
SZILVESZTER 
A FŐTÉREN
Az év utolsó napján a 
legtöbb vácival a főtéren 
koccinthatunk. Délután 
zenés-táncos programok 
várják az érdeklődőket.
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ÁLDOTT ÁLDOTT 
KARÁCSONYT KARÁCSONYT 

ÉS BOLDOG ÉS BOLDOG 
ÚJ ÉVETÚJ ÉVET!!

NAGYKÖVETI 
LÁTOGATÁS
Pasi Tuominen fi nn 
nagykövetet városunk 
vezetői fogadták. Közel 
30 éves Vác és Järvenpää 
testvérvárosi kapcsolata.

ÁTALAKULÓ 
KÖZIGAZGATÁS
Rétvári Bence államtitkár 
és Harrach Péter választóke-
rületi elnök, az önkormány-
zatokat érintő változásokról 
tartott fórumot.

MELÁTH 
ATTILA
Nagyravágyás helyett ki-
derül, miként lehet áldott 
életünk. Karácsonyról, 
baptistákról és a városról 
is beszélgettünk.
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VIGH MIHÁLY | fôszerkesztô | vigh.mihaly@vacholding.hu

Küzdelmes esztendő végén, embereket, családokat megpróbáló 
hétköznapok után az év legáldottabb ünnepe következik.

Karácsonynak már az első napján az ember könnyű 
szívvel ébred, úgy lehet, miután az angyalok a jó hírt hozzák, 

néhány napra elviszik terheink.
A „lecsukódik már a szemem” után december 25. első tudatos pillanata, 

mikor óracsörgés helyett kipihenten és kedvünk szerint ébredünk.
A gyermek arra, hogy rögvest eszébe jut, a fa alatt vannak új játékai 

és azokkal még nem játszott eleget. Ha anyának és apának szerencséje van 
a játék nem túl zajos, ám ha mégis, úgy félálomban azért mosolyog, mert 
tudatosul, hogy nem a beállított vekker, esetleg mobil fi gyelmeztet.

A gyermek anyja annak is örül, hogy mindenütt rend van. Lelkünkben és 
otthonunkban is, pedig pár napja a készülődés mikéntjéről és az intéznivalók 
sorrendjéről nem mindig gondolták apával ugyanazt. Holott a graffi tiből is 
lehet tanulni: Menj templomba, hogy kerüld a karácsonyi tolongást!

December 25-ének reggelén már csak a karácsony illata tolakszik, „békes-
ség földön az embernek”. Nincs lista, fafaragás, csak illat és rend mely betölti 
az otthont. Már pizsamában érzékszerveink egymásután ismerik fel a fenyőt, 
majd a Szentestét követően kint felejtett süteményes tálat.

Valódi ünnep, melynek reggelétől egymást várjuk, és nem rohanunk sehova. 
Aki elsőként ébred, felkapcsolja az égősort, és később talán nem meséli el senkinek, 
de a fát szemlélve a szürke napok után egy kicsit életének kincsein is elmereng.

A Karácsony még a legnagyobb spiritualitás és mennyei áldás mellett a mi 
kis apró-cseprő szokásaink szintjén is misztikum. Hisz minden évben ugyanazo-
kat a dalokat énekeljük, féltve őrzött és titkos receptek alapján ugyanazokat 
az ételeket esszük, sokunknak van kedvenc dísze, és mindez annyi év után sem 
unalmas, sőt inkább felemelő, miközben kiderül, valahová tartozunk. Otthon, 
ahol „néha a legapróbb családi hagyományok szülik a legdrágább emléket.”

Modern korban és napközben lehet, megszólal a mobil, de csak párszor és 
a világ legdrágább, legszeretetreméltóbb rokonait, családtagjait halljuk benne. 
Még a reggeli sms-ről is tudjuk, hogy kedves barát küldött üzenetet.

Várjuk a gyerekeket, vagy várjuk a szülőket, megterítjük az asztalt, meg-
gyújtjuk a gyertyát, és jót mosolygunk azon, hogy megint nem lett világ vége, 
mert könnyen lehet, hogy ez nem akkor lesz, mikor mi kiszámoljuk.

Jézus születése napján pásztorai arra intenek, gyakorta nem abban 
hiszünk, amiben kellene. A kereszténység legnagyobb ünnepe előtt lapunkban 
sokan megismerhették a felekezetek vezetőit és gondolatait.

Kiderült róluk, máshogy köszönnek, máshogy keresztelnek, és másként díszítik a 
templomot. De az is kiderült, ugyanazt a Krisztust követik, ugyanaz reményük, és 
tanítása szerint ugyanúgy imádkoznak. Gyakorta azt is mondják: Krisztusban egyek.

Most küszöbön áll a nap, mikor a kis Jézus születik. Következik az év 
egyetlen napja, mely hivatalosan is a szereteté. Ahogy Wass Albert

írja: Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, 
a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy...”

„Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen.”
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HOLjárunk?
� Annyi biztos, hogy Vácon, de a helyszín pontosabb meghatározását Öntől várjuk. A helyes megfejtők között ajándékot 
sorsolunk. Ha tudja a választ, írja meg nekünk e-mailben, a vacihirnok@vacholding.hu címre. Köszönettel: Váci Városimázs Kft. 
Előző számunk játékának győztese: Tóth István, a helyes megfejtéshez és a nyereményhez gratulálunk! E havi feladványunk 
megfejtéseit szerkesztőségünkbe január 7-ig várjuk.
Előző lapszámunkban az Eszterházy – korábbi nevén Híd – utcát látták.

2013. évi VÁSÁRNAPTÁR
2013. évben Vác városban a vásártér területén 
megrendezésre kerülő vásárok időpontjai:

Vásár időpontja Nyitva tartás Vásár jellege

január 20. 6:00–13:00 Országos állat-és kirakodóvásár

február 17. 6:00–13:00 Országos állat-és kirakodóvásár

március 17. 6:00–13:00 Országos állat-és kirakodóvásár

április 21. 6:00–13:00 Országos állat-és kirakodóvásár

május 19. 6:00–13:00 Országos állat-és kirakodóvásár

június 16. 6:00–13:00 Országos állat-és kirakodóvásár

július 21. 6:00–13:00 Országos állat-és kirakodóvásár

augusztus 18. 6:00–13:00 Országos állat-és kirakodóvásár

szeptember 14-15. 8:00–22:00 Mária napi búcsúvásár

szeptember 22. 6:00–13:00 Országos állat-és kirakodóvásár

október 20. 6:00–13:00 Országos állat-és kirakodóvásár

november 17. 6:00–13:00 Országos állat-és kirakodóvásár

december 15. 6:00–13:00 Országos állat-és kirakodóvásár

Helyi állatvásár: 
minden héten pénteken

Nyitva tartás: 
nyári időszámítás alatt 6-11 óráig
téli időszámítás alatt 7-11 óráig

„irje-kirje kisdedecske,
betlehemi hercögöcske,
azért nekünk jót szörözté,
a pokoltól megmentettél.”

(magyar népköltés)
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A zárt ülés 
döntései
A testületi tanácskozás zárt 
részéről Fördős Attila polgár-
mester adott tájékoztatást.

 
Eszerint a közbeszerzési 

munkacsoport üléséről és a 
beszerzési munkacsoport el-
bírált pályázatairól szóló tá-
jékoztató kapcsán nem fogal-
mazódott meg észrevétel. Egy 
fellebbezést, amely a szociális 
ágazatot érinti elutasítottak. 
Módosították a Váci Városfej-
lesztő Kft. társasági szerző-
dését, melyben többek között 
rögzítették, hogy a holding 
vállalatcsoporthoz tartozik a 
Váci Hulladékgazdálkodási 
Kft. is. A Tragor Ignác Mú-
zeum vezetői feladatával még 
nyílt ülésen bízták meg Forró 
Katalint, zárt ülésen pedig a 
gazdasági igazgatói posztra 
Dávid Ildikót nevezték ki. A 
Vác Város Művelődésért kitün-
tetést idén Góczán Zsolt, a Vác 
Város Művészeti Díját a Vox 
Humana Énekkar kapja meg. 
A Váci Hulladékgazdálkodási 
Kft. élére korábban a testület 
által kiírt pályázat érvényes, 
de eredménytelen volt. Négyen 
jelentek meg a testület előtt, 
közülük két főnek volt megfe-
lelő végzettsége. Ám egyikük 
sem kapta meg a minősített 
többséget. Mivel ezentúl a 
gazdasági társaság a holding 
tagvállalata, az ügyvezető 
igazgatói feladatkör betöltése 
immár a Váci Városfejlesztő 
Kft. hatáskörébe tartozik. 

KÖZTERÜLETEK, PARKOK:  
Vácon az elmúlt egy év alatt megújultak a 
parkok, játszóterek. Több helyen új színvilág 
és felújított padok várják a megpihenni vá-
gyókat. A felújítások kezdetén beruházásra 
volt szükség, hiszen az amortizált, elha-
nyagolt gépparkkal nem lehetett minőségi 
munkát végezni. A rendszeres parkfenntar-
tást segítve a holding 1 db Renault Master 
teherautót vásárolt 2012-ben, ez jelentős se-
gítséget nyújt a zöldhulladék elszállításához. 
A tavaly vásárolt Iseki traktorral együtt a 
város önerőből egyre nagyobb területen tud-
ja elvégezni a fűnyírást és a lombgyűjtést. 

A Városfejlesztő Kft. a padok gyalulására 
egy vastagsági és egyengető gyalut vásá-
rolt, amit jelenleg is kihasználnak a főtéri 
padsorok megújításánál. A szerkezet egyéb-
ként alkalmas akár ablakok készítésére is. 

INTÉZMÉNYEK:  Városunkban az 
idén minden iskola és óvoda megújult. Volt, 
ahol csak kisebb javításokra, festésekre 
volt lehetőség, ám a legtöbb helyen csak 
az adott munkára szánt összeg túllépé-
sével tudták elvégezni a fejlesztéseket. 
A nemrégiben vásárolt 10 méter magas 
guruló állvány nagy segítséget jelent a 
jövőben, a hasonló munkák elvégzésénél. 

UTAK, KÁTYÚK:  A Vácon autó-
zók tapasztalhatták, télre mindig nagy 
számban jelennek meg a kátyúk az uta-
kon.  A holding a kátyúzó-gép megvá-
sárlásával a legtöbb kellemetlen akadályt 
megszüntette. A minőségi munkának és 
az új technológiának köszönhetően a gödör 
már nem jelenik meg ugyanott évről évre. 

FAHÁZAK:  A karácsonyi vá-
sár, a vigalom fontos kellékévé váltak 
a faházak. A Váci Városfejlesztő Kft. 
tavaly ezek bérlése helyett a vásárlás 
mellett döntött. A faházak azóta bérleti 
díjból kitermelték árukat, ezáltal a vá-
rosnak új vagyontárgyai keletkeztek. 

