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Ez történt a napirend előtt 
Minden korábbinál hosszabban, közel két órás időtartam 

alatt zajlottak le a képviselők napirend előtti hozzászólásai. 
Debreczeni János a választási plakátok, hirdetmények köz-

területről való eltávolításáról érdeklődött. Dora Péter jegyző 
válaszában elmondta: május végére meg kell tisztíttatni a várost 
ezektől azoknak, akik érdekében állt az adott propaganda.

Fördős Attila bejelentette, hogy az ülés vége előtt két képvi-
selőtársával – Kriksz Istvánnal és Rózsa Ferenccel – hivatalos 
testvérvárosi küldöttség résztvevőjeként Székelyudvarhelyre 
utazik. Ezért ismertette a később napirendre kerülő választó-
körzeti keretfelosztás őt érintő módosításait.

Kiss János a rendkívüli csapadékos időjárás okozta ne-
hézségek kapcsán tett városvezetői intézkedésekről érdeklő-
dött és kilátásba helyezett június elejére a Gödöllői útra egy 
sávelzárásos demonstrációt az út állapota ellen tiltakozandó.

Ferjancsics László a körzetében folyó gázrekonstrukciós 
munkák kapcsán kérte, hogy ügyeljenek az eredeti állapot 
visszaállítására a földmunkák végeztével. Egy közlekedési tü-
kör kihelyezését is szorgalmazta a Kertész utca – Pálffy utca 
kereszteződésébe.

Laczi István miután ismét a Sirály-ház előtti járda elkészíté-
sét kérte, elmondta: a körzetében bejárást tartott a hivatal mun-
katársaival a legfontosabb feladatok számbavétele érdekében.

Jakab Zoltán gratulált a választókerületben mandátumot 
szerző egyéni országgyűlési képviselőnek és reményét fejez-
te ki, hogy majd köszöntheti őt a váci testületi üléseken is. 
Ezen kívül a kisváci Vízmű mellett húzódó vízelvezető árok 
gyakoribb tisztítását szorgalmazta.

Rózsa Ferenc a közlekedési táblák láthatóságát kifogásol-
ta, valamint több út kátyúinak eltüntetéséért szólt. Vélemé-
nye szerint az illegális szemétlerakókhoz vezető utak lezárá-
sán is el kellene gondolkodni.

Váradi Iván Attila a Zöldfa utcai játszótérhez kért zeb-
rát, aminek kivitelezéséhez a körzeti keretből is elkülönített 
összeget. Példának állította a társasházak elé a Földváry tér 
13. számú ház homlokzat felújítási munkálatait.  

Mokánszky Zoltán ismét az Ambró utca állapotát ecse-
telte, sürgette a Lajostelep vízelvezetésének megoldását, va-
lamint a Naszály úton való közlekedés biztonságát akadályo-
zó lombos fák miatt emelt szót.

Ványi Lászlóné bíztatónak nevezte a parlamenti válasz-
tások eredményét és érdeklődött, hogy a Főtér-Főutca re-
konstrukciós munkák miatt a parkoló bérlettel rendelkező 
autósok miként lesznek kompenzálva.

Miskei Sándorné csatlakozott a Zöldfa utcai játszótérhez 
zebrát kérő társához, valamint újra szorgalmazta az Avar ut-
cában legalább a temető melletti útszakasz rendbetételét.

Makrai Zsolt a Rácz Pál utca két végében található útke-
reszteződés veszélyességére hívta fel a figyelmet, különösen 
a Damjanich utca felé eső rész végében a szelektív hulladék-
gyűjtők miatti rossz látási viszonyok megszüntetését kérte.

Kriksz István Kisvác néhány területének csapadékvíz 
elvezetéséről szólt, megemlítve, hogy ott eleve rosszul lett 
megépítve a terület ebből a szempontból. 

Csontos Csaba a választókörzetében található három te-
rület esőzés által kialakult rossz helyzetét ostorozta, sürgős 
és jó minőségű megoldást sürgetve.

Tomori Pál a Rádi úti kerékpárúton tapasztalható visz-
szásságokat ismertette és többek között a Kert utca – Csányi 
körút kereszteződésében lévő beláthatatlan útszakasz veszé-
lyeire hívta fel a figyelmet.

Gyombolai Péter kérte, hogy táblával is jelezzék: a Báthori 
utca – Csányi körút találkozásánál lévő lámpás csomópont 
úttestébe érzékelő szenzorok vannak telepítve a forgalom 
irányítását elősegítendő. Felhívta a figyelmet, hogy a Főtéren 
tilos a parkolás, valamint érdeklődött a Zrínyi utca felújítása 
érdekében beadott pályázat sorsáról.

Kiss Zsolt köszönetet mondott az alsóvárosi takarítónap 
résztvevőinek és a városban található padok felújításáért. Fel-
emelte szavát amiatt, hogy jelenleg a Vác-alsóvárosi vasútmeg-
állóban egyetlen beálló sem védi az esőtől a várakozókat.

Csereklye Károly határozott intézkedést szorgalmazott a 
nem városi kezelésben lévő Gödöllői út járhatatlansága mi-
att, elégtelennek értékelve az eddig a közútkezelő által ott 
végrehajtott munkákat.

Az április 22-i, munkaterv szerinti 
testületi ülést követően – már előző havi 
lapzártánk után – rendkívüli képviselő-
testületi tanácskozást tartott a mélyga-
rázsról Vác Város Önkormányzata. A zárt 
ülésen történt döntésről Gyombolai Pé-

ter, a Városfejlesztési és Környezetvédel-
mi Bizottság elnöke tartott tájékoztatót. 

Ezen elmondta: a város ezzel a hatá-
rozatával egyértelműen igazolja, hogy a 
lehető legkompromisszum-képesebb 
módon áll a mélygarázs problémájának 
magoldásához. Most a beruházón van 
a sor, hogy befejezze a beruházást, így 
hamarosan kiderül az is, van-e anyagi 
eszköze a projekt befejezéséhez vagy 
nincs. A határozat alapján a város fel-
tételekhez köti a mélygarázs haszná-
latbavételéhez szükséges közútkezelői 
hozzájárulás megadását. Eddig ugyanis 
az eljárás folyamatát a beruházó és az 
önkormányzat közötti jogi vita akadá-
lyozta, amely főleg a Helyi Építési Sza-
bályzatban előírt 12 méter széles Piac 
utca megépítésére vonatkozott, amely 
szükséges a mélygarázs biztonságos 
megközelítéséhez. A képviselők több 
mint kétharmados többséggel úgy 
döntöttek, hogy a város akkor adja meg 
az úttervekhez a közútkezelői hozzájá-
rulást, ha a beruházó a saját költségén 
elvégzi az utcarész megépítését és fel-
újítja azokat az utakat, amelyek a mély-
garázs építése miatt rongálódtak meg, 
valamint a kisajátítandó „Peti bolt” 
elbontandó üzleteit visszaépíti. A Kö-
szönőház kapcsán a várost semmilyen 
anyagi kötelezettség nem terheli. A fel-
adatok biztosítása céljából a beruházó 
kft.-nek 120 millió forintot kell befizet-
nie egy elkülönített városi számlára, 
amely visszafizetésre kerül a feltételek 
megvalósulása esetén.

A testület május 20-án a zárt ülés 
nélkül is több, mint nyolcórás tanács-
kozást tartott. Ezen Iván Gábor más 
elfoglaltsága miatt nem volt jelen. El-
sőként a nemrég megválasztott diák-
polgármester ismertette elképzeléseit, 
majd a napirenden nem is szereplő 
mélygarázsról folyt egy órás párbeszéd. 
A Ferjancsics László által beterjesztett 
határozat szerint – melyet egyhangú-
lag elfogadtak – a képviselő-testület 
felkéri a mélygarázs építőjét, hogy a 
lízingszerződés aláírását követően azt 
haladéktalanul juttassa el a képvise-
lő-testületnek, valamint mutassa be a 
mélygarázs megvalósítására vonatkozó 
finanszírozási előszerződéseket, meg-
állapodásokat, szerződéseket. Fördős 

Attila javaslatára egy ügyvédi irodát is 

megbíztak, hogy a továbbiakban képvi-
selje a várost, a beruházóval és a bank-
kal folytatott tárgyalásokon.

