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Kinevezte a testület dr. Varga Ka-
talint a Dunakanyar Színház élére. 
A régi vezetés alatt több szabályta-
lanság történt.

Beszámoló az eddig elvégzett mun-
kákról.

Közel 150 milliós fejlesztés a Táv-
hőnél.

Egy váci szobrász alkotását avatták 
fel Újpesten.

2. oldal
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Telt házzal indult az új színházi évad
A koronavírus ellenére több telt házas előadás is lezajlott már a megújult Váci Dunakanyar Színházban, 
amelynek eddigi megbízott vezetőjét, dr. Varga Katalint ellenszavazat nélkül választotta meg a képvi-
selő-testület az intézmény élére. A vezetőváltás minőségi előrelépést is hozott: az Orlai Produkcióval 
való együttműködés a színházi élet nagyobb neveit is a városba hozza. Nemcsak szakmai szempontok 
igazolják a vezetőváltás létjogosultságát: az Állami Számvevőszék jelentése szerint törvényt sértett a 
színház működése a volt igazgató, Kis Domonkos Márk idejében.

Szigorú járványbiztonsági 
intézkedéseket bevezetve, a fi-
atal színházkedvelő közönség 
megnyerésének szándékával, 
magas színvonalú előadásokkal 
kezdte meg az őszi évadot a Váci 
Dunakanyar Színház. Miközben 
a fővárosi színházak 40-50%-
os jegyeladásokat produkálnak, 
az önkormányzat tulajdonában 
álló intézmény csaknem telt há-
zas előadással nyitott, de más 
előadásra is szinte teljesen el-
fogytak a jegyek. 

Az évadnyitó sajtótájékozta-
tón a Váci  Dunakanyar Szín-
házzal együttműködő Orlai 
Produkció vezetője arról beszélt, 
hogy a város fiataljait is szeretné 
megszólítani. A producer hang-
súlyozta, hogy a színházi élet 
krémjét hozzák el Vácra, és ez a 
munka igazolni fogja a színház 
újjászületésének létjogosultságát.

Matkovich Ilona polgár-
mester (Összefogás Vácért) a 
színházzal kapcsolatban arról 
beszélt, hogy az önkormányzat 
fenntartásában működő intéz-
mény élére sikerült alkalmas 
ügyvezetőt és művészeti vezetőt 
találni, az Orlai Produkcióval 
létrejött együttműködés pedig 
hasznot is hoz a színháznak. A 
városvezető abban bízik, hogy 
a művészet szabadságának biz-
tosításával az intézmény előbb-
utóbb találkozási ponttá válik 
a kultúra iránt érdeklődő kör-
nyékbeliek számára.

A város vezetése korábban 
többször hangsúlyozta, min-
dent megtesznek azért, hogy a 
vírushelyzet közepette se kell-
jen tartani az esetleges megbe-
tegedésektől. Dr. Varga Katalin 
ügyvezető igazgató részletesen 

ismertette a biztonsági előíráso-
kat – köztük a maszkviselésre és 
az ültetésre vonatkozó szabályo-
kat is – amelyek az előadásoktól 
függően változhatnak. Az önkor-
mányzat ezen felül maszkokkal 
és nagyteljesítményű ózongene-
rátorokkal segíti az intézmény 
fertőtlenítését.  Amennyiben 
a járvány súlyosodik, és elren-
delik a kulturális intézmények 
bezárását, a meghirdetett őszi 
évad eseményei az újranyitás 
után lesznek megtartva. A ko-
ronavírusban megbetegedett 
nézők jegyei sem vesznek kár-
ba, azokat egy másik, későbbi 
előadásra becseréli a színház. 
Molnár Bence művészeti ve-
zető szerint a koronavírus az 
előadások többségét nem veszé-
lyezteti, egyedül a határon túli 
vendégelőadások sorsa függ a 
kormányzati döntésektől. 

Állami Számvevőszék: tör-
vénysértően működött a váci 
színház a korábbi vezetés alatt

Törvénysértő módon gaz-
dálkodott a Váci Dunakanyar 
Színház Kft. vagyonával a tár-
saság előző vezetése az Állami 
Számvevőszék (ÁSZ) befejezett 
vizsgálata alapján. A revizorok 
a színház 2015 és 2018 közötti 
tevékenységét vizsgálták.

A jelentés megállapítja, hogy 
a vizsgált időszakban nem állí-
tottak össze olyan leltárt, amely 
ellenőrizhető módon tartalmaz-
ta volna a meglevő eszközöket és 
forrásokat mennyiségben és ér-
tékben is. Ennek alapján az éves 
beszámolók részét képező mérle-
gek sem voltak megalapozottak 
2015 és 2018 között, emiatt nem 
volt biztosított a vagyonvédelem. 
Ezen időszakban a színház igaz-
gatója Kis Domonkos Márk volt.

A váci színház előző vezeté-
se nem tett eleget az állam felé 
fennálló adatszolgáltatási köte-
lezettségének sem, mert a 2017 
évi beszámolóját törvénysértő 
módon nem küldte meg az ille-
tékes miniszternek.

A tavaly indult állami ellenőr-
zés célja az volt, hogy kiderüljön, 
biztosított volt-e a színházi va-
gyon védelem, a nyilvántartá-
sok szabályszerű vezetése és a 
vagyon kezelése megfelelt-e a 
jogszabályi kötelezettségeknek. 
A város tulajdonában lévő szín-
házban a Polgármesteri Hivatal 
Ellenőrzési Osztálya is vizsgá-
latokat folytatott. Minden vizs-
gálatukban szabálytalanságok 
sorát állapították meg, melyek 
mindegyike a volt igazgató, Kis 

Domonkos idején történt. 
Kis Domonkos Márk február-

ban távozott a Váci Dunakanyar 
Színház éléről, azóta az egymil-
liárd forintból megvalósuló ál-
lami Déryné-programot vezeti. 
Kis Domonkos tagja volt annak 
a testületnek, amely úgy próbált 
meg szakmai kritikákat megfo-
galmazni a színház élére pályá-
zó dr. Varga Katalinnal szemben, 
hogy a Rétvári-minisztérium 
által delegált, politikai múlttal is 
rendelkező tagok közül – az ÁSZ 
megállapításai szerint – több 
sem tudta a jogszabályoknak 
megfelelően vezetni a rábízott 
színházat.

Varga Katalin megválasztásról 
a testület i hírekben írunk bőveb-
ben.

Megválasztották a Váci Dunakanyar Színház új igazgatóját
Még az idén befejeződhet a 

Zöldfa utca és a Szent Mihály 
dűlő egy-egy szakaszának felújí-
tása, miután a képviselő-testület 
megszavazta Matkovich Ilona 
javaslatát. A polgármester olyan 
felújítási és beruházási sorok-
ról javasolt átcsoportosításokat, 
melyeken az ott lévő összegek 
ebben az esztendőben különböző 
objektív okok miatt már nem 
kerülhetnek felhasználásra.

A Zöldfa utca Kölcsey utcáig 
terjedő részére még idén rákerül-
het az új aszfaltréteg, ha az idő-
járás engedi – erről Fehér Zsolt 
(Összefogás Vácért), a Földváry 
tér önkormányzati képviselője 
beszélt, megemlítve, hogy az it-
teni munkák értéke meghaladja 
a 17 millió forintot, míg a Szent 
Mihály dűlői rész rendbetétele 
mintegy 2 millióba kerül majd.

Aszfaltburkolatot kaphat az 
iskolavárosi sportcsarnok előtti 

rész is, miután a körzet képvi-
selője, Kászonyi Károly (Összefo-
gás Vácért) módosító javaslatára 
egy további átcsoportosítással 
erre is plusz forrást biztosítottak 
12 milliót meghaladó értékben. 
A Gombási út Présház utcától 
húzódó szakasza is megújul, a 
8,5 millió forintba kerülő mun-
kavégzés megkezdődött. Rozma-
ring Sándor (Összefogás Vácért) 
deákvári képviselő ezzel kap-
csolatban elmondta: az útjavítás 
költségéhez a DDC Kft. jelentős 
anyagi támogatást nyújt a vá-
rosnak.

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 elvonta 
a várostól azt a 115 millióra ter-
vezett gépjárműadót, melyet út-
felújításra fordított volna a város.

Aszfaltozás négy utca 
egy-egy szakaszán

Több mint egy tucat új par-
kolóhely létesült a Belvárosban. 
A Szent Miklós téren az önkor-
mányzat és az egyik társasház 
között zajlott tárgyalások ered-
ményeképp egymillió forint 
értékben alakítottak ki három 
parkolót. Ezeket bárki térítés 
nélkül használhatja.

Ezzel egyidőben több mint tíz 
új parkolóhely létesül a Konstan-

tin téri fizetős övezetben, az Apor 
Vilmos Katolikus Főiskola előtti 
részén. Mint a körzet képviselője, 
Inotay Gergely (Összefogás Vá-
cért) alpolgármester elmondta, a 
bővítést a buszközlekedés átszer-
vezése tette lehetővé, a megállót 
ugyanis nem érinti már a 364-es 
járat, amely június közepe óta 
közvetlenül köti össze Alsóvá-
rost és Deákvárt. 

Újabb parkolóhelyek 
a Belvárosban

A Váci Dunakanyar Szín-
háznak juttatott felszerelés 
átadóján Inotay Gergely (Ösz-
szefogás Vácért) alpolgármes-
ter elmondta: a tavaszi ve-
szélyhelyzet a teljes zárásé, a 
nyár a fokozatos nyitásé, míg 
az ősz az óvatosan megengedő 
rendezvényszervezés ideje lett. 
Ennek a kihívásnak akar az ön-
kormányzat megfelelni akkor, 
amikor intézményeit – legyen 
az nevelési, szociális vagy kultu-
rális – felszereli a védekezéshez, 
megelőzéshez szükséges tisztító 

és fertőtlenítő szerekkel, esz-
közökkel. 

„A leghatékonyabb fertőtlení-
tő eszközét ma a Dunakanyar 
Színház, a művelődési központ 
és a bölcsőde veheti tulajdonába. 
Előbbi két intézményünk olyan 
nagy teljesítményű készüléket 
kapott, ami alkalmas a nagy 
termek tökéletes vírusmentesí-
tésére, hogy közönségünk min-
denkor biztonságosan látogat-
hassa a megrendezésre kerülő 
előadásokat, rendezvényeket.” 

– tette hozzá az alpolgármester.

Újabb ózongenerátorok 
az intézményeknek
Saját forrásból és a helyiek 
támogatásából újabb, nagy teljesítményű 
ózongenerátorokat biztosított az 
önkormányzat a városi intézményeknek
Vác vezetése korábban többször hangsúlyozta: el-
tökéltek a koronavírus elleni védekezésben, a fer-
tőtlenítő berendezéseket is ennek jegyében sze-
rezték be.
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A váci szennyvíztisztító 
telep környezetében és már 
a város egyéb területein is ta-
pasztalható bűzhatás miatt sok 
lakossági bejelentés érkezett a 
DMRV-hez és az önkormányzat-
hoz is. A már hosszú évek óta 
rövidebb-hosszabb ideig és el-
térő intenzitással terjengő szag 
miatt a városvezetés többször 
kérte az állami céget a probléma 
megszüntetésére.

A DMRV vezetői a város 
kérésére helyszíni bejáráson 
mutatták meg a szaghatás okát 
és a probléma forrását a kép-
viselőknek. A testületből csak 
az Összefogás Vácért frakció 
képviseltette magát, így jelen 
volt Kiss Zsolt alpolgármester is. 

A bejáráson a vízmű szakem-
berei hangsúlyozták, hogy az 
erős szaghatás megszüntetésén 

már a hiba észlelésekor elkezd-
tek dolgozni, de azt annak ösz-
szetettsége miatt nem lehetett 
azonnal megoldani.

A jelenség összefüggésben 
van a telepen zajló felújítással, 
amelyet 2020 november helyett 
várhatóan csak 2021 júniusá-
ra fejez be az M-E konzorcium, 
melynek a vezetője a felcsúti 
Mészáros és Mészáros Kft. 

A probléma forrása, hogy a 
felújított berendezések között 
van az a gép is, amely a szeny-
nyvíz elsődleges szűrését végzi. 
Az ennek kiváltására ideiglene-
sen telepített daráló azonban 
gyakran eldugul a csatornába 
kerülő, de oda nem illő anyagok 
miatt. A szűrés ezért kevésbé ha-
tékony és így jóval gyakrabban 
kell tisztítani a berendezéseket, 
ami a szaghatásokat okozza.

A Városfejlesztő Kft. két ját-
szóteret zárt le október elején (a 
Damjanich térit és az Arany János 
utcait), és az összesen több mint 
160 játszóeszköz közül további 11 
használatát korlátozta (köztük 5 
homokozóét), miután ezek hasz-
nálatát dokumentációs hiányos-
ságokra hivatkozva megtiltotta 
a kormányhivatal. Azt az állami 
szerv is elismerte, hogy a kockázat 
és a veszély nem magából a játszó-
téri eszközökből ered, hanem a 
használatba vétel előtti időszakos 
ellenőrzési jegyzőkönyv, valamint 
a játszótéri eszközökről és azok 
állapotáról vezetett nyilvántartás 
hiányából. 

A korábbi ciklusban, 2015. de-
cemberében elkészített ellenőrzési 
vizsgálat szerint a játszótéri esz-
közök 70 %-a balesetveszélyesnek 
minősült, de akkor egyetlen esz-
köz használatának korlátozását 
sem rendelték el. A későbbi, 2016. 
novemberi vizsgálatból közel 40 
eszköz valamiért kimaradt, a 
bevizsgáltak közül a nem meg-
felelőknek minősítettek ügyében 

– melyek a mostani lezárások nagy 
részét adják – több év alatt nem 
sok esetben történt előrelépés.

