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Szombat esti mozi:
a kanapéról
Néhány éve még távoli álomnak tűnt, hogy nappalinkat
digitális, akár multimédiás otthonná alakítsuk, de mindez
ma már sok család számára elérhető. Az otthoni szórakozás középpontjában általában a TV készülék áll: ez elé
ülnek le a család tagjai egy fáradt nap után kikapcsolódni.
Hogyan tévéztünk
néhány éve?

A világ változik: okosabb
tévézés, nagyobb élmények

nem állítottunk be felvételt. Sőt, rádiócsa-

(2600 Vác, Széchenyi utca 34., Dunakanyar

tornát is hallgathatunk kiváló minőségben

Áruház, tel.: +36 27 303-344) és az Invitel

az interaktív televízión keresztül.

honlapján, a www.invitel.hu-n.

A hétvégén vettük a „kötelező” heti mű-

A tévénézés olyan új lehetőségekkel bő-

sorújságot, és bejelöltük, mit szeretnénk

vült az elmúlt években, ami alapjaiban teheti

A másik nagy előnye az interaktív tévé-

majd megnézni. A kiválasztottakon túl ott

sokkal kényelmesebbé és jobban élvezhetőbbé

nek, hogy saját mozivetítéseket tarthatunk

voltak az állandó műsorok, amikről fejből

az otthoni szórakozást is. Az interaktív funk-

otthon és ehhez szó szerint csak a kisujjunkat

tudtuk, hogy mi mikor kezdődik – értelem-

ciókkal bővülő televíziózás, mint az Invitel

kell megmozdítani. AzInvitel virtuális vide-

szerűen úgy alakítottuk a napunkat, hogy

IPTV-je, például azt is jelenti, hogy ezentúl

otékájában számtalan ﬁ lm, rajzﬁ lm, sorozat

ezek kezdési idejére hazaérjünk. Sokan a

nem nekünk kell igazítani az életünket a tévé-

érhető el, melyeket többnyire egy mozijegy

családi programot is egy-egy válogatott

hez, hanem megtehetjük, hogy a tévéműsort

árának töredékért megnézhetünk. Képzeljük

futballmeccs, kedvenc sorozat időpontjához

igazítjuk a napirendünkhöz.

el a szombat esti mozit a családdal vagy a

Nem érünk haza egy műsor kezdésére?

barátokkal kicsit másképp: kényelmes fotel

rült. Ki ne lett már volna olyan helyzetben,

Egyszerűen csak állítsuk be az InviTV-n a

otthon, saját készítésű rágcsálnivaló, család,

hogy lemaradt egy kedvenc műsoráról, mert

műsor felvételét, a rendszer rögzíti azt, és

barátok együtt, még csak ki sem kell moz-

nem ért haza időben, vagy éppen váratlan

mi bármikor megnézhetjük – este, ha már

dulni hozzá, a mozi házhoz jön.

vendégek toppantak be? Vagy elégedetlenül

lefeküdtek a gyerekek aludni, vagy akár

Ha ehhez van HD-tévé is, akkor a kép-

nyomogatta a távirányítót szombat este,

hétvégén, ha együtt van a család és mindenki

minőség is a mozi világát fogja idézni, ha

mert nem talált egy nézhető ﬁ lmet sem?

ráér. Az Invitel Tegnap TV-je funkcióval

nincs, akkor érdemes elgondolkodni az

Esetleg beállította a videót, hogy felvegyen

ráadásul még csak előre sem kell gondol-

Invitel ajánlatán: új tévé-előﬁ zetéshez ked-

egy műsort, de utóbb kiderült, hogy letörölt

kodnunk, mert számos adás akár másfél

vezményes áron lehet HD-tévét vásárolni

vele egy másikat, amit nem kellett volna.

napon belül is visszanézhető, akkor is, ha

részletre. További információ a Telepontban

igazították. És persze ez nem mindig sike-

Megújult az Invitel IPTV-je
Az Invitel februárban újabb fejleszté-
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sekkel indított, hogy még tovább növelje
televíziós szolgáltatása minőségét. Az
InviTV kezelőfelülete felhasználóbarátabb
lett és még kényelmesebben használhatjuk
a számos extra funkciót. A megújult, átláthatóbb menürendszer megjelenése ezentúl
igazodik a tévékészülék képarányához, az
interaktivitást pedig az új keresés funkció,
a felvett műsorok egyszerűbb nyomon
követése és a rádiócsatornák közvetlen
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elérése segíti. Az Invitel az InviTV átalakításával szeretné, ha ügyfelei kényelmesebben és tartalmasabban tölthetnék a
szórakozásra szánt otthoni időt.
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HOL
járunk?

Tojás
Gyermekkoromban húsvét vasárnap az első tojást mindig édesapám
vette ki a tálból, és annyi részre vágta, ahányan szerettei az asztalnál
ültek. E rövid szertartás mindig így zajlott, pedig az ünnepi asztalra
jutott tojás bőven. Néha tán kicsit türelmetlenek voltunk, de az első falat
a családban közös volt, mint az Úristen, akitől azt kértük, maradjon
együtt a család. Legtöbb helyütt Isten meghallgatta a kérést. Az asztalfőn
családapák ültek, jobbjukon a feleségük. Az asztal körül rakoncátlan
gyerekek, akikkel néha ugyan baj volt, a szülők mégis őket tekintették
a legnagyobb áldásnak. Emlékszem, abban az időben azt mondták a
manapság terhesnek nevezett lányra, „áldott állapotban van”. Az akkor
tisztelt hagyományok szerint a családtagok az első tojástól titkon azt is
remélték, ha valaki eltéved az életben, majd eszébe jut, kivel fogyasztotta
a húsvéti étkeket, és feltámadáskor hazatalál. Az első egészben főtt tojás
lett a családi összetartás jelképe. Szintén elődeink szokása volt, hogy a
lányok, asszonyok húsvétkor a legszebb tavaszi ruhájukat öltötték fel,
ezzel is megmutatva a feltámadás, újjászületés örömét. Talán az sem volt
mellékes, hogy hétfőn érkeztek a legények, akiket akkoriban még örömmel fogadtak, mert a ﬁúk egy-egy szép verset mondtak, ékeset és nem
mindnyájan ugyanazt. Nagyanyáinknak eszébe se jutott elmenni hétfőn
hazulról, sőt örömmel nyitottak ajtót a vendégeknek. Az idősebbek talán
emlékeznek rá, húsvét előtt még tojást is festettek, leginkább pirosat. Ma
már kevesen tudják: az elsőt a Megváltó festette, saját vérével. Történt,
hogy Krisztus a keresztfán bűneink miatt szenvedett, mikor egy asszony
nagy kosár tojással megállt előtte imádkozni. Jézus vére rácseppent a
tojásokra, eztán vált szokássá a húsvéti tojást pirosra festeni. Később már
azt is mondták, hogy a piros szín nemcsak a vért, hanem az életet, sőt
a szerelmet is jelenti. Többen megﬁgyelték, hogy ﬁatal lányok a legszebb
piros tojást sokszor a nekik tetsző legénynek ajándékozták. A tojás így
lett szerelmi szimbólum is. Húsvétkor elődeink -minden szokás mellett és
előtt,- Krisztus feltámadását ünnepelték. Ezért nem szégyellték, és soha
nem sajnálták idejüket arra, hogy templomba menjenek, és köszönetet
mondjanak „ilyen nagy jókért” az Istennek. Nagypénteken nagyszüleink
nem ettek húst, mert úgy vélték, ha Jézus a keresztfán szenvedett értünk, az egy napi böjt és az emlékezés részünkről csekély áldozat. Persze
valljuk be, esendő emberként sokszor és sokan vártuk az esthajnalcsillagot, a körmenet végét és a terített asztalt. Vasárnap a sonkát, hétfőn
a gyűszűnyi pálinkát, „persze csak az íze kedvéért”. A számos húsvét
sorában, már egyetemi éveim alatt egyszer előfordult, hogy csak hétfőre
értem haza. A kalácsot találtam meg elsőnek, majd a hűtőben gyorsan
meglett a torma, a kolbász, a sonka. „Jó étvágyat, kóstolj meg mindent,
de előbb ezzel kezdd” - szólt a hátam mögül apám. Alufóliában letette
elém a húsvéti tojást és életem egy félretett darabját.

 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: Mészáros László, a helyes megfejtéshez és a nyereményhez gratulálunk! E havi
feladványunk megfejtéseit szerkesztőségünkbe Április 22-ig várjuk.
Előző lapszámunkban a Buki szigetet láthatták a Vízmű épületével.
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DÖNTÖTT A TESTÜLET

DÖNTÖTT A TESTÜLET

A márciusi testületi ülésen történt
Több mint két tucat napirendi témát tárgyaltak Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének márciusi
ülésén. Döntés született a Tragor Ignác Múzeum vezetői pályázatáról, bemutatkozott az új főépítész.

A zárt ülés
döntései
A képviselő-testületi ülés
zárt szakaszában hozott
döntésekről Fördős Attila
polgármester adott tájékoztatást.
 Eszerint a Közbeszerzési
Munkacsoport üléséről és a Beszerzési Munkacsoport elbírált
pályázatairól szóló tájékoztatóhoz nem volt érdemi hozzászólás. Egy, a Budapesti főúton lakó
házaspár bérleti jogviszonyáról
is döntött a testület. A városvezető az ugyancsak zárt ülésen
szereplő Manfred Zollner-levél
kapcsán elmondta: polgármesteri
ciklusa elején két ügy miatt tapasztalt rossz viszonyt az önkormányzat és a Zollner cég között.
Az egyik viszonylag könnyen
orvosolható volt, míg egy telekvisszavásárlási ügy kapcsán a
közeljövőben rendeződhet a
kapcsolat, hiszen a testület ezt
- még nyílt ülésen - támogatta.
Fördős Attila reményének adott
hangot: ezzel lehetőség nyílik
arra, hogy a Zollner cég a váci
egyesületek által június végéig
benyújtandó TAO-pályázatok
kapcsán komoly összeggel tud
támogatást biztosítani.

Márciusi
képviselői
kérdések,
hozzászólások
Az érvényben lévő előírások szerint a képviselőtestület ülésének Egyebek
napirendi sorát ezúttal is
napirend utáni képviselői
hozzászólások és kérdések nyitották.
 Elsőként dr. Bánhidi Péter szólt hozzá: örömmel vette
tudomásul a zöldhulladék begyűjtésére tett intézkedéseket,
majd negatívumként értékelte
a legutóbbi bizottsági átszervezés tapasztalatait. Szólt a
kórházi vérlabor cégátvételét
követő rossz tapasztalatokról
is. Reményei szerint a közeljövőben megoldódnak az ezzel
kapcsolatos gondok.

A jelenlévők a március
28-i tanácskozás megkezdése előtt egyperces tiszteletadással emlékeztek a
nemrég elhunyt Pro Urbedíjas városvédőre, Fábián
Sándorra.
A március 28-i ülés elején jelentés hangzott el a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és a testületi, illetve bizottsági
ülésekről való távolmaradásokról.
A tájékoztatók sorában szerepelt
többek között a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről és az Operatív programról
szóló anyag is. Utóbbi során dr.