A holding célja, hogy a nem könnyű 
gazdasági helyzet közepette is fejlesztések-
re kerüljön sor, ugyanakkor a beruházások 
megtérüljenek. Az előrelépés másik kulcsa 
a széles körű társadalmi összefogás és a 
közös lakóhelyünkért érzett felelősségérzet.

A cikkünkben sorolt átalakítások, 
felújítások listája nem teljes, ha bárkit 
bővebben érdekel a Váci Városfejlesztő 
Kft. munkája, úgy a www.vacholding.
hu oldalon rendszeresen olvashatja hí-
reinket. Az idei évben számos kezdemé-
nyezéshez jelentős segítséget nyújtott 
a lakosság, amiért a Váci Városfejlesz-
tő Kft. ezúton  is kifejezi köszönetét.

A GYALOGOS  forgalom bizton-
sága érdekében arra kérik a társasházak, 
családi házak, üzletek és lakóépületek 
tulajdonosait, hogy a saját portájuk előt-
ti járdaszakasz hó-és jégmentesítéséről 
gondoskodjanak. Felhívják a lakosság 
fi gyelmét, hogy a kormány rendelete 

értelmében, 2010. szeptember elsejétől 
tilos – a közutak kivételével – sóval, 
azaz nátrium-kloriddal a síkosság-
mentesítés. A só helyett használjanak 
kalcium-kloridot, aminek nincsenek 
kártékony hatásai környezetünkre. A 
holding szakemberei jelenleg a Szent 
Mihály altemplomnál padokat, a Zöldfa 

utcában időjárástól függően útburkolati 
jeleket festenek. Folyik a kátyúzás a 
Vásár téren és a Rádi úton, valamint a 
belterületi utak javítása, karbantartása 
a Rádi út—Kertész utca keresztező-

désében és az Istenmalmi utca, Degré 
Alajos utca, Nógrádi utca útvonalon. 
Kőszórással javítják az utat a Kertész 
utcai garázssor előtt és a Szederfa soron. 
A Molnár utca végén, a Duna-parton, 
a csónak lejárót balesetveszély miatt 
fémkorláttal zárták le. KRESZ-táblát 
helyeznek ki a Naszály úton, amely a 
kerékpárút forgalomváltozását jelzi. 
A Szent János utcában pedig kőtere-
lőket helyeznek el. A szakemberek a 
lakosság elnézését és megértését ké-
rik az esetleges kellemetlenségekért.

DÖNTÖTT A TESTÜLET HOLDING

Már a tél közepén is gondolnak a nyárra
A Váci Sport Kft. munkatársai már most 
készülnek a következő  nyári szezonra.  
A jövő  évi felkészülés első teendőiként a 
környezet és a strandjátékok 
felújítását végzik.

A strandon található kosárlabda 
palánkokból kettő teljesen megújult, 
így azt a jövő nyáron már használatba 
vehetik a vendégek. A labdajátékoknál 
maradva a viharban összetört ping-pong 
asztal helyére teljesen új hordozható, 
összecsukható kültéri asztal kerül, amit 
a látogatók már régóta hiányoltak. Az 
átalakulás folyamatos, a bejárat felett 
még az USZODA felirat is új, akárcsak 
a belső tér több mint 20 éves táblái és 
feliratai. Az őszi viharban kidőlt fák 
helyére újakat ültettek, és mire a fürdő 
megnyitja kapuit egyre több virágban, 
és más növényben gyönyörködhetünk. 
Tavasszal megkezdődik a külső terület 
felújítása, a padok festése, cseréje, a me-

dencéket körülvevő terület vízkőmente-
sítése és a talajon lévő egyenetlenségek 
javítása. A Váci Sport Kft. ügyvezetőjétől 
megtudtuk, a következő szezonban nem 
csak a belépők számát szeretnék növelni. 
„A jövőtől azt várjuk, hogy aki a strandra 
vagy az uszodába jön, az a legnagyobb 
megelégedéssel távozzon, ezáltal mi-
nél több visszajáró vendégünk legyen. 
Ezért természetesen nagyon sokat kell 
dolgoznunk, de úgy érzem, a mostani 
szemléletváltással célkitűzésünk meg-
valósítható.” – mondta el lapunknak az 
intézményvezető. A következő szezonra 
már a megújult strandfürdővel és uszodá-
val találkozhatnak, amely ismét kedvelt 
kikapcsolódást jelenthet a váciaknak.

BARTOS KRISZTIÁN | bartos.krisztian@gmail.com

Só helyett a megoldás kalcium-klorid

Nehézségek, beruházások, fejlesztések

December havában a legnagyobb nehézséget mindig a fagy és 
a hó okozza. A Városfejlesztő Kft. szakemberei a lombgyűjtés 
lezárása után a hó eltakarításában kérik a lakosság segítségét.

A Városfejlesztő Kft. indulása óta nehézségekkel küzd, amit 
a múltból örökölt. Városi szinten nincs olyan terület, amely 
ne szorulna fejlesztésre, karbantartásra, legyen az park, óvoda 
vagy egyszerű  szerszámgép. A következő visszatekintésünk-
ből kiderül, hol történt az elmúlt időszakban előrelépés. 

További információ: www.vacholding.hu 

Tartalmas testületi 
ülés évzárásként
A 2012-es munkarend szerinti utolsó tanács-
kozását tartotta Vác Város Önkormányzata.

Napirend előtt jelentés 
hangzott el a bizottságok és 
a polgármester átruházott ha-
táskörében hozott döntéseiről, 
valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 
A tájékoztatók sorában a 
Pest Megyei Kormányhivatal 
szakmai segítségnyújtásáról, a 
korai légzőszervi halálozással 
kapcsolatban feltett kérdésre 
adott ÁNTSZ válaszról, a je-
lentősebb beruházásokról és 
az operatív programról ké-
szült előterjesztésről benyúj-
tott anyagokat vették sorra 

a képviselők. A napirendet a 
katasztrófavédelemról szóló 
beszámoló nyitotta, mely során 
Nagy Gábor tűzoltó alezredes, 
kirendeltség-vezető ismertette 
az átalakítás lényegét, majd 
válaszolt a feltett kérdésekre. 

A költségvetés aktuális kér-
déseiről szóló témákat két ren-
delet hatályon kívül helyezése 
követte. Ezután megtárgyalták 
és elfogadták a jövő évi mun-
katervet. A testület előbb visz-
szavonta az előző napon hozott 
nemleges határozatát a közne-
velési intézmények átadás-át-

vételre szóló megállapodásáról 
(lásd keretes írásunkat), majd 
szavazás után felhatalmazta 
a polgármestert az aláírásra. 
Jóváhagyta a holding októbe-
ri munkájáról, illetve az idei 
külügyi tevékenységről szóló 
beszámolót és a jövő évi kül-
ügyi tervet. A 2013-as közös-
ségi közlekedés és az év végi 
parkolási rendről szóló elő-
terjesztés után a közterületek 
névváltoztatásáról benyújtott 
elképzelések következtek, majd 
a városrendezési témaköröket 
tárgyalta meg a testület. Az 

Egyebek témasor most is a na-
pirend utáni felszólalásokkal, 
továbbá a képviselői kérdések-
kel indult. Több intézmény 
alapító okiratát módosították 
a döntéshozók. Január 1-jétől 
a köznevelési intézmények 
működtetési és élelmezési 
feladatait a Gazdasági Hiva-
tal látja el. A nyílt ülés végén 
több, sürgősséggel benyújtott 
indítványról született döntés. 
Egyes elfogadott döntésekről a 
hivatalos önkormányzati web-
oldalon (www.vac.hu) részletes 
információk is olvashatók.

A december havi munka-
rend szerinti testületi ülésen 
napirend utáni hozzászólásá-
ban dr. Bóth János egy pályázat 
kapcsán a környezetvédelem-
mel összefüggő kérdéseket tett 
fel és vitatta az arra szánt köz-
pénzek felhasználását. Fördős 
Attila válaszában hangsúlyozta: 
a pénzügyi keretek változatla-
nok, igaz, azokat már másokat 
is bevonva használják fel. 

Dr. Deákné Szarka Anita 
aljegyző az új önkormányzati 
törvényről és annak Vácot is 
érintő aktuális változásairól 
adott összefoglalást. 

Dr. Schmuczer Istvánné köszö-
netet mondott a város vezetőinek 
a járási hivatal felállása érdekében 

kifejtett munkájukért, valamint 
a Polgármesteri Hivatalból a já-
ráshoz távozó munkatársaknak 
az eddigi tevékenységükért. A 
Széchenyi utcai KRESZ-táblák 
elhelyezéséről, továbbá az elszapo-
rodó reklámtáblákról is szólt.

Balkovics Péter a Gombási 
út közvilágítását és a Fürj 
utca burkolatának állapotát 
kifogásolta, majd a még reggel 

dr. Bóth János által kiosztott 
„gyászjelentés” miatt adott han-
got felháborodásának. 

Katonáné Doman Erika 
többek között a választókerü-
letében található kiserdő kita-
karítását szorgalmazta, illet-
ve a járdajavításokat kérte, és 
érdeklődött a villamoshálózat 
fejlesztéséről is. Továbbá hiá-
nyolta a Váci Távhő Kft. beszá-
molóit, majd a hóeltakarításról, 
valamint a jövő évi szemétszál-
lításról is kérdezett.

Dr. Bóth János a főtéri pen-
gefalak veszélyességére hívta 
fel a fi gyelmet.

Csereklye Károly a közte-
rületi fák karbantartását kérte, 
különös tekintettel a közlekedést 
akadályozó növényekre. Kimu-
tatást kért továbbá a korábbi 
rendkívüli ülések adatairól. 

Pető Tibor ugyancsak szót 
emelt a szocialisták által ki-
osztott „gyászjelentés” miatt. 
Kiss Zsoltot megkérdezte, 
hogy advent alatt ő személy 
szerint egyetért-e ezzel a po-
litikai módszerrel.

Mokánszky Zoltán a busz-
várókkal kapcsolatos terveket 
vázolta, melyek közül egyre 
többet a helyi művészek fotói 
díszítenek.

Kriksz István bizonyos 
közlekedési problémák or-
vosl ására egyszerűsítet t 
körforgalmak kialakítását 
indítványozta. 

Fördős Attila javasolta a 
Csányi körútról érkező gépjár-
művek balra, Széchenyi utcá-
ba való befordulási lehetőségé-
nek megvizsgálását, illetve a 
korzó díszkivilágítását.