A szünetet követően négy, városi 
fenntartású intézmény vezetői pályáza-
tát értékelték. (A megválasztott vezető-

ket a 8-9. oldalon mutatjuk be.) Ezután 
módosították az idei költségvetés főösz-
szegeit, amely újabb 245 millió forinttal 
emelkedett. Kökény Szabolcs osztály-
vezető előterjesztéséből megtudhat-
tuk, hogy mintegy félmilliárd forintos 
többletforrásra szóló igény jelentkezett, 
amelyből egyelőre csak az Árpád iskola 
felújítási munkáinak befejezésére tud-
ták kigazdálkodni a fedezetet. Sürgőssé-
gi indítványként került a tárgysorozatba 
a kórház létszámnyilvántartásával kap-
csolatos ügyvédi jelentés, mely alapján 
megbízásra került egy iroda a további 
lépések megvizsgálása céljából.

Taggyűlési hatáskörben városi tu-
lajdonú gazdasági társaságok mérlegbe-
számolóit vitatták meg, továbbá támo-
gatták az Elektro Szignál Kft. nonprofit 
kft-vé való átalakítását. Ősi Jánost dele-
gálták a Naszály-Galga TISZK felügyelő 
bizottságába, majd városrendezési, ér-
tékvédelmi témák után megtárgyalták 
a tavalyi esztendő gyermekjóléti és 
–védelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámolót. Ebben érdekes adatként 
találhatjuk, hogy városunk immár túl-
lépte a 35 ezres lakosságszámot.

Hosszas és éles vitát váltott ki a 
női kézilabdások idei, közel 34 millió 
forintos támogatáson túli, 30 milliót 
is meghaladó két kérése. Ennek telje-
sítésére azonban a képviselői akarat 
hiánya mellett az anyagi eszközök szű-
kössége miatt sem kerülhetett sor. A 
klub viszont előre megkapja a városi 
büdzséből az éves támogatásának har-
madik negyedévi részletét.

Az Egyebek napirendi pontok 
között két pályázat is kiírásra került. 
(Ezek a 10. oldalon megtalálhatók.)  
A Környezetvédelmi Charta ügyvivői 
körül is vita alakult ki, hiszen csak ezen 
az ülésen szavazhattak a képviselők a 
tavaly február óta tevékenykedő három 
személy kinevezéséről. Ványi Lászlóné 
javaslatára június 3-án közös megemlé-
kezésre kerül sor a trianoni békedik-
tátum kapcsán. Az ülés zárt részében 
döntöttek a Váci Katedra Díj odaítélé-
séről és megtárgyalhatták a kórházban 
tevékenykedő önkormányzati biztos 
aktuális helyzetjelentését.

Vác Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a munkarend szerint június 
17-én tartja soros ülését.

Rendkívüli és Rendkívüli és 
soros testületi üléssoros testületi ülés
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Hírek 
   – néhány mondatban
Elnöki látogatás a váci börtönben

Május 5-én látogatást tett a Váci Fegyház 
és Börtönben a Magyar Köztársaság Elnöke. 
Sólyom László a börtönlelkészi szolgálat 
tízéves jubileuma alkalmából rendezett ta-
lálkozón vett részt. Egyebek mellett kijelen-
tette: jó érzéssel tölti el, hogy az egyházak 
rendszeres segítséget nyújtanak a bünte-
tésüket töltők személyiségfejlesztéséhez, a 
tanuláshoz, a konfliktuskezeléshez, illetve 
részt vállalnak a családok összetartásában 
is. Az államfő szólt a büntetés-végrehajtás 
és a közbiztonság együttes kezelésének 
fontosságáról, illetve a börtönökben dolgo-
zó lelkészek státusa rendezésének szüksé-
gességéről A köztársasági elnök a katolikus, 
a református és az evangélikus lelkipásztor-
ok beszámolóit követően látogatást tett a 
váci bv-intézet úgynevezett APAC körleté-
ben, kápolnájában, illetve a múzeumként 
használt „Doberdó” részlegében.

Olcsóbb hivatali elérhetőség
Vác Város Önkormányzat Képviselő-tes-

tület decemberi ülésen Ferjancsics László 
képviselő, az Ügyrendi és Összeférhetetlen-
ségi bizottság elnöke kérte a jegyzőt, hogy 
dolgozza ki azon feltételeket, amelyek lehe-
tővé teszik a polgárok számára az olcsóbb 
telefonos ügyintézést a polgármesteri hiva-
talnál. A fejlesztéshez szükséges városházi 
költségeket a Gazdasági Hivatal keretéből 
biztosították. A városatya javaslatát a testület 
egyhangúan elfogadta. Az intézkedés ered-
ményeként ezentúl a következő mobilszá-
mokon is elérhető a polgármesteri hivatal: 
20 2344-043; 30 8658-307; 70 3175-004. In-
gyenes internetes telefon elérési lehetőség 
a skype szolgáltatáson keresztül a varoshaza.
vac cím használatával oldható meg.

Új helyen az Esélyegyenlőségi Iroda
A 2004-ben országosan elindított Esély-

egyenlőségi Hálózat megyei és váci tagin-
tézménye 2008-ban kezdte el működését. 
A hátrányos helyzetű-, illetve fogyatékos-
sággal élő emberekkel foglalkozó szervezet 
fenntartója ezidáig a Mozgáskorlátozottak 
Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 
volt. A szakminisztérium április elsejétől a 
váci székhelyű Naszály-Galga TISZK-kel kö-
tött támogatási szerződést, amelynek értel-
mében az új fenntartó évi 18 millió forintos 
minisztériumi támogatással biztosítja az új 
Esélyegyenlőségi Iroda folyamatos műkö-
dését és jelentős szakmai hátteret biztosít 
további tevékenységének bővítéséhez. Cél-
csoportjuk a Pest megyében élő nők, gyere-
kek, idősek, valamint a fogyatékossággal élő 
emberek, a romák és a hátrányos helyzetűek, 
de tevékenységükben jelentős szerepet kap 
a jogsérelmek ügyintézése is A panasszal 
élőknek az iroda ügyfélfogadási idejében 
minden kedden és pénteken ingyenes jogi 
tanácsadásra is van lehetőségük. Az Esély-
egyenlőségi Iroda legközelebbi programja 
június 4-én pénteken az Esélyegyenlőségi 
nap lesz, amelyet Vác főterén illetve a műve-
lődési központban tartanak majd.

Hírek 
   – néhány mondatban
Ingyenes lelki segélyszolgálat

Május elejétől a váci kistérségben is műkö-
dik az ifjúsági telefonos lelkisegély szolgálat. A 
váci székhelyű Életút Alapítvány  tavaly kezd-
te meg a szolgáltatás beindításához szükséges 
előkészületeket, mostanra pedig megalakult 
az önkéntes segítőkből álló csapat és rendel-
kezésre áll a technikai rendszer is. A telefonos 
segítségnyújtás teljes egészében anonim lesz, 
az önkéntesek szigorú szerződésben vállalják 
a titoktartást. Az első ilyen jellegű szolgáltatás 
Budapesten, a 90-es években vált elérhetővé, 
ma már közel 15 régióban működik

A szolgálat legfőbb célja, hogy lehetősé-
get biztosítson a kommunikációra azoknak 
a fiataloknak, akik nem bíznak közvetlen 
környezetükben, vagy nehezen beszélnek 
problémáikról. A lelkisegély két ingyenesen 
hívható telefonszámon érhető el, ezek: 06 80 
890 018 és 06 80 505 003.

Dubnicai diákok a Földváryban
A hónap első napjaiban a szlovákiai 

Dubnicáról érkeztek diákok a Földváry Kár-
oly Általános Iskolába. Az ötödik alkalommal 
megrendezett ünnepi látogatáson a tanintéz-
mény igazgatója köszöntötte a megjelent ven-
dégeket. Váradi Iván Attila beszédében be-
jelentette, hogy Hegyesi Katalin vezetésével 
iskolájukban újra beindították a szlovák nyelv 
oktatását, ami által még közelebbi kapcsolat-
ba kerülhetnek egymáshoz a fiatalok. Ezt kö-
vetően a váci tanulók műsora következett, 
amelyben a tanítványok különböző táncos 
produkciókkal kedveskedtek vendégeiknek. 
A dubnicai diákok egy-egy szlovák nyelvű, jó 
hangulatú énekes, verses előadással lepték 
meg magyar testvériskolájukat. A három na-
pos látogatás során több játékos vetélkedőre 
és tanulmányi versenyre is sor került.

