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„Maradjon a tánc, úgy,
ahogyan járják,
maradjon a szó,
ahogy ma még mondják.”

HOL
járunk?

N

emrég ünnepeltük a magyar kultúra napját, és
nemsokára együtt dobban megannyi szív: Happy
Valentin’s day!
Utóbbi napja február 14., előbbinek dátumáról felesleges írni, hisz a magyar kultúra napját és annak időpontját e hazában
mindenki ismeri. Ez épp olyan egyértelmű, miként őrizzük a közelgő húsvét egyedülálló magyar szokásait, melyre az ifjak szagosvízzel és verssel, a
lányok pedig festett tojással készülnek. Nem veszhet el a magyar kultúra,
nagyapáink, nagyanyáink hagyatéka, amíg a ﬁatalok számára legalább
annyira kedvesek egy-egy magyar tánc lépései, mint pl. a latiné. Felesleges
félteni saját kultúránkat, amíg megannyi édesanya, édesapa ajkán élnek
népdalaink. Nincs miért aggódni, ha kevesebbet is olvasunk, de Örkényre
biztos mindenkinek jut egy perce. Láthatóan szívügy az is, hogy nemzeti
ünnepeinken kitegyük házunkra a zászlót vagy kabátunkra a kokárdát.
Ez is a magyar kultúra része, mely a szociológia deﬁníciója szerint a
közösen létrehozott szellemi és anyagi javak összessége. Ezt érezzük, tudjuk,
ahogy azt is, hol robogott az európai kontinensen az első földalatti, s hogy
a világ egyik legnépszerűbb szava telefonos bejelentkezésnél azért „halló”
- mely a hallom szóból származik -, mert Puskás Tivadar Edison mellett
így próbálgatta távbeszélő találmányát. De nem csak nagyjaink életműve, találmánya kedves! Szeretjük kilenc bejegyzett kutyafajtánkat, s ha
magyar férﬁember bográcsot vesz, könnyedén halászlevet, pörköltet készít,
hisz ez is kultúránk része. Miként természetes, ha 10-est látunk egy mezen,
Lionel Messi előtt eszünkbe jut a világ legnagyszerűbb bal lába, a Száguldó
Őrnagy, a legismertebb magyar, Puskás Öcsi.
„Mindenki örül annak, ha nem unalmas frakkot lát, hanem egy
gyönyörű ruhát, ami nincs túldíszítve, mégis szép. A külföldiek sokszor
dicsérik. Érthetetlen, itthon miért ráncolják a homlokukat, ha valaki a
saját nemzetének viseletét felölti egyszer-kétszer egy évben. Finnországban a
legnagyobb örömmel hordják saját tradicionális ruhájukat minden fontosabb
eseményen. A saját kulturális kincseiket eszükbe sem jutna megkérdőjelezni”nyilatkozta Bogányi Gergely, miután arról kérdezték, hogy a világ legrangosabb hangversenytermeiben miért bocskaiban koncertezik. Ő Vác egyetlen
Kossuth-díjasa, a modern Liszt, és a rajta feszülő bocskai szintén az élő
magyar kultúra része. Tovább nem soroljuk, hisz közös értékeit, kincseit,
gyökereit minden magyar féltve őrzi, ápolja. Inkább tekintsünk előre, és
szóljunk néhány mondatban a kevésbé népszerű Valentine’s Day eredetéről!
Szent Bálint, Terni (korábbi nevén Interamna) püspöke a 14. században a
jegyesek és a ﬁatal házasok védőszentjévé vált. A legenda szerint a püspök a
szerelmeseket a keresztény szokások szerint megeskette. Még a katonákat is,
holott nekik császári parancsra nem lett volna szabad házasodni.
A hagyomány úgy tartja, hogy ezek a házasságok jó csillag alatt születtek.
A statisztika pedig a maiakról árulkodik. Jelenleg a Magyarországon kötött
házasságok közel fele válással végződik, minden második gyermek születik
házasságon kívül, lényegesen kevesebb házasság köttetik, és egyre kevesebb
gyermek születik. Február 14-én azért sok szívet megvesznek, eladnak, nem
egy gazdát cserél. Szép lenne egyszer a sok műanyag és luﬁszív között úgy
ünnepelni Szent Bálint napját (ha tetszik, Valentin napot), hogy hű szerelmeket, házasságokat, családokat látunk, és gyermekek születnek. Fennkölten
hangzik, pedig ﬁzikai valósággá válna, mikor szívek dobbannának... sőt...
„Árpád hős magzatjai felvirágozának”, miként azt Kölcsey írta a magyarok
által legtöbbet hallgatott és énekelt versben, melynek Csekén való születésnapjára emlékezve ünnepeljük a magyar kultúra napját.

 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: Pikler Tamásné, a helyes megfejtéshez és a nyereményhez gratulálunk! E havi
feladványunk megfejtéseit szerkesztőségünkbe február 22-ig várjuk.
Előző lapszámunkban a Bauer Mihály úti Szent Család Katolikus Óvodát látták.
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DÖNTÖTT A TESTÜLET

DÖNTÖTT A TESTÜLET

Rendeletalkotások
a testületi ülésen

Rendkívüli ülés
zárta 2012-t és
nyitotta az új
esztendőt

Több tucat napirendi témával tartotta meg idei első, munkaterv szerinti tanácskozását január 24-én Vác Város Önkormányzat képviselő-testülete.

Módosult az
SZMSZ
A bizottsági tárgyalásokon hosszas vitát váltott
ki a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
tervezett módosítása. A
plenáris ülésen e tárgykör
megtárgyalása több mint
fél órát vett igénybe.
Vác aljegyzője, Deákné dr.
Szarka Anita előterjesztésében
hangsúlyozta: a változások döntő
részét törvényi előírások, illetve a
járási hivatalok felállása és az iskolák állami fenntartásba vétele tette
szükségessé. A tervezet hivatalra
vonatkozó szervezeti összevonása
(a művelődési osztály és a szociális
osztály kerülne közös szervezeti
egységbe) és a városi főorvosi
státusz megszüntetése azonban
többek ellenkezését váltotta ki.
A vitában Fördős Attila
módosítási javaslatát az előterjesztő elfogadta. Dr. Bánhidi
Péter megemlítette, hogy az általa vezetett szakbizottság nem
fogadta el a tervezetet, majd
ennek okait világította meg.
Mint mondta, bizonyos feltételekkel - amennyiben folyamatosan ﬁgyelemmel kísérik az új szervezeti
egység feladatellátási minőségét,
és szükség esetén levonják a konzekvenciákat - el tudja fogadni
az összevonást. Dr. Bóth János
nem értett egyet a városi főorvosi
státusz megszüntetésével. Szorgalmazta továbbá, hogy rögzítse
a szabályozás a város kötelező és
önként vállalt feladatait. Dr. Jakab
Zoltán módosító javaslatában is a
városi főorvosi státusz megtartását támogatta. Ezt a testületi
többség nem fogadta el. Válaszában az aljegyző asszony kifejtette:
megérti az aggodalmakat, de elképzelése szerint az új szervezeti
egységben elláthatók a megszűnő
státuszhoz tartozó feladatok. A
polgármester kijelentette, hogy
a kórház jelenlegi vezetésével
konstruktív az együttműködés
és rendszeres a kommunikáció.
Végül az SZMSZ módosítását
11 támogató vokssal elfogadták

Napirend előtt a bizottságok átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről, valamint
a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentés
került terítékre, majd tájékoztató következett a jelentősebb
beruházások aktualitásairól
és az operatív programról.
Az elfogadott napirend a
Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosításával
indult, majd - alkalmazkodva a
törvényi előírásokhoz - két helyi rendeletet is hatályon kívül
helyeztek. A grémium ezután
megalkotta a zajvédelem szabályozásáról szóló rendeletét,
és módosította a háziorvosi
praxisok besorolását. Elfogadták a megbízott főépítész
által beterjesztett településképi
véleményezési, illetve bejelentési eljárásról szóló tervezetet,
valamint az építészeti-műszaki
tervtanácsról szóló elképzelést.
A folytatásban a gazdasági
témák (a költségvetés aktualizálása és a likviditási jelentés)
következtek. Meghatározták az
élelmezési nyersanyagköltséget, majd a 2012-es teljesítés
értékelése után a Polgármesteri Hivatal idei követelményeit
is. A Váci Városfejlesztő Kft.
és tagvállalatainak novemberi
munkájáról szóló beszámoló
n apirend i pontján ál több
kérdés és vélemény hangzott
el a néhány hete kialakult
hóhelyzet kapcsán. Egyhangúlag támogatták Pető Tibor
alpolgármester javaslatát: a
város mondja fel a szolgáltató Remondis Duna Kft.-vel

kötött, a hóeltakarítással és a
síkosságmentesítéssel összefüggő szerződést. Ezt a kötelező
közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékgazdálkodásról szóló
tájékoztató követte, mely során
dr. Filó András, a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetője több képviselői kérdésre
is válaszolt. Módosították a
holding alapító okiratát, és
engedélyezték a Gazdasági
Hivatal részére egy használt
haszongépjármű beszerzését. A
testületi tagok úgy döntöttek,
hogy meg kell kötni a helyi közösségi közlekedésre vonatkozó közszolgáltatási szerződést
a Volánbusszal 2013. június végéig, illetve a közbeszerzési
pályázat nyertes személyszállítási szolgáltatásának kezdetéig, de maximum ez év végéig.

A folytatásban a jelenlévők egyperces
csenddel emlékeztek a
közelmúltban elhunyt
Nyéki Lászlóra, Vác
Pro Urbe-díjas polgárára.
Dr. Paksi Ilona, a Váci
Járási Hivatal vezetője bemutatkozó szavai után tájékoztatta a testületet a szervezet
munkájának beindulásáról.
A napirend utáni hozzászólásokat dr. Bánhidi Péter
nyitotta, aki bejelentette:
Katonáné Doman Erikával
és Csereklye Károllyal egyetemben kilép a Fidesz-frakcióból, és független képviselőként
folytatja az önkormányzati

munkát. Ők hárman megalakították a „Pro Urbe”
frakciót, és nyilatkozatot
tettek a további elkötelezett,
városi politizálás mellett.
A képviselői kérdések és az
azokra adott válaszok elhangzása után elfogadták a Tragor Ignác Múzeum SZMSZ-ét, illetve
kiírták a vezetői posztra szóló
pályázatot. Felülvizsgálták a
Burgundia városrész egyes
területeinek forgalomtechnikáját, és támogatták Őrbottyán
kezdeményezését a település
várossá nyilvánítására. Megválasztották a Székelyudvarhely
nyári rendezvényére delegált
küldöttség tagjait is. Nem
járultak hozzá, hogy a volt
váci jegyző egyes tárgyi eszközöket új munkahelyére, a
Szobi Járási Hivatalba vihesse. A testületi ülés nyílt szakasza sürgősségi indítványok
megtárgyalásával ért véget.
A zárt ülés döntéseiről
Fördős Attila polgármester
adott tájékoztatást. Eszerint
egy személy esetében visszaállították a lakáshasználati alapdíjat, és a Váci Rendőrkapitányság számára biztosítottak
egy közérdekű lakást.
Vác Város Önkormányzat
képviselő-testülete az éves
munkarend szerint legközelebbi plenáris ülését 2013. február
21-én tartja.

