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Kiszervezés helyett végre 
saját eszközökkel gondozzák a városi fákat

FELÚJÍTÁS BÉRLAKÁSOK KÖLTSÉGVETÉS PORTRÉ
Megújul a Szent István tér, a 
megvalósításhoz várják a váciak 
javaslatait.

A kormányzat i elvonások ellenére 
is bőven jut városfejlesztésre az el-
fogadott büdzsé alapján.

Így indítaná újra a helyi turizmust 
az ország egyik legjobb idegenve-
zetője.

Sok régi bérlő él a lehetőséggel, az 
új vezetés felelős vagyongazdálko-
dásba kezdett.

Részletek a 4. oldalon
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Megújul a Szent István tér Békességet Vácnak!
Sajtótájékoztatón jelentette be Matkovich Ilona polgármester, hogy nem csupán felújításra kerül, ha-
nem új arculattal megújul a Szent István tér.

A sokak által Márvány térként 
ismert terület városunk egyik 
legforgalmasabb tere, a belvá-
ros központja. A polgármester 
bejelentése szerint a régóta elha-
nyagolt állapotú tér átalakítása 
után igazi közösségi helyszín 
jöhet majd létre. Facebook-cso-
portot indítottak, ahol folyamatos 
tájékoztatást adnak a munkákról, 
illetve az ott található kérdőív 
kitöltésével, véleménnyel, javas-
lattal bárki segítheti a megújulási 
folyamatot. De van mód arra is, 
hogy az e célra nyitott bankszám-
lára a polgárok a projekt meg-
valósítását segítő befi zetéseket 
tegyenek.

Meláth Attila baptista lelkész 
felelevenítette a tavaly augusz-
tus 20-án elmondott ünnepi 
beszédét, amelyben felvetette, 
hogy társadalmi összefogással 
Szent Istvánhoz méltó állapotba 
szükséges hozni az államalapító 
királyunkról elnevezett váci teret. 
Örömét fejezte ki, hogy ezt a pol-
gári kezdeményezést a város is 
támogatja és biztatott mindenkit, 
hogy minél többen kapcsolódja-

nak be a megvalósításba.
Inotay Gergely alpolgármester 

emlékeztetett rá, hogy nem ez az 
első olyan próbálkozása a jelen-
legi városvezetésnek a közösségi 
élet fejlesztésére. Mint mondta, 
ez nem elsősorban pénzkérdés. 
Várják a fi atalok bekapcsolódását, 
akár a gyakorlati képzés, akár a 
közösségi szolgálatok keretében. 
Természetesen a város számít a 
civilek közreműködésére, akár 
anyagi támogatásról, eszköz, 
anyag, vagy egyéb felajánlás 
formájában. Az alpolgármester 
az ügy iránt máris nagy össze-
fogási szándékot, segítőkészséget 
tapasztalt, így bízik abban, hogy 
széles támogatói kör hoz majd 
létre egy sok örömet szerző kö-
zösségi teret a városban.

Az adományokat a „Szent Ist-
ván tér felújítása alszámlára” vár-
ják: 11742094-15395429-10410008, 
a kezdeményezés számára létre-
hozott Facebook-csoport pedig 
Megújul a Márvány tér! néven 
érhető el. Véleményeket, javas-
latokat a marvanyter@varoshaza.
vac.hu címre is várnak.

Johann Sebastian Bach számomra legkedvesebb egyházi kantátája a Brich dem Hungrigen dein 
Brot kezdetű. Az 1726-ban komponált mű eredetije Izajás próféta könyvében olvasható, s így szól: 

„Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan 
bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát! 
Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, 
öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és 
a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded.”

Most nagyböjtben egészen 
elgondolkodtatóak a prófétai 
intelmek. S ha még a 2020/21-es 
év rendkívüliségét is hozzáve-
szem, mindennél aktuálisab-
bak is. Hívő ember számára a 
nagyböjt nem pusztán a farsang 
végét jelenti, hanem mély meg-
tisztulást, készülődést a húsvéti 
ünnepkörre. Magába fordulást, 
lelkiismeret-vizsgálatot. Azt hi-
szem, e tükör nem csak a vallá-
sosok sajátja. Minden jó érzésű 
ember kell, hogy időről-időre 
önvizsgálatot tartson, s ember-
ségét mérlegre tegye. Válságos 
időkben mindez emberi köte-
lessége is. Mert hiába a szép 
szavak, a talmi vallásosság; a 
kereszténység, s egyben a ne-
mes emberség tettekben mér-
hető, nem szólamokban. 

Sok – a közelmúltban volt – tör-
ténés jut mindezekről eszembe. 
Mennyi emberséget, igaz ke-
reszténységet láttunk, olvas-
tunk, hallottunk a városban, 
a helyi sajtóban, közösségi 
oldalak városi csoportjaiban. 
Karácsony előtt példa nélküli 
gyűjtőakció zajlott Vácott, sok 

rászoruló család jutott jelentős 
mennyiségű tartós élelmiszer-
hez. De lakosaink az ünnep 
szebbé tételében is segítettek 
ajándékok, cipősdobozokba rej-
tett meglepetések, szaloncukor, 
s megannyi más formában. A 
nagy hideg is összefogást ková-
csolt: a Naszály-hegyen egy idős 
pár kis híján leégett házában 
segítettek civilek, s a Városfej-
lesztő Kft.; másutt tüzelővel 
ugyancsak váci lakók oldották 
meg szépkorú lakótársunk 
gondjait. Egy meglehetősen 
nehéz helyzetben lévő, súlyos 
beteg polgártársunk lakhatása 
került veszélybe, rengeteg kéz 
és szív fogott össze –a gondok 
megoldódtak. Sokak reménye, 
hogy a pandémia életre hívta 
Jószomszéd hálózat – mely közel 
2000 tagot számlál –a veszély-
helyzet múltával is tovább él, 
segít, dolgozik a váciakért. 

A kört pedig szélesebbre 
nyitotta Meláth Attila baptis-
ta lelkész úr tavaly augusztus 
20-i ünnepi beszédének kissé 
szokatlan befejezésével, mely-
ben a Szent István tér felújítását 

megcélozva széleskörű városi 
összefogást sürgetett. Elindult 
a tervezés, az igények, ötletek 
felmérése, a leendő új köztér 
arculatának kialakítása. A most 
elfogadott költségvetésünkben 
tízmilliós összeget különítet-
tünk el erre a feladatra. S várjuk 
az önzetlen támogatók felaján-
lását is. 

Nagyböjt van, és veszély-
helyzet. Az előbbi sokéves ha-
gyomány. Azutóbbi az elmúlt 
szűk év sajátja, így rutinunk 
sincs benne, sajnos nem látjuk 
a végét sem. Sokan kerültek 
nehéz helyzetbe, elvesztették 
munkahelyüket, vállalkozásuk 
ellehetetlenült. A kezdetben ke-
vésbé súlyosnak tűnő kór sok 
(ismert) váci barátunk életét 
vette el. Fájdalmas veszteségek 
minden területen.

Nagyböjt van, s az ember 
magába tekint, újfent mérleg-
re téve tetteit, szavait, gondo-
latait. Ma – mikor a passzivitás 
okán korlátozottak cselekvési 
lehetőségeink – a szavak ereje 
megnő. Cseppet sem mindegy, 
hogy a kimondott szó bátorít 

vagy biztat, vagy inkább bánt, 
bomlaszt. A szokásosnál töb-
bet időzve közösségi felületeken 
tapasztalom ezt is, azt is. És so-
sem felejtem el megállapítani: 
előbbi épít, utóbbi rombol. Nem 
csupán a lelket, a kedélyeket, 
hanem közös életterünket is. 
A várost, ami bennünket első-
sorban összeköt. Azt kívánom a 
kedves olvasónak e 40 napban 
s persze utána is: építsük föl 
újra szeretett közösségünket, 
segítsük rászorultjainkat, az 
időseket, a sokgyermekeseket, 
a legszegényebbeket. Kinek 
szóval, kinek tettekkel, igénye 
szerint. Állítsuk talpra közösen 
Vácot – hiszem, hogy közösen 
sikerülhet! 

Ebben bízva kívánok áldott 
húsvétot mindenkinek, re-
ménykedve, hogy a feltámadás 
ünnepe meghozza türelmünk 
gyümölcsét is: a fokozatos, de 
immár tartós nyitást, az élet 
visszatértét a 2020. március 
előtti – mondhatom így – ke-
gyelmi állapotba. 

Inotay Gergely
alpolgármester

„Történelmi léptékű Vác tá-
mogatása, hiszen ilyen mértékű, 
összesen 4 milliárd forint értékű 
támogatást Vác városa közpon-
ti kormányzati támogatásként 
még soha nem kapott…”  - erről 
Rétvári Bence, a térség képvi-
selője beszélt még 2017-ben a 
Parlamentben. 

A támogatást a város azóta 
sem kapta meg. Pedig az előző 
vezetés alatti előkészítési le-
maradást a jelenlegi városve-
zetés behozta: a tervek mellett 
a szükséges dokumentációkat 
is elkészítették, továbbították, 
konstruktív, szakmai egyez-

tetéseken vettek részt a Mi-
niszterelnöki Kabinetiroda 
alá tartozó Magyar Turiszti-
kai Ügynökséggel, a projek-
ttel kapcsolatos valamennyi 
kérdést megválaszolták.

Bár több olyan híresztelés 
is napvilágot látott, hogy a 4 
milliárdos támogatást nem a 
város, hanem az egyház kapja 
meg, a hatályos kormányren-
deletek alapján egyértelmű, 
hogy két külön forrásról van 
szó. Rétvári Bence korábban 
ugyanis leszögezte, a város 
épített örökségének megújí-
tására kapja Vác az összeget:

„Vác barokk belvárosa min-
denki számára szemet gyönyör-
ködtető, de fontos, hogy minél 
jobb állapotban őrizzük ezt meg. 
Erre 3 milliárd forintot biztosít 
a kormány, és nyilván ennek 
a fejlesztési költsége helyett a 
város még más, erre fordított 
pénzekkel más fejlesztéseket tud 
megvalósítani. A múzeumi ne-
gyed létrehozatalára pedig 1 mil-
liárd forintot adott a kormány.” 

