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Turistacsalogató díszítést kapnak 
Vác klasszikus lépcsősorai

GENERÁCIÓK TANÖSVÉNY DÖNTÉSEK LEGENDÁK VÁROSA
Folyamatosan fejleszt ik a városi
óvodákat, bölcsődéket.

Bővülő parkolókapacitás, 
jóváhagyott kérelmek.

Új koncepció alapján indul 
a váci turizmus fejlesztése.

Elismerte felelősségét a botrányos 
állapotokért a fenntartó alapítvány.

Részletek a 4. oldalon
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Önkormányzati fókuszban a váci gyermekek jövője
Két okoszebra is lehet városunkban Megkezdődött a Bauer utcai bölcsőde építése

Sikeres önkormányzati pályázatnak, illetve a váci polgárok széleskörű összefogásának köszönhetően okoszebrák csökkenthetik 
városunk két gyalogátkelőhelyének balesetveszélyét.

Egyre több hír jelenik meg azokról a váci felújításokról, fejlesztésekről, melyek a városban élő kisgyermekek mindennapjait 
meghatározó intézményi ellátás folyamatos javításáról szólnak. Ezen fejlesztések, felújítások összefoglalására és a tervek felvázo-
lására kérte meg a vac.hu a területért felelős alpolgármestert, Inotay Gergely.

Az önkormányzat a saját 
fenntartású utakon lévő zebrák 
fejlesztésére kiírt korábbi pályá-
zaton nyert el forrást a Honvéd 
u.-Kosdi u.-Pálffy u. keresztező-
désében található gyalogátkelő-
hely „okosítására”. (Az okoszebra 
egy olyan közlekedésbiztonsági 
rendszer, mely az útburkolatban 
elhelyezett aktív LED prizmák 
segítségével, villogó fénnyel hívja 
fel az autósok fi gyelmét, a kijelölt 
gyalogátkelőn éppen áthaladó 
gyalogosokra.) A tervek szerint 
ezen a helyen még idén nyáron 
megvalósulhat a biztonságosabb 
átkelést jelentő fejlesztés.

A másik átalakítás a Magyar 
Közút fenntartásában lévő 2-es 
főút Földváry tér-dr. Csányi L. 
krt. találkozásánál lévő zebrát 
érintheti (képünkön). Erre az ad 

lehetőséget, hogy Pearl Enterpri-
ses Kft. az egyik biztosítótársa-
sággal közösen kiírt országos sza-
vazásán a váci és Vác környéki 
polgárok igazi lokálpatriótaként 
fogtak össze a minél több voks 
eléréséért. Végül 50 ezernél is 
jóval többen gondolták úgy, 
hogy az említett gyalogátkelő-
hely roppant balesetveszélyes, 
így megérett a korszerűsítésre. 
A szavazás lezárása után a cég 
közleménye szerint úgy döntött: a 
második helyen végzett városnak 

– Vácnak – felajánlja, hogy saját 
költségen átalakítja az ő zebráju-
kat is. Mivel az átkelő a Magyar 
Közút fenntartásában levő úton 
található, a fejlesztés csak az ál-
lami szervezet adminisztratív 
kötelességeinek teljesítésével 
kezdődhet meg.

Már folynak a Duna-part köze-
lében, a baseball pálya szomszéd-
ságában megvalósuló bringapark 
kivitelezői munkái. A részben sa-
ját városi forrásból, részben pá-
lyázaton elnyert fi nanszírozással 
megvalósuló beruházás kivitele-

zése még júniusban befejeződhet.
Mint arról korábban hírt ad-

tunk, a sikeres pályáztatási el-
járásokat követõen, mintegy 40 
millió forintos költséggel épülhet 
meg a „pumpapálya”. A Magyar 
Kerékpáros Turisztikai Szövetség 

Az önkormányzat kiemelt fi -
gyelmet fordít Vác jövendő nem-
zedékének boldogulására – kezdte 
az alpolgármester. Emlékeztetett 
arra, hogy már korábban elkezd-
ték a váci óvodák korszerűsítését. 
Tavaly év végén 40 milliós forrás-
ból lett komfortosabb a Hársfa 
utcai létesítmény, nemrégen pedig 
több oviban is birtokba vehették 
a gyermekek a kényelmesebb 
csoport- és tornaszobákat.

Öröm, hogy az önkormányzat 
több tízmilliót kért és kapott az 
Újhegyi, a Sirály és a Kölcsey utcai 
óvoda problémáinak megoldására. 
De a többi gyermekintézményben 
is folyamatos a játszóeszközök 
felújítása - tette hozzá. 