Három képviselő
megalakította a
„Pro Urbe” frakciót.
Dr. Bánhidi Péter a képviselői eskü szövegét idézve
bejelentette: Katonáné Doman
Erikával és Csereklye Károlylyal egyetemben kilép a Fidesz-frakcióból, és független
képviselőként folytatják az
önkormányzati munkát.
Pető Tibor alpolgármester
reagált a frakcióból való kilépésekre, és egy belső politikai harc
eredményeként értékelte azt.
Dr. Bóth János felidézte
a Fidesz levelét, amelyben a
pártigazgató kérte a kormány-

párti városvezetőket a felvett
önkormányzati jutalom viszszaadására, illetve jótékony
célra való felajánlására. Dr.
Bóth János a váci vezetők
jutalmainak sorsáról érdeklődött. Válaszában Fördős Attila
elmondta: a felvett jutalmat
már felajánlotta jótékony célra. Hasonlóan nyilatkozott
Pető Tibor alpolgármester és
Mokánszky Zoltán alpolgármester, aki szintén jótékony
célra ajánlotta fel jutalmát,
melyel azóta el is számolt.
Kászonyi Károly az utóbbi
időben a személyét ért támadásokra reagálva hangsúlyozta:
bár nem váci lakos, ő esküjéhez
hűen a városért munkálkodik.
A képviselői kérdések sorában elsőként dr. Bánhidi
Péter két utca bu rkolatának állapotát kifogásolta.
Kiss Zsolt annak tisztázását és nyilvánosságra hozását
kérte, hogy kik maradtak a
váci polgármesteri hivatalban,
és kik, milyen feladatkörrel
kerültek a járáshoz. Arról is érdeklődött, hogy miként működik a közadat-kérésekre adandó válaszok munkamenete.
Dr. Bóth János ismét felhívta a figyelmet a főtéri
pengefalak omlásveszélyére.
Kászonyi Károly szülői
megkeresésre az iskolákban
mostanában kialakult takarítási gyakorlatról érdeklődött,
majd a helyi proﬁ labdarúgókat versenyeztető gazdasági
társaság tulajdonlása körül kialakult helyzetre kérdezett rá.
Kriksz István az idegenforgalom fellendítése érdekében javasolta egy városnéző
kisbusz rendszeresítését, és
kérte, hogy ezt már nyáron,
különösképpen a vigalom
idején állítsák forgalomba.
Csereklye Károly a Balassagyarmati út egy járdaszakaszának rossz állapot említette meg.
Balkovics Péter megköszönte a Sejcén traktorokkal
hóeltakarítást végző személyek
segítségét, illetve a Sejcére vezető út minőségére panaszkodott.

Rendkívüli üléssel zárta
az évet Vác Város Önkormányzata december
27-én. A képviselő-testület a 2013-as esztendőben
ug yancsak rendk ív üli üléssel kezdte meg a
munkát.
December végén a négy
tervezett napirendi témával
összehívott ülés szükségességét Fördős Attila indokolta,
melyet dr. Bóth János vitatott ugyan, ám a napirendet
mindenki elfogadta. Elsőként
az alapellátásban résztvevő
orvosi praxisok és az önkormányzat között megkötendő
feladatellátási szerződés módosításáról esett szó, melyet vita
után mindenki jóváhagyott.
A település szilárd hulladékának összegyűjtéséről,
elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló kötelező helyi
rendelet módosítása élénk vitát
váltott ki. A bevezetőben Pető

Tibor alpolgármester ismertette a jogi hátteret és az addig megtett intézkedéseket.
Az aznap délelőtti társulási
összejövetelről elhangzott: az
határozatképtelen volt, ám a
társulási elnök – ideiglenesen – visszavonta a korábban
beterjesztett és többek között
városunk által is kifogásolt
költségemelési indítványát.
Így a váci önkormányzat a
rendeletmódosításban egy, a
2013-as esztendőre szóló 22,5
százalékos emelési plafont határozott meg – amennyiben
mégis a nagyobb társulási
díjemelés valósulna meg a későbbiekben –, ám az aktuális
ürítési díjat magánszemélyek
esetében egyelőre csak mintegy hét százalékkal növelte.
Hosszas vita után elfogadták
a Váci Hulladékgazdálkodási
Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződés tartalmát is.
A következő téma a Váci
Dunakanyar Színház Nonproﬁt
Kft. érdekében a polgármester
által aláírandó szándéknyilatkozat volt. Az önkormányzat
kinyilvánította azon szándékát, hogy a 2013-as évben a
közhasznú jogállás megszer-

zése után a színház az önkormányzattól nyolcmillió forint
támogatást kapjon.
A rendkívüli testületi ülés
végén a grémium visszavonta azt a december 13-án zárt
ülésen elfogadott határozatát, mellyel ismételten kiírta
a Váci Hulladékgazdálkodási
Kft. ügyvezetői pályázatát.
Ez ugyanis okafogyottá vált
azzal, hogy a cég betagozódott a holdingba, így az igazgatói poszt betöltése a Váci
Városfejlesztő Kft. vezetőjének
kompetenciájává vált. (Azóta
dr. Tar György 2013. január
1-jei hatállyal dr. Filó Andrást
nevezte ki ügyvezetőnek.)
Január 18-án alig negyedórás
rendkívüli ülést tartottak a
képviselők. A soronkívüliség
oka: az egyetlen napirendi
pontként megtárgyalt, állami
vagyonátvételi témakörű képviselő-testületi döntésről szóló
határozatot a Belügyminisztérium és a Magyar Államkincstár részére 2013. január 21-én
16 óráig kellett beküldeni. (A
határidő néhány nappal korábbi volt, mint a munkaterv
szerinti havi plenáris ülés időpontja.) A kilenc taggal jelenlévő grémium rövid vita után
úgy döntött, hogy tíz - jelenleg
állami tulajdonban lévő, de
használaton kívüli - ingatlan
átadását kéri az önkormányzat
részére. Egyúttal az előírások
szerint meghatározták azt is,
hogy Vác milyen feladat ellátására kívánja használni a
megkapott ingatlant. Az átvett
ingatlanokat a város 15 évig
nem adhatja el.

Főszerepben
a helyi
rendeletek
A januári testületi ülés jelentős részét tették ki azok
a helyi rendeletek, amelyek
megalkotása, módosítása,
hatályon kívül helyezése
egyes esetekben igen élénk
vitát váltott ki.
A grémium a központi
szabályozás hatására elsőként
több pontban módosította a
közterületek használatáról
szóló rendeletének állattartásra vonatkozó előírásait,
és megh atározta az ál lattartásra szolgáló épületek
el h elyez é s é re von at koz ó
betartandó védőtávolságokat. Mivel az ebtartásra is
törvényi előírások von atkoznak, a testület hatályon
kívül helyezte az 1994 -ben
elfogadott ebrendeletét, valamint a 2000-ben megalkotott állattartási rendeletét.
Mivel az érvényben lévő
kormányrendelet csak általánosságban szabályozza a zaj
elleni védelem előírásait, a
képviselő-testület most részletekbe menően megalkotta
helyi zajrendeletét, amelynek célja a közterületi rendezvények, a városban zajló
munkálatok és a lakosság
nyugalmát érintő zajhatások
szabályozása.
Reiner Péter megbízott főépítész előterjesztésében három
rendelettervezetet is megvitattak és elfogadtak. Elsőként

meghatározták a településképi
véleményezési eljárás részleteit,
majd annak szabályozását, milyen bejelentési kötelezettségek
vonatkoznak a város területén
folyó építési tevékenységekre.
Január elsejétől a jogszabályok
értelmében megszűnt Vácott is
az Önkormányzati Tervtanács.
Az esztendő elején életbe lépő
törvénymódosítás lehetőséget
biztosít azonban a polgármestereknek, hogy véleményezzék az egyes meghatározott
építésügyi kérelmeket. Ezen
döntések megalapozottságához
most megalkotott rendeletével
helyi építészeti-műszaki tervtanácsot hozott létre a testület.

(A felsorolt rendeletek részleteiben is megtekinthetők a
hivatal Jogi Osztályán, illetve
a hivatalos városi weboldalra
is felkerülnek.)
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Elhunyt Nyéki László
Életének 74. évében elhunyt Nyéki
László, városunk köztiszteletben álló,
Pro Urbe-díjas polgára.
Nyéki László 1939. július 29-én született Gönyűn. Születése után egy hónappal
szülei Vácra költöztek, ettől az időponttól
haláláig városunk lakója volt. Általános
és középiskolai tanulmányainak befejezése után a Vác Városi Tanács Pénzügyi
osztályán dolgozott, majd kinevezték

a váci kórház főkönyvelőjének. Az új
kórház átadása után előbb a pénzügyi
osztályt irányította, majd 1976-tól másfél
évtizeden át az intézmény gazdasági
igazgatója volt. Nagy része volt a város,
a kórház egészségügyi fejlesztésében.
Munkásságának is köszönhető, hogy a
nyolcvanas évek végére a Jávorszky Ödön
Városi Kórház lett Észak-Pest megye
egészségügyi centruma.

A váci önkormányzat
felmondja az
út- és hóeltakarítási
szerződést a
Remondis Kft-vel

Nyéki László több évtizedes városi szolgálata, az egészségügyben
kifejtett tevékenysége, a szakmai intézményhálózat megújításában szerzett érdemei elismeréseként 2010-ben
megkapta Vác Város egyéni Pro Urbe
kitüntetését.
Végső búcsúztatása január 18-án
volt az alsóvárosi temetőben. Emlékét
örökre megőrizzük.

 A csütörtöki testületi ülésen a gazdasági ügyekkel megbízott alpolgármester javaslatára a képviselő-testület
döntött a szerződés felmondásáról.
Pető Tibor arra hivatkozva indítványozta a megállapodás megszüntetését,
hogy a szolgáltató hiányosan végezte
el a feladatát.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesapa, férj, nagyapa, testvér, NYÉKI LÁSZLÓ elhunyta miatti fájdalmunkban osztoztak, őt utolsó
útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek.
Külön hálánkat fejezzük ki a Jávorszky Ödön Kórház kollektívájának, elsősorban a dr. Marjanek Zsuzsanna főorvos asszony által irányított Intenzív Terápiás
Osztály munkatársainak, hogy életének utolsó időszakában szakértelmükkel, odaadó tevékenységükkel gyógyították, ápolták őt. Szeretnénk egyúttal
megköszönni a város vezetőinek a végső búcsúztatás megszervezésében nyújtott segítségüket.
A gyászoló család

Kínai tartományi
delegáció Vácott
A kínai fél kérésére a váci városvezetés január 10-én hivatalában fogadta Jiangsu tartomány
delegációját, mely a magyar, főleg Vác és a város környékének
földügyi igazgatásáról, továbbá
a fejlesztési elképzelésekről érdeklődött.
 A hatfős küldöttség a protokolláris
üdvözlések és bemutatkozások után
meghallgatta Fördős Attila szóbeli
ismertetését városunk történelméről és gazdasági fejlődéséről, majd
megtekintett egy prezentációt Vác
nevezetességeiről és terveiről.
A kétoldalú megbeszélésen részt
vett Fördős Attila polgármester, Pető
Tibor és Mokánszky Zoltán alpolgármester, valamint Kriksz István, az
önkormányzat Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottságának
elnöke. A beszélgetésen a három kínai városból érkező vendégek választ
kaphattak többek között a földhivatali
rendszerre, a magyar földügyi gyakorlatra, illetve az igazgatásra vonatkozó
kérdéseikre is.

