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* Az ingyenes akció csak a nálunk vásárolt
8 mm-es umbria tölgy laminált padlóhoz tartozó
CL-305 típusú szegélyléc mennyiségére vonatkozik! Az ingyen
szegélyléc akció csak a laminált padló vásárlással egyidejðleg érvényesíthetÜ!

L A MINÁLT

PADLÓ

Ajánlataink 2012. május 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! Az akciók további részleteirÜl érdeklÜdjön áruházainkban!
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Az ország első német májusfáját állították Nagymaroson
Április 30-án egész napos rendezvénnyel ünnepelte Nagymaros, hogy az országban először
itt állítottak német májusfát. A
Maibaumnak az a különlegessége, hogy nem időszakosan áll, és
nem szalagok, hanem a településre jellemző címerek díszítik.

Dióssi Csaba Dunakeszi polgármestere

Dunakeszi

A

fát a visegrádi várral szemben a Panoráma parkolóban állították fel hétfőn,
ahol egész napos programmal várták az érdeklődőket. A rendezvény térzenével indult, majd a kezdeményezés megálmodója Koncz Ernő,
a Nagymaros Turizmusáért Egyesület
elnöke mellett a város polgármestere
Petrovics László és a Nagymarosi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Ivor Andrásné mondott beszédet.
A fa árnyékában táncoltak a Die
Blumen és a Wildenrosen táncegyüttesek is, de volt lekvár és befőtt kóstoló
is, valamint sváb gasztronómiai bemutató. Számos őstermelő kínálta portékáját a Duna-parton. A rendezvényhez
kapcsolódóan szerveztek kerékpár- és
gyalogtúrát is.
Az egyedi májusfát 12 címer díszíti,
melyeket egy német mester készített
el. A címerek Nagymarosra jellemzőek:
ulmi skatulya, szelídgesztenye fa, borászat, vadászat, evezős sportok, gyümölcsök (marosi málna), a kirándulás,
kerékpározás, festészet, tánc, fúvósok
és a nagymarosi katolikus templom. A
4500 lakosú települést zömében ma is
sváb származásúak lakják.

Nagymaros
Göd

Vác

Aszfaltoznak
Sződligeten

Átmeneti helyzet a kórházban,
tárgyalások a mélygarázsról

Polgármesteri tájékoztató a váci képviselő-testület zárt üléséről

A

május elsejével hivatalosan
állami fenntartásba kerülő Jávorszky Ödön Kórházzal kapcsolatos feladatokról - a zárt ülésről szóló tájékoztatójában - Fördős Attila polgármester elmondta, hogy a testület elfogadta az
önkormányzati biztos beszámolóját
az intézmény átadás-átvétele helyzetéről. Mivel megbízatása lejárt, a tényleges átadásig szerződését meg kellett hosszabbítani. Ugyanígy lejárt
dr. Molnár Csaba főigazgató megbízatása is, az őt tartósan helyettesítő
dr. Szentgyörgyi Ervin főorvos pedig
nem vállalta tovább a feladatot. Az átmeneti időszakra, az állam által kinevezett intézményvezető munkába állásáig, dr. Filiczky Istvánt bízta meg a testület a főigazgatói teendők ellátásával. A sürgős döntések mellett, egy háromoldalú szerződést is módosítottak, amelynek
révén a 2007-es megegyezéshez képest a beszállító a jutalékából 30 %-ot elengedett. Ez, a polgármester szerint, a legnagyobb volumenű beszerzése a kórháznak. Lapunk kérdésére válaszolva, elmondta, hogy a kórház struktúrája az álla-

mi fenntartásba vétel után sem változik,
várhatóan ugyan csökken az ágyak száma, ám a konszolidáció révén kedvezőtlen folyamatok már nem befolyásolják a
gyógyító tevékenységet.
A másik fontos napirendi pont a mélygarázzsal volt kapcsolatos: a polgármester szerint, a beruházó bank három munkacsoportot alakít a jogi háttér, a finanszírozási feltételek és a műszaki tartalom
egyeztetésére, a munkacsoportokba az
önkormányzat is küld szakembereket. A
finanszírozó bank új fővállalkozóval képzeli el a mélygarázs további építési munkálatait, a befejezéshez új cégtől kért árajánlatot. Fördős Attila szerint ez, az egész folyamat ismeretében, már várható volt. Úgy véli, hogy a munkacsoportok néhány hét alatt elvégezhetik feladataikat, és még
a nyár előtt megtörténhet a szerződéskötés. Ez mind a város,
mind a finanszírozó bank érdeke.
A képviselő-testület zárt ülésének napirendjén szerepeltek
a Közbeszerzési Munkacsoport és a Beszerzési Munkacsoport által már elbírált pályázatok, és elutasítottak egy szociális tárgyú fellebbezést.

Fiatalok a HIV ellen

– nemzetközi tanácskozást tartottak Vácon
Fiatalok a HIV ellen - ezzel a címmel tartották a hagyományos nemzetközi ifjúsági konferenciát Vácon a Madách
Imre Művelődési Központban április 20-án. A határon átnyúló kétnapos rendezvény első napján több előadást is
meghallgathattak fiatalok, másnap pedig kiscsoportos foglalkozásokat szerveztek számukra.

A

Sződligeten a Tompa utca a település egyik legforgalmasabb közlekedési útvonala, melyet az elmúlt évek időjárása és a gépjárművek súlyosan megrongáltak. A helyi önkormányzat döntése alapján május 2-án új aszfaltburkolatot kapott a 4 méter széles úttest.

rendezvény előtt sajtótájékoztató
keretében beszéltek a szervezők a
program fontosságáról. Az Egészséges Ifjúságért Alapítvány társelnöke,
Horváth Szabolcsné arról szólt, hogy az
idén tíz éves kezdeményezés nem áll meg
a jövőben sem, folytatják munkájukat. A
társelnök köszönetét fejezte ki minden
együttműködő szervezetnek. Hozzátette: más városok is jelezték - többek között Dubnica is, mely Vác testvérvárosa
-, hogy a jövőben csatlakozna a rendezvényhez.
A konferencia fővédnöke, Peter Weiss
szlovák nagykövet beszédében azt hangsúlyozta: fontos, hogy foglalkozzunk a fi-

atalokkal, egyben pedig örömét fejezte ki,
hogy magyar, szlovák és cseh diákok működnek együtt a program keretében. Szerinte nemzetközi összefogással a gondolatok jobban megvalósulnak és több helyre is eljutnak. Fördős Attila, Vác polgármestere szintén annak fontosságát
emelte ki, hogy a jövőben is ilyen rendezvényekkel kell felhívni a megelőzésére a
fiatalok figyelmét.
- A mai diákok alulinformáltak a HIVfertőzéssel kapcsolatban. Nincsen tisztázva, hogy hogyan viselkedjünk a fertőzöttekkel. Az előadások erre is rámutatnak majd - mondta.
A konferenciát a szlovák nagykövet

mellett Lőwy János, Ipolyság polgármestere és Vác polgármestere nyitották meg.
Mindhárman a téma fontosságát hangsúlyozták beszédükben.
Furucz Anita
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Az MSZP váci frakció vezető kijelentéseit
visszautasítják a városvezetők

A

szocialista frakcióvezető bejelentette, hogy Fördős Attila felkérése ellenére sem delegálnak szakértőket abba a társadalmi-tanácsadó testületbe, melyet a
polgármester hívott életre. Dr. Bóth János a sajtó képviselőivel ismertette azt
a levelet, melyből kitűnt, hogy az új tanácsadói testület feladata az lesz, hogy
a megváltozott állami irányítással és a
jogi környezettel összhangban - a város
szempontjából - a legjobb megoldásokat
dolgozza ki. A polgármester elképzelése
szerint a frakciók javasolnának a szakmai hozzáértés és a közéletben szerzett
jártasság alapján tagokat az új grémiumba. A szocialisták viszont, mint azt
Dr. Bóth János bejelentette nem vesznek részt a jelölésben, nem delegálnak
szakértőket, mert a társadalmi tanácsadó testület a polgármester tevékenységéhez ad tanácsokat, nem pedig a képviselő-testület városirányító munkájához. – Ebben való részvétel számunkra nem kompatibilis a politika lényegével – fogalmazott, majd kijelentette: „a
tanácsadói csoport létrehozásának oka
lehet az is, hogy korábban a fideszes alpolgármester munkájának segítésére
is alakítottak egy stratégiai munkacsoportot… A városvezetésnek mi nem vagyunk a részei. Nincs egy alpolgármesterünk sem, egyetlen egy bizottsági elnökünk sem, és akkor mi adjunk három embert, akire majd lehet hivatkozni, hogy a baloldal is ezt tanácsolta?”
– mondta ki döntésük politikai indokát
Dr. Bóth János.
A szocialista politikus kijelentéseit kategorikusan cáfolta és határozottan visszautasította Fördős Attila polgármester és Pető Tibor alpolgármester hétfői közös sajtótájékoztatójukon.
- Ezek a kijelentések nem állják meg a
helyüket – szögezte le Fördős Attila.
A polgármester a mélygarázs körül kialakult helyzettel összefüggésben bejelentette, hogy a pénzintézet bécsi értekezletén a tulajdonosok elfogadták a
beruházás költségvetési főösszegét, és