Inotay Gergely elmondta to-
vábbá, hogy az elmúlt hetekben 
több mint egy tucat új játszóesz-
köz került kihelyezésre a parkok, 
játszóterek területére és a koráb-

biakat is sorra újítják, javítják a 
szakemberek. De nem csupán 
eszközfejlesztés történik, hanem 
az intézmények megközelítésé-
nek balesetveszélyét is igyekeznek 
csökkenteni. Közel félszáz városi 
fenntartású útszakaszon végezték 
el májusban a zebrák újrafestését, 
és több olyan gyermekintézmény 
közelében terveznek parkolóbő-
vítést, ahol eddig problémás volt 
a várakozás.

„A város terveivel összhangban 
a most megítélt fejlesztési támo-
gatások is az erőteljesen emelkedő 
lakosság-gyarapodáshoz igazodó 
infrastruktúra-bővítés irányába 
mozdulnak el. Az elvonások ellenére 
gondolkodásunk fókuszában állnak 
gyermeknevelési intézményeink. Bi-
zonyítja ezt, a már említetteken túl, 
hogy a Vám utcai tagóvodában 50 
millió forintos konyhafejlesztés lesz.

„ - tájékoztatott az alpolgármester

Tavaly a váci kerékpá-
rút-hálózat két legrosszabb 
állapotú, ugyanakkor igen for-
galmas önkormányzati szaka-
szán – a Boronkay iskola alatti, 
illetve az Építők útjánál lévő a 
Felső-Gombás patakon átívelő 
kerékpáros híd utáni, a Buki 
tóig húzódó részen – történt 
teljes szélességű felújítás. A ko-
rábban sok panaszra okot adó 
balesetveszély 10 millió forint 
értékű munkával szűnt meg, 
a belterület i kerékpárút 300 
folyóméter hosszan, mintegy 
ezer négyzetméteren újult meg. 
Idén a Váctól délre eső szaka-
szon a Ligeti tó alatti résztől 
a Csuka utca magasságáig 
történt a Magyar Közút által 
további kerékpárút felújítás. 

Mint ismeretes, a külön-
böző kormánydöntések ered-
ményeként (gépjárműadó el-
vonása, iparűzési adófelezés, 
ingyenes parkolás, intézményi 
bevételek kiesése stb.) a járvány 
kezdete óta Vác a mostani 
számítás szerint egymilliárd 
forintos költségvetési bevétel-
kiesést kénytelen tudomásul 
venni. A véglegesen elvett 
gépjárműadóból korábban 
tervezhető volt évi több mint 
100 millió forint, melyből az 
elképzelések szerint a legrosz-
szabb állapotú utak javítása 
történhetett volna meg. Mind-
ezt súlyosbítja, hogy a korábbi 
évekhez képest gyakorlatilag 
megszüntették a rendkívüli 
önkormányzati támogatást 

Elkezdődött a bringapark építése

NÉGY ÉV UTÁN INDULT EL 
A BAUER UTCAI BÖLCSŐDE-
FEJLESZTÉS 

Ahogy korábban beszámol-
tunk róla, a nagy részben uniós 
forrásból megvalósuló beruhá-
zás 56 gyermek nappali gondo-
zását és sok szülő munkába való 
visszaállítását teszi lehetővé. A 
bölcsődeépítésre 2017-ben ítéltek 
oda 334 millió forintot, azonban 
2019-ig nem történt érdemi mun-
kavégzés a területen. Az új vá-
rosvezetés megválasztása után 
derült ki, hogy az időközben 
jelentősen megnövekedett épí-
tőipari árak miatt pluszforrást 
igényel a beruházás, amelyet 
Vác nem sokkal korábban meg 
is kapott a magyar államtól.

Ezt a pluszforrást adta át 
jelképesen a városnak Rétvári 
Bence, aki Kiss Zsolt alpolgár-
mesterrel közösen tartott saj-
tótájékoztatóján arról beszélt, 
hogy ha egy városban már 
megvannak a tervek és az am-
bíciók, akkor támogatják, hogy 
az építőipari árak emelkedése 
ellenére ne lehetetlenüljenek 
el a fejlesztések. A térség or-
szággyűlési képviselője azt is 
hangsúlyozta, hogy a bölcsőde 
megvalósulásával másfél tucat 
munkahely jön létre.