Pályázati pénzből Felvidékre
Az I. Géza Király Közgazdasági Szakkö-

zépiskola több, mint egy és negyedmillió 
forintot nyert az Apáczai Közalapítvány „Ha-
tártalan kapcsolat a történelmi múlt felidé-
zésével a mai Felvidéken” című pályázatán. 
Az összegből az iskola 42 diákja négynapos 
szakmai tanulmányi útra utazhat majd tanári 
kísérettel. Meglátogatják a párkányi szakkö-
zépiskolát, ahol az ottani tanulókkal közös 
szakmai programon vesznek részt. A tanul-
mányút célja, hogy a tanulók megismerjék a 
szlovákiai kulturális sokszínűséget, erősöd-
jön a magyar-szlovák kapcsolat a határközel-
ség miatt, a történelmi múlt felidézésével a 
tisztelet és a tolerancia más országok magyar 
nemzetiségű lakosaival szemben. A sikeres 
pályázat összeállítója Erőss Sándorné és 
Sántáné Madlovics Erzsébet volt.

„Teret a rendnek, rendet a térnek!”
A Földváry téren és környékén az elmúlt 

évek akcióinak sikerén felbuzdulva idén is 
megszervezték a tavaszi várostakarítási ak-
ciót. Mintegy negyven önkéntes vett részt a 
három órás munkában, melynek során fel-
számoltak egy illegális hulladéklerakót is, 
lenyírták a füvet, és zsákokba gyűjtötték a 
szétszórt szemetet. Az önkéntesek munká-
ját a hagyományoknak megfelelően az alsó-
városi képviselők is segítették. A „Miénk itt 
a tér!” címet viselő akció résztvevői rendbe 
tették a Zöldfa utcai játszóteret, a lakótelepet 
és környékét, egészen a Vásártérig. Az akció 
végeztével a Remondis Kft. több konténernyi 
szemetet szállított el Alsóvárosból. 

A Kultúra Magyar Városa 2010 elismerő 
cím elnyerése alkalmából Vác Város Ön-
kormányzata, a Madách Imre Művelődési 
Központ és a Váci Szimfonikus Zenekar 
műsoros gála megrendezésével ünnepelt 
és köszönte meg a díj megszerzésében 
közreműködőknek az áldozatos munkát. A 
május 6-i esemény bevezetőjeként a jelen-
lévők megtekinthették az Elektro Szignál 
Televízió beszámolóját a díj ünnepélyes 
átadásáról, majd Bóth János polgármester 
mondott köszönetet a váci kulturális élet 
valamennyi szereplőjének, kiemelve város-
unk művészeti értékeit. 

A gálaest bevezetőjeként Turek Miklós 
színművész szavalta el József Attila A Duná-
nál című versét, majd a Vox Humana Ének-
kar kórusművekből álló nagy sikerű  fellépé-
se következett. A Váci Szimfonikus Zenekar 
által előadott Rossini- és Bizet-dallamokat 

szintén vastaps köszöntötte, miként a zene-
kar és a kórus közös Kodály-dalművét is.

Az esemény végén a megjelentek egy 
pohár pezsgővel koccintottak a díj elnyeré-
sére és kívántak hasonló sikereket a helyi 
kulturális élet elkövetkező feladataihoz.

Hajrájához érkezett az Örbottyán és térsége csatorna és 
szennyvízelvezető rendszerének váci területeket érintő beru-
házása. Megtörtént a műszaki felülvizsgálat és elkezdődött a 
próbaüzem. Az érintett lakosság a közüzemi szolgáltatás meg-
kezdésétől számított három hónapig díjmentesen használhatja 
a rendszert. A szolgáltató közleményei, illetve kérései az érin-
tett polgárokhoz megtalálhatók a www.vac.hu címen elérhető 
hivatalos városi honlapon.

Közel 18 millió forintos összeget nyert 
el Vác az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Környezet és Energia Operatív Program 
elnevezésű támogatási rendszer keretében 
benyújtott pályázatára. A város közvilágí-
tásának korszerűsítésére használható for-
rás lehetőséget ad arra, hogy a város köz-
világításában még meglévő korszerűtlen 
berendezéseket energiatakarékos és kör-
nyezetbarát lámpatestekre cseréljék. Kiss 

István, városi főenergetikus tájékoztatása 
szerint az elnyert összeghez ugyanekkora 
nagyságú saját forrás is társul. A befekte-
tés viszont nagyon gyorsan megtérülhet, 
hiszen a modern berendezések jóval ol-
csóbb üzemeltetést tesznek lehetővé. A pá-
lyázat elnyerése és a támogatási szerződés 
megkötése után sor kerül a közbeszerzési 
pályázat kiírására. Optimista számítások 
szerint még ebben az esztendőben befeje-
ződhet a világítótestek cseréje.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. weboldalán (www.nif.hu) találha-
tó vasúti fejlesztések között városunkat 
is érintő és a vonatközlekedést igény-
be vevő polgárok számára fontos ter-
vek olvashatók. A „Nyugati pu. csatla-
kozó vonalszakaszainak elővárosi célú 
fejlesztése” tartalmazza többek között 
Rákosrendező megállóhely délebbre he-
lyezését és közvetlen átszállási lehetőség 
biztosítását a Hungária kőrúton közleke-

dő 1-es gyorsvillamossal.  A projekt tar-
talmazza Vác vasútállomás peronrend-
szerének korszerűsítését, magasabb és 
szélesebb közlekedő utak biztosítását.  A 
biztosítóberendezés és áramellátó-rend-
szer korszerűsítése, az esélyegyenlőségi 
feltételek megteremtése is szerepel a 
tervekben. Épülne továbbá egy nagy be-
fogadóképességű autóparkoló is, amely 
a közösségi közlekedés lehetőségeinek 
jobb kihasználását célozza.

Katona Lajos néprajzkutató halálának 
100. évfordulóján emlékünnepséget rende-
zett a nevét viselő váci városi könyvtár kol-
lektívája. A több helyszínt felölelő esemény 
a városháza dísztermében lebonyolított 
emlékkonferenciával indult, ahol Mánd-

li Gyula könyvtárigazgató köszöntötte a 
megjelenteket, köztük Pásztor Lajost, Ipoly-
ság polgármesterét. Megnyitó beszédében 
Bóth János váci polgármester ismertette 
a könyvtár rövid történetét és méltatta az 
intézmény tevékenységét, fontosságát, ki-
emelve szerepét az idén elnyert Kultúra Ma-
gyar Városa elismerés kivívásában. 

A konferencián ezt követően ismert 
történészek, kutatók idézték fel Katona 
Lajos munkásságát, irodalomtörténeti, 
néprajztudományi fontosságát. A résztve-
vők ezután megkoszorúzták a fiatalom, 48 
esztendős korában elhunyt tudós szülő-
házán elhelyezett emléktáblát. Az emlék-
ünnepség záró eseményeinek színhelye 
a könyvtár épülete volt. Reisinger János 

irodalomtörténész nyitotta meg a magyar 
folklorisztika tudósának páratlan relikvi-
ákat felvonultató kiállítását, majd Katona 
Lajos unokája, Ungvári Ilona köszönte 
meg meghatott szavakkal Vácnak nagyapja 
emlékének ápolását. Ipolyság polgármes-

tere helyezte el az emlékezés koszorúját 
az aulában található emléktáblánál, majd 
zárásként a választókörzet önkormányzati 
képviselője, Tomori Pál avatta fel az épü-
let bejáratát díszítő cégért, Seregi György 
iparművész alkotását.

Katona Lajos (Vác, 1862. június 2. – 
Budapest, 1910. augusztus 3.) néprajz-
kutató, filológus, irodalomtörténész, a 
Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tagja. A XIX. század végi magyar nép-
rajztudomány iskolateremtő egyénisége 
volt, aki munkásságával megvetette a 
korszerű szintetizáló és összehasonlító 
szövegfolklorisztika tudományos alapja-
it, hatása különösen a magyar népmese-
kutatásra jelentős. Irodalomtörténészi, 
filológusi munkássága elsősorban a kö-
zép- és újkori magyar kódexirodalomra, 
prédikációk és vallásos példabeszédek 
szövegkritikai elemzésére irányult.