Politikai beállítottságtól 
függet lenül érdemes lehet 
hinni a térség kormánypárti 
országgyűlési képviselőjének, 
aki alig egy évvel később is 

megerősítette az általa képvi-
selt kormányzati álláspontot:

„Szintén fontos a dunakanya-
ri kiemelt turisztikai fejlesztés, 
amely Vác barokk belvárosának 
megújítására 3 milliárd forintot, 
Múzeumi Negyedre 1 milliárd 
forintot (…) tartalmaz. ”

A projekttel kapcsolatban 
jelenleg arra vár a város veze-
tése – immáron több hónapja  

–, hogy megnyissák a 3+1 milli-
árd forintos keretet, amelyből 
többek között a részletes meg-
valósíthatósági tanulmányt is 
el kell készíteni.

Rétvári Bence: Vác városa kapta 
a turizmusfejlesztési 4 milliárdot



4 | VÁCI HÍRNÖK | | VÁCI HÍRNÖK | 5Fókuszban Hírek

Új emelőkosaras autót vásárolt Vác 

Újabb, több tízmilliós kiesés a kormánydöntés miatt Lokálpatrióta vállalkozások segítik városunkat

Folyamatosan zajlanak a zöldterület-fenntartási munkálatok a város frekventáltabb részein, a felada-
tokat a város nemrég vásárolt céleszközei, a daruskocsi és az ágdaráló segítségével végzik.

Több, részben a válságban érintett területhez tartozó cég számára a kormány a koronavírusra hivatkoz-
va elengedte az önkormányzati ingatlanok február és június közötti bérleti díját. A döntés jól illeszkedik 
a válságkezelést az önkormányzatokra hárító kormányzati döntések sorába. A februári kormányrendelet 
újabb több millió forintos kiesést jelent a gépjárműadó elvételével, az iparűzési adó elvonással, a parko-
lás ingyenessé tételével eddig összesen kieső, közel egymilliárd forint mellett.

A lakossági panaszok nyomán 
felhalmozódott hibajegyek is mu-
tatják, milyen régi probléma oldó-
dik meg például Vác lakótelepein 
is azzal, hogy jelentős mennyiségű 
közterületi fa visszavágását kezd-
ték meg. Kiss Zsolt alpolgármester 
szerint több esztendős elhanya-
goltságot orvosolnak pár hét in-
tenzív, szervezett munkavégzéssel.

A fák állapota, a lombozat és a 
gallyak túlburjánzása miatt sokan 
panaszkodnak amiatt, hogy épü-
lethomlokzatokat, lakásablakokat, 
tetőket veszélyeztetnek a vissza-
vágatlan gallyak, veszélyesek az 
elöregedett, beteg fák, vagy éppen 
nem jut elég fény a lakásukba. A 
Földváry téri lakótelepen mintegy 
80 fa szükséges kezelése valósul 
meg egyrészt a most vásárolt 
kosaras daruskocsi segítségével, 
másrészt a tavaly beszerzett ág-
daráló gyors munkájával.

 Januárban érkezett az új 
emelőkosaras kocsi

Saját eszközzel, gyorsabban, 
olcsóbban végezhetők el a mun-
kálatok – ezzel indokolták az 
emelőkosaras autó január vé-

gén tartott főtéri bemutatóján 
az újabb beszerzést Vác vezetői 
és a városüzemeltetésért felelős 
cég munkatársa.

Az átláthatóság jegyében is-
mét egy nyílt pályáztatás hoz-
ta meg eredményét. Mint azt 
a bemutató sajtótájékoztatón 
Matkovich Ilona elmondta: az 
új szerzeménnyel együtt mint-
egy 20 millió forintos fejlesztés 
valósult meg Váci Városfejlesz-
tő Kft. gépparkjában. A polgár-
mester ismertette, hogy eddig 

szükség esetén komoly pénzeket 
felemésztő áron kellett bérelni 
ilyen daruskocsit. Mostantól 
viszont már azonnal bevethető 
a munkagép, így gyorsan meg-
oldhatók a felmerülő problémák.

A jármű a városban megtalál-
ható és esetenként veszélyessé 
vált fakoronák metszése, galy-
lyazása mellett intézmények 
homlokzat vizsgálatára, tisztítási, 
kémények ellenőrzési feladataira 
is alkalmas, de a használható lesz 
majd közvilágítás javítására, ma-

A rendelet azokra a vállal-
kozásokra terjed ki, amelyek 
az ott meghatározott tevé-
kenységi köröket (így például 
vendéglátást, italszolgáltatást, 
sportképzést, előadó-művésze-
tet, testedzési szolgáltatást, vagy 
utazásszervezést) végeznek. Az 
önkormányzattal ezúttal sem 
egyeztetett a kormány. Az első 
bejelentés alapján még csak a 
vendéglátóipari egységeknek, 
az éttermeknek, a kávézóknak, 
illetve a konditermeknek kellett 

elengedni a bérleti díjakat. 
Ezzel kapcsolatban Vác Vá-

ros Önkormányzata a Face-
book-oldalán azt írta:

„Városunk lehetőségeihez mér-
ten eddig is segítette a kormányza-
ti t ilalmak bevezetése miatt nehéz 
helyzetbe került helyi vállalkozá-
sokat, így tavaly jelentős díjked-
vezményeket adott a bérlőknek.”

A bejelentést azért üdvözöl-
ték, mert az újabb forráselvonás 
most legalább azok megsegítését 

szolgálja, akik valóban kárval-
lottjai a kormányzati tilalmak-
nak:

„A döntés egy év után lega-
lább részben segít a bajba jutott 
vállalkozásokon, így azokon is, 
amelyek itt Vácon működnek. A 
városunknak összesen több mint 
400 milliós kiesést hozó iparűzé-
si adó elvonással, a parkolás 
ingyenessé tételével és a gépjár-
műadó elvételével ellentétben ez 
a döntés valóban a kormányzati 
tilalmak károsultjairól, az érde-

mi válságkezelésről szól.”

A közlemény úgy zárul:
„A kormányzat i korlátozások 

károsultjaként Vác Város Önkor-
mányzata abban bízik, hogy a 
járványhelyzetre hivatkozva be-
vezetett, részben luxusberuházá-
sokra át irányított kormányzat i 
megszorító intézkedések miatt i 
több mint félmilliárd forintos kie-
sésnek a miniszterelnök által ígért 
megvizsgálása, majd a kompen-
zációja is megtörténik.”

Mint ismert, a kormány a 
korábban meghozott adóelvo-
nási intézkedésein túl, a kis- 
és középvállalkozások önkor-
mányzatoknak befizetendő 
helyi iparűzési adóját megfe-
lezte. Ez – számítások szerint 

– várhatóan mintegy 400 millió 
forintos bevételkiesést is jelent-
het városunknak. (Ehhez jön 
még, hogy a gépjárműadó teljes 
elvonása, a reklámadó kiesése 
további 130 millióval kurtítja 
meg a város 2021-es bevételeit.)

Az eddigi 2%-os adómérték 
1%-ra történő csökkentése kap-

csán több vállalkozó jelezte 
a városvezetés felé, hogy ők 
szívesen fi zetnék továbbra is 
az eddigi mértékű iparűzési 
adót, ezzel is segítve a várost. 
Ezen lokálpatrióta érzelmű 
vállalkozók számára a város 
adóügyi szakemberei egyszerű 
megoldást javasoltak. A felező 
adóra való áttéréshez február 
végéig egy nyilatkozatban kel-
lett az adóhatóságnál jelezni azt 
az igényt, hogy a vállalkozó 
csak 1%-is adót kíván megfi-
zetni. Amennyiben ezt a nyi-
latkozatot az érintett nem tette 
meg, akkor továbbra is a 2%-os 

iparűzési adójával segíti Vác 
fejlődését.

A város vezetése megköszöni 
mindazoknak, akik átérezve 
a központi elvonások okozta 
nehézségeket, az adófi zetésük 
változatlanul hagyásával is 
tesznek Vácért. A köszöneten 
túl a tervek szerint – ameny-
nyiben az érintett vállalkozás 
felmentést ad az adótitok alól 
és hozzájárul a közléshez – az 
önkormányzat nyilvánosságra 
hozza azon helyi vállalkozók, 
cégek nevét, akik továbbra is a 
teljes adót fi zetik be a városnak.

Csökkentették 
a tisztségviselők 
javadalmazását

A ESTV Híradójában el-
hangzottak alapján a váci 
alpolgármesterek, képvi-
selők és bizottsági tagok ja-
vadalmazása nem éri el az 
előző önkormányzati ciklus 
összegeit.

A helyi televíziónak a Vá-
rosháza arról adott tájékoz-
tatást, hogy az elmúlt évhez 
hasonlóan idén sem emel-
kednek az önkormányzati 
tisztségviselők, képviselők és 
külsős bizottsági tagok tiszte-
letdíjai. A váci városvezetés 

– számos településsel ellentét-
ben – nem szavazott meg ma-
gának év végi jutalmat sem. 
Továbbra is ragaszkodnak a 
takarékosság politikájához, 
amelynek jegyében az előző 
ciklushoz képest csökkentet-
ték az ezirányú kiadásokat.

Elhangzott az is, hogy a 
korábbi gyakorlattól eltérő-
en jelenleg már nincs olyan 
képviselő, aki négyszázezer 
forint díjazást vesz fel és 
olyan alpolgármester sem, 
aki egymillió forintot vihet 
haza. A váci tiszteletdíjak 
jóval alacsonyabbak, mint 
például a kormánypárti 
vezetésű Dunakeszin, ahol 
szintén két főállású és egy 
társadalmi megbízatású 
alpolgármester segíti a pol-
gármester munkáját. Emlé-
keztettek továbbá arra is: az 
előző, többszázmilliós tarto-
zást és kifi zetetlen számlákat 
felhalmozó városvezetés ide-
jén az akkori egyik alpolgár-
mester és az egyik bizottsági 
elnök bizonyítottan törvény-
telenül vett fel több millióra 
rúgó közpénzeket felügyelő 
bizottsági megbízásért. Ezt a 
gyakorlatot is megszüntették 
és felkérték az érintetteket 
a jogtalanul felvett pénzek 
visszafi zetésére. Ez azonban 
máig egyetlen fi llér erejéig 
sem történt meg.