Kiss Zsolt alpolgármester 
megköszönte a bölcsődéhez 
biztosított 240 millió forintos 
pluszforrást. Arra emlékeztetett, 
hogy az első közbeszerzés kiírása 
után derült ki, hogy a felaján-
lott pénz már nem elég, hiszen 
a legolcsóbb ajánlat 540 millió 
forint volt. Az alpolgármester 
szerint a támogatással minden 
akadály elhárult az elől, hogy 
ez a projekt megvalósulhasson. 
Az Önkormányzat a közművek 
kialakításával és a terület bizto-
sításával járult hozzá a bölcsőde 
megvalósításához.

Kiss Zsolt zárásképp hangsú-
lyozta: csak tavaly 2200 fővel bő-
vült Vác lakossága, ez pedig azt 
bizonyítja, hogy a város egyre 
vonzóbb és élhetőbb hely.

A támogatási szerződés aláírá-
sa után a munkagépek az elmúlt 
napokban elkezdték a projekt 
megvalósítását és május utolsó 
napján megtörtént az ünnepé-
lyes alapkőletétel is. 

által meghirdetett pályázat felté-
tele volt, hogy a jelentkezéshez 
benyújtandó terv elkészítésére 
kiírt nyílt pályáztatás eredmé-
nyesen lezárult.

Az Aktív Magyarország Prog-
ram részeként a város 20 millió 
forintos támogatást nyert el. Az 
elnyert támogatás összegével 

megegyező önrészt a város idei 
költségvetése biztosítja.

A támogatási szerzõdés életbe 
lépése után indultak el a kivitele-
zési munkák, melyek várhatóan 
június végén fejeződnek be. Ezt 
követően a mesterségesen létre-
hozott ugratókon tehetik majd 
próbára a bringások ügyességüket.
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Az előző, kormánypárti polgármester regnálása alatt szűnt 
meg a tanösvény támogatása – pártja most az önkormányzatra 
hárítaná a felelősséget.

A sértett önkormányzati képviselő elmondása szerint ököllel arcon ütötte őt F. Attila, miközben a térség országgyűlési képvi-
selőjének a szórólapját osztogatták. Az ESTV-nek adott nyilatkozata alapján állítólagos bántalmazással kapcsolatban a Csereklye 
Károly (VVVE) feljelentést tett.  

Nemcsak a több mint kétszázmilliós önkormányzati önrész körül vannak bonyodalmak a váci futballéletben. Több mint 600 
ezer forint közüzemi és lakásbérleti díjjal tartozik a volt alpolgármester által vezetett Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület (Vác 
VLSE) az önkormányzat felé. A szervezet ígérgetett, a vállalt felújítást nem végezte el, a lakások kulcsait csak nemrég adta le, és 
közben az is kiderült, hogy az egyik játékos soha nem lakott a neki kiadott ingatlanban.

Még hangulatosabbak lesznek 
Vác klasszikus lépcsősorai

Az előző, kormány pár t i 
többségű városvezetés az ön-
kormányzati választás (azaz 
a leváltásuk) előtt 3 héttel bér-
lőkijelölési jogot biztosított a 
felnőtt csapatot – a Vác FC-t 

– tulajdonló egyesület részére  
közérdekű lakáshoz juttatás 
jogcímén, 5 évre, ráadásul 2 
lakásra. 

A város (a választás után, de 
még az új városvezetés eskütétele 
előtt) 2019. október 16-án bérleti 
szerződést kötött egy futballis-
tával a Széchenyi utcai ingatlan-
ra, egy nappal később pedig egy 
másik focistával állapodtak meg 
az Istenmalmi utcában található 
lakásra. Az egyesülettel is megköt-
tetett a szerződés.

A két bérlő azonban a bérleti dí-
jakat egyszer sem fi zette ki, a Vác 
FC egyik vezetője egyszer, 2020. 
januárjában rendezte az addigi 
tartozásokat, azóta azonban sem a 
bérleti díjat, sem pedig a közüzemi 
költségeket nem rendezték és az 
ingatlanok vállalt felújítását még 
meg sem kezdték. 

A két focistát rendszeresen 
felszólították a tartozások ren-
dezésére, a számlákat a Pető Tibor 
vezette egyesület kérésére 2020. 
nyarától hozzájuk továbbították, 
de a kötelezettségeket továbbra 
sem rendezték. A tartozások kap-
csán a bérlők felé több felszólító 
levél került kiküldésre. Ezután 
jelezte az egyik játékos édesanyja 
a város cégének, hogy fi a sosem 
lakott az ingatlanban, illetve több 
mint 1 éve nem is a Vác FC lab-
darúgója.

