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Vácon is alkotott az ismert gerillaszobrász

ZÁRSZÁMADÁS VÉNÉGY OKOSZEBRA PÓTLÁS
Az elvonások ellenére több fejlesztés 
és felújítás Vácon.

Átadták, és már használható 
Vác első okoszebrája.

Megtarthatták a városi elismeré-
sek járvány miatt késő átadóün-
nepségét.

Százmilliókból épített brandet a 
városi cég, a volt színházigazgató 
levédette magának.

Részletek a 7. oldalon
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 Lenne ok a büszkeségre, 
hiszen úgy vészelte át a város a 
járványt, és a járvány kezelésére 
született sanyargató kormányza-
ti döntéseket, hogy nem roppant 
meg a közösség működése. Ehhez 
kellett a kollégák áldozatvállalása 
is. Ami feltűnő, hogy a több száz 
milliós bevételkiesés és központi 
elvonás ellenére egyensúlyban 
van a város költségvetése. Más sza-
vakkal: ha nincs a világjárvány, 
ha nincsenek a városok kasszáját 
megcsapoló központi intézkedé-
sek, akkor most legalább annyival 
lenne pluszban a kassza, amennyi 
ezeknek a számlájára írható.

A zárszámadás tejles, 70 olda-
las anyaga elolvasható az önkor-
mányzat megújult honlapján.

 Amit érdemes kiemelni: 
a pazarló szerződések megszünte-
tésével a város százmilliós nagy-
ságrendű megtakarítást ért el. 
Ahogy arról már több cikkben is 
beszámoltunk, az előző vezetés 
idején Vácra édesgetett Harmat 
Kert Kft. a mai árakhoz képest 
jelentős többletköltséggel látta el a 
városüzemeltetési részfeladatokat. 
A rendkívül előnytelen megállapo-
dások megszűnése után több ko-
rábbi árnál olykor 10, de volt olyan 
eset, hogy 50%-kal olcsóbban talált 

vállalkozót az önkormányzat, il-
letve van olyan feladat is, amelyet 
a Váci Városfejlesztő újonnan be-
szerzett eszközei segítségével már 
saját állományával old meg.

FELBONTOTTÁK A HÁTRÁ-
NYOS SZERZŐDÉSEKET

A Harmat Kert Kft. négy-
zetméterenként 3600 forintért 
vállalta az útburkolati jelek ké-
szítését, hagyományos oldószeres 
festékkel. A jelenlegi vezetés idején 
szerződtetett vállalkozó ezt a mun-
kát pontosan feleannyiért végzi. 
A fák i� ítását a kosaras kocsival 
(amelyből nemrég vásárolt egyet 
a város) 5 ezer és 125 ezer forint 
közötti változó áron vállalta a Har-
mat Kert. Az árlistájuk alapján és 
a Városfejlesztőtől kért adatokból 
világosan látszik: a jelenlegi veze-
tés tízmilliós nagyságrendben spó-
rolt a fák visszavágásával, hiszen 
ezt a feladatot sem alvállalkozó 
végzi már. 

 Másik példa: a Harmat 
Kert 31 ezer forintért vállalta éve-
ken keresztül a 60x90-es, fanyeles 
nemzeti lobogók darabjának be-
szerzését. Ezt a Városfejlesztő által 
szerződtetett jelenlegi alvállalkozó 
majdnem nyolcad annyiért, mind-

össze 4 ezer forintért teszi meg.
Jelentős megtakarítás volt elér-

hető a korábbi szerződések átvizs-
gálásával, illetve tevékenységek 
racionalizálásával. 

Szintén csak néhány példa 
ebből a körből: az első vizsgálatnál 
kiderült, hogy több embert foglal-
koztat a parkolási üzletág, mint 
amennyire feltétlenül szükség 
volt. Az átszervezés, éves szinten 
több, mint 20 millió Ft megtaka-
rítást eredményezett. Pályázatot 
írt ki a város a mélygarázs mű-
ködtetésére (takarítás, felügyelet). 
Millió forintokban mérhető az így 
elért megtakarítás. Hatmillió fo-
rint megtakarítást ért el a város 
azzal, hogy a közbeszerzéseket 
lebonyolító cég szerződését mó-
dosították.

 A volt laktanya területét 
továbbra is felügyelik, azonban a 
nyílt pályáztatással szerződtetett 
vállalkozó havonta többszázezer 
forinttal kevesebbért látja el 
ugyanazt a munkát. Ez éves szin-
ten több millió forint. A felesleges 
megbízási szerződések megszün-
tetése is több millió forinttal csök-
kentette a város terheit. 

A városvezetői és képviselői 
tiszteletdíj kiadások csökkentésé-

vel éves szinten 5 millió forintos 
megtakarítás valósul meg. Spó-
rolás az is, hogy a korábbi vezetés-
sel ellentétben nem költ el évente 
több millió forintot a városvezetők 
fuvarozására az önkormányzat. 
 Külön elemzést érdemel, 

hogy mennyit költött a korábbi ve-
zetés fejlesztésre, illetve felújításra. 
A mellékelt ábrán jól érzékelhető, 
hogy miben tér el a korábbi, 2019. 
őszéig hatalmon lévő, és az újon-
nan megválasztott önkormányzat 
viszonya a költségvetéshez. 

Az új városvezetés ugyan 
kevesebbet ígért, mint amennyit 
korábban az elődje, de a végered-
mény, hogy több, mint a duplája 
lett a felújítás 2020-ban, mint 
amennyi 2019-ben volt.

 Még látványosabb a kü-
lönbség a fejlesztések esetében. 
2018-ban végül néhányszáz millió 
is alig jutott erre a célra. 2019-ben 
alig több mint százmillió forint 
valósult meg. Ezzel szemben 2020-
ban, a világjárvány és a megszo-
rítások idején a Matkovich Ilo-
na által vezetett önkormányzat 
kétszerannyi fejlesztést valósított 
meg, mint amennyit a Fördős At-
tila által irányított. 

Vicsek Ferenc

Fókuszban Fókuszban

Zárszámadás: több fejlesztés és felújítás
Mi a zárszámadás és mitől izgalmas? A városi költségvetés teljesülését bemutató rendelet, ebből 
látszik, hogy mi is történt valójában, mert a számok jól tükrözik a folyamatokat. Egyrészt azt, hogy 
mennyivel nehezebb helyzetben volt Vác 2020-ban a világjárvány miatt, mint volt korábban, illetve, 
hogy a város vezetőinek, a városi cégek irányítóinak és a munkatársaknak milyen mértékben sikerült 
mérsékelniük a sokkoló hatásokat. 

FEJLESZTÉS:
2020

2018

0 50 100 150 200 250 300 350 400

FELÚJÍTÁS:

MILLIÓ FORINT:

2020

2018

187 MILLIÓ FORINT

404 MILLIÓ FORINT

16 MILLIÓ FORINT

54 MILLIÓ FORINT

Megújult Tourinform iroda várja 
a környékre látogatókat

Homlokzatfelújítás a zöld házon

Június közepén átadták a teljesen megújult főtéri Tourinform irodát, ezzel együtt bemutatták a Váci 
Nyár 2021 programsorozaton debütáló új egységes váci turisztikai arculatot is. 

Az átadón dr. Varga Katalin 
ügyvezető köszöntő szavai után 
a Magyar Turisztikai Ügynökség 
részéről Juhász Szabolcs turiz-
musszakmai igazgató gratulált 
az átalakítás látványos eredmé-
nyéhez, ezt követően városunk 
polgármesterével közösen vágta 
át az avatást szimbolizáló nemze-
tiszínű szalagot.

A Március 15. tér 17. szám alatt 
található Tourinform Iroda még 
tavaly jelentkezett sikerrel az 
MTÜ pályázatára és nyert 20 mil-
lió forintos vissza nem térítendő 
támogatást. Ehhez járult hozzá az 

önkormányzat további 1,5 milliós 
forrással.  

Modern belsőépítészeti meg-
oldásokkal bővült ki a fogadótér: 
modern bútorzattal, új padlózattal, 
világítással, kényelmes, gyerek-
barát pihenőhellyel, csomagmeg-
őrzővel és a Tourinform hálózat 
egységes arculati elemeivel várják 
a látogatókat. 

Az iroda az országban a máso-
dik legnagyobb gyűjtőterülettel 
rendelkezik. Így nem csupán a 
város, hanem mintegy 69 telepü-
lésnek a látványosságait, turiszti-
kai célpontjait népszerűsíti.

Sikeres nyílt pályáztatás 
után vendéglátóipari terasz-
ként funkcionálhat október 
végéig a Március 15. tér frek-
ventált részén, a volt Barlang 
étterem felett található elke-
rített rész, a Konstantin kert.

Az áprilisban megjelent nyílt 
pályáztatás nyertese – a Vö-
rösházban található étterem 
tulajdonosa – mintegy 310 
nm-es burkolt térfelszínen 

alakított ki vendéglátásra/
kereskedelemre alkalmas te-
rületet. A megkötött szerződés 
értelmében a vállalkozás a mű-
emlékjellegű terület gondozá-
sát, karbantartását is köteles 
elvégezni.

A bérlő – ahogyan látható 
– az ígéretét betartotta, meg-
szépült a korábban évekig 
elhanyagolt kerítés és annak 
díszítőelemei.

A váci önkormányzat saját 
forrásból készítteti el a Már-
cius 15. tér 10. szám alatti mű-
emléki épület tetőszerkezetét, 
illetve az eredeti terveken túl 
a főtéri homlokzatát is. Mint 
azt Matkovich Ilona polgár-
mester elmondta, eredménye-
sen lezajlott a feladatra kiírt 
közbeszerzési pályázat. A kivi-
telező – Urbán Tibor és Társa 
Kft. – valamivel több, mint 25,6 
millió forintért vállalta a teljes 
főtéri homlokzat megújítását.

A munkák befejezése után 
egy teljesen felújított barokk 
épülettel gazdagodik Vác vá-
rosa.

