatni júliusban jegelhetnénk a témát, de kezdődik az Olimpia. A teljesség igénye nélkül visszatekintve a cikk írója nem sorolja,
kiért izgulhattunk, hány olimpikonra, világbajnokra és sport sikerre
lehettünk büszkék Vácon (A nemzet sportvárosában), mert igen
röstellné, ha kifelejtene valakit. Ugyanakkor Puskás és Albert hazájában van némi hiányérzet így június tájékán. Az „A,” „B,”
„D,”„E,” vagy „F” csoport beosztását böngészve fájdalmas leírni,
a magyar labdarúgó-válogatott negyven éve nem jutott ki Eb-re!
Némi vigasz, négy év múlva ott leszünk. Nem árt, ha addig a
trénerek körbenéznek a váci kamaszok között, és halkan teszem
hozzá, talán az sem baj, hogy a következő Eb-re bővítik a mezőnyt.
Ui: A magyar népegészségügy adatait tekintve a drukkolás mellett
azért az sem árt, ha mi is mozdulunk. A Fut a Vácon minden
évben indulhatunk, s bár a legtöbben nem leszünk NB I-esek és
olimpiai bajnokok, viszont mint tudjuk, az sem utolsó, ha egy életen
át be tudjuk fűzni a cipőnket.

 Annyi biztos, hogy Vácon, de a helyszín pontosabb meghatározását Öntől várjuk. A helyes megfejtők között ajándékot
sorsolunk. Ha tudja a választ, írja meg nekünk e-mailben, vagy levélben, az estv@estv.hu vagy a 2600 Vác, Kossuth u. 21.
címek valamelyikére. Köszönettel: Váci Városimázs Kft. Előző számunk játékának győztese: Rigó Jánosné, a helyes
megfejtéshez és a nyereményhez gratulálunk! E havi feladványunk megfejtéseit szerkesztőségünkbe július 10-ig várjuk.
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Trianoni
veszteségeinkre
emlékezett a város

Vastaps és gratuláció
 A Duna-parton rendezett családi
napon a közönség és a városvezetés
együtt ünnepelte a sikeresen szereplő
váci csapatokat.

Az 1920-as trianoni szerződés 92. évfordulójára emlékeztek a váciak a Duna-parti Ereklyés Országzászlónál a
Nemzeti Összetartozás Napján.

Pető Tibor alpolgármester kitért a békediktátum körülményeire, következményeire. Célként jelölte meg,
hogy a 15 milliós magyarság összekovácsolódjon és gazdaságilag, morálisan megerősödjön. Mint mondta: feladatunk, hogy az összetartozás
jegyében dolgozzunk azért, hogy a
nemzeti tudat eszmeisége általánossá
válva meghatározza gondolkodásunkat.
Megemlékező beszédében dr. Duray
Miklós író részletesen szólt a megcsonkolt magyarságon ejtett sebekről, a Trianon okozta fájdalom múlhatatlanságáról. Emlékeztetett ezek
máig élő következményeire, majd
csodálattal adózott a szétszakított
nemzet hőseinek példamutatására,

kitartására. Felhívta a figyelmet többek között az államhatárokon átívelő
nemzetpolitika aktualitásaira, a
nemzeti egység eszmei és gyakorlati
fontosságára.
Az emlékező szavakat a FónayHumánia-Társulat műsora követte
Nábelek Anita és Smál Gábor előadásában A Duna-parti megemlékezés
végén a jelenlévők koszorúk és virágok elhelyezésével, valamint gyertyagyújtással emlékeztek meg 1920. június 4-ről, majd közösen elénekelték a
Szózatot.
Ezt követően a Városi Emléknap zárásaként a Fehérek templomában tartott hangversenyen a Váci Szimfonikus Zenekar Erkel Ferenc és Liszt
Ferenc egy-egy művét adta elő.

Fördős Attila polgármester, Mo
kánszky Zoltán, sportot felügyelő alpolgármester és dr. Beer Miklós megyés püspök elismerő mondatai után
elsőként fiatal vízilabdázóink bronzérmes tehetségei vehettek át érmeket.
Ezt követően a női kézilabdások kupaérmét ünnepelték a jelenlévők, majd
következtek a váci bajnokcsapatok.
A  futsalosok és a férfi kézilabdások
már a pontvadászat vége előtt hetekkel biztosították élvonalbeli feljutásukat, így jogosan szólt a vastaps teljesítményükért. Az ünnepeltek nevében dr.
Schoffer Attila, a férfi kézilabdások elnöke mondott köszönetet a város és a
szurkolók segítségéért.

Állásbörze és
munkaerő-piaci fórum
 Többszáz érdeklődő kereste fel a
Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által a Madách Imre
Művelődési Központban megtartott
állásbörzét. A rendezvény keretében
szakmai fórumra is sor került.
Az eseményt a Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése elnevezésű kiemelt uniós projekt
keretében szervezték meg. A délelőtti
állásbörzén több mint harminc munkáltató mintegy félezer ajánlattal fogadta a nagyszámú érdeklődőt. Sza
bolcsi Viktor, a munkaügyi központ
váci kirendeltségének vezetője az
Elektro Szignál Televízió Híradójának
elmondta, hogy az ilyen találkozók
mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak jó alkalom, hiszen közvetlen a kapcsolat és az ügyintézés is
gyorsabb és személyesebb. A résztvevő szakemberek a nap második részében a térségben működő munkáltatók
számára tartottak szakmai fórumot,
ahol a munkaerő-piaci helyzetről, az
aktuális változásokról és az új lehetőségekről tanácskoztak.

Köszönet a „nemzet napszámosainak”

 Vácon több mint ezer pedagógus látja el feladatát. Pedagógusnap alkalmából
nekik mondott köszönetét a város vezetése.
A Városháza tanácstermében a megjelenteket Mártonné Pogány Zsuzsanna,
a Közművelődési és Oktatási Osztály vezetője köszöntötte, majd Fördős Attila
személyes emlékein át idézte fel tanárai odaadó, lelkiismeretes munkáját. A polgármester köszönetet mondott a váci pedagógusoknak, hogy a nehézségek közepette is áldozatos tevékenységükkel nevelik, oktatják a fiatalokat.
A Kisvác-Középvárosi Óvoda kisgyermekei, az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola tanulói, valamint a Selye János Humán és Zeneművészeti
Szakközépiskola Pikéthy Tibor Tagintézményének növendékei kedveskedtek
színvonalas műsorral a jelenlévőknek.

Saját közlekedési
vállalata lehet Vácnak

 Több mint 144 millió forintot nyert
Vác azon az uniós pályázaton, amelynek első fordulójában a települések
közlekedési hálózatának megtervezésére ítélt komoly támogatást a szakminisztérium.
A közlekedési koncepció alapján
megtervezhető Vác hosszú távú helyi
vízi, közúti és vasúti közösségi közlekedése. A pályázatot előkészítő Miskei
Sándorné sajtótájékoztatón vázolta a
közel egyéves munkát igénylő kérelem
megalkotási mérföldköveit, és kitért
arra: amennyiben sikeres lesz az elkészülő tervek alapján a második körben
is városunk, legalább egymilliárd forintos projekt segíthet Vác jelenlegi
közlekedési gondjainak javításában. A
már elnyert pályázat, illetve a megvalósításra benyújtandó projekt tisztán

pályázati forrásból áll, azaz nem kell
települési önrészt bevállalni, és az
egymilliárdos összeghatár akár tovább
is bővülhet.
A tájékoztatón Fördős Attila polgármester elmondta: ennek segítségével
akár önerőből is megoldhatja a város a
helyi buszközlekedést, de jutna forrás
a Duna közlekedési lehetőségeinek kiaknázására, illetve a vasúti aluljárók
korszerűsítésére. Pető Tibor alpolgármester megköszönve Miskei Sándorné
munkáját, reményének adott hangot a
sikeres folytatás kapcsán.

Az ünnepségen „Váci Katedra Pedagógia Díjban” részesült:
– Rusvay Balázsné, az I. Géza Király Közg. Szakközépiskola pedagógusa,
– Tóthné Tesánszky Judit, a Selye János Humán és Zeneművészeti
Szakközépiskola Pikéthy Tibor Tagintézmény pedagógusa,
– Pázmándi Teréz, a Kisvác-Középvárosi Óvoda pedagógusa.
–
–
–
–

„Pedagógus Szolgálati Emlékérmet” kapott:
Szölgyémy Gézáné (Madách Imre Gimnázium)
Csernokné Nagybégányi Enid (Madách Imre Gimnázium)
Kármán Gáborné (Földváry Károly Általános Iskola)
Sági László (Földváry Károly Általános Iskola)
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Vácon történt
Esélyegyenlőségi nap
 Június első napján 11. alkalommal
rendezték meg a fogyatékossággal élő
emberek váci Esélyegyenlőségi Napját.
Az I. Géza Király Közgazdasági
Szakközépiskola énekkarának műsora
után Bábiné Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő köszöntötte a
megjelenteket. Fördős Attila polgármester, a Fogyatékosügyi Tanács elnöke megnyitójában azt hangsúlyozta,
hogy a hasonló kitüntetett napok alkalmat biztosítanak arra, hogy átgondoljuk: miben segíthetünk embertársaink problémáinak megoldásában.
Az ünnepségen átadták a „Nagyszüle-

című zenés mesejátékot láthatta a
nagyérdemű, délután pedig a kutyaiskola bemutatóján meg is simogathatta
a kedvenceket. Emellett lufihajtogató
bohóc, lábbábos előadás várta az érdeklődőket, a városi gyermeknapot a
Kaláka együttes zárta. A kézműves
foglalkozás, a rendőr-, mentő- és tűzoltóautók bemutatója, szirénája tette a
napot teljessé.

Hírek röviden

„Ültessük el
a jövőnket”

 Az I. Géza Közgazdasági Szakközépiskola immár egy évtizede a
Comenius iskolafejlesztési pályázatok
rendszeresen kedvezményezettje.
Az elmúlt évben a környezetvédelmet előtérbe helyező és 11 ország egyegy iskoláját érintő projekt megvalósításához nyert támogatást az iskola. A
két évre szóló projekt számos pedagógus és diák számára teszi lehetővé külországok kultúrájának, mindennapi
életének megismerését. Vácott május
13. és 19. között találkozhattunk az
„Ültessük el a jövőnket” elnevezésű
projekt résztvevőivel.

 Közel 4 millió forintos ráfordítással felújítják a váci Szent Rókus kápolnát. A több mint 270 éves épületen már
tavaly is végeztek javításokat, mert a
belseje nedvesedni kezdett, így halaszthatatlanná vált a kápolna körüli
vízelvezetés kialakítása. Idén a fatorony ablakait cserélik újakra és helyreállítják az ajtók kőkereteit is.

Iskolaátadás

Őket május 14-én délelőtt a Városházán köszöntötte Fördős Attila polgármester, ismertetve városunkat és
annak történelmét. A további programban – amelynek projektvezetője
Fördősné Rozmán Edina, az iskola tanára – nemcsak a város és a Dunakanyar, hanem Budapest nevezetességeinek megtekintése is szerepelt. Az
esemény egyik fénypontja pedig a közgazdasági szakközépiskola udvarán
történő faültetés lesz – mondta el lapunknak dr. Ősi János iskolaigazgató.