Képviselői kérdések

HATÁRIDŐ MIATTI RENDKÍVÜLI ÜLÉS
A munkarend szerinti ülés előtt 

egy nappal rendkívüli tanács-

kozást is tartottak a testületi 

tagok, ugyanis december 13-ig  

a leendő iskolai fenntartó szer-

vezet számára el kellett küldeni 

a szükséges dokumentumokat 

az oktató-nevelő intézmények 

átadás-átvételéről. Ám mivel 

dr. Bóth János nehezményezte, 

hogy a mellékleteket nem 

kapták meg a képviselők, 

Fördős Attila azok kívánság 

szerinti tanulmányozásáig 

felfüggesztette az ülést. A sza-

vazáskor a minősített többség 

(8 támogató voks) helyett csak 

heten szavaztak „igen”-nel. A 

rendkívüli testületi ülés másik 

napirendi pontjában szereplő 

iskolai alapító okiratokat több-

nyire egyhangú szavazással 

módosították. 

Az első napirendi pont dönté-

sét a testület másnap, a soros 

ülésén visszavonta.

A fotó illusztráció.
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Lakossági fórum a 
vasúti projektről 

Tájékoztatás tartottak a város-
házán a váci vasútállomás egyes 
részterületeit érintő felújítási 
munkálatokról.
� A „Vác állomás biztosítóberendezé-
sei és távközlési munkái” elnevezésű 
projekt előírásai szerinti tájékoztatót a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
(NIV) és a kivitelező cég szervezte. A 
biztonsági és távközlési rendszerek 
megújítása során elsősorban MÁV-te-
rületeken folynak majd munkák, így 
ez kevésbé érinti a lakosságot. 

A most kezdődő projektelem kere-
tében a nemzetközi átjárhatósági köve-
telményeknek megfelelően a következő 
fejlesztések valósulnak meg:

- új elektronikus távközlő biztosí-
tóberendezés Vác állomáson;

- Vác és Szokolya között új ellen-
menet és utolérést kizáró biztosító-
berendezés;

- új állomási órahálózat, térfi gyelő, 
információs, továbbá egyesített hangos 
és vizuális utastájékoztató rendszer;

- új üzemi épület Vác állomáson, 
a szokolyai felvételi épület részleges 
átalakítása.

Az első váci kőszínház
Az újjávarázsolt régi moziban saj-
tótájékoztató keretében ismertették 
a Dunakanyar Színház Nonprofi t 
Kft. megalakulását és terveit.
� Kis Domonkos Márk színházigaz-
gató elöljáróban bejelentette: Vác Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-testülete 
Fördős Attila polgármester előterjesz-
tésére megalapította a színházat mű-
ködtető gazdasági társaságot, melynek 
élére megválasztotta az igazgatót is. A 
tervek szerint, a város költségvetéséből, 
valamint pályázati forrásokból működő, 
befogadó színház repertoárja évente 4-5 
önálló darabot és 2-3 megvásárolt elő-
adást kínál, de terveznek más helyszíne-
ken történő előadásokat is. Az első évad-
ban összesen 68 előadás várható, döntő 
része a váci 280 főt befogadó teremben. 

A színház hivatalos megnyitó előadását 
február 22-ére tervezik. A művészeti 
vezető Pankotay Péter, a produkciós 
menedzser pedig Góczán Zsolt lesz. A 
színházigazgató Kis Domonkos Márk 
szólt arról is, hogy kérvényezni fogják 
a kft közhasznú jellegének elismerését, 
amely könnyítheti a működési feltételek 
biztosítását. A város szerepvállalásáról 
dr. Schmuczer Istvánné, a művelődési-
oktatási és ifjúsági-sportbizottság el-
nöke elmondta: már az eddigiekben is 
mindent megtettek, hogy az induláshoz 
szükséges támogatást biztosítsák, erköl-
csi és anyagi segítséggel. Csuka István, a 
gazdasági-városüzemeltetési és vagyon-
gazdálkodási bizottság elnöke kiemelte: 
éppen a napjainkban is érezhető nehéz 
gazdasági körülmények között van jelen-
tős szerepe és jelzésértéke annak, ha egy, 
a jövőben prosperáló és a fejlődőképes 
területet preferál a város. 

Önkéntes tűzoltók 
jelentkezését várják

 A katasztrófavédelem és a tűzol-
tóság munkájáról tartottak sajtó-
tájékoztatót a városházán.
� Fördős Attila bevezetőjében meg-
köszönte a váci illetékességi területen 
az eltelt évben nyújtott segítséget és a 
magas színvonalú munkát. A polgármes-
ter elmondta: az országos ellenőrzések 

során a váciak azon három parancsnok-
ság között voltak, amelynél semmiféle 
hiányosságot nem tártak fel. A város-
vezető bejelentette: a polgárvédelem 
pénzmaradványából az eddigi önkor-
mányzati támogatásokon, segítségen túl 
eszközvásárlásra lesz lehetőség. 

Ürmösi Károly tűzoltó őrnagy, a 
Váci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
parancsnoka az elismerést követően és 
az önkormányzati támogatás megkö-
szönése után részletezte a polgármester 
által felvázolt, megalakítani tervezett 
Önkéntes Tűzoltó-Mentő Egyesület 
működését, leendő tevékenységét. Az 
egyesület felállásához már megkezd-
ték a tagok toborzását. Kérik mind-
azokat, akik segíteni, közreműködni 
szeretnének ebben az önkéntes alapú 
szervezetnek a munkájában, hogy je-
lentkezzenek akár az önkormányzatnál, 
akár a tűzoltóságnál. 

Óvodás sportfesztivál
14. alkalommal szervezte meg az 
óvodavezetői munkaközösség a 
váci sportcsarnokban az óvodások 
sportfesztiválját. 
� A nagyobbak játékos formában 
mérhették össze tudásukat, a kicsiket a 
vasárnapi sport délelőttön a Mikulás is 
meglátogatta. Közel 300 nagycsoportos 
készült az ügyességi feladatokra, ame-
lyek előkészítésében a város óvónőinek 
jelentős része vett részt. Többek között 
az ő munkájukat köszönte meg a város 
polgármestere, majd a sportügyekkel 
megbízott alpolgármester, hogy már 
egész korán felkeltették a mozgás iránti 
vágyat a gyerekekben. Mokánszky Zoltán 
alpolgármester az esemény kapcsán emlí-
tette, körbenézve a sportcsarnokban jog-
gal lehetünk rá büszkék, hogy Vác városa 
a Nemzet Sportvárosa. A felgyorsult és 
folyvást változó világban feltétlen szükség 
van arra, hogy megmozgassuk és megsze-
rettessük a sportot a gyerekekkel. 

A fi nn nagykövet Vácon
Városunkba látogatott Pasi Tuominen, Finnország 
magyarországi nagykövete.

A diplomatát Fördős Attila polgár-
mester, Mokánszky Zoltán alpolgármes-
ter és a váci Magyar-Finn Baráti Kör 
képviseletében Mikulai Dániel köszön-
tötte. A nagykövet a fi nnországi Mikulás 
repülőtéri fogadásáról érkezett városunk-
ba, ahol a protokolláris bemutatkozáson 
városunk polgármestere megemlítette, 
hogy Vác első, és mindezidáig egyik leg-
gyümölcsözőbb testvérvárosi kapcsolata 
Järvenpää-vel alakult ki. A nagykövet 
szólt arról, hogy ő is élt egy ideig fi nn 
testvérvárosunkban, és nagy örömmel is-
merkedik meg a mi városunkkal. Fördős 
Attila polgármester a találkozás során a 
nagykövetnek bemutatta a Järvenpää-ről 
elnevezett városházi termet és annak 
kiállított értékeit. Később közösen tekin-

tették meg a helyi Magyar-Finn Baráti 
Kör által a nagyköveti látogatás alkal-
mából, a fi nn nemzeti ünnep tiszteletére 
szervezett hangversenyt a Bartók Béla 
Zeneiskolában. Az eseményen a baráti 
kör elnöke, Detre János evangélikus 
lelkész köszöntötte a megjelenteket, és 
méltatta Vác és Järvenpää közel három 
évtizedes kapcsolatát. Fördős Attila be-
szédében példaként állította mindenki elé 
a fi nn nép történelme során tanúsított 
szabadságszeretetét és a függetlenségért 
vívott harcát. Pasi Tuominen többek 
között a fi nn emberek kitartását, mun-
kaszeretetét, segítőkészségét emelte ki. A 
látogatás során a Bartók Béla Zeneiskola 
és a Madách Imre Gimnázium növendé-
kei adtak ünnepi műsort.

Egyházi vezetők a 
városházán

� Találkozóra invitálta a váci egyházi 
vezetőket a város polgármestere. Az év-
záró megbeszélésen dr. Beer Miklós me-
gyéspüspök, Csuka Tamás református 
lelkész, Detre János evangélikus lelkész, 
Fónagy Miklós református esperes, 
Meláth Attila baptista lelkész, valamint 
Turai János, a zsidó hitközség elnöke 
vett részt. Fördős Attila a megbeszélésen 
köszönetet mondott a megjelenteknek 
az egész éves eredményes munkáért, 
kiemelve, hogy az egyházi vezetőknek 
nagy szerepe van abban, hogy Vác egy 
nyugodt és békés város. A találkozón a 
polgármester többek között az idei év 
kihívásairól, a kórházi fejlesztésről, a 
jövő évi költségvetés tervezetéről, illetve 
a várható állami átalakításokról beszélt 
a megjelenteknek.

 

Rekord létszám 
a Mikulás-futáson

A hideg ellenére csizma helyett na-
gyon sokan vették fel a sportcipőt, 
hogy együtt fussanak a Mikulással. 
� Az önkormányzat által szponzorált 
eseményen Bíró György, a rendezvény 
ötletgazdája elmondta: a váci Mikulás-
futás az ország szinte egyetlen olyan 
tömegsportrendezvénye, amelyet magá-
ért a mozgás öröméért rendeznek meg. 
A főszervező frappáns bevezető után 
köszöntötte Miklós püspököt. Dr. Beer 
Miklós, váci megyéspüspök a résztve-
vőknek elárulta: a célba éréshez először 
az első lépést kell megtenni, és csak 

utána a másodikat, „ hát jó futást mind-
nyájatoknak.” A hidegben is rajthoz 
állókat Fördős Attila polgármester is 
méltatta, a versenyt jelenlétével Kanyó 
Zsolt paralimpikon is megtisztelte. A 
résztvevők 2, 5, és 11 kilométeres távok-
ra nevezhettek korosztályok és teher-
bírásuk szerint. A beérkezőket meleg 
teával várták a szervezők, a legjobbak 
pedig ajándékokkal térhettek haza.