A járási hivatalba
látogatott
dr. Tarnai Richárd
Január 22-én reggel Vácra látogatott dr. Tarnai Richárd,
megyénk kormánymegbízottja,
hogy személyesen tájékozódjon a
Váci Járási Hivatal munkájának
beindulásáról.
 A városháza földszintjén kialakított
hivatalban dr. Paksi Ilona hivatalvezető
fogadta a vendéget, majd rövid tájékoztatás után végigkalauzolta őt a járási
hivatal irodáiban. A kormánymegbízott
megtekintette a kialakított munkahelyeket, és a kölcsönös bemutatkozás után a
dolgozóktól érdeklődött a feladatellátás
beindításának tapasztalatairól, az ügyfélfogadás körülményeiről.
A vendégek ezt követően a változatlan helyszínen (dr. Csányi L.
krt.) működő Okmányirodába is ellátogattak, ahol – ügyelve a munka
zavartalanságára – megismerkedtek
az ott tevékenykedő munkatársakkal.
Dr. Tarnai Richárd újságírói kérdésre
többek között elmondta: tapasztalata
szerint a többi járási székhelyhez hasonlóan Vácott is jól teljesítették az

átállás feladatait. Hangsúlyozta továbbá, hogy a hivatali dolgozók akkor
végzik megfelelően a munkájukat, ha
a változásból az állampolgárok nem
éreznek meg semmit.
A kormánymegbízott látogatásának
váci programja a Kormányablak váci
kirendeltségében folytatódott.

Útfejlesztés - kátyúztak
a deákvári Fürj utcában
 AIsmét útjavító munkálatokat végeztek
a Váci Városfejlesztő Kft. munkatársai a
deákvári Fürj utcában. Balkovics Péter a
körzet önkormányzati képviselője lapunknak elmondta: 2 éve már felújíttatták ennek
az utcának az útburkolatát, ám az nem
bizonyult tartósnak az elavult technológia
alkalmazása miatt. A képviselő úgy látja,
a mostani karbantartás már eredményes
lesz hosszútávon is, hiszen a Városfejlesztő
Kft. korszerű technológiával végezte az
útjavítást az érintett szakaszon.

A 2011-es év végén zajló útjavítási
munkálatok közel 1 millió forintba kerültek akkor a városnak, ám csak hónapokra oldotta meg a Fürj utcai burkolat
problémáit. Az aszfalt rossz minősége
miatt ugyanis újra megjelentek a kátyúk.
Balkovics Péter hozzátette: az utca rendezetté tételéhez a lakók közreműködése is
elengedhetetlen, a rendezettséghez, tisztasághoz együttesen kell hozzájárulni.
A képviselőtől megtudtuk, hogy az
új szerkezettel a téli hidegben is megbízhatóan tudnak dolgozni, viszont
ilyenkor több időt vesz igénybe az
aszfalt felmelegítése. Mint kiderült, a
gépet más településeknek is bérbe adja
a város, az eddigi visszajelzés alapján
pedig ők is elégedettek voltak a minőséggel. Balkovics Péter egyúttal felhívta
a ﬁgyelmet a szelektív hulladékgyűjtők
rendszeres használatára is, hiszen – mint
mondta- ez által nem csak a háztartási
hulladék mennyisége csökken, hanem
környezetbarát megoldás is.

Győrffy Ákos
Mészöly-díjas
 A váci születésű Győrffy Ákos kapta
idén a Mészöly Miklós-díjat. A 37 éves
író-költőnek január 17-én, csütörtökön
Szekszárdon adták át az elismerést Mészöly Miklós születése 92. évfordulójának alkalmából. Eddigi életművéért és
kiemelten a 2012-ben megjelent Haza
című prózájának elismeréseként ítélte
oda Győrffy Ákosnak a Mészöly Miklós
Egyesület a díjat, melyet Szörényi László irodalomtörténésztől, az egyesület
elnökétől vehetett át a költő.

Harrach Péter:
A kampány elkezdődött
A Magyar Kultúra Napja
városunkban
Idén is a Madách Imre Művelődési Központban (MIMK) került
sor a Magyar Kultúra Napjához
kapcsolódó díjkiosztó ünnepségre
és gálára.
 Kölcsey Ferenc 1823. január 22-i
keltezésű Himnusz-kéziratára emlékezve hazánkban 1989-től tartják meg
a Magyar Kultúra Napját. A 2013-as
váci ünnepség kapcsán megnyílt Molnár László József graﬁ kusművész kiállítása, majd a színházteremben az
ünnepi gálán a Himnusz eléneklését
követően Fördős Attila köszöntötte a
megjelenteket.
A polgármester a Himnusz születésének körülményeit idézte fel,
majd a magyarság mai szerepéről, a
nemzeti összefogás szükségességéről
szólt. Fülöpné dr. Erdő Mária, az Apor
Vilmos Katolikus Főiskola rektora ünnepi beszédében felhívta a ﬁ gyelmet
a művészetek fontosságára, továbbá
kitért a magyar kultúra sajátosságaira
és sokszínűségére.
Ezt követően a város művészeti díjainak átadása következett. „Közművelődést elősegítő munkáért” elismerésben
részesült Tábori Katalin, a MIMK dekoratőre. „Vác Város Művészeti Díját”
idén a Vox Humana énekkar vehette
át, míg a „Vác Város Művelődéséért”
kitüntetést Góczán Zsoltnak, a Fónay
–HUMÁNIA –Társulat vezetőjének
ítélték oda. Az elismeréseket Fördős
Attila polgármester, Mokánszky Zoltán, kultúráért felelős alpolgármester és
dr. Schmuczer Istvánné, a MűvelődésiOktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság
elnöke adta át. (A díjazottakról lapunk
9. oldalán részletesen olvashatnak.)
Az ünnepélyes percek után a Bartók
Béla Zeneiskola tanárainak és növendékeinek színvonalas műsora aratott nagy
sikert a jelenlévők körében, majd a
Magyar Kultúra Napja váci ünnepsége
a Szózat közös eléneklésével zárult.

Váci változások az
esztendő kezdetén
Az év eleji országos változásokkal párhuzamosan városunkban
is módosul az intézményeket,
polgárokat is érintő néhány jogszabály és rendelet. A lényegesebb elemeket alább foglaljuk
össze.
 Januártól megkezdték tevékenységüket a járási hivatalok. A Váci
Járási Hivatal a főtéri városháza
földszinti részén működik, vezetője
dr. Paksi Ilona. A városi bíróság
helyett – változatlan illetékességi
területtel - ezentúl járásbíróság dönt
a peres ügyekben.
Állami fenntartásba kerültek Vác
eddig városi fenntartású közoktatási
intézményei. Az öt alap- és négy
középfokú iskolát érintő változás
szerint a feladatellátáshoz szükséges
ingatlan- és ingóvagyon ingyenes
használatba a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba került.
A váci önkormányzatnak kell ellátnia ezentúl a közigazgatási területén működő összes közoktatási
intézmény étkeztetési feladatait. A
korábbi szolgáltató helyett január
elsejétől a holdingba betagozódott
Váci Hulladékgazdálkodási Kft. végzi a kommunális szemétszállítást.
Városi kézbe került a Tragor Ignác
Múzeum fenntartása és működtetése,
a Váci Értéktár pedig szervezetileg
betagozódik a Madách Imre Művelődési Központba. Nem változtak
a helyi buszközlekedési tarifák, az
önkormányzat fél évvel meghosszabbította az ezen feladatokat ellátó
Volánbusszal kötött közszolgáltatási
szerződését. Átlagosan az infláció
mértékével emelkedik a váci kábeltelevíziós szolgáltatás díja. Bekerült
a kínálatba a SportKlub és az RTL
II műsora is.

Tejet a kicsiknek
 Iskolatej programot hirdetett a vidékfejlesztési miniszter a tejfogyasztás
növelésének érdekében. A programba
az óvodai nevelésben és az általános
iskolai oktatásban részesülő gyermekeket vonhatják be 2013. január 1-je és
december 31-e között, amennyiben az
önkormányzatok képviselő-testülete
benyújtja a csatlakozási szándékát. A
támogatás nevelési és tanítási naponként egy főre átlagosan maximum 0,25
liter tejtermék után igényelhető.

 Harrach Péter egy bejelentéssel
kezdte sajtótájékoztatóját, miszerint
a kampány másfél évvel a választások
előtt megkezdődött. A Népszabadság
értesülései szerint Magyarországra
látogatott Ron Werber izraeli kampányszakember, hogy segítse a baloldal
választási felkészülését.
Harrach Péter arról is szólt, hogy
a Népszabadságban olvasottak szerint
Ron Werber leginkább a negatív kampányok megvalósításában és a fanatizálás
képességében erős. A KDNP alelnöke
szerint ennek sajnos látható megnyilvánulásai térségünkben azon óriás
plakátok, melyek Matolcsy Györgyöt
és Hoffmann Rózsát célozzák. Harrach
Péter visszatekintve az elmúlt évek kampányaira kiemelte: ezidáig körzetében
a kampányokat a békés versengés jellemezte, s a jobboldali szövetségnek
továbbra is célja, hogy a választók felé
mondandójuk arról szóljon: mit tettek,
és mit szeretnének a jövőben megvalósítani. Harrach Péter kijelentette, a
„ronwerberi” világra nem vágyik és
arra kér minden politikai pártot, hogy
a kampány ne a gyűlölettől, hanem az
országot jobbító elképzelésektől, szándéktól legyen hangos.
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Intézményátadások

Színház, kórusművészet és kézművesség
Kitüntetések a Magyar Kultúra Napján

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

A Köznevelési rendszer reformjaként 2013. január 1-jén állami fenntartásba kerülő köznevelési intézményekről
kérdeztük Vác Város illetékes alpolgármesterét Mokánszky Zoltánt, aki a következő tájékoztatást adta lapunknak.
Az iskolarendszer átalakítása történelmi feladat, melynek során az állam
arra törekszik, hogy a diákok magas
színvonalú oktatásban részesüljenek.
A Köznevelési intézmények fenntartói feladatának átvállalásával a kormány
szándéka az, hogy felszámolja az elmúlt
évtizedekben egyre mélyülő különbségeket az ország különböző régióiban élők
közt. A köznevelésen keresztül kíván
valódi esélyegyenlőséget biztosítani a
felnövekvő nemzedékek számára az iskolarendszert igazságosabbá tevő állami
felelősségvállalás.
Az állami szerepvállalás alapvetően
szakmai irányítást, ellenőrzést jelent,
mely mellett a pedagógusok és az oktató-,
nevelőmunkát közvetlenül segítő közalkalmazottak bérének és járulékainak
biztosítása is központi feladattá vált.
A fenntartói feladatok koordinálását
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi, melynek szerves részét képezik a járási tankerületi igazgatóságok.
A Váci Járás Területi igazgatója Günther
Miklósné, akivel napi kapcsolatban állok.
Az igazgató asszonyt a Dr. Csányi L. krt.
45-ben az Okmányiroda felett megtalálják
az ügyintézésben érdekeltek. A tankerület