A zöld házként is ismert 
egykori piarista épület felújí-
tása évtizedek óta húzódott. 
Egy 2013-as csőtörést követően 
vált veszélyessé az ingatlan 
állapota, amelyet a korábbi 
vezetés ennek ellenére sem 
rendezett megnyugtatóan.

Szebbé válik 
a főtéri Konstantin kert

FELBONTOTTÁK A HÁTRÁ-
NYOS SZERZŐDÉSEKET
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Kijavították 
a korábban megrongált 
Duna-parti öntöttvas-
korlátot

VéNégy: Százmilliókból épített brandet a 
városi cég, a volt igazgató levédette magának

Harmat Kert: fi deszes politikus a kapcsolat 

A program 2013-as indítása óta 
a VéNégy Fesztivál és Színházi 
találkozó szervezője a Váci Duna-
kanyar Színház volt, annak teljes 
személyi állományával és műsza-
ki infrastruktúrájával. Az állami 

pályázatokra és egyedi forrásokra 
is javarészt a színház pályázott, a 
színház nyerte el a közpénzeket, 
volt a felelős szervező, a lebonyo-
lító, a meghívó és a házigazda is.

Csak 2015-2019. között össze-

Maga a Harmat Kert Kft. egy 
meglehetősen alacsony létszám-
mal üzemelő, parkfenntartó és 
parképítő társaság. A legfris-
sebb, nyilvánosan elérhető 
adatok alapján mindössze 10 
főt foglalkoztat, és ez a szám a 
korábbiakban sem tért el ettől 
jelentősen. 

Ennyi emberrel gyakor-
latilag lehetetlen saját mun-
kavállalókkal ellátni egy Vác 
méretű város fenntartását, így 
viszonylag egyértelmű, hogy a 
cég alvállalkozókon keresztül, 
a közvetítői szerepeket ellátva 
jutott profi thoz. 

A jelenlegi városvezetés alatt 
sikerült felbontani a céggel kö-
tött, a város számára rendkívül 
előnytelen szerződést. A Váci 
Városfejlesztő ezután a közve-
títőket kihagyva keresett meg 
alvállalkozókat, akik szinte ki-
vétel nélkül olcsóbban vállalták 
a munkákat. A közelmúltban a 
kőszórt utak kialakítására szer-
ződött a város egy helyi szolgál-
tatóval: a Harmat Kert 1400 Ft/
m2 áron, míg az új cég 1190 Ft/
m2 áron vállalta a kőutakkal 
kapcsolatos munkálatokat, de 
az anyagot is jóval olcsóbban 
hozzák.

Úgy tudjuk, hogy a Harmat 
Kert által haszonnak nevezett 
közvetítői díj a végösszeg 15%-
át tette ki a vállalkozó szerint.
Azonban olyan, meg nem erősített 
hírek is terjedtek városi körök-
ben, hogy egyes esetekben a város 
által kifi zetett összeg ennél sok-
kal nagyobb része maradhatott 
a cég zsebében a Fördős Attiláék 
idején kötött szerződésekből kö-
vetkezően.

A cég látszólag nem köthető 
egyik politikai oldalhoz sem. Az 
Opten adatbázisa alapján azon-
ban évekkel korábban egy vezető 

kormánypárti politikus, Bencsik 
János is cégjegyzésre jogosult volt 
a Harmat Kert Kft.-nél, aki akkor 
épp Tatabánya polgármestere 
volt. A jelenlegi cégvezető épp 
akkor lett tagja a társaságnak, 
amikor a fi deszes politikust tö-
rölték. 

A szerződéssel kapcsolatban 
gyakran felmerül a korábbi fi de-
szes alpolgármester, Pető Tibor 
neve. A politikust, aki nemrég 
újfent kikerült a köztartozás-
mentes adatbázisból, korábban 
kerestük a Harmat Kert üggyel 
kapcsolatos kérdésekkel, de ak-
kor a lapzártáig nem érkezett 

A z  át adóü n ne p s é ge n a 
sportélet számos kiválósága, 
olimpiai bajnoka is részt vett. 
Szabó Tünde sportért felelős 
államtitkár kiemelte, hogy a 
döntő részt uniós, szövetségi 
és önkormányzati forrásból 

megvalósuló projekt a fi atalok 
fejlődését, valamint az élsportot 
is szolgálja, és méltóan képvise-
li a nagy sportolók örökségét. 
Köszönetet mondott Matkovich 
Ilona polgármesternek, a térség 
országgyűlési képviselőjének, 

A Városházán a látványter-
veket bemutató diasorozat köze-
pette megtartott nyilvános saj-
tóeseményen Matkovich Ilona 
köszöntötte a megjelenteket, majd 
ismertette a támogatási szerződés 
megkötésének folyamatát. Mint 
ismeretes, a 2017-ben megítélt 334 
milliós összeg az előző városveze-
tés idején az idő múlásával már 
kevésnek bizonyult a megvalósí-
táshoz. Ezért a választások után 
fedezetemelési kérelmet nyújtott 
be az új felállású önkormányzat. 
Ennek eredményeképp mintegy 
575 millió forintos összeg áll ren-
delkezésre a gyermekintézmény 
felépítésére. Ez a fedezet nagy-
részt uniós támogatású forrásból, 
állami társfi nanszírozással állt 
össze. A polgármester köszönetet 
mondott mindazoknak, akik a 

beruházás előkészítésében köz-
reműködtek és reményét fejezte 
ki, hogy a jövő év második felétől 
egy kényelmes, modern gyerme-
kintézménnyel gazdagodhat vá-
rosunk.

A folytatásban Inotay Gergely 
alpolgármester (Összefogás Vá-
cért) vetítettképes prezentációban 
mutatta be a terveket. A közel 3 
ezer négyzetméteres területen a 
mintegy 800 nm-es alapterüle-
tű bölcsőde 4 csoportszobában 
56 férőhelyet biztosít a gyerme-
keknek. Új munkahelyként az 
intézményben 17 fős nevelői gárda 
dolgozik majd. Az akadálymente-
sített, geotermikus fűtéssel ellá-
tott létesítményt az életkornak 
megfelelő, modern eszközökkel 
kívánják teljessé tenni. A megva-
lósítással az eddig kevésbé ellátott 

városrészben is könnyebb lesz az 
elhelyezési igényeket kielégíteni.

A projektre és annak műszaki 
részleteire irányuló újságírói kér-
désekre dr. Grmela Judit aljegy-
ző és Szabó László osztályvezető 
válaszolt.

A projektindító sajtóbemutató 
a deákvári helyszínen ért véget, 
ahol a körzet önkormányzati kép-
viselője, Tótváradi-Nagy Bence 
(Összefogás Vácért) megemlítette, 
hogy a vitatott helyszínen már 
nem lehetett változtatni, viszont 
az egyre nagyobb lélekszámú De-
ákvárnak égető szüksége van egy 
bölcsődére. A tervezők a zöldterü-
let maximálását szem előtt tartva 
alakították ki elképzelésüket, a 
beruházás befejezése után pedig 
sor kerül a környéken egy pihe-
nőpark kialakítására is. 

Több, mint három évvel 
ezelőtt rongálták meg isme-
retlen vandálok mintegy 5 mé-
ter hosszan a váci Duna-korzó 
egyik ékességét, a korábban 
az Országházat díszítő, majd 
városunk sétányára kerülő 
patinás öntöttvas-korlátot. A 
Duna-part képét meghatározó 
díszítő elemet mostanra sike-
rült ismét eredeti állapotára 
kijavítani.

Mivel a megrongált ön-
töttvasrészek másképp nem 
voltak pótolhatók, a Váci Vá-
rosfejlesztő egy speciális ön-
tőformákat gyártó vállalkozó 
segítségével tudta legyártatni 
és helyére illeszteni azokat. A 
korlát legutóbb 1987-ben került 
felújításra, így a mostani mun-
kákkal párhuzamosan több 
kisebb sérült részt is helyre-
állítottak. 

Több vád is érte a kormányoldal részéről a jelenlegi városvezetést a VéNégy fesztivállal kapcsolatban, 
a legvadabbak egyenesen arról szóltak, hogy elüldözték a rendezvényt. Az adatokat és a szerződéseket 
megismerve azonban kiderül, hogy a piaci alapon valószínűleg életképtelen rendezvény 2013 és 2019 
között legkevesebb 300 millió forintnyi állami támogatást kapott, miközben a jegybevétel ezidő alatt 
a 60 millió forintot sem érte el.

A kötelező kommunikációs projektindítóval és a jelképes alapkőletétellel 
május utolsó napján hivatalosan is elindultak a Bauer utcai új bölcsődeépítés 
kivitelezési munkái.

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ), Vác 
Város Önkormányzata és a Váci Karakán Kajak-
Kenu SE szervezésében adták át a Duna-parti 
csónakházat. Százmilliókat bukhatott a város azzal, hogy a városfenntartási feladatokra létrehozott Váci 

Városfejlesztő mellé leszerződött 2013-ban a jellemzően kormánypárti városokban, kerületekben 
dolgozó Harmat Kert Kft.-vel. Ahogy korábban írtuk: a Fideszhez köthető cég jelentős profi t fejében 
hozott külső alvállalkozót olyan feladatok elvégzésére, amelyeket egyébként az akkor Pető Tibor volt 
fi deszes alpolgármester által felügyelt Városfejlesztő is elvégezhetett volna sok esetben (ahogy jelenleg 
is teszi).

sen több, mint 340 millió forint 
közpénzt fordítottak a fesztivál 
megvalósítására. A VéNégy prog-
ramjai – ellentétben mondjuk a 
Váci Világi Vigalom rendezvénye-
ivel – néhány kivételtől eltekintve 
belépőjegyesek voltak. A jegyvá-
sárlók száma a meglévő adatok 
szerint a legjobb évben 5,5 ezer 
volt, így talán még a 60 millió fo-
rint alatti összesített jegybevétel 
is meglepő lehet.