Játék és nevetés
teljes napon át

im és én” címmel meghirdetett rajzpályázat díjait, és a Fogyatékossággal
Élő Váci Emberekért kitüntetést is. Az
elismerést ez évben a közösségi kategóriában a Madách Imre Művelődési
Központ munkatársi közössége, egyéni kategóriában Meláth Attila baptista
lelkész kapta meg. A folytatásban Mé
száros Balázs, a Váci Értéktár igazgatója megnyitotta a Parasport Emlékkiállítást, majd a nap hivatalos
megnyitója a Váci Egybehangzó Kórus műsorával zárult. A gyermekeket
játszóház, a felnőtteket szakkonferencia várta. Az Esélyegyenlőségi Nap
során különböző kiállításokat tekinthettek meg az érdeklődők és több, fogyatékossággal élő emberek által alkotott művészeti csoport is bemutatta
műsorát. Az este batyusbállal zárult.

Javítják a Rókus
kápolna épületét

 Nagy érdeklődés övezte a Madách
Imre Művelődési Központ gyermeknapi rendezvényét. Május utolsó vasárnapján sok száz gyermek, sőt felnőtt talált szórakoztató programot.
Az intézmény parkolója újra megtelt az aszfaltrajzversenyen indulók
alkotásaival. A zeneudvaron a „Játékos
tudomány” című interaktív kiállításon a szülők és gyermekeik együtt készítettek óriásbuborékot, kinyitották
az ördöglakatot, míg a bátrabbak megmutatták, milyen seprűn lovagolni a
föld felett egy tükör segítségével. A
színházteremben a Nils Holgersson

 Vác Város Önkormányzata jóváhagyta, hogy a Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátói-pari Szakképző Iskola a Vác-Felsővárosi Refor
mátus Egyházközség irányítása alá
kerüljön.
A megállapodás akkor tekinthető
majd véglegesnek, ha azt a független
közoktatási szakértő is támogatóan
véleményezi, valamint az illetékes
kormányhivatal döntése is pozitív
lesz. A közigazgatási szervezet jóváhagyását követően az önkormányzat és a
Vác-Felsővárosi Református Egyházközség aláírhatja a megállapodást.
(Kép: bernath)

Értéktárnap

 Első alkalommal szervezte meg a
Váci Értéktár – Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény a gyermekeket és felnőtteket egyaránt vonzó rendezvényét, az
Értéktárnapot.
A Pannónia-ház feldíszített udvarán a délelőtt meseolvasással telt, miközben táncbemutatót is láthattak az
érdeklődők. Kiállításra kerültek a Bóbita rajzversenyre érkezett alkotások,
délután ugrálóvár, pereckóstolás, arcfestés, gyöngyfűzés, óriás kifestők és
kirakodóvásár szórakoztatta a nagyérdeműt.

Múzeumok Éjszakája

 Jubilált a Múzeumok Éjszakája.
A rendezvénysorozathoz idén 10. alkalommal Vác múzeumai is csatlakoztak. A kultúrára, szórakozásra igényes
közönséget az intézmények külön zenei programokkal várták. A megyei
fenntartású múzeumok június 23-án
tartják majd meg rendhagyó éjszakai
tárlatvezetésüket és programjaikat.

Kamaraelnök lett
a váci főépítész

 Philipp Frigyest, Vác város főépítészét a Pest Megyei Építész Kamara
elnökévé választották.
Az új megyei kamaraelnök 25. éve
tölti be városunkban a főépítészi feladatkört. Munkáját már korábban is
több fórumon elismerték, az évezredfordulón hazánkban „Az év főépítészének” választották. A tisztújító küldöttgyűlésen az öttagú elnökségbe
választották Boczkó Ákos építészt is,
aki öt esztendeje tagja Vác Város Tervtanácsának.
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DÖNTÖTT A TESTÜLET

Külső forrásokat
kell igénybe venni

Intézményi
racionalizálás
és iskolaátadás

 Munkaterv szerinti tanácskozását május 17-én, tartotta a képviselő-testület. A
nyílt ülés közel hatórás vitáján teljes létszámmal volt jelen a grémium.
Az elfogadott napirendi
tárgysor élén dr. Nagy László
alezredes számolt be a Váci
Rendőrkapitányság 2011-es
tevékenységéről. A folytatásban négy – részben, vagy
egészben – váci tulajdonú
gazdasági társaság (Váci Városfejlesztő Kft., Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft.,
Váci Piac Kft. és Centroszet
Szakképzés-szervezési Non
profit Kft.) mérlegbeszámolóját vitatták meg a résztvevők,
melynek eredményeként az
utóbbi gazdasági társaság
anyagát nem fogadták el. A
városi önkormányzat likviditási jelentéséből kiderült: május közepén közel 1,4 milliárdos negatív számlaegyenleg
mellett likvidhitelből fizette
a város a kötelezettségeit.
A 2011. évi gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló napirend
után az értékvédelmi rendelet módosítása, illetve néhány
elővásárlási joggal kapcsolatos döntés következett, majd
a közművelődési tevékenység
helyi feladatairól szóló rendeletet és a helyben központosított közbeszerzési rendeletet
alakították át. Egy törvényi
előírás szerint hatályon kívül
helyezték az önkormányzati
rendeletekben szereplő szabálysértési rendelkezéseket,
ezt követően pedig a holding
március havi tevékenységéről
számolt be az ügyvezető igazgató.
A volt mozi épületének
hasznosításáról is döntöttek, mely alapján az önkormányzat bizonyos feltételekkel határozatlan időre, ingye
nesen használatba adta a létesítményt a Madách Imre Művelődési Központnak. Miután

Rendkívüli ülés, rendkívüli döntésekkel
Kökény Szabolcs, a Pénzügyi és Adóosztály
vezetője ismertette: a város büdzséje nem
nyújt fedezetet a felújítások önrészére, költségeire, Vácnak ezek finanszírozására külső
forrásokat kell igénybe vennie. Május 10-én,
az önkormányzat teljes létszámban vitatta
meg a négy napirendi pontot, elsőként a
költségvetés módosítását.
A hitelhez jutás feltétele,
hogy a nem kötelező települési feladatokra – a már
megkötött szerződések, kifizetések kivételével – nem
nyújthat támogatást az önkormányzat.
A finanszírozhatóság érdekében a következő önkormányzati döntések születtek:
– az idei költségvetés főösszegei közel 340 millió forinttal csökkentek;
– ennek során csökkentek
a működési kiadások, az önkormányzat fejlesztési és
felújítási kiadásai, felfüggesztésre került az egyéni

választókerületi keretek felhasználása, kevesebb lett a
felhalmozási célokra költhető összeg, illetve felfüggesztésre kerültek a sportszervezetek, kulturális egyesületek
és alapítványok számára folyósított önkormányzati támogatások kifizetése;
– a külső forrás bevonása
érdekében mintegy 700 millió forint értékben kötvény
kibocsátási és hitelfelvételi
folyamat indult el (ez júniusban 600 millióra csökkent);
– a város által birtokolt
Tigáz-részvények – minimum a névérték 40%-án –
értékesítésre kerülnek.

A költségvetési rendelet
módosítását végül 11 támogató szavazattal elfogadták,
majd a külső forrás bevonására tett indítványt – név
szerinti voksolással – egyhangúlag támogatták.

nyes sebességkorlátozás lehetőségei is szóba kerültek.

Júniusban
is ülésezett
a testület

a testület lakó-pihenő övezetté sorolta a Kőhíd úti területet, a napirend utáni felszólalások és képviselői kérdések
következtek.
A folytatásban jóváhagyták, hogy a Váci Értéktár saját költségvetésből biztosított
önrésszel induljon egy szakmai pályázaton. Megtárgyaltak egy-egy donaueschingeni
és järvenpääi látogatásra szó-

ló meghívást és kijelölték
ezekre a váci küldöttségeket.
Az ülés nyílt részének végén a sürgősséggel benyújtott
javaslatok kerültek sorra.
Többek között a költségvetési
intézményekben dolgozókkal
kötendő kollektív szerződés
aláírásával bízták meg a polgármestert, továbbá a Kosdi
út-Lehár út kereszteződésében lévő útszakaszra érvé-

 Teljes létszámban tartotta
meg munkarend szerinti havi
tanácskozását június 14-én,
csütörtökön Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
Az elfogadott napirendi
sorban elsőként a NaszályGalga Szakképzés Szervezési
Társaság Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2011es mérlegbeszámolóját tárgyalták, majd a települési
szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett közszolgáltatást érintő önkormányzati rendelethez érkezett törvényességi észrevétel

A rendkívüli testületi
ülés zárásaként döntöttek
arról, hogy a pályázók közül
melyik cég végezheti el a
volt deákvári laktanya és a
Karacs-kollégium értékbecslését.

került szóba. Ezt követően
gazdasági tárgyú napirendi
pontok következtek: a költségvetési rendeletmódosítás,
valamint a likviditási jelentés.
Rendeletet alkottak a tiltott és közösségellenes magatartások helyi szankcionálásáról és megtárgyalták a
nemzetiségi önkormányza
tokkal kötött együttműködési megállapodás tervezetét is.
A 2012/2013-as tanév előkészítéséről szóló napirend után
elfogadták a holding elmúlt
havi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Tájékoztató hangzott el a
mélygarázs beruházás aktualitásairól, a folytatásban pedig ingatlanügyekkel is foglalkoztak. Az Egyebek témasor ezúttal is a napirend utáni
felszólalásokkal és a képvise-
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Önkormányzati híradó
lői kérdésekkel indult. Óvodai alapító okiratok és a közbeszerzési szabályzat módosítása után önálló képviselői
indítványként szóba került a
tiszteletdíjak kérdése is. A
testület befejezésként zárt
ülésen többek között a Vác
Város Közszolgálatáért és a
Vác Város Egészségügyéért
kitüntetésről is tárgyalt.
Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a munkarend szerint legközelebb július 5-én ül össze.

ja. A megállapodás akkor tekinthető majd véglegesnek,
ha azt a független közoktatási szakértő is támogatóan véleményezi, valamint az illetékes kormányhivatal döntése
is pozitív lesz.

Rendelet a tiltott
és közösségellenes magatartásokról

 A júniusi képviselő-testületi ülésén hosszas és részletes vitát váltott ki a tiltott és
közösségellenes magatartásról és ezek szankcionálásáról
szóló rendeletalkotás.

A zárt üléseken
történt
 A zárt üléseken hozott
döntésekről Fördős Attila polgármester adott tájékoztatást.
Ezek szerint:
– a testület mindkét ülésén
tájékoztatót hallgatott meg a
Közbeszerzési Munkacsoport
és a Beszerzési Munkacsoport
elbírált pályázatairól;
– döntött a Váci Katedra
Pedagógiai Díj, a Vác Város
Közszolgálatáért kitüntetés –
melyet Klucsik Józsefné érdemelt ki – és a Vác Város
Egészségügyéért elismerés –
dr. Áfra Tamás veheti át –
odaítéléséről; – májusban a
mélygarázs beruházással kapcsolatban zajló vitán részt vett
a beruházó bank két képviselője is. A megállapodás értelmében a pénzintézet és a város között közvetlen kétoldalú
szerződés jöhet létre, a két fél
szakemberei pedig kidolgozzák a térfelszín és a köszönőház megvalósításának műszaki
paramétereit.
Ezek
építéséhez a bank 200 millió
forintos új forrást von be.

