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MENEDÉK ASZFALTOZÁS NEM LESZ ADÓEMELÉS „LÉGY HŰ MINDHALÁLIG” 

Covid-teszt nélkül is használható 
a város éjjeli melegedője.

Befejeződött a Zöldfa utca felújítá-
sa, további útszakaszok kaptak új 
burkolatot

Jóval a kormányzat i t ilalom előtt 
döntött erről a polgármester.

Karácsonyi interjú Marton Zsolt 
püspökkel.

2. oldal

Ünnepi díszbe öltözött Vác f tere
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Kevés jobb dolog van az életben 
annál, mint amikor karácsonykor 
a gyermekekkel közösen gyúrjuk, 
kóstolgatjuk, formázzuk a mézes 
kalácsot, amiből azért a fára is 
kell, hogy kerüljön, hiszen azért 
csináltuk az egészet. Persze va-
lójában a közös alkotás a lényeg. 

Az önkormányzati munka sok-
ban hasonlít a családban, a csalá-
dért végzett munkához, hiszen 
egyikben sem csak az elvégzendő 
feladatok sorát látjuk. Családot, 
várost irányítani nem elintézni-
való feladat, hanem szenvedély és 
hivatás. Ha polgármesterként tö-
rekszel rá, akkor a városlakókból 
a családhoz hasonlóan egymást 
tisztelő és segítő közösség formáló-
dik. Nagy öröm látni, hogy Vácon 
napról napra ez történik. 

Habár márciusban egy nem 
szívesen látott, koronavírus nevű 

„vendég” érkezett közénk rengeteg 
kárt okozva a lelkekben és a tes-
tekben, egy valamit felgyorsított. 
Ennek a segítő közösségnek - ami 

nem más, mint a város - az egy-
ségbe rendeződését. Milyen találó 
név a Jószomszédok elnevezés. A 
Jószomszéd hálózat napok alatt 
megtelt tartalommal. Ismeretlen 
ismerősök ajánlottak és kértek 
szégyenkezés nélkül segítséget. 
Ez a Facebookon megalakult, 
magánszemélyekből, vállalko-
zásokból, egyházi segítőkből, egye-
sületekből álló csoport azóta is 
szorgalmasan szolgálja a városi 
rászorulókat, akik számára több 
millió forint értékben került élel-
miszercsomag, ruha, tanszer, de 
akár hűtőszekrény, bútor is, ha 
éppen arra volt szükség. 

Vallási hovatartozástól, világ-
nézettől függetlenül kimondhat-
juk: a karácsony mindnyájunk-
nak a szeretetről szól. 

„Sokkal több az, ami összeköt ben-
nünket, mint ami elválaszt egymás-
tól”. Ezt a mondatot Beer Miklós 
püspöktől hallottam először, és 
eltettem magamnak politikai 
útravalóként, mert ez a gondolat 
elsősorban az elfogadást jelenti 
számomra, amit nem csak kará-
csonykor kell, hogy gyakoroljunk. 

Marton Zsolt püspök kará-
csonyi üzenete, hogy különösen 
fontos, hogy a bajban szeretettel 
és fi gyelemmel tekintsünk egy-
másra. Ezzel már megtesszük az 
egyik legfontosabb lépést annak 
érdekében, hogy jó legyen itt élni.

Ugye, milyen egyszerűnek 
hangzik? Pedig nem az. Ebben 
az évben igazán megtapasztal-
hattuk, milyen embert próbáló 
dolog odaadó fi gyelemmel lenni 

egymás felé. A szerencsésebbek 
csak a hírekből hallják, milyen 
teher nyomja most az egészség-
ügyben és a szociális területen 
dolgozók vállát, mások sajnos a 
saját bőrükön is megtapasztalták.  
Most érthettük meg, mekkora erő 
rejlik a hivatástudatban. Sokakról 
nem esik, nem eshet szó ebben az 
írásban, de sosem fogjuk elfelejte-
ni azokat, akik a legveszélyesebb 
időszakban gyermekeinkre vi-
gyáztak, tanították, etették őket, 
és azokról sem, akik minden 
hajnalban elindultak a kukás 
autókkal, hogy összegyűjtsék a 
városban keletkezett hulladékot.

Vác büszke lehet önmagára, 
arra, ahogyan a járvány idején 
vizsgázott és vizsgázik emberség-
ből, körültekintésből, fegyelme-
zettségből. Ahogy az egy rendes 
családban természetes, mindenki 
lelkiismeretesen követte a köz-
ponti és a helyi instrukciókat, 
csekély számban fordultak csak 
elő szabálysértések.

A karácsony az ajándékozás 
ünnepe is. Talán furcsán hangzik, 
de az önkormányzatnál sokan 
gondoljuk úgy, hogy mi is tudtunk 
valamit ajándékozni a városnak. 
Feljavított útszakaszokat, megú-
jult óvodát, visszaállított kandelá-
bereket, új művészeti és sportköz-
pontot, új munkagépeket, egyebet, 
de persze tisztában vagyunk azzal, 
hogy ezekkel a fejlesztésekkel a 
város saját magát ajándékozta 
meg, hiszen a közösség adói fede-
zik ezeket a beruházásokat. A mi 
dolgunk az volt, hogy a legészsze-

rűbben osszuk be a város pénzét. 
Igyekeztünk a legjobb tudásunk 
szerint így tenni. 

És hogy miről szól még a kará-
csony? A fényekről és a muzsiká-
ról. Idén sajnos elmaradt a főtérre 
tervezett december eleji közös 
éneklés és karácsonyi vásár sin-
csen, de legalább a fényekben való 
gyönyörködés öröme megmaradt 
nekünk. Az élő zene hiánya azért 
is szomorú nagyon, mert ebben az 
évben, éppen decemberben emlé-
kezünk a világ egyik legnagyobb 
zeneszerzője születésének 250. 
évfordulójára, amelyre egészen 
kivételes Beethoven-koncerteket 
terveztünk. 

A közös éneklés tényleg elma-
radt, azonban az alkotás örömét 
mégis átélhették azok a fi atal he-
lyi művészek, akikkel egy zenés 
kisfi lm készült a téli Vácról.  Ezt a 
fi lmet jó szívvel ajánlom Önöknek, 
szerintem gyönyörű lett.

Az idei karácsony fényei le-
gyenek az alagút végén feltűnő 
fények. Jó hírek érkeznek a vakci-
nákról, van remény, hogy néhány 
hónap múlva az emberiség siker-
rel száll szembe a mi életünkben 
eddig biztos, hogy legsúlyosabb 
járvánnyal. Még rengeteg szere-
tetre, türelemre lesz szükség, amíg 
megszűnik a vírus fenyegetése. 
Addig is azt kérem, hogy fi gyelje-
nek és vigyázzanak egymásra a 
karácsonyi ünnepek elmúltával is. 

Boldog Karácsonyt és Sikerek-
ben Gazdag Új Évet Kívánok!

Matkovich Ilona  
polgármester

Hírek Fókuszban

Polgármesteri köszönet 
a Szociális Munka Napján

Karácsony Vácon

Matkovich Ilona polgár-
mester az elrendelt veszély-
helyzetnek megfelelően csak 
közvetett módon köszönthet-
te a Szociális Munka Napján 
azokat a városi alkalmazot-
takat, akik az érintett terüle-
ten dolgozva hivatásszerűen 
találkoznak a váci emberek 
mindennapi szociális prob-
lémáival. 

A polgármester üzenetében ki-
emelte: „Különösen fájó, hogy épp 
most nincs lehetőségem azoknak sze-
mélyesen megköszönni munkájukat, 
akik a mindennapokban támaszai 
a valamilyen okból elesett, szociá-
lis hátrányban lévő embereknek.” 
Külön megköszönte azoknak a 
munkáját, akik kiérdemelve az 
emberek háláját, eddigi munkájuk 
elismeréseként városi kitüntetés-
ben részesülnek. 

„Vác Város Szociális Munkáért” 
kitüntető címet érdemelt ki: 

-Tóth Zoltánné, a Bölcsődék és 
Fogyatékosok Intézményének 
élelmezésvezetője.

Áldozatos munkája elismerése-
ként oklevélben részesül:

- Dornai Edit, a Bölcsődék és 

Fogyatékosok Intézményének 
Szegfű utcai Bölcsőde kisgyer-
meknevelője; 

- Kovács Istvánné, a Bölcsődék 
és Fogyatékosok Intézményének 
Fejlesztő Napközi Otthon vezetője;

- Tenczel Ferencné, a Bölcsődék 
és Fogyatékosok Intézményének 
Baba utcai Bölcsőde és Speciális 
Csoport vezetője;

- Déri Ditta, a Váci Család- és 
Gyermekjóléti Központ család-
segítője;

- Sigray-Szabó Mónika, a Váci 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
mediátora;

- Papp Livia, a Váci Család- és 
Gyermekjóléti Központ óvodai-is-
kolai szociális segítője;

- Özv. Lakatos Gézáné, a Szociá-
lis Szolgáltatások Háza, Hajléktala-
nok Átmeneti Szállása munkatársa.

Az iskolán, óvodán kívüli diákoknak is biztosítja 
az önkormányzat a meleg ételt

Plusz vitamint 
biztosítanak 
az ovisoknak

A középiskolák online okta-
tásra történő átállása ellenére 
is biztosítja az ebédellátást az 
azt igénybe venni szándékozó 
diákoknak a váci önkormány-
zat a Gazdasági Hivatallal 
együttműködve. Ez a lehető-
ség a bezárt óvodai és iskolai 
csoportokba és osztályokba 
járók számára is elérhető – 

tájékoztatott Inotay Gergely 
(Összefogás Vácért).

Mint azt az alpolgármester 
elmondta, kortól függően köz-
vetlenül a diákok, vagy szüleik 
is igényelhetik az étkezést a 
gyermekek részére, amelyet 
a lakóhelyhez legközelebb 
eső váci főzőkonyhán, vagy 
a gyermek tanintézményének 

saját főzőkonyháján vehetnek 
át műanyag dobozokba, előre 
csomagolva. A város a kör-
nyék településein élőknek is 
lehetővé teszi  a szolgáltatás 
igénybevételét, ha eddig is a 
város biztosította számunkra 
a közétkeztetést. Az ebéd ára 
változatlan, az önkormány-
zat nem kér plusz térítést a 

dobozokért. Az igényleadás 
az eddig megszokott elérhe-
tőségeken lehetséges.

Megtudtuk továbbá: nem 
csak azoknak ajánlják ezt a 
lehetőséget, akik térítési dí-
jat fizettek az ebédért, hanem 
azoknak is biztosítják a meleg 
ételt, akik térítési díj nélkül 
kapták eddig is az ellátást.

Az önkormányzat a Gaz-
dasági Hivatallal közösen az 
óvodások számára heti három 
alkalommal biztosít plusz vita-
minforrást november elejétől 
az év végéig. 

Ez gyümölcspüré, vitami-
nos müzli szelet és 100%-os 
gyümölcslé formájában jut 
el a gyermekekhez, mely ter-
mékeket a normál étkezéssel 
együtt kapják. 

Az ehhez szükséges fede-
zet a Gazdasági Hivatal költ-
ségvetésében rendelkezésre 
áll. Ezek a termékek amellett, 
hogy egészségesek, gazdag vi-
taminforrások, és ami a fon-
tos: közkedveltek a gyermekek 
körében

Deákvárról érkezett a város karácsonyfája
A hagyományoknak megfe-

lelően idén is a lakosság által 
felajánlott fenyők közül ke-
rült ki az a tűlevelű, amelyet 
a Főtéren díszbe öltöztettek 
az ünnepek alkalmából a Vá-
rosfejlesztő munkatársai. A 2,1 
tonnás, 30 éves ezüst fenyő a 
deákvári Hanusz utcából ke-
rült a város szívébe. Az önkor-
mányzati cég munkatársai az 
adventi időszak előtt, novem-
ber végén állították fel a kará-
csonyfát, amelynek díszítése a 
tér többi részéhez hasonlóan 
folyamatosan zajlott.

Vác több városrészén is 
állítottak karácsonyfát a ha-
gyományoknak megfelelően. 
A Földváry téri fenyő a Jáz-
min térről lett felajánlva, ami 
szintén 30 éves és 2,3 tonna 
volt . Ez a fa egy ház belső 
udvarán állt, a tulajdonos a 
házba való beköltözés évében 
a születésnapjára kapta. A fe-
nyőnek az árudás 50 % esélyt 
adott a megmaradásra, mert 
már elég nagy méretű volt az 
átültetéshez. Aztán jött a ház-

ban az építkezés folytatása is, 
amikor a fenyő körbe volt ka-
lodázva. De a sok gondoskodás 
meghozta gyümölcsét: a fenyő 

megmaradt és szép formás lett.
A kisváci körforgalomban 

felállított fenyő a Gombási út-
ról lett felajánlva, a mélyga-

rázs fölötti Nordmann fenyőt 
pedig a Kosdi útról érkezett, 
43 éves és 700 kilogrammot 
nyom.
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A korlátozó intézkedések helyi vonatkozásai Hajléktalanszálló: kormányzati el írás 
a kötelez  COVID-teszt Polgármesteri tájékoztatás az ismételt veszélyhelyzetr l
Az éjjeli meleged  szabadon használhatóA kormányzat novemberben a koronavírus-járvány miatt újabb korlátozások bevezetésér l döntött, ame-

lyek nagy mértékben érintették a váciak életét is. A középiskolai online oktatás miatt egyes, iskolaváros-
ba közleked  járatok menetrendje átmenetileg módosult. A m vel dési intézmények az el írások szerint 
bezártak, elmaradnak a rendezvények. Nem lesz idén f téri jégpálya és nem tartják meg a tervezett f téri 
adventi programokat, karácsonyi vásárokat sem, valamint elmarad Alsóvároson a szokásos vásár is.