A korábbi színházigazgató 
maga kérelmezte a színház vezeté-
séből közös megegyezéssel történő 
távozását. A térség kormánypárti 
országgyűlési képviselőjével jó 
kapcsolatot ápoló Kis Domon-
kos Márk úgy értelmezte, hogy 
mivel saját nevére védjegyeztette 

a közpénzből felépített VéNégy 
„márkát”, így a fesztivált is „elvit-
te” Vácról. A színház tájékoztatása 
alapján a saját névre történő véd-
jegybejelentés a jogászok szerint 
vitatható.

Mindenki maga eldöntheti, 
hogy több mint negyedmilliárd 
forint adófi zetői pénz elköltésé-
nek legjobb helye egy olyan fi zetős 
fesztivál-e, amelyre évente 4-5 ezer 
ember váltott jegyet. Míg a feszti-
vállátogatók súlyos ezreket fi zet-
tek belépődíjként, addig például 
a 2019-es rendezvényen a nem 
fi zető, kivételezett nézők száma 
összesen közel 1.500 (!) volt. A leg-
drágább, úgynevezett VIP jegyből 
több mint 350-et osztogattak szét 
a kiválasztottaknak.

Hivatalosan is elindult 
a bölcsődeépítési beruházás

Átadták a csónakházat továbbá Gyulay Zsolt olimpiai 
bajnoknak, aki elsők között 
kezdeményezte a beruházás 
megvalósulását.

Rétvári Bence hangsúlyozta, 
hogy Vácon hagyománya van 
a kajak-kenu sportágnak, épp 
ezért a legjobb helyre került a 
támogatás.

Matkovich Ilona polgár-
mester többek között elmond-
ta: Vácon az önkormányzat 80 
millióval támogatta a beruhá-
zás megvalósulását, a jövőben 
pedig évi 5 millióval járul hozzá 
az üzemeltetéshez. A Dunához 
közeli, hamarosan átadandó 
kerékpárpálya megvalósulása 
is azt mutatja, hogy az önkor-
mányzat fontosnak tartja a 
környék sportolási lehetőségeit. 
Köszönetet mondott a beruhá-
zás létrejöttéért Schmidt Gábor 
MKKSZ-elnöknek, Grmela Judit 
aljegyzőnek, Szabó László mű-
szaki osztályvezetőnek és Gyu-

lay Zsoltnak, aki a munkában 
váci lokálpatriótaként vett részt.

A kétszeres olimpiai és sok-
szoros világbajnok Gyulay Zsolt 
a létesítménnyel kapcsolatban 
megemlítette: régi álma, hogy 
egy ilyen projekt megvalósul 
szülővárosában, Vácon is. Bí-
zik benne, hogy mestere, Hesz 
Mihály és az ő egyéni olimpiai 
eredményeihez hasonlók fog-
nak születni a jövőben és ehhez 
ez a vízibázis nagyban hozzájá-
rul majd. Végül megköszönte 
Matkovich Ilonának, hogy az 
önkormányzat a projekt mellé 
állt, mert a turisztikai megálló-
helyként is funkcionáló épület 
nemcsak a profik, hanem az 
amatőrök igényeit is szolgálja 
majd.

Az avatóbeszédeket követően 
a résztvevők megtekintették a 
létesítményt és megismerkedtek 
az igénybe vehető szolgáltatá-
sokkal.

A jelenlegi vezető előtt cégjegyzésre volt jogosult
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Új otthona van a Sajdik-gyűjteménynekSzázezrekkel tartozik 
a városnak a váci Fidesz

Elkészült Vác első okoszebrája

Hamarosan pontos képet kapnak majd a Pannónia Ház látogatói arról, hogyan lett Sajdik Ferenc 
második otthona Vác. A múzeum pedagógusok részletesen ismertetik majd, hogy a gyűjtő, vagyis Papp 
László miért határozta el, hogy Sajdik karikatúrákat vesz, miért hitt abban, hogy érdemes a kedves 
és vicces, és derűs és rengeteg szeretettel telített rajzokból felhalmozni egy gyűjteményt. Amit aztán 
megvásárolt a város, még a korábbi vezetés, de a vételár utolsó részletét már az új városvezetésnek 
kellett kigazdálkodnia. 

Közel negyedmillió forintos tartozást halmozott 
fel a Fidesz Váci Szervezete a korábban 
általuk bérelt főtéri irodájukra. A pártnak 28 
ezer forint plusz áfát kellett volna fi zetnie 
havonta az önkormányzati tulajdonban álló 50 
négyzetméteres iroda használatáért, amelyet 
2012 óta bérelt.

A város egyik legforgalmasabb gyalogátkelőjénél 
a gyalogosok ugyanis már okoszebrán kelhetnek 
át a Honvéd utca és a Kosdi utca találkozásánál. 
Az átkelőhelyet fehér, útburkolatba süllyesztett 
lámpák övezik és amint a gyalogos a járdához 
telepített érzékelőhöz érkezik, a lámpák villogni 
kezdenek fi gyelmeztetve ezzel a járművezetőket.

Örömmel tették. És szem-
besültek egyből a gonddal, 
nagyon zsúfolt a Sajdik tárlat, 
szinte a padlótól a mennye-
zetig szoronganak a képek a 
falon, mondhatni méltatlanul 
kicsi volt a kiállító tér. Pár-
huzamosan megoldásra várt 
a Pannónia Ház ügye. A kü-
lönlegesen jó adottságokkal 
rendelkező kiállító teremben 
mint egy raktárban, olyan szo-
rosan voltak felhalmozva az 
Iparművészeti Múzeumtól köl-
csön kapott vaskályhák. Alig 
látogatta valaki a bemutatót, 
aminek már régóta kerestek 
alkalmasabb helyett, és persze 
forrást is kellett találni a vas-
kályhák elszállításához. Ezek 
a tárgyalások is elhúzódtak 
csaknem egy évig, de végül 
felszabadult a kiállítóhely, és 
már úgy fogtak a termek fel-
újításához, a díszterem kicsi-
nosításához, hogy földszinten 
lehessen a Sajdik tárlat és a 
fent, a díszteremben pedig az 
időszaki kiállítások. 

Sajdik Ferenc nagyon örült 
a hírnek, újabb képeket is 
adományozott a városnak, és 
mindvégig, megható szerény-
séggel fogadta lehetőséget , 
hogy elegáns kiállítótérben 
lesznek majd láthatóak a képei. 
Úgy fogalmazott, talán nem is 
méltó az ilyen kiemelt elisme-
résre. A város vezetői azonban 
jól tudják, Vácra nagyon sokan 
jönnek azért, hogy a sok érde-
kes program mellett a Sajdik 
gyűjtemény varázslatos vilá-
gában is eltöltsenek néhány 
órát. Nekik, a látogatóknak, 
és a művésznek együtt lesz jó 
találkozási hely a Művelődési 
Központhoz tartozó Pannónia 
Ház, a főtér diadalív felőli ré-

szén. Arra használták a város 
vezetői Covid-zárlat idejét , 
hogy a múzeumok nyitására 
már új kiállítási térben fogad-
hassák a vendégeket. 

JÚLIUS 22-ÉN 18 ÓRAKOR 
LESZ A HIVATALOS MEG-
NYITÓ.

Párhuzamosan folytak a 
tárgyalások Kolodko Mihály-
lyal a város és a művész közöt-
ti együttműködés lehetőségé-
ről. A kulturális élet szereplői 
közül többen szóvá tették az 
elmúlt években, hogy itt él Vá-
cott a városban a világhírű ge-
rillaszobrász, Kolodko Mihály, 
és egyetlen szobor sincs tőle a 
városban. Mire a türelmetle-
nek javaslatai megtalálták az 
önkormányzatot, már régóta 
folytak az egyeztetések arról, 
hogy a művész szerint melyek 
azok a legendák, amelyek akár 
szoborrá is álmodhatóak azzal 
a különleges alkotói képzelet-
tel, amelytől világhírűek lettek 
Kolodko szobrai.

Hamar megszületett a meg-
egyezés, Petőfi, Mária Terézia, 
Sajdik Ferenc lehetnének a 
Kolodko séta első szakaszá-
nak fontos állomásai. (Tudjuk, 
van már Kolodko séta Pesten 
is Veszprémben is, de például 
Stockholmban is. Elzarándo-
kolnak az érdeklődők a geril-
laszobrász által titokban ki-
helyezett alkotásokhoz, hogy 
megörökítsék az apró műalko-
tások különleges kapcsolatát 
a történelmi vagy művészeti 
nagyságokkal.

Irodalmi anyag van bőven 
Vácott az alkotói fantázia meg-
termékenyítéséhez. Mária Te-
rézia, a magyarok királynője 

1764. augusztus 27-én, családjá-
val együtt ötnapos látogatásra 
érkezett Vácra Migazzi Kristóf 
váci püspök, bécsi hercegér-
sek meghívására. A királynőt 
elkísérte férje, I. Ferenc né-
met-római császár, valamint 
négy gyermekük. A legenda 
szerint, amikor a  királynő 
meghallotta, hogy összesen 
két hónapa alatt épült fel a lá-
togatása tiszteletére a diadalív, 
nem is mert átmenni alatta. 
Olyan leírások is vannak, hogy 
látható volt Mária Terézia ar-
cán a megkönnyebbülés, ami-
kor átért a diadalív alatt. Ez 
utóbbi alkotás a diadalív köze-
lében megtekinthető. Kolodko 
beszédes szobor karikatúrái 
egy-egy gesztust ragadnak 
meg, ami kifejezhet akár egy 
hosszabb eseménysort is. Az 
aprócska szobrok néhány év 
alatt a szelfi-mánia rendszeres 
szereplői lettek. Arra bizton 
lehet számítani, hogy az alko-
tásokkal közös felvételek ké-
szítésére Vácon is felkínálják 
magukat Kolodko mini-szob-
rai. A képzelet szab csak határt 
a műélvezetnek, a tér, a dia-
dalív, a szobor együttesének 

szelfis újragondolásában.
A váci Kolodko körséta fo-

gadó szobra nagy valószínű-
séggel az Anyám tyúkja lesz 
tájé koztat Inotay Gerge ly 
alpolgármester, mert azt is 
tudjuk a megemlékezésekből, 
hogy Petőfi is vonattal jött 
Vácra, a szüleit látogatta meg, 
ezért kézenfekvő, hogy legyen 
a pályaudvaron az alkotás. És 
azért is mert a szülői ház kicsit 
kiesne a hagyományos váro-
si séták útvonalából. Arról is 
vannak dokumentumok, hogy 
a Petőfi Vácon írta az Anyám 
tyúkja című verset. 