Az MSZP váci frakció vezetője, Dr. Bóth János április 20-i sajtótájékoztatóján éles hangon bírálta a város vezetőit. A volt polgármester szerint: leült a mélygarázs ügye, kaotikus a belváros közlekedési rendje, „kalóztámadás” érte Vác iskolarendszerét, botrányos a város szemétdíj-rendelete. A szocialista politikus úgy ítéli meg, hogy nyárra fizetésképtelenné válhat a városi önkormányzat. Vác vezetőinek címzett pártpolitikai felhangú kritikát közös sajtótájékoztatón utasította vissza Fördős Attila polgármester
és Pető Tibor alpolgármester.

Várhatóan hamarosan megoldódik a sok vitát kiváltó mélygarázs körüli helyzet

pótlólagos finanszírozásról biztosították a magyarországi finanszírozó bankot. Ezen döntés lehetőséget teremt
arra, hogy a város szerződést kössön a
Raiffeisen Bank Zrt-vel, melynek képviselői a következő testületi ülésen ismertetik a részleteket a városatyákkal. „Ez
az a döntés, amelyre hosszú hónapok
óta vártunk. Óriási fegyvertény, hiszen
csökkentett beruházási értéken vásárolhatjuk meg a mélygarázst” – összegzett Fördős Attila.
„A megújult belváros forgalma a meglévő közlekedési koncepciót tükrözi,
melyet még elődöm idején készítettek
el. Természetesen a jogos kritikán alapuló problémákat igyekszünk ésszerűen megoldani, a legnagyobb toleranci-

ával orvosolni.” – mutatott rá a polgármester, aki azonban azt sem hallgatta
el, hogy mindenki számára ismert volt:
„A főtér átépítése, a belváros arculatának változása, a sétáló utca funkció
jellegének előtérbe helyezése révén a
megnövekedett gyalogos forgalom miatt kitiltásra kerülnek a gépjárművek.”
Az országos sajtót is megjárt „iskolaügyről” kifejtette, hogy Vác iskolarendszerét semmi féle kalóztámadás nem
érte. A város érdekével ellentétesnek,
hisztériakeltőnek nevezte Dr. Bóth János megnyilvánulásait. „Valótlant állított, amikor azt mondta, hogy a városvezetés át akarja adni az egyházmegyének az iskolákat.” – utasította vissza a
feltételezést Fördős Attila, aki – az e té-

Remitzky Zoltán nyerte

a megismételt polgármester választást
Remitzky Zoltán független polgármester jelölt a március 25-i szobi időközi polgármester választás után – az óvás miatt – megismételt április 22-i választást is megnyerte. A megismételt polgármester választás egyik érdekessége, hogy mindkét jelölt, Remitzky Zoltán és a várost 2010
októbere óta irányító Szőke István is növeltette márciusi támogatottságát.

M

int arról lapunkban már
többször beszámoltunk,
a szobi képviselő-testület tagjainak többsége januárban
a grémium önfeloszlatása mellett
döntött. A március 25-én megtartott időközi polgármester választáson három független jelölt - Szőke István, Medveczki Zoltán és
Remitzky Zoltán – szállt ringbe a
városvezetői székért. A szobi választópolgárok többsége már akkor is Remitzky Zoltánnak szavazott bizalmat, aki 686 voksot tudhatott magáénak. A város életét
2010 októbere óta irányító Szőke Istvánt 550 választó látta volna továbbra is szívesen Szob élén.
A harmadik jelölt, Medveczki Zoltán 58 szavazatot kapott.
A március 25-i időközi önkormányzati képviselő választás
eredményeként a képviselő-testület tagja lett: Galanits Béláné,

Gyurcsok Zoltán, Laczkó Balázs, Orbán József, Polónyi Éva
és Tóth Lajos. A március 25-i polgármester választást óvás miatt
kellett megismételni. Az Országos
Választási Bizottság (OVB) határozata kimondta, hogy a választás napján a Danubia Televízióban mintegy fél órán át sugárzott
műsor érdemi hatással lehetett a
választópolgárokra, így befolyásolhatta a választás eredményét.
Az időközi képviselő-választást
ugyanakkor nem kellett megismételni, mert a műsor a testület
szerint csak a polgármester-jelöltek versenyére lehetett hatással, a
képviselőkére nem.
Az OVB állásfoglalásának ismeretében a helyi televízió bocsánatot kért a szobi választóktól,
de azt is kinyilvánította, hogy az
előfizetők körében végzett felmérés eredménye azt igazolta, a vá-

lasztás napjáig többször levetített
kampányfilm nem volt érdemi hatással a végeredményre.
A szobi választópolgárok ilyen
előzmények után járultak április
22-én ismét az urnákhoz, akik közül a megismételt voksoláson is
a független Remitzky Zoltánt támogatták legtöbben. A második
helyen a szintén független Szőke
István, a város leköszönő vezetője végzett, ugyanúgy, mint az előző időközi választáson. A harmadik jelölt, Medveczki Zoltán (független) a megismételt választás
előtt három nappal visszalépett.
A településen élők közül 1317en éltek szavazati jogukkal, ami
57,5 százalékos részvételt jelent.
Remitzky Zoltán (aki korábban
már vezette Szobot) 715, a mögötte végzett Szőke István 602 voksot kapott.
V. I.

makörben tartott - a legutóbbi sajtótájékoztatóján tett kijelentéseit megerősítette: a Baptista Szeretetszolgálat megkereste a város vezetőit, hogy az iskolák
tanári és szülői közösségeivel szeretnének konzultálni – kölcsönös egyetértés alapján – az esetleges hosszú távú
együttműködésről, az intézmény fenntartói státuszának átvételéről. A megkeresettek véleményének ismerete és
érdemi döntése nélkül a városvezetése
nem kívánt, s nem is akart foglalkozni
a témával, mert nem tartotta volna demokratikusnak. „Kalóztámadás nem
volt, ám annál zajosabb a Bóth féle botránypolitizálás az országos sajtóban” –
mondta.
A szemétdíj-rendeletről elmondta: a kétmilliárdos Zöld Híd Programban – melynek 2010 október elejéig Dr.
Bóth János alelnöke volt - a hatszorosára emelkedtek a díjak. „Vác város Önkormányzata nem tud évente 400 millió
forint terhet magára vállalni a jelenlegi gazdasági környezetben, ha megmaradt volna a csörögi lerakó, akkor még
20 évig mentesült volna a város a szemétdíj fizetése alól.”
A polgármester megalapozatlannak
nevezte a város esetleges fizetésképtelenségét vizionáló szocialista politikus
kijelentését is. Azt viszont elismerte,
hogy a likviditás szempontjából racionalizálják a kifizetéseket, melyek enyhítésére közeli megoldást jelenthet egy
nagy értékű ingatlan lehetséges értékesítése, ami folyamatban van. A város
pénzügyi helyzetéről szólva kiemelte,
hogy az előző önkormányzati ciklusban
elkezdett nagy értékű beruházások, fejlesztések pályázati önrészét a mai recessziós gazdasági helyzetben kell biz-