Lehetőség van akár a Jószomszéd 
Hálózat, akár a baptisták cipődobo-
zos, akár más karitatív szervezet ak-
ciójához adományokkal csatlakozni.

A februárig elrendelt veszély-
helyzetben nem tarthatnak ülést az 
önkormányzati szakbizottságok és 
a képviselő-testület sem. A tavaszról 
ismert jogkörében a polgármester 
a törvényi felhatalmazás alapján 
dönt minden olyan kérdésről, amely 
jogszabályilag megengedett számára. 

Mindenhol ajánlott 
a maszkviselés
Matkovich Ilona polgármes-

ter a közterületi maszkviseléssel 

kapcsolatban ajánlásokat fogal-
mazott meg: a váciakat arra kérte, 
hogy a forgalmas közterületeken, 
közintézmények, oktatási intéz-
mények bejáratánál, parkolókban, 
vasútállomás és buszpályaudvar 
környékén viseljenek maszkot. 

A Március 15. téren és a köz-
ponti piac külső területein is 
kötelező a szájmaszk viselése. A 
Polgármesteri Hivatal és az ön-
kormányzati intézmények ügy-
félfogadása szünetel. Személyes 
ügyintézés helyett az elektroni-
kus, levelezős, vagy telefonos 
módot alkalmazzák. 

Természetesen halaszthatatlan 
ügyben – telefonos egyeztetést kö-
vetően – van mód az ügyintézők-
kel való személyes találkozásra 
is. A kormányrendelet alapján a 
felszíni parkolás ingyenes, és éjjel 
a mélygarázs is. Az életvitelszerű 
utcai tartózkodást szigorúbban 
ellenőrzik. 

A szociális intézmények a ta-
vaszhoz hasonlóan a lehető leg-
magasabb szinten ellátják az arra 
rászorulókat. 

Így segíthet ön is 
Továbbra is működik a Jó-

szomszéd Hálózat, él a STOP Ko-

ronavírus Vác bankszámla (Vác 
Város Önkormányzata 11742094-
15395429-10330009). 

Az utalásnál kérik, hogy az 
adományozók a közleményben 
jelöljék meg: egészségügyi esz-
közvásárlásra, vagy a szociálisan 
rászorulók támogatására szánják 
az összeget.

A polgármester hangsúlyozta, 
hogy bárkinek, akinek segítség-
re van szüksége, jelezze azonnal 
az önkormányzat családsegítő 
központjánál (27/306-882 vagy 
502-300), illetve a Jószomszéd Há-
lózatnál (30/259-3756).

Jóindulatú, de tévedésen ala-
puló posztban aggódtak az egyik 
hajléktalan személy testi épségé-
ért a közösségi médiában – írja 
hivatalos Facebook-oldalán Vác 
önkormányzata. Leszögezik: ha 
az önkormányzaton múlik, akkor 
nem fog senki sem halálra fagyni, 
sem pedig az utcán éjszakázni. 
Ugyanis továbbra is COVID-teszt 
nélkül vehető igénybe a Budapesti 
főúton kialakított éjjeli menedék-
hely, napközben pedig – a többi 
nehéz helyzetbe került emberhez 
hasonlóan – ellátást kaphatna a 
hajléktalanok. Ez azt jelenti, hogy 
a Rákóczi téri intézménynél meleg 
ételt-italt, ruhát, péksüteményeket, 
illetve pokrócot biztosítanak a 
rászorulók részére.

BETARTJÁK A KORMÁNY
RENDELETET

A történet lényege: az egyik 
lakó a hajléktalanszállót a zárlat 
és az intézményvezető tájékoz-
tatása ellenére hagyta el, ahova 
valóban csak – a kormányzati 
előírásokkal összhangban – ne-
gatív COVID-teszttel kerülhet 
vissza.

Az önkormányzat posztja ki-
emeli: nem véletlenül született 
ez a kormányzati előírás, amely-
től nem lehet eltérni. A szállón 
csaknem harmincan, többsé-
gében legyengült szervezetű, a 
vírusnak hatványozottan kitett 
ember él. Amennyiben negatív 
koronavírusteszt nélkül kerül-

ne bárki visszaengedésre, úgy 
azon lakók életét sodorhatná a 
döntés veszélybe, akik betartják 
az intézményeknél központilag 
bevezetett kijárási tilalmat.

A Baptista Integrációs Köz-

pont fenntartásában működő 
budapesti ellátó intézményben 
azokról a hajléktalanokról is 
gondoskodnak, akiknek nincs 
érvényes negatív COVID-tesztje 

– a szűrést ott ingyen el is végzik.

A jogszabályoknak megfelel en minden év november végéig kell elkészíteni a településeknek a költségve-
tési koncepciójukat és meghatározni az esetleges adóváltozásokat. Mindez a december elsején kihirdetett 
kormányzati tilalom el tt megtörtént Vácon: hatáskörében eljárva Matkovich Ilona november 26-án dön-
tött úgy, hogy 2021-ben nem lesz önkormányzati adóemelés városunkban.

A jogszabályoknak megfelelő-
en minden év november végéig 
kell elkészíteni a településeknek 
a költségvetési koncepciójukat 
és meghatározni az esetleges 
adóváltozásokat. Mindez meg-
történt Vácon is: hatáskörében 
eljárva Matkovich Ilona úgy 
döntött, hogy 2021-ben nem 
lesz önkormányzati adóemelés 
városunkban.

A váci polgárok előtt ismert, 
hogy a koronavírus által oko-
zott plusz kiadások, továbbá 
a járvány miatti bevételkie-
sések mellett a kormányzati 
elvonások is jelentősen nehezí-
tették a város idei működését. 
Ráadásul a korábbi években 
megszokott százmilliós nagy-
ságrendű rendkívüli állami 
támogatások szinte a nullára 
történő lecsökkentése mellett 
rendre lesöpörték a különböző 
fejlesztési pályázatokra benyúj-
tott váci jelentkezéseket is. 

A város költségvetésére erős 
negatív hatást gyakorló ténye-
zők mellett azonban – köszön-
hetően a takarékos, átgondolt 
gazdálkodásnak, a hatékony-
ságot eredményező átszervezé-
seknek – egy esztendő alatt is 
sikerült az elődök által felhal-
mozott százmilliós nagyságren-
dű adósságállományt kezelni. 
Így lehetővé vált, hogy Vácon 
a 2021-es költségvetés adóeme-
lés betervezése nélkül is telje-
síthetővé válik. Az elfogadott 
adórendelet módosítás csak a 
magasabb jogszabályoknak való 
megfelelés, illetve az építmény-
adó és a kommunális adó men-
tességre vonatkozó szabályok 
pontosítása érdekében született 
meg, és nem tartalmaz egyetlen 
adófajtánál sem emelést.

Különösen figyelemremél-
tó gazdálkodási eredmény ez 
akkor, ha megemlítjük, hogy 
olyan, kormánypártok által 

Vácon nem lesz adóemelés

kiemelt prioritást élvező tele-
pülés, mint például Dunakeszi 
jelentős mértékű építményadó 
emelést hajtott végre, az ottani 
fi deszes polgármester 15 %-kal 
emelte az építményadót. Vácon 

a gazdasági és ipari részeken 
800-900 Ft/nm volt és marad az 
építményadó, mely Dunakeszin 
már 1.250, Veresegyházán 1.500, 
míg a szintén fi deszes vezetésű 
Esztergomban 1.200 Ft/nm.

)
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Három és félmillió forinttal segítették a védekezést a váciak
Sikeresen védekezik Vác városa a koronavírus-járvány második hullámában is. Ehhez az eredményhez a váciak fegyelme-

zettsége mellett nagyban hozzájárultak a STOP koronavírus számlára érkezett adományok is, amelyből a város védekezéshez 
szükséges eszközöket vásárolt. Az önkormányzat közzétette azt, hogy pontosan mire fordították 

Védekezésre fordított kiadások
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ÓZONGENERÁTOR
4 DB 953 266 FORINT

500 000 FT  TÁMOGATÁS

5 ÚJ ÓZONGERENTÁTOR
875 195 FORINT ÉRTÉKBEN

10 DARAB 240 000 FT ÉRTÉKBEN

102 050 FORINT ÉRTÉKBEN

182 690 FORINT ÉRTÉKBEN

47 117 FT ÉRTÉKBEN

08

09

11

49 411 FORINT ÉRTÉKBEN

117 348 FORINT ÉRTZÉKBEN

BESZERZÉSE 182 690 FT ÉRTÉKBEN

VÁSÁRLÁSA 50 800 FORINTÉRT

VÁSÁRLÁSA 257 250 FT ÉRTÉKBEN

2020.12.03-ig befolyt 3 830 850 forint, az egyenleg 260 419 Ft.

Több, mint három és félmillió 
(pontosan: 3 557 817) forintot köl-
töttek eddig el az adományokból. 
A legnagyobb tételt ebből a városi 
intézmények számára beszerzett 
fertőtlenítő berendezések tették ki.

A több részletben, júniusban, 
szeptemberben és októberben 
megvásárolt 11 ózongenerátor 
összesen közel kétmillió forint-
ba került. A számláról május-
ban félmillió forintot utaltak 
a váci mentőállomás részére.

Az összegből gyorsteszteket, 
arcvédő plexi pajzsokat, masz-
kokat 257 ezer forint értékben 
szereztek be , vinyl kesztyűket 

VÉDEKEZŐESZKÖZÖK 
ÉS LÁZMÉRŐK 
AZ INTÉZMÉNYEKNEK

MILLIÓK GYŰLTEK 
ÖSSZE, DE VÁRJÁK MÉG 
AZ ADOMÁNYOKAT

pedig 200 ezer forint értékben 
vásároltak. 

Az intézményekben törté-
nő hőmérséklet-ellenőrzéshez 
összesen 70 érintésmentes hő-
mérőt vettek 600 ezer forint 
értékben. 

A városvezetés által kezdemé-
nyezett Stop koronavírus számlá-
ra december elejéig 3 830 000 fo-

rint érkezett, a fennmaradó 260 
ezer forint a védekezés későbbi 
szakaszában kerül felhasználás-
ra. A kezdeményezést jelentős 
összeggel támogatták az Össze-
fogás Vácért képviselői, illetve a 
bizottságok külsős tagjai is.

ÓZONGENERÁTOROK
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Rendelet nélkül is segítsük a biztonságos 
közlekedést!
Önkormányzati kérés az ingatlantulajdonosokhoz
Az útkeresztez dések közelében lév  sövénymagasságot a Kúria döntése szerint az érvényben lév  váci 
rendelet nem megfelel en szabályozta, az ezt tartalmazó pont hatályát vesztette. Ezzel a rendeleti el írás 
megsz nik ugyan, de a váci városvezetés arra kéri az érintett tulajdonosokat, hogy a közlekedés bizton-
sága érdekében a keresztez dések és zebrák közelében tartsák 80 centiméter alatt a sövénymagasságot.

A szabály bevezetésére azért 
volt szükség, mert az elmúlt évek-
ben sokan jelezték, hogy a váci út-
kereszteződések nem beláthatóak 
a fás szárú növények magassága 
miatt. Ennek biztosítása azokon 
a helyeken, amelyek kezelése az 
önkormányzat feladata, rendsze-
resen meg is történik.

Szabály az szabály, a veszély 
azonban valós

Az erről szóló helyi rendelet 
egyik pontját azonban – kor-
mányhivatali kezdeményezésre 

– a Kúria megsemmisítette. Az 
említett szabályozási részlet az 
utak menti sövénymagasságra 
tartalmazott magassági előírást. 

A rendelet ezen pontja csak és 

kizárólag közlekedésbiztonsági 
célokat szolgált. Útkeresztező-
désekben és gyalogátkelőknél 
80 centiméterben maximálta a 
sövénymagasságot, hogy a gya-
logosok (főleg a gyermekek) és a 
kanyaradó járművek láthatósága 
biztosított legyen.

Ilyen szabályozást egyébként 
más város rendelete már koráb-
ban is tartalmazott és tartalmaz 
jelenleg is. Dunakeszin szintén 
rendelettel maximalizálják a le-
hetséges fűmagasságot, a vácitól 

– amely 30 centi – jóval alacsonyab-
ban, 15 centiben. Ezen szabályo-
zást az illetékes kormányhivata-
lok nem tekintették jogszabályba 
ütközőnek. 

Munkahelyek kerülnek veszélybe, a közszolgáltatá-
sok üzemeltetése pedig ellehetetlenül – így reagált 
váci önkormányzat a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnökének tervére. Parragh László az ipa-
r zési adó zetés egy részének felfüggesztését kérte 
Orbán Viktor miniszterelnökt l.

Évente közel 900 millió forint 
bevételkiesést eredményezne 
Vácnak, ha a kormány a kis- és 
középvállalkozások (KKV-szektor) 
számára felfüggesztené az ipa-
rűzési adó megfi zetését – derül 
ki az önkormányzat által közzé 
tett adatokból. 

Ez az összeg jelenleg Vác bevé-
teleit gyarapítja és közel 300 dolgo-
zó teljes évi bérére nyújt fedezetet. 
Az önkormányzat az iparűzési 
adóbefi zetésekből fi nanszírozza 
többek között a bölcsődei ellátást, 
a helyi tömegközlekedést, a közét-
keztetés egy részét, a közutak és 
a közterületek karbantartását, a 
fejlesztéseket és a sportlétesítmé-

nyek – például az uszoda – üze-
meltetését is.