Na, de m i lyen t y ú k , és 
milyen bodri illene a Petőfi 
udvarba? Most már mindenki 
megnézheti magának a vas-
útállomás előtt, ahogy azt is 
meg lehet tekinteni, hogy mi-
lyen alkotás került a Pannónia 
ház elé. Kolodko Mihály nagy 
tisztelője Sajdik Ferencnek, er-
ről több alkotása is szeretet-
tel árulkodik. A két művész 
találkozójának így teremtett 
lehetőséget a város.

Vicsek Ferenc

A Fidesz eddig nem rendezte 
elmaradását és jogászok szerint 
a tartozás behajthatatlannak 
tűnik, mert a váci szervezet 
nem jogképes (nincs nyilván-
tartva, nincs adószáma, statisz-
tikai száma). Így már nemcsak 
két fi deszes képviselő által tör-
vénytelenül felvett milliókról 
és a város számára előnytelen 
szerződésekről derült ki, hogy 
ezekkel megrövidítették a vá-
ros kasszáját a korábbi kor-

mánypárti vezetés alatt: még 
a saját pártjuk irodabérlési szer-
ződésével is 241 ezer forintos 
kára keletkezhetett Vácnak.

Az önkormányzati ingatlan-
bérléssel kapcsolatos szerző-
déseket Fidesz-elnökként az 
a Pető Tibor írta alá, akihez 
ugyanebben az időszakban 
alpolgármesterként az irodát 
bérbe adó Váci Városfejlesztő 
is tartozott.

A beruházást a Generali a Biz-
tonságért Alapítvány pályázatán 
nyerte el a város. Az alapítvány az 
50%-os városi önrészhez 50%-os 
támogatást nyújtott. Matkovich 
Ilona polgármester az átadáson ar-
ról beszélt, hogy a városi szakem-
berek a forgalmi adatok alapján 
választották ki az átalakítandó 
gyalogátkelőhelyet. Hozzátette: 
bízik abban, hogy nagyobb biz-
tonságban lesznek a gyalogosok 
a beruházás segítségével.

Ihász István, a Generali a Biz-
tonságért alapítvány képviselője 

elmondta: okoszebrákat olyan 
gyalogátkelőhelyekre érdemes 
telepíteni, ahol az autósok úgy-
nevezett megállási hajlandósága 
50%, vagy alatta van. Az átadott 
közlekedésbiztonsági eszköz ezt 
a számot tudja akár 75% fölé nö-
velni. 

A városiak összefogásának 
köszönhetően tervben lehet egy 
második, Földváry téri okoszebra 
is. Ezt a biztosító internetes szava-
zásán nyerték meg az egyébként 
a Magyar Közút által kezelt út-
szakaszra.

JÚLIUS 22-ÉN 18 ÓRAKOR
LESZ A HIVATALOS MEG-
NYITÓ.

Nem fi zetett a párt az irodabérlésért
Biztonságosabbá vált az átkelés Végre vácon is van Kolodko-szobor
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A veszélyhelyzet miatt nyolc hónappal ezelőtt tarthatott utoljára helyszíni jelenléttel teljes ülést 
Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Június 24-én találkozhattak ismét a Városháza 
nagytermében a döntéshozók, ahol több fontos előterjesztést vitattak meg és hoztak ezekről 
határozatokat. Az alábbiakban a legfontosabbakat ismertetjük.

Az ülésnap elején a jelenlé-
vők egyperces csenddel emlé-
keztek a járvány miatt váro-
sunk közelmúltban elhunyt 
polgáraira.

A tájékoztatók sorában 
ismét szerepelt egy értesítés a 
köztartozásmentes adatbázisból 
történt törlésről: május 10-én 
Pető Tibor (Fidesz-KDNP) került 
ki a névsorból. A Napirend in-
dító témája a tűzoltóság tavalyi 
munkájáról szóló beszámoló 
volt, amelyet elfogadtak a képvi-
selők, majd nyílt pályáztatással 
értékesítésre jelölték a Görgey 
u. 13. alatt található üzletet. 
Három mezőgazdasági terület 
eladása közül kettőnél Molnár 
Nándor (Összefogás Vácért) ja-
vaslatára az értékbecsléshez ké-
pest megemelték az eladási árat.

VÉGRE LEHET HULLA-
DÉKUDVARA VÁCNAK

Hosszú idő óta tartó gond 
oldódhat meg azzal, hogy a vá-
rosvezetés eredményes tárgya-
lásai után a váci hulladékgaz-
dálkodást irányító szolgáltató 
(DTkH) a Deákvári fasor 2. szám 

alatti területen, mintegy 1100 
négyzetmétert használatba vesz 
hulladékudvar létesítésére. Az 
erre vonatkozó döntést az ellen-
zékiek nem szavazták meg. A 
váci mentőállomás munkatársa 
számára – egyszeri, 3 évre szóló 

– bérlőkijelölési jogot biztosítot-
tak egy Nagymező utcai önkor-
mányzati tulajdonú lakásra.

Az idei városi költségve-
tés aktualizálására benyújtott 
javaslatban az önkormányzati 
forrásból biztosított felújítások 
már közel 318 millió, a fejlesz-
tések több, mint 655 millió 
forintot tesznek ki, már szere-
pel benne a Vám utcai óvoda 
konyhájára költendő megemelt 
összeg és a főtéri szökőkút fe-
lülvizsgálatát biztosító kiadás is. 
A módosítással a kormánypárti 
képviselők nem értettek egyet.

MÓDOSÍTÁSOK EGY 
ÉLHETŐBB VÁROSÉRT

Egy sor napirendi téma érin-
tette a város különböző pontjai-
ra vonatkozó településszerkeze-
ti előírás módosítását. A Helyi 
Építési Szabályzat változása, 

illetve a módosításokat javas-
ló elképzelések véleményezési 
szakaszának lezárása több, a 
közeli időszakban megvalósuló 
fejlesztést tesz lehetővé.

A jövőben a művelődési 
központ feladatait egy 3 millió 
forintos törzstőkével létrehozott 
nonprofi t gazdasági tásaság lát-
ja majd el. Előterjesztésében ezt 
Matkovich Ilona polgármester a 
város kulturális és közművelő-
dési feladatainak koordináltabb 
és gazdaságosabb formában tör-
ténő ellátásával indokolta.

Eredménytelennek nyil-
vánították a Szociális Szolgálta-
tások Háza igazgatói pályázatát. 
Elvi hozzájárulás született a 
testületi tagok részéről ahhoz, 
hogy ismét egy intézménnyé 
váljon a Váci Család- és Gyer-
mekjóléti Központ és a Szociá-
lis Szolgáltatások Háza. Inotay 
Gergely (Összefogás Vácért) ja-
vaslatát elfogadva, a gyermekét/
gyermekeit egyedül nevelő szü-
lő a gyermek(ek)kel együtt idén 
is féláron veheti igénybe július 
elejétől augusztus végig (össze-
sen 10 alkalommal) a strand, a 

stadion, a sportcsarnok és a mű-
velődési ház saját szervezésben 
nyújtott rendezvényeit. A kép-
viselők elfogadták az Európai 
Mobilitási Hét Kartáját és Kiss 
Zsolt (Összefogás Vácért) indít-
ványára úgy döntöttek: Vác csat-
lakozik ezen hét (szeptember 
16-22.) programjában szereplő 
autómentes napi (szeptember 
22.) kezdeményezéshez.

A NYÍLT ÜLÉS 
NAPIRENDI SORA UTÁN

A folytatásban napirend 
utáni felszólalások következ-
tek, majd közérdekű témákban 
kérdéseket tehettek fel a kép-
viselők.

Végül zárt ajtók mögött 
döntöttek a „Vác Város Közszol-
gálatáért” kitüntető címről, me-
lyet 2021-ben a Jegyzői Kabinet 
munkatársa, Kovács Tímea ér-
demelt ki.

Vác Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete az elfoga-
dott éves munkaterv szerint a 
következő plenáris ülését július 
14-én tartja majd.

Újra ülésezhetett a testület

VÉGRE LEHET HULLA-
DÉKUDVARA VÁCNAK MÓDOSÍTÁSOK EGY

ÉLHETŐBB VÁROSÉRT

A NYÍLT ÜLÉS 
NAPIRENDI SORA UTÁN

Vác Város Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatá-
ról szóló 9/2012.(III.22.) sz. rendele-
tének 40. § (1) bekezdése alapján az 
alábbi tájékoztatást adom.

Vác Város Polgármestere az aláb-
bi rendeleteket alkotta:

– 18/2021. (V 28.) rendeletalkotás 
– Vác Város Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének végrehajtásáról;

– 19/2021. (V. 28.) rendeletmódosí-
tás – Vác Város Önkormányzat 2021. 
évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.18.) 
önkormányzati rendeletről;

– 20/2021. (VI.11.) rendeletmódosítás 
– Vác Város Önkormányzat a közte-
metőről és a temetkezés rendjéről szóló 
35/2014. (XI.14.) rendeletről.