A régóta fennálló, főleg admi-
nisztratív hiányosságok pótlását a 
Városfejlesztő szakemberei rövid 
idő alatt elvégezték.

Teljes szélességében újra-
aszfaltozták a Budapesti főút 
páros oldalának mintegy két-
száz méteres járdaszakaszát. Az 
ELMŰ a hálózat korszerűsítése 
miatt dolgozott a területen, Vác 
vezetése a hasonló munkálatok-
kal kapcsolatos koncepciónak 
megfelelően jelezte a szolgáltató 
felé, hogy a megbontott útbur-
kolat aszfaltos részénél teljes 
szélességben kell a felületet újra 
burkolnia. Így végre jó állapotú 

burkolat került a korábbi töre-
dezett felület helyére. 

A közeli Tímár utca útbur-
kolata is az önkormányzati 
fellépésnek köszönhetően újul 
meg teljes szélességben, de a vá-
ros többi részére is vonatkozik 
az útburkolat minőségi hely-
reállítására vonatkozó előírás, 
amit Inotay Gergely (Összefogás 
Vácért) alpolgármester tájékoz-
tatása szerint a jövőben is érvé-
nyesíteni fognak. 

DMRV: enyhébb szaghatás, 
de a végleges megoldás 
jövőre marad

Kormányhivatali vizsgálat 
miatt korlátozták a 
játszóeszközök használatát

Megújult Budapesti főúti 
járdaszakasz A Váci Városfejlesztő Kf t. 

Útkarbantartási részlege a 
szeptember végéig tartó jó időt 
kihasználva teljes eszközparkkal 
és személyi kapacitással dolgo-
zott városszerte az út- és járdahi-
bák javításán. E munkák során 
akadálymentessé tettek úttestek 
és a járdák közötti útpadkákat is.

Szabó Kornél részlegvezető 
elmondta, a betonfeltörést köve-
tően süllyesztik ezeket a részeket 
olyan kapcsolódási pontokká, 
melyeket a kerekesszékesek 
is használni tudnak. De a ba-
bakocsis kismamák mellett a 
gurulós bevásárló eszközöket 
használók is örülhetnek ennek 
a megoldásnak.

Az elvégzett munkák egy 
mozgássérült váci polgár jel-
zésére készültek el. A kórház 
jobb megközelíthetősége érde-
kében az önkormányzat által 
megrendelt feladatként a Pálffy 
utca egyik oldalán, továbbá a 
Beniczky utca mindkét felén 
akadálymentessé vált a járda-
rész. De az Iskolavárosban, a Bán 
Márton utcában és a Németh 
László úton is elvégeztek hasonló 
járdavég átalakításokat. Ferjan-
csics László (Összefogás Vácért) 
alpolgármester emlékeztetett, 
hogy korábban, 2014-től 2018-ig 
a Városfejlesztő Kft. sajnos egy-
általán nem végzett járdát érintő 
akadálymentesítési munkát.

Akadálymentesítés a járdákonJogerős: hazudott a Hír TV a polgármesterről
Lassan már kétheti/havi rend-

szerességgel nyeri Vác vezetése a 
kormánypárti sajtótermékekkel 
szemben indított eljárásokat a 
városról és annak vezetéséről 
elhangzó valótlan állítások miatt. 
Legutóbb a Fővárosi Törvényszék 
után a másodfokon eljáró Fővá-
rosi Ítélőtábla is kimondta, hogy 
a Hír TV Sajtóklub című műsorá-
ban Bayer Zsolt valótlanságokat 
fogalmazott meg a polgármester-
rel kapcsolatban.

A műsorvezető azt az össze-
esküvés-elmélet szintű gondo-
latmenetet adta elő, hogy a váci 
polgármester „éppen azért rúg 
ki egy kisgyermekes családot az 
önkormányzati lakásból”, mert a 
család hölgytagja székely zászlót 

tartott a kertben, „és hát felszó-
lították, hogy ezt fejezze be, és ő 
mondta, hogy neki nincs kedve 
befejezni”.  A műsorvezető „kis 
polgármester asszonynak” ne-
vezve a váci városvezetőt, azt is 
kijelentette, hogy „most közöl-
ték, hogy azonnali felmondás és 
menjen az utcára egy általános 
iskolás gyerekkel”.

HÍRHAMISÍTÓ HÍRFORRÁS
A lakásbérbeadás és a szé-

kely zászló állítólagos kapcso-
latáról korábban a Vác Online 
elnevezésű portál írt, amelyet 
a közelmúltban hírhamisításon 
kaptak. A kiadón és az egyik 
korábbi munkatársán keresz-
tül Rétvári Bence országgyűlési 

képviselőhöz köthető oldal egy 
sajtótájékoztató után ugyanis 
nemcsak az azt tartó fideszes 
politikus elhangzott válaszát vál-
toztatta meg érdemben, de még 
az elhangzó kérdéseket is átírta 

- tudta meg a Váci Hírlap nevű 
facebookos oldal. Az elkészült 
cikket az érintett fiatal politikus 
is átvette saját oldalán, holott szá-
mára is egyértelmű kellett legyen 
az, hogy mondandóját, de még 
a neki feltett kérdést is átírták.

Az önkormányzati médiával 
kapcsolatban pofonfáról lamen-
táló álhíroldalról átvett cikkek 
miatt több országos médium 
kényszerült az elmúlt időszak-
ban helyreigazításra. A gondola.
hu még pervesztés nélkül, önként 

tette helyre valótlan állítását egy 
másik ügyben, ám aztán – rész-
ben a Vác Online weboldalon 
közöltekre hivatkozva, részben 
az ott megjelentek alapján – a 
hírtv.hu és a Magyar Nemzet 
online változata már bírósági 
döntés alapján lett arra kötelezve, 
hogy a megadott helyreigazítást 
megjelentesse.

De nem maradt ki a pervesz-
tések sorából maga a Vác Online 
sem, amelyet a többi közt egy 
olyan írása miatt marasztalt el 
jogerősen a Budakörnyéki Tör-
vényszék, melynek hamis tar-
talmára alapozva az internetes 
lap a város irányítóit rögtön a 
címben „Alkalmatlan városveze-
tés” szóösszetétellel illette.

Egy vesztett pertől 
újabb bírósági elma-
rasztalásig bukdácsol 
a Vác Online nevű oldal, 
amely két hónappal ez-
előtt állította azt, hogy 
Vác polgármesterének 

„utasítására tilthatták 
ki a polgári esteket a 
színházból”.  Mivel az 
önkormányzatnak még 

hasonló döntése sem 
volt, azért a valótlan 
állítás miatt sajtóper 
indult.

A Budapest Környé-
ki Törvényszék néhány 
nappal ezelőtt meg-
hozta ítéletét, melyben 
teljes egészében az ön-
kormányzatnak adott 
igazat. Emiatt az ítélet 

jogerőre emelkedéstől 
számított 15 napon be-
lül a Vác Online nevű 
weboldalnak a követ-
kező helyreigazítási 
közleményt kell meg-
jelentetnie:

A vacoline.hu olda-
lon „Matkovich saját 
Facebook-bejegyzésével 
leplezte le önmagát – az ő 

utasítására tilthatták ki a 
polgári esteket a színház-
ból” című 2020. augusztus 
12-én megjelent cikkünk-
ben valótlanul állítottuk, 
hogy Matkovich Ilona 
Vác Város Önkormány-
zatának polgármestere 
bármilyen rendezvényt 
kit iltott a Váci Dunaka-
nyar Színházból”.

A legfrissebb elma-
rasztaló ítélettel újabb 
dok u me nt u m bi z o -
nyítja a Vác Online tá-
jékoztatási színvonalát, 
ráadásul ebben az ügy-
ben már összesen közel 
negyedmillió forintos 
per- és illeték költséget 
is állnia kell a szerkesz-
tőségnek. 

Újabb bírósági ítélet: valótlant állított a Vác Online

Bírósági ítélet a helyi hírhamisítóról is
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Közel 150 millió forintos fej-
lesztéssel várta a fűtési szezont 
az önkormányzati tulajdonú táv-
hőszolgáltató cég. A környezetvé-
delmi beruházással jelentős költ-
ségmegtakarítás érhető el – az 
új, távvezérléssel működtethető 
kazánokkal éves szinten mintegy 
90 ezer köbméter gázt tudnak 
megspórolni, ami egy váci strand 
méretű intézménynek az éves 
fogyasztása.

Három helyszínen összesen 
hat, a korábbiaknál sokkal jobb 
hatásfokkal üzemelő kondenzáci-

ós kazánt telepítettek. Két helyen 
már vannak mérési eredmények: 
csak a melegvíz előállításában 
hetek alatt 400, illetve 800 köb-
méter megtakarítást ért el az új 
rendszer, ehhez adódik a távfűtés 
során megspórolt mennyiség.

Molnár Nándor képviselő (Ösz-
szefogás Vácért), a Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság elnöke 
a Váci Hírnök érdeklődésére el-
mondta, hogy a projekt 90 millió 
forintos önrészből és 55 millió 
forintos uniós támogatásból va-
lósul meg.

Jelentős megtakarítás: 
közel 150 milliós fejlesztés 
a Távhőnél Vác valamennyi zebráját új-

rafestették a szeptember végétől 
október elejéig terjedő időszak-
ban. A gyalogátkelőhelyek mel-
lett jelzőtáblák és az iskolák kör-
nyékén felfestett, a mobilozás 
és a zenehallgatás veszélyeire 
figyelmeztető piktogramok is 
segítik a balesetek elkerülését. 
Utóbbiakat saját költségén fes-
tette fel Tótváradi-Nagy Bence 
(Összefogás Vácért) deákvári 
képviselő Kiss Zsolt (Összefogás 
Vácért) alpolgármester segítsé-
gével.

Az önkormányzat közlése 
alapján az elmúlt években gyak-
ran panaszkodtak arra, hogy 
több helyen nehezen láthatók 
a zebrák, az újrafestés pedig 
gyakran elhúzódott.

Kiss Zsolt a milliós nagy-
ságrendű munkálatokkal kap-
csolatban azt mondta: a nagy 
forgalmú átkelőknél éjjel festet-
ték át a csíkokat. Hangsúlyozta, 
hogy a váci önkormányzat vá-
rosüzemeltetésében prioritást 
élvez a gyalogos és közúti köz-
lekedés biztonságosabbá tétele. 

Csaknem 3 millió forintért 
vásárolt korszerű lombszívó be-
rendezést a Váci Városfejlesztő 
Kft. A zöldfelületek tisztán tar-
tását is végző önkormányzati 
tulajdonú cég egy Trilo SU40 
Tailgate típusú, platós kiste-
herautóra felakasztható gépet 
szerzett be.

Szabados Krisztián a Váci 
Városfejlesztő telephelyvezetője 
a Váci Hírnöknek azt mondta: 

„a lombszívó gép beszerzésének 
a célja, hogy hatékonyabban 

tudja a városi cég gyűjteni, ke-
zelni a faleveleket, ennek kö-
vetkeztében pedig csökken a 
kézi munkaerő igénye az ilyen 
feladatoknál.”

A szakember arról is be-
szélt, hogy további, parkfenn-
tartáshoz szükséges eszközök 
beszerzését is tervezik, ennek 
keretében érkezhet hamarosan 
a városi céghez a többi közt 
egy korszerű ágdaráló, amely 
a lombkoronák kezelésének, 
utómunkálatainak elengedhe-
tetlen kelléke.

Ellentétben a korábbi évek 
sok panaszt okozó gyakorlatá-
val, idén már harmadik alka-
lommal történt meg a közösségi 
szemetes konténerek fertőtlení-
tő mosása Vácon. Tavasszal és 
nyáron már egyszer elvégezték 
az egy köbméteres edények mo-
sását és fertőtlenítését a szak-
emberek. 

A Váci Hulladékgazdálkodási 
Kft. a munka során egy több-
fázisú mosási és fertőtlenítési 
folyamatot alkalmazott minden 
egyes konténer esetében. Fer-
jancsics László alpolgármester 
arról tájékoztatott, hogy a tör-
vény által előírt évi két kötelező 
tisztításon felül kérte a harma-
dik mosást.

Újrafestették a városi 
gyalogátkelőket

Új lombszívó segíti a 
zöldfelületek tisztán tartását

Harmadjára is fertőtlenítették 
a konténereket

Közel 40 millió forintból újul 
meg a Hársfa utcai óvoda. A be-
ruházás során az önkormányzati 
fenntartású intézményben kor-
szerű, energiahatékony ablakokra 
cserélik a régi, rossz állapotú nyí-
lászárókat, a tetőre napelemeket 
telepítenek és a mennyezeti rész 
hőszigetelést kap. 

Kisvác önkormányzati képvi-
selője, Kászonyi Károly (Összefo-
gás Vácért) tájékoztatása szerint, 
a feladatellátási támogatásból, je-
lentős önkormányzati önrésszel 
megvalósuló fejlesztés keretén 
belül az óvoda homlokzati festé-
se is megújul, így az épület jóval 
esztétikusabb látványt nyújt majd 
a jövőben.

A politikus hangsúlyozta: a 
város vezetése kiemelt fontos-

ságúként kezeli a nevelési intéz-
mények ügyét. Szeptember elején 
a közétkeztetés ellátó rendszerbe 
új, nagy értékű berendezéseket 
vásároltak, a koronavírusra 
való tekintettel pedig mindhá-
rom óvodai intézménycsoport 
a fertőtlenítéshez használható 
ózongenerátort kapott.