Dr. Bóth János olyan, fontosnak ítélt konkrét eseteket
említett, amelyekre nem tud
az önkormányzat forrást biztosítani. Majd sorolta a szerinte
felesleges kiadásokat.
Csereklye Károly egy közösségi internetes oldalon
megjelent, személyét érintő
tám ad ásról b eszélt, m ajd
részletes vizsgálatot kért a
váci futball körül kialakult
helyzetről, hosszan sorolva
a felvetődő kérdéseket. A
vizsgálat elindításával Pető
Tib or a l p ol g á r m e ste r is
egyetértett.
Balkovics Péter bejelentette: igyekszik tartani a szavát,
hogy a Sejcei út javítása mielőbb elkészüljön. Majd egy
- nőnap alkalmából rendezett
- esemény kapcsán adott hangot felháborodásának. Ennek
kapcsán a Kiss Zsolt által
megszervezett helyi virágosztó akcióról és az országos
pártrendezvényről szólt.

Bóth János és dr. Bánhidi Péter
is érdeklődött a mélygarázs-beruházás aktualitásairól. Vita alakult
ki a köznevelési intézményeket
érintő változásokat taglaló tájékoztatóról is.
Elsőként döntés született a
Tragor Ignác Múzeum vezetői
pályázatáról, majd sor került az
aktuális likviditási jelentésre.
Különböző szociális tárgykörű
rendeletmódosítások következtek ezután, majd az új főépítész
bemutatkozása után elfogadták
a Tervtanácsról szóló rendeletmódosítást is. A folytatásban
részletes vita bontakozott ki a
kötelező települési hulladékgazdálkodási szolgáltatásról szóló

Dr. Váradi Iván Attila kellemes ünnepeket kívánt és jó pihenést a tavaszi iskolai szünetre.
A kérdések közül az első dr.
Bóth Jánosé volt, aki ismét a főtéri pengefal veszélyességének
megszüntetéséről érdeklődött.
Katonáné Doman Erika többek között a választókerületében
található egyik terület elektromos
hálózatának kiépítéséről érdeklődött, továbbá a TDM-pályázat
egyes elemeire kérdezett rá.
Kászonyi Károly fiataloktól kapott információk alapján
megemlítette, hogy egy társaság folyamatosan zaklatja az
iskolai nap végén hazaigyekvő
tanulókat, ez ellen rendőrségi
beavatkozást kért. Fördős Attila
reﬂektálásában ismertette: megkereste az illetékeseket, hogy fokozottabb rendvédelmi jelenlét
legyen a frekventált helyeken és
időszakokban a városban.
Kiss Zsolt kimutatást kért arról, hogy az utóbbi esztendőkben
hol és milyen jellegű útfelújítá-

rendelettervezetről, amelyet
az előterjesztő polgármester
végül ismételt bizottsági megtárgyalást javasolva levett a
napirendről.
Az előző évi pályázati érdekeltségi rendszerről szóló
előterjesztés elfogadása után a
Váci Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum 2012-es beszámolójának
megtárgyalása és jóváhagyása
következett. Polgármesteri előterjesztésként került napirendre
az önkormányzat közép- és hoszszú távú vagyongazdálkodási
terve, az idei közbeszerzési terv,
valamint az állami vagyonátvétellel összefüggő pótigény.
Mindhárom anyagot megvitatta

és megszavazta a testület. A holding tagvállalatainak beszámolója és egységes könyvvizsgálati
rendszerére vonatkozó elképzelés megvitatása után az Egyebek
napirendi pont következett.
Ebben elsőként a napirend
utáni képviselői hozzászólások és kérdések hangzottak el,
majd több egyéni és szervezeti
kérelmet bíráltak el a testületi
tagok. A plenáris tanácskozás
zárt üléssel fejeződött be. A
négy és félórás megbeszélésről
Csuka István hiányzott.
Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete legközelebbi, munkaterv szerinti ülését
2013. április 25-én tartja.

sok történtek, majd a korábbi
szemétszállító cég behajtási gyakorlatáról tett fel kérdést.
Dr. Bánhidi Péter egyes forgalomtechnikai döntések betartatlanságára hívta fel a ﬁgyelmet,
és óvott a testületi ülés pártpolitikára való felhasználásától.
Csereklye Károly a Bocskai
utcai közvilágítás hiányosságára
és a kőzúzalék készítésére kérdezett rá, illetve az önkormányzat
és a holding közötti elszámolás
aktualitásairól érdeklődött.
Kriksz István a 2-es út váci
szakaszának kátyúira panaszkodott, a lehetséges intézkedéseket
szorgalmazva, valamint a város
északi részén található, rossz állapotú járdákat említette meg.



Márciusi rendeletmódosítások
A március 28-i képviselőtestületi ülésen a grémium
módosított négy, érvényben lévő rendeletet is.

Dr. Bán h id i Péter két
módosító javaslatával együtt
elfogadták a pénzben és természetben nyújtott szociális-gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
előterjesztést;
 megállapították a személyes gondoskod ást nyújtó
szociális és gyermekjóléti
ellátások igénybevételének
feltételeiről és díjazásáról
határozó aktualizálást;
 egyetértettek az első lakáshoz jutók támogatási rendszerével;
 az új megbízott főépítész
(Lévai Dávid) előterjesztésében elfogadták a Tervtanácsról szóló januári rendelet
megváltoztatását.
A módosított rendeletek
megtekinthetők a Polgármesteri Hivatalban, és felkerülnek a www.vac.hu címen
elérhető hivatalos városi weboldalra is.

Deákné dr.
Szarka Anita Vác
jegyzője
Március elsejei hatálylyal Fördős Attila polgármester határozatlan
időre kinevezte a város
új jegyzőjét, Deákné dr.
Szarka Anitát.
 Mint ismeretes, a korábbi
jegyző, dr. Maruszki Gábor az
év elejétől a Szobi Járási Hivatal vezetője lett. Váci feladatait
2013 első két hónapjában az
aljegyző, Deákné dr. Szarka
Anita látta el, miközben a jegyzői állás betöltésére pályázatot
írtak ki. Ennek eredményéről
sajtótájékoztató keretében számolt be a városvezetés.
Bevezetőjében Fördős Attila polgármester ismertette
az előzményeket, valamint a
pályázat lefolyását. Mint elmondta: a megadott határidőig
16 pályázat érkezett, melyből
négyet tartott meghallgatásra
alkalmasnak. Közülük az eddigi váci aljegyző pályázatát
ítélte a legjobbnak, így – a két
alpolgármesterrel, Pető Tiborral és Mokánszky Zoltánnal
egyeztetve – az érvényes önkormányzati törvény előírásai szerint saját hatáskörben
2013. március 1-jétől határozatlan időre Deákné dr. Szarka
Anitát bízta meg a feladatkör
ellátásával.
A polgármester szavai
szerint az ő pályázati anyaga
bizonyult a leginkább szakszerűnek. Hangsúlyozta: fontos szempont volt, hogy az új
jegyzővel a város vezetése jó
munkakapcsolatot tudjon kialakítani, az új jegyző szakmailag
maximális segítséget nyújtson
a döntésekhez. Mint mondta:
az elmúlt időszakban a most
kinevezett jegyző munkájában
maximálisan lojális volt a poli-

tikai vezetéshez, akik támaszkodhattak Deákné dr. Szarka
Anita tárgyszerű munkájára.
A folytatásban Deákné dr.
Szarka Anita immár jegyzőként vázolta elképzeléseit, és
köszönetet mondott a bizalomért. Ígéretet tett a törvényesség betartatására, valamint a
hivatali munka ügyfélközpontúságára. Célként jelölte meg
egyfajta megyei mintaönkormányzat kialakítását, a képviselő-testületi döntések határidős, pontos végrehajtását.
Az ezzel a kinevezéssel egyidejűleg betöltetlenné vált aljegyzői posztra pályázatot írnak ki.
Ennek elbírálása áprilisra várható, mely során jegyzői javaslatra
a város polgármestere nevezi
majd ki az új aljegyzőt.

Aláírták az adósságkonszolidációs szerződést
Még februárban a Belügyminisztériumban aláírták
az állam által megindított
települési adósságkonszolidációs folyamat Vácot
érintő szerződését. Városunk ennek kapcsán több
mint 857 millió forintos
tehertől mentesülhet.

 Az aláírás után a városvezetés sajtótájékoztató keretében ismertette a tárgyalások
végeredményét. Fördős Attila
polgármester bevezetőjében
felidézte azt, hogy hazánk
kormánya az önkormányzatok nehéz gazdasági helyzetére való tekintettel az elmúlt évben az 5 ezer fő alatti
helységek teljes összegű, míg
idén a nagyobb lélekszámú
települések 40 és 70 százalék
közötti differenciált hányadú adósságkonszolidációját
vállalta. Az előzetes adatok
alapján Vác a legalacsonyabb
százalékkal érintettek körébe
került, valamivel több, mint
1.5 milliárd forintos adósságbázissal. (Így a várható konszolidáció mértéke 610- 620
millió forint lett volna.) A
többfordulós tárgyalási folyamat eredményeként végül az
állam 857 millió 863 ezer 666
forinttal konszolidálja városunkat, ami 56-57 százalékos
arányt jelent. A megállapodás
aláírói: dr. Matolcsy György
államháztartásért felelős miniszter, dr. Pintér Sándor helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és Fördős Attila Vác
város polgármestere.

A polgármester elmondta: a
városvezetés a szerződést nagy
sikerként, az összefogás és az
erős lobbitevékenység eredményeként értékeli, hiszen
közel negyedmilliárd forinttal
magasabb összeget tartalmaz
az előzetes várakozásoknál, és
ez jelentős mértékben növelni fogja a városi költségvetés
mozgásterét az esztendő második felében. A kamatkiadások
enyhülése nyomán felszabaduló
forrásokból bizonyos fejlesztéseket is el lehet majd indítani.
Természetesen ez nem jelent
bővülő forrásokat, hanem a
meglévő kötelezettség-állományok csökkenését eredményezi.
A tervezett fejlesztések nagy
részének továbbra is feltétele a
sikeres ingatlanértékesítés.

Lévai Dávid Vác új
főépítésze
Sajtótájékoztató keretében került sor városunk
új főépítészének bemutatására. Lévai Dávid köztisztviselőként, a hivatalos jogi státusz szerint a
próbaidő végéig megbízott főépítészként látja
el feladatát.
 A tájékoztató bevezetőjeként Fördős Attila ismertette a
poszton az utóbbi hónapokban
történt személyi változásokat.
Mint azt a polgármester elmondta: Reiner Péter szakmailag nem tudott azonosulni a
váci MÁV-rekonstrukció egyes
építészeti elképzeléseivel,
így benyújtotta lemondását.
Fördős Attila nyilvánosan is
megköszönte a távozó szakember munkáját, aki nyugdíjas
lévén a változó jogszabályok
miatt csak az év közepéig tölthette volna be a feladatkört. A
városvezető a 35. életévében
járó új főépítészre és a nem-

rég kinevezett jegyzőre utalva
megerősítette azt az elképzelést, hogy a polgármesteri
hivatalban dolgozók körében
egyfajta frissítés, tehetséges
szakemberekkel történő ﬁ atalítás menjen végbe.
Ezt követően Deákné dr.
Szarka Anita jegyző a főépítész
kiválasztásának módjáról adott
tájékoztatást. Mint mondta: a
törvény értelmében nem volt
kötelező az állás betöltéséhez
pályázat kiírása, a döntés polgármesteri egyeztetést követően született meg. Lévai Dávid
határozatlan időre, köztisztviselőként alkalmazzák, az előírt próbaidő végéig megbízott
főépítési státuszban.