Vác Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2021. június 24-i ülé-
sén az alábbi rendeleteket alkotta:

– 21/2021.(VI.24.) rendeletalkotás 
– a váci 2967/A/4 hrsz-ú ingatlan törzs-
vagyonból történő kivonásáról;

– 22/2021.(VI.24.) rendeletalkotás 
– a váci 508/A/4 hrsz-ú ingatlan törzs-
vagyonból történő kivonásáról;

– 23/2021.(VI.24.) rendeletmódosí-
tás – Vác Város Önkormányzat 2021. 
évi költségvetésérő szóló 9/2021.(II.18.) 
rendeletről;

– 24/2021.(VI.24.) rendeletmódosí-
tás – a Helyi Építési Szabályzatról szóló 
30/2017.(XI.24.) rendeletről

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

Vác, 2021. június 24.
dr. Zsidel Szilvia s.k. jegyző 

Tájékoztató 
a rendeletalkotásokról

A szakbizottságok döntéseiről
Hosszabb szünetet követően – miután a kormánydöntés határozott a jelenléti 
megtarthatóságról – személyesen hozhatták meg az átruházott hatáskörű 
döntéseket a váci önkormányzat szakbizottságai. Emellett a júniusi testületi 
döntésre kerülő és a területüket érintő előterjesztések megtárgyalása is 
szerepelt a megvitatott napirendi sorokban.

Elsőként Fehér Zsolt (Össze-
fogás Vácért) bizottsági elnök 
irányításával az Emberi Kapcso-
latok Bizottsága ülésezett. Az első 
pár téma a személyiségi jogok 
betartásával zárt ajtók mögött 
került szóba. Több önkormány-
zati lakásbérleményi szerződés 
meghosszabbítása mellett rész-
letfi zetési kérelmeket bíráltak el 
és döntöttek a „Vác Város Egész-
ségügyéért” kitüntető cím idei 
díjazottjairól. Az elismerést a vá-
rosi kitüntetések augusztus 20-i 
átadásán dr. Niegreisz Mária és 
Nagyné Tar Ágnes veheti majd át. 
A nyílt ülés keretében a bizottság 
a plenáris ülésen meghozandó 
döntésekkel kapcsolatos anyagok 
kapcsán fogalmazott meg javasla-
tokat, illetve kiírta az erre az évre 
vonatkozó egészségügyi primer 
prevenciós pályázatot.

A Kászonyi Károly (Összefo-
gás Vácért) elnökletével más-
nap tartotta meg tanácskozását 
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság. A 
korábbiaknak megfelelőan szó 
volt a Városfejlesztő Kft. és a 
városi gazdasági társaságok áp-
rilisi tevékenységéről benyújtott 
beszámolókról, majd szintén több 
olyan előterjesztésről fogalmaz-

tak meg véleményt, javaslatot, 
melyekről a képviselő-testület-
nek volt joga meghozni a végső 
döntést.

Zárva a sort, a Molnár Nándor 
(Összefogás Vácért) elnökletével 
megtartott Gazdasági és Város-
fejlesztési Bizottság ülésre került 
a legtöbb előterjesztés. Már az 
ingatlanügyeken belül tucatnyi 
döntést kellett meghozni. A továb-
biakban e grémium is megvitatta 
a testület elé kerülő javaslatokat, 
majd saját hatáskörben egyetér-
tett több törökhegyi út gépjármű-
forgalmának súlykorlátozásával. 
A központi piac bejáratánál lévő 
főtéri süllyedő kapu megszünteté-
sével mód nyílik, hogy az utasok 
le- és felszállását, várakozását 
kényelmesebbé tevő korábbi 
helyre helyezzék vissza az észak 
felé haladó buszok megállóját. 
A bizottsági tagok egyetértettek 
azzal is, hogy a lakossági igények 
részbeni kielégítése érdekében 
újabb parkolók létesüljenek a 
Deákvári főtéren.

Mindhárom szakbizottsági 
ülésen a döntéshozók teljes lét-
számban jelen voltak. 

Polgármesteri megbeszélés a 
francia testvérváros vezetőivel

A pandémiás időszak levelezés 
útján történő kapcsolatfelvétele 
után online egyeztetést folytatott 
Matkovich Ilona polgármester, 
Vác francia testvérvárosát vezető 
kollégájával, Muriel Scolannal.

Beszéltek azokról az intézkedé-
sekről, melyek a koronavírus-jár-
vány alatt váltak szükségessé. Szó-
ba kerültek azok az elképzelések 
is, melyeket a két település életé-
ben a megszokott kerékvágásba 
történő visszavezetés érdekében 
szeretnének megvalósítani.

Matkovich Ilona és Muriel 
Scolan egyetértett abban, hogy 
kívánatos a jövőben ismét felele-
veníteni az elsősorban a kulturális 
életben és az oktatási intézmények 
jó kapcsolatrendszerében meg-
mutatkozó korábbi gyümölcsöző 
együttműködést.

Deuil-La Barre Párizzsal már 
összenőtt, közel 4 négyzetkilomé-
teres területen fekvő, mintegy 22 
ezres francia község. A testvérvá-
rosi egyezmény aláírására 1991-
ben került sor.

Újból pert vesztett a 
Vácról valótlanságokat 
terjesztő oldal

Újabb hazug írása miatt ma-
rasztalta el a Budapest Környéki 
Törvényszék a kormányközeli 
VácOnline oldalt. A magát hírol-
dalként defi niáló, de bevallottan 
szerzői véleményeket közlő por-
tált ismét a Váci Dunakanyar 
Színházzal kapcsolatos valótlan 
állításai miatt kötelezték helyre-
igazításra és a perköltség megfi -
zetésére.

A vaconline.hu oldalon „Beé-
rett a Matkovichi kultúrpoliti-
ka: kiemeltből amatőrré minő-
sítették vissza a váci színházat” 
című, 2021. január 29-én megjelent 
cikkben a polgármesterrel és a 
színház vezetésével kapcsolatban 
fogalmaztak meg valótlanságokat. 
A Nagymarosról szerkesztett ol-
dalnak helyreigazítást kell közzé 
tennie. A cikk miatt az oldal már 
korábban az intézmény művészeti 
vezetőjével szemben is pert vesz-
tett.

A legfrissebb elmarasztaló 
ítélettel újabb dokumentum bi-
zonyítja a Vác Online tájékoztatási 
színvonalát.  

Az oldal a vesztett pereknél 
gyakrabban közöl valótlansá-
gokat, tévedéseket. A város ve-
zetésének ennek ellenére az az 
álláspontja, hogy propagandaki-
adványok helyett Vác ügyeivel kell 
foglalkozni. Eljárásokat épp ezért 
szinte kizárólag csak kivételesen 
súlyos esetben kezdeményeznek.
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Városi kitüntetések átadása 
– színesdiplomások köszöntése 

A Nemzeti 
Összetartozás Napja 
városunkban

Erdélyi, vajdasági és váci 
iskolások érkeztek a Városházára

A Madách Imre Művelődési Központ színházterme adott helyet annak a nagyszabású kitüntetésátadó 
ünnepségnek, melyen egyben a színesdiplomás pedagógusokat is köszöntötték.

„Emlékezzetek és emlékeztessetek!” címmel tar-
totta megemlékezését Vác Város Önkormányzata 
és a Madách Imre Művelődési Központ június 4-én 
délután az Országzászlónál.

A z eg ykor váci iskolá k-
ban-óvodákban tanító színes 
diplomás pedagógusoknak a ko-
rábban több mint két évtizeden 
át pedagógusként dolgozó Ino-
tay Gergely alpolgármester az 
oktató-nevelő munka szépségét 
kiemelve mondott köszönetet, 
méltatva azokat, akik a fi atalok 
nevelésére áldoztak évtizedeket. 

Több mint hat évtizede dip-
lomázott, így gyémántdiplomát 
vehetett át Erdélyi Att iláné, Ora-
vecz Istvánné, Skripeczky Gyulá-
né és Somogyi Györgyné. Ötven 
esztendeje történt diplomázása 
alkalmából arany díszdiplomát 
kapott Csendes Csabáné, Pajor 
Ferencné és Tekes Rozália.

A folytatásban a szociális 
ágazatban dolgozók és a Vác Vá-
ros Sportjáért díjainak átadása 
következett. Az elismeréseket 
Matkovich Ilona polgármester, 

Inotay Gergely alpolgármester 
és Fehér Zsolt, az Emberi Kap-
csolatok Bizottságának elnöke 
adta át.

- „Vác Város Szociális Mun-
káért” kitüntető címben része-
sült Tóth Zoltánné, Vác Város 
Önkormányzat Bölcsődék és 
Fogyatékosok Intézményének 
élelmezés vezetője.

- Köszönő/elismerő oklevelet 
vehetett át: Dornai Edit, Vác Vá-
ros Önkormányzat Bölcsődék és 
Fogyatékosok Intézményének 
Szegfű utcai Bölcsőde kisgyer-
meknevelője; Kovács István-
né, Vác Város Önkormányzat 
Bölcsődék és Fogyatékosok In-
tézményének Fejlesztő Napközi 
Otthon vezetője; Tenczel Ferenc-
né, Vác Város Önkormányzat 
Bölcsődék és Fogyatékosok In-

tézményének Baba utcai Bölcső-
de és Speciális Csoport vezető-
je; Déri Ditta, a Váci Család- és 
Gyermekjóléti Központ család-
segítője; Sigray-Szabó Mónika, a 
Váci Család- és Gyermekjóléti 
Központ mediátora; Papp Livia, 
a Váci Család- és Gyermekjóléti 
Központ óvodai-iskolai szociális 
segítője és özv. Lakatos Gézáné, 
Vác Város Önkormányzat Szoci-
ális Szolgáltatások Háza, Hajlék-
talanok Átmeneti Szállásának 
takarítónője.

- A 2003-ban kiérdemelt 
„Nemzet Sportvárosa” elisme-
rés évében alapított „Vác Város 
Sportjáért” kitüntetést 2020-
ban Németh András kézilabda 
mesteredző, id. Veres Ferenc 
sportszervező és a Nógrádi Ti-
vadar-Noé Gábor masters eve-
zőspáros érdemelte ki.

