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Tavaszi készülődés: folyamatosan újulnak 
meg a városi játszóeszközök

HARMAT KERT LEBUKTAK DÖNTÉSEK PORTRÉ
Százmilliókat bukhatott a város a 
kormánypárti vezetés szerződései miatt

Előtérben a városrendezési 
és szociális témakörök

Vácról egy világcég élére 
- a Lám István sztori

Kamionnal hozták az illegális 
hulladékot a város szélére
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A város vezetése Meláth At-
tila baptista lelkésszel közösen 
februárban jelentette be, hogy 
az államalapító királyunkról el-
nevezett tér nemcsak megújul, 
de új arculatot is kap. Mivel a 
város egyik legforgalmasabb 
pontjáról van szó, az előzetes 
tervek közzététele után a lakos-
ságot is bevonták a tervezésbe. 
A kérdőíveket március közepéig 
lehetett visszaküldeni, ezt több 
mint 360-an tették meg.

Az előzetesen közzétett lát-
ványterv a megkérdezettek 
70%-ának nyerte el a tetszését, 
ehhez képest 7%-nyian voltak 
azok, akik nem voltak elége-
dettek vele.

A válaszadók jelentős több-
sége a burkolat állapotát és az 
abból adódó problémákat jelölte 
meg a térrel kapcsolatos kérdé-
seknél. A kitöltők fele gondolta 
azt, hogy érdemes lenne meg-
hagyni a jelenlegi süllyesztést, 
harmaduk pedig megszüntetné 

azt, mindössze 14%-nyian gon-
dolják úgy, hogy érdemes lenne 
úgy hagyni a teret, ahogy van.

Kevesellték a kihelyezett ku-
kákat, nagy számban említették 
a tér elhanyagoltságát. Többen 
a tér kinézetére panaszkodtak, 
szerintük jelenlegi állapotában 
csúnya a terület, több tucatnyi-
an pedig az akadálymentesítést 
is megoldanák.

Nagy egyetértés volt a terve-
zett átalakítás jellegével kap-
csolatban: a válaszadók három-
negyede növelné a zöldfelület 
arányát. A téren a megkérde-
zettek harmada fogadna örökbe 
virágot, negyven százalék pedig 
elgondolkodna rajta, azaz talán 
választ adott.

A kérdőívet legnag yobb 
arányban a 40-49 év közötti 
korosztályból töltötték ki, a vá-
laszadók csaknem harmada ke-
rült ki ebből a korcsoportból. 18 
év felett valamennyi korosztály 
képviseltette magát, 18 év alatti 

kitöltőből azonban mindössze 
kettő akadt. A válaszadók 92 
százaléka váci, a többiek jellem-
zően a környező településről 
válaszolták meg a kérdéseket. A 
kitöltők csaknem kétharmada 
naponta vagy hetente többször 
jár a téren – az áthaladók mel-
lett jellemzően a környéken 
lakók/dolgozók, a buszra várók. 

A város vezetése Facebook 
csoportot indított, ahol folya-
matos tájékoztatást adnak a 
munkákról, erről a felületről le-
hetett kitölteni a kérdőíveket is. 

Matkovich Ilona polgármester 
és Inotay Gergely alpolgármes-
ter korábban arról beszélt, hogy 
a projektbe várják a fiatalok 
bekapcsolódását, akár a gya-
korlati képzés, akár a közösségi 
szolgálatok keretében. Számí-
tanak a civilek közreműködé-
sére, akár anyagi támogatás 
vagy, eszköz-, anyagfelajánlás 
formájában – utóbbit az alábbi 
számlán lehet megtenni: 

Szent István tér felújítása 
alszámla: 11742094-15395429-
10410008

Vác korábbi vezetése, ha nem 
is ilyen területen, de úgy dön-
tött, hogy elfogad egy hasonló 
logikájú szerződést. Csakhogy 
itt ezer forintok helyett egy több 
mint másfélmilliárdos szerző-
désről van szó, egy ilyet kötöttek 
városüzemeltetési feladatokra 
egy budapesti céggel. A Harmat 
Kert Kft. lényegében jutalékért 
olyan váci és környékbeli vál-
lalkozásokat szervezett be a Vá-
rosfejlesztő Kft. feladatainak 
elvégzésére, amelyekkel a nem 
sokkal korábban, erre a célra 
létrehozott Városfejlesztő is 
szerződhetett volna. A korábbi 
városvezetés alatt megkötött 
szerződés ráadásul rögzíti, hogy 
nettó 1,4 milliárd (!) forintért 
megrendelést kötelező adni 

a cégnek. Azaz, ennyi pénzt 
mindenképp meg kellett volna 
kapnia a Harmat Kert Kft.-nek 
a várostól a szerződés leteltével. 
Ezért cserébe olyan munkákat 
végzett volna extraprofitért, 
amelyet most a város javarészt 
önerőből, saját eszközökkel old 
meg – sokkal olcsóbban.

Egy példa a cég árképzésé-
re: a Harmat Kert 31 ezer forin-
tért vállalta éveken keresztül a 
60x90-es, fanyeles nemzeti lobo-
gók darabjának beszerzését. A 
zászlókat most a Városfejlesztő 
Kft. majdnem nyolcadannyiért, 
mindössze 4000 forintért tudja 
beszerezni. A gyanús árazásról 
a Váci Hírnök következő szá-
mában írunk majd részletesen.

MEGRENDELTÉK, DE 
AZTÁN NEM FIZETTÉK KI

Fördős Attiláék ezt az álta-
luk elfogadott kötelező meg-
rendelést időarányosan sem 
teljesítették. Sőt, több tízmillió 
forintnyi, olyan lejárt számlát 
is hátra hagytak, amelyeket 
aztán – a Váci Hírnök birtokába 
jutott dokumentumokból kiol-
vashatóan – szintén az új vá-
rosvezetésnek kellett rendezni. 
A korábbi vezetés késedelmes 
fi zetései miatt a budapesti cég 
25,9 milliónyi késedelmi ka-
matra is benyújtotta igényét. 

A szerződést egy olyan jogi 
konstrukcióban hozták össze, 
amely lényegében kizárta, hogy 
azt a város felmondhassa. Érte-
süléseink szerint több jogásszal 
is átnézették, hogy ezt a szer-
ződést hogyan lehetne minél 
korábban, a lehető legolcsóbban 
megszüntetni, de nem találtak 
erre jogszerű megoldást. Miu-
tán egyre többet ellenőrizték 
a cég munkáját, és egyre ke-
vesebb megrendelést kaptak, 
a cég mondta fel a szerződést. 
Azonban az elmaradt haszon-
ról – 130 millió forintról – nem 
mondtak le. Megtehették, mert 
a Fidesz-KDNP-s városvezetés 
idején megkötött szerződés ezt 
is biztosította számukra.

A jelenlegi vezetés ezt az 
összeget 110 (!) millió forintra 
tudta lealkudni. A jogi szakvé-
lemény alapján a Fördős Atti-
láék idején köttetett szerződés 

– hiába pazarló és felesleges, 
hiába lehet feltételezni, hogy 
valaki nagyon jól járt ezzel, 
mégis – megfelel a jogszabá-
lyoknak. Ha a város perre ment 
volna, a szakvélemény alapján 
valószínűleg még azt a pénzt is 
elbukta volna, amelyet a meg-
állapodáson nyer.

A VOLT 
ALPOLGÁRMESTERHEZ 
VEZETNEK A SZÁLAK

A szerződések megkötése-
kor a kormánypárti Fördős 
Attila volt Vác polgármestere, 
párttársa  Pető Tibor pedig 
a gazdasági ügyekért felelős 
alpolgármestere. Úgy tudjuk, 
Pető Tibor tartotta a közvet-
len kapcsolatot Városfejlesztő 
Kft.-vel és részben irányította 
is a cégcsoportot, ahol ebben 
a nyolc évben sorra váltották 
egymást a vezetők.

Épp ezért kérdeztük Pető 
Tibort a Harmat Kert Kft.-vel 
történő szerződéskötés körül-
ményeiről, azonban kérdése-
inkre a volt városvezető, jelen-
legi önkormányzati képviselő 
lapzártánkig nem válaszolt. Így 
nem derült ki, hogy a fi deszes 
politikus kapcsolatban állt-e a 
cég vezetőjével/tulajdonosával, 
és a szerződéskötéskor tisztá-
ban volt-e a szolgáltatások piaci 
árával, de arra sem adott vá-
laszt, hogy mivel magyarázza 
azt, hogy vezetése alatt jelentős 
lejárt tartozások halmozódhat-
tak fel.
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Lezárult a Márvány tér megújításával 
kapcsolatos felmérés

Harmat Kert: több száz milliót bukhatott 
a város a szerződések miatt

A burkolat megújítása lenne a legfontosabb a Szent István téren – ez derül ki a terület felújításával 
kapcsolatban indított önkormányzati felmérésre adott válaszokból. Vác Márvány térként is ismert köz-
ponti része önkormányzati és civil összefogással újulhat meg több évtized után.