A megbízott főé píté sz
szem élye s b emutatkozásként elmondta: 34 esztendős,
őrbottyáni lakos, okleveles
építészmérnök. Tíz éve végzett az Ybl Miklós Főiskolán,
diplomamunkáját dicsérettel
fogadták el. Később a Pécsi
Tudományegyetemen szerzett
szakmai továbbképzést és lett
okleveles építéstervező. Az elmúlt évtizedben folyamatosan
dolgozott különböző polgármesteri hivatalokban, többek
között ellátott főépítészi feladatköröket is. Több éven át
dolgozott az őrbottyáni, majd
legutóbb a veresegyházi polgármesteri hivatalban. Lévai
Dávid elmondta: eddigi munkáinál természetesen a váci
feladat ellátása jóval sokrétűbb.
Megköszönve a bizalmat, elsősorban azt szeretné elérni, hogy
a város építészeti alkotásait az
itt lakókhoz közelebb hozza.
Egy kérdésre elmondta: sem
személyes, sem jogi akadálya
nincs annak, hogy lakóhelyén
ellátott önkormányzati képviselői feladatait párhuzamosan
végezze váci megbízatásával.

6 | Váci Hírnök | 2013. MÁRCIUS | XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

Váci Hírnök | 2013. MÁRCIUS | XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM | 7

VÁCON TÖRTÉNT

VÁCON TÖRTÉNT
Este hat órakor a Pannónia Házban
a Váci Művészeti Gyűjtemény megújuló kiállításainak megnyitója zárta az
eseménysorozatot.
Áder János köztársasági elnök nemzeti ünnepünkön többek között átadta a
kitüntetéseket az idei Kossuth-díjasok
számára is. Az elismerést két váci díszpolgár, Rudolf Péter színművész és Sajdik
Ferenc graﬁkusművész is átvehette.

Elhunyt Regőczi atya,
Vác díszpolgára
Február 28-án, életének 98.
évében hosszú, türelemmel
viselt szenvedés után elhunyt Regőczi István atya,
városunk díszpolgára.
Regőczi István 1915. október
5-én született egyszerű molnárcsaládban. Teológiai tanulmányait a
belgiumi Bruges-ben végezte. 1943.
március 28-án szentelték pappá.
1945-ben visszatért Magyarországra. Máriaremetén volt hittanár és
káplán, majd a Váci Egyházmegye
szolgálatában Vácott megalapította a Sasﬁókák nevezetű gyermekotthont több mint 300 hadiárva
számára. Regőczi István 1992-től,
amikor Vác díszpolgárává választották, tíz éven keresztül szolgált
lelkipásztorként Vácott – nem meszsze a fegyháztól, amelyben évtizedek óta végzett börtönmissziót.
Munkásságáért Magyar Örökségdíjjal és Parma ﬁdei – A hit pajzsa
díjjal tüntették ki.
Requiescat in pace!

Nemzeti ünnepünk váci
eseményei
A rendkívüli időjárás miatt az eredeti terveket módosítva tartották
meg idén az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc megemlékezéseit
városunkban.

Búcsú Fábián Sándor
Pro Urbe-díjas
városvédőtől
Március 13-án, 74 esztendős korában elhunyt Fábián
Sándor kőfaragó mester, a
Váci Városvédők és Városszépítők Egyesületének
örökös tagja, Vác köztiszteletben álló Pro Urbe-díjas
polgára.
Fábián Sándor hosszú éveken
át önzetlenül végezte a városban
található műemléktáblák felújítását. Munkáját dicséri többek
között az 1914-es hősi emlékmű,
amelyen a neveket tartalmazó
táblát rendbehozta, és felesége
segítségével több kiemelkedő
magyar személy nyugvóhelyét
is gondozta. Munkásságáért
1998-ban megkapta városunk
egyéni Pro Urbe-díját. Fábián
Sándortól március 22-én a Fehérek templomában nagy részvét mellett búcsúztak rokonai,
barátai, tisztelői.
Emlékét örökre megőrizzük

 A Báthori utcai Petőﬁ-házhoz kapcsolódó ünnepséget a szakadó hóesés
miatt a Juhász Gyula Általános Iskola tornatermében tartották meg,
ahol az oktatási intézmény diákjai
színvonalas műsorral idézték fel az
eseményeket. Ezt követően a város
vezetői és az általános iskolák képviselői megkoszorúzták a költő emléktábláját, majd a városvezetők, a pártok
és a civil szervezetek előbb a Kossuth
téri szobornál, majd a ligeti Honvéd
emlékműnél helyezték el a tisztelet és
az emlékezés virágait.
A M ad á c h I m r e M űve l ő d é s i
Központban délelőttől egé sz n apos Történelmi játszóház várta az
érdeklődőket. Elmaradt viszont a
hagyományos Kossuth téri toborzó, a tisztelgő felvonulás a Honvéd
emlékműhöz, valamint a ligeti központi ünnepség.

Megnyitották a
Váci Művészetek
Gyűjteményét
A március 15-i váci eseménysorozat zárásaként ünnepélyes keretek
között megnyílt a Váci Művészeti
Gyűjtemények tárlata, valamint a
megújult Váci Sportmúzeum.
 A Pannónia Házban (Köztársaság út
19.) Patrik Judit adta elő Vác dalát, majd
Fördős Attila köszöntőjében többek
között kiemelte, hogy ezentúl kulturált
környezetben, egy helyen tekinthető
meg több, eddig méltatlan körülmények között található értékes alkotás.
A polgármester megnyitójának végén
köszönetet mondott Papp Lászlónak
a kétmilliárd forint forgalmi és felbecsülhetetlen szellemi értéket hordozó
gyűjtemény létrehozásáért, és felkérte
a váciakat, hogy érezzék magukénak
a közszemlére bocsátott műveket.
A folytatásban Mokánszky Zoltán
sportért felelős alpolgármester hangsúlyozta az új helyre költözött sport-

múzeum jelentőségét Vácott, a Nemzet Sportvárosában, majd Pető Tibor
alpolgármester beszélt a sportnak az
emberek életében és mindennapjaiban
játszott fontos szerepéről.
A kiállításcsoport megnyitójának
zárásaként Patrik Judit énekelte el a
Nemzeti dalt, majd az állófogadáson a
polgármester mondott pohárköszöntőt.
A Váci Művészeti Gyűjtemény kiállításai:
Hincz Gyula gyűjtemény – A nemzetközileg is elismert, Kossuth-díjas
képzőművész - akit kortársai a „magyar
Picasso” névvel tiszteltek meg – minden eddiginél teljesebb gyűjteményes
kiállítása: festmények, szobrok, kisplasztikák, graﬁ kák.
Váci öntöttvas-gyűjtemény (XVI-XX.
század) – A több mint száz darabot számláló gyűjtemény először látható teljes egészében a nagyközönség számára. Gyűjtötte és restaurálta: Berczelly Attila
Haraszti cukorsziget – Haraszti
Béla, a váci kötődésű, Venesz-díjas, a
világ számos országában dolgozó és
elismerést arató mestercukrász egyedülálló, cukorból készült szobrai, különleges cukrásztermékei, valamint az
életmű dokumentumai.
Váci György gyűjtemény – A kétszeres Arany-díjas könyvkötőmester
kiállítása, aki az Országház hivatalos
könyvkötője volt, és hat évig dolgozott
az angol királyi udvarnak is.

A gyűjtemények megtekinthetők
hétfő kivételével minden nap 10-től 17
óráig a Pannónia Ház termeiben.

 Kiváló szakmai munkájáért dr. Pintér Sándor belügyminiszter nemzeti
ünnepünk alkalmából emléktárgyat
adományozott Nerpl Erzsébetnek, a
Váci Rendőrkapitányság Segédhivatal
vezetőjének.

A Környezetvédelmi
Charta éves közgyűlése
Február utolsó napján a Városházán tartotta meg éves közgyűlését Vác Város Környezetvédelmi
Charta tagsága.
 A megjelenteket Nahlik György elnök üdvözölte, majd Pető Tibor alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta
a környezetvédelem, illetve az ezért
dolgozó szervezet fontosságát, köszönetet mondva az eddig elvégzett tevékenységért, illetve a segítséget nyújtó
vállalkozásoknak a támogatásokért.
Éve s b e sz á m ol ó j áb a n N a h l ik
György szakterületenként vette sorba
a történéseket, kiemelve, hogy a nehéz
gazdasági helyzet a környezetvédelemben is éreztette hatását. Ennek ellenére bőven volt szó az eredményekről,
továbbá a még szükséges teendőkről.
Mint megtudtuk, a hulladék égetéses
feldolgozása, megsemmisítése a törvény előírásai szerint csak az egyéb
megoldások lehetőségeinek kimerítése
után – akkor is csak a már meglévő égetők használatával - lehetséges.
Így tovább kell dolgozni azon, miként
alakítja át Vác azt a gazdaságtalan
megoldást, amely napjainkban a városban keletkezett hulladék többszöri
szállítása miatt is kialakult.
A felmerülő kérdésekre – amelyek felölelték a környezetvédelem
több szegmensét – Pető Tibor alpolgármester és dr. Tar György, a Váci
Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója válaszolt, majd elfogadták a
beszámolót.
A folytatásban Kiszel Vilmos tartott prezentációt a Charta működéséről, majd elfogadták a munkatervet
és az ügyvivő testület személyi öszszetételét.
A Vác Város Környezetvédelmi
Charta éves közgyűlése Pető Tibor
zárszavával ért véget.

Látogatott váci stand
az Utazás kiállításon
A Hungexpo Budapesti Vásárközpontban február 28. és
március 3. között immár 36.
alkalommal rendezték meg az
Utazás kiállítást, amelyen nagy
sikert aratott a városunkat bemutató stand is.

 Öt kontinens harminc országának közel félezer kiállítója várta az
érdeklődőket az eseményen, melynek
része volt a II. Turisztikai Marketing
Workshop is. Ezen a váci Tourinform
iroda kötetlen beszélgetésre hívta a
látogatókat, akik megismerhették a
váci TDM szervezetet, valamint Vác
turisztikai attrakcióit, a közeljövőben
megnyíló új tárlatokat, látnivalókat.
Ugyancsak sikeres volt a turisztikai nyílt nap, amely alatt a váciak
informatikai pultjánál tájékoztatták
az érdeklődőket Vác és környéke nevezetességeiről, látnivalókról, kulturális
programokról. Idén első alkalommal
volt lehetőség arra, hogy a Budapest
és környéke stand színpadán Vác is
ízelítőt adhasson sokszínű kulturális,
művészeti életéből.
A látogatók visszajelzései alapján
Vác mint lehetséges úti cél jelent meg,
a színpadi produkciókkal pedig még
inkább sikerült felhívni a közönség
figyelmét Vácra és az itt található
értékekre, érdekességekre.

A kiállítás szervezői ezúton is
kö szönetet mond an ak a M ad ách
Im re Művelődési Központnak és
a fel l é p ő művé sz ek n ek , h og y a
színvonalas program szervezésében
és lebonyolításában részt vettek,
é s segítettek abban , hog y Vácot
minél szélesebb körben népszerűsíthessék.

Előléptették a bűnügyi
osztály vezetőjét
Szolgálati feladatainak kiemelkedő
teljesítéséért Papp Károly országos
rendőrfőkapitány március 15-i hatállyal soron kívül alezredessé léptette elő Latorovszky Gábor rendőr
őrnagyot, a váci kapitányság bűnügyi osztályának vezetőjét.