Uniós, önkormányzati, alapítványi 
és szakszövetségi forrásból

Többen jelezték, hogy a teljes adót fi zetnék

Finisben a csónakház

Online sajtótájékoztatón is-
mertették hazánk közép-dunai 
szakaszának komplex vízi turiz-
mus fejlesztését célzó beruházás-
sorának megvalósult jellemzőit. 
Az eseményen Schmidt Gábor, a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
elnöke, Baráth Gergely, az Ak-
tív- és Ökoturisztikai Fejlesztési 
Központ ügyvezetője és Nyikos 
András projektvezető számolt be 
a mintegy 800 millió forintos és 
15 vízitúra megállóhelyet érintő, 
részben uniós forrásból megva-
lósuló VEKOP-pályázat megva-
lósításáról.

A tájékoztató során elhang-
zott: a Széchenyi 2020 program 
keretében kialakított újépítésű, 
illetve felújított vízitúraállomások 
átadására tavasszal kerülhet sor 
és a remények szerint a szabadtéri 
idényben már a vírushelyzet is 
megengedi, hogy a sportolók és 
túrázók használatba vegyék.

A sportági szakszövetség elnö-
ke kiemelten szólt a Vácon meg-
valósult, széles összefogással és 
jelentős önkormányzati forrás 
bevonásával létrejött beruházás 
fontosságáról. Mint azt Schmidt 
Gábor kiemelte: a váci összefogás 

jó példa, amely motorja lehet a 
térség vízi turizmusának. 

A beruházáshoz szükséges for-
rásokat eredetileg 100%-ban biz-
tosították volna. Az épület közel 
288 millió forintba került, ennek 
végül kevesebb, mint fele volt az 
uniós forrás. Ehhez szövetségi és 
alapítványi hozzájárulás mellett 
az önkormányzat mintegy 51 és fél 
millió forintot biztosított, illetve 
további költségeket jelent a város 
számára az infrastruktúra és a 
környezet kialakítása. Ezen felül 
évente a város 5,3 millióval járul 
majd hozzá az üzemeltetéshez. 

Gőzerővel dolgoznak a város nemrég vásárolt céleszközei

gasban lévő elektromos munkák 
elvégzésére, zászlózásra, illetve 
ünnepi dekorációk felhelyezésére.

A Nissan Cabstar gyártmányú 
kisteherautón egy Multitel ALU 
222 típusú felépítmény helyezke-
dik el, amelynek legnagyobb mun-
kamagassága 22m, maximális 
oldalkinyúlása 9 m és 12 m között 
változik, terheléstől függően (80-
200kg). Az 1m2 alapterületű kosár 
lehetőséget ad az 1 személy és az 
általa használt munkaeszközök 
biztonságos elhelyezésére 200 kg-
ig. A szerelőkosár a gépjárműről 
és a kosárból is vezérelhető, for-
dulási sugara mindkét irányban 
60°, ezáltal a gépjármű mozgatása 
nélkül is könnyen elérhető a mun-
katerület, a teljes gém 2x180° -ban 
forgatható. A felépítmény további 
előnye, hogy az utakon való mun-
kavégzés során a munkavégzéssel 
ellentétes sávba sem a gém, sem a 
talpaló nem nyúlik ki, ezáltal nem 
akadályozza a közlekedést. Meg-
felelő talpalással egyenletlen és 
érzékeny talajon is optimálisan és 
könnyen lehet dolgozni a járművel.
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Sok régi bérlő él a lehetőséggel 

Belváros: a rend érdekében újabb kamerák fi gyelik a behajtókat

Közvilágítás: 
megtörtént az átállás

A csaknem egy évtizeden át 
elhanyagolt bérlakásvagyon 
rendbetételének része az is, 
hogy pályázatokon olyan bér-
lőket keresnek, akik megbecsü-
lik a várostól kapott ingatlant. 
Nyílt pályáztatást követően 
márciustól négy, korábban 
üresen álló önkormányzati la-
kásnak lesz új bérlője. A tavaly 
meghirdetett lehetőséggel élve 
négyen vásárolták meg a régi, 
tisztességesen fi zető bérlők kö-
zül az önkormányzati tulajdonú 
bérlakásukat. Olyanok azonban 
több mint húszan vannak, akik 

már jelezték vételi szándékukat 
a várostól legalább öt éve bé-
relt otthonukkal kapcsolatban, 
de az ő esetükben még tart az 
eljárás. Az előző városvezetés 
is értékesített lakásokat, 2018 
augusztusától négy lakás került 
magánkézbe. 

A lakásállományt az új ve-
zetés megdöbbentő állapotban 
találta 2019 végi megválasztása 
után; több ingatlan jelentősen 
leromlott állapotba került az 
évek alatt. Ráadásul a bérlők 
által felhalmozott, százmillió 
forintot közelítő adósságállo-

mány a lakások közel harmadát 
terheli, miközben a végrehajtá-
sokat esetenként kilenc éves 
késéssel, csupán a leváltása 
előtt nem sokkal indította el a 
régi vezetés.

Volt olyan lakó, aki 2007 óta 
nem fizetett az önkormány-
zatnak, pedig egy szociális 
bérlakás esetében az összeg 
jóval alacsonyabb, mint a pia-
ci bérleti díj, átlagos 10-15 ezer 
forint havonta. Vannak 2-5 ezer 
forintos havi bérleti díjak is. A 
legnagyobb adós 3 millió forint 
feletti összeggel tartozott tavaly 
év elején a városnak.

Inotay Gergely alpolgármes-
ter a Váci Hírnök lakásállo-
mánnyal kapcsolatos kérdésére 
azt mondta: „Az átgondolt lakás-
gazdálkodás jegyében segítjük a 
t isztességes, régi bérlőket ottho-
nuk megvásárlásában, a rosszabb 
állapotban levő ingatlanokat pe-
dig a lehető legnagyobb nyíltság 
mellett érvényesítjük. Mindent 
megteszünk azért, hogy a jövőben 
a lakásállomány fejlődése mel-
lett lehetőség se legyen a jövőben 
milliós tartozás felhalmozására.”

Ahogyan a városvezetés szep-
temberben jelezte: eredményes 
működés esetén további rend-
számfelismerő kamerákat helyez-
nek ki a Belváros frekventált be-
hajtási „kapuihoz”, ellenőrizendő a 
korlátozott övezeteket használók 
jogosultságát.

Tavaly ősszel lépett működésbe 
az a két-két kamera, amely a Már-
cius 15. tér déli és északi végében 
ellenőrzi: betartja-e a területre 
behajtó autós az érvényes kor-
látozásokat. A tapasztalatokról 
Ferjancsics László (Összefogás 
Vácért) elmondta: rendet ígértek 

a korábban problémákat okozó 
területen is. A megoldás fontos ré-
sze a korlátozott övezetekbe való 
behajtások és az ott parkolások 
korrekt és állandó ellenőrzése. Az 
alpolgármester kiemelte: Jess Kin-
ga (Összefogás Vácért) belvárosi 
képviselő által javasolt új rendszer 
bevált, az áthajtások és a parkoló 
autók száma jelentősen csökkent, 
valamint a korábbinál kisebb a 
fenntartási és az üzemeltetési 
költség.

A rendszer februárban tovább 
bővült, kamerák kerültek az eddig 
sok gondot okozó süllyedő osz-
lopos megoldás helyett a Görgey 
utcában a postához, az Eötvös 
utca Széchenyi utcai torkolatához, 
továbbá az Eszterházy utca Duna 
felé eső végéhez.

A rendszer működési elvéről 
Szeri Mihály, a Közterület-Fel-
ügyelet vezetője elmondta: a ka-
merák leolvassák a rendszámot 
a be- és kilépésnél, majd a telepí-
tett háttér informatika összeveti 
a kapott adatokat az engedéllyel 
rendelkező gépjárművek listá-
jával. Ha nincs egyezés, vagy az 
övezetekben a megengedettnél to-
vább tartózkodik a jármű, akkor 
azonnal megindul a bírságolási 
folyamat.

„Az újabb pontokon a süllyedőka-
pus bóják nem fognak már működni, 
tehát balesetveszélyes fi zikai akadá-
lyok már nem lesznek. Természetesen 
közúti jelzőtáblákkal hívjuk fel a 
gépjárművezetők figyelmét a kor-
látozott behajtásra.” – tájékoztatott 
Szeri Mihály.

Közel két hónappal a szerződé-
ses határidő vége előtt a szakembe-
rek Vác közvilágítását átállították 
a naptár általi saccolás helyett a 
valós fényviszonyokon alapuló 
fel- és lekapcsolási rendszerre.

Mint arról korábban már hírt 
adtunk, a budapesti tapasztala-
tokkal továbbfejlesztett Esthajnal 
rendszer bevezetése városunkban 
több évtizedes problémát old meg. 
Már az előző városvezetésnek 
javasolta képviselőként Ferjan-
csics László, hogy a hajnalban és 
alkonyatkor a 10-15 perc baleset-
veszélyt okozó általános sötétséget 
szüntessék meg úgy, hogy ne egy 
előre meghatározott automatikus 
fel- és lekapcsolás szerint történjen 
a világító testek vezérlése.

Akkor ezt nem támogatták az 
azóta leváltott kormánypártiak, 
ám a választáson kétharmados 
testületi többséget szerző Összefo-
gás Vácért képviselői tavaly forrást 
biztosítottak a megvalósításhoz, 
a polgármester aláírta a kivitele-
zési szerződést. A megbízott cég 
hatékony munkával lecserélte a 
szükséges alkatrészeket, így feb-
ruár elejétől már nem kell reggel 
és este is sötétben közlekedniük 
a váciaknak. 