Gálával ünnepelt a város

Katona Lajosra emlékeztek

Csatamező és 
Márialiget csatornázása

Pályázati forrás közvilágításra

Vácot érintő vasúti tervek
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(Fõútvonalon a rév lejárójánál a könyvtár mellett)

Cím: Nagymaros, Váci út 13. • Telefon: 06 20 9 730 790
E-mail: nemethheringildiko@invitel.hu • Nyitva tartás: hétfõtõl-péntekig 15-19, szombat 10-13 óráig

Dunakanyar Elsõ

Pénzügyi problémáira találunk megoldást.
19 bank és 8 pénzintézet ajánlatából segítünk.
� Hitel kiváltás, BÁR listásoknak is
� Személyi hitel
� Gyorshitel
� Külterület, zárkert hitel megoldható
� Új Magyarország vállalkozói hitelek
� Szabad felhasználású jelzáloghitelek

� Széchenyi Kártya
� Végrehajtás – kiváltása
� Mikro- és kisvállalkozói hitel, 

projektfinanszírozás
� Folyószámla hitel cégeknek

Lakás- és vagyon biztosítás • Casco, kötelezõ • Életbiztosítás
Baleset- és felelõsségbiztosítás • Utasbiztosítás • Befektetés

A hónap közepén adták át 
a forgalomnak Kisvácon a tel-
jesen újjáépített Vetési utcát. 
A  műszaki átadáson jelen volt 
a választókörzet önkormányza-
ti képviselője, Kriksz István, 
valamint az új út megvalósítá-
sában közreműködő szakem-
berek: a kivitelező Petőcz és 
Perecsényi Kft. részéről Petőcz 

László útépítő mérnök, vala-
mint a Főmérnökség részéről  
Szikora Miklós főmérnök, 
Espár Péter műszaki előké-
szítő és Szász József műszaki 
ellenőr. Mint azt Kriksz István 
az Elektro Szignál Televíziónak 

elmondta, 2008 után első íz-
ben kerülhetett sor városunk-
ban új út építésére. A mostani 
beruházás összköltsége közel 
hétmillió forint volt, amely 
fedezetét önkormányzati költ-
ségvetésből és választókör-
zeti keretből biztosították. A 
175 méter hosszú úttest egy 
évszázada lerakott terméskö-
vét váltotta fel aszfaltburkolat 
(lásd képeinken!). A városatya 
tájékoztatása szerint további 
útfelújításra is sor került a  kör-
zetében: a Vöröskereszt sor úr-
burkolatát lapzártánk előtt ad-
ták át a forgalomnak.

Új utat avattak Vácott

Vác, ahogyan kevesen látjukVác, ahogyan kevesen látjuk

Tumbász András fotóművész rovata 

Hagyományosan a Föld nap-
ja rendezvénysorozat részeként 
kerül megválasztásra városunk-

ban a diákpolgármester. A váci 
középiskolák idei legnagyobb 
közös eseményére immár tize-
dik alkalommal került sor. Hat 
jelölt indult a megméretteté-
sen, amelyet a szokásos módon 
városismereti és kommuniká-
ciós verseny előzött meg. A 
2010-es győztesre több, mint 
700 szavazat érkezett, ezek se-
gítségével Adamcsek Leona 
viselheti a következő választá-
sig a váci diákpolgármesteri 
titulust. A Boronkay György 
Műszaki Középiskola, Gimnázi-
um és Kollégium 17 éves diák-
ja a májusi képviselő-testületi 
ülés elején ismertette terveit, 
elképzeléseit.

Május első hétvégéjén mint-
egy 1400 tanuló búcsúzott hagyo-
mányos ballagási ünnepséggel 
a váci középiskoláktól. A négy 
városi fenntartású középfokú in-
tézmény nyolcszáz végzős diákja 
közül a Boronkay György Műsza-
ki Középiskola és Gimnázium kö-
zel háromszáz tanulója jelentette 
a legnagyobb létszámot. A város-

unkban található összesen kilenc 
középiskolából a megyéhez tarto-
zó Király Endre Ipari Szakközép-
iskola és Szakiskolában hasonló 
számú diák fejezte be tanulmá-
nyait idén. A könnyes-vidám, 
virágokkal borított ünnepségek 
utáni hetekben rendben lezajlot-
tak az írásbeli érettségi vizsgák is 
városunkban.

Egy-egy városi, illetve alsóvá-
rosi lakossági fórumra várták az 
érdeklődőket a hónap közepén.

Május 17-én a Földváry iskola 
ebédlőjében mintegy húsz ál-
lampolgár vett részt a 8-as számú 
választókörzet egyik elhanyagolt 
részéről tartott összejövetelen. A 
választókörzetében található la-
kótelepi belső tér felújítási terve-
iről Váradi Iván Attila képviselő 
tartott fórumot.. A Földváry tér 
egyik legsűrűbben lakott részén, 

a lakók által csak dühöngőnek 
nevezett bitumenes részen ko-
rábban sportpálya és játszótér 
volt. A karbantartás hiánya és az 
idő azonban sivár, használaton 
kívüli, barátságtalan helyet ered-
ményezett. Évek óta megvan 
már a szándék a Kölcsey utca és 
Zöldfa utca hátsó része által köz-
refogott terület felújítására, ám 
az anyagi forrás hiánya miatt ez 
halasztódott. Most a Napraforgó 
Tájépítész Stúdió mutatta be a 
terveket az érdeklődőknek. En-
nek alapja már nem a játszótér 
kialakításának szándéka, hanem 
a környék lakóinak pihenése, 
kikapcsolódása. A lakossági fó-

rumon több kérdés hangzott el 
a kivitelezésről és a terv részle-
teiről. Mint megtudtuk: ebben az 
évben az egyéni választókörzeti 
keretből két és félmillió forint 
van elkülönítve a kezdeti munká-
latokra, de a teljes megvalósítás-
ra ezen túl még legalább tízmil-
lió forintra lenne szükség.

Az elsősorban a  Földváry 
térieket érintő fórum után két 
nappal  városi lakossági fórumot 
szervezett a bajba jutott banki 
adósok és közüzemi hátraléko-
sok tájékoztatására Tomori Pál, 
a váci önkormányzat Szociális, 
Lakásügyi és Egészségügyi Bi-
zottságának elnöke. A művelő-
dési központban közel harminc 
érdeklődő állampolgárt köszönt-
hetett Dabasi Tamás, a Fehér 
Kéményseprők – Országos Tár-
sadalmi Szervezetek Szövetségé-
nek elnöke, aki röviden vázolta 
a segítségnyújtás módozatait és 
a lehetőségeket. A fórum nagy 
részében a megjelent polgárok 
ismertették gondjaikat, illetve az 
Otthon- és Érdekvédők Magyar-
országi Szövetségének képvise-
lői adtak általános és speciális 
válaszokat, jó tanácsokat a gon-
dok megelőzésére, illetve a már 
kialakult problémák kezelésére. 
Megtudhattuk, miként érdemes 
a kapcsolatokat tartani a hitele-
zőkkel, hogyan és mire szüksé-
ges figyelni a szerződéskötésnél, 
valamint a dokumentumok ki-
töltésénél. Az egyedi gondok or-
voslásával érdemes megkeresni a 
két szervezet bármelyikét (www.

feherkemeny.hu), de Tomori Pál 
önkormányzati képviselő is szí-
vesen fogadja a nehéz helyzetbe 
került embereket, családokat.

Leona, a diákpolgármester

Ballagtak a vén diákok

Lakossági fórumok
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Bárány Zsolt
a Jávorszky Ödön Városi Kórház főigazgatója

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete április 22-i ülésén érté-
kelte a Jávorszky Ödön Városi Kórház főigazgatói feladatkörére kiírt pá-
lyázatot. Hat személy adta be pályázatát, majd egyikük visszavonta azt. A 
bizottsági meghallgatások után minden jelöltet javasoltak testületi meg-
hallgatásra is. A bemutatkozások és a képviselői kérdésekre adott válaszo-
kat követően titkos urnás szavazás következett, melynek eredményeként 
már az első voksolásban Bárány Zsolt közgazdász megkapta a bizalmat. 
Az új vezető megbízatása 2010. május elsejétől határozatlan időre szól, 
havi bruttó bére 950.000 forint. 

Bárány Zsolt 46 éves közgazdász, okleveles egészségügyi szakmenedzser. 
1991-től hat esztendőn keresztül irodavezetőként látta el egy kereskedel-
mi cég magyarországi képviseletét, 1997-től pedig egy neves egészségügyi 
vállalkozás üzletági és értékesítési irányítójaként tevékenykedik. Felsőfokú 
angol nyelvvizsgával rendelkezik, nős, három gyermek édesapja.

Lambekné Gál Gabriella
az Alsóvárosi Óvodák 

intézményvezetője

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete május 20-i ülésén értékelte 
az Alsóvárosi Óvodák intézményvezetői pályázatára érkezett jelentkezése-
ket. A pályázatra két személy munkája érkezett be, ám egyikük időközben 
visszalépett. A képviselők titkos urnás szavazáson ellenszavazat és tartóz-
kodás nélkül úgy döntöttek, hogy Lambekné Gál Gabriellát bízzák meg a 
feladattal. Vezetői megbízatása 2010. augusztus 1-től 2015. július 31-ig, köz-
alkalmazotti jogviszonya határozatlan időre szól. Havi illetményét a Kjt-ben 
foglaltak szerint, vezetői pótlékát pedig 40.000 forintban állapították meg.