tosítania a városnak, amikor bevételei
a felére csökkentek. A fedezethez szükséges hitelt azonban a korábbiaktól eltérően egy jóval szigorúbb három lépcsős rendszerben - Magyar Államkincstár, Kormányhivatal, kormány minősítése után – hagyják jóvá, melyre minden esély megvan.
A városi holding létrejöttével a feladatokat hatékonyság és a gazdaságosság szempontjai szerint racionalizálták.
Ez történt a főmérnökségen is, ahol létszámleépítésre, ésszerű átcsoportosításra került sor, nem pedig a szakemberek „kirúgására” – mondta Fördős Attila.
- A más hangnemben, a más stílusban
megfogalmazott bírálat ellenére mi a
konszenzuson alapuló politizálást képviseljük – jelentette ki Pető Tibor alpolgármester, aki hozzátette, hogy a múlt
héten megalakult stratégia munkacsoport 15-20 éves távlatokban gondolkodva alakítja ki szakmai álláspontját a város fejlődéséről. – Ez grémium arra is
hivatott, hogy segítse a szakbizottságok tevékenységét is, egyfajta kommunikációs fórumot létrehozva közvetítsen
a városvezetés és a pártok, bizottságok,
civil közösségek között.
A szakmai párbeszéden van hangsúly
– fogalmazott Fördős Attila, aki ezúttal
is kiemelte: a választási kampányának
egyik fontos ígérete volt, hogy minden
szinten megpróbál párbeszédet folytatni, ennek érdekében, ha kell, stratégiai munkacsoportot, vagy ha kell, tanácsadó testületet hoznak létre. Példaként említette a napokban létrejött
Környezetvédelmi Tanácsot, melynek
tevékenységében a városban működő
valamennyi – környezetvédelemhez köthető – kezdeményezés részt vesz. Ilyen
céllal alakul meg Tanácsadó Társadalmi Testület is – jelentette be a polgármester, aki hozzátette: „Én meg akartam adni a lehetőségét annak, hogy
minden politikai szervezet a saját holdudvarából ebbe delegáljon”.
Vetési Imre
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+36-30/342-8032-es
telefonszámokon.
E-mail: keszipress@invitel.hu
vetesi.imre@gmail.com
Vácon:
a Front grafika stúdióban
Dunakeszin:
UNO Reklám – Kisbán Renáta
Tel.: +36-20/319-5213.
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a
beküldött írásokat – a tartalom lényegi megváltoztatása nélkül – szerkesztett formában
közölje. Kéziratot nem őrzünk meg, és nem
küldünk vissza.
Minden névvel aláírt írásért a szerző felel.
A hirdetések valódiságát a kiadó nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal!
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program – melyhez országszerte 110 oktatási
intézmény közel 30 ezer
diákkal csatlakozott - hosszú
távú célja, hogy minden iskolában a mosdókon kívül is
biztosítsák az ingyenes ivóvizet, növekedjen a gyermekek víz- és csökkenjen a cukros üdítő fogyasztása, hozzájárulva ezzel is a gyermekkori elhízás megelőzéséhez.
A program, oktatásra és az
egészséges választék biztosítására épül. A hét során a
tanulók, az OÉTI által kidolgozott, kreativitást, ügyességet igénylő feladatok, játékos programok és interaktív
oktatóanyag segítségével ismerkedtek az egészséges folyadékfogyasztási szokásokkal. A tanulók a gyakorlatban
is megtapasztalhatták a vízfogyasztás előnyeit a DMRV
Zrt.-nek köszönhetően, amely
az iskolai étkezőkbe, osztálytermekbe kihelyezett, vízzel telt kancsókkal és egyéb
kreatív módon biztosította a
mosdón kívüli vízvételt.
Az országos akcióhoz a Vízmű ellátási területéről három
iskola, a gödi Németh László
Általános Iskola (798 diák),
a dunakeszi DOK Széchenyi
István Általános iskola
(584 diák) és a Pilisjászfalun
működő Dózsa György Általános iskola (87 diák) csat-

XIV. évfolyam 8. szám

Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) immár harmadik alkalommal hirdette meg a
vízfogyasztást népszerűsítő HAPPY-hét programját az általános iskolák számára 2012. április 23-27. között.

lakozott, ahol a DMRV Zrt.
szakemberei előadásokkal és
színes programokkal hívták
fel a vízfogyasztás jelentőségére a tanulók figyelmét.
Az alagi Széchenyi iskolában közel száz tanuló élvezhette Nagy Katalin „Mindennapi ivóvizünk” című nagy sikerű előadását, amely meg-

alapozta a HAPPY-hét sikerét.
Az iskolában Szabó Istvánné
tanárnő volt az egy hetes rendezvény-sorozat főszervezője, aki a DMRV Zrt.-vel együttműködve megszervezte, hogy
a gyerekek egy vízzel teli lajtos kocsiból vehették magukhoz a frissítő vizet. A programok között szerepelt iskolai

plakátrajz verseny, és természetesen volt vízzel kapcsolatos kvíz kérdés is.
A gödi Németh László Általános Iskola tanulói „Vizeket felmutatni!” – jelmondattal teljesítettek szolgálatot –
tudtuk meg a program egyik
főszervezőjétől, Séra And-

rea tanárnőtől, aki elmondta,
hogy tanulóik körében rendkívül kedveltek a vízfogyasztást népszerűsítő programok.
– Közülük is a legkedveltebb a
„Vízizsaru-szolgálat” – ismertette a diákok választását. Az OÉTI által ajánlott programok közül 11-et választottunk, s ezek mellé még kitaláltak tanulóink egy programot,
egyet pedig a DMRV biztosított, Németh Ádám, a Vízmű
munkatársa melynek egyik
munkatársa két előadást tartott négy osztálynak.
A Vízmű jóvoltából természetesen Gödön is bevonult az iskolába a vízzel teli lajtos kocsi, melynek tartalmát jóízűen fogyasztották a tanulók.
A „Vízidő” címen „futó”
program keretében, aki
a tanóra alatt megszomjazott, azaz óra harminckor megszólaló csengő
hangja után vízzel olthatta szomjúságát. A gödiek
egyik kedvelt találka helye
volt a „Vízbár”, ahol egy pohár
víz mellett kipihenhették a
„Vízpróba” sportverseny fáradalmait a fiatalok, akik ádáz
csatákat vívtak a sportcsarnokban a labdává „alakult”
vizes palackokkal, melyek-

kel a rádiós diákok zenés tornát is tartottak. A sport mellett a programban helyett kapott a képzőművészet is, hiszen a diákok számára „A víz
a legjobb szomjoltó” témában
rajzversenyt hirdettek.
Mint azt Séra Andreától
megtudtuk a dunakeszi iskolához hasonlóan a gödi Németh László iskolában is különös hangsúlyt helyeznek az
egészségnevelésre. Minden
évben – novemberben - nagyszabású „Egészség-hetet” tartanak ismert szakemberek
bevonásával, megünneplik a
Föld Napját. De azt is büszkén mesélte, hogy a DMRV
Zrt.-vel kialakított jó együttműködésüknek köszönhetően már kétszer sétáltak át a
Duna alatt Nagymarosnál.
Gombás Ernő, a DMRV Zrt.
titkársági
osztályvezetője
rendkívül eredményesnek nevezte a HAPPY-hét rendezvénysorozatot, melyben – a lelkes
pedagógusoknak és a Vízmű
szakembereinek köszönhetően – ismét sikerült a diákok figyelmét ráirányítani a környezet és a vízkincs védelmére. A
Társaság, mint felelős közszolgáltató, felajánlotta, hogy az
Országos HAPPY-hét nyertes
iskola diákjai részére egy különleges, egyedi és kalandos
„tanösvény sétát” szervez 16
méterrel a Duna alatt.

PIROS MATRICÁK a váci kukákon
Tisztelt Ingatlantulajdonos! 2012. január 1-vel, Vác Város Önkormányzatának döntése alapján változott
a lakossági hulladékszállításra és díjfizetésre vonatkozó szabályozás rendszere. 2012 január 1-től az ingatlantulajdonosok nem az Önkormányzat felé fizetik a hulladékszállítási szolgáltatás díját, hanem közvetlenül a szolgáltatónak. A Remondis Duna Kft. állítja ki utólag a számlát, kéthavi rendszerességgel.