Energetikai korszerűsítés 
a Hársfa utcai óvodában Az önkormányzat nevében és képviseletében a Váci Városfejlesztő Kft. vagyonhasznosítási részleg 

(Vác, Köztársaság út 34.) 2018. október havi hirdetései

Vagyonhasznosítás

Nem lakás célú helyiségek 
bérbeadásra:

• Vác, Park utca 3. fsz. 14. szám 
alatt található, 402/53 hrsz-ú, 216 
m2 nagyságú műhelycsarnok

• Vác, Káptalan utca 3. szám 
alatt, a Központi Piac főépületé-
ben található,18+18+8 m2 alapte-
rületű, nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek egyben – kereskedelem 
-szolgáltatás - vendéglátás tevé-
kenységi körre

• Vác, Földváry tér 16. szám 
alatt található, 4513/A/2 hrsz-ú, 
87 m2 alapterületű, nem lakás 
céljára szolgáló helyiség –keres-
kedelem-szolgáltatás tevékenységi 
körre

• Vác, Köztársaság út 8. fsz. 

2. szám alatt található, 3142/A/2 
hrsz-ú, 23,74 m2 nagyságú üzlet-
helyiség –kereskedelem-szolgálta-
tás tevékenységi körre

• Vác, Március 15. tér 16-18. fsz. 
9. szám alatt található,3192/A/9 
hrsz-ú, 37 m2 alapterületű, nem 
lakás céljára szolgáló helyiség 
–kereskedelem-szolgáltatás tevé-
kenységi körre

• Vác, Március 15. tér 25. fsz. 
4. szám alatt található, Vác belte-
rület 3100/A/4 hrsz-ú, 179,86 m2 
alapterületű nem lakás céljára 
szolgáló helyiség és a 62,05 m2pin-
cehelyiségrész –tevékenységi körre 
nincs megkötés

• Vác, Március 15. tér 27. szám 
alatt található, műemlékvédelem 

alatt álló, 3099/1 hrsz-ú pincehe-
lyiség -tevékenységi körre nincs 
megkötés

• Vác, Naszály út és Telep utca 
sarkán, közterületen található, 
999 hrsz-ú, 17 m2 alapterületű 
„faház” -kereskedelem-szolgálta-
tás-vendéglátás tevékenységi körre

• Vác, Deákvári főtér 987/10. 
szám alatt található, 987/10hrsz-ú, 
27m2 alapterületű helyiségrész 
-tevékenységi körre nincs meg-
kötés

• Vác, Zöldfa utca 1-5. fsz. 1. 
szám alatt található, társasházi, 
4520/A/1 hrsz-ú, 154 m2 nagysá-
gú, nem lakás céljára szolgáló he-
lyiség – kereskedelem-szolgáltatás 
tevékenységi körre 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. tv. 86.§ (1) j pontja szerint ezen 
ingatlanértékesítés mentes az adó alól.

Pályázat feltétele, teljes szövege letölthető: 
www.vacholding.hu és a www.vac.hu 
honlapról. Információ: Váci Városfejlesztő Kft. 
Vagyonhasznosítási részleg. Tel.: 27/510-104

• Vác, Március 15. tér 23. szám 
alatt található, társasházi, 3101 
hrsz-ú, 501 m2 nagyságú ingat-
lan – nincs megkötés a tevékeny-
ségi körre 

• Vác, Március 15. tér 16-18. 
fsz. 13. szám alatt található, 45 
m2 alapterületű, nem lakás célú 
helyiség - kereskedelem-szolgál-
tatás tevékenységi körre 

• Vác belterület 1899/18 hrsz-ú 
ingatlanból, 1280 m2 nagyságú 
zárt terület - nincs megkötés a 
tevékenységi körre 
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Őszi testületi ülések
Előző lapzártánk után két-két munkaterv szerinti, illetve rendkívüli ülést tartott a váci képviselő-tes-
tület. Az ezeken meghozott és lapunk más részein nem részletezett döntéseket az alábbi összefogla-
lónkban ismertetjük.

 A szeptember 23-i ülésen 
történt

Megtelt a Városháza díszter-
me a munkaterv szerinti első 
őszi testületi ülés elejére. A tanul-
mányaikat most végzők mellett 
ekkor adták át a „Fogyatékkal 
Élő Váci Emberekért” kitüntetést 
is, melyet Petke Lajos és a Royal 
fitness edzőterem érdemelt ki.

Matkovich Ilona akadályoz-
tatása miatt az ülést ezúttal Kiss 
Zsolt alpolgármester (Összefogás 
Vácért) vezette.

Zárt ajtók mögötti napirendi 
témákkal indult a munkanap. 
A könyvtárigazgatói feladatot 
újabb 5 esztendőre az eddigi ve-
zető, Cserkaszky Györgyi láthatja 
el. Odaítélték a „Vác Város Szo-
ciális Munkáért” kitüntetést is, 
ezt az elismerést Tóth Zoltánné 
élelmezésvezető veheti majd át.

A nyílt ülésen elsőként három 
önkormányzati gazdasági tár-
saság felügyelő bizottságának 
ügyrendjét alakították ki, majd 

ingatlanügyekben döntöttek. A 
pénzügyi témájú előterjesztések-
ből kiderült, hogy a takarékos 
és hatékony gazdálkodás ered-
ményeként az utóbbi évtizedben 
most áll viszonylag a legjobban 
a város fizetőképessége. Az éves 
költségvetés aktualizálását jelen-
tő módosítások sorából kiemel-
kedett az a forrásbiztosítás, mely 
segítségével esély van arra, hogy 
városunkban végre a valós fény-
viszonyok alapján történjen a 
közvilágítás be- és kikapcsolása. 
Fedezetet biztosítottak arra is, 
hogy az Iskolavárosban tanulók 
számára biztonságosabb intéz-
mény megközelítést tegyenek 
lehetővé. A módosításoknál 
egyedül Mokánszky Zoltán 
(Fidesz-KDNP) nyomott „nem” 
gombot.

Érzékenyen érinti a városi 
büdzsét, hogy – törvényi elő-
írás miatt – az adóbevételek 
forrásai közül ki kellett venni 
a reklámadót, ami több, mint 4 
millióval kurtítja meg Vác idén 

elkölthető pénzét. 
Az ülésen jóváhagyták a szín-

ház tavalyi mérlegét és idei üzleti 
tervét, majd kiírták a Váci Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ 
igazgatói posztjára szóló pályá-
zatot. A város újabb lépést tesz a 
vasútállomás és környezetének 
tulajdonba vételére, illetve meg-
határozták a helyi autóbuszközle-
kedést lebonyolítására megjelenő 
pályázat tartalmát. Eredményes 
tárgyalások után az önkormány-
zatnak ismét lehetősége nyílik 
arra, hogy több közmunkás se-
gítsen rendben tartani a várost. 

A kórházrekonstrukciót előse-
gítendő átminősítettek egy ingat-
lanterületet, majd határozatban 
rögzítették, hogy idén is lehető-
ség nyílik a diákok számára a 
Bursa Hungarica pályázaton való 
részvételre. A Gazdasági Hivatal 
vezetőjének közös megegyezéssel 
való távozását jóváhagyták, és 
egyben kiírták a megüresedő 
álláshelyre a pályázatot, vala-
mint Belencsák Ágnest jelölték ki 

megbízott intézményvezetőnek.

 Október 5.és október 14. –  
rendkívüli ülések

Rendkívüli ülésén költség-
vetési átcsoportosítással forrást 
biztosított a Zöldfa utca és a Szent 
Mihály dűlő egy-egy szakaszá-
nak felújítására a képviselő-testü-
let. Bár Vác beadta jelentkezését 
a Belügyminisztérium mintegy 9 
milliárdos, az önkormányzatok 
kötelező feladatellátását támo-
gató pályázatára, a város – több 
ellenzéki vezetésű településhez 
hasonlóan – egy fillér segítséget 
sem kapott a kormánytól útjai ja-
vítására. (Mint ismeretes, az idei 
váci útjavításokra szánt, mintegy 
115 milliós bevételt jelentő gépjár-
műadó összegét a koronavírus 
járványra hivatkozva már tavasz-
szal elvonta az állam a várostól.)

A két útfelújításra közel 25 
millió forint átcsoportosítását 
javasolta Matkovich Ilona polgár-
mester. Az érintett választókerü-
let képviselői, köztük Fehér Zsolt 

(Összefogás Vácért) is támogatták 
a javaslatot. Így – ha az időjárás 
engedi – akkor a Zöldfa utca 
Kölcsey utcáig terjedő részére 
és a Szent Mihály dűlő bevezető 
szakaszára is még idén rákerül-
het az új aszfaltréteg. Mint ahogy 
aszfaltburkolatot kaphat az is-
kolavárosi sportcsarnok előtti 
kockakő burkolat is, miután Ká-
szonyi Károly (Összefogás Vácért) 
módosító javaslatára egy további 
átcsoportosítással erre és a Gom-
bási út egy szakaszára is plusz 
forrást biztosítottak.

A művelődési központ egy 
30 milliós forráslehetőségre pá-
lyázik, mellyel felújíthatná az 
elektromos hálózatát. Az ehhez 
szükséges tulajdonosi hozzájáru-
lást az október 14-én megtartott 
rendkívüli testületin megkapta 
az intézmény.

 Az október 21-i tanácskozás 
döntései

Két rendkívüli ülést követő-
en október 21-én az éves mun-
katervben szereplő soros ülést 
tartott a váci képviselő-testület. 
A tanácskozáson a témák közül 
az ingatlankérdésekkel, illetve a 
településrendezéssel összefüggő 
kérdések alkották a többséget, 
de megválasztották a színház 
ügyvezető igazgatóját és támo-
gatták az új váci rendőrkapitány 
kinevezését is.

A szokásos tájékoztatókat tar-
talmazó előterjesztések megvita-
tása után az elfogadott napirend 
szerint zárt ajtók mögött került 
a grémium elé a Közbeszerzési 
Munkacsoport üléseiről és a Be-
szerzési Munkacsoport elbírált 
pályázatairól szóló tájékoztató, 

majd már a vitanap végéig ismét 
nyílt ülés következett. Elsőként a 
Váci Dunakanyar Színház ügyve-
zetői pályázatának értékelésére 
került sor. Dr. Varga Katalin (ké-
pünkön) meghallgatása után a 
képviselők – titkos urnás vokso-
lással, ellenszavazat nélkül – ne-
vezték ki a pályázót öt esztendőre 
az intézmény élére. A voksolási 
eredmény bejelentése után taps 
köszöntötte az ügyvezetőt.

A színházi alapító okirat mó-
dosítását követően Révész Ákos 
József (képünkön)  rendőrezredes 
váci rendőrkapitányság vezetővé 
történő kinevezését támogató 
határozatot szavaztak meg, miu-
tán Latorovszky Gábor alezredes, 
megyei főkapitányhelyettes be-
mutatta, mint váci utódját.

Majd három ingatlan törzsva-
gyonból történő kivonásáról és 
egy Avar utcai garázs telekala-
kításáról döntöttek hosszas vita 
után. Elfogadták egy Széchenyi 
utcai társasház alapító okiratá-
nak módosítását, majd a likvi-
ditási jelentésben foglaltakat is.

Aktualizálták a város 2020-as 
költségvetését, melynek során 
Ferjancsics László alpolgármes-
ter (Összefogás Vácért) javasla-
tára a főtéri rendszámfelisme-
rő kamerák mintájára hasonló 
funkciójú térfigyelőkre biztosí-
tottak forrást. Ezek az Eötvös 
utcához és a Postához, illetve 
az Eszterházy utca Duna felő-
li végén található bejáratához 
kerülnek majd. Kiss Zsolt alpol-
gármester (Összefogás Vácért) 
indítványára a főtéri műjégpá-
lya felállítását és a főtéri volt 

„Pikmajer” üzlet nyílászáróinak 
felújítását tették lehetővé átcso-

Tájékoztató lakossági 
adatfelvételről

A Központi Statisztikai Hi-
vatal Vácon 2020. szeptember 
15. és december 31. között hajtja 
végre a háztartások életkörül-
ményeinek feltárására irányu-
ló „Miből élünk?” című adat-
felvétel harmadik hullámát. 
Az alábbiakban az erről szóló 
tájékoztatásukat adjuk közre. 

A felmérést az Európai 
Központi Bank koordinálja, és 
az Európai Unió tagországai 
vesznek részt benne. Az orszá-
gok összehasonlítható adatai 
hozzájárulnak a hatékonyabb 
pénzügyi döntések meghozata-
lához. A Magyarországon felke-
resendő több, mint 15 ezer ház-
tartás kijelölését véletlenszerű 
kiválasztással hajtottuk végre. 
A felvétel 2020. szeptember 15-
től december 31-ig tart. 

2020. szeptember 15. - no-
vember 30. között van lehető-
ség a kérdőív interneten való 
kitöltésére, az október 2-tól in-
duló terepmunka során fényké-
pes igazolvánnyal rendelkező 
összeírók keresik fel a kijelölt 
címeket, akik közreműködésé-
vel november 30-ig interneten 
vagy december 31-ig személyes 
válaszadásra van mód. A vá-
laszadás önkéntes. 

Az interjús kikérdezésben 

résztvevők 2000 Ft értékű vá-
sárlási utalványt kapnak, az 
interneten válaszolók nyere-
ményjátékon vehetnek részt, 
ahol 10 db, egyenként 50 000 
forintos vásárlási utalvány ke-
rül kisorolásra. 