Magyar Kultúra Napja
 Vácott is megünnepeltük a Magyar Kultúra
Napját. Január 22-én a színvonalas gálaműsort
a Bartók Béla Zeneiskola tanárai és növendékei
biztosították az érdeklődőknek. Átadták a „Vác
Város Művészeti Díjat”, melyet a Vox Humana
Énekkar, a „Vác Város Művelődéséért” díjat,
melyet Góczán Zsolt a Fónay - HUMÁNIA Társulat vezetője és a „Közművelődést segítő
munkáért” kitüntető címet, melyet Tábori
Katalin, a Madách Imre Művelődési Központ
munkatársa kapott. A díjazottaknak ezúton és
még egyszer gratulálok!”

feladata a területén működő köznevelési
intézmények irányítása, a pedagógiai
munka koordinálása és kapcsolattartás
a köznevelés minden szereplőjével és a
működtetői feladatok ellátójával. A városunkban lévő 11 óvoda továbbra is városi
fenntartásban működik.
Vác Város Önkormányzata vállalta az
állami fenntartásba kerülő, saját tulajdonban elhelyezett köznevelési intézmények
működtetését. Szeretném leszögezni,
hogy az iskolák átadása során Vác város
ingatlan vagyona nem csökkent, hiszen a
város maradt a tulajdonos, intézményeit
az államnak csak használatra adta át.








Önkormányzati ajándékkosár és közös koccintás az újévre
Dr. Schmuczer Istvánnénak – Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Ifjúsági Sport Bizottság elnökének – köszönhetően az elmúlt évek karácsonyi készülődései alatt számos ünnepi ajándékkal lepte meg Vác város a lakosságot.

A megszépült főtéren mikulásvonattal
találkozhattunk, adventi koszorú készült
a szökőkút helyén, betlehemi játékokkal és
számos színvonalas műsorral találkozhattak
az odalátogatók.
A korábbi évekhez képest történt-e változás
a főtér kihasználtsága tekintetében?
Korábban sokat hallottam arról, hogy a
főtér kihasználtsága alacsony színvonalú, a
város többet tehetne, hogy rendezvényekkel
töltse meg e csodálatos teret, ami idegenforgalmi szempontból is lényeges. A 2010-es
őszi önkormányzati választások után az első
gondolatom a polgárok felé fordulás volt.

A karácsonyi ünnepekre készülődve több
egyéni ötlettel álltam elő a városi rendezvények bővítésével kapcsolatban. A gyerekek
nagy örömére mikulásvonatot rendeltem,
ami ingyen - egész napon át - vitte városi
sétára az érdeklődőket. A főtéri szökőkút
helyén adventi koszorú készült, ami most
már minden évben látványosságot jelent.
Az ünnepi készülődésbe bevontam iskoláink
tanulóit is. Egyik évben „betlehemi jászolt”
kellett felállítani az iskola udvarában, majd
a következő években műsorral álltak elő a
főtéri forgatagban. Sok látogatót vonzott a
színvonalas „Betlehemi játékok” előadás sorozata, ami az ünnepekre való készülődést
segítette lelkiekben. A város polgárainak szánt
önkormányzati ajándékkosárban még két
csomag volt elrejtve. Városunkban sok gond
van a parkolással. A decemberi időszakban, az
ünnepek környékén Kriksz István képviselőtársammal egyetemben kezdeményeztük az
ingyenes parkolást, ezzel is segítve az autósokat, hogy könnyebben intézhessék ügyeiket. A
városi szilveszter megrendezését kiemelkedő
rendezvénynek tartom, immár 3. éve!

A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989
óta ezen a napon ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Vác idén is elismerésben részesítette a város kulturális életének
kiemelkedő szereplőit. A díjazottak a kultúra három különböző területén dolgoznak, mégis valamiben hasonlóak: az
emberekért, a városért tevékenykednek. Ezért mindnyájuk számára nagy öröm, hogy ily módon elismerik fáradozásaikat.
Ígéretük szerint a jövőben is mindent megtesznek majd azért, hogy Vác büszke lehessen rájuk és munkájuk eredményére.

Tábori Katalin
„Közművelődést segítő
munkáért” kitüntető cím

 A következő alapfokú oktatási intézmények érintettek városunkban: Árpád Fejedelem
Általános Iskola, Földváry Károly Általános Iskola, Juhász Gyula Általános Iskola, Petőﬁ
Sándor Általános Iskola, Radnóti Miklós Általános Iskola és a Bartók Béla Zeneiskola.
A város fenntartásából a következő középiskolák kerültek át állami fenntartásba:
Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium, I. Géza Közgazdasági Szakközépiskola és a Madách Imre Gimnázium.
2012. szeptember 1-től Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola a
református egyház fenntartásában működik zavartalanul.
Nem történt változás a katolikus egyház által működtetett iskoláknál (Karolina Általános
Iskola, Piarista Gimnázium, Apor Vilmos Főiskola).
A Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakközépiskola kezdettől fogva állami fenntartásban volt.
A megyei fenntartásból átkerülő iskolák a következők: Selye János Humán és Zeneművészeti
Szakközépiskola és Pikéthy Tibor Tagintézménye, Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és
Kollégium, valamint a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény és Tagintézményei.
Az alapítványi közoktatási intézmények fenntartásában nem történt változás.

Milyen elgondolásból született a szilveszteri
utcabál megrendezése?
Maga a rendezvény abból az elgondolásból született, hogy az emberek jelentős
része otthon tölti a szilveszteri éjszakát,
anyagi, esetleg kényelmi szempontok
miatt. Elhatároztam és felvállaltam a
főtéri szilveszteri program megrendezését. Ebben nagy segítséget nyújtott
a Madách Imre Művelődési Központ.
Elképzelésemet a város polgármestere
Fördős Attila és a képviselő-testület
is támogatta. A megfelelő bátorítást
és előkészítést követően 2010-ben megrendezésre került az első szilveszteri,
szabadtéri, éjszakai utcabál, amely azóta
hagyománnyá vált városunkban. A szabadtér, a programok, a zene, az önfeledt
ünneplés - úgy érzem, erősíti a város
polgárainak összetartozását. Önkormányzatunk nehéz költségvetési helyzete
ellenére úgy gondolom, hogy egy sikeres
rendezvény került lebonyolításra, amibe
még az is belefért, hogy hagyományos
éjféli tűzijátékot rendezzünk!

Idegenforgalmi szempontból hogyan látja
képviselőasszony, a rendezvényre máshonnan
is Vácra látogatnak?
A jól sikerült rendezvényünknek nem
csak városunkban ment híre, hanem – úgy
gondolom – idegenforgalmi rendezvénnyé
nőtte ki magát. Erre bizonyság, hogy a váciakon kívül városunkba érkeztek a környékbeli
településekről és még Budapestről is, a városi
honlapon megjelent és a Művelődési Ház
által hirdetett programajánlónak köszönhetően. Nagy örömömre szolgált az is, hogy
külföldieket is láttam, hallottam szilveszter
éjszakáján a zenés forgatagban. Az utazási
irodák jelezték, ha a turistacsoportokat el
tudnánk helyezni és az éttermi hálózatunk
szélesebb lenne, városunkba szerveznének
hazai és külföldi csoportokat is. December
30-án került sor immár ötödik éve a hagyományos forraltbor főző versenyre, amit a
Curia Borház szervezett. Bízom abban, hogy
hagyományként tovább lehet folytatni a
szilveszteri utcabál megtartását. Az emberek
együttléte minden tekintetben közösségformáló erő, ami az összetartozást erősíti.

IVANOV BARBARA | ivanov.barbara@vacholding.hu

Idén a Madách Imre Művelődési Központ
munkatársa vehette át az elismerő oklevelet.
A váci születésű fazekas, dekoratőr megkeresésünkre örömmel mesélt sokszínű életéről,
munkásságáról. „A dekorációs munka, a fazekasság és a graﬁka iránti vonzódásom már általános iskolás koromban meglátszott. Minden
gyerekkoromban kezdődött, amikor a szobám
ajtaját mindenféle lapokból kivágott különleges
betűkkel díszítettem”- kezdte a beszélgetést
Katalin, majd leszögezte: „Ma már sem a
fazekasság, sem a dekoratőri munka nélkül
nem tudnék meglenni, hiszen a kettő kiegészíti
egymást.” A művelődési központban kilenc

éve dolgozik. Ezalatt számos rendezvényen
találkozhattunk munkáival a városban. Sajtótájékoztatókon, kiállításokon, fesztiválokon
időről időre visszaköszönnek ránk ötletes,
az adott évszakhoz vagy programhoz igazított dekorációi. Évekig vezette a Váci Világi
Vigalom „Kézművesek utcája” programját
is. Fontosnak tartja, hogy a fazekasságot
megismertesse a ﬁatalabb generációval, így
már csaknem 20 éve tart - elsősorban Vácott - kézműves foglalkozásokat. Elmondása
szerint nem csupán a kulturális tevékenységének, hanem a sportban elért sikereinek is
köszönheti a kitüntetést. Tábori Katalin a
Váci Hajó SE színeiben többszörös magyar
bajnoki címet szerzett, és a válogatott tagja
is volt. Szerinte mindennek nagy szerepe
van a munkában tanúsított kitartásában.
Jelenleg a művelődési ház közelgő programsorozatának, a Váci Tavaszi Fesztiválnak a
látványtervén dolgozik, melyet néhány héten
belül olvasóink is megtekinthetnek majd.