8 | VÁCI HÍRNÖK | | VÁCI HÍRNÖK | 9Döntések Döntések / Impresszum

Döntések a költségvetésről, ingatlanokról, 
szociális kérdéskörről Nem csupán a világjárvány jobbára kiszámíthatatlan hatásai, hanem a folyamatos kormányzati elvonások, 

jogkör csökkentések és a megígért, de mindezidáig eredménytelen kompenzációs egyeztetések is nehe-
zítették – kishíján ellehetetlenítették – városunk idei költségvetésének előterjesztését. Ennek ellenére a 
törvény által előírt módon (egyensúlyi bevételi és kiadási oldallal) elfogadásra került Vác 2021-es büdzséje.A februári munkaterv szerinti szakbizottsági és képviselő-testületi üléseire is vonatkoztak az országos 

veszélyhelyzetben hatályos kormányrendelet utasításai, melyek szerint az önkormányzati döntéshozó 
grémiumok továbbra sem nem tarthattak a megszokott formában tanácskozást. Az érvényben lévő fel-
hatalmazás alapján így ezúttal is a polgármester hozta meg azokat a döntéseket, melyek szükségesek 
városunk és a váci polgárok zavartalan életéhez. A döntéshozatalnál most jelen voltak az önkormány-
zat alpolgármesterei és részt vett azon a jegyző is.

A költ ség vetés bevéte l i 
olda lát több tényező csök-
kentette. A járvány minden 
gazdasági hatása még nem is-
mert, viszont a pandémia mi-
atti plusz kiadások – melyeket 
egyáltalán nem kompenzál a 
kormány! – súlyos milliókra 
rúghatnak. Mint ismeretes, a 
gépjárműadót teljes egészében 
elvonta az állam, kormányren-
delet miatt jelentősen csökken 
a parkolási bevétel és kiestek 
a reklámadó milliói, bérleti 
díjbefizetések maradnak el, 
több százmilliós a kisebb vál-
lalkozásokra vonatkozó helyi 
iparűzési adó felezésének ne-

gatív hatása. Mindezekkel pár-
huzamosan töredékére esett 
vissza az az összeg is, melyet 
kérelemre, rendkívüli műkö-
dési támogatásként városunk 
a kormánytól kap. (2018-ban 
mintegy 300 millió volt ez az 
összeg, tavaly csupán 6 millió!) 
Ugyanakkor Vác a központi 
költségvetésbe „szolidaritási 
hozzájárulás” címén közel 
584 millió forintot kénytelen 
befizetni.

A felsoroltak miatt több al-
kalommal kellett átdolgozni a 
végül mintegy 7,5 milliárdos 
főösszegű városi költségvetést. 
Az önkormányzat és intézmé-

nyei a kulturális, a köznevelési, 
a szociális, illetve a városüze-
meltetési feladatokra költi be-
vételeit, melyekben a központi 
normatívák közel sem fedezik 
az ellátandó feladatok kiadá-
sait. A városüzemeltetés költ-
sége meghaladja a 2,5 milliárd 
forintot. Felújításra 313 millió, 
önkormányzati beruházásra 
526 millió, a költségvetési szer-
vek beruházásaira mintegy 19 
millió forint juthat. 

A rendkívül szoros költ-
ségvetés ellenére idén is jut 
forrás a legsürgetőbb felújí-
tások elvégzésére. Prioritást 

élveznek a gyermekintézmé-
nyek ha laszt hatat lan kar -
bantartási kiadásai, i lletve 
a közmű és járda/úttest javí-
tások, valamint a játszóterek 
szabványosítása. Elkészülhet 
a csónakház, megkezdődhet a 
Bauer utcai bölcsőde építése, 
bringapark létesülhet. Meg-
újulhat a Szent István tér, 
gyalogátkelőhelyek segíthe-
tik a közlekedés biztonságát, 
új parkolóhelyek épülhetnek. 
Támogatásban részesülnek a 
kiemelkedő váci művészeti 
csoportok, de például a helyi 
buszközlekedésre több mint 
161 milliót fog költeni a város. 

Az átláthatóságra, takaré-
kosságra törekvő gyakorlatát 
folytatva az önkormányzat 
intézményi szinten is nyílt 
pályáztatással hirdeti árube-
szerzéseit. A városi intézmé-
nyek sokrétű feladatellátási 
tevékenységük zavartalan 
lebonyolítása érdekében több 
szakterületre is keresnek mun-
katársakat.

 Vác Város Önkormány-
zata Idősek Otthona és Klubja 
az alábbi áruk beszállítására 
hirdetett meg nyílt pályázatot: 

- tej, tejtermékek; - kenyér és 
pékáruk; - zöldség, gyümölcs, 
tojás; - hús, hal, füstölt áru; - 
szárazáru, húskészítmények. 
A pályázatok beadási határideje 
március 10. szerda 13 óra.

 Vác Város Önkormány-
zat Gazdasági Hivatala gazda-
sági vezetői feladatkör betölté-
sére tett közzé felhívást. A teljes 

munkaidős, határozatlan időre 
megkötendő közalkalmazotti 
jogviszonyra pályázók március 
10-ig jelentkezhetnek. A vezetői 
állás június 1-től tölthető be.

 A Váci Polgármesteri 
Hivatal főépítészi munkatársi, 
műszaki referensi (mérnök), 
műszaki ügyintézői (mérnök) 
feladat ellátására keres mun-
katársakat. Szintén várják – 
március 20-ig – jogi referens 
beosztásba a jelentkezőket.

 A Váci Városfejlesztő 
Kft. mérlegképes könyvelőt ke-
res. A feladatra március 6-ig 
lehet jelentkezni.

 Április 30-ig lehet be-
nyújtani pályázatot a Szociális 
Szolgáltatások Háza igazgató 
feladatkörére jelentkezőknek. 

A pályázati kiírások részle-
tezése megtalálható a vac.hu 
weboldal Pályázatok rovatában.

Matkovich Ilona ezen hatá-
rozatait megelőzően kikérte a 
képviselő-testület és a bizott-
ságok tagjainak javaslatait, 
véleményét is. A legfontosabb 
napirendi témakörben – a vá-
rosi költségvetés megalkotásá-
ban – előzetesen javaslatokat 
kért be a döntéshozóktól, majd 
írásos szavazatukat igényelte 
a büdzsé elfogadása kapcsán. 
A költségvetést az Összefogás 
Vácért szövetség 10 képviselője 
szavazta meg, azonban – annak 
ellenére, hogy egyes általuk be-
nyújtott javaslatok beépültek 
a végső változatba – azt nem 
támogatták a Vácon ellenzékben 
lévő képviselők.

Az alábbiakban a napirendi 
pontokon belüli különböző té-
maköröket is beszámítva közel 
száz döntés közül a legfontosab-
bakat emeljük ki. 

A POLGÁRMESTER 
SZAKBIZOTTSÁGOKHOZ 
KÖTŐDŐ 
FŐBB DÖNTÉSEI

- két lakbérrel tartozó bérlő 
kapott segítséget részletfi zetési 
lehetőség formájában, illetve 
két bérleti jogviszony meghosz-
szabbítása mellett négy olyan 
pályáztatott lakásra történt 
bérlőkijelölés, amelyekre ösz-
szesen tucatnyi család adott 
be érvényes pályázatot – egy, 
szociális alapon bérbeadandó 
lakásra pályázatot is kiírt az 
önkormányzat;

- az előző ciklusok átgondo-
latlan vagyonértékesítései után 
sikeres volt több, széleskörben 
meghirdetett ingatlanhasznosí-
tási pályáztatás, ezekben nyílt 
versenytárgyalások során a li-

A kormány elvesz, de Vácnak fejlődni kell

Árubeszerzési 
és állásajánlatok

citnek köszönhetően az induló 
árnál nagyobb bevételhez jut 
a város;

- további ingatlanügyekben 
hozott döntések között találjuk, 
hogy nyílt pályáztatás után a 
főtéri volt Pikmajer üzletnek új 
bérlője lesz, valamint több főtéri 
üzlethelyiség bérleti joga kerül 
meghirdetésre;

- indokolatlansága és közle-
kedésbiztonsági megalapozat-
lansága miatt sem a Naszály 
úton, sem a Tímár utcában nem 
helyeznek ki menetdinamikai 
küszöböt (fekvőrendőrt).

RENDELETALKOTÁSOK 
ÉS -MÓDOSÍTÁSOK

Módosítva lett a vagyongaz-
dálkodásról szóló rendelet. Így 
egyértelművé vált, hogy váro-

si ingatlanok eladása során az 
értékbecslésben megállapított 
árnál magasabban összegben is 
meghatározható a minimál ár. 

A tavalyi büdzsé aktualizálá-
sát követően, elfogadásra került 
a város idei költségvetése, mely-
ről külön írásban számolunk be. 
Rendelet született a személyes 
gondoskodást nyújtó szociá-
lis és gyermekjóléti ellátások 
igénybevételéről és a fi zetendő 
térítési díjakról, melyek eseté-
ben sem új díj bevezetésére, sem 
a meglévők emelésére nem ke-
rült sor. 

TOVÁBBI DÖNTÉSEK

Egy Kölcsey utcai önkor-
mányzati lakás bérlőkijelölési 
jogát ötéves időtartamra közér-
dekből a megyei rendőrfőkapi-
tányság kapta meg. 

A Polgármesteri Hivatal éves 
beszámolójából kitűnik, hogy 
79 fő köztisztviselő többsége 
(42 fő) felsőfokú végzettség-
gel rendelkezik. (2018-ban a 
90 fős létszámból kevesebben 
rendelkeztek ilyen végzettség-
gel.) Tavaly mindössze egy kor-
mányhivatali felhívás érkezett. 
A képviselő-testület 2020-ban 73 
rendeletet alkotott, 492 nyílt, il-
letve 144 zárt ülésen meghozott 
határozat született. 