„Stresszmentes 
iskola”

� Az Egészséges Ifjúságért Alapít-
vány évek óta szervezi a városban a 
stresszmentes iskola programot, a váci 
diákok több éve vehetnek részt olyan fog-
lalkozásokon, amelyeken mediátorokkal 
közösen dolgozhatnak ki feszültségoldó 
technikákat. A karácsonyi ünnepség-
gel egybekötött záró rendezvényre az 
ipolysági társintézmények képviselőit 
is meghívták, és itt mutatták be az is-
kolások, hogy milyen ismeretekkel gaz-
dagodtak a program során. Dr. Horváth 
Szabolcsné társelnök, (Egészséges Ifjúsá-
gért Alapítvány) elmondta: céljuk, hogy 

a diákok és tanáraik közösen találjanak 
hasznos feszültségoldó technikákat, meg-
akadályozva ezzel, hogy a fiatalok az 
alkoholtól vagy a drogtól reméljenek meg-
oldást. A szerdai programzárón Fördős 
Attila polgármester arról beszélt, hogy 
a kábítószerek jelenléte Vácon is egyre 
hangsúlyosabb probléma, míg Magyaror-
szág a társadalmi változásokat követően 
célországává vált. Ezért is igyekeznek a 
városvezetők preventív programokat és is-
meretterjesztő foglalkozásokat szervezni, 
amelyeket elsősorban a városi Kábítószer-
ügyi Egyeztető Fórum és az Egészséges 
Ifjúságért Alapítvány végez.

Nagyon ütős advent 
a Modern Művészeti 
Gyűjteményben

Kiállításokkal egybekötött ün-
nepséget rendeztek a Modern 
Művészeti Gyűjteményben ad-
vent második vasárnapját meg-
előzően. 
� Idén három kiállítással készültek 
erre az alkalomra, ahol Szalma Edit 
grafikusművész személyesen is jelen 
volt. A rendezvényen Fördős Attila pol-
gármester mondott köszöntőt, aki beszé-
dében elismerte Papp László műgyűjtő 
munkásságát és a város értékeinek so-
rában említette, hogy a kiállítótermek 
lehetősége, kínálata egyre színesebb, és 
egyre bővülőbb. Az adventi kiállításon 
a Nagyon Ütősök elnevezésű zenekar 
muzsikált, ezáltal is ünnepi hangulatot 
teremtve. Papp László, a Modern Mű-
vészeti Gyűjtemény vezetője elmondta, 
advent idején mára Vácon hagyománnyá 
vált, hogy zeneszóval, áhítattal és kivált 
képek megtekintésével is szebbé teszik 
az ünnepi napokat. A polgármester aján-
dékot adott át a gyűjtemény vezetőjének, 
megköszönve ezzel a városért végzett 
tevékenységét. A művészeti gyűjtemény 
felső emeltén az érdeklődőket újsze-
rű kiállítással várták, amelyen három 
művészt mutattak be. Bertalan Ferenc 
festőművész emlékkiállítását, Schéner 
Mihály Kossuth-díjas festőművész élet-
mű-kiállítását, valamint Szalma Edit 
grafi kus, illusztrátor műveit tekinthet-
ték meg az egybegyűltek.

Rubindiplomás 
gyógyszerész

� A Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen vehette át Zemplényi 
Ernőné dr. gyógyszerész a rubindip-
lomáját, melyet a diploma megszerzése 
70 éves évfordulója alkalmából adott 
ki az egyetem. 1950 óta dolgozott vá-
rosunkban, több évtizeden keresztül 
vezetője volt a Szent Antal patikának, 
majd 1972-től, a patika átköltözése után, 
a Földváry téri Alsóvárosi gyógyszer-
tárnak. Nyugdíjba vonulása után 10 

évig szolgálta a váci betegeket. Jelenleg 
jó egészségben, családja szeretetével 
körülvéve éli nyugdíjas éveit. Vác város 
legidősebb gyógyszerészét Mokánszky 
Zoltán alpolgármester köszöntötte.

 
A miértekről beszélt 
az államtitkár 

� A közigazgatást érintő változásokról, 
az átszervezés céljairól tartott sajtótájé-
koztatót Vácon Harrach Péter választóke-
rületi elnök és Rétvári Bence államtitkár. 
Az önkormányzatokat érintő változtatás 
elsődleges célja, hogy megállítsák az 
ország további eladósodását, úgy, hogy 
közben az önkormányzatiság alapelvei 
ne sérüljenek - hangzott el a sajtótájékoz-
tatón. Ennek a kormányzatnak az volt a 
célja, hogy az átalakítási folyamat végén 
mind a 3200 önkormányzat működjön, 
maradjon meg.  A helyi fontos ügyekben, 
mint pl. a település kialakítása, a közte-
rületek elnevezése, a kulturális progra-
mok, városüzemeltetés, városfejlesztés, 
alapvető szociális vagy óvodai kérdések 
ügyében továbbra is maguk a települések 
tudnak majd dönteni. Fontos az önkor-
mányzatiság, az önigazgatás megtartása, 
de nem a korábbi évek szerint, mikor is 
az államadósság termelésének és a nem 
hatékony ügyintézésnek volt a legtöbb 
önkormányzat a példája. – mondta el 
Rétvári Bence, államtitkár (Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztérium). A 
sajtótájékoztatón az is elhangzott: Az 
ország szinte mindegyik járási vezető-
jét kiválasztották. Jó főpróbák után jan. 
1-jétől  felkészülten indulnak a járási 
rendszernek. A központi kormányzat 
és a megyei kormányhivatalok után 
a járási kormányhivatalokban is min-
denki számára adott lesz az ügyintézés 
lehetősége a kormányablakokban. 300 
helyszínen 5200 ügyet fognak ellátni 
az új hivatalok.
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INTERJÚ

Meláth Attila
Baptista lelkész, nős négy fi úgyer-
mek édesapja, felesége óvónő.

Ajánlás: Testi épsége, egészsége ér-
dekében kérdezze gyógyszerészét és 
körzeti orvosát, lelke miatt keresse 
felekezetének templomát és annak 
lelkészét!

1991-ben szerzett diplomát a 
Budapesti Baptista Teológiai 
Akadémián 

1991. szeptemberétől él Vácon 
1992-ben avatták lelkészé, ez évtől 

vezető lelkésze a Váci Baptista 
Gyülekezetnek

1994-től a Magyarországi Baptista 
Egyház Országos Tanácsának 
tagja

2000-től a Baptista Budapesti 
Egyházkerület elnöke:
Elnöki minőségében, három 
megyében 87 gyülekezet és 
15.000 lélek ügyében jár el. 
Jelenleg két gyülekezet – a 
váci és püspökszilágyi – veze-
tése tartozik hozzá.

2007-ben (egyetlen külső díjazott-
ként) Vác Város Szociális 
Munkáért díjban részesült 

2012-ben a Fogyatékossággal Élő 
Váci Emberekért díjban részesült

Hogyan lehet szép karácsonyunk, mire 
érdemes fi gyelnünk, hogy december 24. 
igazi tartalommal telítődjön meg?

Napjainkban Magyarországon 3,1 
millió ember él szegénységben, illet-
ve a szegénységi küszöb alatt. Ilyen 
sokaknak a mindennapi terhek között 
egyszerűen nem lehet kizárólag spi-
rituális üzenetet küldeni. A nehéz-
ségekkel küszködő testvéreink felé 
a karunkat, a lábunkat, a szívünket, 
sőt az anyagi javainkat is meg lehet 
indítani. A sajátjának tartott földi 
jóból az ember soha nem ad könnyen, 
miközben karácsonykor Isten a Fiát, 
a legdrágábbat, az egyetlent küldte 
el értünk. És miként? Sem előtte, 
sem utána nem született király is-
tállóban, állatok között. A hatalom 
örököseinél pompa, doktorok hada 
és sürgő kancellárok jelenléte meg-
szokott. Isten viszont azt mondta: 
az én Fiam szegénnyé lesz értetek, 
hogy Ti egymás szeretete által meg-
gazdagodhassatok. Azt gondolom, 
a keresztényeknek – a Krisztusban 
hívőknek a szellemi és gyakorlati 
kötelessége egymást segítve élni, 
kivált az adventi időszakban.

Hogyan segítsünk?
Nem kell mindig nagy dolgokra és 

erőnket meghaladó ügyekre gondolni. 
Egy lakótelepi lakásban tegyünk any-
nyit, hogy odafi gyelünk a mellettünk 
élő nénire, bácsira. Hívjuk át egy 
csésze teára, és beszélgessünk vele. 
Sok pénzünkbe sem kerül, s már-
is jobban megragadjuk karácsony 
lényegét, mint amikor idegenként 
elmegyünk egymás mellett, miközben 
sorsuk ugyanaz. Ahogy a nyájban a 
megkerült bárány, mindenki fontos 
és mindenki számít. Lukács evan-
géliumában a születéstörténet során 
megjelennek a pásztorok. Ők ez idő-
ben, Izrael társadalmi megítélésében 
a hiteltelen, műveletlen, tisztátalan 
emberek közé tartoztak. Egy pásztor 
nem lehetett peres ügyben tanú, és 
nem tudta elvégezni a zsidó szertartás 
által megkívánt tisztasági folyamato-
kat. Jó, ha évente háromszor eljutott a 
jeruzsálemi templomba. Mégis kiknek 
jelenik meg az angyal? A pásztorok-
nak. Isten jászolba helyezi Fiát és 
megüzeni: Ne féljetek, íme hirdetek 
néktek nagy örömet, ami az egész nép 
öröme lesz. A mai kor legtöbb embere 

a pásztorokhoz képest tanultabb, de 
közel sem biztos, hogy előnyösebb 
a helyzete. Pedig csak annyi lenne 
a dolga, hogy elhiggye: Isten szeret 
bennünket, és ha Ő azt mondja, ne 
féljetek, az garancia. Úgy gondolom, 
igazi karácsonya annak az embernek 
lesz, aki a lelkébe, ha tetszik a szí-
vébe, tudja fogadni Isten ajándékát, 
Megváltónkat Jézus Krisztust. 

Ez a valódi boldogság kulcsa?
Krisztusban hívők hibázunk, mi-

kor nem merjük kimondani, hogy 
a boldogság Bibliánk szerint az ál-
dottságot jelenti. Manapság sokan 
hollywoodi boldogságot keresnek, 
de ez még a filmeken is csak pár 
óráig tart. A nyaralásnak is van 
vége, átdorbézolt éjszaka után jön a 
macskajaj, vasárnapot követi a hétfő, 
lángoló kapcsolatot a szakítás. Ami-
kor a Biblia és Krisztus boldogságot 
említ, a magyarban helyesebb lenne 
az áldott szavunkat használni. Áldott 
annak az élete, aki a folytonos nagy-
ravágyás és szerzés helyett békesség-
re igyekszik. Ehhez első lépcsőként 
Jézus megváltó szeretetével szükséges 
találkozni, mert Ő tudja elvenni tő-

Interjú: Meláth Attila baptista lelkésszel

Ne féljetek!

Évtizedekig egy kicsit külön, ma már velünk együtt élnek a baptisták. Közös örömünkről, ottho-
nunkról, ünnepünkről Meláth Attila váci baptista lelkipásztorral karácsony előtt beszélgettünk.