Interpellációk
és kérdések
 Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testületének május
17-i ülésén a napirend elfogadása előtt dr. Bóth János egyegy interpellációt intézett a
polgármesterhez, illetve a
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság (PEB) elnökéhez. Az
előbbiben az új kórházi főigazgató április 26-án, zárt
ülésen történt kinevezése
kapcsán tett fel kérdéseket.
Mivel Fördős Attila válaszát
az interpelláló nem fogadta
el, a testület szavazott, és
többséggel jóváhagyta a választ. Kászonyi Károly elnök
azokra a kérdésekre felelt,
amelyekben dr. Bóth János

egy, a polgármester által a
Remondis Kft.-nek korábban
átutaltatott kifizetésről érdeklődött. A PEB vezetőjének
reflektálása sem talált elfogadásra az interpellálónál, ám a
testületnél igen.
A június 14-i ülésére dr.
Bóth János három interpellációt nyújtott be a polgármesterhez. Ezek közül kettőben a
kórházban kialakult helyzettel foglalkozott: a főigazgatói
feladatkörrel megbízot sze
mély(ek) körüli vitákról, illetve azzal a céggel, amely a városi érdekeket képviseli az
intézmény átadás-átvételénél.
Fördős Attila válaszait az interpelláló nem fogadta el, a
testület azonban igen. A benyújtott harmadik téma dr.
Maruszki Gábor jegyző értékelése szerint nem minősül
interpellációnak, így arról a
képviselői kérdések sorában
esett szó.
Mindkét hónapban az
Egyebek témasor elején a napirend utáni felszólalások, illetve a képviselői kérdések
kerültek sorra, ezekről részletesen a városi hivatalos
honlapon (www.vac.hu) található összefoglaló.

Rendelet a helyben központosított közbeszerzésekről

 Az Önkormányzat május
17-i ülésén rendeletet alkotott
a helyben központosított közbeszerzésekről, egyben hatályon kívül helyezte a korábbi,
2010-es szabályozást. A rendelet hatálya kiterjed a városi
önkormányzatra, az általa
irányított költségvetési szer-

vekre. (A középiskolák esetében kivételt képez a takarítási szolgáltatás.)
Az elfogadott új szabályozás kiterjed a rendszerben
részt vevő szervezetekre, az
ajánlatkérésre kizárólagosan
feljogosított beszerző szervezetekre, a rendszerhez esetlegesen csatlakozni kívánó
szervezetekre, az adatszolgáltatásra, továbbá a közbeszerzési eljárások menetére. A
rendelet 2012. május 18-án hatályba lépett.

A reformátusoké
lesz a Bernáth
iskola fenntartói
joga

 A képviselő-tesület jóváhagyta, hogy a Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Ven
déglátó-ipari Szakképző Is
kola a Vác-Felsővárosi Református Egyházközség irányítása alá kerüljön.
A testület április 26-i határozatával felhatalmazta För
dős Attilát, hogy az iskolát
érintően az illetékes egyházi
szervezetekkel kezdjen tárgyalásokat az intézmény fenn
tartói jogának átadásáról.
Ezen tárgyalások eredményeként egy megállapodás-tervezet született a felek között,
amelynek elfogadását az önkormányzat szakbizottsága a
jelen lévő tagok egyhangú
szavazatával támogatta. A
képviselő-testületi vitában ellenvetése egyedül Katonáné
Doman Erikának volt, végül
az ő ellenszavazata mellett 14
támogató vokssal került elfogadásra a határozat, így a
polgármester az iskolaátadásról szóló szerződést aláírhat-

Deákné dr. Szarka Anita
aljegyző ismertetőjében hang
súlyozta, hogy a rendeletalkotás törvényi módosulása
következtében adódó kötelezettség miatt szükséges és
többségében korábbi szabályozást emel át. Dr. Jakab
Zoltán konkrét példákat említve az életszerűséget kérdőjelezte meg, majd javasolta,
hogy a tervezet kerüljön normakontroll alá. Ez az elképzelés nem kapott többséget a
szavazás során. Dr. Bóth Já
nos többek között a gyakorlati megvalósíthatóságot vitatta és a bírságolás szabályozását kritizálta.
Véleményt mondott, illetve módosító javaslattal élt a
vitában dr. Bánhidi Péter,
Csereklye Károly, dr. Váradi
Iván Attila és Kiss Zsolt is. A
felvetésekre az előterjesztőn
túl reflektált Fördős Attila
polgármester, továbbá a két
alpolgármester, Pető Tibor és
Mokánszky Zoltán is.
Az elfogadott rendelet az
értelmező és általános rendelkezések után meghatározza az eljárási szabályokat és

a jogkövetkezményeket. Ezt
követi a tiltott és közösségellenes magatartások részletezése, amely a következő fejezetekből áll: a közterületek
rendje, helyi környezetvédelem, állattartás (kiemelten
az ebtartás), a köztemetők
rendje és az önkormányzati
jelképek használata.
A rendelet 2012. június 15én hatályba lépett.

Beszámolt
a rendőrkapitány
 Május 17-én az éves munkaterv szerint sor került a
Váci Rendőrkapitányság elmúlt évi tevékenységéről szóló
beszámoló megtárgyalására.
Dr. Nagy László rendőr alezredes, kapitányságvezető
írásbeli beszámolójának kiegészítéseként ismertette a
várost érintő 2011-es bűnesetek legfontosabb jellemzőit és
adatait. Utóbbiakból kitűnt:
2010-hez képest tavaly 21%-os
növekedés történt, mely növekedés legjellemzőbb oka a
járulékos bűncselekményekben keresendő. Csökkent viszont a vagyon elleni, illetve
a személyek elleni bűncselekmények száma. A kapitány
összegzésként elmondta: több
szegmensben javult a bűnüldözés eredményessége, de
számos területen javulásra
lesz szükség.

Ennek érdekében a közeljövőben a város három területén, Alsóvárosban a Földváry
téren, Deákváron az Újhegyi
úton, Kisvácon pedig a Dózsa György úton körzeti megbízotti iroda létesült, ahová
várják a lakosság jelzéseit is.
A beszámolót végül egyhangúlag fogadta el a grémium.
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Olyan jó, hogy köztünk van
Interjú: Vác város püspökével

Kőtemplomok helyett élő kövekből építsünk templomot
Vigh Mihály | fôszerkesztô | vigh.mihaly@vacholding.hu

Dr. Beer Miklós közel tíz éve áll a Váci Egyházmegye
élén. Püspöksége alatt Vácra költözött az Apor Vilmos
Katolikus Főiskola, mára tizennégy kórházban működik a lelkigondozó szolgálat, de támogatására számíthatott a cserkészmozgalom, az őstermelő és nem utolsósorban az elesett családok. Irányításával az elmúlt
években új értelmet kapott a Credo Ház, az Althann
Ház, a Galamb utcai Oktatási Központ, majd legszűkebb otthonának kapuit is megnyitva, ma már hangversenyeket, látogatókat fogad a Püspöki Palota. Az
egyházmegye vezetőjével Vácról, ifjúságpolitikáról,
egymás iránti felelősségről, és az új evangelizáció
lehetőségéről a Hit évében beszélgettünk.

– Soha nem titkolta, hogy élete egyik
ajándékának tartja, hogy Vácon püspök…
– Meghatározó élmény számomra,
hogy püspökként visszatérhettem oda,
ahol egykori osztálytársaim, sőt tanáraim is élnek. Úgy érzem, különleges
törődés, hogy Vácra helyezett a pápa,
ahol a diákkorom meghatározó éveit
élhettem át.
– Beiktatását követően feladat
akadt bőséggel…
Az első gondolatom – miután megörököltük az intézményeket – a körül
forgott, amiről Szent Péter első levelében olvashatunk: kőtemplomok helyett
élő kövekből építsünk templomot Istennek. Az volt a célom, sőt ma is az,
hogy belakjuk templomainkat és a
külső építkezés helyett a belső, lelki
építkezés kapjon nagyobb hangsúlyt.

– És lett Vácon főiskola…
– Mikor Vácra jöttem, többen vélekedtek úgy, jó lenne a városnak egy
főiskola. Itt állt egy szép intézmény
üresen, miközben a papképzésre alig
volt jelentkezőnk. Húsz-huszonöt kispap sétált a nagy épületben és közben a
váciak közül többen úgy érezték, telhetetlen az egyház. Szívem mélyén reméltem, hogy betöltjük, de bevallom, sokáig nem tudtam hogyan. Zsámbékon
közben leégett az intézmény, a bezárás
hírére egy püspökkari konferencián azt
javasoltam, települjön Vácra a főiskola.
Így is történt, a következő évben már
költöztek.
A megváltozott helyzethez alkalmazkodva új szakokat indítottunk és
folyamatosan igyekszünk a kor igényeihez alkalmazkodni.
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interjú

Dr. Beer
Miklós

megyés püspök
A Váci Egyházmegye
főpásztora,
Vác Város
Díszpolgára		

Esztergomban szentelték pappá,
majd tanulmányait a budapesti
Központi Szemináriumban
folytatta. A Hittudományi
Akadémián avatták teológiai
doktorrá. Lelkipásztori tevékenységét Kőbányán, Szobon,
Márianosztrán, Pilismaróton,
Dömösön, később Esztergomban
végezte. Teológiai tanárként
teljesített szolgálatot az Esztergomi Hittudományi Főiskolán.
Rektorként átvette a szeminárium
vezetését, jelentősen hozzájárult a
szeminárium életének megújulásához. Ezt követően Esztergombudapesti Főegyházmegye
segédpüspöke lett, majd a pápa
kinevezte a Váci Egyházmegye
püspökévé.