1976 – az evezős olimpiai válogatott tagja
1996 – Velencei-tó, Veterán Evezős VB
– 2. helyezés
1995-2003 – nagykállói tábor, fazekas
foglalkozások vezetése
2000-2005 – Kacártanya, kézműves
foglalkozások vezetése
2008 – Pro Urbe Közösségi Díj

1997 – megalakul a Keresztény Fiatalok Színház
2 0 03 – m e g a l a k u l a Fó n ay –
HUMÁNIA – Társulat
2004 – a Fónay – HUMÁNIA – Társulat Vác Város Közművelődéséért díjban részesült
2007 - a Fónay – HUMÁNIA – Társulat Vác Város Közművelődéséért díjban részesült
2013. február - beindul a Dunakanyar
Színház

„Nem a díjért dolgozik az ember, persze jólesik, ha elismerik a munkáját. Az
lesz az igazi jutalom, ha a lakosság magáénak érzi a hamarosan nyíló színházat,
megnézi az előadásokat, és velünk együtt
lélegzik, velünk együtt szenved, velünk
együtt nevet” – fogalmazott Góczán Zsolt,
a Fónay - HUMÁNIA - Társulat vezetője,
aki 1997-ben kezdte el a színészmesterséghez vonzódó fiatalok összefogását,
nevelését. Az elmúlt 15 évben egy olyan
színitanoda létrejöttében vállalt nagy
szerepet, ahol végzett színészek és más

szakemberek oktatják a növendékeket. Már
6 éves kora óta a színháznak él, és szeretné, ha továbbra is ez tenné ki az életét,
bár – mint mondja - más tervei is vannak.
„Szeretném, hogy beinduljon a színház,
amelynek már megvan az igazgatója, művészeti vezetője. Fontos a programok menedzselése, a pénzgyűjtés. Ha mindez megvan,
azon dolgozom majd, hogy Vác városának
akkreditált színitanodája legyen, mely a
Dunakanyar Színház utánpótlás-nevelését
végezné a későbbiekben. Távlati terveim
között szerepel egy modellügynökség valamint egy lemez- és könyvkiadó beindítása.
A színház útnak indítását követően átadom
az eddigi feladataimat a vezetőségnek, és a
többi célom megvalósításán fogok dolgozni,
ezentúl is a város szolgálatában.”

olyannyira, hogy idén ünnepli fennállásának 75. évfordulóját. A jubileum kapcsán 4
kiemelt fontosságú váci koncerttel várják
az érdeklődőket. A Váci Tavaszi Fesztivál
és a Váci Világi Vigalom keretein belül
szerepelnek majd, október 19-én a műve-

lődési házban lesznek hallhatóak, a téli
hónapokban pedig karácsonyi koncerttel
lepik meg a közönséget. Terveik közt van
több fesztiválszereplés és külföldi utazás,
Sándor Bence pedig szeretné megmérettetni
a kórust egy nemzetközi versenyen is.

Góczán Zsolt
„Vác Város
Művelődéséért” díj

Vox Humana Énekkar
„Vác Város Művészeti Díj”
Sándor Bencét, az énekkar karnagyát
faggattam közösségük életéről. Elmondása
szerint váratlanul érte őket a kitüntetés,
melyért hálásak. Mindez azt érezteti velük, hogy Vác elismeréssel tekint rájuk, és
értékeli a missziójukat: „Odaﬁgyelnek ránk,
elismernek minket és büszkék a kórusunkra:

1961 – I. Bartók Béla Nemzetközi
Kórusverseny – 1. helyezés
1976 – XXI. Arezzói Nemzetközi
Kórusverseny – 1. helyezés
1980 – BBC rádiós kórusverseny Ezüst rózsa-díj
1963 – az énekkar megszervezte az
I. Dunakanyar Dalostalálkozót
2009 – Magyar Kórusok, Zenekarok
és Népzenei Együttesek Szövetsége – KÓTA-díj

ez adja az igazi lendületet a továbbiakban”
- fogalmazott a karnagy, aki három éve dolgozik együtt az énekkarral, melynek sikerét
ﬁrtatva így válaszolt: „Ha van egy közösség,
amelynek fontos a csapatmunka, az éneklés,
erős a vokális zene szeretete, akkor egy elhivatott karnagy termő talajra talál. Kórus és
karnagy egyaránt fontos, egyik a másik nélkül
“életképtelen”. Zenei oldalról válaszolva:
szükséges a folytonos próbamunka, a repertoár
frissítése, koncertek, fesztiválok, fellépések. A
múlt értékeit és eredményeit megtartva lépést
kell tartani a korral. Emberi oldalról nézve:
mindent meg kell tenni azért, hogy a közösség
a zene szeretetén keresztül jó hangulatban,
szeretetben tudjon dolgozni.” Ezek azok az
alapelvek, amelyeket a több mint 60 fős
vegyeskar fontosnak tart. Temérdek munka
és anyagi áldozat áll mögöttük. Ezeket az
akadályokat a kórus eddig sikerrel vette,
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Tiszta ügy!

„Hull a hó és hózik...”

BARTOS KRISZTIÁN | bartos.krisztian@gmail.com

Előírások és praktikák a csúszásmentesítéshez

Mint a világon mindenütt, Vácon is folyamatosan nő az egy főre jutó szemét mértéke. Ez nemcsak a jelen, de a jövő problémája
is. A város minden évben megküzdött a
szemétszállítás gondjaival, gyors és hatékony
változást sürgetve. A város a Remondis Duna Kft.-vel
között hulladékkezelési szerződése 2012. december 31-én
lejárt, és a vezetés a folyamatos lakosokat is egyre többet
érintő gondok miatt nem kívánta meghosszabbítani azt.
2013 év elején országos hulladékgazdálkodási szabályozás lépett életbe így
városunk testülete úgy döntött, hogy 100
százalékban Önkormányzati tulajdonú
céget alapít, azzal a nyílt céllal, hogy
a szolgáltatási díjak, ellenőrizhetőek és
áttekinthetőek legyenek a jövőben.

A Váci Hulladékgazdálkodási Kft
vezetőjének dr. Filó Andrást nevezték
ki. A mérnök, szakjogász, közgazdász
képzettségű szakember 10 évig volt a
közszolgáltatást végző Pest Megyei
Kéményseprő Vállalat igazgatója. Elmondása szerint egy ilyen új rendszer
felállítása mindig jár bizonyos kellemetlenségekkel, de az Önkormányzat
szoros felügyeleti hatásai miatt hamarosan kényelmes és megbízható szolgáltatást élvezhetnek a város polgárai.
A város, valamint a holding vezetői,
a Vácott megjelenő valamennyi média
szolgáltatását igénybe véve, kommunikációt folytattak a lakossággal a pontos
tényszerű tájékoztatás érdekében, hiszen
a fent említett változtatásokat igen rövid
határidővel kellett végrehajtani, mint
mondták: az Újév nem kezdődhet a
szemétszállítás szüneteltetésével.
Pető Tibor alpolgármester kifejtette:
a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. megalapításával, valamint a közszolgáltatási
feladat ellátásához szükséges új eszközök
beszerzésével modern, környezettudatos városi hulladékgazdálkodás alapjait
teremtették meg, amely egyben egy
fejlesztési folyamat első állomása is.

„A lakosság döntő többsége felismerte a változás lényegét, akiknek az
elmúlt időszakban nyújtott segítségét
és türelmét ezúton is köszönöm a képviselő-testület nevében is” – fogalmazott
a politikus, aki hozzátette: „ahhoz,
hogy egy új szolgáltató a legkényesebb igényeknek is megfeleljen, időre
és segítő együttműködésre is szükség
van. A Váci Hulladékgazdálkodási Kft.
díjemelésének mértékét egyedül az ártalmatlanítási díj változása befolyásolja,
melyre sajnos a - dr. Bóth János által
2007-ben által aláírt- Zöld Híd társulási
megállapodás óta a városnak nincsen
érdemi ráhatása.”
A lakosság gyorsan felismerte a helyzetet és mintegy 80% már át is vette az
új kukákat, amelyek hamarosan egy modern chipes szállítási rendszer részeként
működnek majd a városban. Ezzel viszszaszorítható lesz a szemétszállításban
felbukkanó visszaélések száma is.
Dr. Filó András lapunk kérdésére
elmondta, a városi hulladékgazdálkodást végző cég ezután is, a lakosság
által már megszokott napokon szállítja
el a hulladékot és a hulladékkezelés
változásairól a postaládákba eljuttatott
szórólapokon is tájékoztatják a lakosságot, emellett a www.vacholding.hu
internetes oldalon is megtalálhatóak
azok az elérhetőségek, amelyeken keresztül információhoz lehet jutni.

MICHALIK JUDIT | judit.michalik@gmail.com

A h avat lehet
imádni és lehet gyűl ö l n i, e g y b i z t o s:
télen előbb -utóbb
l ehu l l . A zt á n m é g
többször is. Számos
pozitív tulajdonsága
van: megóvja a növények föld alatt
rejtőző magjait, hangulatossá teszi a
tájat, lehet rajta szánkózni, ellenben

nehézkessé teszi a közlekedést, és
rengeteg munkát ad az utakról való
eltakarítása. A csúszásmentesítés a
város belterületén élőknek ráadásul
kötelessége. A váci önkormányzat
köztisztaságról szóló rendelete ugyanis előírja, hogy a közterületekre nyíló
ingatlanok előtti járdák és az úttestig
terjedő zöldsávok takarításáért a lakások illetve üzletek tulajdonosai vagy

GYAKORI KÉRDÉSEK:
Chipes kukák? Miért jó?
 Igen az új edények chippel ellátott
kukák. A rendszer egyelőre nincs
élesítve, de pár hónap múlva már fog
működni. A chip rendszer alkalmas,
súly és alkalom szerinti számlázásra
is, nálunk az utóbbi kerül majd bevezetésre. Amennyiben a fogyasztó, havi
négy alkalom helyett csak kettőször
helyezi ki az edényt akkor kevesebbet
fog ﬁzetni. Ezt azonban csak a teljes
edénypark cseréje, valamint a rendszer kiépítése után lehet megvalósítani, tesztelni és beüzemelni.

120L, 240L, 80L?
 A felhasználók eddig is a 120 literes edény után ﬁzettek szemétdíjat. A Remondis
Kft-nek viszont nem volt, illetve igen kevés 120 literes edénye volt, ezért a legtöbb
helyen 240 literes, külföldről behozott használt edényt raktak le. Számlázni csak
a 120 literes edény ürítését számlázták a lakosoknak. Tehát sem az edény, sem a
ﬁzetendő összeg nem változott. A lakosok végre azt az edényt használják, ami után
ﬁzetnek. Az önkormányzat rendeletben szabályozza az edények méretét, valamint
az igénybe vehető kedvezményeket is.

Meddig lehet a régi edényt kirakni? Érdemes megtartani a régi edényt?
 A Remondis Duna Kft. január 31-ig folyamatosan gyűjti be a régi kukákat. A lakosság
ezután tájékoztatva lesz arról, amikor egy türelmi idő után már csak az új Chip-es
kukákat szállítja el a Hulladékgazdálkodási Kft. Aki még nem vette át a kukát, az
megteheti a Deákvári Fasor 2. szám alatt lévő telephelyen. Aki akadályoztatva van
idős kora, mozgáskorlátozottsága, vagy valamilyen más egészségügyi ok miatt, annak a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. kiszállítja a kukát térítésmentesen. Az ez irányú
igényt hétköznaponként 8-16 óráig a 30/433-8593-as telefonszámon lehet jelezni
név, lakcím, telefonszám és az edény űrmértékének megadásával.
Nem szabad megtartani a régi edényt, hiszen azt a türelmi idő lejárta után nem
fogja elszállítani a Hulladékgazdálkodási Kft.

Miért nem maradhattak a billenős tetejű kukák?
 A régi edények a Remondis Kft. tulajdonában voltak és vannak. Az új edények teteje
jobban záródik, az állatok nem tudják kinyitni, és nem engedi ki nagymértékben a
kellemetlen szagokat sem. Sajnálattal tapasztaljuk azonban, az új edények rongálását, ﬁrkálását. A rongálásért a Kft. megtette a szükséges lépéseket a hatóság felé.