A kapott adatokat a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal a hiva-
talos statisztikáról szóló 2016. 
évi CLV. törvény, valamint az 
Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 Rendelet (álta-
lános adatvédelmi rendelet, 
GDPR) előírásának megfelelő-
en bizalmasan kezeli, azokat 
kizárólag statisztikai célra, 
összesítve, egyedi azonosítás 
nélkül bocsátjuk az Európai 
Központi Bank rendelkezésé-
re, pontosan követve a fenti 
törvényi előírásokat. 

A lakosság és az önkor-
mányzat részére hétfőtől csü-
törtökig 8 és 16.30 óra, pénteken 
8 és 14 óra között a +36 80 200 
766-es (3-as mellék) ingyenes 
zöld számon adunk további 
felvilágosítást, valamint fordul-
hatnak hozzánk a lakinfo@ksh.
hu e-mail címen is. Az adatfel-
vétellel kapcsolatosan a mibo-
lelunk.ksh.hu internetes oldal 
nyújt bővebb tájékoztatást. 

portosítással. A költségvetés mó-
dosításait – így például a jégpálya 
költségeinek biztosítását – Pető 
Csilla (Fidesz-KDNP), Mannin-
ger Péter (Fidesz-KDNP) és Mo-
kánszky Zoltán (Fidesz-KDNP) 
nem fogadta el.

A jövőben a Váci Városfej-
lesztő Kft. belső ellenőrzési fel-
adatait a Polgármesteri Hivatal 
Ellenőrzési Osztálya látja el. Tu-
lajdonosként engedélyezték, hogy 
a Váci NKSE saját költségén mér-
kőzésközvetítő kamerarendszert 
telepítsen a sportcsarnokba, és 
a Váci Vízmű SE számára, hogy 
külső forrásból uszodafejlesztést 
hajtson végre, továbbá a Tourin-

form Iroda pályázatához szüksé-
ges irodahasználati szerződés 
megkötésével is egyetértett a 
grémium.

Az előzetesen tervezett na-
pirendi témákat záró határo-
zatokban különböző városi te-
rületek építési szabályzatának 
módosításával összefüggő tele-
pülésrendezési szerződéseket 
hagytak jóvá.

Az októberi testületi ülés 
– melyről csak Pető Tibor (Fi-
desz-KDNP) maradt távol – na-
pirend utáni hozzászólásokkal, 
illetve képviselői kérdésekkel 
zárult.
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Szakbizottsági döntések
Az éves munkatervben szerep-

lő – ám több rendkívüli üléssel 
megszakított – nyári szünet után 
a már az ütemterv szerint meg-
tartott szakbizottsági üléseken 
a plenáris tanácskozás előkészí-
tésén túl több, saját hatáskörben 
meghozott döntés is született.

 Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság (GVB)

A Molnár Nándor (Összefogás 
Vácért) bizottsági elnök által ve-
zetett tanácskozásokon nagyon 
sok ingatlanügyben határozott a 
grémium. Döntés született például 
arról, hogy az Eszterházy utcában 
lévő – legutóbb Aréna étterem-
ként működő – helyiséget egy 
zenés klub kialakítását tervező 
vállalkozó bérelheti ki. A Közte-
rület-Felügyelet tájékoztatójának 
tárgyalásakor Jess Kinga (Össze-
fogás Vácért) belvárosi képviselő 
kérdésére elhangzott: gyakrabban 
ellenőrzik a közterületi viselke-
dést és szigorúbban büntetik az 
ott italozókat. A bizottság elvi hoz-
zájárulását adta több bérlő lakás-
vásárlási igényéhez, elbírálták a 
Park utcai ipari telephely bérletére 
vonatkozó pályázatot, valamint 
pályázatot írtak ki egy Földváry 
téri, egy főtéri és egy Deákvári 
főtéri helyiségre. (A további meg-
hirdetett vásárlási, bérbevételi 
lehetőségek lapunkban is meg-
találhatók.)  

A körzet képviselőjének, Tótvá-
radi-Nagy Bencének (Összefogás 
Vácért) kezdeményezésére – a kör-
nyéken lakók kérésére, megelő-
zendő a további randalírozásokat 

– eltávolítják a deákvári KRESZ-
park nem használt, valamikor 
pingpongasztal funkciójú utcabú-
torait. Elkerül helyéről, és Rozma-
ring Sándor (Összefogás Vácért) 
képviselő javaslatára a Munkácsy 
parkban kerül felállításra a Rádi 
út 16. előtti és az Arany J. utca - 
Degré A. utcai tömbbelső két padja. 

 Pénzügyi-Ügyrendi 
Bizottság (PÜB)

A Kászonyi Károly (Összefo-
gás Vácért) elnökölt bizottság elé 
kerülő beszámolókból kiderült: 

a korábbi évekből feltorlódott 
nagyszámú hibajegyben jelzett 
problémák jelentős részét sikerült 
az utóbbi időszakban rendezni. 
Rendkívüli ülésen a tagok egyet-
értettek azzal a forrásátcsoportosí-
tással, mely lehetővé teszi a Zöldfa 
utcai, a Szent Mihály dűlői és az 
Iskolavárosban tervezett útfel-
újítások elvégzését. A legfrissebb 
likviditási jelentés megtárgyalását 
követően a városi költségvetés-
ben meghozandó módosításokról 
benyújtott anyag került szóba az 
üléseken. Ennek a bizottságnak a 
tagsága – hasonlóan a GVB dönté-
séhez – is javasolta a testületnek, 
hogy fogadja el a Városfejlesztő 
Kft. belső ellenőrzésével össze-
függő feladatokat a Polgármesteri 
Hivatal Ellenőrzési Osztályának. 

 Emberi Kapcsolatok 
Bizottsága (EKB)

Szeptemberben a Fehér Zsolt 
által vezetett bizottság nyílt ülé-
sen meghatározta a Váci Család- 
és Gyermekjóléti Központ igaz-
gatói posztjára kiírandó pályázat 
javasolt tartalmát, majd saját ha-
táskörben jóváhagyta az Idősek 
Otthona és Klubja Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módo-
sítását. Zárt ülésen került sor több 
lakásbérleti szerződés megköté-
sére, illetve meghosszabbítására 
vonatkozó előterjesztés mellett a 
könyvtár igazgatói pályázatának 
véleményezésére. 

Az októberi tanácskozáson 
szinte csak olyan napirendi 
pontokat vettek sorra, melyek – 
személyiségi okok miatt – zárt 
ajtók voltak tárgyalandók. Még 
nyílt ülésen határozták meg a 
Váci Család- és Gyermekjóléti 
Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. A zárt részben el-
sőként a váci színház igazgatói 
pályázatát bírálták el és javasol-
ták az egyetlen pályázó, dr. Varga 
Katalin testületi meghallgatását. 
Közszolgáltatási díjkedvezmény 
ügyében hozott döntés után egy 
Külső-Rádi úti bérlakás haszno-
sítása, majd több lakásügyben 
benyújtott előterjesztés alkotta 
még a bizottság napirendjét. 

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendjének változása

Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szerve-
zeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló 9/2012. (III.22.) számú 
önkormányzati rendelet 50.§ 
(2) bekezdése alapján a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rendje 2020. október 1-jétől az 
alábbiak szerint módosul:

Hétfő: 14:00 - 18:00 óráig
Szerda: 8:00 - 12:00 óráig és 

13:00 - 16:00 óráig
Ebédidő: 12:30 - 13:00 között 

minden nap.

A hivatali pénztárak az 
ügyfélfogadási zárást megelő-
ző félórával fejezik be mun-
kájukat.

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

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 
23.-i ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

- 46/2020.(IX.23.) sz. rende-
letmódosítás – az önkormány-
zat tulajdonában álló lakások 
és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérletéről, valamint 
elidegenítéséről szóló 21/2014.
(VI.20.) sz. rendeletről;

- 47/2020.(IX.23.) sz. rende-
letalkotás – a váci 2909/2/A/2 
hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból 
történő kivonásáról;

- 48/2020.(IX.23.) sz. 
rendeletmódosítás – a költség-
vetésről szóló 5/2020.(II.20.) sz. 
rendeletről;

- 49/2020.(IX.23.) sz. 
rendeletmódosítás – a helyi 
adókról szóló 22/2019.(XI.27.) 
sz. rendeletről;

- 50/2020.(IX.23.) sz. 
rendeletmódosítás – a házi-
orvosi, házi gyermekorvosi és 
fogorvosi körzetek meghatáro-
zásáról szóló 9/2018.(III.23.) sz. 
rendeletről;

- 51/2020.(IX.23.) sz. rende-
letmódosítás – az önkormány-
zat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2012.

(III.21.) sz. rendeletről.
Vác Város Önkormány-

zat Képviselő-testülete 2020. 
október 21.-i ülésén az alábbi 
rendeleteket alkotta:

- 52/2020.(X.21.) sz. rende-
letalkotás – a váci 2909/2/A/3 
hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból 
történő kivonásáról;

- 53/2020.(X.21.) sz. rende-
letalkotás – a váci 2483/A/7 
hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból 
történő kivonásáról;

- 54/2020.(X.21.) sz. rende-
letalkotás – a váci 3461/A/2 
hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból 
történő kivonásáról;

- 55/2020.(X.21.) sz. ren-
deletmódosítás – a költségve-
tésről szóló 5/2020.(II.20.) sz. 
rendeletről.

A rendeletek a Váci Polgár-
mesteri Hivatal Jegyzői Kabinet 
105. sz. irodájában megtekint-
hetők.

2020. október 21. 
dr. Zsidel Szilvia

 s.k. jegyző

Tájékoztató a rendeletalkotásokról
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kítottunk ki a rászorultaknak, önkéntesek is vállalták a 
rendszeres idősellátás segítését.
 A rászorulóknak és a karanténba kerülőknek megszer-

veztük a melegétel rendelhetőséget, kérésre házhoz szállították 
számukra az élelmiszert és a gyógyszert. 

TISZTA KÖZÉLET
 Újabb korábbi színházi jogszabálysértéseket derítettünk 

fel, emiatt változtattunk a működésen.
 Ellenőrzési vizsgálattal kideríttettük, hogy két, előző cik-

lusbeli képviselő milliókat vett fel jogtalanul a felügyelőbizott-
sági tagságáért. A jogszabálysértő gyakorlatot megszüntettük.
 Szakítva az elődök gyakorlatával, az energiabeszerzést 

közbeszerzési közösségben végezzük, aminek az átláthatóságon 
túl évi több millió forint megtakarítás is hozadéka.   
  Az önkormányzati lakások bérbeadásánál – a jogosu-

latlan használók és a rendszeresen tartozók visszaszorítása 
érdekében – szigorítottunk a szabályozáson.
 A választott tisztségviselők díjazásán évi 5 millió 

forintot spórolunk.
 A korlátozott behajtási övezetekben kiszűrjük az 

engedélyekkel visszaélőket. 

TESZÜNK A RENDÉRT
 Rendet teremtettünk a főtéri parkolásban, csillapítottuk 

a forgalmat. Rendszámfelismerő kamerarendszert szereltünk fel a 
szabálytalankodók kiszűrésére.
 Időkorlátot vezettünk be az építési tevékenységekre a zajhatások 

csökkentése érdekében: hétköznap és szombaton már csak 17 óráig 
megengedett a zajos munka, vasárnap pedig tilos. 
 A frekventált helyen lévő épületek felújításánál eltöröltük az 

állványozás közterületfoglalási díját.

FIGYELÜNK A KÖRNYEZETÜNKRE
 A Távhő Kft.-nél 150 millió forintos fejlesztés fejeződik 

be, mely után mintegy 90 ezer köbméter gáz spórolható meg.
  A Hársfa utcai óvodába 40 millió forintos beruházás 

keretében telepítenek napelemeket és cserélik a régi, rossz 
állapotú nyílászárókat.
  A rongyolódó zászlók helyett 150 új magyar lobogót 

vásároltunk.

TISZTA, ZÖLD VÁROS
 A Ligetben több helyen pótoltuk a kiszáradt fákat.
 Közösségi virágültetéseket szerveztünk több váci közterületen.
 Lakossági összefogással felszámoltunk több illegális sze-

métlerakó helyet a város külterületein.
 „Vadkamerákat” helyeztünk ki az illegális szemétlerakók 

felderítésére.
 A Főtéren magasnyomású mosóval és kefés gépjárművel 

végeztünk nagytakarítást.
 A korábbi évek sok panaszt okozó gyakorlatával ellentétben, 

a törvényi előírásokon felül plusz egy alkalommal fertőtleníttettük 
a szemetes konténereket.
  Újakra cseréltük a szelektív hulladékgyűjtő konténerek 

nagy részét.
 Új kézi hulladékgyűjtőket helyeztünk ki a Belvárosba, ku-

tyapiszokgyűjtőket Deákvárra.
 Szakítottunk a korábbi gyakorlattal: idén kétszer szervez-

tük meg az elektronikai hulladék begyűjtését, melyeken rekord 
mennyiséget adtak le a polgárok.

BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS,
BŐVÜLŐ PARKOLÁS
 Óránkénti buszkapcsolatot teremtettünk a Deákvár-Kór-

ház-Alsóváros-Belváros vonalon.
  Több helyen vá ltoztattun k a közlekedési renden, 

KRESZ-táblák kihelyezésével javítottuk a közlekedés biz-
tonságát.
 Jelentős mértékben javítottunk a hegyi utak állapotán.
 Több száz méteren megújult a Duna-menti kerékpárút.
 Újrafestettük a városi gyalogátkelőhelyeket. Megújult, 

parkolásra alkalmas lett a vasútállomás mellett lévő gödrös 
terület, parkolásra alkalmassá vált a Törökhegyi utcai elha-
nyagolt parkoló. 
  Több mint egy tucat új parkolóhely létesült/létesül a 

Belvárosban. 

