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Nyomásálló, vékonyfalú öntvények – új technológiával
A ceglédi ECSERI Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft folyamatosan fejleszti tevékenységét, és egy új magyar szabadalom alkalmazásával az eddigieknél véko-nyabb falú, ugyanakkor magas nyomástűrő képességű autóipari, gépipari és elekt-romos ipari
alkatrészek gyártását készíti elő, speciális öntési eljárással.
Az Európai Uniós és hazai forrású támogatással a Kft új technológia kidolgozását végzi. A projekt szerint csökkenti az öntésre alkalmas
fémolvadékban, főként alumíniumban a gá-zok és szennyeződések mennyiségét, így az öntvényformába optimális mennyiségű olvadt fém
juttatható. Az így készült öntvényeknek további előnye, hogy kisebb tömegük ellenére nagyobb nyomást is kibírnak elődeiknél. A kizárólag
magyar tulajdonban lévő cég hosszú kísérletezések után fejlesztette ki a Wolfram alapanyagú osztófejjel működő ideális öntő-berendezéseket, valamint a leginkább anyag- és energiatakarékos gyártási technológiát.
Az ECSERI Kft főként külföldi piacokra, multinacionális cégek megrendelésére dolgozik, de kész a hazai alkatrészgyártók kiszolgálására is
öntvényeivel. A cég stratégiai célja új technológiák, eljárásokat kutatása és alkalmazása, amelyekkel tovább javíthatja termékei minőségét.
A fejlesztés várhatóan 2012. májusban fejeződik be. A cég a munkát elsősorban saját mér-nökei szaktudására alapozza. A feladatot az
ECSERI Kft több mint 120 MFt költségű pro-jekt keretében teljesíti, melyhez 43 MFt támogatást kapott a Közép-Magyarországi Opera-tív
Program keretében.

Kivitelezési munkálatok
és eredmények a Váci
Jávorszky Ödön Kórházban.
KMOP-4.3.1/A-2009-0002
“Kiemelt ellátást biztosító egészségügyi intézmények korszerűsítése”
2012 február elején megkezdődtek a “C” épület patológiai részlegének, az “E” épület első emeletének, az “F” épület, valamint az “A-C-F
épület összekötő folyosójának használatba vételi eljárásai.
A használatba vételi eljárás lefolytatására 2012. Február 8-án került sor.
Az eljárás során a kivitelezési munkálatokkal kapcsolatosan mindent szabályosnak ítéltek meg.
Az ideiglenes használatbavételi engedélyt a management megkapta, mivel nem történt fellebbezés az ügyben, ezért a végleges használatba
vételi engedély megadására 2012. március elején került sor.
Ennek köszönhetően a Kórház az osztályok költöztetését megkezdte. A nővérszálló felújításával az épület használatba vehetővé vált, így az
irányítási feladatokat ellátó szervezeti egységek átköltözhettek, ezáltal az “A” épület és a “H” épület kiürítésre került.
Az “E” épület első emelete már egy korszerűbb kialakításban, komfortosabb kórtermekben fogadja a betegeket.
A szerződésben meghatározott további munkaterületek, az “A” épület, “G” épület, a “H” épület, a kivitelezők részére átadásra került, melyekben a munkálatok februárban elkezdődtek.
Az “E” épületben a felújítási munkálatok folyamatban vannak, a várható átadás 2012. március hónapban várható.
Az eszközbeszerzésekben is előrelépés történt. Ennek során egy korszerű technikai alappal rendelkező új 16 szeletes CT került beszerzésre.
A Kórház rekonstrukciós munkálatainak befejezése, előreláthatólag 2012. Május végére várható.
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HOL
járunk?

K

öszönjük, hogy olvassák lapunkat, mert ez valahol azt is jelenti, hogy érdekli Önöket tágabb
otthonunk a város. Messzebb tekintve az un.
globalizált világban a médián keresztül naponta
milliók és milliók nézik ugyanazt. Egy katasztrófa, egy mérkőzés közvetítése, egy jól kitalált vetélkedő sokszor egymilliárd
ember számára közvetített program. A Váci Hírnök lényegesen
szerényebb vállalkozás, mindössze arra a helyre koncentrál,
ahol olvasói élnek. Azt reméljük, hogy az igazi valóság még
mindig a közelünkben van, nálunk, a családunknál, a szomszéd utcában, a lakóhelyünkön. Ezért szerkesztőségünk az ablakát egy szép tavaszi napon kitárta, hogy érezzük, meghalljuk
a történéseket, melyekből hasznos, esetenként szórakoztató
olvasmányt adhatunk az Önök kezébe. A Váci Hírnök azért az
Önök lapja, mert Önök itt laknak. Itt élők készítik az itt
élőkről és az itt élőknek. Ennél világosabban nehéz megfogalmazni törekvéseinket. A kornak megfelelő köntösben jelenik
meg lapunk, mint látják formailag és tartalmilag is megújult,
kilépve a megszokott keretből. A város életével sokrétűbben
szeretnénk foglalkozni, minél több véleményt akarunk meghallgatni és nyilvánossá tenni. Egy-egy téma feltárásakor nemcsak
tényekre van szükség, hanem mindarra, amibe a valóság
csomagolja: hangulatokra, gesztusokra, szerteágazó emberi és
társadalmi kapcsolatrendszerekre száz meg száz jelre és tünetre.
A változás azért történt, hogy kiszolgáljuk az olvasókat, Vác
polgárait, akiket nem csupán tájékoztatni kívánunk, hanem
bevonni a lapkészítésbe is. Éppen ezért várjuk észrevételeiket
és témajavaslataikat; Önök miről olvasnának szívesen, milyen
ügyek foglalkoztatják a munkahelyen, otthon, baráti beszélgetésekben, vagy épp a köztereken? Valamennyi postaládába
bekéredzkedünk. Örömmel és várakozással adjuk kezükbe a
lapot, a megújult Váci Hírnököt. Örömmel, mert mindig szép
és izgalmas dolog egy új kalandba, vállalkozásba belefogni.
Várakozással, mert hiszünk benne, hogy ez a szándék és a
munka elnyeri az olvasók tetszését.

 Annyi biztos, hogy Vácon, de a helyszín pontosabb meghatározását Öntől várjuk. A helyes megfejtők között ajándékot
sorsolunk. Ha tudja a választ, írja meg nekünk mailen, vagy levélben, az estv@estv.hu vagy a 2600 Vác, Kossuth u. 21. címek
valamelyikére. Köszönettel: Váci Városimázs Kft.
Cservenák Péter gyújteményébôl
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Delegációk Vácon
Nagyköveti látogatás
Városunkba látogatott Ilan Mor, Izrael állam magyarországi nagykövete. A diplomatát fogadta Fördős
Attila polgármester.
A városházi megbeszélésen – amely során szóba került városunk gazdasági helyzete, az itt
lakó zsidó polgárok élete és Givataym, izraeli testvérvárosunkkal meglévő kapcsolat fejlesztése is - jelen
volt Vác két alpolgármestere, Pető Tibor és Mokánszky
Zoltán, továbbá dr. Varga Lajos segédpüspök, Németh
Zoltán, a Váci Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke és Turai János, a Váci Zsidó Hitközség elnöke is.
Ilan Mor ezt követően megtekintette a Zsinagógát,
majd látogatást tett a Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégiumban. A nagykövet
váci látogatása a Székesegyházban ért véget. Givatayim
Izrael fővárosának, Tel Avivnak elővárosa. A várost
1922-ben alapították, lakossága 60 ezer fő. A város nevének jelentése „két domb”.

Államtitkári vizit két
középiskolában

 Két váci középiskolát is meglátogatott
Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára.
A vendégeket előbb a Király Endre SZKIban fogadta Imre Zsolt igazgató, aki az iskola vezetőivel közösen bemutatta az intézményben folyó szak- és gyakorlati
képzéseket és tájékoztatást adott a jövőbeli elképzeléseikről. Ezt követően Czerván

György rövid látogatást tett a Táncsics
Mihály Mezőgazdasági Szakképző intézetben is. Az államtitkár az ismerkedés
során kifejtette: „Magyarország számára
elengedhetetlenül fontos a jövő szakembereinek képzése minden ágazatban egyaránt. A szakképzés erősítése ezért a kormány programjában is kiemelt célként
szerepel. Mindezek megvalósításában jelentős szerepe van a felkeresett váci iskoláknak is, ezért szívesen fogadtam a meghívást.”  

Nyílt nevelőtestületi
ülés a Madáchban

 Nyílt nevelőtestületi ülést szervezett a
Madách Imre Gimnáziumban az intézmény igazgatója. Salamon Tamás az új
oktatási törvény kapcsán hívta meg a közoktatásért felelős helyettes államtitkárt,
Gloviczky Zoltánt aki a váci pedagógusok
által feltett kérdésekre adott választ.

Vendégek német
testvérvárosunkból
Thorsten Frei főpolgármester veze-

tésével március 27-én, háromnapos
látogatásra Vácra érkezett német
testvérvárosunk, Donaueschingen
delegációja, akiket Fördős Attila
polgármester fogadott.

Finn vendégek
városunkban
A Váci Értelmiség Klub szervezésében Finnország függetlenségének 95. évfordulója és a Kalevala
napja tiszteletére rendeztek ünnepséget a Madách Imre Művelődési Központban
Az eseményen jelen volt Jari Vilén Finnország
magyarországi nagykövete, aki az eseményen
kívül is eszmecserét folytatott városunk polgármesterével. A szervezők nevében Boda Mária
üdvözölte a megjelenteket, majd Izsóf Balázs gitárjátéka után Fördős Attila polgármester idézte fel
Vác és Finnország kapcsolatait. Köszöntőjében Jari
Vilén többek között magyarországi és váci élményeiről beszélt. Az ünnepségen előadást tartott Martti
Turtola történészprofesszor, aki egy magyar származású finn felderítő ezredes életét és tevékenységét elevenítette fel.

Esélyegyenlőségi
Program

 Vác Városa elkészítette Esélyegyenlőségi Programját, melynek öt évet átölelő
Akcióterv fejezete összefoglalja a legfontosabb lépéseket. A képviselő-testület
márciusi ülésén elfogadta a Programot,
melynek első feladata az Esélyegyenlőségi Térkép elkészítése. Philipp Frigyes, váci
főépítésze (képünkön) elmondta: „A pontos, napra kész adatok ismerete elengedhetetlen feltétele a konkrét intézkedési
tervnek. Az Esélyegyenlőségi Térkép hivatott feltérképezni a város hátrányos
helyzetű társadalmi csoportjait, különösen a mélyszegénységben élőket, a romákat, a fogyatékos személyeket, idős embereket, a gyerekeiket egyedül nevelőket.”
Kérdezőbiztosok bevonásával, a felmérés
akkor eredményes, ha az érintettek őszintén válaszolnak a feltett kérdésekre. Az
adatszolgáltatás önkéntes és a személyiségi jogokat szem előtt tartva kerül sor azok
feldolgozására. Az illetékesek kérik az
érintett személyeket, segítsék munkájukat. Ez elsősorban az ő érdekeiket szolgálja. A város honlapján (www.vac.hu) rendszeres információkat tesznek közzé az
Esélyegyenlőségi Térképpel kapcsolatban.