Inﬂuenza
Február elején
tetőzhet a járvány
Folyamatosan nő az inﬂuenzaszerű
megbetegedésekkel orvoshoz fordulók
száma. Ez derül ki az ÁNTSZ ﬁgyelőszolgálatának legfrissebb jelentéséből.
A betegek közel fele ﬁ atal, 15 és 35
év közötti. Járványról egyelőre nincsen szó, az inﬂuenzavírust is csupán
néhány mintából mutatták ki eddig.
Azonban már 10 európai országban
és az Egyesült Államokban is járvány
van. Az USA több pontján közegészségügyi szükségállapotot hirdettek

a vírus hevessége miatt. Hazánkban
február elejére jósolják a szakemberek a járvány csúcsát, az ÁNTSZ
ezért arra hívta fel a ﬁ gyelmet, hogy
még most sem késő beadatni a védőoltást. A védettség kialakulásához
10-14 nap szükséges. Azok számára,
akik ódzkodnak a szúrástól, a vakcina mikrotűs változatban is elérhető.
A patikában kiváltott készítményt
a háziorvos adhatja be, az oltás teljesen fájdalommentes. Az inﬂuenza
egyébként korunk egyik legismertebb légúti vírusfertőzése, viszonylag rövid idő alatt képes nagyszámú
megbetegedést, akár világjárványt
okozni. Cseppfertőzéssel terjed, a légutak hámját károsítja, néhány napos
lappangási idő után hirtelen magas

bérlői a felelősek. A téli időszakban a
rendelet értelmében egyébként minden reggel, legkésőbb 8 óráig gondoskodni kell a síkosságmentesítésről.
Amennyiben a havasan vagy jegesen
hagyott útszakaszon valakit baleset
ér, polgári peres úton kérhet kártérítést a gondatlan ingatlantulajdonostól, de a hivatal is bírságolhat, a
kiszabható pénzbüntetés maximum
30 ezer forint. A rendeletnek való
megfelelést nehezíti, hogy a környezet, illetve a közművek megóvása
érdekében 2010 tele óta tilos sóval
szórni a járdákat, így ma már csak
faforgácsot, homokot, apró szemű
sódert vagy hamut lehet használni
a síkosságmentesítésre. Ezen felül
kapható egy környezetkímélő keverék
is, az ún. zöldsó, amelynek ára 10 kilónként kb. 1000 forint. Bár bosszantó
dolog örök készültségben várni a havazást, a szakemberek szerint mégis
az a legpraktikusabb, ha még frissen
lesöpörjük a havat a járdáról, mert
így nem tud lefagyni. Társasházak
esetében célravezető lehet például - a
lépcsőház takarításához hasonlóan előzetes beosztást készíteni, amelyből
kiderül, hogy az adott héten melyik
lakó feladata biztonságossá tenni az
épület bejáratait. A köztisztaság fenntartása minden városlakó érdeke, és
bár az előírások szigorúak, nem csak
a lehetséges bírság miatt érdemes
betartani őket. A téli időszakban
ugyanis gyakori, hogy idős emberek és kisgyermekek sérülnek meg
a csúszós járdaszakaszokon.

lázzal, izomfájdalommal, elesettséggel
kezdődik. Köhögéssel, torokfájdalommal jár, de nehézlégzés is jelentkezhet.
Szövődménymentes esetben egy hét
alatt lezajlik, az igazi veszélyt azonban
éppen a vírus következtében kialakuló
szövődmények jelentik. A leggyakoribb közülük a tüdőgyulladás, amely
az inﬂuenzával összefüggésbe hozható
halálozások legfőbb okozója.

Közkincseink X.

MESTERI
KŐFARAGVÁNYOK
A PIACON
 A város egyik legforgalmasabb pontja, a

váci piac is tartogat látnivalót a műértő
szemeknek. Aki arra jár, természetesen
nem feltétlenül az épített örökségeket
kutatja, hanem a legszebb almát,
a legélénkebb színű zöldséget és a
legfrissebb húsokat keresi, de azért
érdemes néhány percre a portékákat
kínáló asztalok fölé emelni a tekintetet.
A piac mindkét bejáratát eredeti barokk,
kőből faragott kapuszárnyak keretezik,
amelyek már a 18. század közepén is
álltak, igaz, nem mostani helyükön,
hanem a váci püspöki uradalom egyik
gazdasági központjában, az ún. Zöldfa
malomnál. Az egykor virágzó patakmalomhoz halastavak is tartoztak, amelyek
működtetéséhez halászmestereket alkalmaztak. A gazdaságot záró kőkapukat Kmelich Mátyás, egy Csehországból
Vácra települt kőfaragómester készítette
az 1750-es években. A váci patakmalom közel 100 éven át működött, amíg a
gőzzel hajtott őrlőgépek elterjedése véget nem vetett ennek. A telepet felszámolták, a különleges faragott kőkapuk
azonban szerencsére megmaradtak. A
váci piac az 1950-es évekig a főtéren
működött, de ez többeket zavart, így az
akkori városvezetők új helyet kerestek a
kereskedőknek. A költözéskor kerültek a
barokk-rokokó kapuoszlopok a Káptalan
utcai, illetve a Köztársaság úti bejáratokhoz. A naszályi homokkőből készült
oszlopok és a tetejükön álló kelyhek ma
is kitűnő állapotban vannak, igaz, tavaly
az egyik kőedény kisebb felújításra
szorult. A fém kapuszárnyak már a 20.
században készültek, korábban ugyanis
fából faragták az ajtókat a kőkerethez.
A szín viszont változatlan, az eredeti
tervekhez igazodva ma is zöld kapuk
tartoznak a mesteri kezek által készített
kapuoszlopokhoz.
 M. J.
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KULTÚRA

AJÁNLÓ

Egy este a Gyémánt Musical Stúdióval

Bevált az új belépőrendszer és
sávfoglalási díj a Vác Városi Uszodában

IVANOV BARBARA | ivanov.barbara@vacholding.hu

A Vác Városi Uszoda új jegy- és bérletrendszert vezetett be a tavalyi év végén, amelynek célja a látogatói létszámmal párhuzamos
bevétel növekedésének elérése és a szolgáltatási színvonal emelése.
A bevezetett új rendszernek köszönhetően a látogatók száma mintegy húsz százalékkal emelkedett az elmúlt negyedévben.

A musical és jazz
különleges, olykor
vérpezsdítő vagy épp
melankolikus hangulata magával ragadja
az embert. Ebbe a világba szeretné elkalauzolni a Gyémánt Musical Stúdió
az érdeklődőket ﬁ atal tehetségeivel
és ismert vendégművészeivel február
16-án szombaton este 6 órakor a Madách Imre Művelődési Központban.
Az évek során több ízben láthattuk a
lelkes csapat zenés-táncos produkcióit
városunk kulturális rendezvényei al-

kalmával, de több önálló esttel is szórakoztatták már a közönséget. Szakmailag elismert tanárok - Brenner
Judit, Mézes Judit, Szabados Júlia
illetve Lakatos Ádám - segítségével
készülnek fel az ifjú énekesek egy-egy
előadásukra. Ez most sincs másként.
Szeptember végétől próbálnak közelgő fellépésükre, amelyen ezúttal az
országosan ismert Galambos Dorina
jazzénekes, Szabó László énekes, valamint Lachegyi Máté jazz-zongorista is
köz-

reműködik. Brenner Judit, a stúdió
vezetője lapunknak elmondta: négy
éve folyó művészeti oktatásukban
egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek
a színészi játékra, mely februári előadásukban is megﬁ gyelhető lesz. A
zenekedvelők nem fognak unatkozni,
hiszen a társulat közel másfél órás
produkciójában sokak által kedvelt
dallamok csendülnek majd fel. A
teljesség igénye nélkül: felhangza-

nak részletek például Az operaház
fantomja, a Mary Poppins, az Annie
vagy a Chicago című musicalekből
valamint a Valami Amerika és a
Macskarisztokraták című ﬁ lmekből
is. De hogy ne csak a fülünknek, hanem a szemünknek is kedves legyen a
műsor, a szervezők változatos jelmezekkel is készülnek, amelyek mellett a
látványos koreográﬁ a és fénytechnika
teszi majd még emlékezetesebbé az
estét. A programról bővebben a www.
gyemantmusical.hu oldalon olvashatnak.

A városi uszoda vezetése továbbra is
kiemelten kezeli az iskolai úszásoktatást,
illetve a rászorulók kedvezményes vagy
ingyenes uszodahasználatát, miközben
a ﬁ zetővendégek számára biztosítani
kívánja a zavartalan sportolást. Ennek
egyik legjobb eszköze a sávfoglalás,
amely mind az iskolák, mind az egyéni
úszók számára lehetőséget ad a gondtalan sportolásra.
Zábó Edina, a Váci Sport Közhasznú
Nonproﬁt Kft. ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta: Minden új rendszer
bevezetése átmeneti nehézségekkel jár,
de a mostani változásokat megelőzően
több iskolai és sportszervezettel egyeztetve világossá vált, hogy szükségesek
ezek a lépések.
Valódi eredménynek azt tartjuk,
hogy a bevételnövekedés nem „csupán” az árak emelkedéséből, hanem
a látogatói létszám növekedéséből is
következett. A 2011-es évhez képest
2012. év október hónapban 409 belépő
helyett 488, november hónapban 439

Megkérdeztük
Elindult új rovatunk, melyben
Ön is elmondhatja véleményét Vác
kulturális életéről. Ezentúl ugyanis minden hónapban felteszünk
egy ezzel kapcsolatos kérdést a járókelőknek Vác utcáin, közterein.
A januári kérdés így hangzik:

Ön mire fektetne
nagyobb hangsúlyt Vác
kulturális életében?
Andrea, 43


Véleményem szerint több szabadtéri
zenés, illetve prózai
programot kellene
szervezni a városban. Mindezt persze
nem csak a nyári időszakban. Jobban
ki lehetne használni a Duna-partot
is ilyen rendezvények kapcsán.

József, 73
 Elégedett vagyok
Vác kulturális életével. Nagy fejlődésnek
indult a város ezen a
téren. Jelzi ezt a kiállítások nagy
száma és az új színházterem kialakítása. Továbbá az idegenforgalom
is fejlődésnek indult.

Zsolt, 15
 Szerintem zenei és

ifjúsági programokból,
illetve rendezvényekből kellene több, melyeket a Duna-parton vagy a város
középiskoláiban is tarthatnának.