Lambekné Gál Gabriella 46 esztendős. Óvónői oklevelet 1984-ben, köz-
oktatási vezető és pedagógus szakvizsgát 2007-ben szerzett. 1997-től az Al-
sóvárosi Óvodák Kölcsey utcai tagóvodájának vezetője. Tehetséggondozó 
munkájáért 2002-ben és 2005-ben is városi elismerésben részesült. Férje-
zett, egy lánya van.

Csánki Sándor
a Petőfi  Sándor Általános Iskola igazgatója

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete május 20-i ülésén értékel-
te a Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatói feladatkörére kiírt pályázatot. 
A feladatra egyetlen jelentkező volt, őt a bizottsági meghallgatás után egy-
hangúan javasolták testületi bemutatkozásra is. Csánki Sándor meghallga-
tása után sor került a képviselők titkos urnás voksolásra, amelyen  egyhan-
gú támogató szavazással úgy döntöttek, hogy  megbízzák őt a feladattal. 
Közalkalmazotti jogviszonya határozatlan időre, vezetői megbízatása 2010. 
augusztus 1-től 2015. július 31-ig szól. Havi illetményét a Kjt-ben foglaltak 
szerint, vezetői pótlékát pedig 46.000 forintban állapították meg.

Csánki Sándor 49 éves. 1984-ben tanítói, 1988-ban tanári diplomát szer-
zett, majd 2002-ben közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát tett. 
1988-tól dolgozik a Petőfi iskolában, 2000-től pedig az igazgatói feladatokat 
is ellátja. Nős, egy középiskolás lánya van.

Magyari József
az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatója

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete május 20-i ülésén értékel-
te az Árpád Fejedelem Általános Iskola igazgatói feladatkörére kiírt pályá-
zatot. A posztra egyetlen jelentkező volt, őt a bizottsági meghallgatás után 
egyhangúan javasolták testületi bemutatkozásra is. Magyari József meg-
hallgatása után sor került a képviselők titkos urnás szavazására, amelyen  
egyöntetűen, 22  támogató vokssal úgy döntöttek, hogy  megbízzák őt a fel-
adattal. Közalkalmazotti jogviszonya határozatlan időre, vezetői megbíza-
tása 2010. augusztus 1-től 2015. július 31-ig szól. Havi illetményét a Kjt-ben 
foglaltak szerint, vezetői pótlékát pedig 46.000 forintban állapították meg.

Magyari József  52 esztendős, nős, három gyermek édesapja. Tanári dip-
lomáját 1983-ban szerezte, 1999-ben pedig közoktatás vezetői képesítést 
kapott. Több, mint két évtizedig volt Verőcén tanár, majd iskolaigazgató, 
2005-től ő látja el az Árpád iskola igazgatói feladatkörét. Tanári, igazgatói 
munkája mellett jelenleg is aktív dobóatléta, illetve edzőként is tevékeny-
kedik. Egy évtizede pedagógusi munkája elismeréseként miniszteri dicsé-
retben részesült.

Mándli Gyula
a Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatója

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete május 20-i ülésén értékel-
te a Katona Lajos Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatára érkezett 
jelentkezéseket. A pályázatra két személy munkája érkezett be, ám egyikük 
nem tett eleget az előírt követelményeknek. A szakbizottság meghallgatta 
Mándli Gyulát, majd egyhangúan javasolta a testület előtti bemutatkozá-
sát is. A jelölt szóbeli pályázat kiegészítése és a kérdésekre adott válaszai 
után sor került a titkos urnás szavazásra, ahol 19 igen és 3 nem szavazattal 
megbízták a feladatkör ellátásával,  határozott időre, a 2010. szeptember 
01-től 2015. augusztus 31-ig terjedő időszakra. Közalkalmazotti jogviszonya 
határozatlan időre szól. Havi illetményét a Kjt-ben foglaltak szerint, vezetői 
pótlékát pedig 45.000 forintban állapították meg. 

Mándli Gyula 57 éves, 1979-ben általános iskolai tanár diplomát szerzett, 
majd 2002-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karán könyvtárosként végzett. 1978-tól 1994-ig a szobi könyvtár, 1995-től a 
váci Katona Lajos könyvtár igazgatója. 1993-ban megkapta a „Népművelés-
ért” díjat, idén pedig a szlovákiai Ipolyság város díszpolgára lett. Nős, két 
leánygyermeke van.

Intézményvezetőket választottak
Bemutatjuk a városi intézmények kinevezett irányítóit
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AKTUÁLIS 

VÁROSI 

PÁLYÁZATOK
Vác Városi Önkormányzat 

Gazdasági Hivatala értékesí-
tésre meghirdeti az alábbi sze-
mélygépkocsit.
Típus: Toyota Avensis Sedan 
2.0 D4-D SOL Elegant
Gyártási év: 2003.
Első üzembe helyezés időpont-
ja: 2003. 09. 23.
Műszaki érvényes: 2011. 10. 07.
Zöldkártya érvényes: 2010. 09. 19.
Kilométer óra állás: 135787 km
Tulajdonosok száma: 1
Üzemanyag / katalizátor: diesel
Környezetvédelmi osztály: 8
Teljesítmény: 85 KW
Hengerűrtartalom: 1995 cm3

Ára – Eurotax alapján bruttó:  
2.111.000.-Ft
Érdeklődni lehet: 
Dudás István ügyintézőnél 
a 06-30/962-3379-es, vagy 
a 06-27/513-464-es telefon-
számokon.

Pályázat a Tourinform 

Iroda vezetői posztjára

Vác Város Képviselő-testülete 
(2600 Vác, Március 15. tér 11.) 
pályázatot ír ki a Tourinform 
Iroda vezetői állására az alábbi 
feltételekkel:
Pályázati feltételek:
- Felsőfokú iskolai végzettség
- Szakirányú képesítés
- Legalább 5 év szakmai veze-
tői gyakorlat 
- Angol vagy német nyelvből 
középfokú nyelvvizsga
A pályázat benyújtásának 
határideje: 
A KSZK  honlapján történő 
megjelenést követő 30 nap.
A vezetői megbízás 2010. ok-
tóber 01 – 2015. szeptember 
30.-ig határozott időre, a közal-
kalmazotti jogviszony határo-
zatlan időre szól.
A pályázatok benyújtásá-
nak módja:
A pályázatot 2 példányban 
írásban Vác Város Polgár-
mesterének címezve kell be-
nyújtani (2600 Vác, Március 
15. tér 11.), a zárt borítékon 
„Tourinform vezetői pályázat” 
megjelöléssel. 
A pályázat elbírálásának 
határideje: 
2010. július 08.

Pályázat a Jávorszky 

Ödön Városi Kórház gazda-

sági igazgatói munkakörére

Vác Város Képviselő-testülete 
(2600 Vác, Március 15. tér 11.) 
pályázatot ír ki a Jávorszky 
Ödön Városi Kórház gazdasá-
gi igazgatói állására az alábbi 
feltételekkel:
Pályázati feltételek:
- Felsőoktatásban szerezett
pénzügyi-számviteli végzettség
- Legalább ötéves gazdasági 
vezetői gyakorlat
- Büntetlen előélet
A munkakörbe tartozó lé-
nyeges feladatok:
A gazdasági igazgató irá-
nyítja és ellenőrzi az önálló 
költségvetési szerv gazdasá-
gi (pénzügyi, műszaki, üze-
meltetési stb.) szervezetét, 
iránymutatást ad a szakmai 
szervezeti egységek gazdasági 
munkájához, ellenőrzi azokat.
A pályázat benyújtásának 
határideje: 
A KSZK  honlapján történő 
megjelenést követő 30 nap.
A pályázat elbírálásának 
határideje: 
2010. július 08.