A javaslat súlyosan veszélyez-
teti az önkormányzati felada-
tellátást – írta Matkovich Ilona 
polgármester a Facebook-bejegy-
zésében, amelyben felsorolja azo-
kat a forrásokat is, amelyeket a 
járványra hivatkozva már ko-
rábban elvett Váctól a kormány:

„Nézzük a kormányzati ötle-
telést arról, hogyan lehetne még 
jobban megszorítani az önkor-
mányzatokat. A tavaszi bezárások 
után ismét be kellett zárni a kul-
turális intézményeinket és részben 
a sportintézményeinket. Óriási 

bevételkiesés. A gépjárműadót és 
a turisztikai adót már elvették tő-
lünk, az államtól átvállalt védeke-
zési feladatok fi nanszírozására a 
mai napig várunk, másodszor is 
ingyenes – és a járványkezelés-
hez semmiben nem kapcsolódó - 
felszíni (majd holnaptól részben 
a felszín alatt i) parkolás, és ha 
megvalósul Parragh László a 
Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnökének javaslata az 
iparűzési adófi zetés egy részének 
megszüntetéséről, ami a városok 
költségvetésének döntő részét teszi 
ki, akkor a városi közszolgáltatá-
sok üzemeltetése ellehetetlenülhet, 
és újabb munkahelyek kerülnek 
veszélybe.”

Ellehetetlenülhet Vác m ködése,
ha támogatják a javaslatot

Évek óta 
hiányzó 
lámpatestek 
kerültek vissza

Helyükre kerültek az évek 
óta hiányzó kandeláberek a 
Konstantin téren. A felújított 
öntöttvas lámpaoszlopok nej-
lonborítással védve érkeztek 
meg a székesegyház mellé. A 
téren található kandeláberek 
közül több már régóta hiány-
zott a helyéről: korábban autó 
tolatott nekik, olyan is volt kö-
zöttük, ami kifordulva a talap-
zatából teljesen kettétört. 

A Városfejlesztő szakem-
berei nemrégiben árajánlatot 
kértek az egyedi lámpavasak 
pótlására, de kiderült, hogy a 
díszes oszlopok újragyártása 
darabonként 825 ezer forintba 
kerülne, ezért úgy döntöttek, a 
régieket újítják fel.
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Új ágaprító érkezett 
a Városfejleszt höz

Jelenleg egy naptári táblázat 
szerint, az ország területét zónák-
ra osztva, a váci napnyugtától és 
napkeltétől eltérően működtetik 
a világítótesteket, melyek kapcso-
lási idejére a városnak nem volt 
befolyása.

Az előző önkormányzati cik-
lusban a lakossági panaszok nyo-
mán képviselőként Ferjancsics 
László már javasolta, hogy a valós 
fényviszonyokat fi gyelembe vevő 
rendszer legyen városunkban is 
bevezetve. Akkor a többségben 
lévő kormánypárti képviselőtár-
sai elvetették a kezdeményezését. 
Idén ősszel a költségvetés egyik 
módosításánál újra napirendre 
került az ügy, mely tárgyalásá-
nál Ferjancsics alpolgármester 
(Összefogás Vácért) javaslatára a 
megvalósításhoz 4 millió forin-

tot biztosítottak. Ennek megsza-
vazásánál egyedül Mokánszky 
Zoltán (Fidesz-KDNP) nyomott 

„nem” gombot. 
A z EL MŰ-ve l foly tatot t 

egyeztetések eredményeként a 
fővárosban elhelyezett fényér-
zékelők adatai, azaz az „Esthaj-
nal” rendszer irányítja majd a 
közvilágítás le- és felkapcsolását 
Vácon is. Matkovich Ilona az erre 
vonatkozó megállapodást már 
aláírta a céggel, amely megkezdte 
a szükséges távvezérelt időkap-
csolók gyártatását. Ezek a több 
mint 100 váci vezérlési ponton 
lesznek beszerelve. A polgármes-
ter tájékoztatása szerint legké-
sőbb márciusban befejeződik az 
átállás, amellyel a több évtizedes 
probléma megoldódik, így bizton-
ságosabbá válik városunk.

Több mint hét és fél millió 
forintos ágaprító gazdagítja a 
Városfejlesztő Kft. gépparkját. 
Az új eszköz a hatékonyabb 
és gazdaságosabb feladatellá-
tás miatt került beszerzésre. 
Az utánfutóként vontatható 
ágaprító a lombkoronák ke-
zelésének, utómunkálatainak 
elengedhetetlen berendezése. 
A gép segítségével jelentős ösz-
szegeket lehet megtakarítani, 
mivel a feldolgozott faanyag 
újrahasznosítható, vagyis nem 
kell fizetni a lerakásáért. No-
vember elején 3 millió forintos 

korszerű lombszívó berendezés 
is érkezett a Váci Városfejlesztő 
Kft. telephelyére. 

Eddig a zöldfelület karban-
tartásának nagy részét egy bu-
dapesti cég végezte, azonban az 
előző vezetés által megbízott 
Harmatkert Kft.-vel a szerződés 
megszűnt. A feladatokat a város 
cége és a tényleges munkát ed-
dig is végző helyi vállalkozók 
vették át. Az új gépbeszerzések-
kel így a korábbiakkal ellentét-
ben Vác vagyona gyarapodik, a 
munkákat pedig költséghatéko-
nyabban végeztetheti el a város.   

„Ez az én választásom, ebb l nem engedek”
Portrévázlat dr. Varga Borbáláról, a Váci Városfejleszt  Kft. ügyvezet jér l
El ször azt hittem, komoly hátrány, ha valaki naponta jár Pestr l Vácra dolgozni. Különösen, ha a város 
mindennapjainak intézése a feladata. A beszélgetés végére azonban rájöttem: ha a munka el tt és a napi 
munka után mindenki rászánna egy-egy fél órát, hogy rendezze fejben, mit végzett aznap, illetve esetleg 
mit mulasztott el, akkor azzal valószín leg sokat nyerhetne a város.

Dr. Varga Borbálával, a Váci 
Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjével 
ide lyukadtunk ki a beszélgetés 
végére. Óriási városismeret kell a 
munkájához, ezért is forszíroztam 
a dolgot, és éreztem az utalásai-
ból, hogy tisztában van azzal, van 
mit behoznia, hiszen nem ős-váci. 
Gyakran utalt arra, hogy ebben a 
kihívásban is rengeteget segítenek 
neki a munkatársai, akikkel jó 
csapatot alkotnak. (Nem én, ha-
nem mi – erre többször utalt az 
interjú közben. Ahogy arra is: 

„Nagyon hálás vagyok azért, hogy 
a bizalmukba fogadtak a kollégáim.”) 

Varga Bori különleges szemé-
lyiség azért is, mert nem riad visz-
sza a hálátlan feladatoktól. Illetve 
mintha nem is így tekintene a 
kihívásokra. Talán az ügyvédi 
irodákban eltöltött évek edzették 
meg, vagy otthonról hozta azt az 
amúgy teljesen normális, csak 
éppen általánosnak nem nagyon 
nevezhető megközelítést, hogy 
a munka az első, és a szabályok 
betarthatóak. 

ELKERÜLVE 
A KÍSÉRTÉSEKET

Akkor érthető meg igazán, 
hogy ez mekkora kihívás való-
jában, ha tudjuk, hogy a városi 
vagyongazdálkodás vezetőjének 
jött Vácra. A gazdálkodás az ingat-
lanokkal, vagyis a 420 bérlakással 
és a város földjeivel, volt a felada-
ta. Igyekeztem óvatosan feltenni 
a kérdést, hiszen direkt módon 
nem utalhattam az önkormány-
zatoknál megszokott korrupciós 
vádakra, ami az ő munkaterüle-
tén jellegzetes kísértés, ezért aztán 
csak annyit merészeltem: Lehet 
úgy működni a kétezres évek első 
évtizedeiben, hogy a saját etikai 
normáiból ne adjon fel semmit? 
Gyorsan rávágta (egyébként is na-
gyon gyorsan, és nagyon határo-

zottan, és nyomdakészen beszél, 
tisztán artikulál, és jókat nevet is, 
ha éppen úgy fordul a diskurzus) 
szóval úgy fogalmazott: „Abszolút 
lehet, én vagyok rá az élő példa.” 

Ezt persze bárki mondhatja, ve-
tettem közbe, arra is utalva, hogy 
ez sokaknak nem megy mostaná-
ban Magyarországon. Vagyis kell 
valami trükk, amiért neki sikerül-
hetett az esetleges csábításoknak, 
vagy az esetleges zsarolásoknak 
ellenállnia. Nem hagyta rám a 
dolgot. Elmagyarázta: „A jogsza-
bályok abszolút t isztelete az alap. 
Ehhez persze a jogszabályok nagyon 
alapos ismerete is kötelező. Ez a hoz-
záállás gyakran jár konfliktusokkal. 
A konfliktus kezelésének azonban a 
legjobb módja, ha az ember bemu-
tatja a kockázatokat. Merre szabad 
menni, merre nem, mert annak mi 
lesz a következménye. Sokszor ez 
sem elég. Akkor kell adni alternatív 
megoldási javaslatot. Ehhez pedig jó, 
ha van az embernek elég ötlete. Volt 
nekem is konfliktusom, de sikerült 
megértetni a környezetemmel, nem 
éri meg a törvénnyel játszani. Az 
lehet, hogy sokan gondolták a hi-
vatalban, hogy túl nyakas vagyok, 
de ez az én választásom, ebből nem 
engedek.”

RENDET VÁGOTT 
A NEMFIZETŐK KÖZÖTT

Jobban érthető, hogy miért 
különleges személyiség Varga 
Bori, ha kicsit mélyebbre ásunk 
a munkájában. Fejébe vette, hogy 
rendet rak a bérlakások ügyé-
ben. A képlet tiszta. 420 bérlakás, 
óriási kintlévőség, nyomasztó 
adósság, politikusi halogatások, 
senki sem vállalta fel korábban, 
hogy rendet vágjon, de mint a 
lyukas zsákból a mag, folyt el 
a pénz, nőtt az adósság, rom-
lottak le az ingatanok. Eddig ez 
országosan egy kaptafára megy. 
Varga Bori úgy látta, senki nem 

vette komolyan a szabályokat. 
Illetve úgy fogalmaz: „Az elődei 
nem kellő alapossággal foglalkoz-
tak a kérdéssel. Nem volt tisztázva 
a bérlői-bérbeadói viszony. Hogy 
kiknek mik a jogai és mik a köte-
lességei. Azt kellett megtanítanom 
a szereplőknek, hogy a döntéseknek 
következményei vannak. Tanítani 
kellett a felelősségre sokakat. Büszke 
vagyok arra, hogy most már sokkal 
többen tudják, hogy a bérleti díjat 
meg kell fi zetni a bérleményért.” 

Persze - szúrtam közbe - a po-
litikusok hallgatólagos beleegye-
zése, mondhatni cinkossága, a 
szavazatokra kacsingatás nélkül 
a díjak kikényszerítése ment vol-
na hamarabb is. „Igen - vágta rá - a 
politikusokkal pedig megbeszéltük, 

illetve velük is meg kellett értetnem, 
hogy közpénzből gazdálkodnak. És 
akkor már 180 millió forint volt a 
90 napon túli tartozása a bérlők-
nek. Itt nincs mérlegelési lehetőség, 
ezt fel kell vállalni. Ezt a mostani 
városvezetés átlátta.”

Beláttam, az már nem tartozik 
rám, hogy vannak-e álmatlan 
éjszakái a kilakoltatások miatt, 
pláne, hogy csak tavaszig van 
most felfüggesztve a folyamat. 
Az kiderült a beszélgetésből, úgy 
látja, vannak, akik visszaélnek a 
helyzettel, és ezt nem cipelheti 
sokáig magával a város, másrészt 
soha nem sajnálta az időt arra, 
hogy beszélgessen a bérlőkkel, 
hátha találnak megoldást az el-
maradások rendezésére. 

„Nem én, hanem mi” – kötötte a lelkemre búcsúzóul, vagyis a 
sikerek, amiket a cég elért az közös eredmény, ezt ne hagyjam 
ki semmiképpen a cikkből                                            Vicsek Ferenc

A fényviszonyhoz fog igazodni 
a be- és kikapcsolás

ELKERÜLVE 
A KÍSÉRTÉSEKET

RENDET VÁGOTT
A NEMFIZETŐK KÖZÖTT
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Jelent s városi ügyekben születtek döntések
Vác polgármestere jogkörében eljárva a kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 
rendeletmódosításokról és különböz  el terjesztésekhez benyújtott határozati javaslatokról döntött. 
Matkovich Ilona ezen határozatait megel z en kikérte a képvisel -testület és a bizottságok tagjainak 
javaslatait, véleményét is, írásos javaslatokat csak az Összefogás Vácért képvisel it l kapott.

SZAKBIZOTTSÁGOKHOZ 
KÖTŐDŐ DÖNTÉSEK

- Elfogadásra került a Városfej-
lesztő Kft. és a Kft-vel egységes 
szabályrendszer alapján műkö-
dő gazdasági társaságok 2020. év 
szeptember havi tevékenységének 
beszámolója, melyből kiderült, 
hogy jelentős felújításokat és 
javításokat végzett a város cége;

- pozitív elbírálást kapott egy 
pályázattal kapcsolatos kérelem, 
így jövő nyáron megszervezésre 
kerülhet az Egészségtábor;

- önkormányzati lakások bérlői 
kérelmezték az általuk akár több 
évtizede bérelt lakások megvásár-
lását, mely kérések nagyobb része 
pozitív elbírálást kapott.

RENDELETALKOTÁSOK 
ÉS –MÓDOSÍTÁSOK

Rendelet született az élelme-
zési nyersanyagköltségről és a 
köztisztviselőknek adható egyes 
juttatásokról és támogatásokról.