Aktuális a szemétdíj
befizetése

 Március második felében érkezett meg
a váci háztartásokba a januárra és febru-

A vendégek hivatalos köszöntésén jelen volt városunk
két alpolgármestere, Pető Tibor és Mokánszky Zoltán,
testvérvárosunkból pedig Ernst Zimmermann - Vác
díszpolgára, Donaueschingen nemrég nyugalomba vonult hivatalvezetője -, valamint Tobias Butsch jelenlegi
hivatalvezető. Fördős Attila kiemelkedő fontosságúnak és példaértékűnek értékelte Vác és Donaueschingen
kapcsolatát, kulturális területen elért együttműködését. Válaszában Thorsten Frei megköszönve a meghívást, egyetértett polgármester kollégája értékelésével,
és jelezte: az elkövetkezendő tárgyalásokon nyitottak a
kapcsolat további bővítésére, akár a gazdasági területeken is. Német testvérvárosunk delegációjának programjában a továbbiakban több oktatási intézmény meglátogatása, valamint a városunkban működő Zollner
cég felkeresése szerepelt, de donaueschingeni vendégeink megtekintették a Jávorszky Ödön kórházat is.

árra esedékes hulladékszállítási díjról szóló csekk. Ez év elejétől a REMONDIS
Duna Kft. számlázza városunkban a szemétdíjként ismert és a háztartásokra kirótt kötelezettséget. Emelkedett a szolgáltatás ára - a tavalyihoz képest a 120 literes
edényzet után 240, míg a 80 literes után
160 forinttal kell többet fizetni havonta. A
számlák kéthavonta érkeznek. Az illetékesek a mostani számlához egy matricát is
mellékeltek, ezt a tároló edényekre kell
felragasztani és ennek segítségével történik a kukák azonosítása és ürítése.

Az avarégetésről

vos is kedvezményesen adja be a kötelező
veszettség elleni oltás a kutyáknak.
Az akciós veszettség elleni oltás ára
idén 4200 forint körül alakul, a szintén
kötelező féreghajtó tablettáért pedig darabonként kb. 200 forintot kell fizetni. A
kampányoltások időpontjáról az egyes
rendelőkben lehet érdeklődni.

Ovisprogram
az egészségért

 Négy váci tagóvoda nagycsoportosai
vettek részt abban a programban, amely
egy projekt keretében zajló sorozat része-

 Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése a tavaszi időszakban csak március 15.
és április 30. között történhet, vasárnap
kivételével naponta 9-16 óra közötti időpontban. Az illetékesek kérik az időpontok és az égetéssel kapcsolatos szabályok
szigorú betartását. Természetesen, az országos tűzgyújtási tilalom ideje alatt ezen

égetésekre is a szigorúbb követelmények
vonatkoznak. Így az erdőkben, valamint
az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül tilos tüzet gyújtani. A
tilalom kiterjed a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyekre, a közút és vasút
menti fásításokra, valamint a parlag- és
gazégetésre is.

Kötelező eboltás

 Március-április hónapban – a korábbi
gyakorlatnak megfelelően – több állator-

ként az egészséges táplálkozás rejtelmeivel ismertette meg a gyermekeket.
Az „Egészséges életmód program a
Duna-kanyarban” elnevezésű TÁMOP
projekt keretében az eseményt a környezeti nevelés részeként szervezte meg a Vác
Város Környezetvédelméért Alapítvány.
Négy deákvári tagóvodából 10-10 gyermek
és 2-2- óvodapedagógus vett részt a vidám
hangulatú, de egyúttal oktató-nevelő célzattal is megszervezett programon. A
zöldségeket, gyümölcsöket és vitamindús
táplálékokat az ovisok segítségével készítették el, majd kínálták a vendégségbe érkező városvezetőknek.
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Az oldalt szerkesztette Adam Wernke | wernke80@gmail.com

Lakat alatt

 Vácon járva Kováts Veronika és
Baricz Gergő lakattal erősítette meg
szerelmét. A televízió tehetségkutató
versenyéből ismert fiatal énekesek,
örömmel zárták le az első lakatot a
város egyik belvárosi kávézójának falánál. Az angyal formájú rácsra, azóta
már többen is felakasztották szerel-

mindig telt ház előtt ünneplik a győztest, tavaly a Dunakesziről érkezett,
16 éves Kováts Veronikát. Az idei év
nyertese Szabó Bence lett. Az egyedi
énekhanggal megáldott fiatal tehetség
Szentendréről érkezett Vácra és a tavalyi győzteshez hasonlóan 16 évesen
élhetett át felemelő pillanatokat. Bence 5 évet trombitált, majd helyi népdalversenyeken indult és az országos
zsoltáréneklési versenyen vett részt
két alkalommal. Mind mondta, színpadon képzeli el a jövőt és reméli:
„hogy a színházi és az énekes produkciók jól megférnek majd egymás
mellett.”

A víz világnapján
ünnepelt a DMRV

mük zálogát. Kováts Veronika tehetségével korábban a 2011-es Dunakanyar Hangja versenyen tűnt fel, amit
végül meg is nyert. Mint mondta,
mindig nagy szeretettel jön Vácra, hiszen innen indult el karrierje. Miután
sikerült a lakatot a helyére tenni, a
szerelmesek a kulcsot a Dunába dobták, remélve, hogy azt soha senki
nem találja meg.

Talpon maradt Judit

 Közel három millió forintot és kilenc párbajt nyert Patrik Judit váci
énekes, szolfézs tanár a „Maradj talpon!” című televíziós műveltségi vetélkedőn. Juditot már csak egyetlen
egy párbaj választotta el a 25 milliós
nyereménytől, de passzolási lehetőség hiányában inkább nem kockáztatott és talpon maradva elvitte az addig megszerzett összeget. A sokak
által ismert és elismert énekesnő
mind a két játéknapon kitűnően teljesített – mint mondta: gondolatban
már el is költötte nyereményét.

Szabó Bence (16) lett
a Dunakanyar Hangja

 Harmadik alkalommal rendezték
meg Vácon a Dunakanyar Hangja
énekversenyt. A Madách Imre Művelődési Központ színháztermében

 Váci székházában ünnepelte meg a
DMRV Zrt. a Víz Világnapját.
A vállalat a térség ivóvíz-ellátásáért és szennyvíz-kezeléséért felel, a
rendezvény keretében emlékéremmel
ismerte el azokat a kollégákat, akik
több évtizede végeznek értékes szakmai munkát a vízműnél, emellett a
dolgozók által gyűjtött adományokat
is átadták a Szent Anna Karitásznak.
DMRV Zrt. a közelmúltban elnyerte
az európai kiválóság díjat, a vízmű a
minőséget és a környezetvédelmet
szem előtt tartó vállalatpolitikájáért
kapta az európai elismerést.

Gyakoribbak
a gépjárműfeltörések

 Dr. Nagy László r. alezredes kapitányságvezető tájékoztatása szerint
Vác területén a közelmúltban több
esetben bűncselekmény érte azokat,
akik nem óvták értékeiket megfelelő
módon. Bűnmegelőzés céljából a lakosságot kérik, hogy a gépkocsit minden esetben zárják le és az utastérben
ne hagyják látható helyen az értékeiket. Különös odafigyeléssel járjanak
el, a temetők, az óvodák, az iskolák és
a művelődési ház környékén. Ne
nyugtassa meg az állampolgárokat az
a tudat, hogy csak rövid ideig hagyják őrizetlenül értékeiket, figyelmeztet a rendőrségi közlemény.

Gyakori tűzesetek

 A március 11-től érvénybe lépő országos tűzgyújtási tilalom ellenére a
hónap második felében nagyon sok
helyre riasztották az immár állami
fenntartású tűzoltó egységeket.
A Nemzeti ünnep hosszú hétvégéjén a váciakat például több mint ötven
esetben riasztották. A többnyire mezőgazdasági területeken felcsapó
lángnyelvek szerencsére emberi életben nem okoztak kárt, de az anyagi
veszteségek jelentősek. Az illetékesek
felhívják a figyelmet arra, hogy a tűzgyújtási tilalom hatálya alatt a szabályozást megsértőket százezertől hárommillió forintig terjedő bírsággal
is sújthatják.

Nyílt nap

 Több civil szervezet összefogásával rendeztek nyílt környezetvédelmi
napot városunkban.
A Madách Imre Művelődési Központban a Göncöl Alapítvány, a
Magosfa Alapítvány, a Magyar Természetvédelmi Egyesület Börzsönyi Szervezete és a Magyar Kerékpáros Klub
tartott előadásokat a fiataloknak.
A Magosfa Alapítvány internetes feladatokkal, a Göncöl Alapítvány interaktív előadásokkal igyekezett felhívni a gyerekek figyelmét a fenntartható
fejlődés problémájára és a tudatos vásárlás fontosságára. A nyílt nap egyik
különlegessége volt, hogy az Artventura kiállítást vak tárlatvezető mutatta be az érdeklődőknek.

Anna néni köszöntése

 Hrncsjár Ferencné Anna nénit 90.
születésnapján Fördős Attila, Vác város polgármestere és Bartha Gyula, a

rejlik, hogy a 15 kortárs alkotóművész
provokatív műtárgyait emberi erővel,
azaz állványokra szerelt kerékpárok
segítségével világítják meg. Az utazó
kiállítás egyedülálló a maga nemében, hiszen a művészet eszközeivel
kívánja felhívni a társadalom figyelmét a környezettudatosságra

Közlekedésbiztonsági
kupa − megyei döntő

 Kilencedik alkalommal szervezte
meg a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága a Közlekedésbiztonsági Kupát
Vácon. A kerékpárosoknál idén Rudas Kristóf Vácról, a segédmotorosoknál Nagy Ádám Monorról, míg
személygépkocsis
kategóriában
Vincze Miklós Szobról bizonyult a
legjobbnak, így Pest megyéből ők
hárman vehetnek részt az országos
döntőn április 11-és 13. között Hajdúszoboszlón.  

Meláth Attila és a MIMK
kapott elismerést

hivatal szociális osztályának vezetője
a miniszterelnök által aláírt oklevéllel
és virágcsokorral köszöntötte. A köszöntőn Anna néni leányán és unokáján kívül megjelentek a barátnők is. A
jelenlévőket az ünnepelt két szép
verssel örvendeztette meg.

 „A Fogyatékossággal Élő Váci
Emberekért” díjra a testület egyéni
kategóriában Meláth Attila (képünkön) baptista lelkészt, közösségi díjra
pedig a Madách Imre Művelődési
Központot jelölte. A hagyományoknak megfelelően e kitüntetést a városunkban szervezett Regionális Esélyegyenlőségi Nap keretében adják át,
melyet ebben az évben 2012. június
elsején rendeznek meg. „Több közösségi kitüntetést kapott már az intézmény de – úgy érzem – ez a mostani
elismerés kifejezi a munkánknak azt

Meghívó mammográfiára

 A Vácott lakó, 45-65 év közötti hölgyek, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót
kapnak
mammográfiás
szűrővizsgálatra.
A vizsgálat helye: Jávorszky Ödön
Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér
1-3. tel.: 06 (27) 620-620/1436. Kérjük,
tegyen eleget meghívásunknak, vegyen részt Ön is a mammográfiás
szűrővizsgálaton! A szűrővizsgálat
térítésmentes. Információ: Budapest
Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve tel.: 06
(1) 465-3823 A lehetőség adott! Éljenek
vele!

Környezetvédelem
– másképpen

 Az Artventura elnevezésű környezetvédelmi kiállítás Budapestről kiindulva a második állomásként érkezett Vácra. A Madách Imre
Művelődési Központban március végéig megrendezett rendhagyó tárlat
az energiatudatosság jegyében jött
létre. A tárlat különlegessége abban

a megbecsülését, amire nem is gondolunk akkor, amikor odaállunk a fogyatékkal élők programjai mellé, és
igyekszünk segíteni az intézmény
adta lehetőségeinkkel. Számunkra ez
természetes, de tudjuk, hogy sokat
jelent a résztvevőknek, és ezért nekünk is nagyobb az örömünk, ha jól
sikerül a közös programunk – nyilatkozott lapunknak az elismerésről
Iványi Károlyné (MIMK) igazgatónő.
Meláth Attila megkeresésünkre a következőket mondta: “Különleges élmény az életemben, ha fogyatékkal
élőkön segíthetek. Sokszor éppen az ő
hallatlan élni akarásuk adott nekem
is plusz energiákat. Jó velük együtt
lenni. Örömük pedig mindig őszinte,
ami nekünk épeknek nem mindig
adatik meg... Ebben példákká lettek
nekem!”