Gondoskodni egymásról
– Talán ez a legnehezebb feladat,
hisz soha nem volt ilyen intenzív a vál
tozás, mint napjainkban…
– Nagyon gyorsan változik a világ,
melyben nekem leginkább az fájó, hogy a
falvak elöregszenek. Munkalehetőség
nincs, a mezőgazdaság leépült, nem születnek gyermekek, nem kell fenntartani
iskolát, ezért nem kell pedagógust képezni. Szomorúan összefüggő láncolatok,
remélem, hogy sikerül ezt a folyamatot
megfordítani. Olyan családi vállalkozásokról álmodom, ahol fiatalok kulturált
miliőben és falun élnek, amihez az is kell,
hogy a városi ember az ő munkájuk gyümölcsét válassza. A földművelés nemes
munka, melyben az Úristen munkatársaivá fogad bennünket. Kis országunk úgy
állhat talpra, ha ismét felfedezzük az öngondoskodás lehetőségét.
– A mai nehézségek közepette mind
testileg, mind lelkileg sokan áhítják a
gondoskodást…
– Egy keresztény ember előbb-utóbb
rádöbben, nem véletlenül vannak körülötte szegényebb sorsú, esetleg hátrányos
helyzetű társai. Az Úristen értékelése
szerint csak úgy válhatunk nagyszerű
emberré, ha másokért is teszünk valamit.
A magántulajdonnak mindössze a jogrendben van értelme. A hívő ember tudja: mindent csak kölcsön kapunk. Az
egészségünket, a tudásunkat, a tehetségünket és még a testi adottságainkat is.
Ha ezt egymás javára kamatoztatjuk,
akkor válhatunk igaz emberekké. Az
Úristen ezt várja el tőlünk.
– Karoljunk fel egy családot?
– Két-három éve tapasztalom igazán,
hogy a lakáshitelesek milyen nehéz helyzetbe kerültek. Elveszthetik otthonukat.
Mindenkin nem tudunk egyszerre segíteni, sőt erre az állam és az egyház sem
képes. De ha akad pár család, melynek
nincsenek problémái és hajlandó figyelni
a vele egy utcában élőkre, közös erővel
meg tud menteni egy bajban lévő csalá-

dot anyagilag és lelkileg. Ehhez persze az
is kell, hogy önként és kicsit szerényebben
éljünk.
Széchenyinek
és
Grassalkovichnak is voltak hatalmas jövedelmei, mégsem volt kérdés, hogy másokra is költsenek vagyonukból. Ideje
tisztázni a kérdést, csak magamon akarok segíteni, vagy másokon is? Ez döntő
választás, erre példát ad Jézus Krisztus.
Urunk nem azt kereste, neki mi hasznos
és nem kívánta, hogy neki szolgáljanak.
Ő odaadta értünk az életét.
– Az odafigyelés példája, a beteglá
togatás is? A Váci Egyházmegye az egye
düli, melynek területén valamennyi kór
házban megszerveződött a lelkigondozó
szolgálat.
– A betegek helyzetére való odafigyelés magától értendő ügyünk. Betegek
mindig lesznek, mint ahogy mi is azok
lehetünk. Nagyon fontos az intézményi
ellátás és az egészségügyi dolgozók áldozatos munkája, de ezt önkéntes szolgálattal kell kiegészíteni. A Váci Egyházmegye területén 14 kórház működik. Mára
mindenütt van főállású lelkigondozónk,
az ő jövedelmüket a püspökség saját
költségvetéséből biztosítja. Ott vannak a
betegágyak mellett és segítenek a nagyon nehéz helyzetekben.
– Az egymás iránt érzett felelősséget
fiatalon kell tudatosítani?
– Épp a napokban beszéltem erről,
tanárokkal, nevelőkkel, megosztva pedagógiai meggyőződésemet. A cserkészetet
nagyszerű programnak tartom, mert része minden, ami az ember személyiségfejlődéséhez szükséges. Része a sport, a
játék, a kultúra, a természetközeli élmény
és az egymásra utaltság. Cserkészcsapatom tagjaira a mai napig büszke lehetek.
Egykor egy angol katonatiszt megsejtett
valamit abból, ami az igazi nevelés jelenti:
gyerekekkel együtt lenni, köztük élni a
csodás természetben. Mikor az erdőben
egy tisztáson táborozunk, forrásvizet
iszunk, meghalljuk az erdő hangját, vagy
rácsodálkozunk a csillagos égre, átéljük a

Köztünk
 „Itt a városban kerékpárral
közlekedem vagy gyalog.
Fontosnak érzem, hogy a
találkozások közben egykét szót váltsunk. Érezzék a
hívek, mellettük állok és
képviselem az
egyházunkat. Gyakorta
vonattal utazom Pestre.
Egyik alkalommal a zsúfolt
szerelvényen egy
ismeretlen férfi leszállás
előtt odafordult felém és
csak ennyit mondott:
Püspök úr, olyan jó, hogy itt
van köztünk. Bevallom ez a
mondat jólesett.

teremtés csodáját, ott nem kell magyarázni, hogy Isten alkotta ezt a világot.
Persze a természet közepén mi is figyelünk egymásra, a kicsiket a nagyokra
bízzuk, így válnak felnőtté.
– Manapság a fiatalok a legtöbb in
formációt – részben a nevelést – nem
kisközösségektől, hanem technikai eszkö
zöktől kapják.
– Ha a történelem bármely korszakát
nézzük, mindig meg kellett küzdeni az
új lehetőségek bölcs birtokbavételéért. Új
helyzet volt a földművelés megjelenése,
vagy éppen az írásbeliség. A mi korunkban legszembetűnőbb a hírközlő eszközök robbanásszerű fejlődése. Az internet
hozzátartozik a fiatalok életéhez, abban
kell segíteni őket, hogy arra használják,
amire az való. Az internetet is a Jó Isten
adta nekünk, csak mi most jöttünk rá,
hogy ilyen is van. Szent Pál a következőt
írja: mindent szabad nekem, csak semminek ne váljak a rabjává! Ez autóra, mobilra, internetre is igaz. Használjuk úgy,
hogy egymáshoz közelebb jussunk! A
gyermeknek az új eszköz előtt adjunk
vonatkoztatási rendszert, értékrendet,
etikai oktatást. Ha szilárd erkölcsi alapokat kapnak, nem sodorja el őket a konzumtársadalom. Szent Ágoston már a
negyedik században feltette a kérdést:
könnyebb volt-e más korban keresztényként élni? Később maga megválaszolja:

mindenütt meg kell küzdeni az értékes
életért. Az Úristen lehetőséget ad, de az
erőfeszítést tőlünk várja.
– Közel tíz év után püspöki hivatá
sában a sok teendőt látja, vagy szíveseb
ben gondol arra, mennyi mindent sike
rült elérni?
– Személyiségemből adódik, hogy
néha telhetetlen, türelmetlen, elégedetlen
vagyok. Persze esetenként örülök, de
gyakrabban azon töprengek, nyugdíjig
mit kellene még elvégezni. Sürget az idő,
miközben látom, egyre több a feladat.
Azt is érzem, az emberekben hatalmas a
bizalom az egyházak iránt és nekünk
nem szabad csalódást okoznunk.
– Szabadidős tevékenység? Motoro
zás, kajak, pingpong?
– Sajnos egyre kevesebb az időm, így
maradt a reggeli uszoda és nagyritkán
elmegyek kerékpározni. Sokan feltételezik, miután itt a püspökség gyönyörű
kertje, hogy milyen sokszor kiülök a fák
alá. Erre azt szoktam mondani, bármikor
kiülhetek, és ez a tudat kárpótol.

Új evangelizáció

Az evangelizáció a missziói
küldetés újra tudatosítása.
Szembesülve azzal, hogy az Európai Unió
nem akar tudni keresztény múltjáról, nagyon bátor tett volt, hogy a magyar alkotmány kiáll mellette, annak dacára, hogy
az ország kapott emiatt elég sok bírálatot.
A pápák arra hívják fel figyelmünket, hogy
az egyház létének az értelme a missziói
gondolkodás. Az első apostolok azt mondták „mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk”: találkoztunk a feltámadt Krisztussal. Keresztény életünk nem
magánügy, az evangelizálással nem erőszakos térítésre kell gondolni, hanem arra,
hogy mindennapi életünk hitelességével
gazdasági válság, környezetszennyezés,
munkanélküliség és bármilyen katasztrófa
közepette segítenünk kell, hogy az embereknek reményük legyen.
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Holding mozaik

A szemétgyűjtés
folytatódik
Az országos szemétgyűjtési akcióhoz, (TESZEDD!) Vác is
csatlakozott. Fördős Attila polgármester, Pető Tibor alpolgármester, a Váci Városfejlesztő Kft. több munkatársa – ös�szefogva a várost megtisztítani kívánó emberek csapatával
– nekifeszült a feladatnak.
Bartos Krisztián | bartos.krisztian@gmail.com

Június elején, a váciakkal együtt az ország több mint 700 településén gyűjtötték a mások által hátrahagyott szemetet. Országszerte közel százezer önkéntes csatlakozott a „TESZEDD!”
Magyarország legnagyobb hulladékgyűjtési akciójához. Vácon, a laktanya Gombási út felőli részét takarították az önkéntesek, zöldövezetben –, különböző védett növények és állatok
élőhelyén – ahol hosszú ideje illegális szemétlerakó keletkezett.
Pető Tibor alpolgármester lapunknak elmondta, szombat reggel kilenc órakor kezdték meg a segíteni kész váciakkal a munkát, melynek célja, hogy tisztábbá tegyük környezetünk. A helyszínen konténerekbe gyűjtve a szemetet, a
laktanya kerítése mellett hatszáz méter hosszan haladtak. Az út mindkét oldalán hegyekben állt a szemét, sajnos több száz köbméter. Autógumi, autóalkatrész, hűtő, porszívó, műanyag palack, bútor, építési törmelék, vegyi hulladék.

Megújult
a körforgalom

Beton helyett
virág

A Naszály úti
körforgalom
2005 tavaszán épült meg a Petőcz és
Perecsényi Építőipari Kft. kivitelezésében. Az elmúlt hét évben a körforgalom szegélykövei – a buszok és a
tehergépjárművek nagyfokú terhelése
miatt – tönkrementek, balesetveszélyessé váltak. A veszélyhelyzet miatt
szükségszerűvé vált a csomópont felújítása. A munkálatokat 2012. május
11-én elkezdték, amelyhez a teljes műszaki ellenőrzést és felügyeletet a
Váci Városfejlesztő Kft. biztosította.
A körforgalom felújítását 2012. június
1-jén a kivitelező befejezte, a műszaki

A Váci Városfejlesztő Kft. munkatársai a héten megkezdték a váci Radnóti Miklós Általános Iskola bejárati
lépcsőjének burkolását. Az elmúlt hónapokban a szakemberek elbontották
a lépcső már többször javított, eredeti műkő burkolatát, mivel az balesetveszélyes volt egy korábbi süllyedés
miatt. Az igazgató és a kivitelezők
egyeztetése során létrejött konszenzus alapján nem egy beton-csempe
összetételű lépcsősor kerül visszaépítésre, hanem a feljáró részleges elbontásával egy virágkazettát alakítanak
ki, amibe évelő és örökzöld növények
kerülnek beültetésre. A közeljövőben
az iskola területére belépőt nemcsak
balesetveszélytől mentes megújult bejárat fogadja, hanem egy természetes
környezet is köszönti. Az iskola kérésére továbbá egy rámpát is elkészítettek a babakocsival történő megközelítés segítésére. A munkálatok befejése
után a gyermekek és szülők az őszi
kezdésre már biztosan egy megújult
bejáraton közlekedhetnek.

ellenőr az elkészült munkát átvette.
Az építkezés ideje alatt baleset és személyi sérülés nem történt. A holding
köszönetet mond, a körforgalmat
használó gyalogosoknak és gépjárművezetőknek a körültekintő közlekedésükért, türelmükért a felújítási időszak alatt.