A már korábban megalkotott 

rendeletek közül:
- adórendelet módosítás történt 

a magasabb jogszabályoknak való 
megfelelés, illetve az építményadó 
és a kommunális adó mentességre 
vonatkozó szabályok pontosítása 
érdekében;

- az Önkormányzat tulajdoná-
ban álló lakások esetében gyor-
sabb, egyszerűbb lesz a szerződé-
sek ügymenete és a piaci alapon 
bérbeadott lakások esetében is 
mód lesz a bérlő általi felújítás 
lakbérbeszámítására az új, pályáz-
tatást követően odaítélt lakások 
esetén;

- inflációkövető módosítás lép 
életbe a közterületek használa-
táról és rendjéről szóló szabályo-
zás költségmeghatározásánál, 
továbbá

- a korlátozott forgalmú öve-
zetek behajtási feltételeiről szó-
ló esetében a vállalkozásoknak 
mostantól már egy napra is lehet 
igényelni az engedélyt, valamint 
a motorkerékpárok is kaphatnak 
behajtási engedélyt, de azokat in-
gatlanon belül kell tárolni.

PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI 
HATÁROZATOK

- A jövő évi folyószámlakeret 
összege változatlan lesz. Meg-
határozásra került a 2021-es 
költségvetési koncepció. Ennek 
alaptézise az intézményhálózat 
és a városüzemeltetés működőké-
pességének biztosítása, még úgy is, 
hogy a város inkább további elvo-
násokra számíthat, semmint kor-
mányzati támogatásban bízhat.

- Az első háromnegyedéves 
gazdálkodásról szóló jelentés-
ből látszik, hogy a vírusjárvány 
miatti bevételkiesések, illetve 
kormányzati elvonások dacára 
a város megőrizte működőképes-
ségét és az átgondolt gazdálkodás 
eredményeként egy sor tervezett 
felújításra, fejlesztésre is sor került.

- A tavalyi év helyi buszos sze-
mélyszállítási beszámolójából 
kiderült, a városnak több, mint 
110 millió forintjába került a szol-
gáltatás fenntartása.

Vác Város Önkormányza-
tának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2012.
(III.22.) sz. rendeletének 40. § 
(1) bekezdése alapján az alábbi 
tájékoztatást adom:

Vác Város Polgármestere 
az alábbi rendeleteket alkotta:

- 56/2020.(XI.13.) sz. rendeletal-
kotás – a kötelező maszkviseléssel 
érintett közterületek, nyilvános 
helyek meghatározásáról;

- 57/2020.(XI.19.) sz. rendelet-
módosítás – az Önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bér-
letéről, valamint elidegenítésükről 
szóló 21/2014/VI20.) sz. rendeletről;

- 58/2020.(XI.19.) sz. rendeletmó-
dosítás – Vác Város Önkormányzat 
költségvetéséről szóló 5/2020.(II.20.) 
sz. rendeletről;

- 59/2020.(XI.19.) sz. rendeletal-
kotás – az élelmezési nyersanyag-
költség meghatározásáról;

- 60/2020.(XI.19.) sz. rendelet-
módosítás – a Helyi Építési Sza-
bályzatról szóló 30/2017. (XI.24.) 
sz. rendeletről – Jávorszky Ödön 
Kórház kiterjesztett területe;

- 61/2020.(XI.19.) sz. rendeletal-
kotás – a köztisztviselőknek adható 
egyes juttatásokról és támogatások-
ról;

- 62/2020.(XI.19.) sz. rendelet-
módosítás – a korlátozott forgalmú 
övezetek behajtási rendjének szabá-
lyozásáról szóló 30/2018.(VIII.14.) 
sz. rendeletről;

- 63/2020.(XI.19.) sz. rendeletmó-
dosítás – a közterületek használatá-
ról és rendjéről szóló 34/2014.(XI.14.) 
sz. rendeletről;

- 64/2020.(XI.26.) sz. rendelet-
módosítás – a helyi adókról szóló 
22/2019.(XI.27.) sz. rendeletről.

- a  65/2020 (XII.05.) önkor-
mányzat i rendelet a kötelező 
maszkviseléssel érintett közterüle-
tek, nyilvános helyek meghatározá-
sáról szóló 56/2020 (XI. 13.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról. 

A rendeletek a Váci Polgár-
mesteri Hivatal Jogi Osztály 
129. sz. irodájában megtekint-
hetők. 

Vác, 2020. december 07.
dr. Zsidel Szilvia s.k. 

jegyző

Tájékoztató 
a rendeletalkotásokról

Befejez dött az óvodafelújítás
Az év végi elszámolási kö-

telezettség és a vállalt kivitele-
zési határidő előtt hetekkel, 40 
millió forint értékű munkával 
megújult a Hársfa utcai óvoda. 

Energiahatékony ablakokra 
cserélték a rossz állapotú nyílás-
zárókat, napelemeket telepítettek 
a tetőre és a mennyezeti rész is 
hőszigetelést kapott. A homlokzat 

festésével pedig az épület sokkal 
esztétikusabb képet mutat.

A legnagyobb köszönet az 
apróságoknak és szüleiknek, 
valamint a társóvodákban dol-
gozó munkatársaknak jár – fo-
galmazott többek között Inotay 
Gergely (Összefogás Vácért). „Tü-
relmük, határtalan segíteni aka-
rásuk nélkül nem lehetett volna 
ilyen rövid idő alatt szó szerint 
tető alá hozni a felújítást. Ezúton 
is nagyon szépen köszönöm min-
den érintett hozzáállását.” – zárta 
mondandóját az alpolgármester.

A körzet önkormányzati 
képviselője, Kászonyi Károly 
(Összefogás Vácért) hozzátette, 
az eddig elhanyagolt városrész 
folyamatosan újul meg, kerék-
párút és útaszfaltozások után 
most Kisvác óvodája vált kom-
fortosabbá.

Átadták az újraaszfaltozott Zöldfa utcát
A tervezettnél korábban fejező-

dött be Zöldfa utca 18 millió forint-
ból megvalósított aszfaltozása, így 
a határidő előtt birtokba vehették 
az autósok. 

Az útszakasz átadásakor 
Matkovich Ilona polgármester 
azt mondta: alapos, jó minőségű 
munkát végzett a kivitelező az 
éveken át rendkívül rossz állapot-
ban levő szakaszon. Fehér Zsolt, 
Ferjancsics László és Kiss Zsolt, 
azaz az Összefogás Vácért alsó-
városi képviselőinek jelenlétében 
a városvezető többeknek megkö-

szönte a projekt létrejöttéhez nyúj-
tott segítséget. Úgy fogalmazott: 
jövőre a lehetőségekhez mérten 
folytatódik a váci utak felújítása.

A beruházás annak ellenére 
valósult meg, hogy az idei költség-
vetésben útfelújításra tervezett 115 
millió forintnyi gépjárműadót el-
vonta a kormány, és az útfelújításra 
kiírt állami pályázaton sem kapott 
a város pénzt.

Az utca forgalomtól való elzá-
rása egyéb munkákra is alkalmat 
adott, így a Városfejlesztő Kft. 
munkatársai a napokban megmet-

szették a fákat, és kijavították a 
járdahibákat is. Amint az időjárás 
engedi, az útburkolati jelek is fel-
festésre kerülnek.

A Földváry tér egyik legforgal-
masabb útszakasza évek óta jogos 
panaszokat kiváltó rossz állapot-
ban volt. Fehér Zsolt (Összefogás 
Vácért) választókörzeti képviselő 
kezdeményezésére átcsoportosí-
tással sikerült forrást biztosítani 
arra, hogy még ebben az évben a 
kormányzati elvonások ellenére 
megszűnjenek a balesetveszélyes 
úthibák.

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATOK  
DÖNTÉSEI

A képviselő-testület munka-
tervében szereplők mellett több 
olyan, a Helyi Építési Szabályzatot 
érintő eseti ügyben kellett döntést 
hozni, melyek halasztása a város 
érdekei ellen hatottak volna. Ilyen 
a Diadal tér fejlesztését lehetővé 
tevő változtatás és a kórház te-
rületére vonatkozó, a fejlesztési 
lehetőséget szolgáló döntés. Egy 
másik döntéssel elhárultak az 
akadályok a Karolina iskola 
épületfejlesztési elképzelései elől. 
Az önkormányzat által aláírásra 
került az a megállapodás, mely 
lehetővé teszi a deákvári SPAR 
parkoló lakosság általi korlátozott 
használatát. 

TOVÁBBI DÖNTÉSEK

Az átgondoltabb, ügyfélbarát 
munkaszervezés céljából változott 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzata, továbbá 
a Gazdasági Hivatal alapító ok-
irata. Utóbbi intézmény vezetői 
feladatkörét pályáztatás után öt 
évre Belencsák Ágnes látja el.

Kismértékben módosul a helyi 
buszmenetrend, több busszal lesz 
elérhető Deákvárról az Iskolavá-
ros. A nagyfogyasztók mellett a 
jövőben a kisebb mennyiségben 
földgázt használóknál is csoportos 
önkormányzati beszerzés teszi le-
hetővé a város további spórolását, 
mely több millió forint is lehet. A 
Bagolybükk Egyesület megkapta 
a tulajdonosi engedélyt, így az Ár-
pád iskolában környezetvédelmet 
elősegítő eszközöket telepíthet. 

Vác Piac Kft. helyett a Gazda-
sági Hivatal bérli és értékesíti a 
Vásárteret a kistermelők és ős-
termelők számára.

A valós működtetési gyakorlat-
hoz igazodóan kizárólagos önkor-
mányzati tulajdonba kerül a Vác 
és Környéke TDM Nonprofi t Kft. 
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AZ ALSÓVÁROSI 
KÉPVISELŐK 
TÁJÉKOZTATÓJA

Az Összefogás Vácért alsó-
városi képviselői, Ferjancsics 
László, Fehér Zsolt és Kiss 
Zsolt, az utak, a közlekedési 
problémák, illetve a zöldfelület 
kezelésével kapcsolatos ered-
ményeket ismertette.

Ferjancsics László alpol-
gármester, a 4. választókerület 
képviselője a közlekedési intéz-
kedéseket sorolva beszélt arról, 
hogy sok olyan apró módosítást 
vittek végbe, amely jelentősen 
könnyíti a helyiek életét. Ilyen 
a KRESZ-táblák kihelyezése a 
Kertész és a Fonó utcában, a 
Luxemburg városrészen, vala-
mint a Rádi úti lakótelepnél a 

Beszámoló Beszámoló

Évet értékeltek a városrészi képvisel k
A járvány és az elvonások ellenére is fejl dik Vác

Városrészenként adtak számot az Összefogás Vácért frakció körzeti képviselői a választások óta eltelt egy évben elvégzett 
munkáról. Az minden alkalommal elhangzott, hogy a koronavírus és az arra hivatkozva bevezetett kormányzati elvonások 
a terveket ugyan késleltették, de városunk így is folyamatosan fejlődik.

Pozitív váci buszmenetrend változások december közepét l
A december 13-án életbe lépő országos menetrend módosításokkal egyidőben a váci buszközlekedésben is további, az utasok 

által kért módosítások történnek a helyi járatok vonatkozásában.

Egy szeptemberi változás 
eredményeként a Sejcében 
lakók már nem csupán a vá-
rosközpontot, hanem az Iskol-
avárost is közvetlenül elérhe-
tik. Most további könnyítést 
jelent, hogy munkanapokon 
egy reggeli és egy délutáni 
363-as járat – gyakorlatilag a 
volt 362-es útvonalán – nem 
csak a buszállomásig, hanem 
a 2-es főúton továbbhaladva, 
egészen a DDC-ig közlekedik 
majd. Ezen 363-as viszonylat-
ban három járat a DDC-től in-
dul vissza – a buszpályaudvart 
érintve – Deákváron át Sejcébe. 
Az érintett buszokkal a Buki és 
az Iskolaváros kapcsolata erő-
södik Deákvárral és Sejcével 
munkanapokon.

Tanítási napokon bővül az 
iskolavárosi, illetve a Kons-

tantin téri tanintézményekbe 
járó diákok és az ott dolgozók 
Deákvárra utazási lehetősége is. 
Ugyanis nem csupán a 364-es 
járatok útvonalában szerepel-
nek majd a deákvári megállók, 
hanem ezek között az Iskol-
avárosból 13.35-kor és 14.35-kor 
induló 360-as járatok is egészen 
a Híradó térig közlekednek az 
eddigi kórházi végállomás he-
lyett. Ezzel a tanítás délutáni 
befejezésekor lényegében meg-
valósul a fél órás követési idő.

A városvezetés kezdemé-
nyezésére jelenleg további 
egyeztetések folynak annak 
érdekében, hogy a középisko-
lai oktatás visszaállítását kö-
vetően a tanítási napokon a 
Rád-Penc útvonalon közlekedő, 
illetve a fővárosi összeköttetést 
biztosító egy-egy járatnak már 

ne a buszpályaudvar legyen a 
végállomása, hanem reggel 
és délután továbbhaladjanak 
az Iskolavárosba. Ezzel több 
környező település sok diákja 
átszállás nélkül juthat el az 
Iskolavárosba, de Vác déli és 

keleti részén élő tanulók is 
újabb közvetlen buszjáratok-
kal utazhatnak. 

A jelzett változások után érvé-
nyes menetrendek elérhetők 
a volanbusz.hu weboldalon.

KISVÁCI ÉS BELVÁROSI 
BESZÁMOLÓ

Kászonyi Károly kisváci 
(1. választókerület), Jess Kinga 
belvárosi képviselő (2. vk.), va-
lamint Inotay Gergely (3. vk.) 
alpolgármester közös sajtótájé-
koztatóján elhangzott: a főtéri 
parkolás problémájának megol-
dása, a választópolgárokkal tör-
ténő kapcsolattartás erősítése 
és a zöldfelületek intenzívebb 
karbantartása, szépítése mellett 
régóta várt fejlesztések is meg-
valósultak Vác szívében.