Az egyik futball vezető még az 
év elején jelezte, hogy hajlandó 
rendezni a tartozásokat és leadni 
a kulcsokat, azonban 2021 márci-

usa óta sokáig nem reagált a bér-
beadó megkeresésekre, a lakások 
kulcsait csak nemrég adták le.

A kialakult helyzetben a tes-
tületi hatáskörben eljáró polgár-
mester május végén hozott döntést, 
mindkét focista lakásra vonatko-
zóan a Vác Város Labdarúgó Sport 
Egyesülettel kötött bérlőkijelölési 
megállapodást felmondta.

A több mint 600.000 forintra 
rúgó tartozás ügyében a város el 
fog járni.

Ismeretes: az említett két váro-
si futballszervezet összesen több 
mint 200 millió forintnyi önrészt 
kapott TAO-s pályázatokhoz a 
várostól. A stadion felújítása és a 
Deákvárra tervezett futballakadé-
mia sem fejeződött be a határidőre, 
azonban a támogatottak egyelőre 
nem tudnak elszámolni a váci 
emberek pénzével. A gyanús be-
ruházásokat egy, a polgármester 
által felállított testület vizsgálja, a 
vizsgálat befejeztével dönthetnek 
az esetleges jogi lépésekről.

Az önkormányzatra hárítaná a 
váci KDNP a tanösvény jelenlegi 
állapotával kapcsolatos felelős-
séget. Mindezt annak ellenére, 
hogy az elhanyagolt területet egy 
állami szervezet adta a Göncöl 
Alapítvány kezelésébe. Az Önkor-
mányzat hiába kezdeményezett 
többször egyeztetést, nincs érdemi 
ráhatása a tanösvény állapotára.

Azt egy Facebook-bejegyzésben 
a tanösvényt fenntartó alapítvány 
elnöke később maga ismerte el , 
hogy a botrányos állapotokhoz 
semmi köze nincs a jelenlegi 
városvezetésnek, hiszen a tanös-
vényért legfeljebb a tulajdonos, 
de a fenntartó mindenképp felel. 
Kiszel Vilmos azt is hangsúlyozta, 
hogy jogszerűtlen minden önkor-
mányzati kezdeményezés, amely 
a terület megújítására irányul.

A tanösvényt fenntartó alapít-
vány támogatását 2017-ben szün-
tette meg a Fördős Attila vezette 
testület. Elképzelhető, hogy össze-
függés lehetett a korábbi támoga-
tások problémás elszámolásával, 
illetve azzal, hogy a tanösvény 
állapota már akkor sem volt az 
elvárható szinten.

Mindeközben – az egyik helyi 
weboldal beszámolója szerint - a 

KDNP helyi szervezete a tények 
ellenére a jelenlegi városvezetés 
felelősségét hangsúlyozza. Pedig 
társuk, a Göncöl Alapítványt ve-
zetője is a kormánypártokhoz 
köthető aktivista, a nyilvánosan 
elérhető képek alapján gyakran 
vesz részt politikai eseményeiken.

A Göncöl Alapítványnak 
2005-ben adott hozzájárulást az 
állam, ez alapján kell kezelniük 
és fenntartaniuk a tanösvényt. 
A Közép-Duna-Völgyi Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ság dokumentuma rögzíti: „Az 
alapítvány elvégzi az ártéri erdő 
rendszeres takarítását, gyommen-
tesítését, vízfolyásainak akadálymen-
tesítését.” Mindezek maradéktalan 
elvégzése a közelmúltban nem 
volt tapasztalható. A vízügyi igaz-
gatóság a dokumentumban azt 
is leszögezte, hogy a természeti 
okokból eredő károsodásért nem 
tartoznak felelősséggel, azaz nem 
az ő feladatuk helyreállítani a 
vízmozgás miatt megrongálódott 
elemeket.

Az alapítvány az évek során 
több millió forintot kapott az 
önkormányzattól, részben a tan-
ösvény fenntartására. 

A Rév közben található han-
gulatos lépcsősor melletti fal 
díszítésével és új virágtartók 
kihelyezésével kezdődött meg 
az a turistacsalogató átalakítás, 
mellyel városunk több lépcső-
sora válik még vonzóbbá a váci 
és az idelátogató vendégeink 
számára.

Mint azt Inotay Gergely (Ösz-
szefogás Vácért) alpolgármester 
a helyi televíziónak elmondta, 
elsőként a Rév közben található 
lépcsősor melletti falon készíte-
nek egy 18. századi dunai átke-

lést megelevenítő falfestményt 
Garay-Nagy Norbert festőmű-
vész és tanítványai. A lejáró me-
diterrán hangulatát igyekeznek 
majd emelni a Városfejlesztő 
által kihelyezett új, virágokkal 
teleültetett kerámia kaspókkal 
is, amelyekre városházi felaján-
lásokból biztosítottak forrást.