A

Remondis Duna Kft. az
első kéthavi (január és
február) szolgáltatásról szóló számlájával együtt
a hulladék elszállításának regisztrálására szolgáló matricát küldött a kukával rendelkező azon váci ingatlantulajdonosok részére, akik az Önkormányzattól kapott ügyféllistán szerepeltek. Őket arra
kértük, hogy a matricát április 30-ig ragasszák fel a hulladéktároló edényekre a fényképen jelzett helyre.
Miért van erre szükség?
A matricás rendszerre a
közszolgáltatónál
vezetett
ügyfélnyilvántartás aktualizálása miatt van szükség.
Minden, a nyilvántartásban
szereplő kukával rendelkező ingatlantulajdonos kapott matricát - természetesen
azon ingatlantulajdonosok,
akik nem szerepelnek a nyilvántartásban, azok nem.
Ez azonban nem jelenti azt,
hogy jelenleg a nyilvántartásban nem szereplő ingatlantulajdonosoknak nem kellene igénybe venniük a szolgáltatást, illetve annak igénybe
vétele esetén nem kellene fi-

zetniük a szolgáltatásért.
Kérjük, azon ingatlantulajdonosok, akik rendelkeznek kukával, de matricával nem, jelentkezzenek ügyfélszolgálatunkon.
A 2000. évi XLIII. Hulladékgazdálkodásról szóló törvény
és az Önkormányzat 19/2002.
(IX.24.) helyi rendelete értelmében a hulladékszállítás
kötelező közszolgáltatásnak minősül, azaz az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot gyűjteni és azt a hulladékkezelőnek
átadni.
Az ingatlantulajdonos a
hulladékkezelésért számla ellenében, az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott összegű közszolgáltatási díjat
tartozik fizetni.
Felhívjuk a Tisztelt ingatlantulajdonosok figyelmét
az Alkotmánybíróság 399/
B/2002 határozatára, amely
szerint „…az esetenként előforduló, a szerződött men�nyiségnél kevesebb szemét
kibocsátása miatt, vagy
„üres” gyűjtőedény alapján
kifizetett szolgáltatási díj

a szolgáltatás-ellenszolgáltatás aránytalanságát nem
vonja maga után, mivel a
szolgáltató ilyen esetekben
is megjelenik, és költségei
merülnek fel.” A Remondis
Duna Kft. minden esetben
heti egy ürítést számláz, függetlenül attól, hogy az ingatlantulajdonos a hulladékgyűjtő edényt nem, vagy csak
részben töltve helyezte ki.
A már hivatkozott Önkormányzati rendelet alapján
Vác városában a közszolgáltatás ellátásához rendszeresített gyűjtő edényzet űrtartalma 80, 120 és 240 liter.
Azon háztartások esetében,
ahol a települési szilárd hulladék gyűjtése közterületen
telepített gyűjtő konténerrel
valósul meg 1.100 liter, illetve 4 m3.
Alapértelmezés
szerint
háztartásonként 120 literes
edényzettel vehetik igénybe Vác város lakói szolgáltatásunkat. Amennyiben egy,
vagy két személy lakik az ingatlanban, lehetősége van a
legkisebb 80 literes űrtartalmú edényt igényelni, illetve
az annak megfelelő szolgáltatási díjat fizetni. Az igény-

lő köteles az országos lakcímnyilvántartás alapján igazolni a szolgáltatás igénybevételének helye szerinti közigazgatási címen bejelentett
személyek számát. A közszolgáltatás igénybevevője köteles továbbá az egy háztartásban élő személyek számában
bekövetkezett változást 15
napon belül a közszolgáltató
részére bejelenteni.
Nem terheli díjfizetési kötelezettség az üresen
álló ingatlanok tulajdonosait. A megüresedést és az
ingatlan újbóli használatba
vételét a tulajdonos, illetve a
használó 15 napon belül köteles a közszolgáltatónak írásban bejelenteni. A díjfizetési kötelezettség a bejelentést
követő naptári hónap első
napjától az újbóli igénybevételt követő naptári hónap
első napjáig szünetel.
A bejelentést írásban, vagy
személyesen is megtehetik a
szolgáltató az alább található
elérhetőségein, illetve a bejelentéshez szükséges nyomtatványok az Önkormányzat
honlapjáról (www.vac.hu) is
letölthetőek a „nyomtatványok, rendeletek” menüpont

alatt a hulladékszállítás címszónál.
Manapság sok vállalkozás
működik hulladékszállítási
szerződés nélkül. A vállalkozók az Önkormányzati rendelet alapján kötelesek külön szerződést kötni a hulladék elszállítására, de szabadon választhatnak szolgáltatót. Célunk, hogy minden a
közszolgáltatást igénybevevő tulajdonos egyaránt kivegye részét a közterhek viseléséből, mivel így a nem fizetők
által megtermelt hulladék és
igénybevett szolgáltatás költsége is a becsülettel fizetőket
terheli.
A matricás rendszer ezen
ingatlantulajdonosokat kívánja felderíteni és a közös
teherviselésbe bevonni. Ez

mindannyiunk közös érdeke! Az új rendszer indulása
és működtetése minden bizonnyal nehézségeket okoz
a Tisztelt ügyfeleink számára, de az Önök segítségével
együtt a Remondis Duna Kft.
mindent megtesz, hogy az átállás minél zökkenő mentesebb legyen.
További kérdéseivel forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz:
Remondis Duna Kft., 2600
Vác, Kertvárosi u. 3. (bejárat
a Park utca felől),
Tel./Fax: 06 27 316 731,
vacugyfel@remondis.hu, hétfőtől - csütörtökig 8 00 – 14 00
Köszönettel:
Remondis Duna Kft.
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DMRV Zrt. az elsők között
karolta fel a Föld Napja tiszteletére szervezett TOUR de
VÁC környezetvédelmi vetélkedőt, melyen a váci és a
környező települések általános iskoláiból 13 csapat közel 140 diákja versengett. A 10 versenyhelyszínt kerékpárral
megközelítő tanulókat a Vízmű 1928ban épült patinás gépházában kialakított ipartörténeti „házi múzeumban”
Gombás Ernő titkársági osztályvezető
és munkatársai fogadták. A Buki sziget gyönyörű természeti környezetében álló objektum különleges berendezéseinek látványa mellett az ivóvízről
szerzett hasznos ismeretekkel gazdagodva távozhattak a diákok.
- Mindent meg kell tenni a környezetünk tisztaságáért, a vízkincs védelméért – mondta az érdeklődő fiatalokkal
az osztályvezető. - Nyolcvannégy éve,
a megnyitáskor 6-7 ezer váci polgárnak
adott ivóvizet a mai DMRV Zrt. elődje,
amely a fejlesztéseknek köszönhetően napjainkban már 125 település több
mint 600 ezer fogyasztóját szolgálja ki
– mutatta be a Társaságot.
A korabeli gépházban elhelyezett
ipartörténeti relikviák – munkaeszközök, alkatrészek, az avató ünnepséget megörökítő fotók és újságcikkek –
nagy hatással voltak a fiatalokra. – Tetszettek a gépek, és hasznos volt a tesztlap kitöltése is, amely sok információval szolgált a Vízműről és az ivóvízről
– mondta lelkesen a váci Juhász Gyula
iskolából érkezett Duhonyi Ádám, aki
szüleihez hasonlóan csak csapvizet
iszik. A csoport vezetője, Bea Balázs
tanár is elragadtatással nyilatkozott
a látottakról: - Nagyon érdekes, amit
itt láttunk, különösen a gépek részletei ragadtak meg. Civilként, fotósként
remélem, egyszer még eljöhetek, hogy
lencsevégre kaphassam őket – mondta
bizakodva a fiatal pedagógus, aki szerint a diákok is sok új ismerettel gazdagodtak a Vízmű épületében tett látogatás során.
A váci csoportot váltva gurult be a
verőcei Géza Fejedelem Református
Általános Iskolából érkezett tízfős csapat, melynek tagjai könnyedén tették
meg a 4 kilométeres kerékpárutat. Ők
is érdeklődéssel vették körül a Vízmű
történetét és működését nagy szakmai
igényességgel bemutató Gombás Ernőt. A tárlatvezetés után végzett rögtönzött felmérésünkből kiderült, hogy
a fiatalok új információkkal és szép
élménnyel gazdagodtak. – Jónak tar-
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TOUR
de
VÁC
A Vízmű volt az egyik állomáshely
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szakmai tevékenysége mellett jelentős társadalmi felelősségvállalásról
tesz nap, mint nap tanúbizonyságot a hazai vízkincs megóvása érdekében kifejtett szerepvállalásával. Kezdeményezője és támogatója környezetünket és az ivóvíz védelmét szolgáló közösségi akcióknak és rendezvényeknek. Az idei tavasz is e felelősségvállalás jegyében telt el. Az egy hónapos program-sorozat március 22-én, a Víz Világnapja tiszteletére szervezett programmal vette kezdetét, amely a Föld Napja ünnepével
zárult. Két kiemelkedő esemény között számos rendezvényen hívták fel a diákok és a felnőttek figyelmét
közös értékeink megbecsülésének társadalmi jelentőségére a Vízmű szakemberei.
rendkívül kiélezett versenyt a sződi
Hunyadi János Általános Iskola csapata nyerte. A képzeletbeli dobogó második fokára két csapat – a Földváry Károly Általános Iskola és a Juhász Gyula
Általános Iskola –, míg a harmadikra
három - Petőfi Sándor Általános Iskola, Karolina Katolikus Általános Iskola
és az Árpád Fejedelem Általános Iskola - állhatott fel.
Az eredményhirdetés meglepetéseként Vogel Csaba, a DMRV Zrt. vezérigazgatója a győztes csapat tagjait egy
újabb nagykalandra hívta meg, akik a
hétköznapok során szigorúan őrzött, a
Duna alatt 16 méterrel - Nagymaros-Vi-