Beszakadt
a csatorna
Deákváron, a Szélső soron haladt az a teherautó, ami alatt június
elején a csatorna útburkolattal együtt
beszakadt. Az ürömben az öröm az
volt, hogy személyi sérülés nem történt, viszont az úton egy közel 2 m 2-es
területen nyomtalanul eltűnt minden.
A különösen forgalmas szakaszon ez
nem kis nehézséget okozott, főleg a
buszok közlekedésében. A szakemberek az útburkolatot a csatornával
együtt helyreállították, így a forgalom már megindult. Külön köszönet
az ott lakóknak, akik az esetet rögtön
jelentették a Városfejlesztő Kft. hibabejelentőjén keresztül.
A kikészített 6 m3 űrtartalmú konténer már az első fél órában megtelt, a Városfejlesztő teherautói az önkénteseknek köszönhetően 15 teli fuvart szállíthattak
el. Az állapotokat felmérve, a helyiek úgy döntöttek, folytatják a munkát. Egy
deákvári segítő polgár a helyszínen a következőket mondta el lapunknak:
„Örömmel jövök ilyen megmozdulásokra, és pozitívan látom a város életében,
ha nem csak a lakosokat szólítgatják föl annak tisztán tartására. Sokszor azt is
jó látni, mikor munkába megyek, hogy már reggel söprögetnek, gyűjtik a szemetet és végre tisztább a város. Ugyanakkor sajnos vannak olyanok, akik az
ablakban könyökölve magyaráznak, de tenni már nem akarnak semmit. Ehhez a
szemétmennyiséghez kevés 50 ember. Remélem, legközelebb többen leszünk.”
A szemétgyűjtési akció, tehát folytatódik! Kérjük önöket, figyeljék a médiát,
mikor és hol lesz lehetőség arra, hogy segíthessenek. Az illegális szemétlerakók
ellen akkor lesz igazán pozitív eredmény, ha összefogunk. Vác védelme közös
ügyünk!

Loptak a közös
kertből
A váciak körében ismert Virágos
Vácért Mozgalom, valamint az önkormányzat – az országban majdnem
egyedülállóan – jelentős energiát és
pénzt fordít arra, hogy az itt lakók
minden évben egy verseny keretében
ingyen kapjanak virágot. Ilyenkor
több ezer tő virág kerül kiosztásra.
A virágokból jut (ill. jutna) főterünkre
és a parkokba is. Szomorú, hogy nem
mindenki gondolja ezt így. A  kiültetett virágok a főtér egy részéről nyomtalan eltűntek, lehet nem teljesen igaz
a mondás az emberek és a virágok
kapcsolatáról. Abban a reményben,
hogy az elkövetők olvasnak újságot,
szólunk arról, helytelen minden váci
közös kertjéből, a város főteréről,
parkjaiból virágot lopni. Figyeljünk
közös értékeinkre és egymásra, legyen mindennapi tapasztalás, hogy,
„Aki a virágot szereti, rossz ember
nem lehet.”
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Június
Megnyílt a váci fürdő!

Júniustól fogadja a hűsölni vágyókat a váci strand, a
hónap elejére minden szabadtéri medencét feltöltöttek.
MICHALIK JUDIT | judit.michalik@gmail.com

A belépőket júniusban még a tavalyi áron lehet megvenni, így a felnőtt jegy 1100, a gyermek, diák vagy nyugdíjas 630 forintba kerül. A váci strand mindennap kora
reggeltől este nyolcig várja a fürdőzőket. A város szívében
található fürdőhely különleges, pancsolás közben a dunai
panorámában és a piarista templom épületében is lehet
gyönyörködni. A parkosított, árnyékos ligetekkel tagolt
fürdőben gyermekmedence, két úszómedence és egy labdázásra alkalmas strandmedence várja a vendégeket, de napozóterasz, számos öltöző és a megújult büfé is rendelkezésre áll.

Futott Vác
és mindenki nyert
 Huszonkettedik alkalommal álltak rajthoz vasárnap a Fut a Vác
résztvevői. Több százan indultak az
Európai Unió által támogatott „Egészséges életmód program a Dunakanyarban” elnevezésű projekt keretein
belül megvalósuló versenyen. A Vác
Város Környezetvédelméért Alapítvány szervezésében idén az iskolások
és a felnőttek előtt az óvodások is futottak. De nem ez volt az egyetlen újdonság: a Fut a Vácon indulók az
egészségtelen chipsek helyett, ez évben sebes lábaikra chipet kaptak,
mely által minden versenyző egyénileg mérhette idejét. A nemes küzde-

lemben részt vehetett kicsi, nagy,
idős és fiatal, sőt a távot kerekes székkel vagy akár extrém sporteszközzel
is lehetett teljesíteni. Felsoroltakon
kívül indulhattak legjobb barátaink,
merthogy a Fut a Vácot a négylábúak
is teljesíthetik, ráadásul célba érve a
szervezőktől jutalomfalatot kapnak.
Ha rajtuk áll, bizonyos, hogy jövőre
is elrángatnak minden gazdit. V.M.

Cél: az egészséges
életmód

 Az ország egyetlen ingyenes profi
időméréses versenyén a nevezés mindenki számára ingyenes. A Fut a Vác
legfontosabb üzenetéről Bíró György

főszervezőt kérdeztük: „Bátran álljunk a kihívások elé, és ne a virtuális
világba meneküljünk. Az egészséges
életmódra nevelés a cél, aki itt elindul, tudja, csak győztes lehet. Persze
futás közben eleshet, ami fáj, de utána felkel és biztosan állítom, érezni
fogja, miről beszélek, mikor a célvonalon átér.”
– Miként ajánlod azoknak a ver
senyt, akik még nem vettek részt rajta?
„A Fut a Vác teljesíthető kihívás.
Igaz, garantáltan meg kell szenvedni,
de az élmény is garantált. Ezenkívül
jelentős a közösségformáló ereje, hiszen hovatartozás nélkül képviselő,
olimpikon és megannyi váci részt
vesz rajta.”
A mezőny rendszerint a Szérűskertből rajtol, majd ide is érkezik.
A Fut a Kisvác 2,75, míg a Fut a
Vác 6,51 km. A versenyzők között emlékül Fut a Vác pólókat sorsolnak. A
legjobb eredményt elérők Fut a Vác
érmet és ajándékot kapnak. Az egyéni
indulók mellett nevezhet iskola, egyesület és család. Előbbiek legjobbjai
25 000 Ft. értékben sportszereket,
míg a legjobban teljesítő családok facsemetét és tortát kapnak. A rajtszámot leadó és a sorsolást megváró versenyzők között értékes kerékpárt
sorsolnak. Összesen 60 díj (köztük a
fair play) kerül kiosztásra.
A szervezők ígérik, jövőre is lesz
Fut a Vác, ám előtte december 9-én,
vasárnap a Mikulás-futásra mindenkit sok szeretettel várnak!

A rajtnál Fördős Attila polgármester köszöntötte a futókat, majd a
verseny előtti pillanatokban a startszalaghoz lépve kézfogásával üdvözölte Kanyó Zsolt legendás tolószékes paraolimpikont, aki először vett
részt a versenyen. A célba érkezőket
az eredményhirdetés előtt Pető Tibor
alpolgármester várta, aki maga is lefutotta távot.

A rövidtáv legeredményesebb futói Farkas Botond és Keresztesi Ildikó
voltak.
A hosszú távot leghamarabb Kiss
Tamás és Szabó Tímea futották le.

Közkincseink III.
A váci kálvária
kálváriája
Teljes pompájában
ragyog a váci kórház
melletti dombon a kálvária és a hozzá tartozó
remetelak, az út azonban – amely a jelenlegi
állapothoz vezetett –
hosszú volt és rögös.
 Az ellipszis alaprajzú épületet egy

magánszemély, bizonyos
Johannes Schick emeltette
felesége emlékére. A nemesember
– akit a váciak csak Csík Jánosként emlegettek – nem kisebb
fontosságú személy volt, mint a
császári udvar élelmiszer-beszállítója.
A kálvária 1726-ra készült el, ám
akkor még sok elemét fából
formázták meg. Először a szobrokat cserélték kőre – 1738-ban –
és valószínűleg több művész
készítette el az egyes alakokat,
mert láthatóan különböző
kidolgozottságúak. A tetőn álló
kálváriajelenetben hét személyt
látunk: középen a megfeszített
Krisztust, két oldalán pedig a két
latort, Gestast és Dismast.
A siratócsoportban a "három
Mária" (Szűz Mária, Mária
Magdolna, Mária Salome) mellett
Jézus legkedvesebb tanítványát,
Szent János evangelistát találjuk.
1934-ben is végeztek átalakításokat az épületen, ekkor a fából
faragott stációképeket is kőre
cserélték, a szintén fából készült
mellvédeket pedig téglával
helyettesítették.
Életének legsötétebb időszakát az
ezredforduló előtti években élte a
kálvária, amikor is „helyi erős
emberek” kalapáccsal törték
össze a stációképeket, a bábos
korlátokat és a vörös márvány
szentelvíztartót. A kapukat
elhordták és romboltak, amit csak
értek. A felújítás halaszthatatlan
volt és néhány évvel azután, hogy
Keszthelyi Ferenc püspök létrehozta a Váci Kálvária Alapítványt,
az ezredfordulón megindult a
munka és újra elnyerhette régi
szépségét az épületegyüttes.
A váci egyébként az egyik legteljesebb kálvária hazánkban, mivel az
összes hagyományos elemet tartalmazza: gyülekezőkápolna, stációk, kálváriajelenet, Szent Sír kápolna és remetelak is tartozik
hozzá.
M. J.
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Kultúra

Vigalomra, szülinapra – Alma
Ivanov Barbara | ivanov.barbara@vacholding.hu,

Aligha van olyan kisgyermekes család, amely ne
ismerné az Alma együttes legalább egy slágerét.
A gyermekzenekar évente mintegy 300 koncertet
ad, a „Ma van a szülinapom” című dalukat pedig
már több mint 7 millióan töltötték le az
internetről. A négytagú formáció azt reméli,
hogy vigalmi fellépésükre is sokan eljönnek
július 29-én vasárnap 16 órakor. Cikkünkből
többek közt az is kiderül, milyen újdonságot
csempésznek az amúgy is sok vidámsággal fűszerezett műsorukba.
„Most véletlenül akadt két hetünk – még
az őrület előtt- amikor meglepő módon
ráértünk és elkezdtünk két új műsort is
összeállítani. A Bogyó és Babóca rajz
film főcímdala például újonnan került
a programba, és imádja a legkisebb kor
osztály.” – újságolja el lapunknak Buda
Gábor, az együttes énekese.
– Nemcsak a gyerekek, hanem a felnőtt
korosztály is szeret benneteket. Mit gon
doltok, mi a sikeretek titka?
– Nagyon széles réteg jár a koncertjeinkre – a karonülő babáktól kezdve a
kisiskolás korosztályig, plusz a szülők
– ha szűken vesszük, – de voltak már