KULTURÁLIS ÉLET A JÁRVÁNY 
IDEJÉN IS
 Sikeresek voltak a karanténkoncertek.
 Hagyományteremtő szándékkal indítottuk útjára a Vác 

a Tied! egésznapos városházi program- és nyílt napot. 
 Váci Nyár 2020 címmel a város kulturális intézményeinek 

összefogásával összművészeti fesztivált rendeztünk.
 A Dunakanyar Színház városunkban még be nem mu-

tatott darabokból állította össze új évadát.

TÁJÉKOZTATÁS - PÁRBESZÉD
 A polgármester hetente beszámol a közösségi médiában a 

fontosabb megbeszélésekről, döntésekről, kezdeményezésekről. 
 Színesebbé, olvasmányosabbá tettük az önkormányzat 

havilapját, a Váci Hírnököt.
 Jelentősen növeltük a közéleti és a sporthírek számát 

a város weboldalán. Folyamatosan hírt adunk a városi ese-
ményekről a közvéleményt közvetlenül érintő témákról a 
közösségi média legnépszerűbb felületén, a Facebookon. 

Beszámoló Beszámoló

AZ ELSŐ ÉV EREDMÉNYEI
Beszámoló az eddig elvégzett munkáról
Egy éve, az október 13-án tartott választások eredményeként kaptunk felhatalmazást a váciaktól vá-
rosunk, közös otthonunk irányítására. Közel egy esztendő múltán illik is, és kötelességünk is vissza-
tekinteni, és összevetni az elvégzett munkát az ígéretekkel. 

ÉPÍTÜNK, FELÚJÍTUNK 
 Lakossági, fenntartói és önkormányzati forrásokból meg-

újult a Gödöllői úton található vasúti átjáró, a főút Honvéd utcai 
kereszteződése, és az Akó utca egy szakasza. Leaszfaltozták a 
Nemzetőr utat.
 Megújul a Tímár utca és elkészült a Beniczky utca egy 

részének az új burkolata.
 Új aszfaltréteget kap a Zöldfa utca, a Gombási út és a Szent 

Mihály dűlő egy-egy kátyús szakasza, megújul a Sportcsarnok 
előtti Bán Márton utca.
 Teljes szélességében újraaszfaltozták a Budapesti főút páros 

oldalának mintegy kétszáz méteres járdaszakaszát, valamint a 
Zöldfa és az Istenmalmi utca járdáinak jelentős részét.
 Többéves elhanyagolást követően megkezdték az úttestek 

és a járdák közötti útpadkák akadálymentessé tételét. 

 A női kézilabda egyesülettel közösen felújíttattuk a sport-
csarnok világítástechnikáját, a lelátóra székek kerültek. Hama-
rosan korszerűbb lesz a létesítmény légtechnikája is.
 A közeljövőben használatba kerül a vízi-turisztikai meg-

állóhely.
 Ismét városi használatba került az „Elefántos ház”.

VILÁGJÁRVÁNY - VILÁGVÁLSÁG
A koronavírus-járvány rengeteg feladatot adott a város 

irányítóinak, az önkormányzat munkatársainak. 
 Fertőtlenítő berendezéseket szereztünk be az intézmé-

nyeinknek.
 A teljes intézményhálózatunkat elláttuk a legkorszerűbb 

levegőtisztító, -fertőtlenítő ózongenerátorral.
  Megszerveztük a Jószomszéd Hálózatot, éléstárat ala-

Az élhető, a békés, az emberközpontú városért dolgozunk, hogy minden váci azt érezhesse: számít a szava, számít a szavazata. Az a célunk, 
ezért egyben feladatunknak is tekintjük, hogy egymást t iszteletben tartva, békében élhessenek együtt a váciak, függetlenül attól, hogy miben 
különböznek egymástól. Ezzel járulhatunk mi hozzá a polit ikai kultúra megváltoztatásához. Azt keressük, ami összeköt bennünket, váciakat.

A tiszta közéletről, a t iszta városról szólt a programunk, és ennek megvalósítására kaptuk a megtisztelő felhatalmazást egy éve. 

Nehéz év van mögöttünk. A koronavírus okozta válság felforgatta a világot és a váciak életét is. A város irányítását is pár hét leforgása alatt kellett 
teljesen újraszervezni. A válság miatt visszaestek bevételeink, megnőttek a kiadásaink, a kormányzati elvonások is nehezítették az eredeti terveink 
megvalósítását. Ám a járvány ismét bebizonyította, hogy a céljaink helyesek: több gondoskodásra, több együttműködésre és egészségesebb, zöldebb vá-
rosra van szükség. Arra is jó egy ilyen alkalom, hogy még időben derüljön ki, hol van szükség korrekcióra. Most megállunk, és számot adunk az eddigi 
eredményeinkről.                                                                                                                                                                   

 Matkovich Ilona polgármester 
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Vác Város Önkormányzata a Váci Reménység Egye-
sülettel közösen szervezte meg az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából 
megtartott október 23-i eseménysorozatot.

Modern népmese 
váci főhőssel
A hagyományos népmese valahogy úgy kezdődne, 
hogy elindult a legkisebb fiú az edzésre, és 18 éves 
koráig szinte minden hajnalban szorgalmasan víz-
re szállt, és lapátolt és lapátolt és lapátolt, egészen 
addig, amíg nem lett világbajnok, és nem szerzett 
két olimpia aranyat. És azóta is csak lapátol és la-
pátol, de most már nem a saját dicsőségére, hanem 
azért, hogy legyen egy modern sportlétesítmény a 
Duna partján a városban, ahol majd hozzá hason-
lóan olimpikonok cseperedhetnek fel, mert ő ezzel 
hálálja meg, amit Vácnak köszönhet.

A hagyományos mesében 
talán úgy kanyarogna a törté-
net, hogy nehéz szívvel hagy-
ta el a szülővárosát a világra 
szóló sikerekre éhes és igazán 
ígéretes sportoló, de az ered-
mények őt igazolták. A hagyo-
mányos mesében bizonyára 
esne néhány szó arról is, hogy 
ebben a családban a munka, 
a kitartás, a szorgalom, a tu-
dás generációról generációra 

sikerrel párosult, kiemelt be-
osztással és a közösség elis-
merésével. Gyulay nagyapja 
a Forte gyár főmérnöke volt, 
a papa a DCM üzemvezetője. 
Ezer szállal kötődtek a város-
hoz, ahogy Gyulay Zsolt még 
ma is.

A száraz életrajzi adatok-
ból csak a világra szóló ered-
ményeket kiemelve is hamar 
megtelne az újságoldal.

1976-ban kezdett el kajakozni a Váci Hajónál. 
1979-ben serdülő bajnok volt kajak négyes 500 
méteren. 1981-ben ugyanezen a távon ifjúsági baj-
nok lett. Az Ifjúsági Barátság Versenyen egyesben 
első volt. 1982-ben a Rába ETO csapatához igazolt. 
1983-tól már sok jó helyezést ért el az országos 
versenyeken, és átigazolt a Budapest Honvédhoz. 
1986-ban négy magyar bajnoki címet szerzett. A 
montreali vb-n kajak négyes 1000 méteren világ-
bajnok, egyes 500-on második, négyes 500 méteren 
ötödik lett. 1987-ben K1 és K2 500 méteren valamint 
K4 1000-en lett országos bajnok. A duisburgi vb-n 
négyes 1000 méteren megvédte bajnoki címét. A 
szöuli olimpián egyes 500 és négyes ezer méteren 
szerzett aranyérmet. Négyesben Ábrahám Attilával, 
Csipes Ferenccel és Hódosi Sándorral nyerte meg 
az olimpiát. Az 1993-as magyar bajnokságon K1 
50 méteren, K2 200 méteren, K4 200 méteren és 
K4 1000 méteren volt bajnok. 1994-ben K2 és K4 
200 méteren első, K1 200 és 500 méteren második, 
K2 500 méteren negyedik volt. 1995-ben az MTK-
hoz szerződött. Az OB-n K1 és K2 200 méteren, 
K1 és K2 500-on és K4 1000 méteren első lett. A 
hazai grand prix sorozatot megnyerte. Az 1996-os 
olimpián K2 500 méteren hatodik volt. 1996-ban 
vonult vissza az aktív sporttól.

Nem könnyű szétszálazni a 
mesét és a valóságot. Mert pél-
dául meseszerű pillanat volt a 
város legújabb kori életében, 
amikor a képviselő-testület 
előtt számolt be Gyulay Zsolt 
a csónakház projektről. Az 
emelkedett percekben a fide-
szes és a KDNP-s képviselők a 
várost most irányító Összefo-
gás frakció képviselőivel teljes 
összhangban támogatták Vác 
egykori olimpikonjának „ha-
zatérését”. 

Igazi kontraszt volt ez ah-
hoz képest, ami az első pilla-
nattól jellemzi a képviselők 
csatáit. Abszurd színházakba 
inkább valók lennének azok a 
személyeskedéstől sem men-
tes viták, amelyek az amúgy 
igazi demokratikus működés-
re kialakított díszletek között 
zajlanak. 

De vissza a modern mesé-
hez… A sport mellett Gyulay 
Zsolt elvégezte a TF szakedzői 
szakát és később a Külkeres-

kedelmi Főiskolát. A mene-
dzseri pályán is hamar az élre 
állt, az Aréna sportszergyártó 
cég szlovákiai vezérképviselő-
je lett, aztán az újpesti labda-
rúgó kft ügyvezetője, az MTK 
szakosztályigazgatója, közben 
a Magyar Olimpiai Bizottság 
tagja, később egyik alelnöke, 
és 2010-től a Hungaroring Zrt. 
elnök-vezérigazgatója.

Mi nek m i nde z ek mel lé 
még egy csónakház és sport-
telep vezetése Vácon?  – kér-
deztem, de azt sem zártam ki, 
hogy nagy üzleti lehetőség 
rejlik a programban. 

„Ez nem vállalkozás, ez az én 
kötelességem – vágta rá egyből 
Gyulay Zsolt. - Ezzel tartozom a 
városnak, a mestereimnek. Ba-
bella Lászlónak, Csereklye Jó-
zsefnek személyesen is megígér-
tem, hogy lesz egyszer még itt 
igazi modern fejlett vízi-sportte-
lep. Ők voltak, akik elindítottak 
az úton, amelyen aztán felértem 
a csúcsra – az egészet inkább 
viszonzásnak szánom.” 

A Rózsakertben tartotta az ön-
kormányzat az aradi vértanúk 
tiszteletére szervezett megemlé-
kezést október 6-án. Az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc 
kivégzett honvédtábornokai előtti 
főhajtáson Inotay Gergely alpol-
gármester (Összefogás Vácért) 
idézte fel a hősök emberi tartását. 
Emlékeztetett rá: 1868-ban, ha-
zánkban elsőként városunkban, 
a Hétkápolnánál emeltek em-
lékművet, hős honvédeink előtt 
tisztelegve. Az alpolgármesteri 

méltatás után a Váci Földváry 
Károly Általános Iskola tanulói 
adtak emlékműsort, majd a város 
vezetői, intézményei és szerveze-
tei mellett a Váci Huszár- és Nem-
zetőr Bandérium tagjai is lerótták 
tiszteletüket a 13 honvédtiszt előtt.

A város megemlékezéshez 
kapcsolódóan a Március 15. téren 
lévő Konstantin kertben „Hátra-
hagyottak emlékezete – az aradi 
vértanúk özvegyei” címmel nyílt 
kiállítás, amely november 6-ig 
látogatható. 

Vác Város Önkormányzata 
a Váci Reménység Egyesülettel 
közösen szervezte meg az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 64. 
évfordulója alkalmából megtar-
tott október 23-i eseménysorozatot.

A program a Váci Fegyház és 
Börtön előtti emlékműnél kez-
dődött, ahol Sárossy Gyula, a 
Politikai Elitéltek Közösségének 
elnökségi tagja köszönetét fejezte 
ki, hogy a jelenkor sem feledkezik 
el az áldozatokról.

A kegyelet koszorúinak elhe-
lyezését követően dr. Kristóf Béla 
egykori polgármester, majd Pap 
Béla református lelkész és Kovács 
Ottó mártír emléktábláját is meg-
koszorúzták, illetve Komáromi 
Kornélia, Vác díszpolgára hoz-

zátartozói is átvették a kegyelet 
virágait.

Este a Konstantin téren dr. 
Szontagh Pál történész idézte 
fel dr. Brusznyai Árpád életét, 
munkásságát, majd a jelenlévők 
elhelyezték a tisztelgő emlékezés 
virágait a mártírhalált halt tanár, 
valamint dr. Rusvay Tibor emlék-
táblájánál. A Püspöki palotánál a 
dr. Péteri József emléktábla, illetve 
a „Világcsodája kereszt” megko-
szorúzását Marton Zsolt váci me-
gyéspüspök megemlékező beszéde 
előzte meg.

A megemlékezésen közremű-
ködtek a Váci Civitas Szimfonikus 
Zenekar rézfúvósai, a Váci Duna-
kanyar Színház művészei, vala-
mint a Boronkay iskola tanulói.