tom a programot, mert olyan dolgokat ismerhettünk meg, amiket eddig
nem tudtunk – összegezte társai véleményét Beregi Boglárka, aki azonban
azt sem hallgatta el, hogy vannak néhányan köztük, akik kevés csapvizet
fogyasztanak. Gombás Ernő – megismerve a fiatalok hallomásokra épülő
„érveit” – szakmai tények ismertetésével, a csapvíz és a palackozott ásványvizek alkotóelemeinek összehasonlításával oszlatta el a tanulók kételyeiket, akik ezt követően jóízűen kortyolgatták a DMRV-s kancsóban felkínált
csapvizet.
- Nem először veszek részt ilyen versenyen a gyerekekkel, akik már a felkészülés során sokat tanultak, rengeteg adatot és információt gyűjtöttek
össze. Érdekes a helyszín, a Vízműnél
még nem voltunk, ahonnan szolgáltatják az ivóvizünket. Jó kezdeményezésnek tartom, hogy megnyitották előt-

tünk a patinás épület kapuját – fogalmazott elismerően
a verőcei Szigeti
Benedek Sándorné
tanárnő.
A nagy sikerű
TOUR de VÁC környezetvédelmi verseny eredményhirdetésére a város főterén lévő Múzeumkertben került sor,
ahol köszöntötte a
versenyző diákokat
és felkészítő tanáraikat Fördős Attila, Vác város polgármestere, Bábiné Szottfried Gabriella
országgyűlési képviselő és Mokánszky
Zoltán alpolgármester, aki gratulációját azzal zárta: „A mai verseny, a ti teljesítményeket is bizonyság rá, hogy Vác
méltó a Nemzet Sportvárosa címre”. A

segrád között - húzódó közműalagútban tehetnek egy különleges sétát.
A díjkiosztó ünnepség után, a TOUR
de VÁC főszervezője, Bíró György értékelte a fiatalok teljesítményét lapunknak. – Ezek a rendezvények elsősorban
a jövőnek készülnek, melyeken a gyere-
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kek megtanulják, hogyan kell a kerékpárúton, a természetben viselkedni. És
megannyi más kérdést, ami az ő hétköznapi életüket elősegíti. A gondolkodás átalakításáról van szó, ám ahhoz,
hogy ez megvalósuljon, ösztönözni kell
az embereket, a gyerekeket. Magyarországon egy ilyen verseny szervezésének már az alapköltségei is óriásiak,
nagyon sok helyre kell pályázni, és nagyon sokat kell lobbizni a támogatás
elnyeréséért. Egyre kevesebb a szponzor, a támogató, de szponzor és szponzor között is van egy nagyon fontos különbség: környezetvédelemből nem lehet, csak hiteles szponzorokat felkérni. Nem adhatom azt a csokoládét, ami
műanyagba van csomagolva, nem adhatom azt a játékot, ami nem újrahasznosított anyagból készült. Nem adhatom oda a gyereknek a felfrissüléshez
azt a palack vizet, amiről nem tudom,
hogy milyen. Ezért tartom a DMRV
Zrt.-t hitelesnek, és ezért örülök, hogy
felvállalt valami olyat, ami hosszú távon is fontos. Örülök az együttműködésnek, mert az egészséges életmódot
és gondolkodást fémjelzi – nyilatkozta
Bíró György.
Vogel Csaba, a DMRV Zrt. vezérigazgatója is sikeresnek értékelte a környezetvédelmi versenyt, melyben főszerep jutott az ivóvíznek, a víz minőségvédelmének is. – A versengő diákok kitűnő eredménnyel töltötték ki a tesztlapokat, akiknek és
felkészítő tanáraiknak ezúton is
gratulálok. Meggyőződésem, hogy
– Vízműben látottak alapján - a
mai 12-24 éves fiatalok is tudatos
fogyasztóként választják majd a
csapvizet, mert felismerik benne
az értéket. Bízom benne, hogy számukra is értéket jelent az a műszaki alkotás, melyet elődeink hoztak
létre 84 éve, amikor megnyitották Vác első Vízművét. Jómagam
örömmel és elismeréssel tekintek
azokra a műszaki megoldásokra,
berendezésekre, melyek napjainkban is üzemképesek.
Mindig nagy gyönyörűséggel nézem az 1926-ban, 27-ben készült
tervrajzokat, melyek az odafigyelésről, a míves munkáról tanúskodnak. Ezt az értéket akartuk megmutatni a fiataloknak, akik – reményeink
szerint - felnőttként majd hozzánk hasonlóan fontosnak tartják a hagyományok ápolását, az értékek tovább örökítését – mondta bizakodóan a DMRV
Zrt. vezérigazgatója.

Fiatalok, akik alkotásaikkal védik környezetünket
– Nagyon jó érzés volt a társaim előtt
átvenni az elismerést, akik sokat segítettek abban, hogy a pályázaton indulhassak és sikeresen szerepeljek – mondta egy kicsit megilletődötten az ünnepi
esemény után az igazgató úr irodájában
Pálmai Nóra, aki már első osztályos
kora óta rendszeresen rajzol a Madách
Imre Művelődési Központban, újabban
pedig a Vörösházban működő Art Lavina Stúdióban.
– Milyen témák érdekelnek, mit
örökítesz meg legszívesebben a papíron, a rajzvásznon?
– Minden téma érdekel, de csak azokon a versenyeken indulok, amelyeken a
hozzám közelálló témákkal is lehet pályázni. Otthon és a Vörösházban rajzolok legtöbbet, viszem fel kedvenc alkotásaimat a papírra.
– A DMRV Zrt. pályázatában mi
volt vonzó számodra?
– Igazából a víz védelmére szerettem
volna felhívni a figyelmet, és arra hogy
ne szennyezzük jobban a bolygónkat.
– Szerinted, veszélyben van a
bolygónk?
– Igen, mivel nagyon súlyos környe-

A DMRV Zrt. a Víz Világnapja tiszteletére a szolgáltatási területén működő általános iskolák körében rajz
és fotó pályázatot hirdetett, melyet a felsősök között Pálmai Nóra, a váci Juhász Gyula Általános Iskola
7. A osztályos tanulója nyert meg. Második helyen az ugyancsak „Juhászos” 8. osztályos Füzesi Natasa
végzett. A Társaság díjait Gombás Ernő titkársági osztályvezető adta át a két kiváló „alkotóművésznek”
a Juhász Gyula Általános Iskola tanulóközössége és a tantestület tagjainak jelenlétében.
zetszennyezésnek lehetünk a tanúi. Ha
nem teszünk ellene semmit, elpusztul a
Föld.
– Az osztálytársaid is így látják?
– Igen, felismerik a veszélyt, de nagyon sokan többet nem tesznek…
– Szerintetek a ti példátok vonzó
lehet a többiek számára, hogy ők is
tegyenek valamit környezetünkért,
a bolygónkért?
– Szerintem igen – mondta határozottan Nóra.
A rajzpályázat 2. helyezettje, a 8. osztályos Füzesi Natasa is fontosnak tartja
a környezettudatos gondolkodás erősítését, aki örömmel fogadta a DMRV Zrt.
pályázatát, mert tájakat nagyon szeret
rajzolni.
– A nyolcadikosok között is sokan
vannak, akik elgondolkoznak környezetünk problémáiról, de legtöbben az

elmélkedésen túl semmi mást nem csinálnak, pedig az iskolánkban is vannak
természetismereti versenyek, előadások. Én nagyon örülök annak, hogy Vácott van egy olyan cég, amely fontosnak
tartja környezetünk, természeti értékeink védelmét, és annak tudatosítását –
adott hangot örömének Füzesi Natasa.
Az iskola igazgatója, Kocsi Károly
büszkén beszélt a két diák sikeréről,
amely követendő jó példa az iskola közössége számára.
– Minden évben rendezünk egészségvédelmi és sportnapot. Kivesszük részünket
a Liget takarításából, melyet a különböző környezetvédelmi szervezetek szerveznek. Órákon, szakköri foglalkozásokon
sokszor terítékre kerül a környezetvédelem témája. A Föld Napját évtizedek óta
megtartjuk, programokkal készülünk rá –
ismertette az igazgató úr a diákok környezetvédelmi nevelése érdekében végzett tevékenységet. Kocsi Károly örömét fejezte
ki, hogy a Vízmű olyan figyelemre méltó
pályázatokat és kirándulásokat szervez,
melyen szívesen vesznek részt a tanulók,
akik ennek is köszönhetően aktív, jó köGombás Ernő
zösséget alkotnak.
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Sokszínű Magyarország, sokszínű Európa
A

Ötödik alkalommal került megrendezésre a Vácott és környékén élő nemzetiségeket bemutató, Sokszínű Magyarország,
sokszínű Európa elnevezésű rendezvény. A rendezvény célja
– a szervező, Váci Közéleti Egyesület meghatározása szerint –
hogy kifejezze a nemzetiségtől és származástól független ös�szetartozást, az emberi méltóság tiszteletét, a békés egymás
mellett élés gondolatát és a felebaráti szeretetet.