Kászonyi Károly Kis-
vác ön kor mányzat i képvi-
selője hangsúlyozta, hogy a 
koronavírus okozta leállások 
miatt nem sikerült minden 
tervet megvalósítani, ennek 
ellenére évek óta nem kapott 
a körzet annyi fi gyelmet, mint 
most. Az évtizedek óta elha-
nyagolt, Sportcsarnok előtti 
Bán Márton utca leaszfaltozá-
sát, a kerékpárút legrosszabb 
állapotban levő szakaszainak 
megújítását, továbbá a Huszár 
utca és a Szent Mihály dűlő ke-
reszteződésének aszfaltozását 

említette nagyobb eredmény-
ként. „Kilencéves lemaradást kell 
behozni” – fogalmazott, de a 
változások már egy év eltelté-
vel is látszódnak. Példaként 
említette azt, hogy a Városfej-
lesztő Kft. a korábbinál haté-
konyabban látja el a feladatait. 

Jess Kinga, a Belváros 
önkormányzati képviselője a 
főtéri kamerarendszer megva-
lósulásával kapcsolatban arról 
beszélt, hogy korábbi ígéreteik-
nek megfelelően rendbe tették 
az átláthatatlan főtéri parko-
lási rendszert. A bójás been-
gedőkapuk megszüntetésével 
a város milliókat spórolt, és a 
korszerűbb, automatizált tech-
nológia lehetővé teszi, hogy a 
közterület-felügyelet más fel-
adatokra koncentrálhasson. 
Régóta gazos terület tisztult 
meg a vasútállomásnál, ahol 
400 négyzetméternyi, kőszórt 
parkolási lehetőséget terem-
tettek. Több szemetest helyez-
tek ki a lakossági igényeknek 
megfelelően. Jól látszik a ker-
tészeti munkák eredménye, a 
részben a civilekkel elvégzett 

közös munka teszi szebbé a 
városképet. 

Inotay Gergely, a Belvá-
ros-Burgundia önkormányzati 
képviselője hangsúlyozta, hogy 
több utca kátyúzása valósult 
meg egy év alatt: ilyen a Petőfi  
utca, valamint az Ady Endre 
sétány, ahol a járda szegélykö-
vezése is megtörtént még az év 
elején. Részleges kátyúzások 
voltak a Budapesti főúton, a 
József Attila sétányon, a Káp-
talan, Tragor, Báthori utcákban, 
a Szent Miklós téren. A DMRV 
beruházásaként megújult a 
Tímár utca. A nem városi ki-
vitelezés csúszásáért az alpol-
gármester elnézést kért minda-
zoktól, akiknek a munkálatok 
elhúzódása kellemetlenséget 
okozott. Új parkolóhelyek lé-
tesültek a Belvárosban, több 
járdaszakasz pedig teljesen 
vagy részben megújult : így 
például az Ady Endre sétány 
is. Lakossági segítséggel a Ta-
vasz utcában is területrendezés 
történt, amit az alpolgármester 
megköszönt az ott lakóknak.

súlykorlátozás kiterjesztése a 
gépjárművek számára. Az összes 
mozgáskorlátozott parkolóhely 
létesítése iránti kérelmet támo-
gatták. A városi intézkedéscso-
mag részeként minden alsóvá-
rosi gyalogátkelő újrafestése 
elkészült.

Fehér Zsolt, az 5. választó-
kerület képviselője azt mondta: 
ahogyan eddig, úgy a jövőben 
is meg fognak tenni mindent 
azért, hogy megtalálják az út-
felújításokhoz szükséges for-
rásokat – legyen az fenntartói, 
önkormányzati vagy vállalkozói. 
Ennek a vezetői hozzáállásnak 
köszönhetően valósult meg vá-
rosszerte több burkolatrész-fel-
újítás, egy forrásátcsoportosítás 
után pedig a régóta elhanyagolt 
Zöldfa utca legrosszabb állapot-
ban levő része is új aszfaltburko-
latot kapott. Mint hozzátette, a 

Földváry téren több járda teljes 
szélességben újraaszfaltozásra 
került.

Kiss Zsolt alpolgármester, 
a 6. választókerület képviselője 
a zöld fejlesztések fontosságát 
hangsúlyozva beszélt arról, hogy 
az alsóvárosiak kedvelt találko-
zási pontját, a Ligetet elkezdték 
rendbe tenni. Részben a lakossá-
gi összefogásnak köszönhetően, 
vadkamerák kihelyezésével ille-
gális szemétlerakókat füleltek 
le, emellett sikerült felszámolni 
több lerakást nemcsak Alsóvá-
rosban, hanem városszerte is. A 
lakótelepi részeken használatos 
szemetes- és szelektív konténe-
rek nagy részét újra cserélték. 
Idén a törvényi előíráson felüli 
számban fertőtlenítették a sze-
metes konténereket, valamint a 
korábbiaknál nagyobb fi gyelmet 
fordítanak a fűnyírásra.

A DEÁKVÁRI KÉPVISELŐK 
ÖSSZEFOGLALÓJA

A Deákváron és a Naszály-hegy 
dűlőin elvégzett egyéves munka 
eredményeit Tótváradi-Nagy Ben-
ce, a 8., és Rozmaring Sándor a 
10. választókerület képviselője 
ismertette. Úgy fogalmaztak, 
hogy kiváló az együttműködés a 
hivatali ügyek miatt távol maradó 
Molnár Nándorral, ennek köszön-

hetően valósulhatott meg számos 
fejlesztés a körzetben. A 9-es kör-
zet képviselője a sajtótájékoztatón 
elhangzottak alapján egyébként 
folyamatosan dolgozik a Garam és 
Vág utcák határolta területrészen 
a két utca egyirányúsításáért, az 
Arany János utcai terület parko-
lóbővítéséért, az ezekről szóló elő-
terjesztés támogatásához viszont 
a lakók aláírása is szükséges. A de-
ákvári posta bővítésének ügyében 

folyamatosan egyeztet az állami 
vállalattal, amely azonban eddig 
nem vette tudomásul, hogy a je-
lenlegi épület már nem alkalmas 
a városi lakosság harmadának 
otthont adó terület kiszolgálására.

Tótváradi-Nagy Bence 
szerint számos kisebb dolgot si-
került megvalósítani az eltelt egy 
évben, de több betervezett munka 
is meghiúsult a járvány gazdasági 
következményei miatt. Folyama-
tosan újulnak meg a környék ját-
szóterei, utcabútorai, az évek óta 
elhanyagolt vízelvezető árkok és 
közterületek takarítási munkála-
tai pedig folyamatosan zajlanak. 
Több tonna illegális hulladékot 
sikerült elszállíttatni a laktanya 
és a Bácska dűlő környékéről. 
Az útfelületek közül több, rossz 
állapotban levő is megújult, a gya-
logátkelők friss felfestést kaptak, 
fi gyelmeztető piktogramok kerül-
tek több zebra mellé. A Deákvári 

főúton megvalósult 150 milliós 
távhőfejlesztéssel éves szinten 
mintegy 90 ezer köbméter gázt 
lehet megspórolni.

Rozmaring Sándor a 
Munkácsy park rendbetételével 
kapcsolatban arról beszélt, hogy 
gyakorlatilag a szemétből és a 
földből ásták ki az utcabútorokat, 
de a rendezés után a kutyasétálta-
tóknak is rendezettebb körülmé-
nyeket biztosítanak a kihelyezett 
ürülékgyűjtő edényekkel. A bur-
kolatjavításokkal kapcsolatban 
hangsúlyozta: a Gombási út egy 
100 méteres szakasza teljes szé-
lességében megújult, emellett egy 
kőszórt járda is készül, amellyel a 
Présház utcai lakók évek óta fenn-
álló problémája is megoldódik. A 
Naszály-hegynél két kőszórt út, 
több mint egy kilométer hosszan 
megújult az önkormányzat támo-
gatásával, a DDC által felajánlott 
zúzott kővel.
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Több, problémás útszakasz is 
új aszfaltréteget kapott

Nem csak a Zöldfa utca prob-
lémás szakasza újult meg az 
elmúlt egy hónapban: új asz-
faltszőnyeg került a Szent Mi-
hály dűlő, a Gombási út és a 
Bán Márton utca egy-egy sza-
kaszára. A képviselő-testület 
még a veszélyhelyzet ismételt 
bevezetése előtt fogadta el Mat-
kovich Ilona ezzel kapcsola-
tos javaslatát. A polgármester 
olyan felújítási és beruházási 
sorokról javasolt átcsoportosí-
tásokat, melyeken az ott lévő 
összegek ebben az esztendőben 
különböző objektív okok miatt 
már nem kerülhettek felhasz-
nálásra.

A z  i s k o l a v á r o s i  s p o r t-
csarnok előtti része a körzet 
képviselője, Kászonyi Károly 

(Összefogás Vácért) módosító 
javaslata után, egy további átcs 
oportosítással kaphatott új asz-
faltréteget. 8,5 millió forintból 
megújult a burkolat Gombási 
út Présház utcától húzódó sza-
kaszán is. Rozmaring Sándor 
(Összefogás Vácért) deákvári 
képviselő ezzel kapcsolatban 
elmondta: az útjavítás költségé-
hez a DDC Kft. jelentős anyagi 
támogatást nyújtott a városnak.

Az érintett, évek óta nagyon 
rossz állapotban levő útszaka-
szok felújítását még az év első 
felében tervezte az önkormány-
zat, azonban a koronavírusra 
hivatkozva a kormány elvon-
ta a várostól azt az összeget, 
amelyet útfelújításra fordított 
volna a város.

Nem került be a gödi Samsung 
iparűzési adójának szétosztási kö-
rébe Sződliget és Vác sem, miután 
a kormány egy törvényjavaslat 
mentén azzal az indokkal vette 
el Gödtől az iparűzésiadó-bevé-
telt, hogy a különleges gazdasá-
gi övezetek hatása túlmutat az 
érintett települési önkormányzat 
határain, és az az egész megyére 
kiterjedhet. Juhász Béla polgár-
mester az ESTV-nek azt mondta: 
évente legalább 2 milliárd forint 
iparűzési-adó szétosztásáról van 
szó, amiből, a kormányrendelet 
alapján jócskán részesülhet majd 

a kormánypárti Dunakeszi, vagy 
a gyártól akár 8 kilométerre fek-
vő Csomád, miközben Sződliget, 
amely mindössze 4 kilométer 
távolságra fekszik a dél-koreai 
ipari parktól, vagy a szintén közel-
ben lévő Vác nem kap semmit. A  
sződligeti polgármester levélben 
fordult a kormányhoz, azt kérve, 
hogy Sződliget és Vác is kerüljön 
be a közvetlenül érintett települé-
sek körébe. A polgármester a kör-
zet országgyűlési képviselőjének 
is írt az ügyben, Rétvári Bence 
(Fidesz-KDNP) azonban nem vá-
laszolt a településvezető kérésére.

Bár az adventi vásár a ve-
szélyhelyzet elmaradt, a vá-
ros főtere a hagyományoknak 
megfelelően idén is ünnepi 
díszbe öltözött. 

Számos apróságga l ked-
veskedtek a kicsiknek és a 
nagyoknak egyaránt. A ha-
rangpavi lont mézeskalács-
házzá alakították, elé pedig 
eg y m i ku lásszán ker ü lt a 

Városfejlesztő jóvoltából. A 
gyermekeket Szent Miklós 
napján az önkormányzat és a 
Jószomszéd Hálózat Mikulása 
várta az ünnepekre átalakí-
tott pavilonnál. 

A Mikulás azonban nem-
csak itt, hanem városszerte 
osztott finomságokat és játé-
kokat azoknak a gyermekek-
nek, akikkel találkozott.

Hiába van közel, egy  llér sem 
jut Vácnak a Samsung-pénzb l

Mézeskalácsház és 
mikulásszán a f téren
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Középiskola után, egyetem 
előtt, munka mellett Budapestre 
Gyémánt László legendás Óbudai 
festőiskolájába járt rajzot tanulni, 
készülni az egyetemi felvételire.

1991-ben vették fel a Magyar 
Képzőművészeti Egyetemre, ahol 
Sváby Lajos rektorsága alatt Ve-
ress Sándor László, és a mester-
képzőn Maurer Dóra osztályába 
járt.

Számtalan szakmai díj birto-
kosa – a fontosabbak: Strabag fes-
tészeti díj 2005, Kurucz D. István 
díj 2009, Horváth Endre díj 2011.

Már főiskolás korában felfi -
gyeltek a munkáira a galériák, 
Körmendi Anna, a 8-10 ezer dara-
bos Körmendi-Csák gyűjtemény, 
és Galéria tulajdonosa állította ki 
rendszeresen a munkáit.

Később a KOGART galéria 
képviselte, velük volt évekig exk-
luzív szerződése.

2011-től 6 évig, az osztrák, bé-
csi Suppan galériával dolgozott, 
jelentős nemzetközi gyűjtemé-
nyekbe kerültek a munkái. „Kí-
nától Amerikáig rengeteg helyen 
bemutatták be a képeimet.” 

Most egy svájci, bázeli galéria 
képviseli, állítja ki a festményeit.

A képeim a világban élnek
Új kiállítóteret avatott fel a nyáron a város az elefántos, vagy más néven Kék házban. Varga Mátyás 
szobrásszal közösen mutatta be alkotásait Adorján Attila, akinek képei bejárták már a világot. Kínától 
az Egyesült Államokig, és persze sok helyen Európában is keresettek a festményei, amelyek többnyire 
Vácott készültek, hiszen Adorján Attila Vácon él. 

Mikor költözött Vácra? Miért?
Metszéspontok rajzolták ki 

Vác helyét az életünkben. Buda-
pest, a Duna, a Börzsöny a régi 
barokk belváros, a történelemi 
levegő és persze a szülők, a család 
közelsége. 