Az elképzelések szerint a vá-
ros alkotásokat vásárol Kolodko 
Mihály szobrászművésztől és 
azokat a város forgalmas köz-
területein állítja majd ki. 

A Bölcsődék és Fogyatékosok 
Intézményének igazgatói fel-
adatkörére öt éves időtartam-
ra Sívóné Cseh Katalin kapott 
megbízást. 

RENDELETALKOTÁSOK 
ÉS -MÓDOSÍTÁSOK
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VÁC VÁR RÁD!
Molnár Attila idegenvezető javaslatai
Ha van a világjárványnak előnye, akkor az időnyerés talán az. A minden-
napi munka mellett a vállalkozások legtöbbje csak fut a pénze után, túl-
vállalásokkal zsákmányolja ki önmagát, hogy ki tudja fi zetni a béreket, a 
bérleti díjakat, az adókat, a hiteleket. Arra már többnyire nem marad ideje 
a cégvezetőknek, hogy messzebbre tekintsenek, átgondolják, min kellene 
változtatniuk, jó-e az irány, amerre tartanak. 

Megkapták az oltást az idősotthonokban

Bővülhet a váci bölcsődei férőhelyek száma

A világjárvány miatt a korábbi 
automatizmusok újragondolása 
kényszer is, nem csak lehetőség. 
Átalakul a turizmus is, és már 
soha nem lesz olyan, mint koráb-
ban volt.  Sokan törik azon a fejü-
ket Vácon, mi az oka annak, hogy 
eddig a város alig használta ki a 
turizmusban rejlő fantasztikus 
adottságait. A szakértők egyike 
Molnár Attila, aki nem sokkal 
a világjárvány első hullámának 
kitörése után el is küldte javaslatát 
a város vezetésének. Molnár az Év 
Idegenvezetője volt 2017-ben, vagy-
is országosan elismert szakember, 
aki azért költözött Vácra 5 eszten-
deje, mert kinőtték a budapesti 
belvárosi lakást. Olyan családba-
rát helyet kerestek, amelyben van 
fantázia, történelmi hangulat, jó 
az óvoda a piciknek, alkalmas a 
közlekedés, nincs messze az óvá-
ros, se a Duna, közel a Börzsöny 
és megfi zethető az élet.

STAND-UP A TÉREN

A nemzetközi túrákat mene-
dzselő idegenvezető rövid gon-
dolkodás után átlátta, hogy Vác 
a kiaknázatlan turisztikai lehető-
ségek állatorvosi lova. Ahogyan a 
városvezetőknek címzett levelé-
ben is írta: „Örömmel konstatáltam, 
hogy a közelmúltban elindult egy új 
kezdeményezés Vác város turisz-
t ikai koncepcióját illetően, mely-
nek kapcsán valóban előremutató 
egyéni beszélgetésekre került sor 
köztem és a javaslattevők között. 
Megt iszteltetés számomra, hogy 
helyi lakosként, idegenforgalmi 
szakemberként és gyakorló ide-
genvezetőként vehetek részt ebben 
a munkában.” 

Molnár arra utal, hogy már 
kisdiákként elkötelezte magát a 
turizmussal. A debreceni Ady End-
re Gimnáziumban szerzett idegen-

forgalmi szakérettségit, majd a 
pécsi egyetem turizmusszervezés 
szakán diplomázott, és már több 
évtizede gyakorolja az idegenve-
zetői hivatását. Minden túrára 
nagyon alaposan felkészül, mert 
szerinte az idegenvezetés olyan, 
mint egy szórakoztató stand up 
előadás. Újabban például Rom-
hányi versekkel deríti jó kedvre 
a hallgatóságot, mindig a monda-
nivalóhoz illő rövid költeményt 
választva és a mobiltelefonját a 
mikrofonhoz szorítva játszik be 
érdekes hangfelvételeket és slá-
gereket. Európában mindenhol 
otthonosan mozog, vagy, ahogyan 
vidáman mondja, igazi deszantos-
nak tekinti magát, akit bármikor 
bevetnek és bárhol ledobnak, ott 
azonnal fel kell találnia magát és 
maradéktalanul teljesítenie kell a 
reá bízott feladatot, a felmerülő 
problémák azonnali megoldását. 
Molnár személyes ars poeticája 
a világjárások közben született 
és mutatja a lokálpatrióta elköte-
lezettségét: „Magyarországot meg-
ismerni kötelesség, megismertetni 
küldetés”.

TEMATIKUS TÚRÁK

Bizonyára azt is értékelte a 
szakma az Év Idegenvezetője díj 
odaítélésekor, hogy Molnár Attila, 
teret engedve sajátos történelmi 
érdeklődésének, illetve felismer-
ve vendégei körében a militáris 
események iránti érdeklődés 
növekedését, egyedi tematikus 
kirándulásokat vezetett az első 
világháborús harcterekre (a do-
berdói fennsík bunkereihez, az 
Isonzó völgyének lövészárkaihoz, 
illetve a galíciai erődostromok 
helyszíneire). Az általa irányított 
balkáni zarándoklatok, a valpo-
licellai borkóstolás, az északi 
sarkkörön túli norvég naples, 

az osztrák Grand Canyon túra, 
a tátrai gerincmászás, a Temple 
Bar kocsmakaland Dublinban 
vagy a csehországi világörökség 
kastélylátogatások különlegessé-
geire ezidáig elévülhetetlen volt 
a kereslet.

TUDOMÁNYOS TURIZMUS

Egy-egy város idegenforgal-
mi képletének felállítása ma már 
tudományos alapon folyik és a 
helyi polgárok szondázásával alá-
támasztott, trendelemző kutatáso-
kon alapszik. A vonzerő leltár és a 
kitörési pontok feltérképezésével 
kezdődik, majd a piacképes kíná-
lat összeállításával és eladhatóvá 
tételével folytatódik. A kirándulni 
induló családoktól, a bandában 
bicikliző csapatoktól, a Dunán 
kalandozó vizes sportolóktól, a 
szakrális helyszínek kedvelőitől 
egészen az ínyencekig, vagy a ro-
mantikus párokig. Őket mind a sa-
ját érdeklődésük, a hobbijuk vagy 
éppen a barátaik tippje indítja út-
nak, és persze oda, ahol számít-
hatnak a kedvükre való kalandra, 
élményre, élvezetre. Vagyis kell 
hozzá ütőképes és minőségi szol-
gáltatás. Ez a munka elkezdődött 
Vácon is. Molnár Attila javaslatai 
azt hiszem, jól illeszthetőek az 
átfogó munkába. Akár fordítva 
is történhetett volna, vagyis úgy, 
hogy az előzmények ismeretében 
a város kéri fel Molnár Attilát, dol-
gozza ki a váci barangolások prog-
ramját, legyen az is egy tematikus 
túra, de ő megelőzte a meghívást 
a levelével. Ilyenek vannak a 
javaslatában: a csoportok foga-
dására a József Attila sétányon 
állandóan nyitva tartó mosdó, 
különjárati autóbusz parkoló, 
méretes látványtérkép, irányító 
táblák a főútvonaltól és a városon 
keresztül. Az átutazó forgalom 

lassítása és megállítása a közúton, 
a vasúton, a kerékpárúton és a 
folyami közlekedéssel érkezőket 
beleértve. A Duna korzó ráncfel-
varrása és európai színvonalra 
emelése, mini skywalk építése, 
dekoratív lépcsőfestések, bring-
apontok kialakítása szerelőosz-
loppal, Kolodko miniszobor a 
vaskerítésre. Panorámapontok 
és kilátók létesítése a „város fe-
lett”. „Város Nagykövete” program. 
Kellene „Új jelkép”. (Fénykereszt 
a Látó-hegyre, Vonyarcvashegy 
példáján, ami nálunk a Duna felől 
mindenhonnan látható, éjszaka 
is kiemel, üzen a püspöki szék-
helyről és felkelti a figyelmet.) 
Fontosak a garantált városnéző, 
tematikus séták, élő idegenveze-
téssel: váci csaták, múmiák új kön-
tösben, Mária Terézia látogatása, 
irodalmi séta az Anyám tyúkjától 
a Tintásüvegig, fi lmtörténeti séta 
Abigéltől Sandokanig, gasztrotúra 
a piaci lángostól a Csík Somlóiig, 
bányalátogatás a stájer Eisenerz 
példáján, ártéri botanika, cement-
gyári programok, börtönlátogatás 
Doberdótól Matuskáig. 

A javaslatból ezek csak töredé-
kek, annak felvillantására, hogy 
milyen sokrétű a feladat, és mi-
lyen sok ember közös munkája 
révén érhető el, hogy Vác kedvenc 
kirándulóhelye és akár csillag-
túrás bázisa legyen az ide érkező, 
pénzét itt költő és vendégéjszakát 
töltő turistáknak.

Ahogy a cikk elején írtam, a 
pandémia fogságában van idő a 
túrákat előkészítő műhelymunka 
elvégzésére is, bevonva a múze-
um, a püspökség, a talpon maradt 
vendéglátósok, a helyi utazási iro-
dák, a Tourinform szakembereit, 
illetve hamarosan bekapcsolód-
hatnak a kommunikációs csapat 
munkatársai is a munkába.

Vicsek Ferenc

Visszautasítja az önkormány-
zat azokat a kormányközeli hír-
forrásokból indult, étkeztetés-
sel kapcsolatos híreszteléseket, 
amelyek az utóbbi hetekben lát-
tak napvilágot. Városszerte több 
oktatási-nevelési intézményben, 
így a Cházár Andrásról elneve-
zett intézményben is a Gazdasági 
Hivatal munkatársai végzik rész-
ben önkormányzati forrásból a 

gyermekek étkeztetését. Azt írják: 
a főtéri iskolához tartozó tagintéz-
ményben történik a főzés, ugyan-
azon berendezéseken és receptek 
szerint, amelyek az előző években 
is voltak, az élelmezésvezető és a 
szakácsok is a korábbi szakembe-
rek. Városi óvodát és az intézmény 
más étkezőit is ellátják az érintett 
konyháról – ezekről a helyekről 
nem érkezett panasz.