6 | Váci Hírnök | 2012. április | XIII. évfolyam 3. szám

Önkormányzati híradó

Ülésezett a testület

Szavaztak a képviselők a bölcsődei díj
összegéről, módosították a szervezet működési szabályzatát,
május elsejével átveszi
az állam a kórházat, a
feltételekről megkezdődtek az egyeztetések. A nyolc órán át
tartó ülésen arról is
szó esett, hogy márciusban a tervezetthez
képest kevesebb iparűzési adó folyt be a
város kasszájába, ezért
a grémium alternatívákat dolgoz ki arra
az esetre, ha rosszabbodna a város gazdasági helyzete.
Döntés született
a bölcsődei díjról

 Az áprilistól hatályos bölcsődei személyi térítési díj
napi 712 forint. A törvényi
változások miatt az önkormányzati fenntartású bölcsődék már nem számolhatják
bele a rezsiköltséget a személyi térítési díjba, így a kieső
bevételt a gondozási díjjal
tudják kompenzálni. A kalkulációk szerint a kedvezményben nem részesülő, teljes ellátást igénylő váci
családoknak a korábbinál
3700 forinttal kell majd többet fizetni havonta a bölcsődei ellátásért. A személyi térítési díj azonban nem lehet
több, mint az egy főre eső
nettó jövedelem 25%-a.

Módosította
a testület
a szervezet
működési
szabályzatát

 A törvény szerint félévente kell az SZMSZ-t a grémiumnak felülvizsgálnia, de a
szabályzat -egy kis csúszással- most került a képviselők
elé. Az ellenzék javaslatait befogadta a polgármester, ezért

erről nem kellett külön szavazni. A baloldal nem támogatta azt a javaslatot, hogy a
napirendek után kerüljön sor
a képviselői kérdések megjelenítésére, a többség viszont
elfogadta az elképzelést.

Kevesebb
a bevétel

 A város likviditásáról szóló napirendből kiderült, hogy
a márciusra tervezett bevételekből, így például az iparűzési adóból, a tavalyihoz
képest kevesebb pénz érkezett. Azt sem tudni egyelőre,
hogy a kormány jóváhagyja-e
majd az 1 milliárd forintos
fejlesztési hitelt, ezért arra
jutottak a képviselők, hogy a
nehezen tervezhető pénzügyi
helyzet miatt különféle alternatívákat dolgoznak ki egy
lehetséges válság kezelésére.

Mélygarázs

 A mélygarázzsal kapcsolatos beszámolóból kiderült,
hogy a finanszírozó bank kedden kérdéseket küldött az önkormányzatnak, a város ezek
megválaszolását követően ismét kész a tárgyalásokra.

Buszközlekedés

 A városi buszközlekedés
is témája volt az ülésnek. A
Volán ugyanis szeretné szerepeltetni a várossal kötött
szerződésben az inkasszójogot. A közlekedési társaságnak idén kevesebbet, havi
nettó 2,7 millió forintot fizet
az önkormányzat, így tudja
300 forintos jegyárak mellett
vállalni a Volán a szolgáltatást. A képviselők az inkas�szójog miatt úgy döntöttek,
tovább egyeztetnek a Volán-

nal. A testületi ülésen azonban az is elhangzott, hogy a
városi buszközlekedést megújító pályázat újabb fázisához
érkezett. Ezek szerint, ha sikerül elnyerni a támogatást,
akkor kisebb, elektromos buszokkal oldja majd meg a lakosság városi közlekedését az
önkormányzat.

A kórházat
átveszi az állam

 A zárt ülést követően
Fördős Attila polgármester
sajtótájékoztatóján kiderült: a
tárgyalásoknak köszönhetően sikerül előrehozni a kétmilliárdos adósságot görgető
Jávorszky Ödön kórház állami kézbe adását (május 1.)
Azt a későbbiekben vizsgálná
meg a testület, hogy milyen
feltételekkel
lehetne
a
járóbeteg ellátást ismét önkormányzati kézbe venni.

Napirend előtt:

 dr. Schmuczer Istvánné a
Nagy Versmondás címmel
megrendezendő
országos
rendezvény részleteit ismertette.
Csereklye Károly a szemétszállító cég munkáját kritizálta, majd felhívta a figyelmet, hogy a belvároson kívül
más területeken is szükség
volna fejlesztésekre.
Kiss Zsolt a Polgármesteri
Hivatal politikai függetlenségére kérdezett rá a március
15-i ünnepségek kapcsán.
Kriksz István indítványára a
jövőben szankcionálást von
maga után a bizottsági és testületi tagok igazolatlan hiányzása.
A folytatásban a személyes
gondoskodást nyújtó szociá-

lis és gyermekjóléti ellátások
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról döntöttek.
A szociális ellátás díjai 7-10
%-os mértékben emelkednek,
és bevezetésre kerül a bölcsődei gondozási díj. Módosították a közművelődési tevékenység helyi feladatairól
szóló önkormányzati rendeletet is. A Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum beszámolója és a likviditási jelentés
megtárgyalása után a mélygarázzsal kapcsolatos polgármesteri, illetve a holding tevékenységével
összefüggő
ügyvezetői beszámoló következett.
Ingatlanügyek és a közösségi
közlekedéssel összefüggő előterjesztést követően az esélyegyenlőségi programról és az
idei ellenőrzési terv módosításáról született döntés. A
nyílt ülés záró részében a testület úgy döntött, hogy nem
támogatja a testvérvárosi
kapcsolat felvételét a szlovákiai Jólész községgel. Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete április 26-án
tartja következő ülését.

Márciusi
interpelláció
és kérdések

 Dr.Bóth János interpellációjában a bizottsági és testületi ülések zártkörű tanácskozásainak
gyakoriságát
kifogásolta, kiemelve a kórházi önkormányzati biztos
havi jelentéseinek nyilvánosságtól való elzárását.
Fördős Attila polgármester
válaszában többek között elmondta: a biztosi jelentés az
önkormányzati törvény előírásai alapján kerül zárt ülésen megtárgyalásra. Az inter-

pelláló nem fogadta el a
választ, a testület többsége
azonban igen.
Dr. Bóth János a református
egyháznak adott hitelről, a főtérre történő behajtási engedélyek kiadásáról és egy régiós
lapban
megjelent
polgármesteri
nyilatkozat
részletéről kérdezett.
Dr. Váradi Iván Attila a körzetében, a közbiztonság javítása
érdekében nyújtott segítségért
mondott köszönetet, majd egy
Damjanich téri üres telek sorsáról érdeklődött. Végül az általános iskolások beiratkozására hívta fel a figyelmet.
Csereklye Károly a választókörzetében tapasztalt problémákat sorolta, a holding felé
intézve kéréseit, továbbá újra
szorgalmazta a postaládák utcai kihelyezését.
Kiss Zsolt a Rádi úti szociális
lakások gondjait említette,
majd panaszolta, hogy a játszóterek nincsenek rendszeresen takarítva. Szorgalmazta a
fűnyírások korábbi gyakoriságának növelését.
Balkovics Péter a főutca projekt maradék térkövei egy részére nyújtotta be igényét.
Kérte, hogy a váciak legalább
a saját ingatlanuk közelében
önerőből tartsanak rendet.
Mokánszky Zoltán a bűncselekmények elszaporodása miatt a rendőrség kérését olvasta
fel. Majd a dohányzás elleni
tilalom kapcsán az egyik középiskola tanulóinak csoportos közterületi dohányzása
miatt kialakult helyzet megszüntetését kérte.
Dr. Schmuczer Istvánné a kórházhoz vezető aluljáró környékének állapotát kritizálta,
majd a Damjanich téri templomépítés környékének rendbehozatalát szorgalmazta.
Dr. Bánhidi Péter a Duna-parti sétány egy részének parkoló
övezetbe sorolása kapcsán
kért további véleményeket a
lakosságtól.
Kriksz István a művelődési
központ közelében történő
parkolás megoldatlanságára
hívta fel a figyelmet, keresve a
megoldás lehetőségét.
Csuka István a főtéren elhelyezendő, a gördeszkázást,
extrém sportolást tiltó táblák
kihelyezését sürgette.

További információ: www.vacholding.hu
Az oldalt szerkesztette Krisztián Bartos | bartos.krisztian@gmail.com

Eltünnek
a kátyúk
A legkorszerűbb A legkorszerűbb technológiával kátyúznak,
üzembe helyezték az új aszfaltjavítóés újrahasznosító gépet Vácon.
A Holding által vásárolt kátyúzógép

a harmadik infraredes berendezés
az országban, a Váci Városfejlesztő
Kft. fejlesztése 20 millió forintból
valósult meg. A Nu-Phalt rendszer
előnye, hogy a gépjármű rakterébe
beépített aszfaltmelegítő berendezéssel egyszerűen, gyorsan és hulladékmentesen lehet helyreállítani a
kisebb-nagyobb kátyúkat. Lényege,
hogy megfelelő aszfaltmennyiség és
emulzió hozzáadásával a szakemberek nagy hőfokon, közvetlenül a
kátyúra olvasztják rá a tömítő
anyagot, így nem kell vágni az utat,
és hulladék sem keletkezik. „Ez ma

az útjavítás területén a legmodernebb technika, ami létezik. Az angol
társcégünk egy olyan fejlesztést
hajtott végre az infraredes technikában, amivel szabályozhatóvá vált az
aszfalt melegítése. Ennek köszönhetően könnyen kezelhetően és
biztonságosan lehet felmelegítve újra
javítani az aszfalt felületeket.” mondta el Ruga György, az
ENVIROAD-EU Kft. ügyvezető
igazgatója.

Vác nagyító alatt
Ismeri Ön körzetének határait?
Lehetőségeit? Az ES Televízió
bemutatja városunk valamennyi
kerületét, mely során Ön akár a
helyszínen, akár mail-en keresztül
kérdezheti választott képviselőjét.

Az ES Televízió a város körzeteit
veszi Nagyító alá. A korábban
megszokott stúdió beszélgetések
tartalmát külső forgatásokkal
kiegészítve. Megismerheti Vác
valamennyi körzetét a televízión
keresztül, vagy az ES TV weboldalán
(www.estv.hu). A 2010-ben tartott
önkormányzati választásokat
megelőzően Vác városát 10 választókerületre osztották, így a korábban
megszokott 23 városrészből 10
kerület alakult. A „Nagyító” minden
műsorában a terepszemle alatt
vendégül látja az adott körzet
képviselőjét.

Idejében
készülnek
a parlagfű ellen
Egyre több fűkaszával,
fűnyíró géppel készülnek a nyárra,
hogy minél kevesebbeknek okozzon
problémát a parlagfű.
„A szükséges munkákhoz megfelelő
a géppark: korszerű gépekkel,
nagyobb teljesítményű adapterekkel
és elegendő gépi kaszával vágunk
neki a feladatoknak.” – mondta el
érdeklődésünkre Kőrösi Csaba a
Váci Városfejlesztő munkatársa.
Mint megtudtuk a nyár során a
legtöbb munkát a feketeürüm és a
parlagfű irtása jelenti, ezen gyomnövények terjedésének megakadályozásában mindannyian segíthetünk,
otthonunk közvetlen környékének
felügyeletével.