Madách Imre Művelődési Központban, április 26-án megrendezett, nagyszabású program fővédnöke Fördős Attila Vác város polgármestere volt. A nemzetiségi kulturális
esten a görög, a német, a ruszin, az ukrán, a szlovák, a zsidó és a cigány nemzetiségek képviseltették magukat. A nemzetiségi előadók és művészcsoportok
sokrétű és végtelenül színes kultúrájuk
egy-egy meghatározó szeletét mutatták
be a nagyközönségnek.
A vendégeket elsőként Bábiné
Szottfried Gabriella országgyűlési képviselő köszöntötte, ünnepi beszédében
felidézve Dr. Kopp Mária, közelmúltban
elhunyt pszichológusprofesszor gondolatait. Kopp Mária évtizedeken keresztül
kutatta a magyar azonosságtudat sokszínűségét, melynek gyökerét a Hét törzs

szövetségében vélte fölfedezni. Ez „különleges örökség, kincs, amely föloldhatná a nemzeti identitással kapcsolatos ellentmondásokat a mai magyar társadalomban” – jegyezte le egyik tanulmányában, majd kiemelte, „büszkének
kell lennünk családjaink német, szlovák, délszláv, cigány és számtalan egyéb
örökségére, identitására, mely a genetikai sokszínűség és a kreativitás alapja.”
Bábiné Szottfried Gabriella után Dr.
Beer Miklós a váci egyházmegye megyéspüspöke mondott köszöntőt. A püspök atya gondolatait egy római közmondással indította: „Cave canem ~ óvakodj
az egykönyvű embertől, vagyis attól, aki
csupán önmagára gondol, és kizárólag
a saját szemszögéből nézi a világot. Hiszen az ilyen ember nem csak egyedül
marad, de valamiképp mindig szembe-

kerül másokkal” – mondta Dr. Beer Miklós, majd örömét fejezte ki a rendezvén�nyel kapcsolatban, melyen alakulása óta
minden esztendőben részt vett. S mely
„bizonysága annak, hogy az Isten sokszínűnek teremtette a világot: a virágokat, a Földet és a mi, gazdag emberéletünket is. A rendezvény jó alkalom arra –
emelte ki végezetül a püspök atya - hogy
„tisztelegjünk egymás kincsei - kulturális, lelki hagyatéka előtt.”
A nevéhez méltóan színes, különböző
kulturális előadásokat: néptáncot, zenei
és irodalmi műsorszámokat felvonultató
program bepillantást nyújtott egy sokszínű világba és abba a rendkívül gazdag kulturális hagyományba, mely meghatározó
összetevője Vác szellemi, kulturális életének.
M aczkay Zsaklin

SZÓNOKVERSENY

a Madách Imre Gimnáziumban
Már több évtizede annak, hogy április hónapban megrendezik a magyar nyelv hetét. A rendezvény gondolata Grétsy
László és néhány nyelvész társa fejéből pattant
ki 1967-ben. Először csak
a Kossuth klubban szerveztek előadásokat, néhány év alatt azonban országos méretű mozgalommá vált az elgondolás, és
szinte valamennyi megyében tartottak hasonló rendezvényeket, amelyeket a
TIT szervezett.
1989-ben megalakult az
Anyanyelvápolók Szövetsége, és ekkor megoszlottak
a feladatok: a szakmai előkészítés az Anyanyelvápolók Szövetségének lett a feladata, a TIT-é pedig a szervezés és a mozgósítás. Min-

den évben van egy központi
téma, ez az idén a Nyelvünk,
mint hungarikum címet viseli. A megnyitó április 23-án,
Szombathelyen volt.
Vácon 2005-ben alakult
meg A Magyar Nyelv Barátainak Egyesülete. Azóta ez
a civil szervezet a gazdája a
városi rendezvényeknek. Az
egyesület tevékenysége során kiemelt jelentőséget szánunk a diákságnak. Az idén
például szónokversenyt hirdetett meg a város középiskolás tanulóinak a Madách
Imre Gimnáziumban. Mivel
szokatlan volt a kezdeményezés, néhány iskola húzódozott a nevezéstől. Mindössze
három iskolából jelentkeztek
diákok. Szerencsére egy gimnáziumi tanár kolléga felvette a kapcsolatot a törökbálinti Bálint Márton Általános és
Középiskolával, így a versenyen 16-an vettek részt.

A szónokverseny témáját
egy József Attila-idézet fogalmazta meg:
„Mért legyek én tisztességes?
Kiterítenek úgyis!
Mért ne legyek tisztességes?
Kiterítenek úgyis.”
A zsűri elnöke Adamikné
Jászó Anna professzor as�szony volt, tagjai pedig
Adamik Tamás professzor
emeritus, az MTA doktora,
valamint Koltói Ádám egyetemi docens
A versenyzők a témát előre megkapták, amit otthon
kellett kidolgozniuk, majd a
zsűri előtt szabadon előadni. Természetesen segítségként használhatták az írásbeli jegyzeteiket, ám a felolvasás pontlevonással járt.
A beszédművek felépítése
jó volt, a versenyzők helyesen érveltek, többen éltek a

nonverbális eszközökkel is
(gesztus, mimika). Színvonalas „rétorokat” hallhattunk.
A zsűri hangsúlyozta is az értékelésében, hogy kimondottan rossz szónok nem volt
ezen a versenyen.
Az eredmények a következők. 1. Temesvári Bence (Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium, 2., Marosvölgyi Gergely
(Boronkay György Műszaki
Középiskola és Gimnázium) 3.
Máthé Esztella (Bálint Márton
Általános és Középiskola).
Valamennyi résztvevő oklevelet kapott, az első három
helyezettet pedig ezen felül
könyvutalványban részesült.
A Madách-szónokverseny
tanulságai arra ösztönözi az
egyesületet, hogy - hagyományt teremtve - évente megrendezi azt.
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Dóra Zoltán

KÖZGYŰLÉST TARTOTT a Váci Múzeum Egyesület
A Váci Múzeum Egyesület április 27-én tartotta meg évi közgyűlését. Ez egyúttal tisztújító gyűlés is volt, ugyanis a régi
vezetőségnek lejárt a mandátuma.

A

napirendi pontok tárgyalása előtt az egyesület megkoszorúzta a Március
15. téri épületen elhelyezett
Tragor Ignác-emléktáblát. Itt
dr. Horváth Ferenc, a Váci levéltár igazgatója mondott beszédet. Szólt arról is, hogy
Tragor Ignác Múzeum városi
tulajdonba kerülhet. Ezért
felhívta a tagságot: „Éljünk a
lehetőséggel, legyen Vácé, a
váciaké ez a nagy múltú múzeum.”
Ezt követően a Váci Ér-

téktárban megkezdődött a
közgyűlés. Zomborka Márta alelnök megnyitója után
Kuruczné Paál Mária, az
egyesület leköszönő titkára
számolt be a múlt évi rendezvényekről, majd a résztvevők meghallgatták Zomborka
Márta pénzügyi beszámolóját, amelyet dr. Bertha Margit, a számvizsgáló bizottság
elnöke egészített ki. Ugyancsak Zomborka Márta ismertetette a következő évi vázlatos munkatervet is.