Finn testvérvárosi
csoport látogatott
Vácra
 35 fős ﬁnn csoportot látott vendégül
a Finn-Magyar Baráti Kör a Váci Evangélikus Gyülekezet közösségi termében
március 24-én. A ﬁnn delegációt Detre
János evangélikus lelkész, a baráti kör
elnöke köszöntötte. A ﬁnn küldöttség
tagja volt Jaako Kuusela, a Finn-Magyar
Baráti Társaságok Finnországi Szövetségének elnöke is. Vác városa 29 éve
ápol barátságot ﬁ nn testvérvárosával,
Järvenpäävel. Ennek kapcsán évente többször is találkozik a két város küldöttsége
Vácott és Finnországban egyaránt. Az
eleven kapcsolatot a váci Finn-Magyar
Baráti Kör segít ápolni, amely tavaly
júniusban alakult újjá, amikor Detre
János evangélikus lelkészt választották
meg a társaság elnökének.
Boda Mária, a baráti kör egyik vezetőségi tagja fényképek vetítésével adott
ízelítőt a ﬁnn csoportnak a váciak hazai
rendezvényeiről, ezt követően közös éneklésre került sor ﬁnn nyelven. A vendégek
igazán nívós koncertet láthattak Vácott,
hisz a Tavaszi Fesztivál keretében a művelődési központban meghallgathatták a
Benkó Dixieland Band produkcióját.

Kutya piszok mentesítő nap a váci Duna-parton
és az erre szolgáló gyűjtőedények kihelyezése!
2013. április 13. szombat 9-12 óráig
Szervezők: a Canispro Hungary Állatvédő Alapítvány
és a Tegyünk Vácért Civil Szervezet

Találkozó 9 órakor a kompnál
Kutyagumi gyűjtő edények átadása: 12 órakor
Várunk mindenkit!
A szükséges felszerelést biztosítjuk!
(Maszk, gumikesztyű, gyűjtőzsákok)
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VÁCON TÖRTÉNT

INTERJÚ
arról is szólt, hogy a Vácott begyűjtött
zöldhulladékot Gödre szállítják, a kukásautókat a lakossági hulladékszállítás
területén is kihasználják, ezáltal ez a
szolgáltatás szakszerű és takarékos.
Fontos tudnivaló, hogy a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsákok március
20-tól igényelhetők. A masszív 120 literes zsákokat díjmentesen a Deákvári fasor 2. és a Köztársaság út 34. alatt lehet
átvenni. Lényeges és feltétlen kérés a
lakosokhoz, hogy ezen átlátszó zsákokba
az újrahasznosítás miatt kizárólag zöldhulladékot tegyenek, ellenkező esetben
azokat nem szállítják el.

Egyházi vezetőket
fogadott a polgármester
 A korábbi évek hagyományait követve, a jövő terveit is áttekintve megbeszélésre hívta a városban működő egyházak
vezetőit Fördős Attila polgármester. Az
évente megrendezett találkozó célja, hogy
a városvezető tájékoztassa az egyház
képviselőit az elmúlt év gazdálkodásáról,
a testület legaktuálisabb döntéseiről,
és egyeztessenek a lehetséges együttműködés területeiről. A találkozón a
polgármester a nemrég megválasztott
új jegyzőt is bemutatta a jelenlévőknek.
A villásreggelin a keresztény egyházak
képviselőivel együtt a váci zsidó hitközség elnöke is megjelent.

Városi keresztúti
imádság
 Idén is több százan vettek részt a városi
keresztúti imádságon, mely az Alsóvárosi Plébánia szerevezésében jött létre. A
szombaton megtartott imádságos menet
hagyománya az evangéliumokból ered. A
hívők ez alkalommal is a Máltai Szeretetkórház melletti Irgalmas rendi kápolnánál
gyülekeztek, és onnan vonultak a Hétkápolnához. A húsvéti előkészülethez tartozó
imaforma 14 állomásból álló útvonala Jézus
Krisztus végső szenvedéseit idézi fel. A
keresztúti imádság legfőbb üzenete az
egység megteremtése. A szombati imádságon részt vett Dr. Beer Miklós megyéspüspök, dr. Varga Lajos segédpüspök és
Sztankó Attila káplán is.

Újra megnyílt a
„Memento Mori”
 Vác városa ez év elején átvette, és
újra saját intézményeként működteti a
közel 120 éve alapított múzeumot. A váci
polgárok műtárgyainak felajánlására
alapozott és a Váci Múzeum Egyesület
által életre hívott közgyűjtemény viszszatérését jogszabályi változások tették
lehetővé. A korábbi fenntartó eladósítva,
milliós közüzemi és egyéb tartozásokkal
terhelve adta át a múzeumot, amelynek
szakmai kereteit is visszavágta még az
utolsó pillanatban. Vác képviselő-testülete a közismert gazdasági nehézségek
ellenére kiállt a múzeum helyi működtetése mellett, igaz, gördülékenyebbnek
remélte a birtokbavétel folyamatát. Az
intézmény vezetői posztjára korábban
a képviselő-testület pályázatot írt ki.
A pályázat értékelése a márciusi ülésen megtörtént és a döntés értelmében
Forró Katalint bízták meg a feladatkör
ellátásával. Március 7-től újra látogatható a hatalmas középkori pincében
kialakított állandó tárlat, és új időszaki
kiállítás is kapcsolódik hozzá a kriptából
előkerült 18. századi szakrális emlékek
- rózsafüzérek, keresztek, szentképek különleges kollekcióját bemutatva.

Idén is megtartották a váci liget
tavaszi, húsvét előtti nagy takarítását a Váci Környezeti Nevelési
Program keretében.
 Az „Adj egy napot a Ligetnek” elnevezésű akció keretében ez alkalommal is
két napon át zajlott a hulladékgyűjtés.
Pénteken a középiskolások dolgoztak,
szombaton pedig a civil szervezetek
önkéntesei csatlakoztak a munkához.
A hagyományokhoz híven nemcsak a
ligetet tették rendbe a környezetvédők,
hanem a Gombás patak partját is megtisztították a szeméttől. Bíró György /
Vác Város Környezetvédelméért Alapítvány/ főszervező hangsúlyozta: a Liget és a Hétkápolna környéke nemcsak
történelmi, nemcsak természetvédelmi,
hanem szakrális helyszín is, amelynek
szépnek, tisztának kell lennie akkor, amikor húsvétot ünnepelnek az emberek.

Mészkőember a
Naszályban 10.
alkalommal
 Légrádi Béla sportbarát emlékére idén
10. alkalommal rendeznek kerékpáros
versenyt a Naszály szerpentinjein. A
verseny továbbra is nyílt, azaz bárki
elindulhat rajta. Díjazzák az összetett
versenyben I-II-III helyezett férfit és

nőt, a 25 évnél idősebb indulók közül
a leggyorsabbat, és a szervezők indítanak egy jelképes 300 m-es távot is az
utánpótlás részére. „Azt szeretnék, hogy
vegyék észre egymást az emberek, érezzék jól magukat egymással, miközben
azzal töltik szabadidejüket, amit szeretnek: bringáznak. Tekerés közben néha
gondoljanak Bélára, akinek emlékére
össze-összejövünk, és aki ilyenkor biztos
nagyon boldogan les le ránk föntről,
és fülig érő mosollyal nyugtázza, hogy
lám, milyen sokan bringáznak ma is a
Naszály szerpentinjén.” Az emlékverseny
időpontja: 2013. április 21. vasárnap.

Sikeres pályázatában hangsúlyozta a
törvényességet és az ügyfélközpontúságot...
Mielőtt az ISO tanúsítványt megkaptuk vázoltuk az új minőségpolitikát. Ebben öt kiemelt cél fogalmazódott meg a
hivatallal kapcsolatban és nem titok ezek
közül kettőt tartok rendkívül fontosnak.
A törvényesség alapkövetelmény, míg a
második, - mit szívügyemként kezelekaz ügyfélcentrikusság. Korábban sokszor
sok helyütt említettem, a jó polgármesteri hivatal szolgáltatást nyújt a lakosság
felé. Kistérségi központ vagyunk, jóval
nagyobb ügyfélkörrel mint a város lakossága. Az ügyfélközpontúságon nem
csak az ügyek törvényes határidőn belül
történő gyors elintézését tartom lényegesnek, hanem a segítőkészséget és a
megfelelő szintű kommunikációt.
Miként válhat Vác mintaönkormányzattá?
Ehhez megannyi feladat ellátása mellett
szükséges a szervezeti struktúra átgondolása, de ha már a kommunikációt említettem, az önkormányzati honlap átalakítása
is ennek szerves része. Az önkormányzati
honlap az, amellyel az ismeretlen látogató
elsőként találkozik, ez az első személyes
kontaktja Váccal, ezért nem mindegy, hogy
a honlap milyen tartalmat, minőséget hordoz, és a vizuális világunkban mit üzen

Hamarosan és
díjmentesen szállítják a
zöldhulladékot
 Március 30-án megkezdik városunkban a zöldhulladék szakszerű elszállítását, melynek részleteiről Dr. Filó
András, a Váci Hulladékgazdálkodási
Kft. vezetője adott tájékoztatást.
Mint azt a sajtótájékoztatón megtudtuk, a Vác közigazgatási területén belül
megvalósuló új szolgáltatásra március
30. és november 23. között kerül sor.
A begyűjtést a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. saját eszközállománnyal
és kollektívával végzi, a zöldhulladék
elszállítása kéthetes periódusban és két
kukásautóval történik. Dr. Filó András

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

Új jegyzője van Vácnak. Deákné dr. Szarka Anitát 16 pályázó közül találta szakmailag a legalkalmasabbnak
Fördős Attila polgármester. A korábban aljegyzőként, majd március 1-jétől hivatalvezetőként dolgozó
Deákné dr. Szarka Anita kinevezését az alpolgármesterek is támogatták. A már kinevezett jegyzőasszonytól
megtudtuk: a változások híve, és célja nem kevesebb, mint hogy mintaönkormányzat lehessünk.

 Egy belső pályázat eredményeképpen 3000 dolláros segítséget kapott a
Radnóti iskola, amely az adományt informatikai fejlesztésre fordíthatta. Az
intézmény a Kis Herceg nevet viselő
alapítványán keresztül kapta meg az
IBM váci gyárának 3000 dollárra rúgó
felajánlását, melyet a cég egy belső pályázaton nyert el. A vállalat képviselője
az ES híradónknak elmondta: igyekeznek általában olyan helyi közösségeket,
intézményeket támogatni a városban,
ahol személyes kötődésük is van, például
dolgozóik gyermekein keresztül. Így
esett a választás a deákvári iskolára is.

látens módon a városunkról. A honlapra
felkerülő tartalmakért elsősorban én felelek, és célom a lakosság ily módon történő
széleskörű tájékoztatása is.
Az új SZMSZ elfogadásával úgy gondolom a reform útjára léptünk, de az általam
vázolt stratégia alapján is minimum öt-hat
év kell ahhoz, hogy mintaönkormányzat
lehessünk. Az is cél, hogy egy idő után
számos ügyben mi legyünk az elsők és
mi adjunk iránymutatást más településeknek. Feladatunk van bőven, hisz az
elektronikus közigazgatásé a jövő, de ma
még az ügyfélkaput is kevesen használjuk.
Reményeim szerint egyre többen térnek
majd át az egyszerű, gyors és hatékony
ügyintézésre, de ehhez is segítséget kell
nyújtani. Ha csökkenteni tudjuk a sorban
állással eltöltött időt, az is egyfajta fejlődést, előrelépést jelent. Jelenleg kevesen
intézik ügyfeleink közül elektronikusan
ügyeiket, pedig érdemes tudniuk, valamennyi e-mailen érkező kérelmet kezelünk
és iktatunk. Azaz bízhatnak abban, hogy
ügyük ezúton is elintézésre kerül.
Továbbá minden, az önkormányzati szervezetfejlesztéssel kapcsolatos
projektet meg kell pályáznunk annak
érdekében, hogy a változást ily módon
is ﬁ nanszírozni tudjuk.