A z u n iós pá lyá zaton ,  a 
b e j á r h at ó  M a g y a r o r s z á g 
program keretében, nyert a 
város 100 millió forintot, hogy 
Vácott is legyen egy állomás 
a túraevezősök nek . Az or -
szágos programban szereplő 
72 vízituriszt i kai megál ló 
egyike lesz a váci korzó vé-
gén kialakított csónakház és 
kikötő, ahol felvirágozhat a 
vízi sportélet, és végre méltó 
körülmények között dolgoz-
hatnak majd az edzők és a 
gyerekek. 

„Azt szeretném, hogy a ha-
gyományokhoz illően ismét 
Vác legyen az egyik legered-
ményesebb utánpótlás műhely 
Magyarországon. Korábban a 
váciaknak egy idő után el kellett 
menniük a városból, ha nemzet-
közi szinten is sikeresek akartak 
lenni, mert itt az eredményes 
munkához nem voltak meg a 
feltételek, hiányzott a szakmai 
és a technika háttér.”

A százmilliós uniós támo-
gatás nagyjából a költségek 

felét fedezte volna. „Elakadni 
látszott a projekt, ekkor kért 
fel a Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetség elnöke, Schmidt Gábor, 
hogy segítsek, mert lehet, hogy a 
váciak nem tudják összerakni a 
hiányzó támogatást. A vízről is, 
a sportpolitikusok világából is 
jól ismertem már az akkori váci 
alpolgármestert, Pető Tibort, és 
hozzáláttunk a munkához. A 
város is adott ötven milliót és 
20 milliót én is beraktam a 
programba. Úgy éreztem, ezt a 
kihívást be kell vállalnom.”

Tavasszal, az első sajtótájé-
koztatón még úgy fogalmazott 
Gyulay Zsolt: „Hesz Mihállyal, 
Csernák Karcsival és a régi vá-
ciakkal azt mondtuk: induljunk 
tiszta lappal, mert ha nem in-
dul tiszta lappal, akkor el fog 
veszni az a támogatás, amit az 
EU-tól kapott a megállóhelyre 
a város , ami esélyt ad arra, 
hogy 60 év után legyen egy új 
csónakháza Vácnak. Mert, ami 
most van, olyan körülmények 
között vannak a gyerekek, hogy 

Főhajtás az aradi vértanúk 
emléke előtt

Forradalmi hősökre 
emlékezett a város

egy jóérzésű szülő nem viszi le. 
Épülnek stadionok és épülnek 
mindenféle sportpályák, de vízi-
telep ezen a helyen nem épül! 
Úgyhogy megkeresett engem is a 
szövetség, és azt mondták, hogy 
garanciák lennénk arra, hogyha 
ebbe a munkába beleállnánk és 
még plusz 50 milliót szereznénk 
a szövetségtől támogatásként.”

Tavasszal még a Váci Ka-
rakán Egyesülettel képzelte 
Gyulay Zsolt, hogy kézbe ve-
szik a telepet, de aztán mégis 
jobbnak látták, ha a Játszva 
Sportolva Megelőzni Alapít-
vány bérli az önkormányzat-
tól a területet és a csónakhá-
zat 15 évre. Nem számolnak 
profittal, abban bíznak, hogy 
az alapítvány eltartja a vízitu-
risztikai megállóhelyet. 

„Az a feladatom, hogy lehető-
leg minden váci kajakos egye-
sületet befogadjak. Emberileg 
olyan partnereket keresünk , 
akikkel a versenynél természe-
tes rivalizálás nem folytatódik 

a parton” – teszi hozzá, utal-
va arra, hogy tisztában van 
a konfliktusokkal, amelyek 
az egyesületek között vannak 
a városban, de bízik abban, 
hogy az ellentétek feloldha-
tóak lesznek.  „Szeretném, ha 
80-100 aktív sportoló otthona 
lenne a telep, ahova jöhetnek 
majd a víziturisztikai csoportok, 
és lehetne majd hajót és akár 
SUP-ot is bérelni. Az ilyen csó-
nakházakhoz mindig szívesen 
visszajárnak a régi hajósok, és 
biztos, hogy a sárkányhajósok 
is feltűnnek majd itt. Vác lesz a 
magyar utánpótlás képzés egyik 
fellegvára, de ahhoz, hogy ez 
sikerüljön, még rengeteg mun-
ka van hátra. De a váci sikerek 
alapja mindig a rengeteg mun-
ka volt” – utalt Gyulay Zsolt a 
saját krédójára. 

És helyezte a népmesei ke-
retbe saját életútja következő 
állomását.

Vicsek Ferenc

Gyulay Zsolt portré
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Váci szobrász alkotása Újpesten Szeretettel köszöntjük 
városunk szépkorú polgárait!Detkovics Anikó – Hit, Remény, Szeretet 

Flexszel a kezében közel fél évig faragta, csiszolta a kemény horvát kanfa-
nar mészkövet a sóskuti kőbánya műhelyében a váci Detkovics Anikó régi 
művész barátjával, a szintén híres szobrásszal, Rostás Bea Pirossal, mire 
elkészült a különleges alkotás, amit szeptember 20-án avattak Újpesten.

Hosszú folyamat, míg egy 
park felújításának ötletétől 
elindulva körvonalazódik a 
koncepció, megszületnek az 
alkotás tervei és elkészül a kész 
plasztika. 

Voltak korábban pályázatok 
erre a helyszínre, amelyeken 
Detkovics Anikó is részt vett 
különböző tervekkel, ezek fel-
keltették a városvezetés figyel-
mét. Ennek is köszönhető, hogy 
megbízást kapott erre a munká-
ra. A teret körülvevő egyházak 
és Újpest Önkormányzata már 
régebb óta szerettek volna va-
lamit kezdeni az elhanyagolt 
területtel, amelynek egyik 
különlegessége a négy egyház 
épületei által övezett ökomeni-
kus keret. Ott van az újpesti 
evangélikus templom, a bap-
tista imaház, kicsit hátrébb a 
Benkő István református iskola, 
és a Szent János apostol kato-
likus általános iskola. A park-
felújítás keretein belül kapott 
helyet a téren egy görkorcsolya/

gördeszka pálya és a térplaszti-
ka. A műalkotás tematikáját az 
egyházak hozták – azt kérték, 
hogy a Hit-Remény-Szeretet 
legyen a fő gondolata az alko-
tásnak. 

„ Újpest múltját, a gyökereket, 
a hajókat, a Dunát is szimboli-
zálja a horgony, ami a város cí-
merében is szerepel, de a horgony 
egyben a remény szimbóluma is 

– kezdi a szobor ismertetését Det-
kovics Anikó. Megjegyzem, hogy 
a Hit-Remény-Szeretet nyelvtani 
logikája szerint én a keresztmotí-
vum, vagyis a szobor másik vége 
felől indultam, de szerintem en-
nek az alkotásnak az egyik kü-
lönlegessége, hogy nincs nézet i 
iránya, bárhonnan indulhatunk. 
Érkezhetünk kétfelől a szívhez, és 
lehet a szeretet ennek a találko-
zásnak az eredménye. A különféle 
irányból befutó tekintetek egy-
másra találásából is kialakul a 
szeretet, aminek a szív ad alakot, 
de a forma a szív pulzálására is 
utal” – teszi hozzá az alkotó. „Az 

egyes szimbólumokat utak köt ik 
össze. Ez az út hullámos, nem 
sima, vannak rajta mélypontok 
és emelkedők, olykor a földhöz 
kerülünk egészen közel, de az 
életút végén a földből előbújva 
magasodik ki a kereszt, ami a 
megváltás örömére utalva az ég 
felé vezet i a tekintetünket. És per-
sze indulhatunk a tekintetünkkel 
a kereszt felől is, mert akkor is 
érvényesek a gondolatok, ami-
ket a szobor üzen.” – fogalmaz 
Detkovics Anikó.

Közbevetem: akarja-e meg-
szólítani az alkotás azokat a 
parkban sétáló vagy gördesz-
kázó újpestieket, akikre nem 
jellemző a vallásos hit. „Nagyon 
remélem, hogy mindenkinek üzen 
a térplaszt ika, egyházi hovatar-
tozástól függetlenül. Minden arra 
járóban elindíthat gondolatokat a 
szobor arról, hogy ezek az idézetek 
által is megerősített, kőből kifejtett 
egyetemes értékek mennyire tar-
toznak hozzá a világ teljességéhez."      

Vicsek Ferenc

A horgony motívumon 
Pilinszky Jánostól:

A szív négy oldalán elosztva 
Gyökossy Endrétől: 

A kereszten pedig János 
evangéliumából (8,12):

„Megadatott a kegyelem:
miközben minden áll 

és hallgat,
egyedül az öröklét 

működik.”

„Árnyék mögött
fény ragyog

Nagyobb mögött 
még nagyobb
S amire nézek 

az vagyok.” 

„Én vagyok a világ 
világossága”

Vác Város 
Kiváló Diákjai 
- 2020
 Váci Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola: Kondér Csanád

 Váci Földváry Károly 
Általános Iskola: Liszi Luca 
Éva

 Váci Radnóti Miklós Ál-
talános Iskola: Kósa Dániel

 Váci Árpád Fejedelem 
Általános Iskola: Halász 
Gergő

 Karolina Katolikus Ál-
talános Iskola, Székesegyhá-
zi Kórusiskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola: Debrecze-
ni Eszter

 Váci Juhász Gyula Álta-
lános Iskola: Duló Dominik

 Cházár András EGYMI, 
Szakiskola, Készségfejlesz-
tő Iskola, Kollégium: Hekli 
Erzsébet Magdolna

 Váci Bartók-Pikéthy 
Zeneművészeti Szakgim-
názium és Zeneiskola AMI: 
Szekrényessy Csanád Dávid

 Váci Szakképzési Cent-
rum Boronkay György Mű-
szaki Szakgimnáziuma és 
Gimnáziuma: Kende Zoltán, 
Kas Lívia

 Váci Madách Imre Gim-
názium Kmetty Klaudia: 
Fellinger Zsombor 

 Piarista Gimnázium és 
Kollégium: Petőcz András

 Váci Szakképzési Cent-
rum Király Endre Szakgim-
náziuma és Szakközépisko-
lája: Pásztor Dániel

 Váci Szakképzési Cent-
rum I. Géza Király Közgaz-
dasági Szakgimnáziuma: 
Hodossy Petra

 AM KASZK – Táncsics 
Mihály Mezőgazdasági 
Szakgimnáziuma, Szakkö-
zépiskolája és Kollégiuma: 
Bukovszki Réka

Az elmúlt időszakban önkormányzatunk nevében Inotay Gergely és Kiss Zsolt alpolgármesterek, illet-
ve Hegyvári Ágnes, a Polgármesteri Hivatal munkatársa személyesen is felkereste és köszöntötte azo-
kat a szépkorú váci polgárokat, akik elérték a 90., a 95. és a 100. születésnapjukat.

A 100. születésnapját ünne-
pelte Zemplényi Ernőné, akit a 
meghitt jubileumi ünnepségen 
családja, barátai, ismerősei, ta-
nítványai és a megyei gyógy-
szerészkamara elnöke mellett 
köszöntött az önkormányzat is. 

Magdi néni a negyvenes 
években költözött Vácra vasút-
mérnök férjével. Mivel akkor 
már hat éve gyógyszerészként 
dolgozott, előbb az akkor még 
a bírósággal szembeni, majd 
ennek áthelyezése után a Zöld-
fa utcai alsóvárosi patikában 
te vé ke nyke det t .  197 9 -be n 
nyugdíjas lett, de még 12 évig 
segítette munkájával kollégáit. 

Három évvel ezelőtt a Sem-
melweis Egyetemen platinaok-
levelet vehetett át. 

Az ünnepelt igazi gyógysze-
rész családban született, há-
rom gyermeke, két unokája és 
egy dédunokája van. 

A 95. életévét betöltő Fábián 
Zoltán Lajosné két lányának 
egyikével, Ágnessel lakik De-
ákváron és a ház körül ma is 
aktívan segít a teendők ellá-
tásában. 

Korábban az újpesti OTP 
fiókban dolgozott, miután a 
váci kereskedelmi iskolában 
elvégezte tanulmányait. 

Irénke néni 65 évig élt bol-
dog házasságban a 2012-ben 
elhunyt férjével. 

Négy unokája és hét dédu-
nokája van és ma is figyeli a 
váci közéleti eseményeket. 

A 90. esztendejét ünneplő Ju-
hász Ferencné tősgyökeres váci 
polgár: itt született és egész életét 
a városban élte le. 

Négy fiából már csak kettő 
él, két unokája és három dédu-
nokája van. A férje elhunyt, vele 
összesen hat évtizedet töltött bol-
dog házasságban. Ám most sem 
él egyedül Ica néni, hiszen több 
éve vele lakik élettársa. 

Egy családi vállalkozás szor-
gos tagjaként dolgozott, de ma is 
elég mozgékonyak a mindennap-
jai. A tévénézés mellett a klasz-
szikus magyar írók regényei 
tartoznak a kedvencei közé.

„Még most is annyi ereje van, 
hogy azt még egy fiatal is irigyel-
heti” – jellemezte a látogatás során 
lánya a 90. éves Aczél Ferencnét. 
Maga gondozza a kis veteményest 
és az utcakertet – a járvány alatt 
szerettei rosszallása ellenére „szö-
kött ki”, hogy rendbe tegye a háza 
előtti virágos területet. Gizi néni 
Vácon született és egész életét a 
városban töltötte. Évtizedekig dol-
gozott a Forte-gyárban, majd a kis-
váci nyomdából ment nyugdíjba. 

A családot sikerült egy helyen 
tartania: lánya, két unokája és 
három dédunokája a közvetlen 
közelében élnek.