Közösen
a tiszta Vácért
Rendezett és tiszta környezetünk érdekében a Váci Városfejlesztő
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Holding mozaik
Kft. munkatársai a lakosság segítségét is kérik. A holding részéről
továbbra is nagy erőket von el és
folyamatosan megoldandó problémát
jelent a rendszeresen megjelenő
illegális szemét. A jövőben ezt még
intenzívebben felügyelik, sőt gondolkoznak a térfigyelő kamerák bevetésén. Sokat segítene a város tisztaságán, ha azt mindannyian közös
ügynek éreznénk. Pozitív példaként
Vác családi házas területeit említették, ahol egyre inkább tapasztalható,
hogy a lakók a porta előtti részt is
fontosnak érzik.

A legmodernebb
rendszámfelismerő
A megújult belváros átadásánál
sokan felfigyeltek egy kis szerkezetre, amely a kamerák előtt villog,
majd egy autó megjelenésekor
hirtelen eltűnik a földben.

150 millió forint
hiányzik
150 millió forint összességében
a Váci Távhő Kft. adósai. Emiatt
elmaradnak egyes fejlesztések, az
EU által finanszírozott támogatások, sőt a kintlévőség már veszélyezteti a likviditást.
Fogyasztóinak tartozása mára
meghaladta a 150 millió forintot és
ez a hiány három jelentős területen
is visszaveti a céget, tájékoztatta
lapunkat Rakonczai Róbert
ügyvezető igazgató.
„Ma már képtelenek vagyunk a
gázkereskedő felé határidőre
kifizetni a számlákat, miközben a
határidőn túli számla kiegyenlítésért késedelmi pótlékot számít fel a
földgázkereskedő cég.” – tájékoztatta lapunkat az igazgató. A
kintlévőség elsősorban a lehetséges
fejlesztésektől, karbantartásoktól,
beruházásoktól vonja el a pénzt,
mely negatív mérlege miatt
nem vehet részt EU-s pályázatokon.

Sporólhatunk
a biomasszán
A Váci Távhő Kft. az Ipoly Erdő
Zrt.-vel folytat tárgyalásokat a
faapríték alapú un. biomasszával
történő fűtési lehetőségekről.
A Váci Távhő Kft., mint szolgáltató
folyamatosan keresi a kedvezőbb
áron történő beszerzés, és energiaszolgáltatás lehetőségét. Szakemberek szerint Magyarországon a
megújuló energiaforrások között a
legnagyobb jelentősége a biomasszának lehet. Az erdőgazdaságban az
összes kitermelt faanyag 22%-a
tekinthető mellékterméknek, amelyet
kiválóan lehet energetikai célokra
hasznosítani. A keletkező faforgácsot, fűrészport, fakérget szárítása
után brikettálják, de brikettálás
nélkül is (faaprítékként) könnyen
hasznosítható tüzelő anyagként.

A kamerás megfigyelő és rendszámfelismerő beléptető rendszer került a
Görgey, Esterházy, valamint az
Eötvös utcai csatlakozásoknál.
A rendszer videót rögzít, felismeri
rendszámát azoknak az autósoknak,
akik behajtási engedéllyel rendelkeznek, majd mindezek az információk
egy folyamatosan üzemelő diszpécserközpontba futnak, ahol napi 24
órában figyelik a monitort. A rendszer üzemeltetésére megközelítőleg
évi 15 millió forintot kell költenie a
Holdingnak.

Megújuló
Strandfürdő
Májusban bontják a 33 m-es
úszómedence sátrát, helyreállítják a
fagykárokat, pótolnak 300 db.
csempét, csiszolják, festik a padokat,
hogy mire igazán meleg lesz, meg-

szépült környezetben fogadhassa
vendégeit a Strandfürdő. Az uszodáról a strandfürdőre való átállás
júniusban várható – tudtuk meg
Ottó Katalintól a Váci Sport Kht.
Nonprofit Kft ügyvezető igazgatójától, amikor már a részben megújult
strandfürdőbe látogathatnak.
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Közel 100 milliós
a költséghatékonyság,
egy éves a Holding
Interjú Dr. Tar György ügyvezető igazgatóval

„Szerencsésebb lett volna, ha az a gazda szemlélet korábban meghonosodik”
Vigh Mihály | vighmihaly@vacholding.hu

Politikai viharok után, közel 100 milliós költséghatékonysággal a háta mögött egy éves a Váci Városfejlesztő Kft.
Népszerűbb nevén a Holding. Dr. Tar György a vállalat
ügyvezető igazgatója azt már tapasztalta, minden kezdet
nehéz. Cikkünkben az Elismert Vállalatcsoport vezetőjét
arról is kérdeztük, milyen lesz a folytatás.
– Egy év távlatából a holding megalakulásánál mi okozta a legnagyobb
nehézségeket?
– Mikor áprilisban átvettük a feladatokat, legnagyobb problémát az
jelentette, hogy az önkormányzat már
40%-ban felhasználta a sorokhoz tartozó pénzeszközt. Első feladatunk az

volt, hogy a teendőket biztonsággal
ellássuk.
– Akadtak más nehézségek is?
– Egy év távlatából azt látjuk, a
szakmai diskurzus helyett az elismert
vállalatcsoport létrejöttéből, működéséből folyamatosan próbáltak a politikai felhangoknak teret adni. A ma-

gam részéről sokszor elmondtam,
nem szeretném, ha a holding a politika színterévé válna.
– Egy időre mégis azzá vált…
– Egy időre. Pedig már a kezdetekkor figyeltem arra, hogy a vezető
beosztásban lévőket ne a váci politikai körből válasszam. Az első vád,
miszerint politikai ejtőernyősök kapnak helyet a holdingban, hamar cáfolva lett.
– Volt második?
– A másik politikai támadásban 22
milliárdos vagyon kiszervezéséről beszéltek. Ma már arra is mosolyogva
emlékszem, mikor önkormányzati
kárszámlálót indítottak el. Ami ennél
fontosabb, az idő bizonyította, hogy a
holding létrejöttével nem érte kár az

önkormányzatot, sőt megközelítőleg
100 milliós költséghatékonyság jelentkezett már az első évben. (!)
– A gondok után jönnek a sikerek?
– A megtakarítás tény, amit főként
a feladatátvételt követő létszám racionalizálásával, illetve a vállalkozók szigorúbb ellenőrzésével értünk el.
Ugyanakkor arra is volt példa, hogy
bizonyos munkát nem rendeltünk
meg külső vállalkozóktól, hanem magunk végeztünk. Az elmúlt napokban
éppen az alapfokú oktatási intézményeknél ellátandó rágcsálóirtási feladatokat mérettünk fel, ahol éveken
át 15.000 nm-en történt rágcsálóirtás.
Kiderült, hogy a jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartva,
mindösszesen 3000 nm-en kellene ezt
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~~ Nem szeretném, ha a holding a politika színterévé válna

interjú

Egy év után
Elismert lett
a Vállalatcsoport

További
információ:

www.vacholding.hu

A Váci Városfejlesztő Kft-ét egy éve
hozta létre az Önkormányzat, Pető
Tibor Alpolgármester kezdeményezésére. Az első évet a Holding 100
milliós költséghatékonysággal
zárta. Az új vállalatcsoport a már
meglévő önkormányzati társaságokat egységes irányítási és szervezési rendszer alá vonta, kihasználva
ezzel a költséghatékonysági
lehetőségeket.
Állandó kontrollt biztosít a
társaságok és intézmények vonatkozásában. A gazdasági és adminisztratív egységesítés, a közös
beszerzés olyan lehetőségeket rejt
magában, melyek a holding
létrejötte előtt kihasználatlanok
voltak. Alapvetően a holding az
anyacégen és tagvállalatain
keresztül városüzemeltetési,
vagyonhasznosítási és közbeszerzési, valamint városmarketing jellegű
feladatokat lát el.

a feladatot ellátni. Sajnos miután
naponta
találkozunk
hasonló
ügyekkel, látszik, hogy nem kevés
önkormányzati pénz sokszor feleslegesen elszivárgott. Lehet, hogy
senki nem ellenőrizte, esetleg nem
volt gazdája az ügyeknek. Szerencsésebb lett volna, ha ez a tulajdonosi szemlélet korábban meghonosodik, amit nálunk minden egyes
kollégától és tagvállalattól elvárunk.
– Az eredmények után a politikai intrika alább hagy?
– Úgy látom, elült. A holdingot
érő kritikák mára minimálisak és
főként a városüzemeltetést érintik.
Sorolják a feladatokat, és a jogos
igényeket, melyeket nekünk kell
megoldani, de ezek hátterében
szinte mindegyik esetben évtizedes elmaradások állnak, melyeket

ilyen rövid idő alatt nem lehet
utolérni. Úgy érzem, nyugvópontra értünk az eredményesség okán,
a holdingon ma már egyre nehezebben találnak fogást. Egyébiránt
állandó ellenőrzés alatt vagyunk, a
felügyelő bizottság szinte kétheti
rendszerességgel látogat meg minket, havonta írásban is beszámolunk eredményeinkről a képviselőtestületnek, melyek alapján állandó
jelleggel követhetik a pénzeszközök felhasználását.
– Legutóbb nem a testület tagjai
kritizálták a holdingot…
– A korábban prominens városvezető a területet kellően ismeri.
Biztos nehéz lehet folyamatosan
szembesülni azokkal az általunk
feltárt visszásságokkal, melynek
korábban Ő volt az egyik felelőse,
ha másként nem is de politikai ér-

telemben mindenképpen. Hosszasan nem szeretnék foglalkozni a
jelenséggel, inkább arról szólnék,
hogy az önkormányzattól átvett
kollégákat, nálunk egy másik miliő fogadta. Köszönet érte, hogy
hamar felvették az új tempót.
– A jövőre nézve, melyek a legfontosabb tervek, célok?
– A sor rettentően hosszú. Példaként említhetném, a Sportcsarnok tetőszerkezetét, ami olyan állapotban van, mely azonnali
beavatkozást igényel, esőzés idején
a beázások szinte mindennaposak.
A stadion épülete is rossz állapotban van, a felújítások és beruházások mindenhol indokolhatók lennének. A Városimázs Kft. és azon
belül leginkább az ES Televízió elavult eszközökkel dolgozik, itt is
mindenképp fejlesztésre van szükség. A Távhőnél komoly gondot
okoz a tőlünk független dollárárfolyam emelkedés. Ezt tetézi, hogy a
nehéz gazdasági helyzet miatt egyre többen nem tudják fizetni a
számlát, miután a vállalat kintlévősége már közel 150 millió forint.
Korszerűsítésre lenne szükség a
kazánházakban és a csőhálózatban,
esetleg biomassza és gázmotor alkalmazásával olcsóbb hőenergia
lenne előállítható, ám erre jelentős
anyagi forrás kellene. A Városüzemeltetés terén nagy feladat minden
kérésnek eleget tenni, hiszen kátyú akad bőven, a beszerzett gépnek évekig lesz feladata. (Erről lapunk 8. oldalán.) Terveink között
szerepel az eszközpark fejlesztése,
legutóbb faaprítógépet, korábban
gyalugépet vásároltunk. Ma már
számos faipari munkát mi magunk
látunk el, amihez korábban szintén
külső megrendelést vettek igénybe.
Szólhatnék arról, hogy Deákváron
olyan távfelügyeleti rendszert alakítottunk ki, mellyel hatékonyabban és megközelítőleg fele áron
oldjuk meg adott terület őrzését.
Minden egyes területen próbálunk
ésszerűsíteni, feladat van bőven,
pénzügyi forrás az önkormányzat
nehéz anyagi helyzetét ismerve kevesebb.
– Olyan feladatok is megjelennek, amit nem az önkormányzattól
vesz át a holding, egyszerűen a változás hozza. Pl. a sétálóutcák át-

Új vállalat
Új utakon
A HOLDING:
 Létrejötte korszerű válasz
a gazdasági környezet új
kihívásaira
 Célja: városfejlesztés
gazdaságélénkítés, kulturális
gyarapodás
 Gazdálkodásában az egyik
legjelentősebb változás,
a saját erőforrások
kihasználása
 Intézményei egyre nagyobb
részt vállalnak a közös
feladatok megoldásában
 Ellátva a település
szolgálatának feladatait,
képes gyarapítani a rá bízott
vagyont
 Egy megpróbáltatásokkal teli
gazdasági környezet
közepette, megfelelő
stratégia és szakemberek
bevonásával lehetőség a
gazdasági nehézségek
kezelésére

adását követően szükséges a gépkocsikat beengedő rendszer üzemeltetése.
Ezen feladatokra, ki biztosítja az
anyagi fedezetet?
– A beléptető kapuk üzemeltetése éves szinten 15 millió forintba
kerül. Négy kollégának biztosítva
munkalehetőséget. A szándék megvolt a forrás biztosítására, de általunk is elismerten, az Önkormányzat költségvetése annyira feszített,
hogy végül nem tudtak biztosítani
erre keretet, az üzemeltetési költségeket nekünk kell kigazdálkodnunk.
– A kezdeti nehézségek után
mára könnyebb?
– Soha nem könnyű, de mára,
végre az érdemi munkával tudunk
a legtöbbet foglalkozni. Korábban
a kollégák részéről is sok energiát
vett el, hogy a folyamatos támadásokra feleljünk, és minden kérdésre kimerítő választ adjunk. Bízom
abban, hogy nyugalmasabb év és
az építkezés ideje következik.