EGY HIVATALI PIRAMISNAK MINDEN ELEME LÉNYEGES
A két számítástechnikai tanteremben
az összes gépen frissítették az operációs
rendszert, valamint memóriabővítésre,
korszerű monitorokra, sőt két új számítógép beszerzésére is futotta az adományból. Az iskola tanárai szerint nagyságrendi fejlesztést sikerült végrehajtani.
Az adományból megvalósított fejlesztést
az IBM váci gyárának ügyvezető igazgatója, Arno Hebgen adta át a diákoknak,
akik rövid ünnepséggel köszönték meg
a támogatást, ezután rögtön birtokba is
vették az új gépeket.

Kedves Olvasóink!
A Váci Hírnök 2013.februári
számában egy hírünk pontatlanul
jelent meg, hiszen Omar Khajjám
iráni nagykövetként látogatott
Vácra és vett részt egy irodalmi
esten. Az érintettől és lapunk olvasóitól ezúton is elnézést kérünk.
fotó: Klucsik Norbert

Deákné dr. Szarka Anitát Vác jegyzőjét kérdeztük

Informatikai fejlesztés
a Radnóti iskolában

fotó: www.vaconline.hu

„Adj egy napot a
Ligetnek”

Mintaönkormányzat lehetünk

„A változások híve vagyok és célom,
hogy a jogszabályi környezetnek megfelelő
szabályzatok, rendszerek szerint tudjuk
kialakítani a belső munkafolyamatokat.
Jelentős kihívást jelentenek a sokasodó
számban megjelenő jogszabályok, azok
operatív része elég sok feladatot ró nem
csak rám, hanem a hivatal egészére is. Ezért
fontos hangsúlyozni, hogy bár a hivatal
vezetése meghatározza az irányokat, de
a szervezet piramisként épül fel. Ez azt is
jelenti, hogy a legalsóbb szinten dolgozó
köztisztviselők munkája ugyanúgy fontos,
mint a vezető pozícióban lévőké. Nincs
előterjesztés fénymásolás és adminisztratív
feladatok ellátása nélkül, és nincs osztályvezető ügyintéző nélkül. Azt gondolom, hogy
a hivatal vezetése során és a jogszabályok
adta kötelezettségek mellett, nagyon fontos,
hogy az ember milyen munkakapcsolatban,
miliőben dolgozik. Megfelelő munkakörnyezet kialakításával, ahol mindenki megtalálja a helyét, és szívesen végzi feladatát egy
hosszú távú koncepció beteljesülése után
lehet Vác városa mintaönkormányzat.”

Sok munka van Önök előtt, de az sem
kevés, amelyen már túl vannak...
A járási hivatalok felállításában (a
2012-es évtől) tevékenyen részt vettem,
a mai napig folyamatos a koordináció és kapcsolattartás a hivatalvezető
asszonnyal, hiszen a megállapodások
előkészítése, és a folyamatban lévő ügyiratok átadás-átvétele, a jegyzőkönyvek
elkészítése elég sok munkát igényelt. A
járási hivatalhoz került a gyámhivatal, a
szociális ügyek mintegy hatvan százaléka - az építésügyek egy kisebb hányada.
Hangsúlyozom, miután a járási hivatal a
hatósági ügyeknek csak egy részét vette
át a jegyzőtől, nem feltétlenül lett kevesebb a munkánk, viszont jellegében változott. Személyi állományunkat tekintve
számos kolléga távozott, az új feladatok
ellátásához hivatalunkban jelenleg nyolcvan munkatárs szükséges. Visszatekintve
az elmúlt időszak nagy átalakulásaira:
2011-ben megbízott jegyzőként részt
vettem a holding megalakulásában, de
túl vagyunk a kórház 2012. évi átadá-

sán, a közoktatási intézmények állami
fenntartásba helyezésén, a Tragor Ignác
Múzeum fenntartásba vételén. Az imént
felsorolt feladatok koordinatív munkája bizony nemcsak a mi önkormányzatunknak, hanem valamennyi település
jegyzőjének, polgármesterének komoly
szakmai felkészültséget igényelt. Rengeteg volt a teendő, mára napi szinten új
jogszabályok születnek, amit interneten
ellenőrzünk, hisz a változást a papír
alapú közlöny nem bírja naprakészen
követni. A megyei kormányhivatalok
törvényességi jogkörének bővítésével
erősebb lett felettünk a kontroll, ha ma
egy önkormányzat nem teszi meg az
aktuálisan szükségszerű lépéseket úgy
felügyeleti bírság kiszabására is jogosulttá váltak.
A hatósági statisztikát tekintve mégsem zárták rosszul az évet...
A korábbi évekhez képest 2012-ben
a benyújtott fellebbezések száma lényegesen kevesebb volt, akárcsak a
felügyeletei intézkedés.

Deákné dr. Szarka Anita
2004-ben a Miskolci Egyetem
Állam és Jogtudományi Kar
nappali tagozatán jogászként
szerzett diplomát.
2011. március – május: Vác Város
megbízott jegyzője
2011. szeptember 22-től Vác Város
aljegyzője, ezzel egyidejűleg
2011. márciusától igazgatási
osztályvezető is egyben
2013. március 1-től Vác város
jegyzője.
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Bulihuligánok a főtéren
BARTOS KRISZTIÁN | bartos.krisztian@gmail.com

Közös kincsünk a történelmi belváros műemlék jellegű területe. Főterünk az egyik legnagyobb
vonzereje városunknak, és mindannyiunk közös ügye, felelőssége, hogy az is maradjon.
Vác főterére kisétálni nemcsak az
idelátogatóknak, de
az itt élőknek is megunhatatlan élmény.
Illetve az lehetne, kivált hosszú tél után

egy vasárnapi sétára, teraszon való
kávézásra ragyogó tavaszi program. A
vasárnapot azonban megelőzi a szombat, melynek éjjelén sajnos többen és
számos módon ártanak a főtérnek.

A Vác Főutca - Főtér Program II./1. ütemben a projektgazda Vác Város Önkormányzata által biztosított önrész 245.424.972 forint volt, amit a 2011. májusi
képviselőtestületi ülésen 130 millió forinttal egészített ki.

Tavaszi készülődés
A játszótereken, ahol szükséges, a
tavalyi évhez hasonlóan folytatódik
a játszóeszközök festése, felújítása.
Ugyanez érvényes a közterületi padokra is. A tervek szerint a padok csiszolására, festésére a tavasz legelején
sor kerül. Felújításuk folytatódik pl. a
belvárosban és a Földváry lakótelepen
is - mondta el lapunknak Mezei Helga
főkertész. A főtéren a Szent Mihály
altemplom romjai körüli ülőkék felújí-

tása megtörtént. Amennyiben végre
az időjárás megengedi, április elején
mindegyiket kihelyezik. A Városfejlesztő Kft. megkezdte a tavaszi kézi
útszegélyezést, a szükség szerinti lombgyűjtést. Folyamatosan zajlik a rózsák
metszése, és mindenki várja, hogy a
tél elmúltával az árvácskák magukhoz
térjenek. Több helyen már látni, hogy
kezdenek előbújni a tulipánok és a nárciszok levelei.

Szomorú valóság
Péntek, szombat éjjel a buliba indulók közül sokan szemetelnek és rongálnak. Reggelente az önkormányzat
és a holding munkatársainak nem kis
fáradság, anyagi áldozat és időráfordítás a főteret olyan állapotba hozni,
hogy az a városlakók és az ide látogatók
részére vonzó képet mutasson. Amint
beköszönt a jó idő, sokan már délutánonként is erősen szemetelik a főteret.
A tisztaságért felelős munkatársak alig
győzik a reggeli órákban a teherautónyi
szemetet elszállítani. A főtéren a szombati és a vasárnapi takarítás költsége: 3
fő 5 órában (bérköltséggel, járulékkal)
mintegy 1 m3 szemét elszállításával, ill.
annak lerakóhelyi díjával együtt a 2
hétvégi napra bruttó 102.302 Ft, vagyis
a felelőtlen magatartás évente (52 hétre
vetítve) 5.319.704 forintjába kerül a városnak, mindannyiunk adóforintjából.
És akkor még a padok rongálásáról nem
is beszéltünk. A tavalyi év folyamán
a holding szakemberei a váci börtön
rabjaival közösen felújították a főtér
padjait, amelyek közül sajnos már néhányat össze is ﬁ rkáltak. A másik szomorú tény, hogy sok kutyatulajdonos
beengedi kedvencét a téren található
cserjék közé vagy a virágágyakba, és
„az ember legjobb barátja” itt végzi el a
dolgát. Ezt tapasztalhatjuk a Széchenyi

utcában is, és a városban bárhol. A
gördeszkások, extrém kerékpárosok
továbbra is rongálják a díszburkolatot
valamint a díszkút környékét a Szent
Mihály altemplomnál. Az ebből adódó
kár több százezer forint. Összességében
elmondhatjuk, hogy a hét végi „rendrakás” (az adóﬁ zetők pénzéből) több
milliós összegeket emészt fel. Ezek a
munkák és forintok megspórolhatóak
lennének akkor, ha a főterünket kulturáltan és közös érdekeinket szem előtt
tartva használnák.

A főtéri ﬁatalok

MICHALIK JUDIT | judit.michalik@gmail.com

A tavaszhoz számos
népi hiedelem és időjósló regula kapcsolódik,
melyek közül az egyik
legismertebb: „Sándor,
József, Benedek zsákban hozzák a meleget.”
De miért éppen ők, és miért zsákban?
Nos, az említett urak mindannyian a
csillagászati tavasz kezdete, március
21-e táján ünneplik névnapjukat. Erre
alapozva születhetett egy kis történet,
mely így szól: Szent Péter egyszer annyira megszánta a tél végéért folyamatosan
imádkozó embereket, hogy egy zsákba
kötötte a tavaszi meleget, és odaadta
Sándornak, hogy vigye le a Földre.

Sándor azonban az izzasztó csomag és
a hosszú út során úgy elfáradt, hogy
betért az első kocsmába, és a bor hamar
elterelte a ﬁgyelmét a rábízott feladatról. Miután a tavaszt kérlelő imák nem
szűntek, Szent Péter megbízta Józsefet,
hogy járjon utána a dolognak. József
meg is találta Sándort, így már ketten
italoztak a kocsmában. Az imák csak
záporoztak, a falusiak pedig továbbra
is fáztak, ezért most Szent Péter Benedeknek szavazott bizalmat és leküldte,
hogy tegyen rendet. Benedek azonban az
ivóban valóságos mulatságba csöppent,
így aztán rögtön csatlakozott a vidám
csapathoz. A dühös Szent Péter végül
Mátyást hívatta, akinek azonban már

Ma 100 ﬁ atalból 70 dohányzik. A főtérre vetítve ez a következő számokat mutatja egy
estére. Jó időben akár 300 ﬁ atal
is időzik a téren buli előtt vagy
helyett. Ebből 210 cigarettázik.
Amennyiben óránként 2 szál cigarettát elszívnak 20:00-24:00
óra között, ez 1680 db eldobott
csikket jelenthet. Mellékesen ez a
mennyiség 88 doboz cigaretta és
kb. 70000 forint. Ez csak a cigaretta, és akkor még nem esett szó
az alkoholról és a visszamaradó
göngyölegről.