A festmény várhatóan egy 
hónap múlva készül el. Ezzel és 
a tervek szerint még több ha-
sonló attrakcióval az a cél, hogy 
vonzóbbá tegyék városunk ezen 
látványosságait is. 

Nyilatkozata szerint az előző 
képviselő-testület kormánypárti 
tagjai Rétvári Bence, a térség or-
szággyűlési képviselőjének szóró-
lapját osztogatták, és amikor neki 
adtak volna egyet, azt elutasította. 
Ezután támadt rá a volt városi 
elöljáró, aki egy ütést mért ököllel 
a jelenleg is aktív politikusra. 

„F. Attila trágár szavakkal illette 
édesanyámat, engem és hogy mit 
fog velem tenni. Szétveri a pofámat 

– elnézést a kifejezésért. És indultam 
be a kapu alatt be a kerékpárboltba, 

hogy belépjek. Fölléptem az első lép-
csőre, akkor így féloldalról láttam, 
hogy F. úr beindul és hátulról rám 
mér egy ütést, ami a vállamat és 
utána lecsúszva az arcomat érte. A 
vele beszélgető úr fogta meg őt…” – 
nyilatkozta az önkormányzati 
televíziónak Csereklye.

CSAK EGY ÉRINTETT 
NYILATKOZIK, 
A TÖBBI HALLGAT

Az ESTV megkereste az ügy 
érintettjeit: Rétvári Bence, F. At-

tila és a váci KDNP részére is le-
hetőséget biztosított a Csereklye 
Károly által elmondottak kom-
mentálására. 

A támadást senki sem ítélte 
el, egyedül az állítólagos bántal-
mazásnál szórólapozó Kriksz Ist-
ván nyilatkozott, a váci pártelnök 
azonban kitalációnak nevezte a 
történetet.

 Csereklyét burkoltan csúsz-
tatással vádolta ugyan, de azt 
elismerte, hogy van „ügy”, és an-
nak lezárultáig nem kíván többet 
nyilatkozni. 

Tanösvény: a fenntartó 
elismerte felelősségét

Megütötték a képviselő-testület egyik tagját

Focista önkormányzati lakások: 
többszázezres tartozás

Képünkön: Dvornik Gábor fotóművész még az előző városvezetés 
idején, 2019 elején készített fotója a tanösvényről

Az áldozat szerint a volt városi elöljáró támadt rá

CSAK EGY ÉRINTETT 
NYILATKOZIK,
A TÖBBI HALLGAT

Ha korlátozott kapacitással is, 
de ismét fogadja az ügyfeleket az 
alsóvárosi posta, melyet az állami 
szolgáltató még március elején, a 
koronavírusra hivatkozva zárt 
be. A zárva tartás azonban hosz-
szúra nyúlt, és emiatt egyre több 
környékbeli kereste meg a helyi 
önkormányzati képviselőket. Ők 
folyamatosan tájékozódtak az ügy-
gyel kapcsolatban, érdemi választ 
azonban nem kaptak az újranyitás 
pontos idejéről. 

Felmerült a Földváry téri 
kisposta végleges bezárása is, de 
olyan hírek is terjedtek a város-
ban, hogy a munkatársakat más 
postákra vezényelték – hivatalosan 
azonban egyik információt sem 
erősítette meg az állami szervezet.

A várakozást megunva Fehér 
Zsolt (Összefogás Vácért) alsóvá-
rosi képviselő tett közzé felhívást 
saját oldalán, amelyben arra kérte 
a váciakat, hogy az általa min-
taként megírt levelet küldjék el 
minél többen az illetékeseknek, 
azaz a Magyar Postának. 

„Információim szerint a tegna-
pi napon felhívásomra több száz 
e-mailt küldtek a lakók a posta 
ügyfélszolgálatára” – írta Face-
book oldalán a felhívás közlése 
után egy nappal a képviselő. A 
kezdeményezés sikeres volt, a 
posta bejelentette, hogy újra-
nyitják az alsóvárosi kispostát, 
ez pedig a pünkösdi hétvége 
után meg is történt.

Több hónap után újranyitott 
az alsóvárosi kisposta
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Újabb pert vesztett el a kor-
mányoldalhoz kapcsolódó pro-
pagandaoldal, amelynek Vácot 
lejárató írásai miatt koráb-
ban több országos médium is 
kénytelen volt helyreigazítást 
közölni – írja a vac.hu. 