Képzeljék el, hogy egyik napról a másikra úgy döntenek: bár megtehetnék, de jól bevált hétköznapi be-
vásárlásukat mos tantól nem saját kezűleg végzik el, hiába van közel a bolt.  Felkérnek egy régi isme-
rőst, hogy intézze el napi átlag 1500 forintnyi termék beszerzését. Az ismerős azonban fi gyelmeztet: 
1500 forint helyett 2000 forintot kell fi zetni az eddig megszokott bevásárlásért. A háromszáz forintos 
kenyér rögtön 400-ért kerül elszámolásra, és azok a zöldségek, hústermékek, amit mások adott áron 
vesznek, a korábbinál jobban terhelik majd a pénztárcát. Ez a kedves ismerős szolgáltatási díja. Ha 
esetleg mégis meggondolnák magukat, vagy úgy döntenének, hogy aznapra nem kell vásárolni, az el-
maradt hasznot akkor is ki kell fi zetniük. Mindenképp vásárolniuk kell, ha van pénz, ha nincs. Dönte-
ne ezután bárki amellett, hogy aláír egy ilyen szerződést? 

A volt fi deszes alpolgármester hallgat az ügyben

A VOLT 
ALPOLGÁRMESTERHEZ 
VEZETNEK A SZÁLAK

MEGRENDELTÉK, DE
AZTÁN NEM FIZETTÉK KI
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Mintegy háromnegyedórás, a kijelölt miniszteri biztossal történő egyeztetésen vett részt március má-
sodik hetében a Miniszterelnökségen Matkovich Ilona polgármester. A tárgyalás témája: a központi 
elvonások és önkormányzati bevételt csökkentő korlátozások Vácot érintő kompenzációja.

Matkovich Ilona polgármester március közepi 
döntése értelmében a Rádi út egy jelentős szaka-
szának kétsávos útfelújítására adja be jelentkezé-
sét Vác a Belügyminisztérium által meghirdetett 
pályázatra.

Sikeres pályáztatási eljárásokat követően, mintegy 
40 millió forintos költséggel remélhetően már az 
idei szezonban igénybe vehetik a váci Duna-parton 
megvalósuló bringaparkot a kerékpárosok.

Hírek

Matkovich Ilona tájékoz-
tatást adott városunk olyan 
konkrét, a kieső bevételek 
által okozott gondjairól, mint 
például a művelődési központ 
és az uszoda állapota, továbbá 
az útkarbantartás nehézségei 
mellett a turisztikai fejlesztés-
re már több éve városunknak 
megítélt, de máig nem lehívha-
tó 4 milliárdos központi forrás.

A kormányt képviselő tár-
gyalópartnerek a megbeszélé-
sen megemlítették a váci kö-
zétkeztetés gyakorlatát, amely 
szerintük Vácon az ország több 

városához képest jóval nagyobb 
létszámmal és költséggel látja 
el feladatát. Ez a terület ugyan-
is az iskolák működtetésének 
központosítása mellett önkor-
mányzati feladat maradt és 
évente több száz milliós vesz-
teséget jelent városunknak.

Ahogyan a hírek szerint a 
hasonló, nem kormánypárti 
vezetésű 25 ezresnél népe-
sebb települések vezetőivel, a 
váciakkal is közölték: szabad 
felhasználású finanszírozást 
kompenzációként valószínűleg 
nem fog adni a kormány. Ilyen 

forrásokat még az elmúlt év 
végén a helyi iparűzési adófe-
lezésről hozott kormánydön-
tést követően szinte csak kor-
mánypárti vezetésű városok 
kaphattak működtetésre. (A 25 
ezer lakosnál kisebb lélekszá-
mú települések két részletben 
teljes kompenzációt kapnak 
az iparűzési bevételkiesés ki-
egyenlítésére.) 

Az ígéret szerint majd egy, az 
adott település által összeállí-
tott és a tervezett fejlesztésekről 
szóló elképzeléseket tartalmazó 
anyagot vizsgálnak meg és ké-

sőbb egyedi elbírálás alapján 
a kormány dönt a városunk 
esetében is a több száz milliós 
bevételkiesés kompenzálásáról.

A kormány koronavírus el-
leni védekezésre hivatkozott 
megszorításai jelentős, össze-
sen egymilliárd forintot köze-
lítő bevételcsökkenést okoztak 
eddig Vácnak. A gépjárműadó 
elvétele, a parkolás ingyenessé 
tétele, a bérleti díjak eltörlése 
és az iparűzési adó részleges 
elengedése a becslések szerint 
csak 2021-ben több mint 600 
millió forint kiesést jelent.

Az utcai lámpák fel- és lekap-
csolásának fényviszonyokhoz 
igazítása nem az egyetlen, rég-
óta várt fejlesztés, amely nem-
régiben megvalósult Vácon – 
erről beszélt sajtótájékoztatóján 
Tótváradi-Nagy Bence (Össze-
fogás Vácért). A fejlesztések 
közül több az ötéves választási 
ígéretben is szerepelt.

A képviselő elmondta: Deák-
vár több pontjára, így például a 
Felső Törökhegyet és Bácskát 
kiszolgáló buszmegállóba is ke-
rültek mozgásérzékelős szolár 
lámpák, amelyek környezetba-
rát módon biztosítják a közleke-

déshez szükséges fényt. Több, 
hasonló fényforrást helyeztek 
ki a KRESZ-parkba, és a Pap-
völgy utca eddig kivilágítatlan 
első szakaszára is 3 darab új 
lámpa került.

A tavaszi jó időre készülve 
a városrész központi részén 
található játszótér elemei is 
megújultak. Több játszóeszköz 
új festést kapott a Városfejlesztő 
munkatársai jóvoltából. A régi 
kötelek helyett újakat szereltek 
fel, és a hintás nagy mászóka 
hétméteres főgerendáját is ki-
cserélték. Tótváradi-Nagy Bence 
ezzel kapcsolatban azt mondta: 

A városunkban közlekedő 
autósok egyik leggyakoribb 
panasza a Rádi út vasúti átjá-
ró felé eső részének minősége. 
Mint azt Ferjancsics László al-
polgármester, alsóvárosi önkor-
mányzati képviselő elmondta, a 
kátyús rész miatti gondok már 
évek óta ismertek. „Az előző 
városvezetés idejében ugyan 
az egyik sáv egy részét tizen-
ötmillióból felújították, ám az 
olyan minőségben történt, hogy 
rá két évre – és azóta is – folya-
matosan alakulnak ki kátyúk 
a burkolaton. Bár egy hasonló 
pályázaton tavaly nem kapott 
Vác támogatást a beadott útfel-
újításokat célzó igényére, most 
erősen bízom abban, hogy vá-
rosunk jelenlegi országgyűlési 
képviselője figyelemmel kíséri 
a város pályázatát, és pozitív 
elbírálást kapunk.” – mondta 
az alpolgármester.

A Rádi út Magyar utca és a 
vasúti átjáró közötti szakaszá-
nak felújítása közel 70 milliós 
kiadással jár. Mivel ezen az úton 
autóbusz közlekedés is van, a pá-
lyázati kiírás szerint az elbírálás-
nál előnyben részesíthetik a váci 
jelentkezést. A pályázaton az ál-
lam 6 milliárd forintot oszt szét, 
melyből Vác 35 millió forintra, az 
útfelújítás bekerülési költségének 
felére pályázik. Azaz, a rendelke-
zésre álló állami forrás 0,6 %-át 
szeretné megkapni a város.

Mint ismeretes, a gépjáműadót 
– melyet Vác az útjai fenntartására 
fordított – teljes egészében elvonta 
a kormány a várostól, csak ez 115 
millió forint bevétel kiesését jelen-
tette. Kormánydöntés miatt jelen-
tősen csökken a parkolási bevétel 
és kiesett a reklámadó, valamint 
több százmilliós a kisebb vállalko-
zásokra vonatkozó helyi iparűzési 
adó felezésének negatív hatása.

Egy decemberi döntés alapján 
Vác beadta pályázatát a tartalmas 
és egészséges szabadidő eltöltést 
célzó, a Magyar Kerékpáros Tu-
risztikai Szövetség által meghir-
detett pályázatra. Ennek feltétele 
volt, hogy korábban sikeresen 
zárult a benyújtandó tervezésre 
kiírt nyílt városi pályáztatás. Az 
Aktív Magyarország Programon 
belül a város 20 millió forintos 
támogatást nyert el. Az 50%-os 

támogatás önrészét a város idei 
költségvetése biztosítja.

A támogatási szerződés életbe 
lépése után kezdődhetnek a kivi-
telezési munkák. A „pumpapálya” 
a Duna-parton, a baseball pálya 
szomszédságában valósulhat meg. 
Az itt kialakított akadálypályán, 
mesterségesen létrehozott ug-
ratókon tehetik majd próbára a 
bringások bátorságukat és ügyes-
ségüket (képünk illusztráció).

Március elsejével kellett 
aláírniuk az egészségügyi dol-
gozóknak az új jogviszonyról 
szóló munkaszerződést, amely-
lyel kapcsolatban több szervezet 
is szakmai aggályokat fogalma-
zott meg. 

A kormányzat azonban nem 
változtatott, pontosított a kifo-
gásolt feltételeken. Országszerte 
több mint négyezren nem szig-
nózták az új megállapodást, az 
időközben a Honvédkórház alá 
betagolt váci Jávorszky Ödön Kór-
házban is többen búcsút vettek 
addigi munkahelyüktől a koro-
navírus harmadik hullámában.