Hibaelhárítás az uszodában
A Váci Sport Kft. életében a március
nem maradt események nélkül. A hónap
elején a több mint 10 éves kútszivattyú
felmondta a szolgálatot, ezzel nem kis
fejtörést okozva a szakembereknek.
A szivattyút a hónap elején kiemelték, és elszállították, majd a hónap végén az átalakított tartalékszivattyú
került vissza a termálkútba. Sajnos a
kiemelt szerkezet teljesen használhatatlanná vált, nem javítható. További
izgalmat jelentett a 25 méteres medence
felett húzódó légtechnikai csőrendszer
leszakadása. A csővezeték a medencetérben - nem a medence felett - az
álmennyezetre esett. A mintegy 30
kg súlyú csőrendszert a szakemberek
visszaemelték, és a további csővezetékekkel együtt megfelelően rögzítették. A hiba kijavítása három nap alatt
megtörtént. Ez idő alatt a vendégek
csak a 25 méteres medencét nem hasz-

Sándor, József, Benedek
és a tavaszi fáradtság

nálhatták, viszont az uszoda normál
nyitva tartással üzemelt. A strandfürdő területén szintén elkezdődött a
tavaszi karbantartás. A füves terület
műtrágyázása megtörtént, valamint a
kikopott füves területekre megfelelő
minőségű földet, fűmagot tettek. A
kültéri ülőalkalmatosságok felújítása
áprilisban megtörténik, valamint az
„L” alakú medence kövezett területét
kezdik felújítani és vízkőtől mentesíteni a szakemberek.

egy korbácsot is a kezébe adott, hogy
hatékonyan tudjon eljárni. A terv végre
bevált, Mátyás kihajtotta a kocsmából
a tivornyázókat, ők hozták a zsákot,
így beköszönthetett a tavasz. A néphit
szerint a március 21-e körüli időjárásból
a későbbiekre is lehet következtetni:
ha ugyanis Sándor, József és Benedek
napján süt a nap, akkor hosszú és meleg
nyár várható, de ha esik, akkor esős,
hűvös nyárra van kilátás. Rossz hír ez
most, hiszen rég volt ennyire zord idő
március második felében, úgy tűnik
tehát, hogy Sándort, Józsefet és Benedeket idén hamarabb utolérte a tavaszi
fáradtság, mint Mátyás korbácsa. A
tavaszi fáradtság egyébként nem népi
hiedelem, hanem tudományos tény,
valójában az emberi szervezet tél végi
hiányállapotát jelenti. A test szomjazza
a vitaminokat, az energiát és a napfényt,
amelyeket azonban csak lassan és fokozatosan tud pótolni. Ezért tör ránk
ilyenkor ólmos álmosság, bágyadtság,
ingerlékenység. Jó hír viszont, hogy ha
az időjárást nem is tudjuk befolyásolni, a tavaszi fáradtság ellen tehetünk:
indítsuk be a szervezetet azzal, hogy
sokat tartózkodunk a szabadban, amikor
csak lehet, napfürdőzünk, és beiktatjuk
étrendünkbe a friss zöldségeket. Biztatásként: a tavasz mindenképpen eljön,
májusban már nem havazhat!

Geocaching: tavaszi kincsvadászatra csábít a Naszály
Családoknak és baráti társaságoknak is kiváló szórakozást nyújthat
kikeletkor az ún. geocaching, amely
a természetben elrejtett kincsesládák
felkutatását jelenti. Az ezredforduló
óta létező játékos túra lényege, hogy
az interneten megtalálható leírások,
illetve GPS készülék segítségével, koordináták alapján kell megtalálni az
erdei ösvények vagy egyéb népszerű
kirándulóhelyek közelében elrejtett ládákat. A dobozok (vízhatlan műanyag
hengerek vagy konyhai tárolóedények)
általában kissé beásva vagy üregbe rejtve várnak felfedezésre, és különböző
apró tárgyakat tartalmaznak. Mindenképpen van bennük egy kis füzet és
egy toll, így a megtaláló bejegyezheti
sikerét és élményeit. A kincseket apró
tárgyak jelentik: játékok, kulcstartók,
kitűzők, stb. Két fontos alapszabály: a
kincskeresőnél mindig legyen valami
hasonló, olcsó és jópofa cseretárgy. Ha

ilyen nincs, tilos kivenni bármit is a
dobozból! Szabály továbbá, hogy sose
rakjunk a dobozba élelmiszert! Vác
környékén is több tucat dobozt rejtettek
el a szervezők. A Naszályban például
négyállomásos kincskereső kalandtúrát
is tehetünk, de a kilátónál és a Gyadai
réten is megbújt egy-egy láda. Nem kell
messzire menni további lelőhelyekért
sem. Verőcén, Szokolyán, Kismaroson,
Királyréten vagy Csőváron is érdemes
kutakodni. A ládák ráadásul mindig

olyan helyeken lapulnak, ahol a természet értékes látnivalókat is kínál a
kalandvágyóknak. A ládák lelőhelyeinek paramétereit a www.geocaching.
hu oldalon lehet megtalálni. Itt többek
között a túra nehézségi fokát is jelzik,
valamint azt, hogy kisgyermekekkel
is járható-e a kincshez vezető út. Hazánkban 2001-ben rejtették el az első
geocaching ládát, ma pedig már több
mint 3000 kincsesdoboz várja a természetbarátokat.

Közkincseink XII.
BESZÉDES
ZÁRÓKÖVEK

Vác óvárosi részében szinte minden

kő hosszú történeteket mesélhetne a
múltról. A legbeszédesebbek, amelyek
szavára mindenképpen érdemes odafigyelni, azok a régi boltíves kapuk zárókövei. A zárókő nem más, mint egy
kulcsfontosságú építészeti elem: az
íves kapuk tetejére, a középtengelybe
utolsóként elhelyezett nagyobb követ
értjük a kifejezés alatt. Statikailag nagyon lényeges szerepe van: amikor a
helyére kerül, akkor válik zárt és stabil
szerkezetté a boltozat, mert összezárja
a két ívet, felfogja, illetve kiegyenlíti
azok nyomását. A jól elkészített záróköveknek köszönhető tehát, hogy biztonsággal áthaladhat ember vagy jármű az
akár 200 éves kőkapuk alatt is. Éppen
különlegessége miatt részesült mindig
is különleges bánásmódban: legtöbbjük kiemelkedik az ívből, és díszítést is
kapott. Egy belvárosi séta alkalmával a
főtéren és környékén néhányat megcsodálhatunk: némelyiken évszámot,
másokon nehezebben kivehető rajzolatot, szimbólumokat, furcsa jeleket
lehet látni. Előfordul, hogy a faragás
az épület funkciójára utal, de szenteket
is előszeretettel ábrázoltak a záróköveken, és olyat is találunk, amelynek
rajzolatát mindmáig nem sikerült értelmezni. A legrégebbi váci zárókövek
a 18. században kerültek a helyükre,
de egészen újakat is láthatunk városszerte: már az etruszkok által is ismert
boltíves kapuépítési eljárás ugyanis ma
ismét divatos. A jó kapu azonban kiváló
mestert is kíván. A zárókő behelyezése
egykor hasonló ünnepség keretében
ment végbe, mint ma az alapkőletétel:
ilyenkor magasztalták a szakképzett
alkotót, aki hosszú évekig alázatosan
tanulta a szakmát, mielőtt akár egyetlen követ is elhelyezhetett volna.
 M. J.

12 | Váci Hírnök | 2013. MÁRCIUS | XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

Váci Hírnök | 2013. MÁRCIUS | XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM | 13

KULTÚRA

PROGRAMAJÁNLÓ

Kiderült ki-mit tud!
IVANOV BARBARA | ivanov.barbara@vacholding.hu

Többfordulós tehetségkutató versenyt rendezett a Madách Imre
Művelődési Központ,
melyre számos ﬁ atal
jelentkezett. Volt aki
az énekben, volt aki
a táncban, illetve a zenében látta saját
erősségét. A szakmai zsűrinek nehéz
dolga volt, ám hosszas tanakodás után,
március másodikán győztest hirdettek
Polgár Balázs személyében, aki komolyzenei vonalon, zongorajátékával
kápráztatta el a grémiumot. Nem volt
ismeretlen színtér ez a zongorista számára, hiszen elmondása szerint már több
Ki mit tud?-on is részt vett, ahol nem
csak a győzelem megszerzése volt a célja,
hanem az, hogy barátságos, jó hangulatú társaságban legyen, és új embereket
ismerjen meg. Így nem volt kérdés számára, hogy ismét megmérettesse magát.
Tizenhárom évvel ezelőtt, 5 éves korában
kezdte klasszikus zenei tanulmányait
Zebegényben. Azóta is szorgosan tanul

Megkérdeztük

így a folyamatos gyakorlásnak köszönhetően magabiztosan lépett színpadra
műsorával: Liszt Ferenc Desz-dúr koncertetűdjével majd Rachmaninov Olasz
polkájával Gryaznov átiratában.
Az előadása jól sikerült. Mi sem bizonyította ezt jobban, mint a győzelem
és az azt követő elismerő taps. „Mint

minden versenyző, én is úgy érkeztem ide,
hogy szerettem volna nyerni. De hallva a
mezőnyt, nem tudtam eldönteni, ki lesz
legjobb a zsűri szerint, hiszen a háttérből
ﬁgyelve nem hallottam a pontszámokat.
Az eredményhirdetésen izgultam, és reménykedtem a legjobb helyezésben. Amikor nyertesként szólítottak, az izgalmat
a boldogság váltotta föl” – fogalmazott
lapunknak Balázs, aki elárulta: mindez
nagyon sokat jelent neki, hisz ezúttal nem
klasszikus zenei versenyen ért el sikert,
hanem többféle műfaj versenyzői közt találták őt a legjobbnak. A dobogó második
fokára Lázi Zsuzsanna énekes léphetett
fel, a harmadik helynek pedig a Dynamic
Tánciskola ﬁataljai örülhettek.
Jó hír, hogy Polgár Balázs továbbra
is folytatja zenei tanulmányait, emellett
azonban más terveket is szövöget. „Szeretnék versenyeken indulni, mert a felkészülés
alatt is sokat tanul az ember. Ezt a tudást
pedig igyekszem majd kijátszani magamból,
hogy megmutathassam az embereknek a
komolyzene rendkívül gazdag világát.”

Megnyílik Vác első színháza

Április 6-án nyitja meg kapuit a Váci
Dunakanyar Színház. Megkérdeztük a
járókelőket,

mit szólnak ahhoz,
hogy megalakult a
város első teátruma.
Mária, 63

Ö r ülök, hog y
megalakult. Ha van
egy jó váci előadás,
megspórolhatom
az utazást, hisz helyben van
a színház.

Bence, 18


Érdekesnek gondolom a színház ötletét, nagyon várom,
hogy megnyissa kapuit. Elképzelhető, hogy ellátogatok
majd egy-két előadásra. Számos
műfajra nyitott vagyok.

Barnabás, 35
 Abszolút pozitív,

hogy élénkül a város
kulturális élete. A
váci színház könynyebben elérhető lesz más nagyvárosi színházhoz képest.