Egy év után Elismert lett a Vállalatcsoport – A Váci Városfejlesztő Kft-ét egy
éve hozta létre az Önkormányzat, Pető Tibor Alpolgármester kezdeményezésére. Az első évet a
Holding 100 milliós költséghatékonysággal zárta. Az új vállalatcsoport a már meglévő
önkormányzati társaságokat egységes irányítási és szervezési rendszer alá vonta, kihasználva
ezzel a költséghatékonysági lehetőségeket. Állandó kontrollt biztosít a társaságok és
intézmények vonatkozásában. A gazdasági és adminisztratív egységesítés, a közös beszerzés
olyan lehetőségeket rejt magában, melyek a holding létrejötte előtt kihasználatlanok voltak.
Alapvetően a holding az anyacégen és tagvállalatain keresztül városüzemeltetési,
vagyonhasznosítási és közbeszerzési, valamint városmarketing jellegű feladatokat lát el.
További információ: www.vacholding.hu
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Március 15.

Városszerte
zajlottak
a programok
A ligetben Harrach Péter emlékezett a 48-as hősökre

Együtt koszorúztak a vezetők
Judit Michalik | judit.michalik@gmail.com

Sokan látogattak
ki az ünnepségek helyszíneire, hogy fejet
hajtsanak az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
hősei előtt.
A Petőfi háznál 9 órakor kezdődtek a
programok, ahol a Juhász Gyula Általános Iskola diákjai készültek műsorral, majd 10 órakor a városi média
képviselői koszorúztak Landerer Lajos emléktáblájánál. Délután fél négykor a váci rezesek fújtak gyülekezőt a
Kossuth téren. Innen a huszárok és a
város apraja-nagyja együtt vonult a
ligeti emlékműhöz, ahol a Pikhéty Tibor Zeneművészeti szakközépiskola
növendékei adtak műsort. A 48-as ifjakra Harrach Péter, a KDNP országos alelnöke emlékezett, majd a pártok és a civilek koszorúztak a hősök
emlékművénél. A városi rendezvény
este hat órától a művelődési központ
színháztermében a Fónay-HUMÁNIA
Társulat díszelőadásával zárult.
Harrach Péter, a KDNP országgyűlési frakciójának vezetője ünnepi beszédében Március 15-e máig ható üzeneteként a szabadságot és a

hazaszeretetet jelölte meg. Ünnepi beszédében arról is szólt: a szabadságért
ma is meg kell küzdeni. „Ma nem
fegyverrel akarják szabadságunkat
korlátozni, hanem gazdasági és politikai eszközökkel. A nemzet ma is szabadságharcot vív.” – mondta. Beszédének végén a politikus kiemelte: „A
múltat le kell zárni, és a jövőt összefogva, a haza és város érdekeit szolgálva kell fellépni.”

Az 1848-49-es
forradalom és
szabadságharc váci
vonatkozásai

 Kossuth Lajos a Honvédelmi Bizottmány elnökeként 1848. december
19-én kelt levelében köszönte meg Vác
város lakosainak, hogy a templomharangok átadásával hozzájárultak
ágyúk öntéséhez.
1849. januárjának elején Görgey
Artúr, a magyar fősereg vezetője Vácott nyilatkozatot adott ki abból a célból, hogy a tisztikar egysége továbbra
is fennmaradjon.
A  „Váci ütközet” az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc egyik
győztes magyar ütközete volt. A csatára a Christian Götz császári és királyi vezérőrnagy vezette osztrák és
a Damjanich János vezérőrnagy által
vezetett magyar III. hadtest között 1849. április 10-én került sor.

Közkincseink I.

Az ország első honvéd emlékműve
Eredetiek-e a honvéd emlékműbe
foglalt ágyúgolyók?

Kossuth
levele
a váciakhoz
 Kossuth Lajos levélben
mondott köszönetet a
váciaknak 1848 végén.
Levelének egyes sorait
Vác Város Levéltára
segítségével osztjuk
meg olvasóinkkal.
 A honvédelmi bizottmány elnöke
Vác város közönségének
…”nem lehet, hogy a népek Istene
rabszíjra engedje fűzni népét,
mely a szabadság érzet
magasztosságával imádkozik
hozzá! Fogadják önök a nemzet
háláját magasztos
hazaszerelmükért!
Harangjaiknak hangja, mely
önöket áhítatra hívta az Isten
házába, ágyukká öntetve
önöket a dicsősség mezejére,
ellenségeinket pedig halálra
hívandja, s fülökbe fogja
dörgeni, ne bántsd a
magyart…”
Kelt Budapesten,
1848. december 19-én,
a honvédelmi bizottmány elnöke
Kossuth Lajos [s. k.]

Az 1849. július 17-én megvívott
„Váci csata” során a Görgey Artúr vezette magyar fősereg sikeresen verte
vissza az orosz intervenciós hadsereg arra irányuló kísérletét, hogy
a Szeged felé visszavonuló magyar
csapatok útját elvágja, és ezzel a nyugati irányból támadó Haynau vezette osztrák sereggel hátában bekerítsék. A győztes csata eredményeként
a magyar hadsereg további egy hónapig folytathatta a harcot.

Kossuth-kifli

 Az ünnepre való tekintettel a
Tragor Ignác Múzeum is készült programmal. Délelőtt a főtéren rendezte
meg a megyei intézmény az V. Országos Kossuth-kifli sütő versenyt,
amelyre bárki benevezhetett saját készítésű süteményével.

A váci Ligetben álló
honvéd emlékművet
mindenki ismeri, de azt
már kevesen tudják,
hogy a zöld színű
obeliszk hazánk első
olyan emlékműve,
amely az 1848-49-es
szabadságharcban
elesett hősökre
emlékezet.

Az öntöttvas oszlop közel 150 éve áll a
mesterségesen kialakított
dombocskán, ugyanis már a
kiegyezést követő első évben, 1868ban felállították. Fényes külsőségek
között zajlott az avatás, a fővárosi
vendégek -köztük Klapka György
tábornok, az országos
honvédegyesület vezetője például
Budapest nevű különhajóján érkezett
az ünnepségre.
Vác és környékének lakói mintegy
4000 forintot gyűjtöttek össze a
szoborra, így elmondható, hogy
nagyrészt közadakozásból épült.
Korabeli források szerint az öntés
3600 forintba került. Kossuth Lajos
pénze is beleolvadt a fémbe, a neves
államférfi ugyanis az emlékműkészítés hírére 100 forintot küldött
Torontó-ból a városnak.
A zöld alapszínű, címerekkel díszített
obeliszk látványos részei az
ágyúgolyók. Szám szerint kilenc van
belőlük: az oldallapokon nyolc, a
csúcson pedig egy lángoló példány.
Érdekesség, hogy egyetlen korabeli
dokumentum sem tér ki arra, hogy
ezek a töltetek eredetiek, vagy
stilizáltak. Az oldalsókat a
magasabbak meg tudják tapogatni,
azok teljesen tömörek, így
elképzelhető, hogy eredeti
ágyúgolyókat foglaltak bele az
emlékműbe.
Az eredeti szándék szerint azon váci
honvédek tiszteletére emelték, akik a
város környéki csatákban veszítették
életüket. Az ötlet, hogy a város
határában álljon Degré Alajostól, a váci
kerület országgyűlési képviselőjétől, a
márciusi ifjak egyikétől ered. A
Ligetben álló emlékművön olvasható
verssorok is az ő szerzeményei.
A négy méter magas, vasból öntött
obeliszket a Gömör megyei
Csisznavodán készítették a
Heinczelman gyárban.
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Fotó Benkô Sándor | www.vasnepe.hu

Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk Minden Kedves Olvasónknak!

Nyeste Atya Gondolatai

Feltámadt Jézus!
Valóban feltámadt!
Jézussal együtt járjuk az utunkat ezekben a napokban, és
egyben emberré válásunk útját is járjuk: elfogadás, elengedés, eggyé válás és újjászületés.

Ivanov Barbara | ivanov.barbara@vacholding.hu

Húsvétkor az egyik legjelentősebb keresztény
ünnepre készülődhetünk. Igaz sokan a karácsonyt érzik a legfelemelőbb eseménynek, a
valóságban a két ünnep jelentősége között aligha van különbség. Húsvét összetettebb ünnep,
mint karácsony, hiszen nem egy pillanatra, a
Megváltó születésére korlátozódik. A Húsvét
egy folyamatról szól: a fájdalmas kereszthalálon
keresztül az örömteli feltámadásig.
Kereszténység

Jézus Krisztus feltámadásával az emberiség megváltását is ünnepli. Hiszen az ember
Isteni segítségre szorul, nem tudja
magát megváltani, Jézus viszont elveszi a világ bűneit, mikor pénteki keresztre feszítése után a harmadik napon, vasárnap feltámadt.
A locsolkodás, a termékenységkultusszal van kapcsolatban,
ugyanakkor a vízzel való meghintés
utal a keresztség jelére. Magyar hagyományok szerint Húsvét hétfőn érkeztek a legények, hogy a lányok el ne
hervadjanak. A verseléssel egybekötött locsolkodás a Kárpát medence
magyarlakta részein szokás, amiért a
leányok tojást adtak.
Miért épp piros tojást? A népi
hiedelem szerint az élet újjászületését, a piros szín pedig Jézus kiontott
vérét jelképezi. „Történt, hogy Krisztus a keresztfán bűneink miatt szenvedett, mikor egy asszony nagy kosártojással megállt előtte imádkozni.
Jézus vére rácseppent a tojásokra, eztán vált szokássá a húsvéti tojást pirosra festeni.”