Értékvédelmi pályázat

Vác Város Önkormányzat Kép-
viselő-testületének Városfej-
lesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsága 2011 évre pályáza-
tot hirdet védett épületek, va-
lamint védett területen álló, de 
egyidejűleg nem védett épüle-
tek felújításának, korszerűsíté-
sének, külső és az ezzel össze-
függő belső helyreállítás estén 
a külső homlokzat domináns 
elemeinek leginkább megfele-
lő állapot szerinti helyreállítá-
sának anyagi támogatására.
Pályázat benyújtásának 
határideje: 
2010. szeptember 1.
Pályázat mellékletei :
- pályázati űrlap, 2 példányban
- jogerős építési engedély és en-
gedélyezett tervdokumentáció;
- költségvetés;
- a kivitelezés ütemezése;
- az önerő mértékét vállaló nyi-
latkozat.
A pályázatokat a Polgármes-
teri Hivatal Főépítész Irodán 
kell leadni.
A pályázattal kapcsolatos rész-
letes információért Seregi 
Emőke főépítészi munkatárs-
hoz fordulhatnak (513-475). 
Pályázati űrlap a www.vac.hu 
honlapról letölthető a nyom-
tatványok címszó alatt.

Szatírokat fogtak
Gyors egymásutánban két 

szatír is felbukkant városunk-
ban. Még április közepén a 
sportcsarnok öltözőjébe ha-
tolt be egy harminc év körü-
li férfi, akit a nagy riadalom 
után a kiérkező rendőrök fé-
keztek meg. A tettes komoly 
ellenállást tanúsított, majd 
a váci kórház zárt osztályára 
vitték pszichiátriai megfi-
gyelésre. Pár nappal később, 
ugyancsak a szérűskerti isko-
lavárosban bukkant fel egy 
középkorú autós férfi, aki 
diáklányokat molesztált. A 
bejelentést követően a váci 
nyomozók gyorsan elfogták 
az illetőt, akit a szemtanúk fel 
is ismertek.

Halálos karambol
Április utolsó napján is-

mét halálos közlekedési bal-
eset történt az M2-es autó-
úton. Egy Rétság felől haladó 
személygépkocsi áttért a me-
netiránnyal ellentétes oldalra 
és frontálisan ütközött egy 
szabályosan közlekedő autó-
val. A balesetet okozó sofőr 
a helyszínen életét vesztette, 
a vétlen autóban ülők közül 
ketten súlyos sérüléseket 
szenvedtek.

A Dunába hajtott 
A tűzoltók segítségével 

emelték ki a Dunából azt az 
autót, amelynek 77 éves tu-
lajdonosa május 15-én a váci 
kompkikötőnél hajtott a fo-
lyóba. A szakértők vizsgálják 
az eset körülményeit, a jármű-
ből kiszálló sofőrt sokkos álla-
potban vitték a kórházba.

Kamionnyi fa égett
Kigyulladt egy fát szállí-

tó kamion rakománya május 
13-án csütörtökön az M2-es 
autópályán. Budapest felé, a 
40-es kilométerszelvénynél a 
forgalmat a Kosd, illetve Rád 
felé vezető lehajtókon elterel-
ték. A főváros felé közlekedők 
a 2-es úton Vácot elhagyva visz-
szatérhettek az autópályára. 
Személyi sérülés nem történt.

Életmentő eszköz
A Naszálytej Zrt. adományá-

nak köszönhetően egy új élet-
mentő eszközzel gyarapodott 
a váci mentőállomás. A több 
százezer forintos készülék a 10 
évvel ezelőtti elöregedett társát 
váltja majd. A tejipari cég ado-
mánya egy olyan mobil eszköz, 
amely hatékonyabban segíti a 
súlyos és eszméletlen sérültek 
állapotának stabilizálását.

A Tűzoltóság felhívása
A váci Hivatásos Tűzoltó Pa-

rancsnokság, közérdekű figye-
lemfelhívással fordul városunk 
lakosságához. Vácott az utóbbi 
időben - több más településhez 
hasonlóan - a tűzoltó egyenruhá-
hoz hasonló öltözetben házaló 
vállalkozók keresik fel a lakókat 
és tűzoltó készüléket ajánlanak 
megvételre úgy, hogy közben 
felajánlják, leellenőrzik a régit. 
A visszaélések megakadályozá-
sa, illetve a tűz- és balesetveszély 
megelőzése érdekében kérjük, 
figyelmesen olvassa el Szakszik 

Ákos tűzoltó alezredes, váci 
tűzoltóparancsnok által össze-
állított tudnivalókat. (A felhívás 

teljes szövege megtalálható a 

www.vac.hu weboldalon.)

Kék hírekKék hírek

Ismét játszónap
Megtelt a Damjanich 

utcai játszótér és kör-
nyéke május 22-én, ami-
kor Ferjancsics László és 
Makrai Zsolt alsóvárosi 
képviselők, valamint a 
Madách Imre Művelődési 
Központ szervezésében 
műsoros játszónapra ke-
rült sor a lakótelep köz-
kedvelt parkjában. 

Több száz gyermek és 
szülő választotta a hosszú 
hétvége első napján a ta-
valyi esztendő nagy sikerű 
rendezvényeihez hasonló 
programot. A kicsik játékos 
formában ismerkedhettek 
néhány tudományos érde-
kességgel, kézműves fog-
lalkozáson vehettek részt. 
Folyamatosan hosszú sor 
kígyózott a lufihajtogató 
bohóc ajándékaira várva, 
miközben a színpadon egy-

mást váltották a fellépők. 
Sokan voltak kíváncsiak 
a tavaszias napsütésben a 
Dynamic Táncstúdió bemu-
tatójára és nagy sikert ara-
tott a MéG Színház előadá-
sa is. A játszótér eszközei 
megteltek mozogni vágyó 
gyermekekkel, a város leg-
nagyobb játéka, a kalózhajó 
különösen közkedvelt volt 
most is. A délelőttöt a Ka-
táng együttes koncertje zár-
ta, de a programok után a 
nap további részében is zsi-
vajjal teli volt a Damjanich 
utcai park és környéke. 

A gyermeknapi prog-
ramok a következő hetek-
ben is folytatódnak. Május 
30-án a központi városi 
rendezvény, június 5-én 
pedig a Damjanich téri ját-
szónap várja a kicsiket és 
nagyokat egyaránt.
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június 2. szerda 18.00
Bernard LeCalloc’h könyvbemu-

tatója
A  belépés  díjtalan!

június 3. csütörtök 18:00
Lúdas Matyi, avagy fogadom, 

hogy megadom - mesemusical
Egy táncos mese a Tini Dance Team előadásában 
igazságról, barátságról, bosszúról, ravaszságról 
és a tudás hatalmáról, mely képes úrrá lenni a 
butaságon, gonoszságon, igazságtalanságon.
A belépőjegy ára: 900 Ft

június 4. péntek 
Esélyegyenlőségi Nap

A Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi 
Regionális Egyesülete és a Pest Megyei Esélyek 
Háza szervezésében. Az egész napos progra-
mon sérültséggel élő és ép fiatalok alkotásait 
és  produkcióit is megtekintheti a közönség.  
Bővebb információ: 06-27/502-660

június 5. szombat 17:00
A Dancer Shadows Tánciskola év 

végi gálája
A belépőjegy ára: 700 Ft

Sporthírek – 
röviden

Sportemberek 
elismerése

Immár hagyományosan a 
Magyar Sport Napján, május 6-án 
került sor a hazánk sportélet-
ében kimagasló munkát végző 
sportemberek állami kitünteté-
sére. Városunk sportjának magas 
rangú elismerése, hogy több váci 
sportszakember vehetett át ki-
tüntetést. Rapcsák Károly, a Vác 
Városi Evezős Club vezetőedzője 
a Magyar Sportért Díj III. fokoza-
tát, Ribáryné Pál Katalin, ugyan-
ezen egyesület edzője, Csernák 

Károly, a Madách Imre Gimná-
zium testnevelő tanára, a Váci 
Vasutas Sportegyesület edzője és 
Szikora Gyula, a Váci Remény-
ség Egyesület atlétika trénere 
tevékenysége elismeréséül, a Ma-
gyar Sportért Emlékérem ezüst 
fokozatát vehette át. 

A Magyar Atlétikai Szövetség 
közgyűlésén a sportágért végzett 
több évtizedes eredményes mun-
kájukért idén is többen vehettek 
át elismerést. Dicsérő oklevelet 
kapott munkájáért Magyariné 

Oroszi Zsuzsanna versenybíró, 
a szakbizottság helyettes vezetője. 
Az utánpótlás korosztály neve-
léséért, eredményes edzői mun-
kájáért emlékérmet vehetett át 
Szikora Gyula testnevelő, a Váci 
Reménység atlétaedzője.

Evezés 
Szegeden került sor a XXVII. 