Ezentúl nem kell Pestre utazni, ha színvonalas színházi előadást szeretnénk látni, hiszen április 6-án megnyitja kapuit városunk
első teátruma, a Váci Dunakanyar Színház.
Az évad megkezdése mögött kemény munka
áll. A helyszín az évek óta kihasználatlan régi
mozi épülete, melyet több hónap alatt részben

felújítottak. Kis Domonkos Márk ügyvezető
igazgató lapunknak elmondta: „Mivel nem
egy teljesen felújított színházat kaptunk, az
áprilisi gálára még nem lesz minden kész, de
már befogadóképes lesz az épület. Aki eljön a
nyitóelőadásra, láthatja, honnan indultunk,
később azt is, hogy hová fejlődtünk.”

Disznóságok a
múzeumkertben
Családi napot tartottak
a gasztronómia jegyében
Hazánkban hosszú évek óta a szürke téli
napok egyik színfoltja a disznóvágás. Az
időzítés nem véletlen, hiszen egy mondás
úgy tartja, hogy ilyenkor nem romlik a hús,
és nem savanyodik meg a menyasszony.

Április 10. szerda 10:00

Farsangtól húsvétig a
Tükrös zenekarral
Óvodás és kisiskolás gyermekek
részére.
A belépőjegy ára: 500 Ft

gasztronómiai bemutató. Jellegzetes
cigánymesterségek bemutatója és
étel-italkóstoló a Vendégvárók Váci
Egyesülete közreműködésével.
15:30 - Népi játékok bemutatója
a Váczi Néptáncegyüttes
közreműködésével.
16:30 - Roma táncház,
vezeti: Karánsebessy Balázs.
A belépés díjtalan!
A program az Emberi Erőforrások
Minisztériuma támogatásával jött létre.

Április 16. kedd 15.30 óra

2013. április 25. 19:00

Auschwitz Album

Szakcsi Gipsy
Jazz koncertje

Kiállítás-megnyitó a Váci Közéleti Egyesület szervezésében. A
Holokauszt Emlékközpont vándortárlata a magyar zsidó transzportok koncentrációs táborba érkezését mutatja
be fotókon. A kiállítás a Vác városi és
környéki egykori zsidó közösségek
sorsáról tanúskodó dokumentumokat
is az érdeklődők elé tárja.
A tárlat megtekinthető április 29-ig.
Nyitva tartás: hétfőtől szombatig
09:00-18:00 óra között, vasárnap zárva

Szakcsi Lakatos Béla, Orbán
György, Mohay András, Rostás
Móni, Rostás Csaba
Díjtalan belépőjegyek
igényelhetők a jegypénztárban
A program az Emberi Erőforrások
Minisztériuma támogatásával jött létre.

Május 16. csütörtök 19:00

Koncz Zsuzsa koncert

2013. április 16. kedd 18:00
és április 18. csütörtök 19:00

A belépőjegy ára: 3400 Ft

Gogol: A revizor

Május 24. péntek 19 óra

Boronkay Színjátszókör előadása
A belépőjegy ára: 300 Ft

Nemzetközi
Akusztikusgitár Fesztivál

2013. április 20. szombat

Mindenesetre március másodikán még
épp kedvezőek voltak a feltételek ahhoz,
hogy a Vendégvárók Váci Egyesülete és a
Tragor Ignác Múzeum közösen megszervezze városunk első disznóvágását. Már
kora reggel elkezdődött a családi rendezvény a nap talán legsokkolóbb eseményével,
a disznó ölésével. Hiába húzták a malac
farkát, nem adta könnyen magát, mígnem
Pintér Sándor kisváci hentesmester és
barátai túljártak az eszén. Ők végezték a
nap folyamán a pörzsölést, a feldolgozást,
a hurkatöltést is. A gyakorlott mesterek
megosztották a fortélyokat a résztvevőkkel. Ezután természetesen a kóstolás sem
maradt el. A kulináris élvezetek mellett
régi idők disznóvágásait idéző kiállítás,
kirakodó- és fűszervásár, gyermekműsorok
és forró tea várta az érdeklődőket március
első szombatján a múzeumkertben. Emellett első alkalommal szálltak versenybe az
asszonyok ízletes pogácsáikkal, melyek
közül a legﬁnomabbakat értékes ajándékokkal jutalmazták. A szervezők hagyományteremtő céllal tartották meg a családias
hangulatú napot, így remélhetőleg jövőre
ismét élvezhetjük a házias ﬁnomságokat
és a gasztronómiai programokat.

A Váci Dunakanyar Színház úgynevezett befogadó színház lesz, amely azt
jelenti, hogy az erre az évadra vállalt 68
előadásból maximálisan 10 sajátot tarthat,
a műsorterv többi részét proﬁ társulatoktól,
színházi csoportoktól befogadott előadások
töltik majd ki, meghívott színészekkel.
Műfaji sokszínűség jellemzi a repertoárt,
hisz a zenés és prózai előadások mellett a
vígjáték és a dráma is helyet kap majd. A
szombaton 19 órakor kezdődő ünnepélyes
gálaműsoron olyan országosan ismert és
kedvelt művészek szerepelnek majd, akik
közül sokan Vác szülöttei, és több szálon
kötődnek a városhoz. A szervezők várják
az előadásra mindazokat, akik szeretik a
színházat, és szívügyüknek tartják a város
kulturális életének fellendítését.

Április 10. szerda 13:00 és 17:00,
április 11. csütörtök 13:00

Április 14. vasárnap 16 óra

(V)érző lelkek

Weöres Sándor élő zenés kalandjátéka gyermekeknek egy részben
a Forrás Színház előadásában.
A belépőjegy ára
elővételben: 1200 Ft,
az előadás napján: 1500 Ft

Előadja: a váci Madách Imre
Gimnázium tanulóiból álló
Madách Színkör.
A belépőjegy ára: 300 Ft

Holdbeli csónakos

A XXII. Weöres Sándor
Országos Gyermekszínjátszó
Találkozó Pest megyei
bemutatója
A Pest Megyei Közművelődési
Intézet a Magyar Drámapedagógiai
Társaság felhívásához csatlakozva –
huszonkettedik alkalommal – hirdeti
és rendezi meg a Weöres Sándor
Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Pest megyei bemutatóit.

Április 11. csütörtök 18:00

Magyar tánc legendája
Silverstar Produkció
A belépőjegy ára
elővételben: 500 Ft,
az előadás napján: 800 Ft

MÁJUSI
PROGRAMELŐZETES
Május 9. csütörtök 19:00

Warren Adler:
A Rózsák háborúja
(fekete komédia)
Fordította: Sediánszky Nóra és
Tucker András. 18 éven felülieknek!
Főszereplők: Détár Enikő, Rékasi
Károly. Rendező: Sediánszky Nóra.
Producer: Bán Teodóra.
A belépőjegy ára
elővételben: 1.700 Ft,
az előadás napján: 2.200 Ft

Fellépnek: Steve Boughman
(USA), Carlos Dorado
(Argentína), Szátvári Csaba
(Erdély) és Szabó Sándor
A belépőjegy ára
elővételben: 1.200 Ft,
az előadás napján:1.500 Ft
Felelős kiadó: Iványi Károlyné igazgató
Szervező: Madách Imre Művelődési Központ
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: (27) 316-411, (27) 518-200,
Jegypénztár: (27) 518-206,
informacio@mimk.vac.hu, www.mimk.vac.hu
További jegyértékesítés:
Tourinform Iroda Vác
2600 Vác, Március 15 tér, Tel: 27/316-160,
vac@tourinform.hu, www.tourinformvac.hu
Ticketportál:
Home-Ticket szolgáltatással, www.ticketportal.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2013. április 13. szombat

Váci Roma
Kulturális Napok
Családi nap
15:00 - Bari Janó és barátai kiállításmegnyitója Szín-Tér-Kép címmel.
15:30 - Kézműves foglalkozások és
Április 21. vasárnap 19:00

Carl Zeller: A madarász
(operett két felvonásban)
M. West és L. Held könyve
alapján, Fái Jakab Béla
fordításában, részben Kalotai
László verseivel. Szereplők:
Egyházi Géza, Szász Katalin,
Németh Gábor, Domoszlai
Sándor, Iván Ildikó, Kovács
Róbert, Koltai Róbert.
Közreműködik: a Váci
Szimfonikus Zenekar, vezényel:
Farkas Pál. Rendező és
dramaturg: Nemlaha György.
A belépőjegy ára
elővételben: 2.200 Ft,
az előadás napján: 2.500 Ft

FELHÍVÁS
2013. évben is megrendezésre kerül a

Virágos Vácért városszépítő verseny.
Vác Város Önkormányzata továbbra is anyagi támogatást
nyújt a verseny megrendezéséhez és a lakosság részére
az ingyenesen igényelhető növényanyag biztosításához.
A verseny védnökei: Fördős Attila Vác város
polgármestere és dr. Beer Miklós váci megyéspüspök.
A felhívás és a jelentkezési lap letölthető a vac.hu
és a vacholding.hu honlapról, valamint a
Váci Polgármesteri Hivatal portáján is megtalálható.
A jelentkezési lap a Váci Polgármesteri Hivatal
portáján adható le

2013. április 15. (hétfő) 18.00 óráig.
Váci Városfejlesztő Kft.
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HAJRÁ VÁC!

HASZNOS

Párizsban ért véget
SPORT a váciak kupaszereplése
Visszavonták a
váci focisták
versenyengedélyét
A szakszövetség illetékes bizottsága visszavonta a város NB II-es
felnőttcsapatát versenyeztető gazdasági társaság (Dunakanyar-Vác
Labdarúgó Kft.) licencét.

A különböző jelzések és a csapat
ki nem állása (a mieink két-két kupa
és bajnoki mérkőzésen nem léptek pályára – mint képünkön látható, még a
stadion sem volt nyitva) miatt március
elején indított vizsgálatot a szövetség a licencfeltételek meglétéről. Az
Elsőfokú Licencadó Bizottság által
három hét múlva meghozott elsőfokú
döntés értelmében két alapfeltétel is
hiányzik a további szerepléshez: nincs
meg az előírt utánpótlás csapatbázisa,
illetve nincs érvényes pályahasználati
engedélye a kft-nek. A vizsgálat során
további jogi és pénzügyi szabálytalanságokat is megállapítottak.
A döntés ellen a kézhezvételtől számított nyolc napon belül lehet jogorvoslati kérelmet benyújtani a Fellebbviteli
Licencadó Bizottsághoz.