Az ES TV kereste az illeté-
kes minisztériumot is, ahonnan 
nem érkezett válasz arra, hogy 
hányan nem írták alá a megál-
lapodást a váci kórházban. Egy 
helyi blog arról számolt be, hogy 
akár harmincan is otthagyhat-
ták az intézményt, a gyerme-
kosztályról, a szülészetről, a 
sürgősségiről és a pszichiátri-
áról is voltak távozó orvosok, 
a nővérek távozásában pedig 
szinte minden osztály érintett. 
Kerestük a kórház vezetését, de 
lapzártánkig nem érkezett vá-
lasz a távozók pontos számával 
kapcsolatos megkeresésünkre.

A koronavírus járvány köze-
pette az oltások beadásán kívül 
nagy jelentősége van annak is, 
hogy a fertőzöttségéről meg-
bízható információja legyen az 
egyénnek, vagy a vele kontak-
tusban lévő embereknek. Ezért 
már hónapok óta rendszeresen 
Vácra is megérkezik az Országos 
Mentőszolgálat szűrőbusza, hogy 
segítse, gördülékenyebbé tegye a 
covid-tesztek elvégzését.

Az előre jelzett napokon 9-17 
óra között a József Attila sétánynál 
várja a mobil szűrőállomás kizá-
rólag azokat, akiknél a háziorvos 
rendelte el a vizsgálatot. A minta-
vételen gyalog és személyautóval 
is meg lehet jelenni. Az autóból ki-
szállás nélkül is elvégzik a tesztet. 
Ha az első, antigén vizsgálat ne-
gatív – tehát a szervezetben nem 
találnak arra utaló jelet, hogy az 
érintett korábban már átesett a 
fertőzésen -, azonnal leveszik a 

PCR vizsgálathoz szükséges min-
tát. Ennek eredményét később 
a háziorvos segítségével vagy a 
magyarorszag.hu honlapon ismer-
hetik meg.

A járvány harmadik hullá-
mának erőssége miatt a korábbi 
időszaknál gyakrabban áll ren-
delkezésre a váciak számára a 
szűrőbusz. Március hónapban 
előbb heti egy, majd már két al-
kalommal volt lehetőség a szol-
gáltatás igénybevételére. Mivel 
sajnálatos módon a vírus még 
mindig nagy számban támadja 
meg embertársainkat, a követ-
kező hetekben is szükség lehet a 
szűrés e módjának váci igénybe-
vételére. Az önkormányzat ezért 
azt kéri, az érintettek fi gyeljék az 
önkormányzati felületeket (vac.
hu, Vác Város Önkormányzat 
Facebook oldala), ahol előzete-
sen tájékoztatnak a szűrőbuszos 
vizsgálat időpontjairól. 

A Rádi út felújítására 
pályázik a város

Bringapark épülhet 
a Duna-parton

Több orvos távozott 
a váci kórházból

Szűrőbuszok Vácon

Hírek

Miniszterelnökségi egyeztetés 
a kormányzati elvonások ellentételezéséről 

Közvilágítási fejlesztések Deákváron

Madárodú-átadóünnepséget 
tartottak még a március elején 
bejelentett korlátozások előtt a 
váci Cházár többcélú intézmény 
udvarán. Az ES TV beszámolója 
alapján az óvodások játszóterén 
ismertették a projekt célját új-
ságírók és országos kormány-

párti televíziós stábok előtt: 150 
darab odút adnak összesen 51 
dunakanyari intézménynek. Az 
eseményen jelen volt Rétvári 
Bence, a térség országgyűlési 
képviselője, Nagy István agár-
miniszter és Szabó Csaba, a Fi-
delitas helyi elnöke is.

Hiába a harmadik hullám, 
tanintézményben tartott 
sajtótájékoztatót több politikus

Megszépült a központi játszótér is

tősgyökeres deákváriként ko-
rábban zavarta a KRESZ-park 
elhanyagolt állapota, ezért dön-

tött úgy, hogy megválasztása 
esetén kiemelt figyelmet kap 
majd a terület. 
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Éves szinten milliók mentek el 
sofőrszolgálatra
Még regnálásának utolsó csonka évében (2019-ben) is milliókat költött el 
részben a vezetők fuvarozásra Vác előző vezetése. A Váci Hírnök azt köve-
tően járt utána a témának, hogy a városvezetés online fogadóóráján Inotay 
Gergely alpolgármester az egyik főtéri parkolással kapcsolatos válaszában 
ismertette az adatok egy részét.

Pár nap alatt előbb Václigetnél, majd Sejcében és az Arany János utcában is tetten értek olyanokat, 
akik illegális módon szerettek volna megszabadulni a szemetüktől.

Új szolgáltató felelős városunkban a zöldhulladék 
begyűjtéséért. Az ingatlanok elé kitett, zsákokban 
elhelyezett zöldhulladékot mindig páratlan héten, 
napi utcabeosztás szerint viszik el továbbra is.

Kiderült: a többek között 
a korábbi kormánypárti pol-
gármester utazási igényeire 
használt autóhoz rendelt sofőr 
éves szinten jelentős összegbe 
került a városnak, még Fördős 
Attila városvezetése alatt. A 
sofőri feladatot is ellátó sze-
mély a Gazdasági Hivataltól 
kapott évi 5 és fé l mi l l iós 
fizetése mellé havonta 200 
ezer forintos megbízási díjat 
is felvehetett egy másik szer-
ződés alapján a Polgármesteri 
Hivataltól. 2019-ben emellett 

három alkalommal kapott 
jutalmat, több mint százezer 
forint értékben. Ez azt jelenti, 
hogy abban az évben nagyjá-
ból annyi pénzt vehetett fel, 
mint egy főállású alpolgár-
mester.

A Fördős Attila polgármes-
ter idején beszerzett Hyundai 
IX35-típusú, több mint négy-
millió forintért megvásárolt és 
fenntartott szolgálati autóra 
csak 2019-ben több mint fél-
millió forintért számoltak el 
üzemanyagot. A gépjárművel 

kapcsolatban további 1 millió 
forint szociális hozzájárulási 
adóterhe keletkezett az önkor-
mányzatnak.

Az új városvezetés megke-
resésünkre azt válaszolta: nem 
csak szavakban hirdették meg 
a takarékosságot: a pazarlást 
megszüntetve 2019 októberé-
től összesen 5.757 kilométert 
tett meg a város tulajdonában 
álló jármű, 2020-ban pedig a 
szervízeléssel együtt 231 ezer 
forint költség keletkezett az 
autóval összefüggésben.

A Václigetet Sződligettel ösz-
szekötő útszakaszon a Václiget 
és Márialiget Civil Egyesület 
tagjai csípték el azt az embert, 
aki autójából éppen egy terme-
tes zsák szemetet próbált kiten-
ni. Az egyesület tagjai feltar-
tóztatták az illetőt, értesítették 
a váci Közterület-Felügyelet 

munkatársait, akik a helyszín-
re érve a maximális bírságot 
szabták ki büntetésként.

Vác sejcei városrészében 
helyi lakosok értesítették az 
önkormányzatot arról, hogy 
nagy mennyiségben raknak 
le hulladékot egy kamionról. 
Ide is gyorsan kiértek a váci 

közteresek, így innen sem tud-
tak elmenekülni a tettesek. Az 
illegális hulladéklerakás (jó-
részt építési törmelék) ügyében 
vizsgálat indult.

A nemzeti ünnepen a deák-
vári Arany János utcában értek 
tetten elkövetőket a Közterü-
let-Felügyelet járőrei, akik egy 

szelektív sziget mellé tették 
le a feleslegessé vált ülőgar-
nitúrájukat. Az eset helyszíni 
bírsággal és a szemét szabály-
sértők általi elszállításával 
zárult.

A sejce i  te r ü let  ön kor -
mányzati képviselője érdek-
lődésünkre elmondta, hogy ez 
a leleplezés is annak a foko-
zott figyelemnek köszönhető, 
amellyel az itt élők óvják kör-
nyezetüket. Rozmaring Sándor 
(Összefogás Vácért) úgy fogal-
mazott: „Az elmúlt egy év során 
a lakók a dűlőkben és a Naszály 
lábánál 100 köbméternyi illegá-
lis hulladékot számoltak fel az 
összefogásnak köszönhetően. 
De az önkormányzat nagyon 
sok segítséget kapott azzal is 
részükről, hogy kitakarították 
a Munkácsy parkot, az ott lévő 
garázssor környékét, a laktanya 
melletti területet, a sejcei lakóte-
lep környezetét.”

A vírushelyzet miatt nem 
lehetett közösségi szemétsze-
dést hirdetni egy jó ideje, a 
március 15-i hosszú hétvégén 
azonban civil kezdeményezésre 
szépült Vác. Sokan csatlakoztak 
a kokárdás szemétszedésként 
online meghirdetett kihívás-
hoz, köztük a Bagolybükk Kör-
nyezet- és Természetvédelmi 
Egyesület tagjai. Az internetre 
feltöltött képek alapján több 
köbméter szeméttől tisztították 
meg az önkéntesek városun-
kat, az összegyűjtött hulladékot 
pedig az önkormányzat szál-
líttatta el.

A DTkH Nonprofit Kft. tá-
jékoztatása szerint azonban a 
zsákos rendszer változik. A cég 
szállításonként minden díjfi zető 
ingatlantulajdonosnak 2 darab, 
DTkH-s emblémával ellátott 
ZÖLD zsákot biztosít ingyene-
sen. mindenkori begyűjtéssel 
egyidejűleg térítésmentesen a 
begyűjtő járat 2 darab cserezsá-
kot biztosít ott, ahol zöldhulla-
dékot helyeztek ki. A korábban 
vásárolt A korábban vásárolt 
Zöld Híd-emblémás zsákokat 
is elszállítják.