A Nagymarosról szerkesz-
tett, de városunk nevét vise-
lő portált korábban számos 
alkalommal marasztalta el 
a bíróság azért, mert Váccal 
kapcsolatban valótlanságot 
állított.

A Budapest Környéki Tör-
vé ny sz é k mo s t  a z é r t  m a -
rasztalta el a portált , mert 
a Váci Dunakanyar Színház 
művészeti vezetőjéről nem írt 
igazat. Az oldal január végén 

egy, a színház tevékenységét 
minősítő írásban állította azt 
valótlanul, hogy a művészeti 
vezető váci megbízatása előtt 
egy kereskedelmi áruházlánc-
nál dolgozott. 

A művészeti vezető kérel-
mének a Törvényszék helyt 
adott, így az ítélet jogerőre 
emelkedésétől számított 5 na-
pon belül a Vác Online nevű 
weboldalnak helyreigazítási 
közlemény t kel l megjelen-
tetnie a kezdőoldal legelején, 
hozzáfűzött kommentár nél-
kül. Emellett a perköltséget is 
kötelesek megtéríteni. 

A legfrissebb elmarasztaló 
ítélettel újabb dokumentum 
mutatja meg a Vác Online 

tájékoztatási színvonalát. A 
valótlanságot tartalmazó cik-
ket a weboldal főszerkesztője, 
Hujbert István írta. 

A főszerkesztő elismerte, 
hogy nem tényeket, hanem 
véleményt írnak

Az oldal a vesztett pereknél 
gyakrabban közöl a várossal 
kapcsolatban valótlanságo-
kat , fé l információkon ala-
puló tévedéseket .  A város 
vezetése az önkormányzat 
Facebook-oldalán azt közölte: 
az az álláspontja, hogy pro-
pagandakiadványok helyett 
Vác ügyeivel kell foglalkozni. 
Eljárásokat épp ezért szinte 
kizárólag csak abban az eset-
ben kezdeményeznek, ha az 

oldal a városi alkalmazottak-
kal szemben nem mond igazat 
vagy súlyosan sérti az írások-
ban említettek jó hírnevét. 

Épp két ilyen üggyel kap-
csolatban mondta ki a bíróság 
első fokon, hogy az oldal va-
lótlanságot állított, azonban 
az ítélet a magasabb fokokon 
megváltozott. Úgy döntöttek 
ugyanis, hogy az oldal nem 
tényt, hanem csak véleményt 
közölt – ezt egyébként az oldal 
nagymarosi főszerkesztője is 
elismerte. Ez azt jelenti, hogy 
az ott megjelent írások nem 
feltétlenül felelnek meg az 
újságírás szakmai követelmé-
nyeinek, így a megbízhatóság-
nak és a hitelességnek sem.

Ismét valótlanságot állított a várossal 
kapcsolatban a kormánypárti média
Elismerték, hogy nem tényeket, hanem a saját véleményüket közlik

 BÉRELHETŐ INGATLANOK 
 VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 

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

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

Földváry tér 16. 
Alapterület: 87 nm
Ingatlan jellege: 
társasházi üzlethelyiség  
volt “zöldséges-fornettis”
Tevékenység: 
kereskedelem-szolgáltatás
Időtartam: 5 év

Káptalan utca 3., 
a Központi Piac főépülete 
Alapterület: 18+18+8 nm
Ingatlan jellege:
irodahelyiségek egyben
Tevékenység: kereskedelem,
szolgáltatás-vendéglátás
Időtartam: 3 év

Március 15. tér 21. fsz. 2.
Alapterület: 41 nm
Ingatlan jellege: 
üzlethelyiség
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

Brusznyai Árpád utca 6.
Alapterület: 281 nm
Ingatlan jellege: 
nem lakás célú helyiség, 
volt “Sega étterem”
Tevékenység: 
oktatás-művelődés-kultúra 
Időtartam: 10 év

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

Vác belterület 3097/1 hrsz 
Alapterület: 311,2 nm
Ingatlan jellege: 
műemlékvédelem alatt álló térfelszín
Tevékenység: 
vendéglátás-kereskedelem
Időtartam: 2021. június 1.-október 30.