Vác élhető város, minden adott 
a nyugodt, inspiráló, aktív élethez. 
Szülőként fontos volt a jó iskola, 
amiben nagy szerencsénk volt 
mert mind a két gyermekem ki-
tűnő tanárokhoz került az Árpád 
iskolába. 

Hol alkot?
Vácon. Korábban Budapesten 

a Mária utcában volt műtermem, 
minden nap beutaztam, nagyon 
izgalmas időszak volt, de fárasztó. 
Sokszor szombaton és vasárnap is 
vonatoztam festeni. Lassan festek, 
sokat, fegyelmezetten.

És most milyen az időbeosztása?
A fegyelmezettség megmaradt, 

de a kor előrehaladtával az ember 
lassul… Építettem egy műtermet a 
családi ház mellé Vácon, itt telnek 

a mindennapjaim.
Milyennek látja a Vác művé-

szeti életét?
Nagyon izgalmas, sok tehet-

séges ember indul innen, és ez 
nem véletlen. 

Már egyetemista koromban 
voltak kiállításaim Vácon, innét 
ismertem a mostani idősebb ge-
nerációt. De kapcsolatom volt, van 
a fi atalabb alkotókkal is Például 
Tóth Angelikával, aki nemzetkö-
zileg is jegyzett kiváló művész, 
jelentős festő, ismerem Dóra 
Ádám munkáit, aki váci szüle-
tésű tehetséges festő, és persze 
Garay Nagy Norbertet, aki nagy 
pedagógus és jó festő. 

Mit jelentett Önnek a Kék Ház-
ban rendezett kiállítás?

Az első kiállító lehettem ab-
ban a térben – ez megtiszteltetés. 
Fontos közösségi térrel gazdago-
dott Vác ezzel az épülettel, kivá-
ló adottságai vannak, nagyon jó 
galéria lehet belőle. 

Örültem, hogy sikerült meg-
nyernem Varga Mátyás Berlin-

ben élő szobrászt, hogy hozza el 
alkotásait Németországból, hogy 
együtt avassuk fel ezt a kiállító 
termet. 

Többségében akvarell képeket 
állítottam ki, amik egy letűnt kor 
hangulatát, érzését fogalmazták 
meg, de bemutattam korábban 
készült, a Tragor Ignác Múzeum 
tulajdonában lévő néhány olaj-
festményemet is. 

Egy kép pedig a kiállítás zárá-
sa után Bázelbe utazott, szerencsé-
sen még a határzár előtt. A két Co-
vid-korszak között voltunk éppen.

 
Jobbak a képei, mint a fotók… 

Miben jobbak?
Ez a kérdés már régen idejét-

múlt, a 21. század, a technorealiz-
mus meghaladta ezt a problémát, 
Csernus Tibor, Lakner László, 
Konkoly Gyula, Gyémánt László 
életműve után megkérdőjelez-
hetetlen a hiperrealizmus létjo-
gosultsága, a festészet és a fotó 
kapcsolata izgalmas, inspiráló 
és kikerülhetetlen a festészetben. 

Vicsek Ferenc

Interjú Adorján Attilával
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Karácsonyi beszélgetés Marton Zsolttal
H séges az Isten, ez a jelmondata a Váci Egyházmegye Püspökének. A laikus úgy gondolná, fordítva 
szokott ez inkább szóba kerülni: az ember h séges az Istenhez, nem az Isten az emberhez. Mi van a 
különös megfontolás mögött?

Több is van. A papi jelmonda-
tom így hangzik: Légy hű mind-
halálig és neked adom az élet 
koronáját. Az idézet a jelenések 
könyvéből van. Ezt a plébánosom 
írta bele az érettségire tőle kapott 
imakönyvbe. 

Ezt választottam papi jelmon-
datnak 22 éve. Püspöki kinevezé-
semkor elgondolkodtam: hogy 
is voltam én ezzel a hűséggel. 
Törekedtem rá, de Istennek az ő 
szeretete az ő hűsége, a hozzám 
való ragaszkodása, az segíti az 
utamat, mindig mellettem volt, 
ez nyomon követhető a pályámon. 
Köszönetként gondoltam ennek 
a mondatnak a kiválasztásra. A 
másik megfontolás: lelki atyám-
nak is ez volt a papszenteléskor 
választott jelmondata.

Hogyan lett pap? Tudható, hogy 
kis kerülővel.

Egyházi iskolába jártam, már 
ott megérintett a papi hivatás. 
Édesapám volt, aki józanul, sze-
retettel képviselte az álláspontját: 
Fiam, ismerd meg előbb az embe-
rek életét. Az egyházi iskola után 
ne menj egyből a teológiára. Ta-
nuljál, dolgozzál, és ha ezek után 
is van papi hivatásod, akkor men-
jél. Gimnazista koromban erdész 
szerettem volna lenni. Apám azt 
javasolta, legyek erdőmérnök. Ám 

én humán beállítottságú vagyok, 
az erdőmérnökséghez inkább a 
matek és a biológia kellett volna, 
nekem nem az volt az erősségem. 
A magyar és a történelem ment 
jobban, azok vonzottak, illetve a 
színészi pálya.  

Meddig jutott azon a vonalon?
Amatőr színjátszó voltam. 

Aztán katonaként is színjátszó 
lettem a színjátszó körben. A peda-
gógus pálya is vonzott. Elmentem 
képesítés nélküli pedagógusnak. 
Jelentkeztem a tanítóképzőre, le-
velezőre vettek fel Zsámbékon. 
Mellette dolgoztam.  Eközben 
formálódott a papi hivatás iránti 
vonzalmam - vagyis nem a peda-
gógus pályából lett elegem. 

Ekkor is kellett a papa engedé-
lye? 

Amikor elvégeztem a taní-
tóképzőt, akkor mondta: Fiam, 
felnőtt ember vagy (ezek szerint 
akkor tekintett felnőttnek, ami-
kor meglett a diplomám), most 
már azt csinálsz, amit akarsz. Van 
egy elméleti szakmád, de ha pap 
akarsz lenni, akkor az is lehetsz. 
A rendszerváltás után Ecseren a 
hittant bevették a tanítási óra-
keretbe. Ez akkor még nem volt 
országos, de az igazgató megálla-
podott a szülőkkel, közösen dön-
töttek. Így lettem képesítés nélküli 

hittantanár. Először teológiára 
jelentkeztem, aztán itt Vácon, az 
akkori püspöknél jelentkeztem 
papnövendéknek. 

Kell egy mentor?
Csak úgy lehet valaki pap, ha 

befogadják, mert ez egy szolgá-
lat. Mondtam, hogy én ebben a 
körzetben szeretnék szolgálni, 
az egyházmegyéhez tartozni. 
Komoly felvételi van: teológia, 
pszichológia, orvosi vizsgálatok. 
Ha a szakembereket meghallgat-
va alkalmasnak talál a püspök, 
akkor ő küld a papnevelő intézet-
be. A papnevelő intézet majdnem 
olyan, mint egy szakkollégium, 
csak egy kicsit zártabb.  Aki pap-
növendéknek jelentkezi, annak a 
püspök vállalja a költségeit.

Viszonylag hamar kiderült, 
hogy meredeken emelkedik a pályá-
ja, a pappá szentelés után azonnal 
kiemelték, komolyabb feladatokkal 
bízták meg.

Igazából sosem törekedtem 
arra, hogy karriert építsek. Pap 
szerettem volna lenni, és úgy 
döntöttem, oda megyek, ahova 
küld engem a püspök. Talán azért 
mert egy kicsit idősebb voltam a 
többieknél, jó tanuló és diákve-
zető is voltam. Talán erre fi gyelt 
fel a püspököm, láthatta úgy az 
akkori főpásztor, Keszthelyi Fe-
renc, hogy alkalmas leszek püs-
pöki titkárnak. Ez megtiszteltetés 
volt, de meg kell mondanom, nem 
vágytam egyből a papszentelés 
után a hivatalba. Szerettem vol-
na a hívek közé menni. Egy év 
után aztán el is engedett, tudta, 
hogy vágyom a lelkipásztorságra. 
Érdekes volt, mert akkortájt volt 
esélyem egy amerikai ösztöndíjra, 
de a püspök azt mondta, Nagyká-
tára kellene menni káplánnak. 
Úgy voltam vele, ha ez az egyház 
akarata, akkor oda megyek. Nem 
bántam meg. 

Nem visszalépés a káplánság a 
püspöki titkárság után? 

A püspöki titkárság az kiemelt 
pozíció volt, és, ha a püspök azt 
mondja, maradjak, akkor azt 
megteszem. Engedelmességet is 
ígértem, meg az is szép munka 
volt, de vágytam kimenni az élet-
be, hogy tanulhassak. Lehettem 
volna vezető lelkipásztor, vagyis 
plébános. A másik lehetőség a se-
gédlelkész volt, és én választottam, 
hogy legyek káplán, mert meg 
akartam tapasztalni a szolgálat 
minden grádicsát. De ez is csak 
egy évig tartott. Akkor kaptam a 
püspök atyától egy nagyon kedves 
plébániát, Dányt. Ott lettem plé-
bános 3 évig. Valószínűleg pozitív 
nyomokat hagytam magam után, 
azokon a helyeken, ahol megfor-
dultam, mert 2003-ban a Közpon-
ti Szeminárium prefektusának 
kértek fel. Vagyis a mindennapi 
élet irányítója lettem a papnevelő 
intézetben. A munka ott színtiszta 
pedagógia és pszichológia volt. 

Ehhez azonban már a püspöki 
konferencia jóváhagyása kellett, 
hiszen az intézmény nem a váci 
egyházmegyéhez tartozik.

Kikért a püspökömtől a rek-
tor, Bíró László püspök atya, Beer 
Miklós püspök atya pedig ugyan 
nem parancsolta, hogy menjek, 
de szeretettel ajánlotta. Azt az öt 
évet is szerettem. 

Egy ilyen döntést kivel beszél 
meg, mielőtt határozna?

Leginkább ilyenkor az ember 
a Jóistennel. Aztán a lelki veze-
tőjével, a lelki atyjával, és utána 
a püspökkel. Hiszen neki tettem 
ígéretet, hogy itt, a Váci Egyház-
megyében szolgálok.

Tanulmányi rektorhelyettes volt 
öt évig? De ezen a poszton meg is 
lehet bukni, bár nem tudom, hogy 
az egyházban ez, hogy van.

Én nem ezt a kifejezést 
használnám, mert ez nem egy 
forradalom… Persze bárkiről ki-
derülhet, hogy nem alkalmas 
a feladatra. Például, hogy nem 
pedagógus alkat. 

Gondolom a hittudományi 
fakultásra azért többnyire olyan 
fi atalemberek járnak, akik papok 
akarnak lenni.  Egyetlen konflik-
tusa sem nem volt a diákokkal?

Igazán komoly konfliktusom 
nem volt. Azért a felnőttség és a 
kamaszság határán lévő fi atalem-
berekről van szó, akik hasonló 
problémákkal találják magukat 
szemben, mint a nem papnöven-
dék diákok. Ezt is tudni kell ke-
zelni. Mindez szándékosan van 
így, hogy lássuk, a jövő papjainak 
milyen a frusztráció tűrése, a 
problémamegoldó képessége. Ez 
egy tesztelési időszak.

Volt, akit el kellett tanácsolni? 
Általában, akik nem oda va-

lók, maguk jönnek rá, hogy ez az 
életforma nem nekik való. Szeren-
csém, hogy senkinek sem kellett 
szólnom, hogy talán váltania kéne. 
Abból indultam ki mindig: ne le-
gyen valaki boldogtalan pap, ha 
lehet egyébként boldog ember is. 

Letelt az öt év és elment plébá-
niára.

Engem a prefektusi szolgálatra 
csak kölcsön adott a püspököm. 
Beer Miklós püspök atya azt 
mondta, letelt az öt év, akkor most 
hazavárunk az egyházmegyébe. 
Göd lett az állomáshelyem, de mel-
lette rengeteg feladatot kaptam, 
mert egyben a váci kerület espe-
rese is lettem, ami azt jelenti, hogy 
a Nagymarostól Dunakesziig ter-
jedő terület papjainak a főnöke, 
püspöki tanácsadó is lettem. Hét 
évig tartott ez a megbízás. Gödön 
nagyjából kétezer aktív hívő van. 
Korábban ezen a vidéken több pap 
volt, de amikor meghaltak, össze 
kellett vonni körzeteket. Egyhá-
zi iskola létesült. Építkeztünk 
is. Erre az esperesi feladatkörre 
azért úgy kell gondolni, hogy mi 
egy közösség is vagyunk. Vannak 
szakmai továbbképzések, közös 
imádságok és vannak minden-
napi feladatok.

Aztán megint szólították: men-
jen vissza most már rektornak a 
papneveldébe, oda, ahol rektorhe-
lyettes volt. 

Meglepett a felkérés, óriási 
bizalmat kaptam a püspöki kon-

ferenciától, mert százszázalékos 
szavazati aránnyal választottak 
meg. Nagy bíztatóm volt a feladat 
elvállalásában Beer Miklós püs-
pök atya. Komoly hátszelet adott 
nekem érzelmileg is. 

A rektorságnál nincs akkora sú-
lya a tudományos előéletnek, mint 
más egyetemeken? 

Ez a rektorság a szakkollégium 
vezetését jelenti, ez nem analóg a 
hagyományos civil rektorsággal. 
Rektorként, a teológián kívül el-
sősorban azokat a tantárgyakat 
tanítottam, ami a pappá válás-
hoz szükséges. De prefektusként a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Hittudományi Karán tanítottam 
egy tantárgyat: Bevezetés a Krisz-
tus misztériumába, ez volt a tan-
tárgy címe. Ez egy hagyomány, 
aki tanulmányi rektorhelyettes 
az tanítson a teológiai egyetemen. 