Szorina
Könyv egy váci középiskolás tollából
Ritka, hogy valaki már 15 éves korában
könyvírásra adja a fejét. Éppen ezért lepett
meg, mikor a kezembe adták Szegner
Dóra első kötetét. A meglepődésem aztán
kíváncsiságba fordult, így felkerestem
a ﬁatal írónőt, hogy többet megtudjak
róla és Szorina című könyvéről. A váci
középiskolás lány már egészen kiskorában
szeretett meséket kitalálni, de az igazán
nagy elhatározása az írással kapcsolatban
15 éves korában jött, s ebben családja is
támogatta. Elmondása szerint ez egy ismeretlen és izgalmas világ a számára,
ezért lelkesen ragadott tollat, hogy papírra
vesse gondolatait. A kötet egy olyan ﬁatal
lányról szól, akinek nincsenek szülei, rokonai, ezért csak saját magára számíthat,
akinek nincs mit vesztenie, és úgy érzi,
rosszabb már nem jöhet. A könyv végére
az olvasó megismeri az először keménynek
tűnő főhős sebezhető és érzékeny oldalát
is. Dóra úgy fogalmazott, hogy az ötlet
a semmiből jutott eszébe egy esztergomi
nyaralás kapcsán, majd egy évvel később
megszületett a kézirat is. A most 17 éves
író korát meghazudtoló bölcsességgel ír elsősorban korosztályának - fontos emberi
értékekről. „Sokszor panaszkodunk, és
közben bele sem gondolunk, hogy ezeknél

a számunkra óriási problémáknál - például
nem a legújabb érintős telefont kaptuk
meg- mennyivel súlyosabb gondjai lehetnek másnak. Egy kicsit erre szeretnék
rávilágítani” – árulta el lapunknak Dóra,
akinek elsőkönyves íróként fő célja az,
hogy a kötet eljusson az emberekhez.
Reméli, hogy művét érdekesnek tartják
majd az olvasók. Nem tervezi a Szorina
c. könyv folytatását, mert szerinte így
kerek a történet. Mindenesetre abban
bízhatunk, hogy a jövőben találkozunk
írásaival a könyvesboltokban, hiszen nagy
álma, hogy író legyen, bár nem csak erre
alapozza életét. Mi szép sikereket jósolunk
az ifjú szerzőnek ezen a pályán, ehhez
pedig az újság hasábjain keresztül kíván
szerkesztőségünk sok erőt és kitartást!

helyett 612, december hónapban 489
helyett 506 jegyet vásároltak vendégeink, s nőtt az eladott bérletek száma
is. Ezen felül az uszoda a 3 hónap alatt
összesen 3853 főt - főként iskolásokat
- térítésmentesen is kiszolgált. Bár a
fejlesztések szükségszerűen a jegyek
árának változásával is jártak, de a szolgáltatások színvonalának emelkedésével
azok megtérülni látszanak, és egyre
több pihenni vágyó választja az uszodát – tette hozzá az igazgató.

Nézzünk körül!
Időszakos kiállítások a
városban
A hideg és lehangoló időjárás sokakat marasztal otthon, pedig számos
kulturális program várja az érdeklődőket Vácott februárban is, ráadásul
nem is kell messzire menni. Vegyük
például a kiállításokat, melyekben
télen sem szűkölködik a város! Januárban nyílt Fekete István fotográfus
kiállítása Ősidők jelei címmel a városi könyvtár galériájában, majd a
Magyar Kultúra Napja alkalmából
Molnár László József Munkácsy-díjas
graﬁ kusművész mutatta be munkáit
a művelődési központban. Monos
József festőművész emlékkiállítására is sokan ellátogattak a Káptalan
utcában található Modern Művészeti
Gyűjteménybe, ahol a magyar tájak
szépségét és gazdagságát ábrázoló képeket tekinthettek meg a művészetek
kedvelői. Az említett galériák február
közepéig, illetve végéig nyitva állnak
a látogatók előtt. Ha pedig jobban
körülnézünk, látni fogjuk, hogy ezek
a tárlatok csak egy része azoknak,
amelyeket megtekinthetünk, hiszen
több más állandó és időszakos kiállítás várja év közben a képzőművészet
szerelmeseit a városban.

Február 17. vasárnap, 15:00

Családi nap
a farsang jegyében
az Iszkiri együttessel
Élőzenés gyermekkoncert óvodás
és kisiskolás gyermekeknek. Az
együttes saját dalai mellett ismert,
klasszikus gyerekslágereket,
feldolgozásokat is játszik (100
Folk Celsius, Halász Judit, Gryllus
Vilmos, rajzﬁlmslágerek).
A belépőjegy ára: 300 Ft
További programok: kézműves
foglalkozások, PeTimi Társaság
farsangi kalandparkja és táncház
a Váczi Néptáncegyüttessel.

Február 20. szerda, 10:00

Február 23. szombat, 15:00

FILMKLUB

Farsangtól húsvétig a
Tükrös zenekarral

Egy régi-régi dal mesél…

Február 15. péntek

Népzenei bérlet óvodás és
kisiskolás gyermekek részére.
A bérlet ára: 1000 Ft,
a belépőjegy ára
előadásonként: 500 Ft

Február 20 szerda, 18:00

Közkívánatra!
Dés LászlóGeszti Péter-Békés Pál:
A dzsungel könyve
musical két részben a Sziget
Színház előadásában. Főbb
szerepekben: Mohácsi Márk,
Pintér Tibor, Várﬁ Sándor, Bencze
Sándor, valamint a Sziget Színház
tánckara és musicalstúdiójának

Zenés nosztalgiadélután a Százszorszép nótaklub szervezésében.
Szerkesztő: Fabi Anikó
A belépőjegy ára: 400 Ft

„Női szemmel férﬁszemmel”.
Valentin-napi ﬁlmvetítés
18:00: 500 nap nyár

Február 28. csütörtök, 19:00

(amerikai romantikus vígjáték)
20:00: Amelie csodálatos élete
(francia-német romantikus vígjáték)
A belépőjegy ára a két
vetítésre: 400 Ft, egy
vetítésre: 300 Ft.

Szabó Magda: Abigél

növendékei. Koreográfus: Patuzzi
Mónika. Rendező: Pintér Tibor
A belépőjegy ára
elővételben: 1800 Ft, az
előadás napján: 2100 Ft

Színmű hat képben. Színpadra
alkalmazta: Barnóczky Ákos és
Bánfalvy Ági. Főbb szerepekben:
Trokán Péter/Szabó Sipos Barnabás,
Csöngedi Nikolett, Lengyel Ferenc/
Schlanger András/Harmath Imre,
Gubás Gabi/Fábián Anita, Bánfalvy
Ági, Németh Kristóf/Farkas Zoltán,
Körtvélyessy Zsolt/Dóczy Péter,
Száraz Dénes, Rátonyi Hajni/Sztárek
Andrea, Harmath Imre, Kiss Ramóna.
Rendező: Szikora János
A belépőjegy ára
elővételben: 3300 Ft, az
előadás napján: 3600 Ft

Katona Lajos
Városi Könyvtár
Február 14. csütörtök, 17:00

2013. február 21. péntek, 17:00

Ki mit tud? Elődöntő
2013. február 22. péntek, 17:00

Ki mit tud? Középdöntő
2013. február 23. szombat, 19:00

Ki mit tud? Döntő

Fiatal képzőművészek
az Ipolyon innen és túl
(csoportos kiállítás)
Helyszín: könyvtárgaléria
A belépés díjtalan!
Február 19. kedd, 10:00-17:00

Mesemaraton
Gárdonyi Géza születésének
150. évfordulója alkalmából
A belépés díjtalan!
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HAJRÁ VÁC!

HASZNOS

Kézilabdásaink
SPORT felemás szereplése januárban
Újabb két
elismerés
évzárásra
Előző lapszámunkban beszámoltunk néhány olyan
elismerésről, amelyeket
2012-es teljesítményükkel
a váci sportolók érdemeltek ki. Lapzártánk után
további két díj átadására
is sor került.
A Magyar Távirati Iroda felkérésére
a magyar sportági szakszövetségek minden esztendő végén megnevezik sportáguk legjobb sportolóit. Az evezősöknél
a férﬁak mezőnyében Galambos Péter, a
Vác Városi Evezős Club versenyzője lett
a legjobb, aki 2010 után másodszor nyerte el a címet. Az evezős hölgyek között
korábban ugyancsak kétszer nyert Péter
klubtársnője, dr. Szabó Katalin is.

A Magyar Labdarúgó Szövetség
Pest Megyei Igazgatóságának évértékelő ünnepségén különböző díjak és
elismerések átadására is sor került.
Az 1997-ben alapított „Pest megye
labdarúgásáért” kitüntetésben nyolc
sportember részesült, köztük Belák
Gyula, a Vác Városi Labdarúgó Sportegyesület klubigazgatója.

Sportelőzetes
Jelölések:
Női kézilabda KEK
Női kézilabda NB I
Férﬁ kézilabda NB I
Váci NKSE
02.09. szo. 16:00 – Podravka
02.15. p.

18:00 Cegléd – VKSE

NKSE
02.16. szo. 18:00 Váci
– Kiskunhalas
02.20. sze. 18:00 VKSE – Orosháza
02.23. szo. 18:00 Váci NKSE – Érd

Az új esztendő első hónapjában lapzártánkig a váci csapatok közül csupán a Váci
NKSE lépett több alkalommal pályára. Kövessük időrendi sorrendben szereplésüket!
Még az óév utolsó előtti napján a
fővárosban volt kötelezettsége NB I-es
női kézilabda csapatunknak. Gulyás
István tanítványai nem sziporkáztak,
de végül második félidei teljesítményükkel magabiztosan, 26-20-ra nyertek. Sajnos a mérkőzésnek szomorú történése is akadt: a válogatott Klivinyi
Kinga bal kezének középcsontja eltört,
így csak februárban kapcsolódhat be
ismét az edzésmunkába.
Az alapszakasz első körének záró
fordulójában a mieink sokkal jobb produkcióval örvendeztették meg szurkolóikat. A ﬁatal veszprémi csapatot remek
védőmunkával, fölényes gólkülönbséggel, 32-17-re sikerült legyőzni, ezzel
biztosítva féltávnál a dobogós helyezést.
(Örömteli, hogy a klub utánpótlás csapatai is nagyszerűen helytállnak, hiszen
az iﬁk a bajnokság ezen szakaszában az
élen álltak, míg a juniorok a felnőttekhez hasonlóan harmadikok.)
Következett a második helyen álló
Fradi elleni hazai rangadó. Az első
félidőben igen hullámzó teljesítményt
nyújtó csapatunk a hajrában már csak
lefaragni tudott a hátrányából, és végül
27-25-ös vereséget szenvedett.

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

Ezt követően sem kaptak pihenőt a
váciak, hiszen Székesfehérvárra kellett
utazni, ahol a piros-kék hölgykoszorúnak szinte emberemlékezet óta nem
volt sikerélménye. Most sem! Csapatunk értékelhetetlen első félidő (19-10)
után csak a mérkőzés első perceiben
összeszedett hatgólos hátrányig tudta
kozmetikázni az eredményt, így végül
31-25-ös sima vereséget szenvedett egy
nem túl erős ellenféltől.

Sorozatunk utolsó állomása a Debrecen elleni hatvan perc volt. Sajnos
itt sem ment jól a játék a mieinknek,
de legalább megszerezték a papírforma győzelmet. A 26-22-es sikerhez ezúttal szélsőink tették hozzá
a legtöbbet.
A Váci NKSE együttesére a következő hetekben is rendkívül zsúfolt
program vár. Ezt Sportelőzetesünkben
láthatják kedves Olvasóink.