EREDMÉNYEK
Női kézilabda KEK
Váci NKSE – Issy Paris _______ 24-23
Issy Paris – Váci NKSE _______ 27-23
Női kézilabda NB I
Békéscsaba – Váci NKSE ______ 25-26
Váci NKSE – Siófok __________ 26-24
Férﬁ kézilabda NB I
VKSE – Pécs_________________ 32-24
FTC – VKSE ________________ 26-32
Labdarúgó NB II
Dk.-Vác – Kazincbarcika __ ELMARADT
Szeged – Dk.-Vác _______ ELMARADT
Dk.-Vác–Balmazújváros _ELHALASZTVA
Orosháza – Dk.-Vác_____________ 1-0

A női kézilabda KEK-negyeddöntő párizsi visszavágójának lefújásáig tartott a
Váci NKSE idei nemzetközi kupaszereplése. A mieink az Issy Paris csapatával
szemben 50-47-es összesítéssel maradtak alul.
Az itthon szerzett minimális előny
(24-23) után mindenki tudta, hogy
csak újabb bravúr árán juthat az elődöntőbe Gulyás István vezetőedző
csapata. A már korábban sérülés miatt
kieső Kamper Olívia és Mayer Szabina mellett orvosi javaslatra Tápai
Szabina sem lépett pályára. Így az
amúgy is nagy ﬁ zikai fölényben lévő
franciák lehettek magabiztosabbak.
Gyorsan el is helyeztek három gólt
az első percekben a megszeppent váciak hálójába. Fokozatosan kaptak
lábra a mieink, akik közül Klivinyi
Kinga egészen remek lövőformában
kézilabdázott. Sajnos a mérkőzés kétharmadáig rajta kívül csupán Szádvári Krisztina tudta megzörgetni a
hálót. Ennek ellenére a 25. percben
sikerült egyenlíteni, és ezzel utoljára
továbbjutásra állni.
A folytatásban Klivinyi Kingát
teljesen kikapcsolták a játékból, a
többiek pedig vérszegény próbálko-

Sporthírek
röviden
Asztalitenisz
 A Váci Reménység SE NB I-es
pingpongosai újabb két fordulón vannak
túl. A mieink előbb a listavezető Komló
otthonában 13:5-ös vereséget szenvedtek, majd a Pénzügyőr második
csapata ellen hazai asztaloknál 12:6-os
győzelmet arattak. A csapat 13 fordulót
követően 6 győzelemmel és 7 vereséggel a tízcsapatos mezőny 6. helyén áll.

Evezés
 A Vác Városi Evezős Club vezetői
és sportolói tavaszköszöntő ünnepséggel indították az idei szabadtéri idényt.
Március 9-én a Patay László Csónakház előtti téren a Himnusz dallamára
felvonták a nemzeti, a városi és az
egyesületi lobogót. Ünnepi beszédében
Ribáryné Pál Katalin elnökségi tag kívánt jó egészséget és sok sikert a most
induló idényhez.
Az ünnepség záróakkordjaként Vivaldimuzsika hangjaira a vízre szálló négypárevezős tagjai koszorút helyeztek el a
Duna hullámain.

zásaikkal nem sok veszélyt jelentettek
a francia kapura. A hajrára mindkét
csapat nagyon elfáradt, ugyanakkor
a hazaiak magabiztosan őrizve a 3-4
gólos előnyüket, végül háromgólos
összesítéssel léptek az elődöntőbe.

Az elmúlt napokban látott napvilágot
a hír, miszerint a gyöngyösi férﬁcsapathoz távozó Gulyás István helyét – két
esztendős szerződéssel – a 43 éves, a győri
női csapattal többszörös magyar bajnok és
kupagyőztes Konkoly Csaba veszi át.

Polgármesteri
fogadóóra

Képviselői
fogadóórák

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

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

Ügyfélfogadás
a polgármesteri
hivatalban
Hétfő: 14:00-18:00
Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
A polgármesteri hivatal zöld száma:
06-80/890-020

Alpolgármesteri
fogadóóra
Pető Tibor
Vác város alpolgármestere
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda

fotó: Fehér Viktor

Futsal

Ülőröplabda

 A Váci Futsal SE a hátralévő egy alapszakaszbeli mérkőzése előtt továbbra is a
7. helyen áll az NB II-es bajnokság Nyugati
csoportjában. Az utóbbi hónapban két
erősebb riválistól vereséget szenvedtek
Herédi Attila edző tanítványai, majd egy
döntetlen után két győzelem következett.

Kézilabda
 A Váci KSE NB I-es újonc férﬁ
kézilabdásai a 8. helyen fejezték be az
alapszakaszt, így a 7-11. helyért vívandó
kétfordulós körmérkőzéses alsóházi
rájátszásban folytatják szereplésüket.
(A tervezett menetrend megtalálható a
www.vac.hu weboldalon.)
A férﬁ kézilabda NB I-es
alapszakasz végeredménye
1. Veszprém

20 19 0

1 745 469 38

2. Szeged

20 18 1

1 673 491 37

3. Csurgói

20 15 0 5 528 516 30

4. Tatabánya

20 10 2 8 524 526 22

5. FTC-PLER 20 8 2 10 527 544 18
6. Gyöngyös

20 6 4 10 493 551 16

7. Balatonfüred 20 7 1 12 496 548 15
8. Váci KSE

20 7 0 13 513 588 14

9. Pécs

20 5 1 14 521 632 11

10. Ceglédi

20 5 0 15 525 625 10

11. Orosháza

20 4 1 15 532 587 9

 A Mozdulj SE Vác nyerte a Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetség által megrendezett
ülőröplabda bajnokságot. A hétcsapatos
mezőny csapatainak záró játéknapjára
Vácott került sor. Ezen a Mozdulj SE a
korábbi mérkőzéseihez hasonlóan játszmavesztés nélkül nyert három alkalommal
is, így hibátlan teljesítménnyel lett bajnok
a kikindai gárda előtt. Befejeződtek a
sportág Magyar Kupa küzdelmei is. Itt is
érdekelt volt a váci csapat, amely a döntőben a Piremontól elszenvedett 3-1-es
veresége után ezüstérmet vehetett át.

Vízilabda
 A Váci Vízilabda SE OB II-es férﬁpólósai egy szoros és egy nagy gólkülönbségű vereséget szenvedtek a hazai
medencében megrendezett újabb kettős
fordulóban. Előbb a csoportot vezető
debreceniekkel szemben szálltak vízbe,
és 27-5-ös vereséget szenvedtek Nagyobb esély volt a pontszerzésre a tabellán a váciak mögött elhelyezkedő Cegléd
ellen. Az első hét percet nagy csatában
meg is nyerték 2-1-re a hazaiak, ám a
meccs felére fordított a rivális, és fokozatosan növelve előnyét, végül 13-5-re verte
a Vácot. Egerben szintén kétszer játszott
csapatunk. Eredmények: VVSE – Eger
8-18 és VVSE – Gyöngyös 10-3.

Mokánszky Zoltán
Vác város alpolgármestere
Ideje: minden hónap 1. és 3.
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, 133. szoba,
alpolgármesteri iroda

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

Központi
orvosi ügyelet
Országgyűlési
képviselői
elérhetőségek
Bábiné Szottfried Gabriella,
országgyűlési képviselőasszony
Telefon: 20/444-9298
Email: babi.gabriella@parlament.hu

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

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

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

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
2013.04.05. • 2013.04.15. • 2013.04.25. • 2013.05.05.
Duna gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27-501-415
2013.04.06. • 2013.04.16. • 2013.04.26.
Kisváci Szent Gellért gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27-306-190
2013.04.07. • 2013.04.17. • 2013.04.27.
Váci Levendula gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a | 27-301-367
2013.04.08. • 2013.04.18. • 2013.04.28.
Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrínyi utca 9. | 27-501-385
2013.04.09. • 2013.04.19. • 2013.04.29.
Fekete Kígyó gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27-312-338
2013.04.10. • 2013.04.20. • 2013.04.30.
Alsóvárosi gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27-311-157
2013.04.11. • 2013.04.21. • 2013.05.01.
Deákvári gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27-510-805
2013.04.12. • 2013.04.22. • 2013.05.02.
Központi gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27-501-630
2013.04.13. • 2013.04.23. • 2013.05.03.
Vácz Remete gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar utca 3. | 27-305-997
2013.04.14. • 2013.04.24. • 2013.05.04.
Gyöngyvirág gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27-303-343

Születések:

Házasságot kötöttek:

Pataki Krisztián és Bende Mónika
gyermeke: Levente Kristóf, Tóth
Balázs és Földi Szilvia gyermeke:
Hunor, Mohammed Shahin és Sándor
Veronika gyermeke: Salman, Simon
András és Kovács Eszter gyermeke:
Vince Bence, Bogdán Attila és
Domokos Tünde gyermeke: Johanna
Vivien, Rózsa Gergely és Juhos Tímea
gyermeke: Gergely Dániel, Homonnai
Ferenc és Pál Anita gyermeke: Áron,
Galántai Bertalan és Fendrik Kitti
gyermeke: Hanna Dorottya, Faragó
Zsolt és Baksza Bernadett gyermeke:
Dénes, Bozi Ákos és Szabó Janka
gyermeke: Klára, Katona László és
Szegner Krisztina gyermeke: Bálint,
Kovács Tamás és Becskereki Anita
gyermeke: Lilla Dóra, Farkas Viktor
és Orosz Rita gyermeke: Botond
Koppány, Dudás Sándor és Komjáti
Nikoletta gyermeke: Linett, Tóth
Csaba és Dudok Diána gyermeke:
Nátán, Papp Sándor és Toldi Eszter
gyermeke: Márton Bence, Szatmári
Tibor és Urbán Anna gyermeke:
Míra Anna, Varga Bence és Benedek
Sarolta gyermeke: Zita, Gácsi Attila
és Köbl Szilvia gyermeke: Szimonetta
Zsuzsanna, Varga Csaba és Kertesi
Éva gyermeke: Máté Dániel,
Kalencsik Ádám és Madarász Olga
gyermeke: Zorka, Janecskó Tamás és
Kocsi Mónika gyermeke: Armand,
Vircsák Csaba és Csernai Nelli
gyermeke: Dávid, Petyerák Norbert
és Heincz Lilla gyermeke: Milán,
Szaniszló János és Kovács Aurélia
gyermeke: Zoárd.

Tóth Balázs és Földi Szilvia, Német
Zoltán és Takács Anita, Pindes
Ákos Győző és Garai Anna Katalin,
Mészáros Tamás és Kozsdi Adrienn.

Halálesetek:
Jakus Sándorné sz: Tőrincsi Eszter
(1932), Kótay-Nagy Péter (1943),
Gyurcsok Miklós (1947), Brandt
Ferenc (1924), Szűcs Lászlóné sz:
Szabó Terézia (1943), Dosztál József
Ferenc (1958), Kókai Jánosné sz: Kis
Ilona (1928), Pásztor Dezső (1927),
Körmendi Kálmánné sz: Szentkuti
Ilona (1932), Révész József Lajos
(1932), Jakus Balázs (1963), Kosdi
Ferenc György (1931), Rauscher István
(1932), Rózsa Sándor (1953), Kárpáti
Lajos (1928), Kozma Győző (1928),
Lestyánszki Zoltán (1975), Mravik
Jánosné
sz: Krulik Ilona (1923),
Erős József Béla (1951), Bocsányi
Józsefné
sz: Lukács Rózsa Irén
(1928), Pál Károly (1951), Szaszovszky
Györgyi sz: Rácz Györgyi (1969),
Nyári Ferencné sz: Gál Magdolna
(1948), Marton Istvánné sz: Schnéman
Erzsébet (1939), Füzér Józsefné sz:
Matkovics Izabella (1930), Sándor
József (1931), Zelenik József (1928),
Kovács Győző (1953), Sztuchlik Edit
(1951), Kármán Istvánné sz: Fábián
Julianna (1937), Szeif Irén (1926),
Máthé Lajosné sz: Sütő Ráchel (1929),
Fábián Sándor (1939), Kettler László
Istvánné sz: Lukács Valéria Éva
(1930), Kovács Józsefné sz: Selmeczi
Rozália (1926), Jakab János (1936).

LÁTJÁK ÉS OLVASSÁK! HIRDESSEN NÁLUNK!
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H I R D E T É S F E L V É T E L :
Váci Városimázs Kft. • 06-30/583-6717 • vacihirnok@vacholding.hu