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

lünk az önzőségünket. Sokan csak a 
megfogható javakért munkálkodnak, 
élnek, amiből persze mindig többet 
akarnak. Az eleget nem tudják meg-
köszönni és önmaguk bűvöletében 
meggyőződésük, hogy mindent ma-
guk teremtettek. Pedig Pál apostol 
a költői kérdéssel figyelmeztet: Mid 
van, mit nem kaptál? Hisz mindent 
Istentől kaptál, aki szeret Téged, aki 
nem mond le rólad, aki nem hagy el, 
akire Te számíthatsz, akiben megbíz-
hatsz, és akinek hálás lehetsz. Ami-
kor az ember hálás, akkor átérzi, 
hogy áldott az élete, azaz boldog. Az 
egoizmushoz képest ez egy teljesen 
más gondolkodás és életstílus. Remé-
nyeim szerint a hálás lelkületűek a 
nyugodtabbak, csillagszóró életűek, 
s talán azt is mondhatom segítőké-
szebb emberek. 

Városunk főterén advent heteiben a 
keresztények közösen gyújtanak gyertyát, 
januártól ökumenikus imahét kezdődik. 
Jobban fi gyelnek egymásra, esetleg egy-
más érzékenységére az egyházvezetők, 
nemegyszer konkrét üzenetként elhang-
zik, hogy valóban testvéri a felekezetek 
között a kapcsolat. A négy vezető szere-
pét tekintve, lehetséges, hogy ez részben 
személyfüggő?

Sok múlik az adott településen élő 
lelkipásztorok habitusán. Ha Ők meg-
engedő és befogadó személyiségek, 
akkor a gyülekezetek együttműkö-
dése, egymás tiszteletben tartása is 
erősebb, hiszen erre kapnak tanácsot. 
Ugyanakkor érdekes sajátossága Vác-
nak, hogy az itt élő keresztények ér-
deklődnek egymás iránt és igénylik az 
ökumenikus imahetet. Tapasztalatom, 
hogy másutt is vannak erre kísérle-
tek, de kisebb az érdeklődés, pedig 
a lelkészek ott is becsülik egymást.  
A hívek kimondottan várják, hogy 
találkozzanak a szeretet vendégségen, 
sőt még több ilyen alkalmat kívánnak. 
Jó érzés a váci piacon megtapasztalni, 
hogy - bár felekezet szerint,- akad ki 
nagytiszteletű lelkész úrként, megint 
más Attila atyaként üdvözöl, de min-
dig mindenki mosolyogva köszön és 
én is igyekszem viszonozni kedvessé-
güket és szeretetüket. Abban vagyunk 
mindnyájan érdekeltek, hogy egyre 
többen szeressék egymást és az Istent. 
Ez a jövőben arra is predesztinálhat 
minket, hogy az ökumenikus ima-
héten kívül más közös rendezvényt, 
karitatív akciót szervezzünk.

A Krisztusban hívőknek szellemi és gyakorlati kötelessége egymást segíteni.

CIPŐSDOBOZ AKCIÓ
December 23-ig várja a Váci Baptista Gyülekezet az adományokat. 

A gyerekeknek szánt ajándék lehet tartós élelmiszer, pipere, kisméretű 
ruha, iskolai felszerelés és bárminemű játék. Kérésük, hogy a becsomagolt 
dobozokra írják rá, milyen életkorú fi únak vagy lánynak szánják. Az idén 
ajándékaikat a főtér egyik faházában, vagy délután 5 és este 9 óra között 
a Gombási út 66-os szám alatt található parókián lehet átadni. A váci 
gyűjtésből három helyen segítenek, az ajándékok egy része Kárpátalja 
magyarjaihoz kerül, de a teli cipősdobozokból kapnak a határon belüli 
árvaházak és a fogyatékkal élő gyermekekkel foglalkozó intézmények is. 
Tavaly 2200 cipősdoboz gyűlt össze Vácon, ami országos szinten kimagasló. 
Köszönet érte az adakozóknak!

BAPTISTÁK
Hogy tudjuk, miben hisznek, 
ahhoz elég elolvasni az apostoli 
hitvallást. Hogy miben különböz-
nek a másik három un. történelmi 
keresztény felekezethez képest? A 
hitvalló keresztséghez ragaszkod-
nak, és azt Jézus példája szerint, 
vízbe történő bemerítéssel gyako-
rolják ünnepi Istentiszteleten. In-
nen ered elnevezésük is baptista, 
azaz bemerítve keresztelő.
� Miért lényeges, hogy felnőttként 

döntsünk?

� Tudatosan kell vállalni következményeit 

annak, hogy Krisztust követjük.  Nem a 

felnőtt keresztségen van a hangsúly, in-

kább a hitvallón, mikor az ember bűneit 

felismerve kész a bűnbánatra és önként 

kíván csatlakozni Krisztus testéhez, az 

egyházhoz. Így tette ezt Bemerítő János, 

vagy ha tetszik Keresztelő János mikor 

a bűnbánati keresztséget gyakorolta 

a Jordánba. Előfordulhat, hogy valaki 

tizenöt megint más ötvenöt éves korára 

jut hitre Krisztusban, ha bűneit megvall-

ja, szabaddá lesz azoktól és átéli azt, 

amit a Szentírás tanít az újjászületésről.

�  A baptista közösség esetében jel-

lemző az alulról szerveződés. Vallják, 

bármely egyház-állam között alá - 

fölé rendeltség nem engedhető meg.

� A 17. századtól jelmondatunk: Szabad 

államban szabad egyházak. A 18. 

században Philadelphiában szinte csak 

baptisták éltek. Ők deklarálták elsők 

között, hogy hitünkhöz szabad államra 

van szükségünk. A tengeren túl nem 

volt gyakorlat, hogy a főúr határozza 

meg, hogy az egyén mit higgyen 

Krisztusról. A baptisták soha senkit 

nem kényszeríthetnek arra, hogy a 

felekezet tagja legyen, és senki nem 

születik az egyházunkba. A gyüle-

kezethez való tartozás és Krisztust 

követése csak önkéntes lehet. Ennek 

ellenére, vagy éppen ezért is, a római 

katolikus egyház után a legnagyobb 

protestáns szövetséget alkotjuk, közel 

120 millió bemerített úrvacsorás tagja 

van közösségünknek, melyhez közel 

ugyanennyi gyermek és szimpatizáns 

tartozik a világon. 

 VÁROSUNKBAN
� Vácon mégis sokáig érzékelhető volt 

a csendesség…

� Egyfajta leplezettség a szocializmus 

éveiben valóban jellemző volt a 

gyülekezet életére. A Köztársaság út 

33-ról, sokan tudták hogy létezik, 

de a legtöbben soha nem látták. 

Sajátos politikai társadalmi rend-

szerben éltünk, sokszor úgy éreztük 

az a legfontosabb, hogy senki iránt 

ne keltsünk ellenszenvet. A bibliai 

igazságokat akkor is a szívünkben 

hordoztuk, de tudtuk nem vagyunk 

nagy felekezet, úgy véltük, ha nem 

feltűnő, hogy vagyunk, kevésbé 

érhetnek atrocitások. Újpesten szép 

számban élt a baptista gyüleke-

zet, mégis abban nőttem fel, hogy 

Krisztus követőiként mások vagyunk, 

ezért barátokat inkább az imaház-

ból válasszak. Társainkhoz képest 

mindennapjaink része lett bizonyos 

szeparáció. Nyugati egyházaink 

életére ez soha nem volt jellemző és 

hál’ Istennek a kilencvenes évektől 

nálunk is lépésváltás történt. Nem 

kell félnünk, szabadon hirdethetjük 

az evangéliumot, és Jeremiás próféta 

után egyik vezérgondolatunk lett: 

Törekedj a város jólétére, hisz az a 

Te jóléted is. Az új mindennapokat új 

épületünk is tükrözi, hiszen nemcsak 

egy szakrális templomot építettünk, 

hanem közösségi tereket, mellyel 

másokat is tudunk segíteni. Rend-

szeresek nálunk az egészségügyi 

előadások, vigalom alatt a kulturális 

programok és még hosszan sorolhat-

nám, Kodály Zoltán születésének 125 

éves évfordulóján például több mint 

700 vendégünk volt. Jelen pillanatban 

168 úrvacsorázó tagja van a gyüleke-

zetnek, 87 gyermek tartozik hozzánk 

és közel 100 szimpatizánsunk, 

istentiszteleteinket látogató barátunk 

van. Nálunk a hívek között 41 év az 

átlagéletkor, de van 98 éves test-

vérünk is. A mi magvetésünk most 

hull a földbe, és lehet, hogy húsz év 

múlva lesz igazán eredménye. 
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A karácsony nyugodt, 
szeretetteljes hangulata 
után csaknem egy héttel 
már a legtöbben azon 
törik a fejüket, hogy hol 

töltsék a szilvesztert. Van aki családi 
körben, sokan pedig házi buliban vagy 
a szórakozó helyek adta hatalmas nyüzs-
gésben képzelik el az év utolsó estéjét. 
Akik a hatalmas választék ellenére sem 
tudnak dönteni, azoknak most remélem 
kedvet csinálok egy kis ingyenes főtéri 
„dínomdánomra”, ugyanis Vác szívében 
is lesz szilveszteri mulatság. December 
31-én 19 órakor veszi kezdetét a ren-
dezvény a Március 15. téren a Bolero 
Tánciskola műsorával, majd a vásári 
forralt bor vagy tea kortyolása közben 
a Parlando Társulat zenés produkcióját 
tekinthetik meg az érdeklődők a belvá-
rosban. A váci vigalom évek óta kedvelt 
fellépője DJ Dominique szolgáltatja este 
9 órától hajnalig a talpalávalót, hogy 
a nagy hidegben legalább a hangulat 
forró legyen. Éjfélkor tűzijáték szakítja 

meg a bulit, de a vigasság ezután is 
folytatódik. A lemezlovas lapunknak 
elárulta: házibulit szeretne varázsolni a 
térre a legismertebb és legtáncolhatóbb 
hazai és külföldi slágerekkel. A DJ sok 
meglepetést és vendégeket hoz magával. 
Mikrofont ragad például az énekes te-
hetségkutató műsorokból már jól ismert 

Józsa Janka, Szabó Mariann és Kováts 
Vera, de DJ G is segít majd a lemezek 
pörgetésében. Dominique hozzátette: 
nagyon szereti városunkat és a váci 
közönséget, így örömmel jön ismét a 
Dunakanyar szívébe szilveszterkor és 
reméli, hogy sokan tesznek majd így 
az év utolsó napján.