További (KÉK színű) zsá-
kokat az ügyfélszolgálato-
kon, illetve a zsákértékesítő 
partnereknél lehet beszerezni 
átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírása ellenében. Ekkor eze-
kért még nem kell fizetni, az 
ellenértéket az állami tulajdonú 
NHKV Zrt. postai úton számláz-
za ki, mivel ez az ő hatásköre. A 
zsák ára azonos a tavalyival és 
magában foglalja a begyűjtés, 
szállítás és kezelés díját, azaz a 

zsák árának megfi zetésével az 
ügyfelek a többlet szolgáltatás 
díját is megfi zetik. Az ingyenes 
zöld zsákokból a begyűjtéskor 
maximum kettőt visznek el, a 
többlethez megvásárolt kék zsá-
kokat pedig korlátlan számban 
gyűjtik be. 

A vásárolt zsákok átvételé-
hez a törvény szerint a lakossá-
gi ügyfeleknél csekkes fi zetési 
mód esetén olyan csekkszel-
vény bemutatása kell, amely 
tartalmazza az azonosításhoz 
szükséges vevő azonosítót. Nem 
csekkes fi zetési mód esetén a 
számla 3. oldala és az azon talál-
ható vevő azonosító bemutatása 
szükséges. (Ez igazolja a jogos 
igénybevételt és azonosítja az 
utólagos számla kiállításához 
szükséges paramétereket.)

A váci zöldzsák értékesítési 
hely: a Szilassy u. 1-ben Buzá-
si Attiláné vállalkozó, illetve a 
váci ügyfélszolgálat. (Az utóbbi 
a járványhelyzet miatt egyelőre 
zárva tart.)

Kamionnal hozták az építési törmeléket

Kokárdás 
szemétszedés: 
civil akció 
a város 
tisztaságáért

Többéves elmaradást pótoltak 
Alsóvároson a szakemberek

Megújult a kerékpárút 
Vác déli részén

Kedvezőbb zöldhulladék- 
gyűjtési rendszer

Sorra buknak le az illegális hulladéklerakók

Alsóvároson február végén, 
március elején olyan munkákat 
végeztetett el a város, melyeket 
még az előző ciklusban kellett 
volna megcsinálni – írja a Face-
bookon Ferjancsics László alpol-
gármester. 

Az alsóvárosi képviselő szerint 
a Városfejlesztő munkatársai ál-
tal elvégzett munkálatok keretén 

belül megújultak játszóeszközök, 
és tucatszámra vágatták vissza 
közterületi fákat, de a rózsaágyak 
szakszerű takarítása is megtörtént. 

Az éveken át tartó elhanya-
goltság miatt olyan mennyiségű 
ágmennyiséget kellett levágni, 
hogy a kupacokba összehordott 
ágdarabok elhordása hosszabb 
ideig tartott. 

A tavalyi felújításokat köve-
tően a Vác és Sződliget között 
futó Duna-parti kerékpárút egy 
szakaszán újult meg a burkolat. A 
Váctól délre eső szakaszon a Ma-
gyar Közút Nonprofi t Zrt. végezte 
a kerékpárút felújítását a Ligeti 
tó alatti résztől a már majdnem 
sződligeti határvonalnál lévő 
Csuka utca magasságáig.

Az elmúlt évben a váci kerék-
párút-hálózat két legrosszabb 
állapotú, ugyanakkor igen for-
galmas önkormányzati szaka-
szán – a Boronkay iskola alatti, 
illetve az Építők útjánál lévő a 
Felső-Gombás patakon átívelő 
kerékpáros híd utáni, a Buki tóig 
húzódó részen – történt teljes szé-
lességű felújítás. 
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Városi fejlesztések valósulhatnak meg 
a laktanya hasznosításával

Előtérben a városrendezési 
és a szociális témakörök

Nyílt versenytárgyaláson értékesíti a város a volt laktanya területének hetedrészét – erről döntött 
a képviselő-testület nevében eljáró polgármester. A laktanya szinte egészének eladásával a korábbi, 
kormánypárti városvezetés is próbálkozott, azonban nem találtak vevőt.

A márciusban esedékes szakbizottsági és képviselő-testületi ülésekre 
is vonatkoztak a különleges jogrend (veszélyhelyzet) korlátozásai, így 
a döntéshozó grémiumok továbbra sem ülhettek össze. Így ezúttal is a 
polgármesternek kellett meghoznia a város működéséhez elengedhetetlen 
döntéseket. A márciusi döntéshozataloknál jelen voltak az önkormányzat 
alpolgármesterei és részt vett azon a jegyző is. A határozatok tartalmának 
kialakítása előtt Matkovich Ilona most is kikérte a testületi és 
szakbizottsági tagok észrevételeit, javaslatait. 

A Deákváron található egy-
kori Sallai, majd Esze Tamás 
laktanya mintegy 28 hektáros, 
a rendszerváltást követően ki-
ürített területének hasznosítá-
sára az első próbálkozás még 
az első Orbán-kormány idején 
(1998-2002) történt, amikor Vác 
akkori fi deszes országgyűlési 
képviselője azt javasolta, hogy 
mintegy félezer menekültet 
(migránst) helyezzenek el az 
ott lévő épületekbe. 2006-ban 
a volt laktanya területét tulaj-
donba kapta a város. 

Az átadási szerződés értel-
mében csak bizonyos tevékeny-

ségi körökre lehet hasznosítani 
a területet, illetve az értékesí-
tésből befolyt összeget. Jelenleg 
több kisebb bérlési konstrukció 
mellett itt található a Waldorf 
intézmény és egy kézilabda 
akadémia is. 

A terület egy részének el-
adására már 2008-ban is meg-
jelent pályázati kiírás, majd 
2010 után jelentős erőfeszítések 
következtek. Médiabeszámolók 
szerint Fördős Attila akkori 
polgármester már a 2011-es 
évértékelőjében „az egykori 
laktanya értékesítésnek esélyei-
ről derűlátóan nyilatkozott”. A 

fideszes városvezetés folya-
matosan próbálkozott, de a 
területet nem sikerült eladnia. 
Az objektum állapota – annak 
ellenére, hogy évente nettó kö-
zel 11 millióért őrizte egy cég 
– folyamatosan romlott. 

Még a Fördős-éra utolsó hó-
napjában is megjelent egy el-
adási hirdetés, ám akkor sem 
akadt vevő a területre. Annak 
ellenére, hogy a 2019-ben levál-
tott polgármester a testületi ülé-
seken gyakran szólt bizakodóan 
a lehetséges vevők szándékairól.

Most a maximális nyilvános-
ság mellett – országos lapban 

is meghirdetve – értékbecslést 
követően kerül versenytárgya-
lásos pályáztatásra a volt lak-
tanya területének hetedrésze. 
A korábbi városvezetés még 13 
hektárt értékesített volna 825 
milliós induló áron, most a 3 
hektáros terület minimális ára 
352 millió forint.

Értékesítést követően itt 
kereskedelmi, szolgáltató te-
vékenység folytatható majd. 
Az eladásból befolyt összeg 
felhasználása kizárólag városi 
fejlesztésre, például szociális 
vagy kulturális beruházásra 
fordítható. 

 A S Z A K BIZ O T T S Á-
G OK HO Z  KÖ T ŐD Ő  F ŐBB 
DÖNTÉSEK

A polgármester egyetértett 
azon elképzeléssel, hogy az 
EuroVelo6 nemzetközi kerék-
párút váci szakaszán is egységes 
arculatú útirányjelző táblák, jel-
zések legyenek rendszeresítve.

A kormányzati elvonások 
és bevételi korlátozások elle-
nére idén is jut önkormányzati 
forrás az értékes váci épületek 
állagának megvédésére, felújítá-
sára. A korábban meghirdetett 
pályázat elbírálás után most is 
több épületre ad támogatást az 
önkormányzat.

A személyiségi jogok mi-
att korlátozott nyilvánosságú 
előterjesztések között olyan 
kérelmek, kedvezmények sze-
repeltek, melyek az érintettek 
életét, az adott családok boldo-
gulását közvetlenül befolyásol-
ták. A polgármester a szociális 
szempontok fi gyelembevételével 
közszolgáltatási díjkedvezmény 
megadásáról döntött. Négy la-
kásbérlőnek részletfi zetési lehe-
tőséget biztosított a tartozásaik 
rendezésére, továbbá két család 
lakásbérleti jogviszony hosszab-
bítási kérelmének is helyt adott.

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁSKÖRŰ RENDELETEK, 
HATÁROZATOK

Az alsóvárosi temető terüle-
tének fenntartási kötelezettsége 
mindeddig részben önkormány-
zati, részben egyházi feladat volt. 
Az utóbbi kezdeményezésére a jö-
vőben a mintegy 7 hektáros rész 
(nagyjából a ravatalozótól a 2-es 

főút felé eső terület) üzemelteté-
se is átkerül az önkormányzat-
hoz. Az erről szóló, az Alsóvárosi 
Szent Miklós plébániahivatallal 
kötendő szerződés tartalmát is 
elfogadta Matkovich Ilona.