úgy kismamák a fellépésen, nagy pocakkal, hogy amikor aláírást kértek,
kiderült, hogy még a pocakon kívül
nincs is baba a családban, de ők így is
élvezettel jönnek bulizni. Ugyanígy
előfordult már olyan, hogy egy iskolában az alsó tagozatosok mellett „kirendelték” a felsősöket is, akik persze
tüntetőleg walkmennel a fülükön jöttek be a „kötelező” programra. Aztán
a koncert végére ők voltak az elsők,
akik odafurakodtak autogramért.
Hál’ Istennek, nincs korban határ és
van egy olyan szerencsés velem született adottságom, hogy szinte minden

korosztályt nagyon jól tudok kezelni,
be tudok vonni, meg tudok mozgatni.
Sok poén kifejezetten nem a gyerekközönségnek, hanem a felnőtteknek
szól, talán emiatt a családi jelleg miatt
szeretnek bennünket annyira. – mondta lapunknak a Váci Világi Vigalomra
készülődve Buda Gábor.
Az Alma tehát nem esik messze a vigalomtól, úgy ahogyan sok más zenekar sem. A gyerekek körében szintén

Új helyszín a Vörösház Húszéves a Váci
A XX. Váci Világi Vigalomban minden
Világi Vigalom
eddiginél több helyszínen találhatnak kedvükre
való elfoglaltságot az érdeklődők. A nemrégiben
átadott sétálóutcákon kívül, az idén szintén XX.
születésnapját ünnepelő Lavina Kft. is izgalmas
programokkal várja a látogatókat a Vörösház
udvarán. Szombaton és vasárnap a legkisebbeknek
már reggeltől lesz lehetősége a szórakozásra,
délutántól késő estig pedig számos gasztronómiai
és kulturális programon vehetnek részt a vigadni
vágyók. Július utolsó hétvégéjén ismert helyi
zenekarok és sztárfellépők is gondoskodnak a jó
hangulatról. Fellép a Road, és a Los Vegas, a hét
utolsó napján pedig a Sugarloaf koncertezik majd
a barokk épület udvarán.

20 éves a Váci Világi Vigalom! A háromnapos
fesztiválon mintegy 100 ingyenes program közül
válogathatnak július utolsó hétvégéjén.

A hagyományokhoz híven, ezúttal is a tartalmas
szórakozást és számos meglepetést kínál a vigalom.
A három nap során Vác Város Önkormányzatának
jóvoltából díjmentesen választhatnak a temérdek
program közül. Az országosan ismert előadók mellett számos helyi együttes muzsikájára is rophatják
majd az érdeklődők, de ha valaki inkább kiállításokat tekintene meg, arra is lesz lehetősége a fesztiválon. Lesz kézműves foglalkozás, kirakodóvásár,
komolyzenei és templomi hangverseny és még soksok gasztronómiai és kulturális érdekesség. Legyen
a vendége a XX. Váci Világi Vigalomnak július 27.
és 29. között, a Dunakanyar egyik legnagyobb kulturális fesztiválján!

nagy kedvenc Katáng együttes is zenél majd a fesztiválon és Berecz András mesemondó is Vácra érkezik a
hosszú hétvégén. Na de, hogy ne csak
a fiataloknak kedvezzek ebben a cikkemben, az idősebb generációnak is
ajánlok programot: koncertet ad az
Ismerős Arcok zenekar, a Ghymes,
Kárpátia és a Papa Jazz Seven, valamint a Prima Primissima díjas
Fourtissimo együttes is óriási bulit
csap majd a főtéren.

Faházak és
standhelyek
bérelhetők
a vigalomban!
Faházak és standhelyek bérelhetők, Vác
főterén a vigalom és augusztus 20-i rendezvények
alatt, július 20. és augusztus 21. között.
A Váci Városimázs Nonprofit Kft. a nyári rendezvények alatt kirakodóvásárt szervez. Így a Március
15. téren is több szolgáltatás fogadja az éhségüket,
szomjukat csillapítani kívánó vendégeket.
A faházak és standhelyek bérlésének ügyében, érdeklődni lehet:
a 30/ 583 67 67-es telefonszámon
vagy az estv@estv.hu mail címen.
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Programajánló
Fotópályázat
felhívás
20. éves a Váci Világi
Vigalom

Kézműves
tábor
A Madách Imre Művelődési
Központ kézműves tábort
szervez 6-12 éves gyermekek
részére az alábbi időszakokban:
2012. június 25-29.
Kézműves tábor II.
2012. július 2-6.
Kézműves tábor III.
2012. augusztus 13-17.
Kézműves tábor IV.
2012. augusztus 21-24.
Kézműves tábor V.
Program
Hétfőtől péntekig 8-tól16 óráig
színes programok várják a
gyermekeket a kézműves
táborban: textilfestés,
szalvétatechnika, gyöngyfűzés,
mozaikozás, modellmassza
formázás és egyéb technikák,
szabadtéri játékok, városi
gyűjtemények (Sajdik
Gyűjtemény, Modern Művészeti
Gyűjtemény, Értéktár)
megtekintése, idegenvezetéssel
egybekötött városi séta.
A foglalkozások célja, hogy a
gyerekek igényesen elkészített,
maradandó, később is
használható munkákkal
gazdagodjanak, játékokat,
ékszereket, használati tárgyakat
alkossanak a maguk számára.
Információk
A foglalkozások helyszíne:
Madách Imre Művelődési
Központ.
A tábort vezetik és a
foglalkozásokat tartják: Rusvay
Katalin, Klement Anita és
Csontos Katalin.
A kézműves tábor I., II., III.. IV..
tábor díja: 12 000 Ft/fő
A kézműves tábor V. díja:
9600 Ft/fő.
Az ár tartalmazza a napi
háromszori étkezés, és a
foglalkozásokhoz szükséges
alapanyagok költségét.
Jelentkezés
Mivel a tábor korlátozott
létszámú (maximum 20 fő), a
felvétel a befizetés sorrendjében
történik. Jelentkezni lehet a
létszám beteltéig a Madách Imre
Művelődési Központ titkárságán
személyesen, telefonon a
27/518-200 telefonszámon és
írásban a titkarsag@mimk.vac.hu
e-mail címen.

Értesítjük Vác és környéke
lakosságát és
alkotóművészeit, hogy az
idén huszadik alkalommal
megrendezésre kerülő Váci
Világi Vigalom alkalmából
fotópályázatot hirdetünk!
Várjuk minden Vácott és
környékén élő fotóművész
alkotásait, kedvtelésből
fotózók munkáit, elcsípett
pillanatfelvételeit, amelyek
az előző Váci Világi Vigalmak
eseményeit idézik meg, akár
humoros, akár felemelő
pillanatokat megörökítve!
A beküldött fotókból –
szakmai zsűri válogatása
után – a Madách Imre
Művelődési Központ
kiállítást rendez a Váci Világi
Vigalom idején!
Kérjük, 2012. június 15 és
30. között juttassa el a
Madách Imre Művelődési
Központba a beadásra szánt
műveket (kiállításra kész
állapotban) a következő
adatok feltüntetésével: az
alkotó neve, a mű címe,
keletkezés éve, valamint
levelezési cím, telefon.
A kiállítás megnyitója:
2012. július 27.
Helyszíne: Városi Galéria
(Vác, Káptalan u. 16.)
A kiállítás megtekinthető
2012. augusztus 20-ig.
A zsűri fenntartja magának a
válogatás, esetleges
kizsűrizés, és sorozatok
megbontásának jogát!
A kiállításra nem kerülő
alkotások átvétele:
2012. augusztus 1-jétől.
További információ: Madách
Imre Művelődési Központ
2600, Vác,
Dr. Csányi L. krt. 63.,
titkarsag@mimk.vac.hu
tel.: (27) 518-204

14 | Váci Hírnök | 2012. június | XIII. évfolyam 5. szám

Hajrá Vác!

SPORT

Bajnoki cím és kiesés

Eredmények
Női kézilabda NB I
Veszprém–Váci NKSE 32-26
DVSC–Váci NKSE 22-27
Váci NKSE–Alcoa FKC 15-21
Váci NKSE–Veszprém 30-30
Férfi kézilabda NB I/B
Váci KSE–Szigetszentmiklós 35-19
FTC-PLER II–Váci KSE 32-24
Váci KSE–Százhalombatta 30-22
Labdarúgó NB II
Balmazújváros–Dunakanyar-Vác 1-3
Szeged –Dunakanyar-Vác 3-2
Dunakanyar-Vác–REAC 4-0
Szolnok–Dunakanyar-Vác 2-0
Dunakanyar-Vác–Újpest B 2-2
Futsal NB II
Rékosmente–Szuperinfó 2-3
Bábolna–Szuperinfó 7-4
Szuperinfó–Rubeola 15-4

Kereszturi Gyula | estv@estv.hu

Lassan minden csapatsportágban befejeződnek
a 2011/2012-es pontvadászat küzdelmei. Az
alábbiakban arról készítünk számvetést, hogy
miként szerepeltek a felnőtt váci együttesek.

Sporthírek röviden
NB I

 Szintén új szakember
foglal helyet az IPG Hungary
Váci KSE-Taxi2000 férfi
kéziseinek kispadján: Csík
Jánost Rosta István váltja.
Immár az élvonalban, hiszen
a 14 együttessel lebonyolított NB I/B-s Nyugati csoportból a város férfi kézilabdasportjának történetében
először feljutott az első
osztályba csapatunk.

ÚSZÁS OKTATÁS
A NYÁRI SZÜNETBEN!
A VÁC VÁROSI USZODA
ÉS STRAND INTENZÍV
TANFOLYAMOT INDÍT
JÚLIUS 2-6.
JÚLIUS 16-20.
JÚLIUS 23-27.
JÚLIUS 30-AUGUSZTUS 3.
KÖZÖTT
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG
15.00-16.00
ÁRA 5.000 - FT.
OKTATÓ:
LEPOSA MILÁN
+36 20 324 8027
Az esetleges változtatás jogát
fenntartjuk az induló
tanfolyamok és táborozók
létszámától függően.

Futsal

 Ősztől szintén az élvonalban láthatjuk futsalosainkat.
A Szuperinfó Vác FSE – annak ellenére, hogy a kiváló
edző, Császár Gyula szezon
közben váratlanul elhunyt
– utcahosszal előzte meg a
favoritnak kikiáltott és
jelentős médiaérdeklődéssel
kísért Dunakeszi csapatát.

Labdarúgás

 Tudása és az elvárható
teljesítmény alatt produkált
NB II-es nagypályás labdarúgó együttesünk. A Dunakanyar-Vác edzőváltáson
átesett (Szabados György
helyett Híres Gábor) csapata sokáig veszélyes zónában
volt, végül a 11. helyen zárt a
16 csapatos csoportban.
A szurkolók bíznak abban,
hogy a folytatásban mind
anyagilag, mind szervezetileg

„kiegyenesedik” a csapat és
a következő bajnoki sorozatban a mezőny első felében
végez – ez szükséges
ugyanis a másodosztály
megtartásához.

Asztalitenisz

 Az erőviszonyoknak
megfelelően a 9. helyezést
érte el asztalitenisz együttesünk. A Váci Reménység a
csapatbajnokság második
vonalának számító NB I-es
sorozat Nyugati csoportjában szerepelt.