Minden igénylő megkapta 
a covid-19 vírus elleni vakcinát 
városunk három idősotthoná-
ban és a Szociális Szolgáltatá-
sok Házában. Az intézményeket 
eddig elkerülő járvány ellenére 
kimagasló arányban igényelték 
az érintettek a beoltást.

Az intézményvezetők a vá-
rosvezetést arról tájékoztatták, 
hogy a Vácra érkező oltócsoport 
rendben elvégezte feladatát és 
mindenki, aki kérte, megkapta 

az oltást. Inotay Gergely alpol-
gármester köszönetet mondott 
az Idősek Otthona és Klubja, 
valamint a Szociális Szolgálta-
tások Háza munkatársainak az 
eddigi eredményes vírusellenes 
tevékenységükért. „Külön öröm, 
hogy a rászorulók, a leginkább 
veszélyeztetettek felelősségteljes 
módon, igen nagy arányban 
igényelték a beoltást. További jó 
egészséget kívánok mindannyi-
uknak.” – mondta az alpolgár-
mester.

Az uniós fejlesztési alap 
által – a magyar állam társfi -
nanszírozásával – 2016-ban 
kiírt pályázaton nyert el Vác 
még 2017-ben 334,6 milliós 
forrást egy új, 4 csoportos 
bölcsőde építésére. Bár För-
dős Attila városvezetése 2018 
végére ígérte a megvalósítást, 
a beruházás elkezdése – a vé-
gül elbukott mobilgát projekt-
hez hasonlóan – késett. Ezzel 
együtt jelentősen drágult is.

A mostani városvezetés a 
korábban sok vitát kiváltó 

Bauer utcai helyszínen már 
nem változtathatott. Egy pár 
hete megjelent kormányha-
tározat értelmében a város 
megkapta az igényelt pótfi-
nanszírozást, az előző összeg-
hez további 240 millió forin-
tot. A bölcsőde megvalósítása 
így is sok millió forintba fog 
kerülni a városnak, hiszen 
a projekt több évvel ezelőtti 
előkészítésénél nem tudták 
elérni a bekerülési teljes 
költség uniós vagy kormány 
fi nanszírozását.

Az önkormányzat közlése 
alapján kiderült, hogy a korábbi, 
hasonló panaszok kivizsgálása 
során valótlanságokat állítottak 
az állítólagos panaszosok: olyan 
ételről írtak vacsoraként, amely 
nem szerepelt az étlapon. „Az 
intézmény korábban azt állította, 
hogy a búrkif li darabszáma nem 
volt megfelelő, miközben a korábbi 
panaszok miatt elrendelt vizsgálat 
megállapításai között szerepel, hogy 
soha nem kaptak búrkiflit az intéz-
ményben étkezők. Korábban viszont 
többször az is előfordult, hogy az 
intézmény nem határidőben adta le 
az igénylők számát, vagy rossz szá-
mot adott le, és a valóságban több 
volt az étkezők száma, mint ameny-
nyire a konyhának készülni kellett. 
Ezeket a gondokat az étkezésért fe-
lelős városi munkatársak mindig 
igyekeztek megoldani. A feladatot 

ellátó önkormányzatot érzékenyen 
érinti, hogy a közétkeztetést igénybe 
vevők eközben több mint tízmillió 
forintos tartozást halmoztak fel az 
önkormányzat felé.”

Az önkormányzat szerint az 
ellátás valós színvonalát jól jel-
lemzi, hogy a tanárok között az 
elmúlt időszakhoz képest több-
szörösére nőtt azok száma, akik 
előfi zetnek az étkezésre.

A Váci Hírnöknek Tóthné 
Hornyák Szilvia dietetikus, a 
Gazdasági Hivatal munkatársa 
azt mondta: az állítólagos panasz-
levélben megfogalmazottak nem 
fedik a valóságot. A szakember 
szerint arról lehet szó, hogy 
egyesek a konyha rossz hírne-
vét szeretnék kelteni, egyelőre 
ismeretlen okból.

Több pedagógus étkezik 
a Cházár iskola konyháján

Vác Város Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályza-
táról szóló 9/2012.(III.22.) sz. rende-
letének 40. § (1) bekezdése alapján az 
alábbi tájékoztatást adom.

Vác Város Polgármestere az aláb-
bi rendeleteket alkotta:

- 5/2021.(I.29.) sz. rendeletmódo-
sítás – Vác Város Önkormányzat 
2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.
(II.20.) sz. rendeletről;

- 6/2021.(II.18.) sz. rendeletalkotás 
– a váci 3106 hrsz-ú ingatlan törzsva-
gyonból történő kivonásáról;

- 7/2021.(II.18.) sz. rendeletmódosí-
tás – az önkormányzat vagyonáról és 
a vagyonnal való gazdálkodás egyes 
szabályairól, valamint az önkormány-
zat vagyonának értékesítése, illetve 
hasznosítása során alkalmazandó 
pályázati szabályokról szóló 22/2014.
(VI.20.) sz. rendeletről; 

- 8/2021.(II.18.) sz. rendeletmódosí-
tás – Vác Város Önkormányzat 2020. 
évi költségvetéséről

szóló 5/2020.(II.20.) sz. rendeletről;

- 9/2021.(II.18.) sz. rendeletalkotás 
– Vác Város Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről;

- 10/2021.(II.18.) sz. rendeletalko-
tás – a magánerős közműfejlesztés 
önkormányzati támogatásáról szóló 
12/2008.(III.31.) sz. rendelet hatályon 
kívül helyezéséről;

- 11/2021.(II.18.) sz. rendeletalkotás 
– a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjólét i ellátások 
igénybevételéről és a fi zetendő térítési 
díjakról;

- 12/2021.(II.18.) sz. rendeletmódo-
sítás – Vác Város Helyi Építési Sza-
bályzatáról szóló 30/2017.(XI.24.) sz. 
rendeletről.

A rendeletek Vác város honlap-
ján, a Váci Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján, valamint Jegyzői 
Kabinetének 105. sz. irodájában is 
megtekinthető.

Vác, 2021. február 18.
dr. Zsidel Szilvia s.k. 

jegyző 

Tájékoztató a rendeletalkotásokról

STAND-UP A TÉREN

TEMATIKUS TÚRÁK

TUDOMÁNYOS TURIZMUS

illusztráció
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Játékos nemzetközi siker
A Játékos Tudomány vándorkiállítás kitalálói és megvalósítói alapos felmérés és mérlegelés után vá-
lasztották életük új kezdetének színhelyéül Vácot. 2001 óta laknak itt. Kazincbarcikáról indultak, és 
olyan kisvárost kerestek, ahonnan könnyen elérhető az ország bármely pontja, esetleg vízparton van, 
közel Budapesthez, elég nagy ahhoz, hogy a szolgáltatások színvonala megfelelő legyen, de elég kicsi 
ahhoz, hogy felidézze a hagyományos magyar kisváros történelmi hangulatát. A képletnek Vác töké-
letesen megfelelt…

Mi a titok magyarázata, kér-
deztem nagyjából a beszélgetés 
felénél, mert nem értettem, ne-
kik miért sikerült az, ami vala-
hogy soha nem jött össze oly sok 
tanárnak, a tudományos isme-
retterjesztés oly sok elkötelezett 
hívének. Amikorra ide értünk a 
beszélgetésben, már tudtam, hogy 
uniós pályázatot is nyertek azzal, 
hogy öt napra hét országból látnak 
vendégül fi atalokat Vácon, akik a 
Játékos Tudomány módszertani 
keretei között ismerkedhetnek 
meg egymással, és ezzel lényegé-
ben nemzetközivé bővítették a 
játékos ismeretterjesztés itthon 
már jól bevált modelljét. 

Az elhivatott tanárok komoly 
erőfeszítéséket tesznek azért, 
hogy segítsenek megérteni a 
gyerekeknek a világot. A túlfe-
szített tanrendbe azonban nem 
préselhetőek be a játékos formák, 
a szemléltetés, az élmények, a ta-
pasztalás – ezt már Kozsup Rita fo-
galmazta így, a Játékos Tudomány 

Egyesület alapítója. A gyermekek 
számára a fogalmak, a képletek 
csak akkor ölthetnek testet, ha 
saját élményeikhez köthetik az 
absztrakciót. Ez persze még kevés 
a titok megfejtéséhez. A rendkí-
vüli dolgok együttállásához az is 
kellett, hogy a tanár házaspár férfi  
tagja ügyes barkácsoló, és kedvét 
is lelte a modellek elkészítésében. 
Ez azonban még mindig nem lett 
volna elég a különleges sikerhez. 
Ha elég lett volna, akkor már évti-
zedek óta lenne legalább egy tucat 
játékos tudomány egyesület az or-
szágban. Kozsup Rita azonban, és 
ezt már Gyenes János, a férj meséli, 
Vácon az Árpád iskolában tanított 
nehezen nevelhető gyermekeket. 
Ez is egy fontos momentum. Ott-
hon megkérte a párját, készítsen 
kis modelleket, amivel megköny-
nyíthetné a lurkóknak a bonyolult 
dolgok megértését. 

A kérés nem a semmiből jött, 
mert Gyenes János a saját gyer-
mekének is rendezett már olyan 

születésnapi zsúrokat, amelye-
ken vicces fi zikai kísérletekkel 
szórakoztatta az osztálytársakat. 
Belekérdeztem ekkor: ösztönö-
sen haladtak Öveges professzor 
nyomdokain? Kiderült, valójá-
ban Öveges professzort tekintik 
szellemi atyjuknak. Gyenes János 
már fi atal korában rekonstruálta 
otthon a tv-professzor kísérleteit, 
komoly sikereket is aratott azok-
kal. Vissza a titok megfejtéséhez: 
a nehezen tanítható gyermekek 
számára elkészültek a játékos mo-
dellek, és olyan jól sikerültek a 
kis demonstrációs anyagok, hogy 
(talán az egyik diákon keresztül) 
felfi gyelt azokra az acsai művelő-
dési ház vezetője. Felvetette: nem 
próbálnák meg nála kiállítani 
az anyagot, hátha akkor más 
gyermekek számára is elérhető-
ek lennének a kísérletek. Egy év 
kitartás, szorgalom, nélkülözés, 
barkácsolás kellett ahhoz, hogy 
elkészüljön a kiállítási anyag. 
Óriási siker lett. 