1899/20 hrsz-ú ingatlanból
Alapterület: 200 nm
Ingatlan jellege: 
nem zárt és nem fedett terület
Tevékenység: gépjármű-tárolás
Időtartam: 1 év

 MEGVÁSÁROLHATÓ INGATLANOK 

Harács köz, belterület 6023 hrsz 
Alapterület: 750 nm
Ingatlan jellege: Lke-13
kivett beépítetlen terület, építési telek

Fokos utca, belterület 5999/2 hrsz
Alapterület: 753 nm
Ingatlan jellege: Lke-1
kivett beépítetlen terület, építési telek

Hegymester utca és a Sárfehér 
köz által határolt terület, 
belterület 4762/38 hrsz
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

 MEGVÁSÁROLHATÓ 
 ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK 

Budapesti főút 73. fsz. 2. 
Alapterület: 69 nm

Vám utca 14. 8/6. 
Alapterület: 52,36 nm

Deákvári főút 18. 3/7. 
Alapterület: 59 nm

Zrínyi Miklós utca 15/4.  
Alapterület: 79,57 nm

BÉRELHETŐ 
 ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK

Galcsek u. 9. fsz. 5.
Alapterület: 16 nm 
Pályázat típusa: szociális alapon
Időtartam: 3 év

Nagymező utca 7/A 2/7.
Alapterület: 49 nm
Pályázat típusa: piaci alapon
Időtartam: 3 év

A főszerkesztő elismerte, 
hogy nem tényeket, hanem 
véleményt írnak
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Mivel a veszélyhelyzetet fenntartó hatályos kormányrendeletek értelmében továbbra is érvényes a 
szakbizottsági és képviselő-testületi ülések jelenléti formában történő tiltása, városunkban sem tart-
hatják meg tanácskozásaikat ezen grémiumok. Emiatt ezúttal is a polgármesternek kellett meghoznia 
a város működéséhez elengedhetetlen döntéseket. Bár a halaszthatatlan ügyekben a munkatervben 
meghatározott időpontokon kívül is születnek határozatok, az éves munkatervben május 19-re üteme-
zett előterjesztések ezúttal is rendkívül szerteágazó témaköröket öleltek fel.

Bővülő parkolókapacitás, jóváhagyott kérelmek

A döntéshozatalnál jelen 
voltak az önkormányzat alpol-
gármesterei és részt vett azon 
az aljegyző is. A határozatok 
tartalmának kialakítása előtt 
Matkovich Ilona most is kikérte 
a képviselők és bizottsági tagok 
észrevételeit, javaslatait. 

A SZAKBIZOTTSÁGOKHOZ 
KÖTŐDŐ FŐBB DÖNTÉSEK

A polgármester tudomásul 
vette, hogy egy-egy Nagymező 
utcai és Vám utcai önkormány-
zati ingatlan lakásbérleti szer-
ződését a bérlő felmondta. Négy 
önkormányzati lakás kapcsán 
nyílt pályáztatással indítják el 
az értékesítési folyamatot. Ezek 
a lakások a Budapesti főúton, 
a Vám utcában, a Zrínyi utcá-
ban, illetve a Deákvári főúton 
találhatók.

Újabb döntés született az al-
sóvárosi parkolási problémák 
enyhítése érdekében. Mint isme-
retes, nemrég a Damjanich téren 

alakítottak ki 8 autó számára 
újabb várakozóhelyet. Most 
lehetővé válik, hogy újabb 32 
parkoló létesüljön, ezek a Zöld-
fa, a Kölcsey és a Vám utcában 
épülhetnek meg.

A sokrétű ingatlanügyek kö-
zül talán a legfontosabb, hogy 
a korábbi ciklusok sikertelen 
próbálkozásait követően a 28 
hektáros volt deákvári lak-
tanyából mintegy 3 hektáros 
területrész ismét hasznosul. A 
sikeres nyílt pályázat eredmé-
nyeként 352 millió forintért a 
vevő kereskedelmi-szolgáltatási 
célra fejlesztheti fel az elhanya-
golt területet.

Egy lakossági fórumon hang-
zott el az a javaslat, mely szerint 
javítana a környék közlekedés-
biztonságán, ha a deákvári Sas 
utca a Fürj utca felől egyirányú 
lenne. Rozmaring Sándor a de-
ákvári terület önkormányzati 
képviselője, indítványára (Ösz-
szefogás Vácért) a Közlekedési 

Munkacsoport megtárgyalta 
és javasolta a változást, mely-
lyel most Matkovich Ilona is 
egyetértett. 