Szilveszterezzünk Vác főterén!
Jézus születésének ünnepén a családi vacsora és az ajándékosztás után a karácsony igazán 
méltó  megkoronázása lehet együtt elsétálni a kora esti vagy éjféli misére, istentiszteletre. 
Nem véletlen, hogy ilyenkor szinte minden váci templom megtelik, hiszen azok is szíve-
sen elmennek a páratlan hangulatú szertartásra, akik egyébként nem járnak rendszeresen 
templomba. Idén az alábbiak szerint várják a felekezetek a lelki töltekezésre vágyókat:

Közkincseink IX.
A VELENCEI TÜKÖRÜVEG 

TABERNÁKULUM
� Vác szívében, a piarista templomban áll 

az egyházmegye egyik legkülönlegesebb 

és legértékesebb kincse. A szóban 

forgó érték a Szent Anna-templom 

oltárszekrénye, azaz tabernákuluma. Az 

aranylemezekkel borított keményfából, 

ezüstből és üvegből készült berendezés 

velencei mesteremberek keze munkáját 

dicséri. Az oltárszekrényt még Althann 

püspök rendelte meg Itáliából az épülő 

székesegyházhoz. Időközben azonban 

elhunyt, utódja pedig, Forgách püspök a 

hatalmas belső terű dómba túl kicsinek 

találta az egyébként kiváló minőség-

ben elkészült oltárszekrényt, ezért a 

piaristáknak ajándékozta. A lenyűgöző 

szépségű tárgy optikai csalódást is tarto-

gat csodálójának: az oldallapjait díszítő  

tükörüveg metszetek ugyanis mind 

domborműnek látszanak, azonban egy 

speciális technikával úgy készültek el, 

hogy a képek külső felülete tükörsima, 

az ábrákat pedig hátulról vésték bele a 

vékony ezüstlemezekbe. A megszentelt 

ostyát és bort tartó, ma is használatban 

lévő szekrénykén hat bibliai jelenetet 

találunk. A legritkábban az ajtó belső 

felén elhelyezett képet lehet megpillanta-

ni, amelyen az Emmauszi tanítványokat 

láthatjuk, míg az ajtó külsején az utolsó 

vacsorát ábrázolták a mesterek. A 

tabernákulum oldalsó lapjain Ábrahám 

és Melkizedek főpap találkozása és 

Dávid tánca is megelevenedik, de 

láthatjuk azt is, amint Ábrahám épp fi át 

készül feláldozni, valamint amikor Mózes 

megmutatja Jozsuénak az ígéret földjét. 

Mára ráférne egy restaurálás a több mint 

250 éves remekműre, a gyertyaviasz 

és a füst miatt ugyanis az ezüstlapok 

elkezdtek leválni, de több tízmillió forin-

tos ráfordítást kívánna a rendbehozatal, 

így még egy darabig biztosan eredeti, 

patinás formájában tekinthetjük meg.

� M. J.

RÓMAI KATOLIKUS 
EGYHÁZ, VÁC: 
December 24. 21:30 

karácsony, vigília mise
hétkápolna

December 24. 22:00 
karácsony, vigília mise

ferences templom

December 24. 24:00
éjféli mise

székesegyház

December 25. 8:00
pásztorok miséje

székesegyház

December 25. 9:00
ünnepi mise

ferences templom

December 25. 9:30
ünnepi mise
hétkápolna

December 25. 10:00
ünnepi mise

székesegyház

December 25. 17:00
ünnepi mise

ferences templom, 
hétkápolna

December 25. 18:00
ünnepi mise

székesegyház

VÁCI BAPTISTA 
GYÜLEKEZET: 

December 23. 10:00
istentisztelet 

baptista imaház
(Mentős köz 1.)

December 23. 15:00
idősödők karácsonya

baptista imaház, 

December 25. 10:00
ünnepi istentisztelet 

baptista imaház, 

December 25. 17:00
gyermek-istentisztelet 

baptista imaház, 

VÁCI EVANGÉLIKUS 
GYÜLEKEZET: 
December 23. 9:30

istentisztelet, 
advent 4. vasárnapja
evangélikus templom

(Eötvös u. 1.)

December 24. 17:00
ünnepi istentisztelet
evangélikus templom

December 25-26. 9:30
ünnepi istentisztelet
evangélikus templom

VÁCI 
GÖRÖGKATOLIKUS 
EGYHÁZKÖZSÉG:

December 23. 9:00
irgalmas-rendi kápolna

(Március 15. tér 7-9.)

December 24. 16:00
karácsonyi szent liturgia
Dunakeszi altemplom

December 25. 9:00
irgalmas-rendi kápolna

VÁCI
REFORMÁTUS 
GYÜLEKEZET: 

December 24. 16:00
gyülekezeti ünnepség
református templom

(Dózsa Gy. út 54.)

December 25-26. 10:00
karácsonyi 

istentisztelet
református templom

KULTÚRA

IVANOV BARBARA | ivanov.barbara@vacholding.hu

DECEMBER

MICHALIK JUDIT | judit.michalik@gmail.com

Ünnepi misék és istentiszteletek rendje

Ha karácsony, akkor sütidömping. Az ünnep előtt előkerülnek a családi receptek: 
nagyi zserbója, Mara néni méteres kalácsa, vagy éppen a dédi diós kosárkája kell, 
hogy elkészüljön. Szinte bármilyen sütemény kerülhet ilyenkor az asztalra, lényeg, 
hogy legyen bőven. Ami viszont a legtöbb helyen megsül szentestére, az a bejgli. 
Esetében is ahány ház, annyi szokás, de érdekességként álljon itt az a recept 
Lenge Sádornétól, amely a II. váci bejglisütő-versenyen az első helyet érdemelte. 

Hozzávalók a tésztához: 50 dkg simaliszt, 25 dkg vaj vagy 
margarin, 3 tojás sárgája, 2 dkg élesztő, 1,5 dl tejföl, 2 dkg cukor, 
egy késhegynyi só.

Gesztenye töltelék: 25dkg (cukrozatlan) gesztenyemassza, 1/2 dl tej, 1 cm vanília rúd, 18 dkg cukor, 2 evőkanál rum, és annyi darált 
keksz, hogy nehezen kenhető legyen a töltelék. 

A cukrot a felhasított vanília rúddal a tejben kevergetve felforraljuk, lehúzzuk a tűzről és belekeverjük a gesztenyemasszát, valamint 
a rumot, és félretesszük. A darált kekszet csak akkor kell beletenni, ha a töltelék túl lágy lenne.

A tészta elkészítése: Feloldunk a langyos tejfölben 2 dkg cukrot, élesztőt, hozzáadjuk a tojások sárgáját és simára keverjük. A 
megszitált lisztet a zsiradékkal elmorzsoljuk, összekeverjük a sóval, és az élesztős tojássárgás tejfölt a liszt közepébe készített mélyedésbe 
öntjük.  Rétestészta keménységű tésztát készítünk, és könnyedén simára kidolgozzuk.  A tésztát érdemes egy éjjelre hűtőszekrénybetenni. 
Másnap átgyúrjuk, 4 egyenlő részre osztjuk, felcipózzuk, és azonnal töltjük. 

A tésztát lisztezetlen deszkán nyújtjuk, a sodrófa alatt enyhén lisztezhetjük. Úgy nyújtsuk, hogy a tészta téglalap alakú legyen, és 5 mm-nél 
ne legyen vékonyabb. Ha a töltelék kihűlés közben megszilárdulna,1-2 kanál forró vízzel keverjük el. A kinyújtott tésztát vékonyan kenjük át 
tojásfehérjével, majd simítsuk rá a tölteléket úgy, hogy a felső szélénél és a két oldalánál 2-3 cm üres tészta maradjon. A tészta két rövidebb 
oldalát ráhajtjuk a töltelékre, majd a hosszabbik felétől kezdve lazán felcsavarjuk, és úgy tesszük sütőlapra, hogy a tekercsek között legalább 
10-12 cm távolság legyen. Összehabart tojássárgájával megkenjük, és szobahőmérsékleten, gőzmentes helyen tartjuk, amíg teljesen megszárad. 
Ekkor a kissé felvert tojásfehérjével kenjük át ismét és szellős, hideg helyen tartsuk, amíg a tojásfehérje is tökéletesen megszárad. Ekkor 
megszurkáljuk, és nem túl forró, előmelegített sütőben, a  középső bordán sütjük,  kb. 30-40 percig. (2 perc után 160 fokon sütjük, a sütő 
ajtaját pedig 15 percig nem szabad kinyitni. A megsült tésztát ne takarjuk le, gőzmentes helyen tartsuk, hogy a szép fénye megmaradjon.

Jó étvágyat!

A győztes bejglirecept 
Készítse el Ön is!

TÉLI ÜNNEPI 
NAPOK

2012. december 1 – 2013. január 31.

Január 12. szombat 15:30 és 19:00
A Váci Szimfonikus 

Zenekar újévi Strauss 
gálakoncertje

Ifjabb Johann Strauss 
legnépszerűbb és 

legismertebb művei nyújtanak 
felejthetetlen élményt. A 

felcsendülő keringők, polkák, 
dalok fergeteges újévi 

hangulatot ígérnek.
Közreműködik: Csonka Zsuzsa, 
Galambos Lilla, Galamb Zoltán, 
Pintér Tibor, a Sziget Színház 

ének- és tánckara. 
Vezényel: Farkas Pál
A belépőjegy ára 

elővételben: 2200 Ft, 
az előadás napján: 2500 Ft

Január 19. szombat 16:00 
A Rajkó Talentum 

Alapfokú Művészeti 
Iskola félévi gálaműsora

Koreográfusok: Szabó Csilla, 
Vörös Suki Ágnes, Vörös Péter 

és Krisztián László
A belépőjegy ára 

elővételben: 800 Ft, 
az előadás napján: 1200Ft

 Január 20. vasárnap 16:00 
Diótörő - táncjáték 

Előadják a dunakeszi Sipeki 
Anita Táncstúdió növendékei.

A belépőjegy ára 
elővételben: 500 Ft, 

az előadás napján: 800 Ft

Január 22. kedd 19:00 
Gálaműsor a magyar 

kultúra napja tiszteletére
Közreműködnek: a Bartók Béla 

Zeneiskola tanárai és növendékei
A gálaműsor keretében adják át Vác 
Város Művészeti Díja, a Vác Város 

Művelődéséért és a Közművelődést 
Segítő Munkáért kitüntetéseket.

Díjtalan belépőjegyek 
igényelhetők a jegypénztárban.

Január 24. csütörtök 19:00 
Miroslav Hornicek: 
Két férfi  sakkban
Vígjáték Gergely Theáter 

előadásában.
Szereplők: Détár Enikő, Némedi- 

Varga Tímea, Pelsőczy László, 
Gergely Róbert

Valahol Olaszország egy 
kicsinyke falujában, talán 

a XVIII. sz.-ban, két katona 
fogságba ejtette egymást! 