Sakk

 Sakkozóink rosszul
szerepeltek és kiestek a
csapatbajnokság harmadik
vonalából. A váci együttes 11
riválisával szemben 132
partit játszott le és ezeken
mindössze 49 pontot gyűjtött.

Vízilabda

 Lapzártánk után még
medencébe szállnak. A Váci
Vízilabda SE másodosztályú
hölgyei az 5-9., míg a harmadik vonalban szereplő férfiak
csak a 26-29. hely egyikét
tudják megszerezni majd.

Atlétika

 Két külföldi nemzetközi
versenyen is remekeltek a
Váci Reménység paraatlétái

Kézilabda

 Az idei sorozatban egy váci csapat képviselte a várost a sportág élvonalában. A Váci NKSE – dr. Ökrös
Csaba vezetésével – bravúrokkal
kezdte a pontvadászatot, majd fokozatosan visszaesve, az alapszakaszt
követően az 5. helyen végzett. Az 5-8.
helyért vívott rájátszásban folytatódott a lejtmenet, végül az együttes –
tulajdonképpen az előzetes várakozásoknak megfelelően – a 7. helyet
szerezte meg a 12 csapatos mezőnyben. Mindenképpen dicséretes a mieink Magyar Kupában elért 3. helyezése, viszont fájó seb, hogy a
nemzetközi kupaporondon egy török
rivális búcsúztatta a váciakat.
A következő bajnokságban már új
edzővel (Gulyás István) és új játékosokkal (Farkas Veronika, Kamper
Olívia, Mayer Szabina, Ana Niksics,
Szádvári Krisztina és Triffa Ágnes) az
első négy helyezés valamelyikének
megszerzését tűzte ki célul a klub.

Zágrábban Kálmán Krisztina
két versenyszámban is
egyéni csúcsot ért el:
buzogányhajításban aranyérmet szerzett, míg a súlylökés
összevont kategóriájában
negyedik lett. Ugyanitt
Kanyó Zsolt szintén a
negyedik legjobb eredményt
érte el gerelyhajításban.
Hídvégi Balázs súlylökésben és diszkoszvetésben
egyaránt alig maradt el a
dobogótól. Torinóban két
arany- és egy ezüstérem
jutott a váciaknak. Kálmán
Krisztina buzogányhajításban
ismét a legjobbnak bizonyult,
súlylökésben pedig második
lett. Kanyó Zsolt gerelyhajító
eredményét pedig senki sem
tudta túlszárnyalni, így ő is
aranyérmet vehetett át.

Kajak-kenu

 A szegedi tájékoztató
versenyen a kajak egyesben
a felnőtteknél Noé Milán
1000 méteren győzni tudott,
míg Karsai Gergely a
párosok 200 méteres
számában a második helyet
szerezte meg. A Noé testvérek közül Milán és Bálint a
felnőtt kajak kettesek 1000
méteres viadalán harmadik
lett.
A Győrött megtartott maratoni távú versenyen a férfi
kajak egyesek 30 kilométeres viadalán Boros Adrián a
második helyen ért célba. A
kajak kettesek hasonló

hosszúságú megmérettetésében két váci duó is dobogóra állhatott: Boros Adrián
Balogh Marcellel a második,
Makáry Sebestyén Rottek
Mátéval a harmadik helyet
szerezte meg.

Karate

 Május közepén Szentesen
rendezték meg a kyokushin
karate sportág utánpótláskorú
versenyzőinek világkupáját, ahol
remekeltek a váci Hinomoto
HSE tehetségei. Lucsán
Boglárka korcsoportjában a
legjobbnak bizonyult, míg Póka
Dávid ezüstérmes lett. Két
negyedik helyezéssel is
gazdagodtak a mieink: Lucsán
Angéla és Bazsó Benedek
alig maradt le a dobogóról.

Kosárlabda

 Az elmúlt két évhez
hasonlóan, a 2011/2012-es
megyei kosárlabda pontvadászatban is a jelképes
dobogóra állhatott a Váci
Reménység férfi gárdája.
Csapatunk ugyan idén nem
jutott be a rájátszás nagydöntőjébe, ám magabiztosan
nyerte a Diósd elleni bronzcsatát. A sikert megalapozta
a hazai környezetben aratott
fölényes (101-69) győzelem.
A visszavágót a Diósd nyert
ugyan 74-67 arányban, ám a
váciak érdemelték ki a 3.
helyezést, mivel összesítésben 25 ponttal jobbnak
bizonyultak
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Hasznos
Polgármesteri
fogadóóra
Fördős Attila,

Vác város polgármestere
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14.00–18.00
Helye: Városháza, Polgármesteri
iroda (133. szoba)

Alpolgármesteri
fogadóóra
Pető Tibor

Ügyfélfogadás
a polgármesteri
hivatalban
Hétfő: 14.00-18.00
Szerda: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00
A polgármesteri hivatal
zöld száma: 06-80/890-020

Alpolgármesteri
fogadóóra
Mokánszky Zoltán,

Vác Város alpolgármestere
Ideje: minden hónap első hétfőjén
14.00–18.00
Helye: Városháza, Polgármesteri
iroda (133. szoba)

Vác Város alpolgármestere
Ideje: minden hónap első hétfőjén
14.00–18.00
Helye: Városháza, Polgármesteri
iroda (133. szoba)

Országgyűlési
képviselői
fogadóórák

Ügyfélfogadás
az okmányirodában

Bábiné Szottfried
Gabriella

országgyűlési képviselőasszony
Ideje: minden hónap első szerdáján
16.00–18.00
Helye: Okmányiroda
(2600 Vác, Dr. Csányi László körút 45.)
A képviselőasszony elérhetőségei:
Telefon: 20/444-9298 vagy 30/479-5611
Email: babi.gabriella@parlament.hu

Képviselői
fogadóórák
Csuka István

Vác 2. számú
választókörzetének képviselője
Ideje: minden páros hónap
1. hétfőjén 14.00–15.00
Helye: az új Fidesz-iroda,
Március 15. tér 16–18.

Mokánszky Zoltán

Vác 7. számú
Választókörzetének képviselője
Ideje: minden hónap második
hétfője 14.00–18.00
Helye: Városháza, Polgármesteri
iroda (133. szoba)

Schmuczer Istvánné,

Vác 4. számú
választókörzetének képviselője
Ideje: minden páros hónap
első hétfőjén 18.00
Helye: Madách Imre
Művelődési Központ

Váradi Iván Attila,
Vác 5. számú
választókörzetének
képviselője
Ideje:
minden hónap
első hétfőjén
17.00–18.00
Helye:
Földváry Károly
Általános Iskola

Hétfő: 9.00–18.00
Kedd: 8.00–16.00
Szerda: 10.00–16.00
Csüt.: zárva
Péntek: 8.00–12 .00
Ebédidő: 12:30–13:00

Fogorvosi ügyelet

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

Központi
orvosi ügyelet

Jávorszky Ödön Kórház,
(tüdőgondozó épülete)
A városi ügyelet
a 620-691-es
telefonszámon vagy
a 620-620/1465-ös
melléken, érhető el.
Ügyeleti idő:
Hétfő, kedd, szerda,
csütörtök: 19.00–7.00 óráig,
Hétvégén:
péntek 16-tól
hétfő 7.00 óráig
Ünnepnapon: az ünnepnapot
megelőző nap
19-tõl az utána
következő nap 7.00 óráig.

Születések:

Lukácsi Lóránt és Biegelbauer
Lilla Zsuzsanna gyermeke: Lőrinc
János, Mészáros László és Novák
Csilla gyermeke: Blanka, Kir Rudolf Zsolt és Balla Krisztina gyermeke: Zalán, Matány László és
Czakó Judit leánya: Cintia, Fizil
Barnabás és Csonka Adrienn fia:
Rikárdó Gábor, Koblász Norbert
és Csernák Edit fia: Dániel, Mézes
Attila és Takács Szandra fia: Márk,
Lénárt László és Solymosi Viktória Emese leánya: Laura Zoé, Szabó József és Popovics Andrea leánya: Fanni, Magyar Ágnes leánya:

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
2012. 06. 16.–2012. 06. 26.–2012. 07. 06.
Központi Gyógyszertár Vác, Köztársaság út 23. 27-501-630
2012. 06. 17.–2012. 06. 27.–2012. 07. 07.
Vácz Remete Gyógyszertár Vác, Magyar u. 3. 27-305-997
2012. 06. 18.–2012. 06. 28.–2012. 07. 08.
Gyöngyvirág Gyógyszertár Vác, Radnóti u. 2. 27-504-176
2012. 06. 19-2012. 06. 29.–2012. 07. 09.
Duna Gyógyszertár Vác, Deres u. 2. 27-501-415
2012. 06. 20.–2012. 06. 30.–2012. 07. 10.
Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár Vác, Papp Béla u. 10. 27-306-190
2012. 06. 21.–2012. 07. 01.–2012. 07. 11.
Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a. 27-301-367
2012. 06. 22.–2012. 07. 02.–2012. 07. 12.
Nova Gyógyszertár Vác, Zrinyi utca 9. 27-501-385
2012. 06. 23.–2012. 07. 03.–2012. 07. 13.
Fekete Kígyó Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 37. 27-312-338
2012. 06. 24.–2012. 07. 04.–2012. 07. 14.
Alsóvárosi Gyógyszertár Vác, Zöldfa u. 1. 27-311-157
2012. 06. 25.–2012. 07. 05.–2012. 07. 15.
Deákvári Gyógyszertár Vác, Deákvári főtér 30. 27-510-805

Ágnes, Bobák Annamária leánya:
Laura Mira, Erdély Attila és Bálint Veronika fia: Nándor, Rauscher
Roland és Szegedi Bernadett leánya: Bíborka, Mádai Noémi Erzsébet fia: Bence, Gill Viktor László
és Bagi Katalin leánya: Nóra
Anna, Prótár István Gábor és
Együd Mónika Noémi leánya: Fruzsina Tamara, Haiszky Tamás és
Marton Andrea fia: Áron, Szrapka
István és Bőgér Anett fia: Balázs,
Csabuda Péter és Kónya Ütő
Zselyke leánya: Zenkő, Renk
Ádám Gergő és Szaniszló Kitti
Katalin leánya: Virág, Hóringer
Tamás és Szigetvári Katalin leánya: Sára, Kontreczki Csaba és
Csákvári Éva fia: Tamás, Renk
Ádám Gergő és Szaniszló Kitti
Katalin leánya: Virág, Hóringer
Tamás és Szigetvári Katalin leánya: Sára, Kulman Norbert és
Záhorszki Brigitta leánya: Alexa,
Mihucza Attila és Both Gabriella
leánya: Anna, Mészáros László és
Novák Csilla leánya: Blanka.