Dr. Simády Béla nemzetközi regat-
ta versenyre, amelyen a Vác Városi 
Evezős Club sportolói mindkét na-
pon négy aranyérmet gyűjtöttek. 
Szabó Katalin mindkétszer első-
ként tette meg a női egypárevezős 
mezőnyben a távot, Galambos 

Péter pedig vasárnap nyert a köny-
nyűsúlyú férfi egypárevezősök 
versenyében. A serdülő fiúknál 
párosban a Pap Márkó, Farkas 

Norbert, négyesben pedig a Nagy 

Dániel, Dávid Patrik, Pap Márkó, 
Farkas Norbert kvartett lett első. 
A veteránok győztes négyesének 
tagja volt Noé Gábor és Nógrádi 

Tivadar, a felnőtt férfiak hasonló 
számában Szabó Dániel, Farkas 

Tamás pedig csepeli társával gyűj-
tötte be az ifi párosok aranyérmét. 
A mieink az első helyezéseken túl 
még négy második és egy harma-
dik helyet is szereztek.

Kosárlabda 
Az 5. helyen zárta az alapsza-

kaszt a megyei kosárlabda baj-
nokságban a Váci Reménység 

gárdája. A folytatásban a Pest me-
gye bajnoka címért zárt rájátszást 
bonyolítanak le, amelynek elő-
döntőjében a váciak mögötti he-
lyen végző GEAC Kettő volt a mi-
eink ellenfele. Az oda-visszavágós 
rendszerű párharc első felvonásá-
ban Gödöllőn váratlanul súlyos, 
66-45-ös vereséget szenvedtek a 
váciak. A visszavágón ugyan si-
került nyerni, de a 80-73-as siker 
kevésnek bizonyult: a VRE csak a 
bronzért léphet majd pályára.

Sakk 
A 11. fordulóval május első 

vasárnapján befejeződött az NB 
II-es sakkcsapatbajnokság Erkel 
csoportjában a 2009/2010-es 
pontvadászat. A Váci Sakk Club 
Pestszentlőrincen zárt, és szo-
ros csatában 6,5:5,5 arányban 
nyert. A győzelemmel a mieink 
feltették a koronát egész éves jó 
szereplésükre és a 12 együttest 
felvonultató mezőnyben a har-
madik helyen végeztek, ezzel 
elérték az évek óta hiába remélt 
bronzérmes szereplést.

Ülőröplabda
Megismételte a bajnoki első 

fordulóban elért mérlegét a 
május 2-án Vácott lebonyolított 
második körben a váci ülőröp-
labda együttes. A március végén 
elrajtolt pontvadászat nyíregyhá-
zi játéknapján a mieink a bajnok 
hazaiaktól kaptak ki szoros csatá-
ban, viszont a vajdasági Kikinda 
és a szegedi gárda ellen simán 
nyertek. Vácott a papírforma há-
rom sikert ígért a bajnoki és ku-
paezüstös váciak számára. Sajnos 
a tatabányai és a nagykanizsai 
legénység játszmaveszteség nél-
küli legyőzése mellett becsúszott 
egy 3-2-es vereség a szombathelyi 
Sprint SC csapatától. 

Vízilabda
A vízipólós hölgyek  utol-

só előtti OB I/B-s fordulójára 
Kecskeméten került sor. A Váci 
VSE csapata előbb kiesési rang-
adón magabiztosan verte 12-6-ra 
a debrecenieket, majd a Bánki 
VE ellen 20-7-re kikapott. A mie-
ink eddig nyolc vereség mellett 
kétszer nyertek, az öt együttest 
felvonultató mezőnyben a negye-
dik helyen állnak. A férfiak Bu-
dapest-bajnokságában folytatta 
vesszőfutását a váci gárda. Hazai 
medencében az Izzótól 12-5-re, a 
MAFC csapatától 18-7-re, a KÓPÉ 
együttesétől 7-5-re, míg a fővá-
rosban az ELTE gárdájától 12-3-ra, 
az OSC ellen 19-7-re kapott ki a 
legénység. A mieink továbbra is 
sereghajtók, hiszen a 23 vereség 
mellett mindössze egyetlen dön-
tetlent tudtak elérni.

Júniusi programajánló

A váci kézilabdasport 
első élvonalbeli érme

KiállításokKiállítások
június 4. péntek

Csemán Ilona keramikusmű-
vész kiállítása

Helyszín:  Curia Galéria 
(Vác, Március 15. tér 20.)
Megtekinthető: július 10-ig.

június 12. szombat
Nagy B. István Képzőművész 

Kör kiállítása
Megtekinthető: augusztus 12-ig.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

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
Felelős kiadó: Iványi Károlyné 

igazgató

További jegyértékesítés

Tourinform
2600 Vác, Március 15 tér, 

tel: (27)316-160, www.
tourinformvac.hu

Ticketportál
Home-Ticket szolgáltatással, 

www.ticketportal.hu

Izgalmas csatában, egy, 
már veszni látszó párharc után 
szerezte meg a női kézilabda 
bajnokság bronzérmét a Váci 
NKSE. Az alapszakaszban elért 
bravúros második hely után a 
rájátszás első három mérkőzé-
se nem hozott cseppnyi örömet 
sem a váci kézilabdabarátok-
nak. Az elődöntőt két össze-
csapás után elbukta csapatunk 
és a 3. helyért vívott helyosztó 
első felvonása is vendégsikert 
hozott Vácott. Sőt, a békéscsa-
bai visszavágón is végig a mie-
ink futottak az eredmény után. 
Mígnem egy Tóth Tímea által 
góllá érlelt időntúli szabaddo-
bás révén utol is érték. A dön-
tetlen után pedig következhet-
tek az idegőrlő hétméteresek. 

A sorozat hőse a 19 esztendős 
Sipeki Flóra volt, aki két hazai 
próbálkozást is hárított. Jöhe-
tett a döntő bronzcsata, ismét a 
váci sportcsarnokban.

Telt ház előtt aztán városunk 
kézilabdasportjának ünnepe lett 
május 15-e este. Németh András 
tanítványai magabiztos, jó telje-
sítménnyel verték hat góllal rivá-
lisukat, majd önfeledt ünneplés 
közepette vehették át a nagyon 
is megszolgált bronzérmet. A 
bajnokság gólkirálynője Tóth 
Tímea lett, a váci együttes pedig 
először állhat a kézilabda élvonal 
képzeletbeli dobogójára. 

Szép volt, lányok! Köszönjük!
(A bronzcsata képgalériája 

megtekinthető a kagye.gportal.

hu weboldalon!)

Eredmények
Kézilabda – NB I, rájátszás a 3. helyért:
Váci NKSE – Békéscsaba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26-29
Békéscsaba – Váci NKSE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26-27
Váci NKSE – Békéscsaba .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28-22

Kézilabda – férfi NB I/B:
Ajka – Váci KSE-Taxi 2000 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28-21
Váci KSE-Taxi 200 – Szigetvár .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30-24
Tököl – Váci KSE-Taxi 2000 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29-27
Váci KSE-Taxi 2000 – Alba R.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33-29

Labdarúgás – NB II:
BKV Előre – Dunakanyar-Vác .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1-2
Dunakanyar-Vác – Békéscsaba  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0-0
Dunakanyar-Vác – Mezőkövesd .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0-2

Asztalitenisz – NB I:
Pénzügyőr I – Váci Reménység .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17:1
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Ügyfélfogadás
a polgármesteri hivatalban

hétfõ: 14-18
szerda: 8-16
péntek: 8-12

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

Ügyfélfogadás 
az okmányirodában

hétfõ: 9-18
kedd: 8-16

szerda: 10-16
csütörtök: zárva

péntek: 8-12 
Ebédidő 12.30 és 13 óra között

A Váci Hírnök terjesztésével 
kapcsolatos észrevételeit 

- ha nem kapja rendszeresen, 
- ha egy példánynál többet kap, 

- ha bárhol halomban 
lerakva látja stb.

kérjük jelezze nekünk!
Tel: 06-27/510-900

A Váci Hírnök pdf formátumban is 
elérhető a www.vac.hu honlapon.

hétfő 
20:00 Híradó
20:20 Spiritusz – szabadidő, 

életmód, sport
20:30 Film
21:50 Híradó

kedd 
20:00 Híradó
20:20 Katolikus TV 

– vallási műsor
20:55 Spiritusz – szabadidő, 

életmód, sport
21:05 Film
22:25 Híradó

szerda 
18:00 Hetedhét Magazin

– magazinműsor Fót 
térségéből 

19:00 Hetedhét Magazin 
20:00 Híradó
20:23 Nagyító

– hírháttérműsor
20:50 Film
22:10 Híradó

csütörtök 

20:00 Híradó
20:20 Hazai 

– kulturális magazin
20:50 Nagyító 

– hírháttérműsor
21:15 Film
22:30 Híradó

péntek 
20:00 Híradó
20:23 Hazai

– kulturális magazin
20:53 187. Pest megyei 

magazin
21:23 Film
22:37 Híradó

MŰSORAI

Kiadó: Elektro Szignál Kft.