A 2-es főút Sződliget felöli 
mentesítését is szolgálja az az 
új út, melynek nyomvonalát az 
építési szabályzatban módosíta-
ni szükséges, mivel a jelenlegi 
nyomvonal meredek partfalban 
fut. A tescós terület és a Gödöllői 
út közvetlen összekötését szolgá-
ló nyomvonal településrendezési 
tervezésének megindítását hagy-
ta jóvá a polgármester.

Egy másik döntés az alsóvá-
rosi parkolási helyzet enyhíté-
sét szolgálja: a Damjanich téren 
parkolóhelyek létesítése válik 
lehetővé a terv alapján. 

Az önkormányzat a Törökhe-
gyet érintő építési szabályozás 
módosításához beérkező javas-
latok, észrevételek döntő részét 
beépítette az eredeti elképzelé-
sekbe és most ezekkel együtt bo-
csátja ismét partnerségi egyez-
tetésre a HÉSZ módosítását. Cél, 

hogy a lakóparki kezdeménye-
zések ellenében maradjon meg 
a kertvárosias jelleg. A terület 
zsúfoltságát a telkekre eső la-
kásszám csökkentésével is sze-
retnék elérni. A módosítás nem 
csak a Törökhegyre, hanem a 
város más jelentős területeire 
is vonatkoztatva rögzíti, hogy 
a parkolási anomáliák csök-
kentése érdekében új építésű 
lakásonként 2 gépjármű elhe-
lyezését kötelező biztosítani az 
ingatlanon belül.

A Vác és Környéke TDM Non-
profi t Kft-ben az önkormányza-
ton kívül üzletrésszel rendelke-
ző tulajdonosok nyilatkoztak 
értékesítési szándékukról, 
egyben az elővásárlási jogukról 
is lemondtak. Ennek nyomán 
mintegy másfél millió forint 
kifi zetésével az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonába kerül 
a vállalkozás.

A polgármester végül jóvá-
hagyta, hogy a használók kiszol-
gálása érdekében az átadandó 
vízitúra megállóhely épületében 
büfét is lehessen üzemeltetni.

Vác Város Önkormány-
zatának Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló 
9/2012.(III.22.) sz. rendele-
tének 40. § (1) bekezdése 
alapján az alábbi tájékoz-
tatást adom.

Vác Város Polgármeste-
re az alábbi rendeleteket 
alkotta:

- 13/2021. (III.17.) sz. ren-
deletmódosítás – Vác Város 
Helyi Építési Szabályzatá-
ról szóló 30/2017. (XI.24.) 
sz. rendeletről; 

- 14/2021. (III.17.) sz. ren-
deletmódosítás – a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti 
ellátások igénybevételéről 
és a fi zetendő térítési díjak-
ról szóló 11/2021 (II.18.) sz. 
rendeletről,

- 15/2021.(III.22.) ren-
deletmódosítás – a város 
gépjármű elhelyezési fel-
tételeinek elősegítéséről 
szóló 52/2018.(XII.14.) ren-
deletről.

A rendeletek Vác város 
honlapján (vac.hu), a Váci 
Polgármesteri Hivatal hir-
detőtábláján, valamint a 
Jegyzői Kabinet 105. sz. iro-
dájában is megtekinthető.

Vác, 2021. március 22.
dr. Zsidel Szilvia s.k.

jegyző 

Tájékoztató a 
rendeletalkotásokról

Egy Petróczy utcai – csak ön-
tödei munkával helyreállítható 
– dísz öntöttvas lámpaoszlop 
kivételével minden sérült bel-
városi kandeláber felújításra 
került. A jelenlegi városvezetés 
még a kampányban ígérte meg, 
hogy városunk méltatlanul el-
hanyagolt díszeit helyreállítják. 

A Konstantin téren lévő, a 
díszkivilágítást biztosító öntött-

vas oszlopok közül több darab 
különböző okok miatt már hosz-
szú ideje hiányzott, mert megsé-
rültek, eltörtek, vagy kifordultak 
a helyükről. A kandeláberek 
pótlását raktári részdarabok 
felújításával sikerült pótolni a 
város szakembereinek.

A Dóm térről, vagy éppen a 
Kossuth térről hiányzó meg-
sérült darabok egy raktárban 

voltak. Ezeket az új oszlopok 
helyett jelentősen kisebb ösz-
szegért lehetett helyreállítani. 
A Városfejlesztő Kft. munka-
társai által végzett visszahe-
lyezésnél szemcseszórás és 
porfestés került az oszlopokra, 
valamint a mozaiküvegeket 
vágtak bele. 

A vezetékek ismételt bekö-
tését már az ELMŰ végezte el.

Ismét közterületeinket díszítik 
a felújított öntöttvas lámpaoszlopok
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Huszonéves korára világszintű 
céget csinált szabadalmából
Önálló sorozattá fejlődhetnek a Váci Hírnökben azok az írások, amelyekben 
Vácról induló, fi gyelemre méltó, különleges karriereket mutatunk be. Lesznek 
közöttük idősebbek is, de kezdjük egy egészen fi atal, ám már nemzetközi 
mércével mérve is sikeresnek mondható vállalkozóval, Lám Istvánnal, a 
Tresorit cég egyik alapítójával. A leggyorsabban növekedő európai cégek 
listáján 2020-ban a 246. helyet érték el, és elnyerték a Gartner Peer Insights 
Customer Choice 2020 elismerését is.

Nem lesz könnyű elmagyaráz-
ni, hogy mit csinál a Tresorit, de 
ha szép lassan a haladunk előre 
a megértésben, ahogy valójában 
az alapítók is tették, akkor a cikk 
végére talán kiderül, hogy miért 
volt eredményes a csapat máso-
dik körös forrásbevonási akciója 
2018-ban, vagyis miért fektetett 
be 11,5 millió eurót, (több mint 4 
milliárd forintot) a vállalkozásba 
egy befektetői csoport. Azt is jó 
tudni, hogy a Tresorit Budapest 
mellett Zürichben és München-
ben is rendelkezik irodával, 
nagyjából 120-an vannak, és a 
szolgáltatásuk a cégek titkainak 
megőrzését garantálja a felhőben. 
A fiatalabbaknak természetes, 
hogy a dolgok egyre inkább az 
úgynevezett felhőben zajlanak, 
onnan tölthetnek le fi lmeket, ott 
tárolhatják a képeiket, a tananya-
gok is jöhetnek onnan. Nagyban 
is, a gazdaságban, a kormányzati 
munkában is igaz ez. Ma már a 
vállalkozások nem a saját számí-
tógép-parkjukban őrzik a rendkí-
vül értékesek adataikat, hanem 
rábízzák szolgáltatókra, és persze 
olyat keresnek, aki garantálni 
tudja, hogy azokhoz a titkokhoz 
senki nem férhet hozzá. (Egy 
gyógyszer-molekula kifejlesztése 
egymilliárd dollár. Ha a kényes 
adatokat valaki ellophatja, akkor 
a veszteség a gyógyszergyárnak 
az egymilliárd dollár többszöröse 
lehet.)

A Tresorit egy bravúros hú-
zással keltette fel magára fi gyel-
met 2013-ban, amikor már jól 
működött a szolgáltatásuk, de 
csak néhányszázan érdeklődtek 
iránta. Talán kétszáz ingyenes 

feliratkozásig jutottak, és ebből 
az érdektelenségből valahogy ki 
kellett törni.  Lám István felve-
tette egy körtéri lakásban, ahol 
talán tucatnyian is lehettek: ha mi 
tényleg olyan biztosak vagyunk 
a dolgunkban, vagyis abban, 
feltörhetetlen a rendszer, amit 
kínálunk, akkor ajánljunk fel 50 
ezer dollár jutalmat annak, aki 
kinyitja a „széf ajtaját”. Az összeg 
elég nagy volt ahhoz, nagyjából 
15 millió forint, hogy felkeltse a 
kihívásokra éhes egyetemisták 
és hekker-csoportok érdeklődését. 
A legnevesebb egyetemekről, így 
a Stanfordról is bejelentkeztek 
sokan, jelezve, majd ők benyúl-
nak a „széf be”. Senki nem járt 
eredménnyel. Az akcióról még a 
CNN is beszámolt, majd a kudar-
cot vallott jelentkezők elkezdték 
azzal vádolni a Tresoritot, hogy 
ezt a rendszert nem is lehet fel-
törni. Több se kellett a cégnek, 
hiszen éppen ezt az üzenetet akar-
ták világgá kürtölni. 

GYEREKKORI
HOBBIBÓL HIVATÁS 

Lám Istvánt mindig is nagyon 
érdekelte titokfejtés, illetve a 
titkos írások kódolása. 12 éves 
korában kapott egy könyvet a 
mamájától, ahogy valószínűleg 
sok hasonló korú gyerek, de Lám 
István el is készítette a Verne re-
gényben leírt kódfejtőt. Máskor 
azt modellezte, ahogy a spártai 
rúd vastagságát használták tit-
kos kódnak, mert az arra tekert 
szíjon a betűk csak akkor voltak 
összeolvashatóak, ha stimmelt 
a méret. 