Focistáink is elkezdték az alapozást Bronzérmet
Január első teljes hetében kezdte el a felkészülést a febru- szerzett Noé
ári kupacsatákra, illetve a március elején esedékes bajnoki
Zsombor
rajtra a Dunakanyar-Vác NB II-es labdarúgó együttese.
A csapat fokozatosan erősödő terhelést kap, és már az első tesztmérkőzéseken is túlvan. A következő évi,
egycsoportos másodosztályban való
indulási jogot jelenlegi helyezésének
megőrzésével vagy annak javításával
kívánja biztosítani az együttes. A keretből időlegesen hiányzik három játékos.
Berki István (mezszáma: 10), Király
Patrik (mezszáma. 19) és Króner Martin
(mezszáma: 2) ugyanis tagja annak az

Polgármesteri
fogadóóra

NB II-es magyar válogatottnak, amely
január második felében Törökországban
edzőtáborozik. Utóbbi játékos mellett
Dombó Dávidot és Papp Kristófot az
U-21-es válogatottba is meghívták.
A gárda tervezett felkészülési menetrendje a www.vac.hu címen elérhető
hivatalos városi honlapon is megtekinthető, ahol folyamatosan beszámolnak
majd a játékoskeret alakulásáról és a
felkészülési mérkőzésekről is.

Két számban állt rajthoz
Vass Péterrel párban az
Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon Noé Zsombor. A mérleg: bronzérem
és 5. hely.
A négy sportágban – kajak-kenu,
súlyemelés, triatlon és úszás – a 14-18
éves korosztály számára megrendezett világversenyen a Váci Hajó SE
sportolója a dunafüredi Vass Péterrel
előbb a kajak párosok ezer méteres
számában indult. A viadalon a mieink bronzérmet szereztek. Másnap
a sprintszámban kétszáz métert kellett megtennie a mezőnynek, és ez
a másik magyar duónak sikerült a
leggyorsabban. Utánuk három hazai páros ért célba, míg a mieink
ötödikek lettek.

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

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: 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

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
2013.02.10. • 2013.02.20
Deákvári gyógyszertár | 2600 Vác, Deákvári főtér 30. | 27/510-805
2013.02.11. • 2013.02.21.
Központi gyógyszertár | 2600 Vác, Köztársaság út 23. | 27/501-630
2013.02.12. • 2013.02.22.
Vácz Remete gyógyszertár | 2600 Vác, Magyar u. 3. | 27/305-997
2013.02.13. • 2013.02.23.
Gyöngyvirág gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi utca 3. | 27/303-343
2013.02.14. • 2013.02.24.
Duna gyógyszertár | 2600 Vác, Deres u. 2. | 27/501-415
2013.02.15. • 2013.02.25.
Kisváci Szent Gellért gyógyszertár | 2600 Vác, Papp Béla u. 10. | 27/306-190
2013.02.16. • 2013.02.26.
Váci Levendula gyógyszertár | 2600 Vác, Sas u. 1/a. | 27/301-367
2013.02.17. • 2013.02.27.
Benu Gyógyszertár Vác | 2600 Vác, Zrinyi u. 9. | 27/501-385
2013.02.18. • 2013.02.28.
Fekete Kígyó gyógyszertár | 2600 Vác, Széchenyi u. 37. | 27/312-338
2013.02.09. • 2013.02.19.
Alsóvárosi gyógyszertár | 2600 Vác, Zöldfa u. 1. | 27/311-157

Születések:
Kellner István és Bacskai Andrea
gyermeke: István, Dr. Simora Csaba és
Szalatnyai Tímea gyermeke: Konrád,
Jakab János és Radó Brigitta gyermeke:
Hanna, Dudás Norbert és Hevesi Rita
gyermeke:
Szebasztián,
Kapornai
Gábor és Szűcs Lívia gyermeke: Hanna
Lívia, Gembolya Csaba és Gulyás Csilla
gyermeke: Oszkár, Hegedűs Tamás és
Turza Barbara gyermeke: László József,
Nagyházi Attila és Záhorszki Edit
gyermeke: Linett Anna, Csányi János és
Sleng Mónika gyermeke: Rebeka, Dr. Pap
István és Huszár Anita gyermeke:
Sebestyén, Varga Tamás és Pál Esztella
gyermeke: Iringó, Mjazovszky Ákos és
Kosztyán Márta gyermeke: Léna, Szénási
Ákos és Sas Barbara gyermeke: Zalán
Balázs, Fieszl András és Schlenk Magdolna
gyermeke: Dávid, Revóczi Kálmán és
Fejes Kata gyermeke: Kálmán, Lakatos
Gábor és Bakondi Adrienn gyermeke:
Csenge, Cseke Bence és Kiss Krisztina
gyermeke: Luca Boglárka, Endrész Zsolt
és Márkus Krisztina gyermeke: Boldizsár,
Kiss Géza és Zsolnai Gabriella gyermeke:
Luca Zselyke, Márta István és Falat
Katalin gyermeke: Bejke, Gyurcsok Csaba
és Kapusi Melinda gyermeke: Dorina.

Házasságot kötöttek:
Szedmák Attila és Lénárd Nikoletta,
Nagy Imre és Szathmáry Szilvia,
Szabó Sándor és Bugyi Ildikó, Nyári

Zsolt és Tábori Fruzsina, Traupert
János László és Horváth Ágnes,
Mészáros Attila és Schuszter Klára
Hermina, Lang János és Széles Andrea.

Halálesetek:
Bolka István (1939), Tóth Mihályné sz:
Tóth Klára (1932), Varga Miklós (1930),
Monos József (1932), Czinege Ferenc
(1960), Bölkény Katalin (1945), Szász
Zoltán (1919), Nagy Csabáné sz: Garai
Erzsébet (1950), Fleischinger György
(1945), Horváth Jánosné sz: Kuris Anna
Lívia (1925), Kovács Levente (1956),
Körmöndi Béláné sz: Dobos Elza (1927),
Reményi Lászlóné sz: Hulán Erzsébet
(1926), László Árpád (1942), Filip
János (1935), Várkonyi László Nándor
(1947), Szégner Andrásné sz: Schmidt
Erzsébet (1931), Bolka Istvánné sz:
Zomborka Mária (1927), Galaczi Tibor
(1951), Szarkáné Rőder Anna Mária
(1944), Kálmán Edgár László (1959),
Kiss Béláné sz: Bod Irén (1918), Nábelek
Istvánné sz: Szűcs Terézia (1943), Sipos
Gábor (1953), Mészáros István (1932),
Hajdu Pálné sz: Drabant Szerén (1921),
Balogh Sándor György (1954), Gémes
Tibor (1960), Matus József (1924), Nyéki
László (1939), Ádám László (1954), Parti
Imre Tibor (1930), Góczán Miklósné sz:
Kiss Zsuzsanna (1940), Rába Lajosné
sz: Balázs Erzsébet (1933), Bachát
Istvánné sz: Mesterházy Ida (1922),
Bokor Ernő Pál (1948).

Lapzártakor:

A város fejlődéséért!
Az elmúlt esztendőben a nehéz gazdasági helyzet ellenére, több kiemelt fejlesztést is sikeresen hajtott végre a város.
Lezárult a Főutca- Főtér program Vác
történelmi belvárosának és több közösségi terének megújulását eredményezve,
ezzel megteremtve annak lehetőségét,
hogy további fejlesztésekkel, kulturális attrakciók kialakításával több napos
turisztikai célponttá váljon városunk.
Ilyen kulturális attrakció lesz várhatóan
a helytörténeti kiállítás, melynek első
lépéseként a képviselőtestület döntött a
Tragor Ignác Múzeum városi kézbe vételéről, de ugyanezen cél érdekében történt
a Vác és Környéke TDM Nonproﬁt Kft
megalapítása is, mely a 2012-es évben
közel 50 millió forint uniós támogatást

nyert el. A program következő állomása
a város két meghatározó értékének, a történelmi belvárosnak, és a Duna korzónak
összekapcsolása, mellyel kihasználható
az Európában is egyedülálló aktív városDuna kapcsolat.
A másik nagy horderejű fejlesztés a
kórház rekonstrukció melynek köszönhetően a Jávorszky Ödön Kórház teljesen megújult, fejlettebb körülmények
között tudja fogadni betegeit.
A 2013-as év új, az eddigiekhez hasonlóan fontos beruházással indul. A
nagy körültekintést igénylő előkészületek után úgy döntött a városvezetés,
hogy uniós pályázaton indul a közvilágítás teljes rekonstrukciója érdekében. A
nyertes pályázat esetén Vác teljes köz-

világítása megújul, valamint a Madách
Imre Művelődési Központ új homlokzati
szigetelést, nyílászárókat kap, és teljes
energetikai gépészete felújításra kerül.
A két beruházás tervezett összköltsége
683.434.851 Ft, melyből 102.515.228 Ft önerőt kell a városnak vállalnia. Júliusban
már döntött a testület a fejlesztés elindításáról melynek kapcsán 130.000.000
Ft önerőt el is különített erre a célra.
A fejlesztés elindítását egyedül a Pro
Urbe frakció nem támogatta.
A fejlesztésről Pető Tibor alpolgármester urat és Dr. Bánhidi Pétert a Pro
Urbe frakció-vezetőjét kérdeztük.
Pető Tibor: Ez a fejlesztés az egész
várost pozitívan érinti. A közvilágítás
a jelentős energia megtakarításon és

komfortérzet javításán túl a közlekedés
biztonságát, és a közbiztonság javítását
is szolgálja, hiszen megteremti a térﬁ gyelő kamerarendszer kiépítésének
fénytechnikai alapjait is. A Madách
Imre Művelődési központ pedig mind
energetikailag, mind külső megjelenésében megérett egy rekonstrukcióra.
Azt, hogy e fejlesztést a Pro Urbe frakció nem támogatta, nem kívánom minősíteni. Bízom abban, hogy a jövőben
a személyes érzelmek helyett valóban
a város érdeke fogja meghatározni a
frakció döntéseit.
Fenti ügyben Bánhidi Pétert, a
Pro Urbe frakció-vezetőjét is megkerestük, kérdésünkre lapzártánkig
nem érkezett válasz.

Tisztelt Váci Ingatlantulajdonosok!
Kérjük azokat, akik eddig még nem vették át a hulladékgyűjtő edényzetüket, hogy azt rövid időn belül tegyék meg! Várjuk érkezésüket a Deákvári fasor 2. sz. alatti telepünkön. Nyitva tartás hétfőtől-péntekig 8 órától 15 óráig. A megfelelő edényzetet ingyenes bocsájtjuk az ingatlantulajdonosok rendelkezésére, csak lakcímkártyát illetve
személyi igazolványt kell bemutatni, és az átvételt aláírással igazolni! Meghatalmazással rendelkezőket is kiszolgáljuk.
A régi Remondisos edényzetek február 15-ig bevonásra kerülnek.
Váci Hulladékgazdálkodási Kft.