Várták a felmentő seregeket, 
egy kis falusi pajtában. Bianca 

és Giulietta úgy gondolták, 
hogy a két rangjukért és előre 
menetelükért küzdő Giacomo 

és riválisa Marcello, ne egymás 
ellen, hanem a nőkért, őértük 
szálljanak síkra. Ezért ördögi 

tervet eszeltek ki a férfi ak 
„megmentésére”.

A belépőjegy ára 
elővételben 1600 Ft, 

az előadás napján 1900 Ft.

Január 26. szombat 15:00
Egy régi-régi dal mesél…
 Zenés nosztalgia délután a „Száz-
szorszép nótaklub” szervezésében. 

Szerkesztő: Fabi Anikó
A belépőjegy ára: 400 Ft

Január 26. szombat 16:00
Silverstar 

Művészképző Iskola 
félévi gálaműsora

Koreográfusok: 
Csukás Szilvia, Jacsó Andrea, 

Szigeti Szabina, Nagy Izabella és 
Bordás Györgyi.

A belépőjegy ára 
elővételben: 800 Ft, 

az előadás napján: 1200 Ft

KIÁLLÍTÁSOK
Január 22. kedd 18:00

Molnár László József 
Munkácsy-díjas grafi kusművész 
kiállítása a magyar kultúra napja 

alkalmából.

 GYERMEK-
BÉRLETEK

Január 14. hétfő 10:00, 
január 15. kedd 10:00 és 14:00, 

január 16. szerda 10:00, 
január 17. csütörtök 10:00

Katáng együttes: 
Az üveghegyen túl
Tengerecki mesebérlet – 

óvodás korosztály
A belépőjegy ára: 700 Ft 

MESEMOZI
Január 19. szombat 16:00

Kalózok – 
A kétballábas banda

színes, magyarul beszélő, angol-
amerikai animációs fi lm
A belépés díjtalan! 

FILMKLUB
Január 10. csütörtök 18:00 

A Vaslady 
színes, feliratos, angol életrajzi 

dráma, 105 perc, 2011. Szereplők: 
Meryl Streep, Jim Broadbent 

Rendező: Phyllida Lloyd
A belépőjegy ára: 300 Ft

KI MIT TUD?
Tehetséget érzel magadban valamilyen 
előadói műfajban? Zenélsz, énekelsz, 
táncolsz, vagy esetleg szavalsz? Itt a 

lehetőség, törj ki az ismeretlenségből! 
A Madách Imre Művelődési Központ 
KI MIT TUD? címmel tehetségkutató 
versenyt rendez 2013 februárjában, a 
következő műfajokban: komolyzene, 
modern tánc, könnyűzene, népzene, 
népdal, néptánc, társastánc, próza, 
vers, egyéb! Ha már elmúltál 12, de 
még nem múltál el 25, jelentkezz!

Nevezési díj: 1000 Ft
Információ és részletek: 

(30) 377-33-37, (30) 377-33-38 
és www.mimk.vac.hu

Bővebb információ és jegyértékesítés:
Madách Imre Művelődési Központ

2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: (27) 316-411, (27) 518-200, 

www.mimk.vac.hu
Jegypénztár: kedd-péntek: 12-18 óráig, szombat-

vasárnap: a rendezvényekhez igazodva.
Tel: (27) 518-206 /a jegypénztár nyitvatartási 

idejében/ E-mail: informacio@mimk.vac.hu

Megjelent lapunk munkatársának, 
Dóra Zoltán Lőrincze-díjas nyelvmű-
velőnek hatodik könyve Nyelvünkről, 
nyelvünkért címmel. A 228 oldalas kötet-
ben a szerző különböző nyelvhelyességi, 
helyesírási kérdések mellett a szavak és 
szólások eredetével, egyházi szavakkal, 
kifejezésekkel, névadással foglalkozik. 
Vitába száll különböző nyelvszemléle-
tekkel, illetve két nyelvművelő könyvet, 
Komoróczy Géza székelyudvarhelyi 
nyelvművelő és Grétsy László legújabb 
kötetét is ismerteti.

Könyv a 
nyelvművelésről
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HAJRÁ VÁC!

SPORT
   Gyógyszertárak ügyeleti rendje

2012.12.22. • 2013.01.01. • 2013.01.11

Deákvári gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27/510-805

2012.12.23. • 2013.01.02. • 2013.01.12.

Központi gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27/501-630 

2012.12.24. • 2013.01.03. • 2013.01.13.

Vácz Remete gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar u. 3. | 27/305-997 

2012.12.25. • 2013.01.04. • 2013.01.14.

Gyöngyvirág gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27/303-343 

2012.12.26. • 2013.01.05. • 2013.01.15.

Duna gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27/501-415

2012.12.27. • 2013.01.06. • 2013.01.16.

Kisváci Szent Gellért gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27/306-190

2012.12.28. • 2013.01.07. • 2013.01.17.

Váci Levendula gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27/301-367

2012.12.29. • 2013.01.08. • 2013.01.18.

Nova gyógyszertár | 2600 Vác, Zrinyi u. 9. | 27/501-385

2012.12.30. • 2013.01.09.

Fekete Kígyó gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27/312-338

2012.12.31. • 2013.01.10.

Alsóvárosi gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27/311-157

HASZNOS
Polgármesteri 

fogadóóra

Fördős Attila

Vác város polgármestere 

Ideje: minden hónap első 
hétfőjén 14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
polgármesteri iroda

Ügyfélfogadás 
a polgármesteri 

hivatalban

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

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

Alpolgármesteri 
fogadóóra

Pető Tibor

Vác város alpolgármestere 

Ideje: minden hónap első 
hétfőjén 14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Mokánszky Zoltán

Vác város alpolgármestere 

Ideje: minden hónap 1. és 3. 
hétfőjén 14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Országgyűlési 
képviselői fogadóórák

Bábiné Szottfried Gabriella, 
országgyűlési képviselőasszony

Ideje: minden hónap első 
szerdáján 16:30–18:00

Helye: Okmányiroda (2600 Vác, 
Dr. Csányi László körút 45.)

A képviselőasszony elérhetőségei:
Telefon: 20/444-9298 vagy 30/479-5611
Email: babi.gabriella@parlament.hu

Ügyfélfogadás az 
okmányirodában

Hétfő: 9:00-18:00
Kedd: 8:00-16:00

Szerda: 10:00-16:00
Csütörtök: zárva

Péntek: 8:00-12:00 

Ebédidő: 12:30-13:00

Képviselői 
fogadóórák

Csuka István 
Vác 2. számú választókerületének 

képviselője 

Ideje: minden páros hónap első 
hétfőjén 14:00-15:30 

Helye: az új Fidesz-iroda, 
Március 15. tér 16-18.

Mokánszky Zoltán
Vác 7. számú választókerületének 

képviselője 

Ideje: minden hónap 2. hétfőjén 
14:00-18:00 

Helye: Városháza, 133. szoba, 
alpolgármesteri iroda

Schmuczer Istvánné 
Vác 4. számú választókerületének 

képviselője 

Ideje: minden páros hónap első 
hétfőjén 18:00

Helye: Madách Imre 
Művelődési Központ

Váradi Iván Attila
Vác 5. számú választókerületének 

képviselője

Ideje: minden hónap első hétfőjén 
17:00-18:00

Helye: Földváry Károly 
Általános Iskola

 Központi 
orvosi ügyelet

Jávorszky Ödön Kórház
(tüdőgondozó épülete)

A városi ügyelet a 620-691-es tele-
fonszámon vagy a 620-620/1465-ös 

melléken érhető el.

Ügyeleti idő:

Hétfő, kedd, szerda, csüt.: 19:00-7:00, 
Hétvégén: péntek 16:00-tól hétfő 7:00-ig
Ünnepnapon: az ünnepnapot megelő-
ző nap 19:00-tól az utána következő 

nap 7:00 óráig.

 Fogorvosi ügyelet

A váci és Vác körzeti hétvégi fogászati 
ügyeletek megszűntek! 

Legközelebbi ingyenes ügyelet:
Szájsebészet

Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 40.

Tel.: 06-1-317-6600

Születések:

Fábián András és Zemen Dóra leánya: 

Jázmin Lilla, Dr. Szetei Iván és Dr. 

Perjési Eszter fi a: Miksa, Szentgáli 

Pál és Juhász Erzsébet fi a: Kende, 

Volentics Roland és Farkas Katalin 

leánya: Hanga, Szabó Zoltán és Jobbágy 

Katalin Zsuzsanna fi a: Benjámin, 

Sztruhár Zoltán és Kovács Szilvia 

leánya: Dévia, Gaál Balázs és Palya 

Borbála fi a: Botond, Bartók István 

és Muka Krisztina fi a: Bence Hunor, 

Mida István és Toldi Erzsébet leánya: 

Mira Erzsébet, Nagy Gábor és Pintér 

Nikoletta fi a: Dominik, Stachofsky 

Jayson Michael és Lak Orsolya fi a: 

Michael Tibor, Hegyesi János és 

Filakovská Katalin leánya: Julianna, 

Lungu Miklós István és Takács Edina 

fi a: Dániel, Medgyesy István és Király 

Gabriella leánya: Borbála, Kotrucz 

Attila és Oláh Valéria leánya: Liliána.

Házasságot kötöttek:

Konrád Gábor és Lapos Szandra.

Halálesetek:
Gőz Sándor (1933), Horváth Sándor Gyula 

(1948), Katona Lajos (1926), Balkovics 

Mihályné  sz: Mózes Zsuzsanna (1944), 

Csepregi Károlyné  sz: Laky Irén (1929), 

Sógor Istvánné  sz: Kapcsos Julianna 

(1940), Repenti János (1931), Bereczki 

Ferenc József (1943), Melicher Dávid 

László (1990), Wachtler Istvánné  sz: 

Bognár Jusztina (1925), Szádoczki István 

(1943), Jánosi Zoltán (1955), Kövesi János 

(1947), Beja Alfrédné sz. Rádi Magdolna 

Márta (1928), Neubrandt István (1951), 

Biró József (1937), Tamás Jánosné sz. 

Rácz Mária (1933), Pámán Mária (1940), 

Gyetván Istvánné sz. Fehér Erzsébet 

(1939), Kurdi Józsefné sz. Turi Ilona 

(1932), Honti Gusztávné sz. Talpas Éva 

Magda (1932), Varga Pálné sz. Hertel 

Rozália (1919), Poholányi József (1958).

A VÁCI NKSE NB I-ES  felnőtt 
kézilabdázói az alapszakasz első kö-
réből lejátszott kilenc fordulóban hat 
alkalommal nyertek, egy pontosztozko-
dással – a papírformának megfelelően 
– a Győrtől és a Fraditól szenvedtek 
vereséget. Jelenleg a célkitűzésnek 
megfelelően Gulyás István tanítványai 
az elitnégyesben állnak a táblázaton. 
Folytatás december 29-én a BSE ott-
honában, majd az első alapszakaszbeli 
kör zárásaként január 5-én hazai kör-
nyezetben a veszprémiek ellen.