Vácott a Petőfi  általános iskola 

mellett laktak, ott is jó tanárai 
voltak. Onnan a Boronkay gimibe 
ment, ahol egyébként nagyapja, 
Szigetvári Mihály évtizedeken 
keresztül tanított. Ott ismerte 
meg a párját, aki azóta már or-
vos. Lényegében együtt mentek 
Pestre, az egyetemre, István azzal 
a tervvel, hogy a kriptográfi ai is-
mereteit itt emelheti magasabb 
szintre. A mérnöki alapszak mel-
lett párhuzamosan belevágott az 
alkalmazott matematika szakba, 
illetve elkezdte az MSC képzést, 
noha még járt az alapszakra. A Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Híradástechnikai 
Tanszékén működött már akkor 
is az Adat- és Rendszerbiztonság 
Laboratórium (CrySyS Lab), ahol 
a professzornak felvetette, szíve-
sen írna tudományos diákköri 
pályázatot a cloud – vagyis felhő 
alapú – tárolás biztonsági rend-
szereinek megteremtéséről. 

A "HÁTSÓ SORBÓL" 
INDULT A CÉG

Akkor még az akadémia kar-
rier izgatta, a tudományos kíván-
csiság hajtotta, eszébe sem jutott, 
hogy ebből akár nemzetközi vál-
lalkozás is lehet. Elolvasott több 
száz cikket, habzsolta az ismere-
teket. Rájött, ez már nem megy 
egyedül, választott maga mellé 
társakat, olyanokat, akik – ahogy 
fogalmazott – okosabbak voltak 
nála. (Azért ebből nem volt túl sok 
akkor az egyetemen.) Olyanokat 
keresett, akik mindig a legjobb 
zárthelyiket írták, és úgy hívták 
magukat, hogy a Hátsó sor, mert 
mindig az utolsó padsorban ültek, 
dolgoztak a külön megbízásaikon. 

Az egyikük egy szerverparkot 
konfi gurált, a másik is saját pro-
jektjén matatott. Nekik vetette 
fel, ki szeretne az általa kitalált 
kihíváson dolgozni. Szakmai 
barátságok születtek, húzták 
egymást egyre feljebb. Aztán 
megalakították a céget.

Annyira belejöttek, hogy 
beadtak egy szabadalmat. (Úgy 
fogalmaz: nálunk az innováció 
a kulcskezelés architektúrájában 
van.) Már kezdtem elveszíteni a 
fonalat, amikor megemlítette, 
hogy a Tresorit kuncsaftjainak 
több milliárd titkosító kulcsuk 
van, annyival dolgozik a rendszer. 
Ezt nyilván nem azért említette, 
hogy még sokkolóbb legyen a kép 
az egész rendszerről, de sejteni 
kezdtem, ennyi kulcs kezelése 
csak nagyon szellemes rendszer-
rel lehet biztonságos.

Az egyetemi kutatásból indult 
startup mára globális sikereket ér 
el, üzleti megoldását több mint tíz-
ezer nagyvállalat és cég használja 
világszerte a biztonságos mun-
kához. Szabadalmaztatott, vég-
pontok közötti titkosításra épülő 
szolgáltatásával a legmagasabb 
szintű biztonságot nyújtja válla-
lati felhasználóinak a felhőalapú 
fájltároláshoz és megosztáshoz, 
az immár százhúsz főt számláló 
biztonságos tárhelyet szolgáltató 
startup.

Lám István, amikor teheti, 
visszajön Vácra, szinte hetente 
találkoznak az egykori gimná-
ziumi osztálytársak. 

Vicsek Ferenc

A Lám István sztori

A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Tisztelgés a szabadságharc emléke előtt

Idén a vírusjárvány miatt szűk körben, rendhagyó körülmények között tartott megemlékezést Vác 
Város Önkormányzata a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából.

A koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel városunkban idén is a szokásostól eltérő 
módon történt emlékezés és főhajtás az 1848-as forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegve. 

Az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 
173. évfordulója alkalmából magas rangú állami 
kitüntetésben részesült több, Váchoz kötődő 
köztiszteletben álló személy is. 

A tiszteletadáson Fehér Zsolt, 
az Emberi Kapcsolatok Bizottsá-
gának elnöke emlékező beszé-
dében felidézte, hogy kutatások 
alapján körülbelül 100 millió a 
kommunizmus áldozatainak 
száma az egész világon. 

Kelet-Közép-Európában az 
éhínségben, kényszermunka-
táborban vagy kivégzés által 
elhunyt áldozatok száma eléri 
az egymilliót, de a rendszer 
áldozata az is, akit börtönbe 
zártak, vallattak, kínoztak, 
megbélyegeztek, akit csoport- 

vagy vallási hovatartozása 
miatt üldöztek. Vagyis min-
denki, akit a szabad cselekvés 
és választás lehetőségétől meg-
fosztottak, testileg és lelkileg 
megnyomorítottak.

Ezt követően Inotay Gergely 
alpolgármester és Fehér Zsolt 
helyezte el az önkormányzat 
kegyeleti koszorúját a Rabte-
mető emléktáblájánál.

A tiszteletadáson közremű-
ködött Horváth Éva Sára nép-
dalénekes és Hostyinszki Máté 
a Madách Gimnázium tanulója.

Ezek helyszíne ugyan hagyo-
mányos módon a Petőfi  Sándor-
ra, illetve Landerer Lajosra emlé-
kező táblánál, továbbá a Kossuth 
téren, a Honvédemlékműnél, 
illetve az alsóvárosi temetőben 
nyugvó honvéd áldozatok sírem-
lékénél volt, ám ezúttal csak a 
város vezetői és a közreműködők 
voltak jelen az eseményeken.

A megemlékező beszédet eb-
ben az évben dr. Molnár Lajos 
korábbi alpolgármester, nyu-
galmazott iskolaigazgató mond-
ta, a kegyelet koszorúit pedig 

Matkovich Ilona polgármester, 
Kiss Zsolt alpolgármester, Inotay 
Gergely alpolgármester, Fehér 
Zsolt bizottsági elnök továbbá 
a média képviselői helyezték el 
az emlékhelyeknél. 

A tisztelgésen közreműköd-
tek a Váci Civitas Szimfonikus 
Zenekar rézfúvósai és a Váci Hu-
szár és Nemzetőr Bandérium, 
énekelt Fieszl Antal Sebestyén.

Az eseményekről készült ösz-
szefoglaló az önkormányzat Fa-
cebook oldalán megtekinthető.

A Magyar Érdemrend tiszti-
kereszt polgári tagozata kitünte-
tésben részesült DR. GLOVICZKI 
ZOLTÁN, az Apor Vilmos Kato-
likus Főiskola (AVKF) rektora; a 
Magyar Érdemrend lovagkereszt 
polgári tagozata kitüntetésben 
részesült WETTSTEIN JÓZSEF, a 
Váci Piarista Rendház házfőnöke 
és BABELLA BALÁZS kajak-kenu 
edző; a Magyar Arany Érdem-

kereszt polgári tagozata kitün-
tetésben részesült UZSALYNÉ 
DR. PÉCSI RITA, az AVKF do-
cense, Harangozó Gyula-díjban 
részesült CSERMELY GYÖRGY 
táncművész, a Váci Jeszenszky 
Balett alapító igazgatója.

A díjazottaknak Vác Város 
Önkormányzata is gratulált az 
elismerésekhez.

Váci kötődésű személyek magas rangú kitüntetéseGYEREKKORI
HOBBIBÓL HIVATÁS 

A "HÁTSÓ SORBÓL" 
INDULT A CÉG
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A kormányzati késlekedés miatt a város önerőből indította a Március 15. tér 10. szám alatti barokk műem-
lék épület tetőszerkezetének felújítását, miután a közbeszerzési munkacsoport az ezzel kapcsolatos közbe-
szerzés kiírásáról döntött március közepén – írja Facebook-oldalán az önkormányzat. 

A zöld házként is ismert egy-
kori piarista székházat az előző 
városvezetői érában szociális 
bérlakásként hasznosították. 
Az épület felújítása évtizedek 
óta húzódik. Egy 2013-as csőtö-
rést követően vált veszélyessé 
az ingatlan állapota, amelyet a 
korábbi vezetés ennek ellenére 
sem rendezett megnyugtatóan.

Az épület a tervek szerint a 
Vác számára megítélt 4 milliár-
dos turizmusfejlesztési projekt 
keretén belül újult volna meg. 
Azonban a 2017-es kormányha-
tározatban rögzített összeget 
négy év alatt sem folyósította 
az állam, miközben egy másik 

állami szerv, a kormányhiva-
tal ezt fi gyelmen kívül hagyva 
százmilliós bírságot helyezett 
kilátásba az épület állapota 
miatt.

A felelős gazdálkodás ré-
szeként, a már közel egymil-
liárd forintnyi bevételkiesést 
és elvonást eredményező kor-
mánydöntések ellenére a város 
saját forrásból, a bérlakások 
eladásából befolyt bevételek-
ből valósítja meg a várhatóan 
több tíz milliós nagyságrendű 
munkálatokat. A város a ha-
sonló bevételeit fejlesztésre és 
fejújításra költi a lapunknak 
küldött tájékoztatás alapján.

Kiírták a közbeszerzést a zöld házzal 
kapcsolatos munkálatokra Matkovich Ilona polgármes-

ter a veszélyhelyzetben kapott 
jogkörében eljárva jóváhagyta 
a váci óvodai beiratkozásokról 
szóló határozati javaslatot. 

Az erről szóló tájékoztató, 
a beiratkozáshoz szükséges 
nyilatkozat, valamint a körzet-
határok utcajegyzéke a vac.hu 

weboldal március 17-i hírének 
mellékletében található.