Házasságot
kötöttek:

Lauter Nándor András és Koronczi
Tímea, Borzák Ferenc és Kis Eszter Éva, Gosztonyi János Gábor és
Novák Emese Katalin, Madlena
József és Papp Mónika, Szabó Endre Zsolt és Ujvári Krisztina, Tóth
Péter és Pető Gabriella, Hanula
Szilárd és Sebján Krisztina, Turai
Zsolt és Michalik Judit, Tóth Tamás és Zagyva Anett Ibolya,
Scheili Gábor és Kovács Dorottya,
Kiss Balázs és Sáfián Nikolett, Kelemen Béla Kálmán és Rózsa
Gyöngyi, Holecz Zoltán és Monori
Éva Krisztina, Szentpétery Tamás
és Bacsó Zsuzsanna Matány Tamás és Misnyovszki Beáta, Csontos Donát István és Major Enikő,
Szakállas Erik és Gaál Annamária,

Eckhardt Ádám és Bacskai Éva,
Szabó Ádám és Kollár Katalin,
Koczka János és Dörnyei Misell
Mónika, Liki Balázs és Lázár Hajnalka, Tamás Zsolt és Brezovszky
Krisztina Rita.

Elhunytak:
Oláh Anna (1952.), Kapás Jánosné
sz: Birkás Mária Katalin (1939.),
Vass Gyula (1931.), Tagaj Mihály
né sz: Hugyik Zsuzsanna (1919.),
Nagy Ferenc (1916.), Kurucz Attila (1970.), Pisák Irén (1939.), Madár Istvánné sz. Molnár Rozália
(1924.), Getz József (1936.), Kozma Győzőn sz. Hiebsch Sarolta
(1925.), Schaáb Istvánné sz. Kiss
Júlia (1929.), Pallagi Tibor (1959.),
Kajtor Magdolna (1940.), Lapos
Dezsőn ész. Feuerstamler Ilona
(1929.), Lakatos Éva (1950.), Molnár Nándor Barnabásné sz.
Horanek Erzsébet Erika (1950.),
Hanzelik Györgyné sz. Gáspár
Erzsébet (1953.), Végh Ferencné
sz. Soós Ilona (1930.), Györe
László (1953.), Pallagi Gyulán ész.
Ládi Jolán (1942.), Markovics Pál
(1933.), Majer Mihályné sz. Varga
Erzsébet (1923.), Tisza József
(1920.), Bera Mihály (1951.), Tóth
Balázs (1953.), Horváth József
(1946.), Busainé Keskeny Margit
(1929.), Maród Jánosné sz. Németh Mária (1932.), Pitz András
(1927.), Poholányi Ferenc (1927.),
Fleischmann Ferencné sz. Csereklye Erzsébet (1920.), Varga
Lajosné sz. Burán Erzsébet Katalin (1919.), Bokros Ferenc (1952.),

XX. Váci Világi Vigalom
		 Július 27. péntek
17.00	Nyitóhangverseny a Váci Szimfonikus Zenekarral 		
		 (Székesegyház)
17.00 	Végtelen zenekar koncert (Duna-parti nagyszínpad)
17.00 Acoustic Trio.hu koncert (Zenepavilon színpad)
18.00 Kék Duna Mazsorett Csoport műsora (Duna-parti nagyszínpad)
19.00	Váci Ifjúsági Fúvószenekar koncert (Március 15. tér)
19.00	Ismerős Arcok koncert (Duna-parti nagyszínpad)
19.00 Rockfolk Blues Band koncert (Zenepavilon)
19.00	Antonio Vivaldi Kamarazenekar hangverseny
		 (Evangélikus templom)
20.00 Klasszikus filmzenék – közreműködik: Váci Szimfonikus
		Zenekar (DDC Művészetek udvara – Értéktár)
20.00	Nyáresti ima – Váci Harmónia Kórus hangverseny
		 (Ferences templom)
21.00 „Dreamgirls” – Pop-musical koncert show (Március 15. tér)
21.00 Piramis-koncert (Duna-parti nagyszínpad)
21.00 Crocodeal koncert (Zenepavilon)
22:30 Papa Jazz Seven (Március 15.tér)
22:30	Utcabál Dj Sinkó Bencével (Zenepavilon)
23.00 Patrióta koncert (Duna-parti nagyszínpad)
		 Július 28. szombat
9:30 Pincérfutóverseny (Széchenyi utca)
10.00 Kézműves foglalkozás (DDC Művészetek udvara – Értéktár)
10.00 „Tündér – bál” – Gyarmati Viktória és Csohány Gábor műsora
		 (DDC Művészetek udvara – 	Értéktár)
11.00	Földváry Károly Általános Iskola műsora (Március 15. tér)
11.00 Katáng-koncert (DDC Művészetek udvara – Értéktár)
13:30	Sunny Boy és az Angyalok műsora (Zenepavilon)
14.00 Tánckavalkád – Zumba Tóth Veronikával, Dynamic Táncstúdió,
		Siva hastánc csoport (Zenepavilon)
15.00	Váci Városi Fúvószenekar koncert (Március 15. tér)
15.00 Krav-Maga bemutató (Vörösház udvara)
15:45: Hastánc bemutató Zitával (Vörösház udvara)
16.00	Makó Béla koncert (Curia Galéria)
16.00	Sallay Edit operett-musical műsora (Bartók Béla Zeneiskola)
16.00 	Jocker együttes koncert (Zenepavilon)
16.00	Lachegyi Imre blockflöteművész koncertje
		 (Irgalmas-rendi kápolna)
16.00	Úsmev tangóharmonika-együttes koncertje (Március 15. tér)
16:30 „Nyári csendben száll a nótaszó” – magyar nóták élőben…
		 (Vörösház udvara)
17.00 Táncbemutatók: kangoo – Unger Tímea és csapata, step aerobik,
		Miami Tánciskola (Március 15. tér)
17.00 Crazy Granat koncert (Duna-parti nagyszínpad)
17.00	Viva la Musical! – a Gyémánt Musical Stúdió előadásában
		 (DDC Művészetek udvara – Értéktár)
17.00 Komolyzenei trió koncert (Evangélikus templom)
18.00	Jókai Mór: Színészkordéj
		 – a Szekér Színház előadásában (Széchenyi utca)
18.00 Hourtus M. Singers-koncert (Bartók Béla Zeneiskola)
18.00 Countaktus Country-koncert (Zenepavilon)
18:30	II. Dunakanyar Szépe választás – sztárvendég: Majka
		 (Duna-parti nagyszínpad)
19.00 Berecz András ének- és mesemondó előadása
		 (DDC Művészetek udvara – Értéktár)
19.00	Josep Manzano gitárkoncert (Ferences templom)
19.00	Zumba fitnesz Bagyinszky Anikóval (Vörösház udvara)
19.00	Szikraszemű – a Ghymes együttes koncertje (Március 15. tér)
19.00 „Francia négyes” koncert (Bartók Béla Zeneiskola)
19.00 Kitty Live-koncert (Zenepavilon)
19.00	Szent Cecillia Kórus hangverseny (Székesegyház)
20.00	Los Vegas koncert (Vörösház udvara)
21.00 Charlie-koncert (Duna-parti nagyszínpad)
21.00 Két férfi meg egy harmadik – zenés nyáresti bohóságok
		 (DDC Művészetek udvara – Értéktár)

21.00 Road-koncert (Vörösház udvara)
22.00	Abracadabra-koncert (Zenepavilon)
22.00	Utcabál a Richland Banddel (Március 15. tér)
23.00	Fergeteg party Dj Dominiquekel (Duna-parti nagyszínpad)
23.00 Retro-funky buli Dj Scholttal – (Vörösház udvara)
		 július 29. vasárnap
10.00 Kutya- macska szépségverseny (Március 15. tér)
10.00 Kézműves foglalkozás(DDC Művészetek udvara – Értéktár)
10.00 Révész Milán – Adaptáció (Baptista Imaház)
11.00 Fix formáció: Hódolat verskoncert – Koren Gábor és Pálinkás
		Lewy Brandy műsora (DDC Művészetek udvara – Értéktár)
11.00 Barokk orgonamuzsika – Bednarik Anasztázia orgonakoncertje
		 (Ferences templom)
13:30 Fashion day (Széchenyi utca)
14.00	Matematika zenekar (Zenepavilon)
15.00 Tánc-Tánc-Tánc – Tini Dance Team Tánciskola műsora
		 (Március 15. tér)
15.00	Váci Fiúk – a Váci Nemzetiségi Önkormányzat műsora
		 (DDC Művészetek udvara – Értéktár)
15.00 Krav-Maga bemutató (Vörösház udvara)
15:30	Éjjeli Járat-koncert (Duna-parti nagyszínpad)
16.00	Alma együttes gyermekkoncert (Március 15. tér)
16.00	Szaxofon quartet-koncert (Bartók Béla Zeneiskola)
16.00 House of Grooves-koncert (Zenepavilon)
16.00 Barokk-koncert – régi zene korhű hangszereken
		 (Evangélikus templom)
16.00 Hastánc bemutató Orsival (Vörösház udvara)
17.00	A magyar tánc legendája – Tánctörténet a Silverstar Társulat
		 előadásában (DDC Művészetek udvara – Értéktár)
17.00 Konkrét zenekar-koncertje (Vörösház udvara)
18.00	Fourtissimo-koncert (Március 15. tér)
18.00 Csuka Ágnes zongorakoncert (Bartók Béla Zeneiskola)
18.00 Dunakanyar Hangja döntőseinek-koncertje (Zenepavilon)
18.00 Klezmerész-koncert (Zsinagóga)
18.00	Zumba fitnesz Bagyinszky Anikóval (Vörösház udvara)
18.00 Papp-Sárdy NBB-koncert (Duna-parti nagyszínpad)
19.00 Kárpátia-koncert (Duna-parti nagyszínpad)
19.00	MAN-diner-koncert (DDC Művészetek udvara – Értéktár)
19.00	Sugarloaf-koncert (Vörösház udvara)
20.00 „Szép álom, szállj a szívembe…” – Váci Szimfonikus Zenekar
		 operett gálaműsora (Március 15. tér)
20.00 Duetti – Czeller Krisztina, Dónusz Katalin énekművészek és
		Lachegyi Máté zongoraművész-koncertje
		 (Bartók Béla Zeneiskola)
20.00 Derby zenekar-koncertje (Zenepavilon)
20.00 Közönségtalálkozó a Road zenekar tagjaival (Vörösház udvara)
21.00 Hooligans-koncert (Duna-parti nagyszínpad)
21.00 Traffic Jam-koncert (DDC Művészetek udvara – Értéktár)
23.00 Tűzijáték (vár alatti terület)
Kísérő programok
10.00	Gyerekprogramok (Vörösház udvara: szombat, vasárnap)
10.00 Játékos tudomány kiállítás (Duna-part: szombat, vasárnap)
12.00 Gladiátor tábor (Duna-part: szombat)
14.00 Huszártábor (Duna-part: szombat)
18.00 Gólyalábasok (Március 15. tér: szombat)
10.00 Kelta tábor (Duna-part: vasárnap)
13.00 Kelta harci bemutató (Duna-part: vasárnap)
16.00 Kutyás bemutató (Duna-part: vasárnap)
16.00	Utcazene (Eszterházy utca: péntek)
15.00	Utcazene (Eszterházy utca: szombat, vasárnap)
Hamarosan megjelenő műsorfüzetünkben a vigalom kiállításairól
és további kulturális programjairól is olvashatnak.
Váci Városimázs Nonprofit Kft.