- A pedagógiai díjak közül 
„Váci Katedra” kitüntetést ér-
demelt ki: Bagyinszki Beáta, a 
Deákvári Óvoda vezetője, Dérné 
Laczhegyi Zsuzsanna, az Árpád 
iskola tanára és Furcsa Gábor, 
a mezőgazdasági technikum 
igazgatóhelyettese; „Vác Város 
Tehetséggondozásáért” kitün-
tető címet vehetett át Véglesiné 
Bíró Erzsébet, a Boronkay iskola 
tanára, „Vác Város Oktatását 
segítő” díjat érdemelt ki Lugosi 
Sándorné, az Alsóvárosi Óvoda 
munkatársa.

A rendezvény zárásaként 
megtartott állófogadás előtt 
Matkovich Ilona polgármester a 
váci polgárok nevében mondott 
köszönetet a pedagógusoknak 
és a kitüntetetteknek az elmúlt 
években, évtizedekben elvégzett 
munkájáért.

Az eseményen a Himnusz 
közös eléneklését követően a 
trianoni szerződésről és annak 
következményeiről Fehér Zsolt 
önkormányzati képviselő, az 
Emberi Kapcsolatok Bizottságá-
nak elnöke szólt. Többek között 
leszögezte, hogy ezen a napon, 
Trianon évfordulóján egyszerre 
gyászolunk és egyszerre ünne-
pelünk. Gyászoljuk a sanyarú 
múlt létünket máig meghatározó 
e sötét pillanatát és ünnepeljük 
összetartozásunkat. Emlékező 
beszédében kiemelte: határo-
kon innen és határokon túl, mi, 
magyarok mind összetartozunk, 
hiszen a haza nem, csak a hatá-
rok változtak. Reményét fejezte 
ki, hogy nemzetünk előbb-utóbb 

újra a gyarapodás útjára lép. Ám 
addig is a mi történelmi felelős-
ségünk emlékezni és emlékez-
tetni. Zárásként hangsúlyozta: 
összetartozunk, éljünk bár a 
világ bármely szegletében.

A rendezvény végén az ön-
kormányzat, az egyház, a pártok 
képviselői és a jelenlévő polgá-
rok koszorúk, virágok elhelye-
zésével tisztelegtek az elődök 
emléke előtt, majd a Szózat elé-
neklésével zárult a Nemzeti Ösz-
szetartozás Napja városunkban.

Az eseményen énekével köz-
reműködött Ördögh Csenge, a 
Bartók-Pikéthy Zeneművészeti 
Szakgimnázium és Zeneiskola 
tanulója.

Az Európai Unió által fi nan-
szírozott „Mesterségem címe-
re” nevű projekt keretein belül 
tekinthették meg a Városházát 
határon túli magyar gimnazisták. 
A programra ipolysági, brassói 
és vajdasági intézményekkel 
közösen pályázott sikeresen 
a váci Madách Imre Gimnázi-
um. A felvidéki testvérvárosból 
azonban a járvánnyal összefüggő 
problémák miatt nem utazhattak 
Vácra a diákok. 

A fi atalokat kísérőtanáraikkal 

együtt Inotay Gergely alpolgár-
mester vezette körbe a Városháza 
történelmi épületében.

Június elején egy földvárys 
általános iskolás osztály érkezett 
először, hogy megismerje, hol szü-
letnek a Vác életét meghatározó 
döntések. Később a város által 
szervezett tábor résztvevői is láto-
gatást tesznek majd a Városházán. 
Várják további iskolai csoportok 
jelentkezését – amennyire ideje 
engedi az alpolgármesternek, a 
fi atalok rendelkezésére áll.

Hulladékos ügyintézés 
a központi posta épületében

A hulladékgazdálkodást végző 
országos szolgáltató (NHKV Zrt.) 
értesítette a váci önkormányzatot, 
hogy városunkban is megnyitotta 
a közvetlen ügyfélszolgáltatási 
pontját.A váci központi postaépü-
letben található ügyfélszolgálat 
a számlázással, pénzügyi rende-
zéssel és a díjhátralék behajtás-
sal kapcsolatos ügyek személyes 

intézését végzi. Cím: Vác 1 posta, 
Posta park 2. Az ügyfélszolgálati 
pont nyitva tart hétfőn 14 és 18, 
szerdán 10 és 16 óra között.

A hulladékszállítással, az adat-
változással és az egyéb technikai 
jellegű ügyek városunk közszol-
gáltató cégének ügyfélszolgála-
tánál (Zrínyi u. 9.) továbbra is 
intézhetők.
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Polgármesteri fogadóóra
(előzetes egyeztetés alapján)

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

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

Alpolgármesteri fogadóóra
(előzetes egyeztetés alapján)

Kiss Zsolt János
(Összefogás Vácért)

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

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

Inotay Gergely
(Összefogás Vácért)

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

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

Ferjancsics László
(Összefogás Vácért)

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

Telefonszám: 06-27/315-534

Jegyzői elérhetőség
dr. Zsidel Szilvia

Jegyző
Telefonszám: 06-27/314-130

Önkormányzati képviselők
Kászonyi Károly

(Összefogás Vácért) 
1. sz. választókerület

Telefonszám: 06-30/294-2645

Jess Kinga
(Összefogás Vácért)

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

Fehér Zsolt
(Összefogás Vácért)

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

Mokánszky Zoltán
(Fidesz-KDNP)

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

Tótváradi-Nagy Bence
(Összefogás Vácért)

8. sz. választókerület
Telefonszám: 06-70/445-1162

Molnár Nándor
(Összefogás Vácért)

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

Rozmaring Sándor
(Összefogás Vácért)

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

Csereklye Károly
(Vác Városért Választási Egyesület)

Telefonszám: 06-30/648-1162

dr.  Manninger Péter
(Fidesz-KDNP)

Telefonszám: 06-30/844-3212

Pető Csilla
(Fidesz-KDNP)

Telefonszám: 06-70/255-6263

Pető Tibor
(Fidesz-KDNP)

Telefonszám: 06-30/363-0840

Ügyfélfogadás 
a polgármesteri hivatalban

Hétfő: 14:00 - 18:00 óráig

Szerda: 8:00 - 12:00 óráig és 13:00 - 16:00 óráig

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

Országgyűlési képviselői elérhetőségek
Rétvári Bence

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

Ügyfélfogadási rend 
a kormányablakokban:

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

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

Ügyfélfogadási rend egységesen:

Hétfő: 7.00 - 17.00
Kedd: 8.00 - 16.00

Szerda: 12.00 - 20.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Péntek: 8.00 - 14.00
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Váci Városimázs Nonprofi t Kft.
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Eszes Ádám
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1/4: 91x125 mm (álló-fekvő)

1/8: 34,5x52,5 mm (álló-fekvő)

www.estv.hu

 BÉRELHETŐ INGATLANOK 
 VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 

Zrínyi utca 9. szám 
Alapterület: 41 nm
Ingatlan jellege: iroda
Tevékenység: irodai tevékenység
Időtartam: 3 év

Park utca 3., II. számú telephely
Alapterület: 77,35 nm
Ingatlan jellege: 3 darab helyiség 
egyben, iroda
Tevékenység: irodai
Időtartam: 3 év

Deákvári fasor 2. szám alatti 
telephely  
Alapterület: 330 nm
Ingatlan jellege: szabad terület 
Tevékenység: gépjármű-tárolás 
Időtartam: 1 év

Március 15. tér 21. fsz. 2.  
Alapterület: 41 nm
Ingatlan jellege: üzlethelyiség 
megnevezésű, nem lakás célú 
helyiség
Tevékenység: 
kereskedelem - szolgáltatás
Időtartam: 1 év

Vác Város Önkormányzata és a Váci Városfejlesztő Kft. pályázatot hirdet magánszemélyek, 

egyéni és társas vállalkozások számára önkormányzati ingatlanok bérlésére, illetve 

megvásárlására. A pályázat feltételei, valamint az ingatlanokkal kapcsolatos részletes 

tudnivalók letölthetők a www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapokon. 

Érdeklődni, jelentkezni, az ingatlanok megtekintéséről egyeztetni emailben vagy telefonon 

lehet a Váci Városfejlesztő Kft.-nél. Email: info@vacholding.hu, tel.: 27/510-104

Káptalan utca 3., a Központi Piac 
főépülete / 3180/A/33,34,35
Alapterület: 18+18+8 m2  = 44 nm
Ingatlan jellege: 
iroda megnevezésű helyiségek
Tevékenység: kereskedelem - 
szolgáltatás- vendéglátás
Időtartam: 3 év

Földváry tér 16.
Alapterület: 87 nm
Ingatlan jellege: társasházi, üzlet 
megnevezésű helyiség
Tevékenység: 
kereskedelem-szolgáltatás 
Időtartam: 
5 év / 1 év bérbeszámítással

Március 15. tér 27.  
Alapterület: 118,5  nm
Ingatlan jellege: műemlékvéde-
lem alatt álló pincehelyiség
Tevékenység: nincs megkötés 
Időtartam: 3 év

Naszály út és Telep utca sarok  
Alapterület: 17 nm
Ingatlan jellege: faház
Tevékenység: kereskedelem-
szolgáltatás-vendéglátás
Időtartam: 3 év

 MEGVÁSÁROLHATÓ INGATLANOK 

Görgey Artúr utca 13. szám 
Alapterület: 173 nm
Ingatlan jellege: : Vt-7, kivett üzlet 
és udvar, beépített terület

Hegymester utca és 
a Sárfehér köz által határolt terület
Alapterület: 1277 nm
Ingatlan jellege: Lke-1
kivett beépítetlen terület, építési telek

Hegymester utca és a Sárfehér 
köz által határolt terület,
belterület 4762/39 hrsz
Alapterület: 1000 nm
Ingatlan jellege: Lke-1
kivett beépítetlen terület, építési telek