Szintén ezen hír mellékletét 
képezi a Váci Tankerületi Köz-
pont tájékoztatója a váci isko-
lai beiratkozásokról, illetve az 
illetékes miniszter határozata 
az elektronikus beiratkozás 
lehetőségéről.

A koronavírus-járvány mi-
att bevezetett korlátozások a 
többi közt ellehetetlenítették a 
fogadóórák megtartását, ezért 
a város vezetői online fogadóó-
rát tartottak, azaz az interne-
ten keresztül válaszolták meg 
a lakosság által e-mailben kül-
dött kérdéseket. A városháza 
felhívására több kérdés is ér-
kezett, jellemzően a közétkez-
tetéssel, a parkolással, a Bauer 
utcai bölcsőde megépítésével, 
zöldhulladékgyűjtéssel, vagy 
a kertészeti munkák korábbi 
szerződéseivel kapcsolatban 
szerettek volna információhoz 
jutni. A válaszokat illetékes-
ségi terület szerint válaszolta 
meg Matkovich Ilona polgár-
mester, valamint Kiss Zsolt és 
Inotay Gergely alpolgármester.

Matkovich Ilona polgármes-
ter a Vám utcai óvoda kony-
hájával kapcsolatban érkezett 
kérdésre válaszolva elmond-
ta: a konyha meg lesz építve, 
erre korábban 25 millió forint 

pályázati forrást nyert el az 
önkormányzat, a projektnek 
most zárult a tervezési szaka-
sza. Az óvodai-bölcsődei ellátás 
kapcsán érkező kérdésre vála-
szolva az is elhangzott, hogy az 
évek óta húzódó Bauer utcai 
bölcsőde kivitelezése is hama-
rosan megkezdődhet, amint 
a város aláírja a támogatási 
szerződést a kormánnyal. A 
támogatási szerződés aláírását 
követően a vállalkozónak 12 
hónap alatt kell felépítenie az 
új bölcsődét.

A teljes felvétel visszanéz-
hető az ESTV oldalán, vala-
mint a város hivatalos Face-
book-oldalán. A városvezetés 
megkeresésünkre azt vála-
szolta: a járványhelyzet vé-
géig ilyen formában fognak 
válaszolni a lakossági megke-
resésekre, ezért a kérdéseket 
továbbra is várják a online-
fogadoora@varoshaza.vac.hu 
címre.

Az óvodai és iskolai 
beiratkozásokról

Online fogadóórán válaszolnak 
a lakók kérdéseire

Régóta húzódó problémás ügy 
végére került pont Deákváron. 
Rozmaring Sándor képviselő 
hosszú előkészítést követően 
még tavaly augusztusban ter-
jesztett be a testület elé egy ter-
vezetet, ami a SPAR és a sűrűn 

lakott városrész autótulajdono-
sainak parkolási vitáját célzott 
rendezni. Az üzlet ugyanis azt 
kifogásolta, hogy a lakók ott 
hagyott autói elveszik a parko-
lás lehetőségét a vásárlóktól, a 
lakótelepen élők viszont arra 

hivatkoztak, hogy a felszaporo-
dott gépjárműparknak nem akad 
máshol hely. Az áruház ezért elő-
ször lánccal zárta le a parkolóját 
éjszakára, de az autósok a zöld 
területen keresztülhajtva így is 
elfoglalták a területet.

A terület önkormányzati 
képviselőinek segítségével si-
került kompromisszumos meg-
oldást találni. Felfestések, és új 
táblák kerültek a parkolóba. A 
jelzések jól láthatóan két rész-
re osztják a területet. 30 darab 
parkolót éjjel-nappal korlátlanul 
lehet használni. Az üzlet bejá-
ratához közeli parkolót viszont 
csak a SPAR zárva tartási ide-
jében lehet használni azoknak, 
akik nem vásárolnak. 

Rozmaring Sándor és Tót-
váradi-Nagy Bence képviselők 
arra hívják fel a figyelmet, 
hogy mostantól a szabályta-
lanul parkolókat a Közterü-
let Felügyelet és a rendőrség 
is ellenőrizni fogja, szükség 
esetén pedig bírságot szabnak 
ki, ugyanakkor abban bíznak, 
hogy a megállapodást örömmel 
fogadják a környéken lakók, és 
betartják a szabályokat.

Rendeződött a deákvári SPAR-parkoló ügye
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GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE
H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

Áp
ri

lis

01. E 02. F 03.  G 04. H
05.  I 06.   A 07. B 08.  C 09. D 10. E 11.  F
12.  G 13.  H 14.   I 15. A 16. B 17. C 18. D
19.   E 20.  F 21.  G 22.  H 23. I 24. A 25. B

M
áj

us 26.   C 27. D 28.  E 29.   F 30. G 01. H 02.  I
03. A 04.  B 05. C 06.  D 07. E 08. F 09.  G

A Deákvári Gyógyszertár Vác, Deákvári főtér 30. 0 6 -2 7/ 5 10 - 8 0 5

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

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

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

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

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

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

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

I Alsóvárosi Gyógyszertár Vác, Zöldfa u. 25. 0 6 - 2 7 / 3 1 1 - 1 5 7

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 Jó és rossz történések focistáinknál
Mint ahogyan a világban 

mindenhol, úgy hazánkban és 
sajnos városunkban is megha-
tározó elem lett a focivilágban a 
koronavírus. A Vác FC háza táján 
is felütötte a fejét a járvány, já-
tékosok és a szakmai stáb tagjai 
lettek fertőzöttek. A 74 eszten-
dős szakmai igazgató egészsége 
miatt nagyon sokan aggódtak, 
szerencsére Csank János meste-
redző váci kórházi ápolása ered-
ményes volt. A sorsolás szerint 
március 14-én sorra kerülő baj-
nokit viszont halasztani kellett. 
(A hódmezővásárhelyi ellenfél 
ritka sportszerűséget gyakorolt, 
amikor ebbe beleegyezett.) 

A 10 nap múlva bepótolt mér-
kőzés aztán egyfajta premier is 
volt, mivel a sportági 
szövetség ható-
sági bejárást 
követően a 
zártkapus 
bajnokikra 
megenged-
te, hogy a 
váci klub 
a több éve 
s e m  s o k a t 
e l ő r e h a l a d ó 
stadionfelújítás 
dacára a váci létesít-
ményben rendezze a mérkőzé-
seit. Erre március 24-én sor is 

került, amikor – közel két eszten-
dő után – újra a városi stadion 

gyepére futhatott ki a 
bajnoki pontokért 

csapatunk. (Vác 
FC – Hódme-

zővásárhely 
3-1). Erre a 
győzelem-
r e  s z ü k-
ség is volt, 

mert a mie-
ink továbbra 

is nagy küzdel-
met vívnak a kie-

sés ellen. (A lapzártánk 
előtt lejátszott újabb mérkőzé-
sen: Vác FC - ESMTK 1-2)

Elkeserítő hírt kaptak azon-
ban a váci focipalánták és szü-
leik: egy nemzetközi felmérés 
nyomán – felkészülve a nyáron 
átszervezendő magyar utánpót-
lásképzési rendszerre – a Vác Vá-
ros Labdarúgó SE képzési körül-
ményei csupán a három fokozatú 
besorolás leggyengébb kategóri-
ájába jogosítják a klubot. A „C” 
kategóriába tartozó egyesületek 
a meghatározás szerint „a tehet-
ségesebb gyermekek kiválasztása és 
„feladása” a Tehetségközpontokba”.
A Tehetségközpontok megyén-
ként pár klubot jelentenek, Pest 
megyében ilyen lesz Gödöllőn, 
Monoron és Budaörsön. 

Míg az esztendő első két 
hónapjában kapkodhatták a 
fejüket a váci női kézilabda 
együttesért szorító szurkolók 
a sok esemény miatt, az utób-
bi hetekben különböző okok 
miatt mindössze egy „két baj-
noki között egy kupameccs” 
szendvicset fogyasztott el a 
Váci NKSE. A bajnoki szünet 
viszont örömteli eredményt 
hozot t  a  m ag ya r ké z i l ab -

dasportnak, hiszen a női vá-
logatott – soraiban a váci He-
lembai Fannyval – kiharcolta 
az olimpiai részvételt.  

A VNKSE a kvalifikációs 
torna előtt a pontvadászatban 
sajnos a zsinórban aratott fél-
tucat győzelem után 35-32-es 
vereséget szenvedett az MTK 
ott honában. Ezt követően 
azonban a másodosztá ly ú 

Budaörs vendégeként 33-25-
ös sikerével bejutott a Magyar 
Kupa legjobb nyolc együttese 
közé. A négyes döntőbe jutá-
sért a tervek szerint április 
10-én szombaton este hatkor 
a Fradit látja vendégül a váci 
hölgykoszorú. Végül március 
utolsó vasárnapján újra a baj-
noki pontokért léptek pályára 
a mieink: Váci NKSE – Alba 
Fehérvár 34-27.

Vízilabda 
     – Zajlik az OB II-es                                            
     középszakasz

A bajnoki alapszakasz cso-
portgyőzelme után a minél 
kedvezőbb helyosztós pozí-
cióért zajló három dupla for-
dulós középszakaszban két 
játéknapon van túl a vácia-
kat is felsorakoztató négyes 
csoport. Az első játéknapot 
egy-egy győzelemmel és vere-
séggel abszolválták a mieink: 
Vác VSE – Egri VSC 7-6 és Váci 
VSE – PTE-PEAC 8-12.