Kiadásért felelős: 
Retzler Péter

Szerkesztésért felelős: 
Kereszturi Gyula

Szerkesztőség: 
Elektro Szignál Kft.

2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: (27) 510-900 

e-mail: estv@estv.hu

Nyomdai munkák: Multiszolg Bt.
Felelős: Kajtor István

Tipográfia: Front Grafika Kft.
Terjesztés: 4 Types Kft.

Megjelenik: 13 000 példányban
ISSN: 1586-4014

Hirdetésfelvétel:
Front Grafika Kft.

2600 Vác, Naszály út 18.
Tel./Fax: 06-27/502-120
Mobil: 06-30/333-2120,

06-30/9-345-144

Címlapfotó: Tumbász András

1. Deákvári Gyógyszertár •  Deákvári főtér 30. •  27/510-805
2. Központi Gyógyszertár •  Köztársaság út 23. •  27/501-630
3. Vácz-Remete Gyógyszertár •  Magyar u. 3. •  27/305-997
4. Gyöngyvirág Gyógyszertár •  Radnóti út 2. •  27/504-176
5. Szent Rókus Gyógyszertár •  Zrínyi u. 9. •  27/501-385
6. Dr. Hella Gyógyszertár • Széchenyi u. 3-7. • 27/501-450
7. Fekete Kígyó Gyógyszertár •  Széchenyi u. 37. •  27/312-338
8. Alsóvárosi  Gyógyszertár •  Zöldfa u. 1. •  27/311-157

Hét (2010) H. K. Sze. Cs. P. Szo. V.
V. 24. - V. 30. 1 2 3 4 5 6 7
V. 31. - VI. 06. 8 1 2 3 4 5 6
VI. 07. - VI. 13. 7 8 1 2 3 4 5
VI. 14. - VI. 20. 6 7 8 1 2 3 4
VI. 21. - VI. 27. 5 6 7 8 1 2 3
VI. 28. - VII. 04. 4 5 6 7 8 1 2

Gyógyszertárak ügyeleti rendje

Fenti gyógyszertárak ismétlődő rend szerint látnak el 
ügyeleti szolgálatot. Az ügyeleti idő minden munkanap a 
nyitvatartási idő végétől, másnap reggel 8 óráig, illetve va-
sárnap és ünnepnapokon 24 órán keresztül tart.

Az alábbi táblázat a gyógyszertárak nyitvatartási idején 
túli ügyeleti beosztását tartalmazza sorszámuk szerint.

Anyakönyvi hírek

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, 
(tüdõgondozó épülete)

A városi ügyelet a 620-691-es 
telefonszámon vagy a 
620-620/1465-ös melléken, 
érhető el.

Ügyeleti idõ:
Hétfõ, kedd, szerda, csütör-

tök: 19-7 óráig, Hétvégén: 
péntek 16-tól hétfõ 7 óráig

Ünnepnapon: az ünnepna-
pot megelõzõ nap 19-tõl az 

utána következõ nap 7 óráig.

ELHUNYT VÁCIAK

Kovács Ferenc István /1927/, Dorogi 
Bálint /1928/, Füle Andrásné sz: Berta Zsu-
zsanna /1923/, Karaszi Lajosné sz: Jámbor 
Julianna /1925/, Kormosói Ferencné sz: 
Szajbert Julianna Margit /1943/, Bokros 
Zoltán /1972/, Horváth Lajos /1937/, Korbel 
Józsefné sz: Branát Anna /1934/, Bödör Se-
bestyén Imre /1921/, Kovács Attila /1955/, 
Kovács Margit /1942/, Szabados Józsefné sz: 
Vadkerti Julianna /1928/, Gulyás Lászlóné 
sz: Zajácz Julianna /1926/, Kalocsai Mátyás 
/1925/.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTT VÁCIAK

Kovács Péter és Karsai Szilvia, Sima 
István és Molnár Viktória, Horváth Nor-
bert és Hisbéli Zsuzsanna, Rózsa Gergely 
és Juhos Tímea, Török Zoltán és Holovitz 
Krisztina, Jobbágy Gergely Balázs és Szűcs 
Tímea, Roskó Róbert és Kenyeres Niko-
letta, Kovács Tamás és Kovács Dorottya, 

Gazdag András Tamás és Bolka Zsuzsanna, 
Horváth Attila Imre és Menczel Nikoletta.

VÁCOTT SZÜLETETT VÁCI LAKOSOK

Letfusz Károly József és Hajas Andrea gyer-
meke: Benedek Leó, Benkó Zoltán és Stenger 
Anita gyermeke: Balázs, Varga Károly és 
Hambalgó Mónika gyermeke: Áron, Haljárszki 
Attila és Márkus Beatrix gyermeke: Bence, Ker-
tész Szabolcs és Incze Ágnes gyermeke: Gergő, 
Jakab János és Radó Brigitta gyermeke: Márk 
János, Fejes Tamás és Dóbiás Csilla gyermeke: 
Lotti, Szokol László és Pereházy Andrea gyer-
meke: Kristóf László, Rasztotzky Balázs és Luk-
ács Marianna gyermeke: Ádám, Varga Péter és 
Kalocsa Mária gyermeke: Regina, Varga Imre 
és Keczkó Zsuzsanna gyermeke: Petra, Veres 
Ferenc és Molnár Mónika gyermeke: Nóra Zsó-
fia, Kozák Richárd és Janik Nikoletta gyermeke: 
Lolilta, Tóth Péter és Halupka Réka gyermeke: 
Péter Tibor, Máthé Albert Eduard és Hidasi 
Kinga gyermeke: Liliána.

Rendkívüli forgalomkorlátozás
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DMRV Zrt. üzemeltetésében 

lévő Vác, Zichy utca szennyvízcsatorna meghibásodásából adódó 
rendkívüli forgalomkorlátozásra kerül sor 2010. 05. 17-től várható-
an 2010. 06. 30-ig. A forgalomkorlátozás érinti a Vác, Görgey utca 
– Posta parki kereszteződését, a Piac utcát és a Zichy H. utcát (a 
Piac utca – Kossuth utca közötti szakaszán). 

Előzőek miatt a Széchenyi utca (Március 15. tér – Görgey 
utca közötti szakasz) csak a Dr. Csányi L. krt. – Tornyos Pál (volt 
Törpe) utca – Eötvös utca útvonal közelíthető meg. 

A Görgey utca (Posta park – Széchenyi utcai szakasza) a Szé-
chenyi utca irányából zsákutcaként lesz megközelíthető.

A várható torlódások, parkolási nehézségek miatt - amennyiben 
lehetséges - kérjük a jelzett terület gépkocsikkal történő elkerülését.

Előzőek miatt kérjük, hogy a közlekedők ne megszokásból ve-
zessenek, a kihelyezett közúti jelzőtáblák által szabályozott forgal-
mi rendet maradéktalanul tartsák be. 

Szikora Miklós sk.
főmérnök 

A váci látássérültek felhívása
A Dunakanyar Látássérültek Egyesülete felkér minden váci 

polgárt, amennyiben környezetében látássérült ember él, ismer-
tesse vele a következőket. A Dunakanyar Látássérültek Egyesüle-
te (DULÁTE) a vak és gyengénlátó személyek sokoldalú segítése 
érdekében tevékenykedik. Célja: érdekeik védelme, érvényesítése, 
rehabilitációjuk elősegítése, illetve segédeszközzel való ellátásuk. 
Az egyesület a Földváry tér 14. szám földszintjén működik. Ügyfél-
fogadás: hétfőtől csütörtökig 8-16.30-ig és pénteken 8-14.00-ig. 

Elérhetőségeik: telefonon, a 06/30-941-76-37-es vagy a 
06/70-773-40-78-as számon. Weboldaluk címe: www.gportal.hu/

dulate. Email-címük: dulate@dunaweb.hu.

TELEPHELYÜNKÖN 
 

MÁRKAFÜGGETLEN 
 

VIZSGAÁLLOMÁS M�KÖDIK. 
 
 

22.500 Ft-tól 
 
 

M�SZAKI VIZSGA- GYORSAN, KEDVEZ� ÁRON 
 
 

BEJELENTKEZÉS: 

� : 06/27-512-882 
 

www.tamasauto.hu 

Tamás Autó Kft 
2600 Vác, Rádi út 1-3 