Ez a rektorság négy évig tartott, 
és akkor már meg is érkeztünk a 
mába, a pápa püspökké nevezte 
ki alig több, mint egy évvel ez-
előtt. Mi az amiben alapvetően 
más a püspöki szolgálat, mint a 
korábbi feladatai? (Marton Zsolt 
úgy kommentálta a saját sikerét a 
kevesekre jellemző öniróniával, és 
még kevesebbekre jellemző humo-
rérzékkel, hogy bizonyára akkora 
lehet a válság az egyházban, hogy 
már én is megfelelek. Ezen aztán 
jót is nevetett.)

Egyszerű hasonlattal élve, 
olyan, mintha egy sokkal na-
gyobb cégnek a vezetője lennék, 
mint voltam korábban. Egy másik 
hasonlattal: ha egy jó hírű egye-
temnek vagyok a rektora, és aztán 
miniszter lesz belőlem. Ez már 
majdnem országos feladatkör. 
Egymillió kétszázezer a polgári 
lakosság száma a Váci Egyház-
megyében. Itt 640 ezer katolikus 
van, 222 plébánia, 150 pap. 

Mi a munkája legjellemzőbb 
karaktere?

Jó egyházi vezetőnek kell lenni, 
mert a papok és a világi munka-
társak munkáját segítem, vala-
mint a hívekkel is találkozom. Az 
utóbbit, most a Covid korszakban 
csak visszafogottabban gyako-
rolhatom – sajnos. De járom az 
országot, ami az egyházmegye 

területét jelenti. Jó vezetőnek és 
persze jó szervezőnek is kell len-
ni. Leginkább abban kell jónak 
lenni, hogy az ember megtalálja 
a jó munkatársakat. 

Ez alapvetően egy HR-es feladat. 
Mit tekint a Váci egyházmegye előtt 
álló legnagyobb kihívásnak?

A legnagyobb kihívás, hogy 
nagy tervezésben vagyunk. Ked-
ves elődöm sok jó dolgot elindí-
tott az egyházmegyében, például 
egy sajátos szolgálatot, az állandó 
diakónusok hálózatát. Sok ilyen 
állandó diakónikusunk van. A 
másik példa: Beer püspök atya 
létrehozta a kórházi lelki gondozói 
szolgálatot. Ez azt jelenti, hogy a 
Váci Egyházmegye minden kórhá-
zában van egy főállású lelki gon-
dozó, aki szervez maga mellé lelki 
segítőket. Ez egy specialitás az 
egyházmegyénkben. Ennek a há-
lózatnak a kialakításáért a püspök 
atya személyes dicséretet kapott a 
pápától, amikor kint járt nála, tíz 
éve. Én pedig azt gondoltam, előre 
kellene tekinteni, nagyjából húsz 
évre. Nem biztos, hogy akkor én 
leszek a püspök, vagy egyáltalán 
élni fogok, de attól még előre kell 
nézni. Megkértem a kollégákat, 
dolgozzunk ki egy modellt, hogy 
nagyjából mi várható húsz év 
múlva a falvainkban, a városa-
inkban, milyen lesz a mobilitás, 
hova költöznek az emberek, hol 
lesz szükség papokra? Szocioló-
gusok most készítik a felmérést.

Ebben van aggodalom is?
Mindenben van aggodalom. 

Nem az aggódást nézem, minden 
kihívás egy lehetőség. 

Közvetlenebb kihívást nem 
is lát?

Dehogynem. Annyi papunk 
már nem lesz, mint régen volt. 
Átalakult a világ. És nem csak a 
papok alkotják az egyházat. Van 
az áldozó pap, van a diakónus, 
és vannak a más szolgálattevők. 
A feladatok összehangolására 
evangéliumi munkaközössége-
ket hozunk létre. Képzéseket is 
szervezünk annak érdekében, 
hogy a tudatos közösség építő, 
közösség-szervező munka révén 
segítsük a felelős együttműködést. 

Milyen útravalót adna a váci 
közösségnek 2021-re?

Én érzelmileg is kötődöm 
Váchoz. A dédszüleim Pencen él-
tek, aztán ide jártak Vácra. Ameny-
nyire én ebben az új valóságban 
ismerem Vácot, ez egy nagyszerű 
város, összetartó közösség. Remé-
lem, senki nem érti bántásnak, 
de majdnem olyan, mint egy falu. 
A személyes kapcsolatok jobban 
megvannak, természetesek, nem 
úgy, mint a milliós nagyváros-
ban. Az útravalóm az lenne, hogy 
ezeket a személyes kapcsolatokat 
ápolják. Folytassák azt a közvet-
lenséget, ami itt jellemző. Tart-
sanak ki a közösségépítésben.  
Nekem, mint új vácinak az a 
feladatom, hogy minden jó szán-
dékú emberrel, aki nyitott a jóra, 
együttműködjek, párbeszédben le-
gyek, szeretet kapcsolatot építsek. 
És sok jót tapasztaltam. Mi mást 
kívánhatnék, minthogy egymás-
ra is így tekintsenek a váciak. Ezt 
a jóban való kitartást tekintsék 
útravalónak. Nagyon nehéz ez a 
helyzet, amibe be vagyunk zárva, 
de ne engedjük, hogy a szeretet-
kapcsolatainkat bármi kikezdje. 
Ez a családias kisvárosi légkör 
maradjon meg, és épüljön tovább. 

Végezetül egy, a híveknek fontos, 
kérdés: a Covid-járvány kapcsán 
milyen szabályok lesznek érvénye-
sek az karácsonyi időszakban?

Pontosan ezt nem tudom meg-
mondani. Persze figyeljük, mit 
mondanak az állami hatóságok, 
és ha lehet, nem zárjuk be a temp-
lomokat. Az reális lehet, hogy ha 
tart majd az év végén is a kijárá-
si tilalom, akkor az éjféli misék 
csak online lesznek megtartva. 
Ma már ez nem probléma. Ott 
vannak az unokák, segítenek a 
számítógép beállításában a ma-
mának. 

Az elbúcsúzás közben még 
szóba került, hogy bár egy éve 
püspök, de valójában fél éve sem 
az, mert a járvány korlátozza 
a mindennapokat. D remény-
kedik abban, hogy ezen is ha-
marosan túlleszünk, és akkor 
sokkal több alkalom lesz arra, 
hogy személyesen is találkoz-
hasson a váciakkal
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15-20 évvel ezelőtt a belsőégésű motorral rendelkező autók még abszolút többségben voltak az utakon, és az elektromos autók gyártásából 
a világ egyik leggazdagabb emberévé vált Elon Musk is csak az online kereskedelemmel kapcsolatban volt széles körben ismert. A kétezres 
évek elején ugyan voltak próbálkozások az elektromos autózás felfuttatására, ez a technológiai korlátok miatt rendszerint kudarcba fulladt.

A jöv  technológiája napjainkban is elérhet  

Áteresztisztítás, zsírfogótisztítás, 
szennyvízátemelő karbantartás,

csatornakamerázás, 
szennyvízcsatorna 

szerelése-kiépítése,
szennyvízkifolyás utáni tisztítás, 

fertőtlenítás

A Váci Polgármesteri Hiva-
tal teljes munkaidőben, hatá-
rozatlan idejű közszolgálati 
jogviszonyban foglalkoztatott 
köztisztviselőket keres az aláb-
bi munkakörökre:

MŰSZAKI REFERENS 
(MÉRNÖK)

Ellátandó feladatok:
Pályázati lehetőségek fo-

lyamatos fi gyelemmel kísérése, 
fejlesztési igények rendszerezé-
se, beruházási terv készítése.

Közreműködés a pályá-
zatok benyújtásához szükséges 
műszaki szakmai tartalom ösz-
szeállításában, kapcsolattartás 
a partnerekkel.  

A pályázatok megvaló-
sításával összefüggő műszaki 
szakértelem biztosítása, a beru-
házási folyamatok fi gyelemmel 
kísérése a tervezéstől a megva-

lósításon át a projektfenntartá-
si időszaki végéig. Javaslatté-
tel a szükséges beavatkozások 
megtételére. Kapcsolattartás a 
projekt szereplőivel.

A beszerzések, közbe-
szerzések műszaki szakmai 
tartalmának összeállítása.

Közreműködés a beszá-
molók, fenntartási jelentések 
készítésében az elektronikus 
pályázati felületeken keresztül. 

FŐÉPÍTÉSZI 
MUNKATÁRS

Ellátandó feladatok:
A főépítészi feladatok-

ban való részvétel, előkészítés: 
Hatályos településrendezési 
eszközökkel (településfejlesz-
tési koncepció, integrált tele-
pülésfejlesztési stratégia, helyi 
építési szabályzat, szabályozási 
terv, településképi arculati kézi-

könyv és településképi rendelet) 
kapcsolatos egyeztetési és ter-
vezési ügyek, adminisztrációs 
munkák. 

Részvétel a településren-
dezési eljárások bonyolításában.

Névadományozással, 
közterületek elnevezésével 
kapcsolatos feladatok. 

Helyi védelem alatt 
álló épületek önkormányzati 
támogatással megvalósuló fel-
újításához kapcsolódó feladatok 
ellátása. 

Tervtanácsi munkával 
kapcsolatos adminisztrációs 
feladatok ellátása. 

Településképi bejelentési 
és kötelezési eljárással kapcso-
latos feladatok. 

A polgármester jogköré-
be tartozó hatósági bizonyítvá-
nyok kiállítása, telekalakítási 
szakhatósági állásfoglalások 
készítése.

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐ 
(MÉRNÖK)

Ellátandó feladatok:
Burkolatbontási enge-

délyek. 
Nyomvonalas létesít-

mények terület-felhasználási 
engedélyek. 

A feladatkörével kapcso-
latos közérdekű bejelentések, 
panaszok kivizsgálása. 

Közútkezelői feladatok. 
Csapadékcsatorna kez-

elői feladatok.
Útvonalengedélyek ki-

adása.

A részletes pályázat i felté-
telekről bővebben a www.vac.
hu hírek menüpont pályázatok 
almenüjében, illetve a www.ko-
zigallas.gov.hu oldalon tájéko-
zódhatnak. 

Pályázatok

   

Kezdje a 2021. évet új cégnél!
Közép- és Kelet Európa legnagyobb nyomdája, az Ipress Center Central Europe 
Zrt. és a Zrínyi Nyomda Zrt. együttese munkatársakat keres az alábbi 
munkakörökbe váci telephelyére:

betanított munkás (részmunkaid ben is)
raklapzáró csomagoló
nyomdai szakmunkás, gépmester
targoncavezet , raktáros
elektrom szerész, 

Munkavégzés helye: 2600 Vác, Nádas u. 6.

További információ a 30/413-2120 telefonszámon kérhet .
Önéletrajzokat a megpályázott munkakör megjelölésével várjuk a 
hr@ipresscenter.hu címen. 

Pedig a „villanyautózás” gya-
korlat ilag a motorizált hajtás 
közúti megjelenésével egyidőben 
kezdődött meg a XIX. században. 
Ugyan a világ konstruktőreinek 
több mint egy évszázadába ke-
rült az idő-energia-kapacitás 
szentháromság felzárkóztatása 
a belsőégésű motoroké mellé, a 
környezetbarát technológia 
napjainkra eljutott arra a 
szintre, hogy felvehet i a ver-
senyt a régebbi megoldásokkal. 
Sokan azonban ennek ellenére 
is a meghatározott hatótávtól 
tartanak. Napjainkra viszont a 
kezdeti időkhöz képest jóval több 
elektromos töltőállomás található 
a világ nagyvárosaiban és Ma-
gyarországon is. Az aggodalom 
azért is alaptalan, mert a növelt 
akkumulátorkapacitású típusok 
esetében kényelmesen keresztü-
lautózható az ország oda-vissza. 

A Bosch 2014-es magyar-
országi közvélemény kutatása 
alapján az autósok átlagosan 
napi 43 kilométert tesznek meg, 
ami nagyjából megegyezik a 
Vác-Budapest távolsággal. Ek-
kora távolság megtételéhez egy 
elektromos autónak 8-8 kWh-ra 
van szüksége, amelyet akár mun-
ka, bevásárlás közben, vagy épp 
otthon is lehet pótolni. Az ehhez 
szükséges áram jelenleg nagy-
jából 300 forintért szerezhető be 
lakossági árakon számolva. Nem 
véletlen, hogy a plug-in hybrid, 
vagyis a tölthető elektromos és 
belsőégésű motorral kombinált 
autók kapacitását ehhez az 
átlaghoz igazították. Így, aki 
általában véve kis távokat uta-
zik, de rendszeresen látogatja 
vidéken élő rokonait, az máris 
alacsonyabb költséggel autózhat. 
Ekkor nagyjából egyszer meg 
kell állni egy 15-20 perces üzem-
anyag „tankolásra”. Ugyanez a 
táv tisztán elektromos hajtással, 
jóval kedvezőbb áron megtehető, 

hiszen egyetlen nap alatt pótolható 
az elhasznált energia villámtöltő-
ről – a jármű típusától függően 

– fél és egy óra közötti időtartam 
alatt. Míg a benzinkúton ki kell 
várni a tankolást, az elektromos 
autót csatlakoztatás után magá-
ra hagyhatjuk. Nézőpont kérdése, 
hogy ez szemléletmódnak minősül, 
vagy kompromisszumnak.