A beszámolók után átadták az idei Tragor Ignáczemlékérmet, amelynek tulajdonosa Batizi Zoltán lett.
A kitüntetett munkásságát
Mándli Gyula laudációja
méltatta. Az ünnepélyes percek után Bartos Ferenc ismertette azokat az új jogszabályokat, amelyek alapján
módosítani kellett az egyesület alapszabályát.
A következő napirendi pont
az egyesület tisztségviselőinek megválasztása volt,

ám ezt megelőzően dr. Molnár Lajos emlékezett meg az
egyesület egykori aktív tagjáról a 10 éve elhunyt Lábai
Lászlóról, Vác volt polgármesterérről, aki az idén lenne 70 éves. Lábai László közéleti tevékenységéről értékes
dokumentumokból álló kiállítás is nyílt az értéktárban.
A titkos szavazás eredményeként az egyesület elnöke
dr. Gyarmati György, alelnöke Zomborka Márta, titkára
pedig dr. Horváth Ferenc lett.
Az egyesület elnökségi tagjai: Bartos Ferenc, Cservenák
Péter, Dr. Molnár Lajos, Forró Katalin, Gesztesi Albert,
Kuruczné Paál Mária, Philipp
Frigyes, Mándli Gyula.
Dóra Zoltán
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Összefogással épül
a Hősök emléktemploma
Vácott két önálló református gyülekezet működik: a Vác-Felsővárosi Református Egyházközség, valamint az 1998-ban alakult, Vác-alsóvárosi Református Missziói Egyházközség, mely istentiszteleteit – saját templom hiányában - jelenleg egy egyházi célokra átalakított, korábban Fotótörténeti Múzeumként funkcionáló imaházban tartja. A gyülekezet közel két évtizedes álma ugyanakkor megvalósulni látszik, hiszen 2011 januárjában
– több éves előkészületek után – végre megkezdődött az új, református templom, a Hősök emléktemplomának építése. Az építkezési munkálatok azonban – financiális nehézségek miatt – megtorpantak, és a folytatáshoz további forrásokra lenne szükség. Csuka
Tamás ny. tábori püspök, a helyi közösség lelkésze nyilatkozott lapunknak a templomépíttetéssel kapcsolatban.
– A templom építéséhez
több céllal kezdtünk hozzá.
A megalakulás óta 120-150
főre duzzadt gyülekezetünk
lassanként kinőtte imaházát, s az Ősz utcai kis imaház
a nagyobb, pl. ünnepi összejövetelek alkalmával, szűkösnek bizonyult. Másrészt,
úgy gondoltuk, hogy ha már
megadatik, hogy a közösségnek új temploma legyen, akkor az szolgáljon emlékhelyként is, ahol emléktáblákat
helyezhetünk el - Bocskaitól és Rákóczitól kezdve a világháborúban elesett katonákig - a magyar katonahősöknek. Ennek ötletét részben az adta, hogy a Magyar
Honvédségnek máig nincs
helyőrségi temploma. Az Ősz
utca közelében fekvő telek
egy részét az önkormányzat
térítésmentesen bocsájtotta
rendelkezésünkre, és ezen
felül is komoly összeggel támogatta az építkezést. Az
önkormányzat mellett valamennyi váci egyházközösség, a katolikus, az evangélikus és a baptista egyház
is az ügy mellé állt, s jelen-

tős támogatást nyújtottak
számunkra. Az alapok megteremtésében mindemellett
természetesen meghatározó volt a gyülekezet áldozatkészsége; a testvérek sokszor erejükön felül adakoztak/adakoznak az Emléktemplom javára.
– Hol tart jelenleg az
építkezés?
– A templom vasbetonszerkezetből, csúszózsaluzással
készült, így mostanra az építkezés mintegy 50-60%-án vagyunk túl. Ez annyit jelent,
hogy a kívülről teljesen késznek ható templom valamivel
több, mint szerkezetkész állapotban van, a belső munkálatok viszont még előttünk állnak. Az építkezés
folytatása kizárólag az anyagiak függvénye.
– A folytatáshoz tehát
további támogatókat keresnek…
– Igen, ebből a célból szerveztük az április 28-án megrendezésre került Jótékonysági hangversenyünket is,

melyre a jegyek 70%-a a rendezvény előtt egy héttel elkelt. A váci Madách Imre
Művelődési Központ Színháztermében tartott koncerten a Tóth Aladár Zeneiskola Operastúdiójában tanuló
művésznövendékek nagyszerű - előadását hallgathatta
meg a közönség. A művészek
baráti alapon vállalták a fellépést, így a hangverseny teljes bevételét az Emléktemplom építtetésének javára fordíthatjuk.
M aczkay Zsaklin

BEIKTATTÁK HIVATALÁBA

a Felsőgöd–Alsógöd–Sződligeti
Református Társegyházközség új lelkészét
A felsőgödi református templomban április 14-én ünnepélyes keretek között iktatták be hivatalába Sipos-Vizaknai Gergelyt. Az eseményen megjelent Dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke is, aki beszédében kiemelte: „Állhatatosságot, bátorságot
és teljes szívet kívánó feladat ma lelkipásztornak lenni, példával elöl járva. Világunkban mindenki megkülönböztet, válogató világunk gyökereinek mélyén pedig az áll, hogy az ember istenek között válogat… És mivel Isten egy lehet, hát minden ember isten akar lenni.”
„Hirdesd az igét, állj elő vele
alkalmatos,
alkalmatlan
időben, ints, feddj, buzdíts
teljes béketűréssel és tanítással.” – fogalmazott Sipos
Bulcsú Kadosa, az Északpesti Református Egyházmegye esperese, aki a megválasztott lelkipásztort beiktatta új tisztébe.
A szertartáson az egyházközségek képviselői megtöltötték a templomot, az oltár
körül több mint félszáz lelkész, valamint a testvérgyülekezetek lelkipásztorai vették körül a frissen beiktatott lelkészt, valamint hitves- és szolgatársát. Az ünnepélyes beiktatáson részt vett
Bábiné Szottfried Gabriella a Göd és Sződliget országgyűlési képviselője is.
Az elbocsátó vizsolyi közösség, az abaúji lelkészek,
a fogadó társegyházközségek képviselői és valamennyi

megjelent lelkész köszöntést
és egy-egy igével áldást mondott a beiktatási ünnepen.
Sipos-Vizaknai Gergely, az
új gödi református lelkész köszönetet mondott szüleinek,
iskoláinak és tanárainak, feleségének, a vizsolyi közösségnek, hogy segítették életútján. Az egy évvel ezelőtti gödi
és sződligeti megkeresés előz-

ményeire vonatkozóan pedig
azt árulta el, hogy éppen a következő igét olvasta a presbiterek érkezése előtti napon:
„Íme, három férfi keres téged:
kelj fel, menj le, és eredj el velük. Semmit ne tétovázz, mert
én küldtem őket!”
A szerk.
Forrás: Gödi Körkép
V. Pálfai Kinga
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SELLEI
ZOLTÁNRA
emlékeznek
Értesítjük Dunakeszi
és a környező
települések
lakosságát, hogy
Sellei Zoltán,
a Magyar Kultúra
lovagja, Dunakeszi
Díszpolgára
síremlékénél,
az Új Temetőben
május 17-én
csütörtökön
15 órakor virágot
helyezünk
el a művész
születésnapja
tiszteletére.
Szeretettel várjuk
Sellei Zoltán
ismerőseit, barátait,
akik szeretnék
a megemlékezés
virágait elhelyezni.
Bige Stefánia,
a művész özvegye,
és a Kölcsey Ferenc
Városi Könyvtár
munkatársai

JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁS!
Tisztelt Fogyasztók!