Talán véget is ért volna az 
Acsai Művelődési Házban a tör-
ténet, ha az alkotók nem hisznek 
mélyen a játékos tudományban, 
mint eszményben. Illetve, ha nem 
egészítik ki egymás tulajdonságait 
úgy, hogy a vállalkozás sikeres 
legyen. Rita nagyon jó szervező, ő 
látta meg a lehetőséget az interak-
tív utazó kiállításokban, és az első 
bemutató óta az elmúlt 15 évben 
bejárták az országot. Felsorolni 
sem tudják, hogy hány település 
művelődési házában jártak, és 
persze minden nagyvárosban 
voltak vendégek. 

Folyamatosan bővítik a prog-
ramot. A kínálatban már együtt 
van a Mókás fi zika, a Fizika show, 
a Furfangos csudavilág, a Testünk 
a csoda, az Érzékszervek világa, a 
Kezedben a jövő. Nem részletezem, 
mert a honlapjuk nagyon szépen 
gondozott, onnan minden infor-
máció megszerezhető.

Talán egy példa tökéletesen ér-
zékelteti, hogy mi a nagy titokra a 
megfejtés. Megépítették (de bárki 
megépíthette volna korábban) a 
camera obscura, a sötétkamra, 
vagy lyukkamera, a lencsetag nél-
küli optikai eszköz ember nagysá-
gú dobozát úgy, hogy a kis faházba 
beférjen két-három gyerek és egy 
felnőtt. Fúrtak az egyik falon egy 
1 cm átmérőjű lyukat, és a másfél 
méterre lévő falon, a sötét desz-
kakamrában látszott a külvilág 
fejjel lefelé fordított képe. Fejjel 
lefelé sétáltak a diáktársak képei a 
falon. A camera obscura elméletét 
fel is lehet rajzolni a táblára, de, 
aki egyszer a személyesen éli át, 
az soha nem felejti el. 

A kiállítás, illetve a Játékos 
tudomány koncepció elkezdett 
önálló életet élni. Tavaly volt a 
fenntartható fejlődés éve, arra is 
kidolgoztak egy szemléltető bemu-
tatót, aminek elkészítésére sajnos 
bőven volt idejük, mert a pandé-
mia a kiállításukra is lecsapott. 

Lassan visszaértünk az uniós 
pályázati győzelemhez. 2022 jú-
niusában Vác testvérvárosaiból, 
Németországból, Finnországból, 
Szlovákiából, Franciaországból, 
Csehországból, Romániából és 
Lengyelországból érkeznek majd 
diákok, akik minden napra egy új 
tudományterület bonyolult fogal-
maival ismerkednek majd meg a 
játékos tudomány módszertani 
keretei között. Nem mellesleg 
megismerkednek Váccal, és leg-
főképp egymással.

Kozsup Rita abban látja a 
kezdeményezésük sikerét, hogy 
ők hidat tudnak képezni a gyer-
mekek érdeklődése és az olykor 
bonyolult tudományos ismeretek 
között. Ez a híd azonban most – 
kicsit patetikusan – a testvérváro-
sokat kötheti össze a gyermekek 
segítségével magasan átívelve a 
nyelvi nehézségek felett.

Vicsek Ferenc 

Főtéri installáció a rendszerváltásról
Oszlop kialakítású installációval állítottak emléket a magyarországi és a váci rendszerváltás történé-
seinek a Március 15. téri Konstantin-kertben.

A Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társadalom Ku-
tatásáért Közalapítvány szerve-
zésében, illetve a Perfect Média 
Kft. megvalósításában kialakított 
bemutatósorozat az ország váro-
sai közül azokban látható, melyek-
ben egykor Lenin szobor állt. A 
Vácra érkezett emlékoszlopon így 
megtalálható az a fotó is, amely a 
Postaparkban egykor álló szobor 
1990-es ledöntéséről szól.

A „30 éve szabadon – Amit le-
bontottunk” elnevezésű projekt 
váci premierjén Inotay Gergely 
visszaemlékezett a köztársaság 
kikiáltására, az egykori aktivisták, 
politikusok szerepe mellett meg-
említett néhány rendszerváltó 
váci változást is. A szabadság fon-
tosságát hangsúlyozva kitért arra, 
hogy ennek kivívása egy folyamat, 
melyet egyaránt veszélyeztet a 
szabadságelvonás, vagy éppen a 

szabadosságba torkolló elfajulás.
„Időről időre meg kell állnunk 

értékelni, érteni és értelmezni a 
szabadságot újra és újra.”

László Bernadett történész, a 
szervező közalapítvány delegáltja 
az országjáró installáció céljáról 
elmondta, hogy szeretnék meg-
ismertetni az azóta született kor-
osztállyal ezt az időszakot, az azt 
átéltek számára pedig emlékeket 
kívánnak ébreszteni.

A megvalósításban közremű-
ködő cég nevében Lestár Péter 
ügyvezető a felállított dokumen-
tációs emlékoszlopról, illetve az 
erre az alkalomra fi atal művészek 
által dekorált és korabeli írásokat, 
fotókat tartalmazó kiadványról 
beszélt.

Mint ahogyan az ország többi 
városában, úgy Vácon is a „30 éve 
szabadon Emlékbizottság” támo-
gatásával jött létre a bemutató.

A környezettudatosság minden időben fontos

Éppen ezért, a Zöld Megoldás-pá-
lyázat keretében immáron egy 
évtizede támogatják a környezet-
tudatos ötletek megvalósulását. A 
környezetvédelmi pályázat keretében 
a 2020/21-es időszakban összesen 
8,5 millió forintra lehetett pályázni, 
amely az egyszeri, 1 millió forintos 
jubileumi különdíjat is magába 
foglalt. A tavalyi évben világszerte 
fellépő nehézségek ellenére összesen 
31 pályázat érkezett a baranyai és a 
váci régióból.

A váci és a baranyai Bírálóbizott-
ságnak 2021-ben is nehéz dolga volt; 
számos új, és innovatív ötlet közül 
kellett kiválasztaniuk a legjobbakat. 

A Bizottság 2021-ben összesen 7 
pályázó elképzeléseit szavazta meg 
nyerteseként. A Zöld Megoldás-pályá-
zat 10 éves jubileumának alkalmából 
a Diófa Alapítvány Váci Deákvári 
Óvoda Diófa Úti Tagóvodája részesül 
1 millió forintos támogatásban.

Zöld törekvések a váci régióból
A Gödi Németh László Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-

la egy Öko-tanterem megépítését 
tervezi az iskola udvarán, amellyel 
lehetőséget teremtenének a szabad-
ban történő tanulásra egy olyan 
természetközeli élettérben, amely 
elősegítené a gyerekek tapasztalat 
útján történő tanulását.

A Kismarosi Kis Morgó Óvoda a 
Patakparti Manó kunyhó elnevezésű 
pályázatával a szabadban történő 
nevelés előnyeit kívánja bemutatni, 
hiszen az óvodások a napjaik nagy 
részét eddig is az intézmény udvarán 
és a közeli patak partján töltötték. 
Utóbbi helyszínre terveznek egy 
Manó kunyhót, ahol az óvodások 
tanításához szükséges fejlesztő esz-
közöket tárolnák. 

A DDC az iskola elképzeléseit 2 
millió forinttal, míg az óvoda terveit 
1 millió forinttal támogatja.

A baranyai régióban a DDC a 
Nők Együtt Sikeresen Egyesület, 
a Vokányi Óvoda és Konyha és a 
Nagyharsányi Óvoda pályázatát, 
valamint a Balokány-ligetért Egye-
sület elképzeléseit támogatja.

A különdíjat elnyert pályázó, a 
váci Diófa Alapítvány egy madár-
barát mintakert tanösvényt álmo-
dott meg, amellyel a Váci Deákvári 
Óvoda Diófa Úti Tagóvodájába járó 
gyermekeknek kívánják érdekes és 
szemléletes módon bemutatni a 
leggyakoribb madárbarát kert i 
eszközöket és az ezekkel védhető 

madárfajokat. Az alapítvány el-
képzeléseit 1.000.000 forinttal tá-
mogatja a DDC.

A DDC Zöld Megoldás-pályázat 
keretében az elmúlt évek során ed-
dig összesen 46 projekt valósult meg 
mintegy 65 millió forintból. Az idén 
megvalósuló 7 pályázattal pedig to-
vább növelik a támogatottak számát.

Kihirdették a Zöld Megoldás-pályázat nyerteseit. A Duna-Dráva Cement Kft. évtizedek óta kiemelten 
kezeli a természeti értékek védelmét, a helyi közösségek és a fi atal generáció támogatását.
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VÁCOTT SZÜLETETT 
VÁCI LAKOSOK

Szabó Zsolt és Kerekes Ágnes 
gyermeke: Panna; Bakos Balázs 
Barnabás és Hász Zsófi a gyerme-
ke: Gergely; Fazekas Tamás és Kiss 
Viktória gyermeke: Zalán; Balogh 
László és Morvaiová Melánia 
gyermeke: Hanga; Nagy Gábor és 
Varga Bernadett gyermeke: Bence, 
Gyenes István és Garamszegi Haj-
nalka gyermeke: Hanna, Szilágyi 
Dávid és Zsiga Enikő gyermeke: 
Márton, Hermann Gergely és Er-
dős Márta gyermeke: Péter.