Egy biztos: a technológia szá-
mára nagyon sok újdonságot tar-
togat a következő évtized. Egyre 
nagyobb teljesítményű töltőosz-
lopok érhetőek el a piacon és ezzel 

párhuzamosan a tölthetőség is 
javul a járműveknél. Van olyan 
piacon levő modell, amely képes 
350 kW-al tölteni. Ez azt jelent i, 
hogy 100 kilométerre elegendő 
energia 4 perc alatt tölthető be. Az 
ilyen és ehhez hasonló fejlesztések 
viszonylag gyorsan átkerülnek az 
olcsóbb járművekbe, így kötelezve a 
töltő gyártókat a nagyobb teljesít-
ményű villámtöltők előállítására. A 
technológia fejlődésével a járművek 
is egyre olcsóbbak, hiszen már egy 
belépő szintű 200-250 km valós 
hatótávú autót 5 millió forintért 

lehet megvásárolni állami támo-
gatással. Ezeknél a modelleknél 
jellemzően egy teljes töltés 4, de 
akár háromnegyed óra is lehet. 

Ezzel párhuzamosan jelentősen 
fejlődik a villamosenergia infra-
struktúrája, így a telepített töltő-
helyek számát is megsokszorozzák. 
Belátható időn belül a városokban 
a gyorstöltők, autópályák mentén 
a villámtöltők lesznek túlnyomó 
többségben.

Pál Bence Attila
Elektro Profi  Mobility Kft.

www.epcharger.hu
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Nehéz sz után, kemény tavasz el tt a Vác FC

Gratulálunk 
a „Vác Város 
Sportjáért” 
kitüntetés idei 
díjazottjainak!

VÁCOTT SZÜLETTEK 

Gábor Viktor és Kara Edina 
gyermeke: Miléna, Papp Attila 
és Benedek Ildikó gyermeke: 
Benett; Lisai Zsolt és Csicsek 
Eszter gyermeke: Emília; Né-
meth Sándor és Nyéki Bog-
lárka gyermeke: Zója; Sinka 
Csaba és Dr. Simon-Szendrey 
Réka gyermeke: Tivadar; Pó-
czik Gábor Tamás és Baranyi 
Aranka gyermeke: Tamás Ist-
ván; Holecz László és Ihracs-
ka Gerda gyermeke: Botond; 
Baranyi Richárd és Kui Beáta 
gyermeke: Bella; Becsjanszki 
János Sándor és Kalocsai Tün-
de gyermeke: Hanga Erzsébet; 
Sándor Olivér és Kiss Enikő 
gyermeke: Dorka; Csizmadia 
Csaba Attila és Aigner Zsuzsa 
gyermeke: Bence Máté; Tamás 
Sándor József és Bukros   Noé-
mi gyermeke: Krisztián; Szabó 
Hunor és Kónya Katalin gyer-
meke: Franciska; Szénási Ákos 
és Sas Barbara gyermeke: Zoé 
Blanka; Keresztesi Tamás és 
Lovas Bernadett gyermeke: 
Bálint; László Áron és Albert 
Edit gyermeke: Csenge; Asbóth 
Ba lázs és Kósa Zsuzsan na 
gyermeke: Luca Sára; Karsa 
Viktor és Pisztrai Olívia Szil-
via gyermeke: Rozina; Kiszi 
Balázs és Brulich Réka gyer-
meke: Vince; Kuffart Kornél és 
Latrovszky Ágnes gyermeke: 
Bianka; Kovács Alfréd és Sim-
kó Anna gyermeke: Benett.

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Sulyánszki Zsolt és Bese-
nyei Georgina; Csernus Gá-
bor Sándor és Dudás Patrícia; 
Lengyel Mátyás és Földvári 
Anita Éva; Vigh Sándor József 
és Benedek Klára; Nagy József 
és Farkas Magdolna; Kardos 
Ferenc és Horváth Zsuzsanna; 
Kotrucz István és Kisfaludi 

 Gyógyszertárak ügyeleti rendje
H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.
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Deákvári Gyógyszertár Vác, Deákvári főtér 30. 0 6 -2 7/ 5 10 - 8 0 5

Központi Gyógyszertár Vác, dr. Csányi L. krt. 46. 0 6 -2 7/ 5 0 1 - 63 0

Vácz Remete Gyógyszertár Vác, Magyar u. 3. 0 6 -27/ 3 0 5 - 9 9 7

Gyöngyvirág Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 3. 0 6 -2 7/ 3 0 3 - 3 43

Kisváci Szent Gellért Gy. Vác, Papp Béla u. 10. 0 6 -27/ 3 0 6 -19 0

Váci Levendula Gyógyszertár Vác, Sas u. 1/a. 0 6 - 2 7/ 3 0 1 - 3 67

Benu Gyógyszertár Vác Vác, Zrinyi u. 9. 0 6 - 2 7/ 5 0 1 - 3 8 5

Fekete Kígyó Gyógyszertár Vác, Széchenyi u. 37. 0 6 - 2 7/ 3 1 2 - 3 3 8

Alsóvárosi Gyógyszertár Vác, Zöldfa u. 25. 0 6 - 2 7 / 3 1 1 - 1 5 7
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Központi orvosiügyelet
(felnőtt és gyermek)

2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 47.
ÁNTSZ épület földszinti helyisége.

 Elérhetőség: 06-27/306-090
Ügyeleti idő:

Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig
Pénteken 16 órától  hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában

Fogorvosi ügyelet
A váci és Vác körzeti

hétvégi fogászati ügyeletek
megszűntek!

Legközelebbi ingyenes 
ügyelet:

Szájsebészet
Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 40.

Tel.: 06-1-317-6600
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Vera; B.Kovács Félix és Parádi 
Beáta; Szabó Nándor és Stieg-
mann Bianka; Balog Gergő és 
Szegedi Mária; Lakati Balázs 
és Zvaló Mónika; Németh Gyu-
la és Lakatos Tímea; Miklós-
vári Norbert és Mrena Rita.

ELHUNYTAK

Bartos Istvánné sz: Gás-
pár Ilona /1931/; Barvirc Pál 
/1931/; Abonyi József János 
/1935/; Tót h Ágota Borbála 
/1951/; Kovács András /1934/; 
Bacsa Istvánné sz: Jesze Ilo-
na Margit /1932/; Eigen Péter 
/1955/; Bergmann Mihályné 
sz: Lachky Éva /1927/; Fehér 
György /1927/; Bartók István 
/1948/; Pajor A ndrásné sz : 
Nagy Mária Terézia /1928/; 
Batta Pál /1954/; Nádas Imré-
né sz: Nádas Erzsébet /1935/; 
Marinovszky Miklós Sándor 
/1948/; Fézler Sándor /1938/; 
Ács Attila József /1950/; Metz-
ger Géza /1965/; Suba Mária 
sz: Vajda Mária /1944/; Csá-
volszk i Já nosné sz :  Ná na i 
Már ia /1942/; Ba kos Tibor 
/1942/; Patakfalvi Attila Já-
nos /1955/; Oroszi Lajos /1941/; 
Tőr incsi Lajos /1948/; Mo-
solygó Miklós /1948/; Fehér 
András /1952/; Galba József 
László /1953/; Lencsés Ferenc 
/1947/; Várfalvi Istvánné sz: 
Lang Mária /1940/; Baksza 
Vincéné sz: Horváth Rozália 
/1929/; Németh Mátyásné sz: 
Berki Ilona /1948/; Alpár Má-
ria Magdolna /1931/; Paróczi 
József Lajos /1930/; Süveges 
Géza József né sz :  Kecske -
méti Erzsébet Eszter /1929/; 
Méhes Sándor István /1937/; 
Szpiszár István /1944/; Puskás 
Györgyné sz: Bottlik Zsuzsan-
na /1943/; Száva Andrásné sz: 
Horváth Adél /1955/; Makrai 
Károly Péter /1948/; Csizmadia 
Dánielné sz: Mayer Mária Irén 

/1932/; Kohári Ferenc /1936/; 
Szalai Zoltánné sz: Szente Esz-
ter /1932/; Budzinszki Mihály 
/1946/; Pothánszky Sándor 
József /1950/; Menyhárt Pál 
Kálmán /1941/; Rónai Mihály 
/1933/; Kovács Lajos /1932/; 
Tányéros Sámuelné sz: Varga 
Erzsébet /1937/; Siklódi Ká-
rolyné sz: Becsey Zsuzsanna 
/1929/; Hevér Lajos Károlyné 
sz: Telegdi Mária Janka /1948/; 
Jónás Jánosné sz: Lukács Jolán 
/1928/; Bocskai Lászlóné sz: 
Mogyoróssy Edit /1949/; Papp 
Árpád /1931/; Bayer Sándor-
né sz: Oláh Julianna /1933/; 
Szollár Klára /1942/; Pintácsi 

Natasa /1977/; Boros Sándor 
/1941/; Tót h László István-
né sz: Somlai Gizella Mária 
/1927/; Zahorán Mihály /1943/; 
Csiszár Istvánné sz: Ferencz 
Irén /1944/; Tóth Dezsőné sz: 
Imrefi Piroska /1944/; Sáro-
si Antalné sz: Virág Erzsé-
bet /1933/; Jójárt Józsefné sz: 
Herczeg Gabr iel la Rozá lia 
/1947/; Krecsik János /1952/; 
Szabó János /1948/; Lengyel 
Jánosné sz: Mészáros Veronika 
Terézia /1942/; Papp Hajnalka 
/1974/; dr. Simon József György 
/1939/; Kurnász István /1942/; 
Sipos László /1954/; Kovács 
László /1951/.

L apun k meg je lenéséve l 
egyidőben rendezik Dániában 
a női kézilabda Európa-baj-
nokságot. A viadalon nemze-
ti csapatunkban három váci 
játékos szerepel: Helembai 
Fanny, Kácsor Gréta és Laka-
tos Rita.

A kontinensbajnokság mi-
att szünetel az egyébként is 
vontatottan haladó női élvo-
nalbeli pontvadászat. A Váci 
NKSE az eddig lejátszott 9 baj-
nokija közül négyet nyert meg 
és öt alkalommal hagyta el 
vesztesen a pályát. A sorsolás 
szerint legközelebb december 
30-án az érdieket fogadja csa-
patunk – a jelen állás szerint 
zárt kapuk mellett.

Bejutott váci női együttes 
a második számú nemzetközi 
kupasorozat (EHL) csoportkö-
rébe, miután a továbbjutásról 
döntő egyetlen mérkőzésen 
Csehországban 42-41-re legyőzte 
a cseh-szlovák összevont baj-
nokság aranyérmesét, a Banik 
Most csapatát. A tervek szerint 
januárban és februárban a két-
fordulós körmeccses csoportso-
rozaton a dán Ikast, az orosz 
Zvenyigorod és a francia Paris 
92 együttesével mérheti össze 
erejét a VNKSE.

A 2020/2021-es bajnokság vé-
gével távozik a váci női felnőtt 
együttes vezetőedzője, Szilágyi 
Zoltán, aki Debrecenben folytat-
ja pályafutását. 

Németh András 
kézilabda mesteredzőnek

id. Veres Ferenc 
atlétika edzőnek

Noé Gábor – Nógrádi Tivadar 
evezős párosnak

VÁCI    HÍRNÖK

Igen nehéz és kevés öröm-
mel kísért bajnoki őszt tudhat 
maga mögött a Vác FC NB II-as 
focicsapata. Burzi Attila veze-
tőedző gárdája az előző, csonka 
másodosztályú pontvadászat 
sereghajtójaként esett ki, ám 
a reményekkel ellentétben a 
harmadik vonalban is jobbára 

a kieséssel veszélyeztetett régi-
óban foglalt helyet a tabellán.

A mieink dolgát erősen nehe-
zítette, hogy továbbra sincs igazi 
otthona a bajnoki mérkőzésekre 
az együttesnek. A nyári, majd 
koraőszi ígéretek ellenére – a 
stadionfelújítás immár évek 
óta húzódó elmaradása miatt 

– a teljes szezonban albérletbe 
kényszerültek. Az első bajnoki 
kör 19 találkozója mellett még 
két fordulót tavaszról is előre 
hoztak. Végül a 21 lejátszott 90 
perc során a váciak 6 alkalom-
mal győztek, 7 döntetlen mellett 
8 vereséget szenvedtek. Az így 
megszerzett 25 ponttal a 15. he-

lyen zárták a naptári évet.
Mivel a Versenykiírás szerint 

a húszcsapatos csoportból leg-
alább a sereghajtó 5 legénység 
kiesik, nehéznek ígérkezik a 
bajnoki folytatás is. A kérdés 
pedig továbbra is nyitott: mi-
kor fogadhatja ellenfeleit a váci 
stadionban a Vác FC? 

Kézilabdás hírcsokor SPORTHÍREK RÖVIDEN 
Asztalitenisz
Előző lapszámunk után 

mindössze egyetlen NB II-es 
csapatbajnokit játszott le a Váci 
Reménység. Ezen a Gödöllő má-
sodik csapatának vendégei vol-
tak és 9:9-es döntetlent értek el. 

A fordulót követően a koro-
navírus járványra tekintettel a 
sportági szövetség felfüggesz-
tette a további bajnoki fordulók 
megrendezését.

Vízilabda
Újabb két kettős fordulóban 

szálltak medencébe a Váci VSE 
pólósai, mindkétszer a Szőnyi 
úti sátortető alatt. Az első al-
kalommal előbb 11-9-re verték 

a Budafókák gárdáját, majd 
12-12-es döntetlennel zártak a 
SOTE ellenében. A december 
5-i játéknapon az ESMTK ellen 
hengereltek a mieink és 23-3-
ra nyertek, majd a MAFC-BME 
gárdáját verték 10-7-re. Nyolc 
lejátszott mérkőzés után ve-
retlenül – 7 győzelemmel és 1 
döntetlennel – a váciak vezetik 
az alapszakaszbeli csoportjukat

Evezés
Egy évvel megválasztását 

követően lemondott posztjá-
ról a Vác Városi Evezős Club 
elnöke, Hirling Zsolt. A jövőben 
Baranyai Imre irányítja elnök-
ként a nagymúltú egyesületet. 
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