DÍJNÖVEKEDÉS:
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény 11. § (1) bekezdése
értelmében azon fogyasztónak, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyette
más szennyvíz-elhelyezési
módot alkalmaz, talajterhelési díjat kell fizetnie.
Ugyanezen törvény 12. §.
(3) bekezdése alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 2012. február 1-jétől a korábbi 120
Ft/m3 helyett – tízszeres-,
1.200 Ft/m3 mértékben került meghatározásra, amelyet a területi szorzók tovább növelhetnek (pl.: sérülékeny vízbázis érintettsége esetén 3600Ft/
m3). Így azoknak, akik minél később kötnek rá a közüzemi csatornahálózatra,
számolniuk kell a 2012. évi
talajterhelési díj időarányos
megfizetésével is.
KÖTELEZETTSÉG:
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 83.§ (3) bekezdése alapján, ha 2012. július
1-jén a közműves ivóvízellátás, vagy szennyvízelvezetés
és - tisztítás biztosításához

szükséges víziközmű rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető
módon kiépült és rendelkezésre áll, akkor az ingatlan
tulajdonosa 2013. július
1-jéig az 55.§-ban foglaltak
szerint köteles az ingatlant a rendszerbe bekötni!
AMIBEN AZ ÖN SEGÍTSÉGÉRE LEHETÜNK:
Azzal a szándékkal, hogy
segítsük a rákötésekkel kapcsolatosan felmerülő fogyasztói terhek enyhítését,
a következő akciót hirdetjük meg:
Társaságunk a területen
érvényes szemledíjból 30%os kedvezményt biztosít.
Ezen túlmenően ahol a közcsatorna hálózat építésével egy időben a bekötő vezeték is elhelyezésre került
és az a telekhatárig kiépült,
valamint a gravitációs elvezetés lehetősége biztosított, egyszerűsített bekötési
dokumentáció elfogadásával (mely nem jelent költséget) segíti elő az ingatlanok
szennyvíz elvezetését.
Akciónk időtartama: 2012.
április 16. – 2012. október
31.-ig tart.
A csatornarákötést megelőzően kérjük, tájékozód-

jon a területileg illetékes
ügyfélszolgálati irodáinkban, és olvassa el a honlapunkon közzé tett tájékoztatónkat, valamint innen letöltheti a szükséges nyomtatványokat is. Felhívjuk
figyelmét, hogy a megrendelőt csak az illetékes víz- és
csatornamű társulat/önkormányzat aláírásával fogadhatjuk el. Aki a szolgáltató
hozzájárulása nélkül csatlakozik a szennyvízelvezető
törzshálózatra, szabálysértést követ el.
A Társaságunkhoz beérkezett bekötési megrendelő igényeket folyamatosan
követjük, nyilvántartjuk. A
területileg illetékes Üzemigazgatóságunk kapcsolatba
lép az igénylőkkel, és a közösen kialakított ütemtervnek megfelelően egyezteti a
„szemle” tervezett időpontját.
Kérdéseivel kapcsolatban
munkatársaink az Ön segítségére állnak.
Telefon: 06/40 881188
Érdemesebb tehát a közcsatornát igénybe venni,
mert környezetkímélő és
anyagilag is kedvezőbb,
mint az egyedi szennyvíztárolás, szállítás.
DMRV Zrt.
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ALAGON újraindult
A ZSOKÉKÉPZÉS

Sportcélú fejlesztések a
Nemzet Sportvárosában

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete áprilisi ülésén több olyan fejlesztési lehetőségről döntött, amely elősegítheti a Nemzet Sportvárosában a tömeg- és élsport, vala- Az egykoron Európa hírű alagi lóversenypályán olyan kiváló zsokék galoppoztak, mint a
mint az egészséges életmódra nevelés javítását.
legendás Kállai Pál, Keszthelyi János, Bocskai György, Németh Ferenc, az Esch és a Hesp
család kiválóságai, akik sikert sikerre halmoztak. A legújabb kor legjobbjai a honi lóversenyzés feltételrendszerének átalakulása miatt már a Kerepesi úti pályán kápráztatják
el a „lovi” rendíthetetlen közönségét. Napjainkban is vannak jól csengő nevű, a fogadók
körében nagy népszerűségnek örvendő zsokék, akik majdani utánpótlásáról igyekszik
gondoskodni a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Kft., amely tavaly ősszel
újraindította a zsokéképzést Alagon.

A

A váci stadionban néhány nap múlva átadásra kerül egy kisméretű villanyvilágításos műfüves pálya.
A tervek szerint a létesítményben egy hasonló nagyméretű is megépülhet majd.

A

képviselő-testület
úgy döntött, hogy
három olyan pályázatot is támogat,
amely önrészét az érintett
egyesületek Társasági Adó és
Osztalékadó (TAO) bevételeiből finanszírozzák. Így a férfi
kézilabdások egy szérűskerti
edzőcsarnokra, a női kézisek
a meglévő sportcsarnok tetőszerkezetének felújítására,
a labdarúgók pedig a stadionban kialakítandó műfüves
pálya megépítésére nyújthat-

tak be pályázatot április végéig. Egy indítvány elfogadásával a képviselők megbízták a Váci Városfejlesztő
Kft.-t (holdingot), hogy határozza meg a Vác Város Sportcsarnoka, a mellette található műfüves pálya, illetve a
Vác Városi Stadion egyesületek által fizetendő bérleti díját. Az ezekből befolyó összegeket csak az önkormányzat
tulajdonában lévő sport-infrastrukturális beruházásokra lehet fordítani.

Egy újabb döntéssel hozzájárultak, hogy két városi
óvodában multifunkcionális sportpálya létesülhessen.
Ezen pályázatok önrészét a
Vác Város Labdarúgó SE állja. A két célintézmény elsődlegesen az Eötvös utcai és az
Újhegyi úti óvoda. Amennyiben beruházás nem valósítható meg valamelyiken, úgy
a Vám utcai intézmény kerül
előtérbe.
K ereszturi Gyula

magyar
csodaló,
Overdose népszerűségének köszönhetően az
utóbbi években újból az érdeklődés középpontjába került hazai lóversenyzés bölcsőjében,
az alagi tréningközpontban Bus
Antal telepvezető örömmel újságolta, hogy – ahogy ő fogalmazott, a „sikertörténet” - 2011
nyarán indult, a kispesti Jerikó
Humán Gimnázium és Szakközépiskolával kötött megállapodással.
- A négy éves programban
14-16 éves lányok és fiúk vesznek részt, akik vállalták, hogy
a közismereti tantárgyak mellett heti három alkalommal
az alagi lóversenytelepen gyakorlati és elméleti oktatásban
vesznek részt. Az eredményes
zsoké utánpótlás képzés érdekében a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai
Kft. tíz lovat vásárolt oktatási célokra. Kulturált feltételeket biztosítunk a tanulók számára, felújítottuk a munkásszálló épületét, melyben tantermet, női-férfi öltözőt, tanári
szobát alakítottunk ki. Társaságunk nagyon komoly szakmai alapokra helyezte a zsokéképzést, melyben egyébként
– a négy éves gimnáziumi képzés részeként - 17 lány és 2 fiú
vesz részt.
A lovaglás klasszikus alapjait Balogh István olimpikon díj-

lovas oktató segítségével sajátítják el.
Bus Antal elmondta, hogy a
gyakorlati és az elméleti oktatás mellett – 6-7 hónap elteltével
– a tehetségesebbek már kiveszik részüket a versenyistállók
munkájából is. - Óriási lehetőség előtt állnak a fiatalok, akikből ha „megízlelték és megszerették a zsoké szakma varázslatos világát”, akkor olyan híres
zsoké válhat, mint egykoron Kállai Pál, Keszthelyi János, Bocskai György, Németh Ferenc, az
Esch és Hesp család tagjai voltak, vagy mint napjaink nagyjai, Kovács Sándor és Varga Ferenc – csillantotta fel a szép reményekkel kecsegető jövőt Bus
Antal. A telepvezető örömmel
újságolta, hogy a tanulók közül
két fiatal fiú, Benkő Ádám és
Libertényi Péter már megszerezte a versenylovas liszenszet

is, akik a tavaszi versenyeken lovagoltak is.
- A fiatalokat a lovaglás művészetére olyan kiváló szakemberek tanítják, mint az egykori sikeres zsoké, napjaink champion
trénere, Kovács Sándor, de sorolhatom a nagyszerű szakemberek sorát Tormási Gyulával, Kovács Istvánnal, Csupor Ferenccel és a több Derby
nyerő Ribárszki Sándorral.
Alagon minden feltétel adott ahhoz, hogy eredményes sportemberekké váljanak, csak rajtuk
múlik, hogy rálépnek-e a sikerhez vezető útra. A zsoké szakma igazi férfias sportág, melyet
csak azok tudják magas színvonalon művelni, akik egy életre elkötelezték magukat a versenysport iránt. Azok viszont –
mint pl. Christopher Soumillon
– a galoppsport London melletti ascoti, párizsi, római, vagy dubai szentélyében lovagolhatnak,
világraszóló sikereikkel írják be
nevüket a galoppsport halhatatlanjai közé.
Bus Antal beszámolt arról is,
hogy a 2012/13-as tanévben azokat a 14-15 éves, 48-50 kg testsúlyú fiatalokat is várják a régióból,
akik – noha más iskolába járnak,
de mellette – szívesen részt vennének a zsokéképzésben. – Arra
bíztatom a fiatalokat, hogy hívjanak bátran a 27-341-605-ös vagy
a 06-30-668-99031-es telefonszámon, mert lehet, hogy ők lesznek
a közeljövőben a magyar galoppsport legjobbjai, akik előtt megnyílik a világ…
Vetési Imre

Vácott
május 6-án és 13-án
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