Hogyan került a képbe a nyúl?
Ez az állat a termékenység és az élet
megújulásának jelképe. A nyúl szerepe a húsvétban egyes források szerint
Németországból ered. A germán hagyományok alvilági istennőjének legendájában a tapsifüles eredetileg
madár volt, amelyet az istennő haragjában négylábú állattá változtatott.
Manapság azok a férfiak, akik
még őrzik a húsvéti hagyományokat,
akár egyedül is útnak indulnak, és a
víz mellett, előkerülnek a kölnisüvegek is. A hölgyek általában tojással
jutalmazzák az urak fáradozásait,
persze csak ha nem mennek el ezen a
napon kirándulni. Reméljük az elkövetkező húsvét hétfőn, mely idén április 9-re esik, egyre többen elevenítik
majd fel a méltatlanul elhanyagolt
szokásokat, hogy ne legyenek hervadozó virágszálak az országban.
Végre itt a Húsvét reggel,
Minden legény korán felkel.
Vödröt, korsót kútba merít,
Leöntik a lányok fejit.
Szabad-e locsolni?

„A harangok Rómába
mennek”

 tartja a mondás, és valóban: nagycsütörtökön megszűnik a harangzúgás. Legközelebb csak nagyszombaton szólal meg újra.

Nagypéntek

 Jézus kereszthalálának a napja, a
böjt, a gyász ideje. Ezt a napot a népi
babona szerencsétlennek tartotta.
Ezen megfontolásból tilos volt az állattartással, a földműveléssel kapcsolatos munka. Nem gyújtottak tüzet,
nem sütöttek kenyeret.

Nagyszombati

 tevékenység volt a ház körülseprése, hogy a boszorkányokat, a kígyókat,
a békákat elhajtsák. Jellegzetes szertartás volt a tűz-, s a keresztvíz megszentelése is. A nagy-szombati feltámadási körmenet nem általános a
katolikus világban, közép-európai –
magyar, német és osztrák – szertartás.

Húsvétvasárnap

 Jézus feltámadása. A naphoz munkatilalom kapcsolódott: nem sepertek, nem főztek, nem hajtották ki és
nem fogták be az állatokat. A X. század óta számít szertartásnak a sonka,
a bárány, a kalács, a tojás, a bor megszentelése. A húsvéti bárány Jézust
jelképezi, a tojás az életet, az újjászületést. A sonka a paraszti élet gazdasági és kultikus rendje miatt vált húsvéti étellé.

A húsvéti tojás

 közül az elsőt, (leginkább az Alföldön) a családfő az ünnepi asztalnál
annyi felé szelte, hogy szeretteinek
egyformán jusson. Húsvétkor is a
család egységét és egyben maradását
remélve.

Jézus útja: kereszt és feltámadás; szenvedés és öröm. A mi utunk ehhez fogható, és a keresztségben hozzá kapcsolódik.
Napról-napra
megtöretünk
munkánkban, kapcsolatainkban, önmagunkban; és újjászületünk imádságainkban, szentmiséinkben, ünnepeinkben.
Bertold Brecht mondta: „Ne hagyjátok félrevezetni magatokat! Meghaltok
mind, mint az állatok, és utána nem következik semmi.” Ha az ember valóban
azt gondolja, hogy úgy fog el-pusztulni,
mint az állatok, akkor hamarosan úgy
is fog élni, mint az állatok.
Akkor nem lesz semmi önmagunknál nagyobb, ami felemeljen, amiért
lelkesedjünk, amiért esetleg önmagunkról is lemondjunk. Akkor az ember
belesüpped a sárba, eszmények és lelkiismeret nélkül fog élni. A mai hasznossági szempontokat előtérbe helyező
társadalomban az emberek a másikban
fenyegetést látnak, ezért elzárkóznak
egymástól. A mai ember életének célját
ez határozza meg: legyek képes megvédeni magamat, és lehetőleg olyan magasra jussak a társadalmi ranglétrán,
hogy ne legyek kiszolgáltatva a fenyegető jövőnek. Nekünk nem menekülnünk kell a képtelen, fenyegetést
jelentő helyzetekből, hanem bizakodóan, reménykedve megmaradni benne.
Vállalva a nevetségessé válást, megaláztatást, olykor a kudarcot, és vállalva a
közösséget a nálam is tehetetlenebbül
vergődővel. Mert nekünk nem hibátlannak kell lennünk, hanem megbocsátásra késznek, vagyis reménytelinek.
Úgy gondolom, egy fiatalt nem lehet
úgy nekiindítani az életnek, hogy megveregetjük a vállát, s azt mondjuk: „Fel
a fejjel, fog ez menni!” Az ember nem
tudja magát a saját hajánál fogva felemelni. Csak egy valódi remény, amit
nem mi, emberek alkottunk, ami nálunknál nagyobb, csak egy igazi remény tud szép lendületet adni egy ember életének.
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Kultúra
Tavaszi Fesztivál
Lapunk megjelenésével egy
időben fejeződött be a Váci Tavaszi
Fesztivál idei programja. A március
utolsó két hetében lezajlott kulturális
eseménysorozat ezúttal is nagy
sikert aratott a váci és a városba
látogatók körében. A művészeti élet
sok területét átfogó rendezvény
előadásainak nagy részére minden
belépő elkelt és összességében több
ezer érdeklődő ünnepelte a helyi,
országos és világhírű művészek
nívós produkcióját. Iványi Károlyné
igazgatónőtől megtudtuk, a fesztivál
a kulturális élmények mellett,
gazdaságilag is megtérült.

Mazsorettek
találkozója
Kilencedik alkalommal
rendezték meg Vácon az Országos
Mazsorett Fesztivált. Hazánk több
mint húsz településéről érkeztek
vendégek, hogy három korcsoportban
bemutassák tudásukat.
A Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium
sportcsarnokában a bemutatókhoz az
aláfestő zenét a Váci Ifjúsági Fúvószenekar szolgáltatta. A helyszínt adó
intézmény az Árpád Fejedelem
Általános Iskolával közösen szervezte
meg az eseményt, amelyen két
csoportban indultak váciak. A bemutatókat értékelve a minősítők négyféle
elismerést oszthattak ki. A helyiek
közül a fiatalabbak ezüst-, míg a
nagyobbak aranyfokozatú elismerést
kaptak. Az évente több alkalommal az
ország számos pontján megrendezett
találkozók sorában ez volt a kilencedik
váci fesztivál, a legutóbbira 2008-ban
került sor városunkban.

Fény és árnyék
Címmel tartottak születésnapi
irodalmi estet szombaton a Madách
Imre Művelődési Központban. Az
idén 75 éves Péter Péter váci költőt
Fördős Attila polgármester köszöntötte. A műsorban a Fónay társulat
tagjai, valamint maga a szerző is
olvasott fel egy-egy művet. Péter
Péterrel az ES TV Hazai című
műsorában láthatnak riportot, ahol a
költő életútjáról és költészetének
sokoldalúságáról is beszélt.

Országos
gitárverseny
12. alkalommal rendezte meg
a váci Bartók Béla Zeneiskola az Orszá-

gos Gitárversenyt. A háromévente
sorra kerülő három napos megmérettetésre ezúttal is az ország minden
pontjáról érkeztek a fiatal növendékek.
A hétvégén megtartott váci döntőn
összesen 76 kiemelkedő tehetségű
gitáros vett részt.

Rákosi-könyve
A Váci Értéktár Közérdekű
Muzeális Gyűjtemény szervezésében
került sor annak a kötetnek a bemutatására, amelyet Gyarmati György, az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltárának főigazgatója írt a
Rákosi-korszakról.
A Vácott élő történészprofesszor
könyve az elmúlt esztendőben készült
el a Rubicon Könyvkiadó
gondozásában. A bemutatón elhangzott:
a szerző ebben az elmúlt három
évtizedben végzett kutatásainak
eredményét foglalta össze. A mű
tartalmában felöleli Rákosi Mátyás
tevékenységének és hazánk
történelmének 1945-től 1956-ig terjedő
időszakát. A Rákosi-korszak címet
viselő könyv mintegy ötszáz oldalon,
fekete-fehér és színes fotókkal
illusztrálva, olvasmányos stílusban
mutatja be az említett időszak
legfontosabb jellemzőit, sorsfordító
eseményeit. A könyvismertetőn Borbély
János mesélt akkor átélt élményeiről és
Gyarmati György ismertetője után a
kiadó főszerkesztője, Rácz Árpád
méltatta a kiadvány jelentőségét.

Vasba öntött
történetek

LOCSOLÓVERSEK
HÚSVÉTRA

 Húsvét alkalmából férfiolvasóinknak segítségül néhány strófa, melyből
választhat mindenki vérmérséklete
szerint.
Ajtó mellett állok,
Piros tojást várok.
Ha nem adják párjával,
Elszökök a lányával!

E szép ajtón bekopogék,
Ha nem bánják,
locsolkodnék
Öntök asszonyt lányával,
Várok tojást párjával.

Pálinkás jó reggelt kívánok
e háznak,
Főképp a dolgos szülők jól
nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan
jövetelem célját:
Megöntözöm most a
környék legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát
mindenből eleget,
Főképp békességet,
egészséget és szeretetet!

Öntöttvasművesség
Közép-Európában címmel március
29-étől állandó kiállításának ad
otthont a Váci Értéktár „Lovagterme” – a földszinti kiállító terem.
A tárlat megtekinthető csütörtökpéntek: 10-14, míg szombat-vasárnap:
10-18 között. Kedden és szerdán
előzetes bejelentkezés alapján.

Vác a törökkorban
A levéltár városi kezelésbe
történt vonása óta immár hét, Vác
történetét feldolgozó kötetet, továbbá két
várost népszerűsítő könyvet adott ki az
intézmény. A legújabb könyv - Horváth
Lajos alkotása - a Vác utcái, épületei és
lakosai a XVI. század második felében
címet viseli. Ez városunk 1526 utáni
történetét dolgozza fel és mutatja be,
hogy az adott időszakban miként alakult
át a városkép, mi lett a középkori
eredetű német lakosság sorsa, hogyan
alakult a város magyar, muszlim és zsidó
családjainak élete.

Örömmel és büszkén
keltem fel ma reggel,
Hogy meglocsoljalak
sok-sok szeretettel.
Sok házat bejártam, sok
virágot láttam,
De ilyet, mint te vagy,
sehol sem találtam!

Válság ide, válság oda,
Leöntelek, most, vagy soha!