BÉRELHETŐ 
 ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK

Galcsek u. 9. fsz. 5.
Alapterület: 16 nm 
Pályázat típusa: szociális alapon 
/ közszolgálati, közalkalmazotti 
jogviszony, munkaviszony fennál-
lásának idejére
Időtartam: 3 év
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GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE
H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

Jú
liu

s

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

Au
gu

sz
tu

s 26.   D 27. E 28.  F 29.  G 30. H 31.  I 01.  A
02. B 03. C 04. D 05.  E 06. F 07.  G 08. H

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

Vácott  születt ek
Deszk Zoltán és Babka Anita gyer-
meke: Dávid; Kovács Imre és Császár 
Fruzsina Anna gyermeke: Magda-
léna; Marosi Attila és Pál Noémi 
gyermeke: Milán; Carrubba Cristian 
és Kiss Edina gyermeke: Éda Rel-
la; Csukárdi Flórián és Szabó Júlia 
gyermeke: Jázmin; Karácsonyi Péter 
és Németh Lilla gyermeke: Ádám; 
Bagdi Márk és Dobkowski Patrícia 
gyermeke: Zsombor; Asztalos Benjá-
min Csaba és Szabó Gina gyermeke: 
Balázs

A 22. héten 1, a 23 héten 6, a 24. hé-
ten 2, a 25. héten 3, a 26. héten 3 váci 
gyermek született városunkban.
A személyiségi jogok figyelembevé-
telével csak azon születéseket publi-
káljuk, amelyeknél a szülők nyilatko-
zattal járultak hozzá a nyilvánosságra 
hozatalhoz.

Házasságot kötött  váciak
Dulló Martin és Bánszki Bernadett 
Ildikó; Drofti Szabolcs és Prohászka 
Anna Viktória; Füzi Géza és Szijjártó 
Szilvia Anikó; Bánszki László Ben-

ce és Bőte Laura; Vincze Dániel és 
Mogyoró Petra; Horváth Zoltán és 
Kővári Eszter; Sándor Gergely Gábor 
és Veres Viktória Edit; Endrész József 
és Varga Erika; Kovács Ottó Márk és 
Paál Dzsesszika; Szalkai András és 
Pintér Györgyi; Dikácz Krisztián Attila 
és Barna Brigitta; Stofa Krisztián és 
Imre Zsanett; Sásdi András Gábor és 
Raffa Ibolya

Elhunytak
Philipp Gyuláné sz: Kovács Ilona 
/1929/; Furák János /1939/; Czoll-
ner Lászlóné sz: Mároki Mária Mar-
git /1930/; Kiss Mihály /1942/; Lép 
Imréné sz: Hajzsel Erzsébet /1939/; 
Luter Imréné sz: Vigh Mária /1937/  

A 22. héten 5, a 23. héten 7, a 24. hé-
ten 10, a 25. héten 4, a 26. héten 6 váci 
személy hunyt el városunkban.
A kegyeleti jogok figyelembevéte-
lével március második felétől csak 
azoknak az elhunytaknak az adatait 
közöljük, akiknél az elhunyt hozzá-
tartozója nyilatkozatával hozzájárult 
a nyilvánosságra hozatalhoz. A többi 
elhunyt esetében összesített statisz-
tikai adat közlése lehetséges csak.

Ezúttal nem jutott érem Galambos Péternek
Olaszországban rendezték meg az evezősök újabb Világkupa versenyét, ahol a 
Vác Városi Evezős Club sportolói közül ketten vettek részt.

Befejeződtek a vírusjárvány miatt idén is zaklatott 
programmal és többnyire helyszíni nézők nélkül le-
bonyolított különböző szintű kézilabda bajnokságok.

Az 5-8. helyért lebonyolított rájátszásban dupla fordulóval zárult az OB II-es férfi  
vízilabdabajnokság 2020/2021-es sorozata. A Vác VSE az összesítésben a 8. he-
lyet szerezte meg.

A könnyűsúlyú egypárevező-
sök megmérettetésén az előző 
Világkupa viadalon győztes és 
azt megelőzően a kontinens-
bajnoki címét is megvédő Ga-
lambos Péter esélyesként állt 
rajthoz. A versenyszámban 16 

A váciakat is felvonultató női 
NB I bajnoka a Fradi lett, míg a két 
kieső helyen a boglári akadémis-
ták és a viharsarki kézilabdázók 
végeztek. A váci hölgykoszorú – 
felülmúlva a várakozásokat – az 
erőviszonyokhoz képest jobban 
szerepelt, előkelőbb helyezést ért 
el. (A negyediknél jobban csak a 
2009/2010-es sorozatban, az ak-
kori bronzérem megszerzésénél 
szerepelt a klub. A mostani volt 
a csapat negyedik 4. helyezése az 
élvonalban.)

A két másodosztályú női baj-
nok és ezzel NB I-es jogot szerző 
csapat a Budaörs és a Vasas lett. 

Sajnos, az NB I/B-ből három kör-
nyékbeli együttes (Göd, Szentend-
re és Dunakeszi) kiesett az ősztől 
már csak egycsoportos másodosz-
tályú mezőnyből. Mindenképpen 
dicséretet érdemelnek viszont a 
váci Dunakanyar Kézilabda Aka-
démia fi ataljai, akik a harmadosz-
tályú felnőtt női bajnokságban 
csoportjukban a második helyen 
zártak.

Az elmúlt évben alakult, így a 
legalacsonyabb osztályban szere-
pelt a 2020/2021-es pontvadászat-
ban a Váci Férfi  Kézilabdázásért 
Alapítvány (VFKA) együttese. A 
mieink az alapszakaszt jobb egy-

Az egri uszodában megrende-
zett utolsó játéknapon a mieink a 
csoport két legerősebb csapatával 
találkoztak. Előbb a debreceni 
pólósok ellen szálltak vízbe, de 
hamar kiderült, hogy nincs esély 
a bravúrra. Az első negyedet kö-
vetően ugyanis az ellenfél mér 
6-1-re vezetett. A folytatásban már 
kiegyenlített lett a küzdelem, a 

rájátszás utolsó szakaszában már 
fi atalokkal kiálló VVSE végül 13-
9-re maradt alul. 

A nap utolsó meccsén újra 
érdekelt volt a váci legénység. A 
hazai együttesnek volt fontos a ta-
lálkozó, mivel győzelmük egyben 
a csoport megnyerését, a végső 
5. helyezést jelentette számukra. 
Ez aztán meg is látszott a mér-

kőzésen, melyen végig hatalmas 
fölényben voltak az egriek és 22-5 
arányban verték a mieinket. 

A két találkozón a mieink kö-
zül Ágnecz Bálint és Paupa Bálnt 
összesen 3-3, Ilyés Ádám, Mester 
Bulcsú és Pálfai Álmos 2-2, míg 
Gion Endre és Szívós Levente 1-1 
gólt dobott. 

résztvevő nevezett, így kivéte-
lesen nem rendeztek középfu-
tamot. Az előfutamból csak a 
győztes szerzett jogot a nagy-
döntőbe. Ez az olasz evezősnek 
sikerült, aki a második helyen 
célba érő váci fi út 4 másodperc-
cel előzte meg.

Péter számára így követke-
zett még aznap a reményfutam, 
ahol sokáig csak a B-döntőt érő 
harmadik helyen haladt. Sze-
rencsére a hajrája ismét reme-
kül sikerült: második helyével 

pedig az első hat helyről döntő 
fi nálé résztvevője lehetett.

A nagydöntőben a szélső 
pályán evezve a szokásosnál 
gyengébben rajtolt Galambos. 
A folytatásban sem sikerült 
dobogós helyen haladnia, mi-
közben két olasz riválisa nagy 
versenyt vívott egymással. A 
váci evezős hátránya a táv to-
vábbi részében folyamatosan 
nőtt, 500 méterrel a cél előtt 
visszaesett az 5. helyre. Végül 
nagy hajrát nyitott, de ezzel is 
csak – mintegy 3 másodperccel 

lemaradva a 3. helyezettől és 
több, mint 10 másodperccel a 
győztes olasz versenyzőtől – a 
negyedik helyre tudott feljönni.

A normálsúlyú egypáreve-
zősök 22 indulót számláló me-
zőnyében Ács Kristóf mind az 
előfutamában, mind a remény-
futamban a 4. helyet szerezte 
meg, ami a 13-18. helyért folyó 
C-döntőre jogosította. Itt a váci 
fi ú nem tudott senkit megelőzni, 
összesítésben a 18. helyen fejez-
te be a versenyt.

Zárás a kézilabda bajnokságokban

Összesítésben 8. lett az OB II-es váci pólócsapat

más elleni eredménnyel nyerték 
meg a Tápiószele gárdája előtt. A 
kiesés rendszerű rájátszás finá-
léjában aztán újra megmérkőzött 
ez a két csapat. A VFKA végig nagy 
fölényben játszott és örömkézilab-
dázással 37-13-ra lépte le riválisát. 
A váciak ezzel feljutottak a megyei 
első osztályba.

Az utánpótlás bajnokságokat a 
sportági szakszövetség a korona-
vírus-járvány miatt végeredmény 
kihirdetése nélkül befejezettnek 
nyilvánította.

Asztalitenisz
Megnyerte a harmadosztályú 

asztalitenisz bajnokság Észak-Ke-
let csoportjában a két utolsó mér-
kőzését, így a kilenccsapatos cso-
port 4. helyét szerezte meg a Váci 
Reménység (VRE). A záró fordu-
lókban: DVTK II – VRE 8:10 és Deb-
receni ABE – VRE 7:11. A bajnokság 
során a váciak legeredményesebb 
játékosa Lovas Dániel volt 73%-os 
mutatóval. Őt a meccsei 70%-át 
megnyerő Némann Dávid és a 
közel 60%-ban győztes Klucsár 
Péter követi sikerességben. 