HÁZASSÁGOT 
KÖTÖTT VÁCIAK

Boros Attila és Bende Móni-
ka; Gál Bence és Pitz Dóra; Ro-
mán Kornél és Kasza Boglárka; 
Baksza Ádám és Takó Szilvia; 
Bossányi Norbert és Lovas Ildi-
kó, Varga Dávid és Fekete Anita, 
Farkas Martin Dávid és Rácz 
Eszter, Gebler Péter és Szabó 
Felícia, Glózik Ádám és Zsidel 
Andrea; Széplasz Zoltán és Kiss 
Julianna Éva; Béres János Zsolt 

és Tachscherer Bella; Pintér 
Emil Bence és Fehér Vivien.

ELHUNYTAK

Szabó Ferenc /1945/; German 
Anna /1954/; Proska Ferencné 
sz: Molnár Katalin /1935/; Dr. Pá-
linkás Jenő Imre /1940/; Farkas 
Pálné sz: Kiss Magdolna /1932/; 
Három Lászlóné sz: Beszeda Má-
ria Emma /1940/; Regyep János 
/1936/; Pécsy Tamás /1935/, Csonka 
Norbert /1980/, Kalácska Miklós 
/1975/, Faluhelyi Józsefné sz. Ma-
tusz Ilona Erzsébet /1923/, Stefa-
nik Istvánné sz. Tatár Borbála 
/1942/, Géczi Miklós Milán /1964/, 
Polyák Ferencné sz. Kovács Er-
zsébet /1936/, Kiss Károlyné sz. 
Szabó Erzsébet /1940/,  Gácsi 
Zoltán István /1979/;  Lukács 
György Béla /1945/; Szabó End-
réné sz. Bajner Zsuzsanna /1942/; 
Nerpel Mátyásné sz. Gál Mária 
/1943/; Soós Gáborné sz. Drabos 
Terézia /1955/; Portella Hugó Péter 
/1948/; Nyiregyházi Andrásné sz. 
Kurdi Mária /1940/; Szunter Tibor 
/1949/; Németh József /1951/; Mol-
nár Gyuláné sz. Nagy Irén /1958/.

GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE

H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

  01.  A 02.  B 03. C 04. D 05. E 06.  F 07. G
  08. H 09.   I 10. A 11.   B 12. C 13. D 14. E
  15.  F 16.  G 17.  H 18. I 19. A 20. B 21. C
 22.   D 23.  E 24.  F 25.  G 26. H 27.  I 28. A
  29.   B 30. C 31.  D 01.  E 02. F 03. G 07.  H
  05. I 06.  A 07. B 08.    C 09. D 10. E 11.   F
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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 Kézilabda
Továbbra is fi atalok alkotják majd a csapatot
A Váci NKSE hivatalos klubhonlapján (vacinkse.hu) adott tájékoztatást az NB I-es felnőtt csapat játékos-
keretében nyártól érvényes változásokról. Az együttes vezetőedzői posztján változás lesz: Szilágyi Zoltán 
Debrecenbe távozik.

A csapat továbbra is fiatal 
magyar játékosokkal szerepel 
majd az élvonalban.

A lejáró szerződésű játékosuk 
közül a saját nevelésű válogatott 
kerettag beállóssal, Helembai 
Fannyval 2023.június 30.-ig, a 
2017-ben Békéscsabáról érkezett 
jobbszélsővel, Diószegi Niko-
lettel pedig 1+1 éves szerződést 
kötöttek.

A következő évi keretnek már 
biztosan nem lesz tagja Szabó La-
ura, Sanja Radosavljevic, Triffa 
Ágnes, valamint a kölcsönszerző-
dése lejártával Lakatos Rita sem.

Júliustól csatlakozik a váci-

akhoz a bő válogatott kerettag 
kapus, a 28 esztendős Pásztor 
Bettina, aki Kisvárdáról érkezik 
Vácra, és a Dunaújvárosból ér-
kező irányítóként és átlövőként 
is bevethető 24 éves Ferenczy 
Fruzsina. Szintén új igazolás lesz 
a 21 éves junior Európa-bajnok 
balszélső Schatzl Natalie, aki je-
lenleg Dunaújvárosban szerepel, 
valamint a Győrből érkező, I� ú-
sági válogatott kerettag 19 éves 
beállós Világos Diána. Pásztor 
Bettina 2022. június 30-ig, Feren-
czy Fruzsina, Schatzl Natalie és 
Világos Diána pedig 2023. június 
30-ig írt alá szerződést.

 Labdarúgás – Felkészülési 
meccsek sorozata

Csank János szakmai irányí-
tása mellett sorra játssza előké-
születi találkozóit a február 28-
ra tervezett NB III-as bajnokin 
folytatás előtt a Vác FC. Csapa-
tunk a stadion régóta húzódó fel-
újítása miatt ezek mindegyikét 
idegenben vívta. Mint ahogyan 
várhatóan a tavaszi idényben is 
a BVSC zuglói sporttelepán lesz 

„otthon” a pontvadászat során 
az együttes. A váciak játékoske-
retében lényeges változás a téli 
szünetben nem történt.

A mieink az edzések közepet-
te fokozatosan erősebb ellenfe-
lekkel találkoztak. Két megyei 
első osztályú ellenfél (Budaka-
lász – Vác 1-3 és Veresegyház – 
Vác 2-2) után NB III-as riválisok 
következtek (Cegléd – Vác 4-2, 
BVSC – Vác 0-0, Hatvan – Vác 
1-4, Újpest II – Vác 0-3). A bajnoki 
főpróba a harmadosztályú baj-
nokság Keleti csoportját vezető 
Tiszakécske otthonában 2-1-es 
vereséggel végződött.A tervek 
szerint az első tavaszi bajnokin 

(február 28. 11 óra) a Honvéd 
második csapata fogadja a 20 
csapatos csoportban jelenleg a 
15. helyen álló váciakat. 

Asztalitenisz 
 – Mindenből egy

Hosszú szünet után ismét 
csapatbajnoki mérkőzéseket 
játszhattak a váci asztalitenisze-
zők. A mérleg: egy-egy győzelem, 
döntetlen és vereség.

Január utolsó két napja kettős 
megmérettetést hozott a Váci 
Reménység pingpongosainak. 
Szombaton Szurdokpüspökiben 
a hibátlan teljesítménnyel élen 
álló SZERVA SE fogadta a vácia-
kat és győzte le 12:6-ra. Másnap 
Debrecenbe utaztak a mieink, 
ahol a helyiek második csapatát 
fölényes magabiztossággal, 14:4 
arányban verték.

Február 6-án idén először áll-
hattak hazai asztalokhoz ping-
pongosaink az NB II Észak-Kelet 
csoportjának sorozatában, és 
ezúttal döntetlent értek el: Váci 
Reménység – DVTK 9:9.

A három csapatbajnok i 
mindegyikén megnyerte páros 
meccsét a Lovas Dániel, Klucsár 
Péter duót. Az egyénik során 
Lovas Dániel 12 mérkőzéséből 
10-et megnyert. További egyéni 
nyerteseink: Klucsár Péter 7; 
Némann Dávid 5; Sági Bence 4 
győzelem. 

Vízilabda – Veretlenül 
nyerték a csoportot

Február 6-án, az alapszakasz 
utolsó dupla fordulójában a két 
legnagyobb rivális ellen leját-
szott két döntetlennel tartotta 
meg előnyét és nyerte meg cso-
portját az OB II-es pólóbajnok-
ságban a Váci VSE.

A mieink a pontvadászat alap-
szakaszának zárónapján előbb a 
Poseidon SE ellen szálltak vízbe. 
A víziütközet első két negyedét 
egy-egy találattal a rivális nyerte. 
Szerencsére a harmadik negyed-
ben egalizálni tudtak a mieink, 
így a záró hét percre maradt a 
döntés. Ebben ismét úgy tűnt, 
hogy az ellenfél kerekedik felül, 

ám ismét erősített a Vác, előbb 
szépített, majd másfél perccel a 
vége előtt Róth Dániel akciógól-
lal mentette a mérkőzést 10-10-es 
döntetlenre.

A második rangadó előtt csak 
egyetlen meccsidőnyi pihenő ju-
tott a váciaknak. Ezúttal a Vác 
kétgólos fórja fogyott el az utolsó 
negyedre. Ezúttal is az ellenfél-
nek, az orvosegyetemistáknak 
kellett mindenképpen győzelem-
re játszania. És az ellenfél két és 
fél perccel a vége előtt most is 
kétgólos előnyben volt! Szeren-
csére a váci pólósok most is kitet-
ték a szívüket és lelkesedésüket 
ezúttal is siker koronázta. Most 
70 másodperccel a lefújás előtt 
Binder Szabolcs akcióból lőtt 
gólja jelentette a döntetlent és 
ezzel együtt a csoportgyőzelmet.

A bajnoki folytatásban kö-
vetkezik a pontvadászat közép-
szakasza, amelyben a váciak a 
felsőházban igyekeznek olyan 
pozíciót szerezni, hogy aztán a 
helyosztókon minél előkelőbb 
helyért vívhassanak párharcot.

Az év első két hónapjában lebonyolított meccshajsza után a március csendesebbnek ígérkezik csapatunk számára. Az előzetes 
tervek szerint két bajnoki vár együttesünkre: március 6-án este hatkor az MTK otthonában szerepelnek, majd március 27-én 
szintén este hatkor a fehérváriakat fogadják a mieink. Közben március 10-én szerdán 13 órakor a másodosztályú Budaörs ottho-
nában kell kivívni a hazai kupasorozat legjobb nyolc csapat közé kerülést. 

Az új vezetőedző személyét és 
az esetleges újabb játékosszerző-
déseket lapzártánkig még nem 
hozta nyilvánosságra a klub. 

Képünkön: továbbra is váci 
színekben Diószegi Nikolett (bal-
ra) és Helembai Fanny.

Fotó: vacinkse.hu

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:
1/1 : 186x258 mm (álló)

1/2 : 186x125 mm (fekvő)
1/4: 91x125 mm (álló-fekvő)

1/8: 34,5x52,5 mm (álló-fekvő)

www.estv.hu
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