Prof. dr. Czeizel Endre orvos-genetikus

A Boronkayban
egy diák szemével
Prof. dr. Czeizel Endrét köszönthettük március 22-én, a
Boronkay György középiskolában, aki a szerelem, a párválasztás és a szex témájában adott eligazítást, látott el
bennünket a későbbiek során
alkalmazható hasznos tanácsokkal.
A terem zsúfolásig telt az iskola biológia-kémia faktos diákjaival, a 9. és 10.
évfolyamos környezetvédelem szakosokkal, de jöttek érdeklődők a többi osztályból, a Madáchból, az Árpádból is.
Professzor úr előadásában nagy
hangsúlyt fektetett arra, hogy felelősségteljes, érzelmeken alapuló szerelmimajd szexuális életet éljünk. Érdekes
volt hallani a példákat, röpke szellemes
utalásokat arra nézvést, hogy ha lehet,
a fokozatosságot tartsuk be, mert mindez a későbbi felnőtt életünkre, kapcsolatainkra, szexuális viszonyunkra kihathat. Meglepő volt hallani, hogy
mennyire fontosnak tartja az első diákszerelmeket, és ő is még mindig emlékszik az első derékátölelésre, az első
csókra. Megtudhattuk például, milyen
szoros összefüggés van a szaglás és a
párválasztás között, de etológiai ismereteink is bővültek, miközben az állatvilágból is hallhattunk példákat, a párkeresésre és az udvarlási szokásokra.
Az előadás végén minden bennünk felmerült kérdésre a professzor úr készségesen válaszolt, mind tudományos ismeretei, mind személyes kutatásai,
tapasztalatai alapján.
Kényes témát feszegetett a neves orvos professzor, de közvetlenségével és
nyílt előadói stílusával megnyerte a közönség figyelmét.
Sikeres és érdekes előadást hallhattunk a doktor úrtól, szívesen látnánk őt
iskolánkban akár több alkalommal is.
Pomozi Enikő
A professzor előadása és az azt követő
csoportos foglalkozások, tréningek, az
„Egészséges Életmód Program a Dunakanyarban” című TÁMOP projekt az
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg. Megvalósítója: Vác Város
Környezetvédelemért Alapítvány, Bíró
György vezetésével.
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Programajánló

Április 11. szerda 18:00
„Egy Nap az Élet”
Smál Gábor a váci "Fónay –
HUMÁNIA Társulat" végzett
növendékének első, önálló estje
Egy alkalom, amikor kiderül,
hogy a versek és prózák
segítségével a gondolkodás
szórakoztató is lehet. Jöjjön és
nézzen bele egy nap Életbe!
A belépés díjtlalan.
Helyszín: Madách Imre
Művelődési Központ
Április 14. szombat 19:00
Csuka Ágnes
zongoraművész koncertje
Műsoron: Chopin: A-dúr ballada,
cisz-moll scherzo, g-moll trio,
továbbá romantikus
mesterek művei
A belépőjegy ára elővételben:
600 Ft, az előadás napján:
900 Ft
Helyszín: Bartók Béla
Zeneiskola
Április 14. szombat 9 óra
Országos Weöres Sándor
Gyermekszínjátszó Találkozó
Pest Megyei Bemutató
A belépés díjtalan!
Április 15. vasárnap 9 órától
15 óráig
Babaholmi Börze
Április 18. szerda 17 óra
Jótékonysági est
Földváry Károly Általános Iskola
szervezésében
Április 19. csütörtök 16 óra
és Április 24. kedd 18 óra
Rejtő Jenő: Vesztegzár
a Grand Hotelben
A Boronkay György Műszaki
Középiskola, Gimnázium és
Kollégium színjátszó
csoportjának előadása
A belépőjegy ára: 300 Ft
Április 28. szombat 16 óra
„ Nincs pénzem s minden az
enyém!”
A Tóth Aladár Operastúdió
műsora pénzről komolyan és
könnyedén.
Jótékonysági hangverseny a váci
Hősök Emléktemploma javára.
A belépőjegy ára elővételben:
1000 Ft, az előadás napján:
1300 Ft
Április 28. szombat 16 óra
Mesemozi: Tintin kalandjai
A belépés díjtalan!

KIÁLLÍTÁSOK
Április 20. péntek 18 óra
Kassai Vidor Galéria
Zubovits Győrkös Erzsébet
képzőművész kiállítása
A kiállítás megtekinthető:
május 15-ig
Április 27. péntek 18 óra
Emeleti Galéria
„KÖR”

HÚSVÉT A
TEMPLOMBAN

Rétság környéki képzőművészek közösségének
kiállítása
A kiállítás megtekinthető:
május 24-ig

MÁJUSI
PROGRAMELŐZETES
Május 1. kedd 10 órától
Európa Fesztivál
Helyszín: Március 15. tér
Szórakoztató rendezvények,
koncertek, gyermekműsorok
várják az érdeklődőket az egész
nap folyamán.

20:00
20:17
20:20
20:35
22:55

Hétfő
Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései.
Sporthírek
Spiritusz – sport, életmód
és szabadidő
magazinműsor
Sportközvetítés/film
Híradó ismétlés

Május 19. szombat 18 óra
A 10 éves Váczi
Néptáncegyüttes évzáró
gálaműsora
A belépőjegy ára: 900 Ft
Május 27. vasárnap 10-18
óráig
Városi Gyermeknap
Aszfaltrajzverseny, lufihajtogató
bohócok, kézműves
foglalkozások, táncos bemutató,
elmés játékok - játékos
tudomány, makettezés,
kutyaiskola bemutató.
A nap folyamán rendőr-, mentőés tűzoltóautó-bemutatóval
várjuk a gyermekeket.
10 óra Nils Holgersson zenés
mesejáték a Fogi Színháza
előadásában.
A belépőjegy ára: 300 Ft
15.30 Csillaghúr együttes
gyerekkoncertje
17.00 Kaláka együttes koncertje.
A belépőjegy ára
elővételben: 1.200 Ft, az
előadás napján: 1.500 Ft
Május 31. csütörtök 19 óra

Palya Bea Szefárd Triójának
koncertje
Közreműködők: Palya Bea
(fotó: Kiss Dóra), Dés András
– ütőhangszerek, Bolya Mátyás
– koboz és citera
A belépőjegy ára elővétel: 1500
Ft, az előadás napján: 1800 Ft
A műsorváltoztatás jogát
fenntartjuk!
•
Szervező:
Madách Imre Művelődési
Központ
2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 63.
Tel.: (27)316-411, (27) 518-200,
Jegypénztár:(27) 518-206
Jegypénztár nyitva tartása:
K-P: 12-18-ig, hétvégén a
rendezvényekhez igazodva.
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

	Kedd
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Katolikus tv – vallási
magazin
21:00 Spiritusz
– sport, életmód és
szabadidő magazin
21:15 Sportközvetítés/film
22:35 Híradó ismétlés
	Szerda
18:00 Hetedhét Magazin
– összefoglaló Fót
térségéből
19:00 Hetedhét Magazin ism.
20:00 Híradó – benne a térség
legfontosabb történései
20:17 Sporthírek
20:20 Nagyító – hírháttér-műsor
20:50 Sportközvetítés/film
22:10 Híradó ismétlés
Csütörtök
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:20 Hazai – kulturális és
programajánló
magazinműsor
20:40 Nagyító – hírháttér-műsor
21:10 Sportközvetítés/film
22:30 Híradó ismétlés
	Péntek
20:00 Híradó – benne Vác és
térsége legfontosabb
történései
20:17 Sporthírek
20:00 Hazai – kulturális és
programajánló
magazinműsor
20:40 187– Pest megyei magazin
21:10 Sportközvetítés/film
22:30 Híradó ismétlés

Április 7. Nagyszombat
		 Székesegyház:
9:00 Szentsír látogatás
		 egész nap
20:30 Húsvét vigíliája
		 Hétkápolna
9:00 Szentsír látogatás egész nap
12:00 Zsolozsma és Mária siralom
19:15 Húsvét vigíliája
		 Barátok temploma
8:00 Lamentáció, Jeremiés
		 siralmai
Deákvári Jézus Szíve 		
		templom
20:00 Feltámadási körmenet
Április 8. Húsvétvasárnap
Székesegyház
8:00 Szentmise
10:00 Szentmise és Feltámadási 		
		 körmenet
18:00 Szentmise
Hétkápolna
9:30 Szentmise
17:00 Szentmise
Barátok temploma
9:00 Szentmise
17:00 Szentmise
Deákvári Jézus Szíve 		
		templom
7:00 Szentmise
8:30 Szentmise
9:45 Szentmise
11:00 Szentmise
19:00 Szentmise

Felsővárosi 			
		 Református
		 Templom
10:00 Istentisztelet
Alsóvárosi 			
		 Református 			
		 Templom
8:30 Istentisztelet
Váci Evangélikus 		
		 Egyházközség
9:30 Istentisztelet
		 Váci Baptista Imaház
10:00 Istentisztelet
17:00 Istentisztelet
Április 9. Húsvéthétfő
		 Székesegyház
8:00 Szentmise
11:30 Szentmise
18.00 Szentmise
Hétkápolna:
9:30 Szentmise
Barátok temploma
9:00 Szentmise
Deákvári Jézus Szíve 		
		templom
7:00 Szentmise
11:00 Szentmise
19:00 Szentmise
Felsővárosi 			
		 Református 			
		 Templom
10:00 Istentisztelet
Alsóvárosi 			
		 Református 			
		 Templom
8:30 Istentisztelet
Váci Evangélikus 		
		 Egyházközség
9:30 Istentisztelet
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Hajrá Vác!

SPORT

Két váci csapat menetel az NB1 felé!

Eredmények
Női kézilabda NB I
Váci NKSE – Kiskunhalas (MK) 37-30
Győr – Váci NKSE 37-23
Férfi kézilabda NB I/B
Váci KSE – Veszprém II 30-26
Komló – Váci KSE 29-25
Labdarúgó NB II
Dunakanyar-Vác – Vecsés 0-0
Eger – Dunakanyar-Vác 2-0

NB1-es lehet férfi kézilabda és futsal csapatunk
Kereszturi Gyula | estv@estv.hu

Férfi kézilabdázóink és Futsal csapatunk az
élvonalba juthat. Lapzártakor a futsal NB II
Keleti csoportjának rájátszásából hét, a férfi
kézilabda NB I/B Nyugati csoportjának pontvadászatából pedig hat forduló van hátra.

Futsal NB II
Szuperinfó – Dunakeszi 6-3
Szuperinfó – Rákosmenti 8-3

Sportelőzetes
Váci események
Jelölések:
Női kézilabda NB I
Férfi kézilabda NB I/B
Labdarúgó NB II
Futsal NB II
03. 30. p. 20.30
Szuperinfó – Bábolna
03. 31. szo. 16.00
Váci NKSE – Alcoa
03. 31. szo. 16.00
Dunakanyar-Vác – DEAC
04. 01. vas. 18.00
Váci KSE – Szentendre
04. 14. szo. 16.30
Dunakanyar-Vác – Orosháza
04. 28. szo. 17.00
Dunakanyar-Vác – Nyíregyháza

16 klubbot
segítenek
Többszöri egyeztetés és vita
után Vác Város Önkormányzat
Ifjúsági és Sportbizottsága kialakította a váci sportegyesületeknek címzett
támogatásának idei felosztását. 16
klubot segítenek, pályázati forrás
idén nem került elkülönítésre. Mivel a
város 2012-es büdzséje hitelfelvételt
tartalmaz, az illetékes kormányszerv
csak április végén dönt arról, hogy a
nem kötelező feladatokra egyáltalán
adhat-e költségvetési forrást a hitelt
igénylő település. Ha nem, úgy a
felosztott összegek nem kerülnek
átutalásra. Ha nem lesz akadálya a
támogatásnak, éves szinten a váci
klubok az alábbiak szerint részesülhetnek a városi büdzséből.

A labdarúgás teremváltozatának, a
futsalnak folyamatosan növekvő népszerűsége városunkban is észlelhető.
Ehhez járul még a Szuperinfó Vác
FSE gárdájának remek szereplése a
másodosztályban. A mieink veretlenül, 12 pontos előnnyel nyerték meg
az alapszakaszt, majd a rájátszásban
is sorra aratják győzelmeiket. Jelenleg
15 egységgel előzik meg a nagy rivális
dunakeszieket, amely azt jelenti, hogy

egy-két forduló múlva – már jóval a
befejezés előtt – bajnokcsapatot ünnepelhet Vác.
A csapat bravúros menetelésének
értékét növeli, hogy a sportág egyik
legelismertebb szakemberének, Császár Gyulának tragikus halála után,
az edzőjét vesztő gárda mesterének
emléke előtt is adózva folytatta korábbi sikereit. A váci kézilabdabarátok már megszokták és el is várják a

Sporthírek röviden
Asztalitenisz

 Újabb két fordulón jutottak
túl NB I-es ping pongosaink.
A Váci Reménység a Pestújhely
elleni hazai 9:9-es döntetlen
után a győriek ellen 10:8-as
vereséget szenvedett. Lapzártánk után az éllovas budaörsiekhez látogattak a mieink.