Az egriek elleni találko-
zó ellentétes negyedeket és 
nagy csatát hozott. Felváltva 
vezettek a csapatok, majd a 
váciak már 7-3-ra is vezettek. 
Végül izgalmas véghajrában

sikerült egy gólt megtartani 
az előnyből. Ezt követően pi-
henő nélkül, már a következő 
mérkőzésen ismét játszani kel-
lett a VVSE-nek. Ráadásul a 
házigazdák ellen kellett volna 
jó eredményt elérni. Sajnos, 
a fáradtság meglátszott a mi-
einken és sima vereség lett a 
meccs vége.

Március 20-án Mar tfűn 
folytatták a csapatok. A mi-
eink itt is egy-egy győzelmet 
és vereséget könyvelhettek 
e l .  Elő bb a csopor t favor it 
szolnokiaktól kaptak ki nagy 
különbséggel a Kiss Ádámot 
nélkülöző váciak (Invictus 
SC – Vác VSE 15-6), majd nagy 
csatában az utolsó másodper-
cekben dobott góllal nyertek 

az egriek ellen 10-9-re. 
A négy említett mérkőzés 

összesített váci gólszerzői: Kiss 
Ádám dr. és Kollarics Gábor 
6-6; Róth Dániel 5; Binder Sza-
bolcs 4; Haffner Marcell 3; Ág-
necz Bálint és Paupa Bálint 2-2; 
Bártfay Zsolt, Papp Zsombor 
és Vogel Milán 1-1 találattal. 

A középszakasz a tervek 
szerint április 10-én Egerben 
fejeződik be. 

Asztalitenisz 
    – Két győzelem, 
    egy vereség

Az elmúlt hetekben három 
csapatbajnoki fordulóban sze-
repeltek NB II-es pingpongosa-
ink. Mindháromra hazai aszta-
lok mellett került sor. A mérleg: 

két győzelem és egy vereség.
Elsőként az egyik debrece-

ni gárda látogatott Vácra és 
távozott a 11:7-es váci siker 
után lógó orral. Következett 
egy súlyos vereség, hiszen a 
szerencsi együttes simán, 14:4-
re verte a mieinket. Legutóbb 
viszont bravúros sikert értek 
el a mieink, miután 10:8-ra 
legyőzték a dobogóra esélyes 
nyírbátoriakat.

A fenti mérkőzéseken a 
váci győzelmek közül a Lovas 
Dániel, Klucsár Péter páros 2 
győztes meccset mondhat ma-
gáénak. Az egyéni küzdelmek 
során Lovas Dániel 8, Klucsár 
Péter 7, Némann Dávid és Sági 
Bence 3-3, Lovas Péter 2 alka-
lommal nyert.

Kézilabda – Döcögősen halad a bajnokság A Váci NKSE következő sze-
zonra tervezett posztonként i 
teljes játékoskerete:

Kapusok: Bukovszky Anna, 
Csatlós Csenge, Pásztor Bettina 

Átlövők, irányítók: Aron Andrea, 
Ballai Borbála, Bárdy Noémi, Feren-
czy Fruzsina, Hámori Konszuéla, 
Kácsor Gréta, Kuczora Csenge

Beállók: Helembai Fanny, Ko-
valcsik Jázmin és Világos Diána

Balszélső k : Balogh Petra, 
Schatzl Natalie és Szondi Zsófi a

Ismét két, köztiszteletben álló, ismert személyiségét 
vesztett el Vác. Mindkettőjük munkáját városunk ki-
tüntetéssel is elismerte.

Elhunyt Ambrus Tibor vállal-
kozó, a helyi sportélet mecénása, 
az idegenforgalom és váci vendég-
látás ismert és megbecsült sze-
mélyisége. A Remete étterem tu-
lajdonosaként, a kézilabdasport 
kurátoraként, mindig önzetlen, 
segítőkész emberként nagyon 
sokan tisztelték városunkban 
és Vácon kívül is. Tevékenysé-
ge elismeréseként 2007-ben Pro 
Urbe díjat vehetett át.

Elhunyt a két éve szintén 
egyéni Pro Urbe kitüntetéssel 
díjazott Jeszenszky (Jenei) Ist-
ván egykori labdarúgó, edző, a 
váci képviselő-testület korábbi 
önkormányzati képviselője. 
Játékospályafutása befejezé-
se után több alkalommal volt 
a váci csapat trénere, később 
szakosztály vezetője.

Búcsú

VÁCOTT SZÜLETETT 
VÁCI LAKOSOK

Herczeg Márk és Sike Fanni 
gyermeke: Abigél; Lövész Bulcsú 
és Kutyik Ildikó gyermeke: Eliza 
Emma; Urbán László és Kovács 
Klaudia gyermeke: Zalán Bo-
tond; Mészáros András és Kape-
czki Renáta gyermeke: Márk; 
Krecsik Tamás és Hugyecz Dóra 
gyermeke: Panka; Kaldenekker 
Balázs és Pikler Szilvia gyerme-
ke: Botond; Sipos László és Bőgér 
Eszter Rebeka gyermeke: Eszter 
Lana;  Makovics Zoltán és Szo-
hár Noémi gyermeke: Mia Zsely-
ke; Szita Ádám és Szabó Csilla 
gyermeke: Lara; Izsai Tamás és 
Szabó Barbara gyermeke: Lili-
ána; Balogh Attila és Konyha 
Boglárka gyermeke: Bella Bog-
lárka; Tóth Zsolt és Bera Andrea 
gyermeke: Zsolt; Somogyi Ta-
más és Farkas Boglárka gyer-
meke: Tamás Eliot; Megyesán 
Csaba és Farkas Renáta gyer-
meke: Levente; Szabadszállási 
Gábor és Horváth Bettina Dóra 
gyermeke: Bence Noel; Korcsek 
Zsolt és Dobrocsi Nikolett gyer-
meke: Lili;Mika István és Plank 
Gabriella gyermeke: Péter; Sző-
ke András Miklós és Varga Éva 
gyermeke: Zsófi a; Zöldi Gábor és 
Varga Gabriella gyermeke: Bar-
nabás; Tarjányi László és Fodor 
Zsuzsanna gyermeke: Borbála; 
Gombos István Ádám és Tóth 
Gabriella gyermeke: Miron 
Ádám; Görgényi Gergely Zoltán 
és Varga Dóra gyermeke: Bend-
egúz; Nagy István Ferenc és 
Bódis Szilvia Márta gyermeke: 
Bianka Anna; Reményi András 
és Szabó Hajnalka gyermeke: 
Dóra; Halmágyi Roland és Sza-
bó Dorottya gyermeke: Olivér; 
Jámbor Ervin és Balla Viktória 
gyermeke: Milán; Varga Ferenc 
és Franyó Nikoletta gyermeke: 
Dominik; Cserni Attila és Kövi 
Ibolya Kitti gyermeke: Ádám 
Attila; Nagy Zoltán és Matolcsi 
Katalin gyermeke: Zénó Zoltán; 
Bányavári Attila és Bori Katalin 
Ildikó gyermeke: Botond Balázs; 

Bacsa Péter és Misnyovszki Rita 
gyermeke: Zalán; Hollós Kriszti-
án és Bödör Barbara gyermeke: 
Boróka Zorka; Fülöp Sándor és 
Nagy Adriána gyermeke: Ábel; 
Csukárdi Zoltán és Mester Do-
minika gyermeke: Jázmina 
Amira

HÁZASSÁGOT 
KÖTÖTT VÁCIAK

Szakszik Ákos Miklós és Ta-
kács Zsuzsanna; Kiss Tamás és 
Juhász Flóra; Bogdán Zoltán és 
Belák Katalin; Mező László és 
Remes Anita Katalin; Farkas 
Gyula és Zima Alexandra; Pál 
Lajos Zoltán és Kovács Szilvia; 
Kőhegyi Gábor és Héger Zita 
Ágnes; Mrena Gábor és Bagi 
Erzsébet; Horváth Viktor és 
Kerekes Jennifer; Smál-Szilaj 
Gábor és Domonyi Krisztina; 
Töreky Milán és Hájas Orsolya 
Bettina; Fejér Ágoston Áron és 
Tóth Petra; Toldi Zoltán és Ku-
binyi Anett

ELHUNYTAK

Tajti Gyula /1952/; Mravik Já-
nosné sz: Fricz Mónika /1967/; 
Hajduk Károlyné sz: Pisák 
Klára /1937/; Király Béla Géza 
/1943/; Tóth Attila /1965/; Katu-
lin Elemér /1941/; Biró Józsefné 
sz: Pálinkás Julianna /1932/; 
Adamcsek László /1932/; Temes-
vári Gábor Ferenc /1945/; Kiss 
Lajosné sz: Simon Magdolna 
Margit /1933/ 

A 11. héten 11, a 12. héten 14 
váci személy hunyt el városunk-
ban.

A kegyeleti jogok fi gyelem-
bevételével március második 
felétől csak azoknak az elhuny-
taknak az adatait közöljük, 
akiknél az elhunyt hozzátarto-
zója nyilatkozatával hozzájárult 
a nyilvánosságra hozatalhoz. A 
többi elhunyt esetében össze-
sített statisztikai adat közlése 
lehetséges csak.