A szintén a 90. születésnap-
ját ünneplő Hajós Lajosné, Ilona 
néni lányával, Klárával él De-
ákváron. Tősgyökeres váci, aki 
fiatalon, 18 éves korában ment 
férjhez. 

Lányán kívül egy fiúgyerme-
ke is van. Két unokája mellett 
a négyesztendős dédunokája a 
kedvence, mivel a család nagyon 
összetartó és gyakran időznek a 
nagyinál/dédinél. 

Ica néni a váci postán dolgo-
zott 35 évig, ahonnan osztály-
vezetőként ment nyugdíjba. 
Kedvenc időtöltése az olvasás 
mellett a keresztrejtvényfejtés.

A 90. életévét betöltő Stefanik 
László immár 65 éve él Vácon. Egy 
remek formában, aktív minden-
napokat töltő vidám úriembert 
köszönthetett fel születésnapján 2 
lánya, 3 unokája és 2 dédunokája. 
Közel egy fél évszázadot töltött el 
munkahelyén, egy igazi klasszi-
kus textilipari gyárban Újpesten, 
ahová naponta utazott be dolgoz-
ni. Boldog házasságban töltött el 
több évtizedet első feleségével. 
Minden nap kiadós sétákat tesz 
és régi alsóvárosi polgárként na-
gyon sok jó ismerőssel találkozva 
beszéli meg a nagyvilág, hazánk 
és városunk híreit.

A 90. születésnapját ünneplő 
Szabó Marci bácsi feleségével, Éva 
nénivel – akivel már több, mint 
hat évtizede élnek boldog házas-
ságban – és fiával él. Tősgyökeres 
váci polgár, a járműiparból ment 
nyugdíjba gyáregységvezetőként., 
majd egy évtizedig kereskedelmi 
vállalkozóként tevékenykedett. 

Igen aktív tagja 2005 óta az 
Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas 
Egyesületnek, ahol az Irodalmi 
Kör vezetője és lelkes tagja a da-
lárdának is. Rímes prózai alkotá-
saival a legutóbbi években ered-
ményesen szerepelt az Országos 
Nyugdíjas Ki Mit Tud?-okon..
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Polgármesteri fogadóóra
(előzetes egyeztetés alapján)

Matkovich Ilona 
Helye: Városháza, 133. szoba, polgármesteri iroda 

Telefonszám: 06-27/315-534 
E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Alpolgármesteri fogadóóra
(előzetes egyeztetés alapján)

Kiss Zsolt János 
(Összefogás Vácért)

6. sz. választókerületének képviselője
Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda  

Telefonszám: 06-27/315-534
E-mail: alpolgarmester1@varoshaza.vac.hu

Inotay Gergely
(Összefogás Vácért)

3. sz. választókerületének képviselője 
 Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda 

Telefonszám: 06-27/315-534
E-mail: alpolgarmester2@varoshaza.vac.hu

Ferjancsics László
(Összefogás Vácért) 

Alsóváros, 4. sz. választókerületének képviselője
Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda 

Telefonszám: 06-27/315-534

Jegyzői elérhetőség
dr. Zsidel Szilvia 

Jegyző
Telefonszám: 06-27/314-130

Önkormányzati képviselők
Kászonyi Károly 

(Összefogás Vácért) 
1. sz. választókerület

Telefonszám: 06-30/294-2645

Jess Kinga 
(Összefogás Vácért)

2. sz. választókerület 
Telefonszám: 06-30/198-3878 

Fehér Zsolt 
(Összefogás Vácért)

5. sz. választókerület 
Telefonszám: 06-70/392-0009

Mokánszky Zoltán 
(Fidesz-KDNP)

7. sz. választókerület 
Telefonszám: 06-30/360-6303

 
Tótváradi-Nagy Bence 

(Összefogás Vácért)
8. sz. választókerület 

Telefonszám: 06-70/445-1162

Molnár Nándor 
(Összefogás Vácért)

9. sz. választókerület 
Telefonszám: 06-30/240-8328

Rozmaring Sándor 
(Összefogás Vácért)

10. sz. választókerület 
Telefonszám: 06-30/773-9910 

Csereklye Károly 
(Vác Városért Választási Egyesület) 

Telefonszám: 06-30/648-1162

Manninger Péter
(Fidesz-KDNP)

Telefonszám: 06-30/844-3212

Pető Csilla
(Fidesz-KDNP)

Telefonszám: 06-30/827-8879

Pető Tibor
(Fidesz-KDNP)

Telefonszám: 06-30/363-0840

Ügyfélfogadás 
a polgármesteri hivatalban

Hétfő: 14:00-18:00 
Szerda: 8:00-16:00

Pénztárzárás az ügyfélfogadás 
vége előtt fél órával

A polgármesteri hivatal zöld száma:
06-80/890-020

Országgyűlési képviselői elérhetőségek
Rétvári Bence 

Email: vac@retvari.hu
Telefonszám: 06-20/287-3531

Ügyfélfogadási rend 
a kormányablakokban:

Kormányablak 1.: dr. Csányi László krt. 16.;
Kormányablak 2.: Széchenyi utca 42. (vasútállomás); 

Kormányablak 3.: dr. Csányi László krt. 45.

Ügyfélfogadási rend egységesen:

Hétfő: 7.00 - 17.00
Kedd: 8.00 - 16.00

Szerda: 12.00 - 20.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Péntek: 8.00 - 14.00

KIADÓ: 
Váci Városimázs Nonprofit Kft.

FŐSZERKESZTŐ:
Eszes Ádám

FOTÓK:
Kereszturi Gyula, Eszes Ádám 

SZERKESZTŐSÉG: 
Váci Városimázs Kft. - 2600 Vác, Kossuth u. 21. 
Tel.: +36-30/583-6767 , E-mail: estv@estv.hu

NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS:
Front Grafikai és Szolgáltató Kft.
Perlusz Zoltán
Kiszi-Jira Fruzsina

NYOMDAI MUNKÁK:
Mediaworks Hungary Zrt.

TERJESZTÉS: 
Váci Városimázs Kft.

MEGJELENIK: 
Vácon 13 000 példányban, ISSN: 1586-4014

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Váci Városimázs Kft. - 2600 Vác, Kossuth u. 21.
Tel.: +36-30/698-9507, +36-30/583-6767
E-mail: estv@estv.hu

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy 
a beérkezett cikkeket és leveleket rövidített és szerkesz-
tett formában közölje. A hirdetmények tartalmáért 
a szerkesztőség semmilyen felelősséget nem vállal.

VÁCI    HÍRNÖK

HIRDESSEN 
NÁLUNK ÖN IS!

HIRDETÉSFELVÉTEL:
Váci Városimázs Kft.
Vác, Kossuth utca 21.

Tel.: 06 27/510-900
0630/698-9507

E-mail: estv@estv.hu

HIRDETÉSI ÁRAINK:
1/1 oldal - 100.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal - 50.000 Ft + ÁFA
1/4 oldal - 25.000 Ft + ÁFA
1/8 oldal - 12.500 Ft + ÁFA

Apróhirdetés: 300 Ft + ÁFA /szó

HIRDETÉSI MÉRETEK:
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1/4: 91x125 mm (álló-fekvő)

1/8: 34,5x52,5 mm (álló-fekvő)

www.estv.hu

Zöld Megoldások immáron 10 éve
Idén is meghirdeti környezettudatos pályázatát a DDC
A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC), mint az ország egyik meghatározó gazdasági szereplője, évtize-
dek óta kiemelt figyelmet fordít a fenntarthatóságra és a környezettudatosságra. Éppen ezért, tíz 
évvel ezelőtt létrehozták a Zöld Megoldás-pályázatot, hogy támogatást nyújtsanak cementgyáraik 
vonzáskörzetében a környezettudatos kezdeményezések megvalósítására.

A Társaság az elmúlt évtized 
során 46 projekt létrejöttéhez 
járult hozzá összesen 65 mil-
lió forinttal. Ahogy a korábbi 
években, úgy idén is pénzügyi 
támogatásban részesülnek a 
legkiemelkedőbb és leginnova-
tívabb pályamunkák. A váci és 
a beremendi térségből érkező 
pályázatokra 3-3 millió forint, 
míg Pécs és környéke számára 

1,5 millió forintos támogatás áll 
rendelkezésre.

A 10. évforduló alkalmából 
különlegességgel várják a pá-
lyázókat: a megszokott 7,5 millió 
forinton felül 1 millió forintos ju-
bileumi különdíjjal is készülnek.

A DDC célja, hogy energia-
gazdálkodással, CO2 kibocsátás 
csökkentésével, valamint hulla-
dékkezeléssel és vízgazdálkodás-

sal kapcsolatos projektek létrejöt-
tét támogassák cementgyáraik 
vonzáskörzeteiben, valamint 
Pécsett és környékén.

Az elmúlt tíz év során oktatási 
intézmények, kulturális és köz-
hasznú szervezetek valósították 
meg tanösvényeiket, szabadtéri 
közösségi tereiket a Zöld Megol-
dás-pályázat keretében. 

A jelentkezők pályázatukat 

2020. december 4-ig adhatják le.
Az aktuális pályázati anyago-

kat a vállalat honlapjáról tudja 
letölteni.

A pályázatról bővebben a 
Társaság honlapján tájékozód-
hat: www.duna-drava.hu/hu/
zold-megoldas

       

 
  

 

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 (részmunkaidőben is) 
• raklapzáró csomagoló 
• nyomdai szakmunkás, gépmester 
• targoncavezető, raktáros 
• elektroműszerész,  

 

Munkavégzés helye:   2600 Vác, Nádas u. 6. 
 

További információ a 30/413-2120 telefonszámon kérhető. 
Önéletrajzokat a megpályázott munkakör megjelölésével várjuk a 
hr@ipresscenter.hu címen.  
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Évtizedeken keresztül szervezte a sportéletet
Szeptember 1-jén elhunyt Branizsa Györgyné, a váci szabadidős sportélet meghatározó egyénisége. Krá-
lik Lenke több évtizeden keresztül összefogta a helyi lakótelepek tömegsportját a Lakóterületi SE-ben, 
amelyben rengeteg amatőr sportolónak adott lehetőséget a szabadidő hasznos, egészséges eltöltésére.

1946. október 15-én született 
Pencen. A váci közgazdasági 
technikumban érettségizett, 
majd irodai szakterületen 
dolgozott. Nyugdíjazása után 
bírósági ülnök volt, és a Pest 
Megyei Sportszövetségben is 
látott el feladatokat.

1989-ben alapító tagja volt 
a Lakóterületi Sportegyesü-
letnek, melynek kezdetben 
gazdasági vezetője, majd 2011-
től haláláig az elnöke volt. A 

Lakóterületi SE az elmúlt 
évtizedekben változó taglét-
számmal és szakosztályok-
kal működött. Lövészet, teke, 
sakk, tenisz, női torna, asztali 
labdarúgás, természetjárás, 
testépítés és labdarúgás is 
szerepelt az egyesület kere-
tein belül űzhető sportágak 
között . Az egyesület fény-
korát a 80-as 90-es években 
élte, amikor a deákvári Ság-
vári klubban rendezték meg 
a május elsejei sportnapokat. 

Ez a rendezvény évek alatt 
hatalmas népszerűségre tett 
szert, az országos televízió is 
közvetítette. Emellett évtize-
deken át szervezte az országos 
diákolimpián sikeresen sze-
replő váci fiatalok díjátadó 
ünnepségét.

Szorgalmas, odaadó mun-
káját több ter ületen is ki-
tüntetésekkel jutalmazták. 
Legbüszkébb talán a 2017-es 

„Polgármesteri díjra” volt.

Rendkívül sok, mintegy 300 
díjazott részesült elismerésben 
a Virágos Vác Versenyen. A 18. 
alkalommal megrendezett meg-
mérettetés nyerteseit több mint 
500 jelentkező közül választot-
ták ki. Az idén ugyan a járvány 
miatt elmaradt a virágosztás, 

de az előzetesen jelentkezők 
virágosításai is értékelésre ke-
rültek. A mozgalom a szervezők 
szerint elérte a célját, mert a 
korai résztvevőkről később 
jó példát vett a szomszédság, 
ami életre hívta a Virágos Utca 
címet is.

A Dunakanyar Szíve Egyesü-
let kezdeményezésére több száz 
virágból ültettek violinkulcsot a 
zeneművészeti szakközépiskola 
előtt. Az egyesületet öt virágüz-
let segítette felajánlásokkal, a 
megmaradt növényekből pedig 
a 2-es út melletti virágládákba 
is ültettek.

Inotay Gergely (Összefogás 
Vácért) alpolgármester Kodály 
Zoltánt idézve méltatta a kez-
deményezést: „A violinkulcs a 
zenében az elemi tájékozódás 
zsinórmértéke. Az egyesület kez-

deményezése az az, amit meg 
tudok tenni, megteszem filozófi-
áját követve építi közösségünket, 
amit alpolgármesterként maxi-
málisan támogatni tudok." 

A virágágyást avató esemé-
nyen a váci Pikéthy Konzi egye-
sített tanári és diákkórusa egy 
hagyományos és egy modern 
változatban is elénekelte a Viva 
la Musica című dalt.

A kezdeményező egyesület 
hasonló közösségkovácsoló 
akciókat tervez a város több 
pontján is.