Labdarúgás
Gólt sem kapva, három győze-

lemmel jutott a Pest megyei kupa-
sorozat döntőjébe a váci székhelyű 
Kék Duna SE női együttese. A fi -
náléban aztán a Tárnok hölgyko-
szorúja egyértelműen jobb volt és 
5-0-ra nyert a mieink ellen, akik 
így ezüstérmet érdemeltek ki.

A Kék Duna SE megyei har-
madosztályú legénysége számára 
viszont vesszőfutást hozott a pont-
vadászat. A csapat a 15 csapatos 
mezőnyben 26 vereség mellett 
kétszer nyert és 21 ponttal lesza-
kadva az őt megelőző együttestől 
sereghajtóként zárta a sorozatot.

A megyei II. osztály Északi cso-
portjában 2. lett a Vác-Deákvár 
gárdája. A csapat a 30 bajnokiján 
72 pontot gyűjtött és egy tucat egy-
séggel maradt le a csoportgyőztes 
gyömrőiektől. 

Vác Város Önkormányzata  

szeptember 1-i jelentkezési 
határidővel pályázatot írt ki a 
Gazdasági Hivatal gazdasá-
gi vezetői feladatkörének 
ellátására. Az állás november 
1-től tölthető be.

A Váci Polgármesteri Hivatal  

Ellenőrzési Osztályára belső 
ellenőri állást hirdet, melyre 
július 22-ig lehet pályázni.

A Váci Városfejlesztő Kft. 

folyamatosan keres külön-
böző szakirányú végzettségű 
munkatársakat: zöldterület 
kezelő-gépkezelő, segéd-
munkás, villanyszerelő, ács, 
tetőfedő/bádogos, kőműves 
és víz-, gáz- központifű-
tés-szerelő. 

Az Idősek Otthona és Klubja 

szakképzett gondozó, ápoló 
munkakör és szakképzetlen 
segítő munkakör betöltésére 
vár jelentkezőt. Jelentkezési 
határidő nincs.

A Bölcsődék 

 és Fogyatékosok 

 Intézménye 

 keres bölcsődei dajkát 
szeptember 1-től határo-
zatlan idejű közalkalmazotti 
munkakörre. Az intézmény 
karbantartó-udvari munkás 
munkakörre is várja az 
érdeklődőket. 

A Kisvác-Középvárosi Óvoda 

 Csányi körúti Tagóvoda 

pedagógiai asszisztens 
munkakör betöltésére vár je-
lentkezőt határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony-
ba. Jelentkezni július 30-ig 
lehet.

A Váci Deákvári Óvoda 

pályázatot hirdet 2 fő óvoda-
pedagógus számára. Jelent-
kezési határidő július 16. Az 
intézmény vezetőhelyettesi 
beosztására július 31-ig lehet 
pályázni.

A pályázati kiírások részletezése megtalálható a vac.hu weboldal Pályáza-
tok rovatában, illetve a Városfejlesztő Kft . pályázatai a vacholding.hu címen 
elérhető weboldalon.

Önkkkkkoorrmmááánnyyzzzaatti áállllásaajánnnlaatokkAnyakönyvi hírek

t
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18.00  KITTI LIVE KONCERT

Patrik Judit – ének, Oláh Imre – gitár, Pukli István – basszusgitár, Behany Gábor – dob

20.00  AUREVOIR. KONCERT  
 cep-

motívumai és az 1960-as évek beatzenéje, úgy a francia kávéházi sanzonok világa 
és a régi reneszánsz, barokk zene egyaránt alapul szolgál dalaikhoz. 

18.00  SANTA FE ZENEKAR,  EGYÜTTES
Santa Fe: Beszkid József, Kotlár Tamás, Kotlár-Szabó Viktória, Rácz Roland.  

a 70-es, 80-as évek magyar slágerei alkotják.

21.00  CROCKODEAL 
 ZENEKAR 

slágerei. A zenekar tagjai: Tornay 
Gábor – ének, Vajta Mátyás – basz-
szusgitár, vokál, Hanti Gábor – bil-

-

Dávid – dob

11.00  CSUKÁS ISTVÁN: ÁGACSKA
 

18.00  LEL-TÁR EGYÜTTES – VERSZENE
Robotka Tamás, Czombos Péter, Tóth Ferenc, Fábián Balázs, Karánsebessy Balázs,  
Noé Gergely

18.00  VÁC CIVITAS 
 HANGVERSENYSOROZAT – KAMARAKONCERT

31. szombat PANNÓNIA HÁZ UDVARAjú
l.

07. szombat PANNÓNIA HÁZ UDVARAau
g.

13. péntek PANNÓNIA HÁZ UDVARAau
g.

06. péntek PANNÓNIA HÁZ UDVARAau
g.

1500 FT

INGYENES INGYENES

INGYENES

INGYENES

•VIGALOM LIGHT•
Dunakanyar Rendezvényirodával közös szervezés

17.00  UKRÁN MELÓDIÁK
El adók: Koloszova Viktória, Bernath Viktória – ének, Bernath Ferenc – vész.
Az Váci Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében.

19.00  VÁCI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR KONCERTJE
M vészeti vezet Kápolnai Jen

18.00 VÁC VÁROS ÉPÍTÉSZETI DÍJÁNAK ÁTADÓ ÜNNEPSÉGE
A díjat átadja: Matkovich Ilona, Vác Város Polgármestere. Kiállítás a felhívásra beérke-
zett pálya vekb l.

18.00 „NAGY UTAZÁS” TAZE TÁNCBEMUTATÓ
Alkotók: Bordás Györgyi, B di Dénes, Haddad Sabrina, Markovics Emese. A szórakoz-
tató, kellemes kikapcsolódást nyújtó el adást minden korosztály számára ajánljuk.

18.00  SAJDIK-GY JTEMÉNY
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁSA
Kösz mond: Sajdik Ferenc, Kossuth-díjas 

Város Polgármestere. Az ünnepségen Kolodko 
Mihály szobrás vész váci miniszobrainak 
bemutatására is sor kerül.

19.00  VOX HUMANA ÉNEKKAR HANGVERSENYE
Martin Palmeri argentin származású kortárs zeneszerz egyik legismertebb ve 
hallható majd a Misa Tango. Közr ködik: a Vac Civitas Szimfonikus Zenekar. 

vészeti vez ce. Regisztrációs jegy igényelhet gypénztár.

18.00  VÁC CIVITAS
HANGVERSENYSOROZAT – KAMARAKONCERT

vészeti vez ce

20.30  BÉKÉS PÁL – GESZTI PÉTER – DÉS LÁSZLÓ: 
A DZSUNGEL KÖNYVE (RÉSZLET)

Rendez -koreográfus: Kovács Róbert s vész. Koreográfus: Nagyné Szöllösi Márta – 
tanár. A darab vészeti vez e, zenei rendez Dónusz Katalin vész, -tanár.
Regisztrációs jegy igényelhet gypénztár.

16. péntek MÁRCIUS 15. TÉRjú
l.

23. péntek PANNÓNIA HÁZjú
l.

23. péntek ZENEPAVILONjú
l.

22. csütörtök PANNÓNIA HÁZ UDVARAjú
l.

17. szombat FEHÉREK TEMPLOMAjú
l.

18. vasárnap PANNÓNIA HÁZ UDVARAjú
l.

PANNÓNIA HÁZ UDVARA

REGISZTRÁCIÓ

SZÜKSÉGES!

REGISZTRÁCIÓ

SZÜKSÉGES!

INGYENES

INGYENES

INGYENES

INGYENES

INGYENES

21.00  FREDDIE KONCERT
22.30  DJ. BEATBOOSTERS• Es helyszín: Pannónia Ház rendezvényterme

11.00  BANDERIUM HONORIS
KULTURÁLIS EGYESÜLET BEMUTATÓJA

14.00  „NEM ÚGY VAN MOST, MINT VOLT RÉG” 
NASZÁLY ÉS CINDRÓKA NÉPT

vészeti vez odi Béla táncpedagógus

16.00  OLD COUNTRY BOYS DUÓ 
Kovács Ferenc – akusztikus gitár, ének, vokál. 
Galambos Zsolt – basszusgitár 

19.00  STARDUST KONCERT
Horváth Ákos – ének, Nagy György – billent k, 
Marton Bence – basszusgitár, Vass Csaba – dobok, 
Szabolcsi Bence „Fészek” – gitár 

21.00  BALKAN FANATIK
KONCERT

19.00  ÁBRAHÁM MÁRTA ÉS A CONSORT
A zenekar korh hangszereken történetileg korrekt szellemben szólaltatja meg a 
reneszánsz – barokk és klasszikus szerz k veit, többéves kutatómunkájuk eredménye 
a mára kialakult letisztult egyéni el adói stílus és maníroktól mentes hangzás.
A program megvalósítását az NKA Zenem vészet Kollégiuma támogatta.

24. szombat ZENEPAVILONjú
l.

FEHÉREK TEMPLOMA

FEHÉREK TEMPLOMA2000 FT

16.00  TEDDY HARPO ONE MAN BAND
Dobos, gitáros, szájharmonikás, énekes egy személyben a színpadon.

18.00  
GYÉMÁNT MUSICAL STÚDIÓ NÖVENDÉKEINEK GÁL SORA

M vészeti vezet  Brenner Judit

21.00  HEVESI TAMÁS
KONCERT

Hevesi Tamás az Arany Líra Díj, Pro Urbe díj, 
Príma díj, többszörös platina és aranylemez 
díjak tulajdonosa. 1994-ben megjelent az Ezt 
egy életen át kell játszani c videoklip és az 
azonos c album, Tamás e szólóalbuma 
platinalemez lett.

19.30  
El adja: Vác Civitas Szimfonikus Zenekar. Vezényel: Sándor Bence.
Regisztrációs jegy igényelhet gypénztár.

25. vasárnap ZENEPAVILONjú
l.

INGYENESINGYENES

REGISZTRÁCIÓ

SZÜKSÉGES! INGYENES

További részletek a turizmuvac.hu oldalon.