 
A VÁCI KSE  a hölgyeknél jóval 

előrébb tart az élvonalbeli bajnoki me-
netelésben, hiszen az újonc már az alap-
szakasz második köréből is több for-
dulót maga mögött hagyott. Az ismert 
sorsolás miatt – Rosta István csapata az 
első fordulókban a mezőny legerősebb 

gárdáival találkozik – jó esély van arra, 
hogy a jelenlegi 9 megszerzett pontot 
(4 győzelem, 1 döntetlen 10 vereség) 
tovább gyarapítsa a gárda.

 A DUNAKANYAR-VÁC NB II-ES   
focistái már téli pihenőjüket töltik. 
Mózner János vezetőedző együttese iz-
galmas tavasz elé néz. Amellett, hogy a 
kupában a legjobb négy közé jutásért két 
meccset játszik majd a ZTE – Videoton 
párharc továbbjutó csapatával, igyekszik 
megtartani jelenlegi bajnoki helyezését, 
vagy akár javítani azon. Ugyanis az eddig 
elért 22 pont (6 győzelem, 4 döntetlen, 5 
vereség) az 5. helyre jogosítja a csapatot, 
amely még sima bennmaradást biztosít a 
következő, egycsoportos másodosztály-
ra is. A Váci Futball Club a drukkerek 
jobb kiszolgálása érdekében elindította 
a hivatalos weboldalát is, amely a www.
vacfc.com címen érhető el. 

A VÁCI FUTSAL SE  az idei má-
sodosztályú pontvadászatban a roppant 
erős Nyugati csoportban a mezőny 
első felébe szeretne kerülni. Az eddig 
lejátszott egy tucat fordulóban felemás 
Burzi Attila edző csapatának teljesít-
ménye: hat győzelem, hat vereség.

A VÁCI REMÉNYSÉG  az asztali-
tenisz csapatbajnokság második vonalának 
számító NB I-es pontvadászat Nyugati 
csoportjában lapzártakor nyolc fordulón 
jutott túl. Ezek során négy párviadalt 
győztesen vívott meg, míg ugyanennyi 
alkalommal vesztesen távozott az asztalok 
mellől. Az együttes a tízcsapatos tabellán 
a középmezőnyben található.

A VÁCI VÍZILABDA SE  együt-
tesei közül az OB I/B-s alapsza-
kaszban érdekelt nők december 
elejéig két játéknapon összesen 
négyszer szálltak medencébe. Mér-
legük két-két győztes és vesztes 
mérkőzés, amivel az alapszakasz 
öt hölgykoszorút felsorakoztató B 
csoportjában a 3. helyen állnak. Az 
OB II-es férfi gárda szintén ötcsa-
patos alapszakaszbeli csoportban 
szerepel, és már nyolc találkozót 
lejátszott, az utóbbi kettőt éppen 
a váci medencében. Az összmérleg 
eddig 3 győzelem és 5 vereség, 
mel lyel ugyancsak a harmadik 
helyen található.

Az őszi bajnoki szezon 
váci mérlege

Előző lapszámunkban a váci labdajáték csapatok kupaszereplését vettük górcső alá – azóta a Dunakanyar-Vác ki-
harcolta a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé kerülést, viszont a Váci KSE a Szeged otthonában búcsúzott 
a kupasorozattól -, most a mieink őszi szezonbeli bajnoki szereplését idézzük fel.

fotó: Nemes Kitti

A 2012-es esztendő váci 
sportsikereit jelzi, hogy az 
év végi szavazásokon, ün-
nepségeken egymást követik 
a mieink által átvett díjak-
ról szóló információk.

A Magyar Kézilabda Szövetség 
idén is megválasztotta a sportág 
legjobbjait. A szakszövetség össze-
sen húsz kategóriában ítélte oda az 
elismerést, a névsorban három váci 
játékos is szerepel. A legjobb női ju-
nior játékos Klivinyi Kinga (Váci 
NKSE) lett, míg a legjobb női ifjúsági 
strandkézilabdásnak Ivanics Dórát 
(Váci NKSE) választották. A férfi 

felnőtt strandkézilabdások sorában az 
év játékosa díjban Nikolicza Renátó 
(Váci KSE) részesült. 

Díjátadó ünnepségen köszöntöt-
te a Magyar Egyetemi-Főiskolai 
Szövetség (MEFS) az idei eszten-
dő legkiválóbb sportolóit. A dí-
jazottak között két váci evezős 
is szerepelt. Az olimpiai bajnok, 
il letve az olimpián érmet szerző, 
egyetemi-főiskolai tanulmányokat 
végző sportolóknak járó elismeré-
sek átadását követte a 2012. évben 
egyetemi világbajnokságokon ki-
emelkedő eredményt elérő verseny-
zők kitüntetése, köztük öt evezős 
sportoló díjazása. Többek között 

elismerést vehetett át Szabó Kata-
lin és Galambos Péter, a Vác Városi 
Evezős Club két kiválósága is. 

A budapesti megyeházán idén is 
sor került Pest megye legeredménye-
sebb sportolóinak sportkarácsonyára. 
A váciak közül az év edzője elismerést 
vehette át Babella László. Kategóri-
ájában első díjban részesült Kanyó 
Zsolt, Noé Bálint, Noé Milán és a 
Boronkay György Műszaki Középis-
kola és Gimnázium. II. díjat vehetett 
át Kálmán Krisztina, Kareczki Réka, 
az Árpád Fejedelem Általános Iskola, 
a Váci KSE és a Váci Reménység SE. 
Galambos Péter pedig kategóriájában 
a III. díjat érdemelte ki. 

Váci sportolók 
elismerései



Felhívás
A Váci Napló 2012. december 14-i pénteki számában kukák elszállítására és megvételére vonatkozó cikkben megfogalmazottakkal kapcsolatban felhívjuk a tisztelt váci 

polgárok fi gyelmét arra, hogy a hulladéktároló edényzeteket a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. biztosítani fogja. Tekintettel arra, hogy a jövőben a valóságban kihe-

lyezett edényzet űrtartalma alapján kerül meghatározásra a fi zetendő díjtétel, azt javasoljuk, hogy csak az vásárolja meg a Remondis Duna Kft. tulajdonában lévő 240 

literes edényzeteket, akinek ezt igénye indokolja.

Váci Hulladékgazdálkodási Kft.

Pető Tibor lapunknak elmondta, 
céljuk, hogy a szolgáltatás díjaira az 
önkormányzatnak ráhatása legyen. Az 
alpolgármester a díjemelések előzmé-
nyeiről kifejtette: Mivel az elmúlt évek-
ben a Zöld Híd Régió Kft. drasztiku-
san növelte a hulladék ártalmatlanítás 
díjtételeit, -mely terhet nem bír viselni 
az önkormányzat,- kénytelenek voltak 
bevezetni a lakossági hulladékszállítási 
díjat. „Mikor kiderült, hogy a szolgál-
tató jövőre újabb, ezúttal 35 százalékos 
áremelést tervez, lépéseket tettünk a 
folyamat megállítására.” Pető Tibor 
alpolgármestertől megtudtuk, Vécsey 
László országgyűlési képviselővel 
(Szada polgármesterével) elindítottak 
egy kezdeményezést, hogy rendkívüli 
társulási ülést hívjanak össze a Zöld 
Híd árképzésének. Ezzel egy időben 
megkezdték az áremelések felülvizsgá-

latát, másfelől testületi jóváhagyással 
megalapították saját hulladékgazdál-
kodási cégüket. 

Amennyiben kezdeményezésük si-
kerrel jár úgy a váci hulladékszállítási 
díjat az infl áció mértékével kell korri-
gálni, míg ha az ártalmatlanítási díjat 
drasztikusan emelik, ez elérheti a 4,9 
Ft/ liter díjat is. Fentiek elkerülésére 
az önkormányzat rendelet-tervezetébe 
4,9 Ft lett plafondíjként rögzítve. 

Pető Tibor aláhúzta szeretnék elérni, 
hogy erre az emelésre ne kerüljön sor, a 
kialakult helyzetről az alpolgármester 
azt is vázolta, az ártalmatlanítási díj 
emelkedésére véleménye szerint azért 
került sor, mert rosszul épült fel a Zöld 
Híd rendszere. „A jövőben egy központi 
ártalmatlanító kialakítása Kerepesen 
lenne indokolt, oda kell szállítani a 
lerakóra szánt hulladékot, viszont 

ennek gyűjtését, előkezelését helyben 
kell megoldani. „Emellett környezet-
tudatos eszközökkel csökkenthetjük a 
keletkezett hulladék mennyiségét, így 
a jövőben kevesebb lerakási és ártal-
matlanítási díjat kell fi zetünk.” Pető 
Tibor az előrelépéssel kapcsolatban 
hozzátette: A technikai eszközök, a 
szakembergárda tagjai és a szállító-
járművek már rendelkezésre állnak, 
de ami a legfontosabb, hogy a Váci 
Hulladékgazdálkodási Kft. nemcsak 
összegyűjti a háztartási hulladékot, ha-
nem a jövőben elvégzi az előválogatást 
is, mely az összhulladék mennyiségének 
közel 40 százaléka. A tervek szerint Vác 
mind a gyűjtés, mind a szállítás terén 
regionális központtá válhat. 

A szállítás rendjéről, az edényzet 
kiosztásáról még decemberben tájékoz-
tatják a lakosságot. Döntés született 

arról, hogy a kihelyezett edény űrtalma 
alapján kell fi zetni majd a díjat, tehát, 
ha valaki megvásárolja a Remondis 
által felkínált 240 literes kukát, úgy 
ennek megfelelően fogja a díjat fi zetni. 
„Mi azt javasoljuk a lakosságnak, hogy 
a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. által 
felkínált chippel ellátott 120 literes ku-
kát válasszák, aminek az árát beépítjük 
a szállítási költségbe.” - mondta el Pető 
Tibor alpolgármester, akitől azt is meg-
tudtuk, hogy 2014-től komoly fejlesztést 
terveznek, melynek eredményeként a 
chippel ellátott és azonosítható ku-
kák szerint és az ürítés gyakorisága 
után kell fi zetni. „Ezzel tovább tudjuk 
csökkenteni a hulladék mennyiségét, 
a lakosságot arra ösztönözve, hogy 
használják a szelektív gyűjtőket, ezáltal 
magasabb színvonalon fog működni a 
szolgáltatás.

Lapzártakor:

Városi kézben a hulladékszállítás
Jövőre az önkormányzat által alapított Váci Hulladékgazdálkodási Kft. látja el a háztartási hulladék szállítását, 
a Remondis Duna Kft.-vel kötött szerződést az önkormányzat nem hosszabbítja meg. A városházán megtud-
tuk, a szolgáltatásban, nem lesz fennakadás ugyanakkor még nem dőlt el, hogy a díjak változnak-e. 