Virágból kirakott 
violinkulccsal ünnepeltek

Nagykorúvá vált 
a Virágos Vác
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Labdarúgó NB III,
Közép csoport
Vác FC – Dabas-Gyón

2 - 1
Körösladány – Vác FC

2 - 1
Vác FC – Taksony 

1 - 2
Vác FC – FTC II

1 - 2
Paks II – Vác FC

0 - 0
Vác FC – Újpest II

2 - 2
Kozármisleny – Vác FC

1 - 0
Majosi SE – Vác FC

1 - 7

Női kézilabda NB I.
FTC – Váci NKSE

32 - 19
Váci NKSE – MTK

31 - 22
Alba FKC – Váci NKSE

27 - 30
Mosonmagyaróvár – Váci NKSE

28 - 27
Váci NKSE – Kisvárda

28 - 26
Váci NKSE – Érd

33 - 20
Győr – Váci NKSE

43 - 19
Siófok – Váci NKSE

28 - 22

SPORTEREDMÉNYEK

A COVID-19 rendezi a női kézibajnokságot

A női kézilabda bajnokság él-
vonalbeli sorozatának lebonyolí-
tását is alapvetően a vírushelyzet 
befolyásolja. A szakszövetség az 
egészség védelmében szigorú sza-
bályokat vezetett be, ezek azonban 
az egyébként sűrített menetrend-
re döntő hatásúak. 

A váci klubnál már a nyári 
felkészülés alatt komoly fertőzés 
söpört végig, a bajnokság bein-
dulását követően pedig szinte az 
összes csapatnál megjelent a ví-
rus. Emiatt ugyan a Váci NKSE az 
első fordulókban még a tervezett 
gyakorisággal le tudta játszani az 

esedékes mérkőzéseit, ám féltucat 
összecsapás után sorra maradtak 
el a további találkozók az ellenfe-
lek vírusérintettsége miatt.

A lapzártánkig megrendezett 
nyolc váci érdekeltségű mérkő-
zés a papírformának megfelelő 
eredménnyel zárult. Talán csak a 

Mosonmagyaróvár elleni vereség 
volt igazán fájó, a Győr otthoná-
ban, Siófokon és a Fradi vendége-
ként várható volt a hazai csapat 
sikere. Az igazi gond a csapatnál 
a sorozatos sérülések okozta so-
vány játékoskeret. Lakatos Rita 
válla miatt hagyott ki meccseket, 
Kuczora Csenge térdét újra műteni 
kell, míg Grosch Vivien a győri 
összecsapáson szenvedett súlyos 
térdsérülést. Az együtteshez az 
utánpótlásból pótolnak játéko-
sokat, illetve  másodosztályú 
kispestiektől leigazolták a 25 éves 
irányítót, Aron Andreát. 

A nyolc lejátszott bajnokit kö-
vetően tehát a VNKSE 4-4 győze-
lemmel és vereséggel áll a tabellán. 
Jelenlegi helyezése azonban nem 
mérvadó, hiszen a 14 NB I-es csa-
pat közül nagy a szórás a lejátszott 
találkozók számában. 

Szeptember 12-én tartották meg a váci Kosdi utcában található, és immár Vanyek Béla Sportcentrum 
nevet viselő létesítmény avató ünnepségét. A 774 milliós összköltségű munkák tavaly nyáron kezdődtek 
és egy esztendő alatt fejeződtek be. Az ünnepi eseményen a klub elnöke, Kovács Örs Levente köszöntőjét 
különböző sportversenyek, bemutatók követték. A résztvevők megemlékeztek a nemrég elhunyt váci atléta 
edzőre, a Pro Urbe díjas Szikora Gyulára. Délután egykor Beer Miklós nyugalmazott megyéspüspök szentelte 
fel a megújult létesítményt. Az avatóünnepségen városunk polgármesterén, Matkovich Ilonán kívül jelen 
volt az országos vívószövetség, továbbá az atlét ikai szövetség alelnöke és Vác országgyűlési képviselője is.

Asztalitenisz – A harmadik 
vonal Észak-Kelet csoportjában 
szereplő Váci Reménység a lap-
zártánkig lebonyolított négy for-
dulóban 50%-os eredménnyel áll 
a tabellán. A mieink legeredmé-
nyesebb pingpongosa eddig Lovas 
Dániel, aki az eddigi 16 egyéni 
mérkőzése közül 14 alkalommal 
nyert. 

Evezés – Lengyelországban 
rendezték meg a sportág konti-
nensbajnokságát. A viadalon két 
egységben összesen három váci 
sportoló állt rajthoz. A könnyűsú-
lyú egypárevezősök versenyében 
Galambos Péter címvédőként állt 
rajthoz. Sajnos, a döntő ezúttal 
nem hozott sikert számára: az 5. 
helyen zárta a versenyt. A férfi 
kétpárevezősök viadalán a szin-
tén a Vác Városi Evezős Club szí-
neiben sportoló Ács Kristóf, Bács-

kai Máté duó a C-döntőig jutott 
és összesítésben a 13. helyen zárt.

Kajak-kenu – A Magyar Ka-
jak-Kenu Szövetség a verseny-
szezon befejeztével elkészítette 
a 2020-as idényben érmet szerző 
klubok összesített táblázatán. A 
listán a váciak közül a legelő-
kelőbb helyezést (33.) a Váci Ka-
jak-Kenu SE vívta ki: ők 14 érem-
mel büszkélkedhetnek, köztük 5 
arannyal, 3 ezüsttel és 6 bronzzal. 
Az 50. helyen a Váci Vasutas SE 
található 8 medállal. Az eredmé-
nyességi sorrendben a 62. helyet 
vívta ki a Váci Karakán, a maga 
7 érmével.

Sakk – A szövetség döntése ér-
telmében a 2019/2020-as NB II-es 
csapatbajnokság után nem lesz 
kieső, így a váciak ismét ebben 
az osztályban indulhatnak. Az 
új bajnokság azonban csak az új 

naptári évben rajtol majd el.
Sárkányhajózás – Kiválóan 

szerepeltek a váci sárkányhajó-
sok a szeptember közepén meg-
rendezett Magyar Bajnokságon. 
A váciak a legnagyobb létszámú 
csapattal vettek részt a versenyen, 
és minden kategóriában dobogóra 
állhattak. Hosszú évek után ismét 
van ifjúsági csapata az egyesület-
nek, mely szintén dobogós helye-
zéseket szerzett.

Vízilabda – Két dupla mérkőzé-
ses fordulót rendeztek eddig az OB 
II-es bajnokságban. A Váci Vízilab-
da SE mindkét, hazai medencében 
rendezett találkozóját megnyerte 
a nyitónapon, míg a folytatásban 
a fővárosban is meg tudta ismé-
telni ezt a sikerét. A Váci VSE a 
bajnoki alapszakasz során eddigi 
hibátlan teljesítményével vezeti a 
hatcsapatos csoportját. 

Átadták a Vanyek Béla Sportcentrumot

VÁCOTT SZÜLETTEK 

Petyerák Norbert és Heincz 
Lilla gyermeke: Panna, Harmincz 
Ádám és Krcsik Fanni gyermeke: 
Olivér, Nagy Tamás és Krecsik 
Beáta gyermeke: Laura Zoé, 
Szili Norbert és Gábor Tímea 
gyermeke: Bence, Kovács Márk 
és Dajka Alexandra gyermeke: 
Márk, Pintér Izsák és Bartolovics 
Amanda g yermeke: Izsák, 
Csapláros Gábor és Somlói 
Mariann gyermeke: Dániel, 
Kurucz Péter és Mezei Mónika 
gyermeke: Gréta, Kaszás József 
és Nyárádi Ágnes gyermeke: 
Emma Róza, Ocsenás Gábor és 
Fodor Katalin gyermeke: Polett 
Anna, Török Attila Csaba és 
Nagy Ildikó Georgina gyermeke: 
Hanna Jázmin, Húrik István és 
Duló Edina gyermeke: Benett 
István, Varga Viktor és Korbely 
Tímea gyermeke: Boldizsár, Oláh 
Márk és Halász Krisztina Katalin 
gyermeke: Izabella Krisztina, 
Kurali Szabolcs és Diósi Nikolett 
gyermeke: Dorián, Fódi András 
és Fritsch Edina Éva gyermeke: 
Zoé Borka, Lakatos Zoltán és 
Rafael Cintia gyermeke: Jáde 
Inez, Ábrók Sándor és dr. Berki 
Bereniké Zsanett gyermeke: 
Léna, Hof fmann Gábor és 
Juhász Dorottya gyermeke: 
Ádám, Hor váth Gergely és 
Bálint Réka gyermeke: Cecília 
Emma, Schenk Ádám és Kiss 
Tíria gyermeke: Vencel, Schmidt 
Zoltán és Papp Ildikó gyermeke: 
Viola Réka, Létai József és 
Varga Réka gyermeke: Luca, 
Tromposch Ádám és Medveová 
Mária gyermeke: Marcel l , 
Terman Károly és Jójárt Viktória 
gyermeke: Dominik, Szabó Dániel 
és Molnár Bernadett gyermeke: 
Róza Bella, Szabó József Gergely 
és Hajdu Nikoletta gyermeke: 
Bence Marcell, Gindert-Kele 
Ádám és Rakita Nóra gyermeke: 
Barnabás, Rácz Levente és 
Fehér Barbara gyermeke: Bence 
Levente, Dr. Szaniszló Zsolt és Dr. 
Burg Anita Szandra gyermeke: 
Szavér, Schrick László és Kovács 

Alexandra gyermeke: Alex, Török 
Gellért Gábor és Bolla Tímea 
gyermeke: Krisztián Noel

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK

Erdélyi László és Ti l l ik 
Anna Rebeka, Szigeti Dávid és 
Kramarics Hedvig, Sinai Attila 
és Dénes Gabriella, Pajkó László 
és Pintér Dóra, Kollár Gábor és 
Kapecska Klaudia, Ráduly Péter 
és Szabó Andrea, Németh Dániel 
és Vári Stefánia Dóra, Gémesi 
Attila Béla és Horváth Lívia, 
Borkuty László Ernő és Varga 
Zsuzsanna, Czang Sándor és 
Gebler Renáta Mirtill, Himmer 
Ferenc és Asztalos Mónika, Hinel 
Balázs és Kristóf Orsolya, Jójárt 
Ádám és Barna Zsanett, Gáll 
Roland Csaba és Kurucz Barbara, 
Abelovszki János és Patai Anett, 
Szabó Richárd és Glózik Szabina, 
Zsohár Gábor és dr. Galántai Éva, 
Bencsik Balázs és Burik Anna, 
Papp András és Tóth Nikoletta 
Barbara, Chikán Balázs és Kovács 
Réka Sarolta, Gráf Tibor és Mojzes 
Etelka Mária, Bujtás Zoltán 
és Kanda Mariann, Jakulyák 
Tibor és Csende Zsuzsanna, 
Horváth Csaba Gábor és Takács 
Alexandra, Hunyadi Erik Ákos és 
Galgóczi Barbara, Szabó István és 
Borzák Anikó, Veres Péter Gábor 
és Hugyecz Marianna, Kovacsics 
Attila és Schrick Nikolett, Diósi 
Péter és Jelfi Dorottya Eszter 

ELHUNYTAK

Sebján Ferencné sz: Tanics 
Teréz /1932/, Fehér Tamás /1964/, 
Léczfalvi Előd /1957/, Dr. Versényi 
Lászlóné sz: Tőrincsi Irén Ilona 
/1929/, Nagy Csaba Jenő /1945/, 
Horchy Henrik /1970/, Péter Pálné 
sz: Horváth Mária Rozália /1943/, 
Aczél Ferencné sz: Rabi Éva /1945/, 
Szegner József /1930/, Czaudt 
Richárd János /1973/, Szalay 
Antalné sz: Leszenszki Ibolya 
/1928/, Horváth Istvánné sz: 
Badari Éva /1957/, Nyiry Miklós 
Zoltánné sz: Sós Jolán /1942/, 

 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 orvosi ügyelet 
(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

ANYAKÖNYVI HÍREK

Szabó Árpád /1941/, Pintérné Bíró 
Beáta /1962/, Helembai Józsefné 
sz: Biró Magdolna /1931/, Tóth 
Jánosné sz: Szelényi Julianna 
/1934/, Dienes Gyula /1930/, Füle 
Antal /1966/, Branizsa Györgyné 
sz: Králik Lenke /1946/, Békési 
Tibor /1936/, Medgyes Józsefné sz: 
Vitencz, Klára Zsuzsánna /1937/, 
Bernáth Ferenc /1957/, Ribai 
Krisztina /1970/, Krausz István 
/1944 /, Sasvári Nándorné sz: 
Török Mária Ágnes /1953/, Kőrös 
József Frigyesné sz: Anik Margit 
/1934/, Máttyássy Gáborné sz: 
Kosik Ilona /1946/, Szádoczki 
Franciska Janka /1931/, Szajkó 
Györgyné sz: Kern Edit /1942/, 
Zatykó Lajos /1937/, Belencsák 

László János /1949/, Vankó 
Istvánné sz: Teknyős Erzsébet 
/1956/, Vas István /1927/, Nagy 
Józsefné sz: Kolák Márta Anna 
/1945/, Dienes Erzsébet Klára sz: 
Nagy Erzsébet Klára /1937/, Szabó 
Istvánné sz: Tolnai Margit /1933/, 
Niegreisz Mihályné sz: Vincze 
Judit /1954/, Gulyás István /1949/, 
Rák Ferencné sz: Sárándi Margit 
/1934/, Kalácska Gábor /1979/, 
Petyerák Károlyné sz: Kucsera 
Magolna /1935/, Szücs Istvánné sz: 
Baranyai Cecilia /1926/, Galambos 
Gézáné sz: Galbács Magdolna 
Gizella /1927/,  Hesz Vincéné sz: 
Kiss Irén Erzsébet /1956/ Vác, 
Ujvári Lajosné sz: Körmendi 
Ilona /1926/
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