Atlétika

 A gerelyesek viadalában
Magyari Zoltán a váciak dobóatlétája bizonyult a legjobbnak 70
méter 25 centiméteres eredményével. A mieink közül Havasi
Róbert hatodik, a még junior korú
Adame Máté pedig a 7. lett.
Szombathelyen rendezték meg az
atléták téli dobóbajnokságát,
amelynek gerelyhajító számában a
Váci Reménység három versenyzője szépen szerepelt. A gerelyvetők mellett diszkoszvetésben és
kalapácsvetésben álltak rajthoz a
felnőtt mezőny legjobbjai.

Evezés

 Szabó Katalin tavaly
szerzett elsőségét megvédve
ismét a legjobbnak bizonyult a
nők normálsúlyú viadalán. Győr
adott otthont az országos
ergométeres bajnokságnak.
A viadalon részt vettek a Vác
Városi Evezős Club (VVEC)
versenyzői is. A könnyűsúlyú
férfiak versenyében Galambos
Péter bronzérmes lett. Február
elején rendkívüli tisztújító
közgyűlés során új elnököt
választott a Magyar Evezős
Szövetség. A sportág vezetésében helyet kapott Vácy Emese,
a VVEC tagja is.

Sakk

 Egyre reménytelenebb
helyzetben van az NB II-es
sakkcsapatbajnokságban
szereplő váci együttes. A Váci
SC sereghajtó csapata márciusban előbb az Újszász

helyi hölgycsapattól a sikeres NB I-es
szereplést. Jelen állás szerint valószínű, hogy ősztől immár a sportág férfi
szakágának legjobbjait is láthatják a
nézők a váci sportcsarnokban.
Az IPG Hungary Váci KSETaxi2000 legénysége ugyanis az őszi
sikersorozatát folytatva, fokozatosan
növelte pontelőnyét a tabella élén.
Mindazonáltal problémákat is felvethet az esztendő második felében az a
tény, hogy akár három elsőosztályú
váci csapat edzéseinek, mérkőzéseinek is helyszínt kell biztosítani Vác
erre alkalmas egyetlen létesítményében, a sportcsarnokban. Az anyagi
erőforrások is szűkösek, így mindenképpen erősíteni kell a klubok marketing és reklámtevékenységét és bővíteni a szponzoráció lehetőségeit.

sakkozóitól szenvedett 3,5:8,5
arányú vereséget, majd a
Honvéd ASE hadvezérei
nyertek ellenük 7:5-re. A mieink
három fordulóval a zárás előtt
immár hét ponttal vannak
lemaradva a még osztályozót
érő helyezéstől.

Vízilabda

 Továbbra is sorra szenvedik
el vereségeiket a váci vízipóló
együttesek. A nők OB I/B-s
bajnokságának alapszakaszában kétszer is nagy különbséggel maradt alul a Váci VSE.
A Szőnyi úti medencében előbb
a kecskemétiektől kaptak ki
19-9-re, majd a listavezető ASI
SE verte őket 14-6-ra. A
férfiak OB II-es gárdája
sem járt jobban.
A Kertészeti Egyetem
7-5-re, a Fehérvár
gárdája pedig
13:9-re verte
a mieinket.

IX. Mészkőember
Hegyi Időfutam

 Kilencedik alkalommal
rendezik meg Vácon a Mészkőember Hegyi Időfutam Versenyt, mely Légrádi Bélának a
kiváló sportembernek a kerékpárok szerelmesének emlékét is
őrzi. A versenyzők április 15-én,
11 órától a Külső Gombási úton,
rajtolnak a Táv: 4,9 km, mely
után cél: „Nagycsille”. Nevezés
a helyszínen 9.00–10.30 között,
vagy a versenynapot megelőzően április 8-ig. Nevezési díj
nincs.
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Hasznos

Polgármesteri
fogadóóra
Fördős Attila,

Vác város polgármestere
Ideje: minden hónap első
hétfőjén 14:00-18:00
Helye: Városháza, Polgármesteri
iroda (133. szoba)

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

Országgyűlési
képviselői
fogadóórák

Ügyfélfogadás
az okmányirodában

országgyűlési képviselőasszony
Ideje: minden hónap első szerdáján
16:30–18:00
Helye: Okmányiroda
(2600 Vác, Dr. Csányi László körút 45.)
A képviselőasszony elérhetőségei:
Telefon: 20/444-9298 vagy 30/479-5611
Email: babi.gabriella@parlament.hu

+ Fogorvosi ügyelet

Bábiné Szottfried
Gabriella

Képviselői
fogadóórák
Csuka István

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

Schmuczer Istvánné,

Vác 4. számú
választókörzetének képviselője
Ideje: minden páros hónap
első hétfőjén 18:00
Helye: Madách Imre
Művelődési Központ

Váradi Iván Attila,

Vác 5. számú
választókörzetének képviselője
Ideje: minden hónap
első hétfőjén 17:00-18:00
Helye: Földváry Károly
Általános Iskola

Hétfő: 9-18
Kedd: 8-16
Szerda: 10-16
Csüt.: zárva
Péntek: 8-12
Ebédidő: 12:30-13:00

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

+ Központi

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

+ Gyógyszertárak ügyeleti rendje

2012.04.06 – 2012.04.16 – 2012.04.26
Deákvári Gyógyszertár, 2600 Vác, Deákvári főtér 30. 27-510-805
2012.04.07 – 2012.04.17 – 2012.04.27
Központi Gyógyszertár 2600 Vác, Köztársaság út 23. 27-501-630
2012.04.08 – 2012.04.18 – 2012.04.28
Vácz Remete Gyógyszertár 2600 Vác, Magyar utca 3. 27-305-997
2012.04.09 – 2012.04.19 – 2012.04.29
Gyöngyvirág Gyógyszertár 2600 Vác, Radnóti utca 2. 27-504-176
2012.04.10 – 2012.04.20 – 2012.04.30
Duna Gyógyszertár 2600 Vác, Deres u. 227-501-415
2012.04.11 – 2012.04.21 – 2012.05.01
Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár 2600 Vác, Papp Béla u. 10. 27-306-190
2012.04.12 – 2012.04.22 – 2012.05.02
Váci Levendula Gyógyszertár 2600 Vác, Sas u. 1/a. 27-301-367
2012.04.13 – 2012.04.23 – 2012.05.03
Nova Gyógyszertár Vác 2600 Vác, Zrínyi utca 9. 27-501-385
2012.04.14 – 2012.04.24 – 2012.05.04
Fekete Kígyó Gyógyszertár; 2600 Vác, Széchenyi u. 37. 27-312-338
2012.04.15 – 2012.04.25 – 2012.05.05
Alsóvárosi Gyógyszertár 2600 Vác, Zöldfa u. 1. 27-311-157

Születések:
Márczy Gábor és Kiss Katalin
gyermeke: Luca Anna, Veres Ferenc
és Blaskovits Anita gyermeke: Zalán
Ferenc, Simon Tamás és Horváth
Boglárka gyermeke: Stella, Rózsa
Zoltán és Elek Ibolya Ljudvikivna
gyermeke: Árven, Lafkó Tibor és
Miksó Anna gyermeke: Lilla,
Kurinczi Engelbert és Toldi Brigitta
gyermeke: Amira, Turzai Árpád és
Horányi Beatrix gyermeke: Dávid,
Péter Árpád és Vincze Anita
gyermeke: Dóra Zsófia, Szabó Ferenc
és Kőhalmi Brigitta gyermeke:
Nikolett, Bagyánszki Gábor és Spitzer
Ildikó gyermeke: Nikolett, Varga
Imre és Keczkó Zsuzsanna gyermeke:
Kristóf, Tőrincsi Kornél és Széles
Gyöngyi gyermeke: Zselyke, Jacsó
Tamás és Polyák Marianna gyermeke:
Balázs, Zsarnóczay Rajmund és
Bundik Ildikó gyermeke: Gréta

Házasságot
kötöttek:
Sinka Gábor és Jobbágy Mária,
Herczeg István és Olajos Csilla, Szabó
Gábor és Laukó Judit Eszter,
Gyombolai Gyula István és Klein
Zsófia

Elhunytak:
Kindlik Jánosné sz: Nagy Mária
/1952/, Kovács Pálné sz: Kovács
Erzsébet /1919/, Vizdák Ernőné
sz: Szabó Gizella /1932/, Bak Irén
/1915/, Pápay Páné sz: Dajkó
Margit /1927/, Horváth Erzsébet
/1928/, Őrhegyi István /1950/,
Tóth Miklós /1962/, Vas Gyuláné
sz: Oroszi Erzsébet Mária /1958/,
Surman Józsefné sz: Huszák
Katalin /1930/, Lienhardt József
/1939/, Labát István /1932/,
Cservenák Tiborné sz: Szabó
Eszter /1932/, Muk Lajos /1922/,
Pálinkás Tivadarné sz: Schoffer
Magdolna /1932/, Zink Antal
/1933/, Veréb Gábor /1952/, Gogola
Józsefné sz: Barotai Irén /1923/,
Márton Gyula /1923/, Bahil
Istvánné sz: Szabó Margit /1930/,
Pauman Gézáné sz: Petrovics
Mária /1949/, Ducza Sándorné
sz: Nagy Erzsébet /1927/, Papp
Ildikó Éva /1973/, Szalva Vilmos
/1923/, Labancz József /1953/,
Polgár Istvánné
sz: Horváth
Terézia /1931/, Eperjesy Mihályné
sz: Lőrincz Olga /1928/, Gombai
Mihály /1952/, Hován Csaba
/1965/, Bellók Mihály /1927/, Jónás
Gyula /1918/, Pilni János /1951/,
Domin Károly /1943/, Dénes
Jánosné sz: Tóth Éva /1940/,
Gálos Vilmosné
sz: Ádám
Piroska /1927/, Fieszl József
Zoltán /1943/, Gonda György
/1931/, Gönczi Gábor Mihályné
sz: Máté Julianna Gizella /1938/,
Császár Lajos /1943/, Perlei Béla
/1923/, Mészáros Magdolna /1924/,
Dreilinger
Józsefné
sz:
Kosztihán
Eszter
/1941/,
Rózsahegyi Andrásné sz: Paczolt
Erzsébet /1921/, Bíró Sándorné sz:
Varga Gizella /1926/, Székely
Lajos /1935/, Kovács Lajos /1935/,
Baranyai Andrásné sz: Kollár
Erzsébet /1921/, Fekete Ernőné
sz: Inczédy Magdolna /1919/

F ELH ÍVÁS
A V IRÁGOS
VÁCÉRT
városszépítő versenyre

Kedves Váciak!
Közeledik a tavasz! Itt az ideje az
ismételt virágültetésnek! A Virágos
Vácért mozgalom szervezői idén is
virágosításra hívják városunk lakóit.
Jelentkezési lapok a Polgármesteri
Hivatalban kaphatók.
A virágosztás időpontjai:
		 2012. május 12. Szombat
		 7.00–16.00
		 2012. május 13. Vasárnap
		 7.00–13.00
		 2012. május 14. Hétfő		
		 7.00–13.00
A virágosztás helyszínei:
Vác, Park u. Remondis Duna Kft.
telephelye – 1. körzet
(Az Eszterházy utca, Széchenyi
utca, Naszály út és a Gombási út
tengely vonalától lefelé dél-keleti
irányban)
Vác, Szérűskert, Pázmány Péter
utca, Sportcsarnok mögötti hangár
– 2. körzet (Az Eszterházy utca,
Széchenyi utca, Naszály út és a
Gombási út tengely vonalától
felfelé észak-nyugati irányban)
VERSENYKATEGÓRIÁK:
		 1. Kertes házak
		 2. Lakásszövetkezetek illetve
			 társasházak
		 3. Intézmények
Sok örömet kívánnak a virágokhoz:
a Virágos Vácért mozgalom szervezői
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