Tótváradi-Nagy Bence (Ösz-
szefogás Vácért) képviselő szin-
tén lakossági kezdeményezést 
karolt fel, a gyalogosok érde-
kében a Gombási út Présház 
utcai szakaszára sebességkor-
látozást és gyalogosveszély 
tábla kihelyezését javasolta. 
Az indítványt a szakemberek 
egyetértése után a polgármes-
ter is jóváhagyta.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 
HATÁSKÖRŰ DÖNTÉSEK

Ezen határozatsorban töb-
bek között Matkovich Ilona 
elfogadta a Váci Rendőrkapi-
tányság elmúlt évi tevékeny-
ségéről benyújtott ismertetőt, 
illetve a 2020-as közbeszerzési 
beszámolót. A korábbi évek gya-
korlatával megegyezően, most is 
májusra kellett elkészíteniük az 

önkormányzati tulajdonú gaz-
dasági társaságoknak a meg-
előző év mérlegbeszámolóját, 
továbbá az idei üzleti terveket. 
A polgármester ezeket elfogadta. 

Igen alapos döntéselőkészítő 
anyag született a Szent István 
tér (Márvány tér) felújításával 
kapcsolatban. A terület történe-
tét bemutató összeállításon túl 
felmérés készült a közművekről, 
a növényzetről, látványtervek, 
illetve javaslatok születtek az el-
végzendő munkák ütemezésére.

A következő nevelési év elő-
készítése érdekében megszület-
tek azok a döntések is, melyek 
meghatározzák az óvodai cso-
portlétszámokat, illetve módosí-
tás történt az Alsóvárosi Óvoda 
alapító okiratában is. Több ké-
relem is pozitív elbírálást nyert, 
így mintegy 30 lakásbérleti jog-
viszony meghosszabbítást, vételi 
szándékot, illetve közszolgál-
tatási díjkedvezményt hagyott 
jóvá a polgármester.

- a Váci Katedra Díjat idén 
a következők érdemelték ki: 
Bagyinszki Beáta óvónő (Deák-
vári Óvoda), Dérné Laczhegyi 
Zsuzsanna tanár (Árpád iskola) 
és Furcsa Gábor tanár (Táncsics 
Mezőgazd. iskola);

- Vác Város Tehetséggondozá-
sáért kitüntetést vehet át: Véglesi-
né Bíró Erzsébet tanár (Boronkay);

- a Vác Város Oktatását Se-
gítő Munkáért elismerést Lugosi 
Sándorné (Alsóvárosi Óvoda) 
érdemelte ki.

A Fogyatékossággal Élő Váci 
Emberekért kitüntető címben Szlá-
vikné Szegner Rita pedagógiai 
asszisztens (Mozgáskorlátozottak 
Közép-Magyarországi Regionális 
Egyesület Támogatói Szolgálata) 
részesül.

A SZAKBIZOTTSÁGOKHOZ 
KÖTŐDŐ FŐBB DÖNTÉSEK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁSKÖRŰ DÖNTÉSEK

 PEDAGÓGIAI DÍJAK

Foglalkoztató: 

Idősek Otthona és Klubja
Álláshely: 

szakképzett gondozó, ápoló és 
szakképzetlen segítő
Pályázati határidő: nincs

Foglalkoztató: 

Bölcsődék és Fogyatékosok 
Intézménye
Álláshely: karbantartó, udvari munkás 
Pályázati határidő: nincs

A városi intézmények sokrétű feladatellátási tevékenységük zavartalan lebonyolítása 

érdekében több szakterületre is keresnek munkatársakat.

A pályázati kiírások részletezése megtalálható a vac.hu weboldal Pályázatok rovatában, illetve a Városfejlesztő Kft. 

pályázatai a vacholding.hu címen elérhető weboldalon.

Foglalkoztató: 

Vác Kisvác-középvárosi Óvoda
Álláshely: 

pedagógiai asszisztens
Pályázati határidő: július 30.

Foglalkoztató: 

Vác Város Önkormányzat
Álláshely: 

Idősek Otthona és Klubja 
igazgató
Pályázati határidő: június 15.

Foglalkoztató: 

Váci Városfejlesztő Kft.
Álláshely: zöldterület kezelő-gépkez-
elő, segédmunkás, villanyszerelő, ács, 
tetőfedő/bádogos, kőműves és víz-, 
gáz- központi fűtés szerelő
Pályázati határidő: nincs

Foglalkoztató: Váci Sport Nonprofit Kft.
Álláshely: takarító, 
fürdőszolgálatos/jegypénztáros
Pályázati határidő: nincs

A vírusveszély miatt érvényes kormányrendeleti előírások be-
tartásával ismét fogadja az ügyfeleket a váci Polgármesteri Hivatal.

Megújult Vác hivatalos weboldala

Újraindult az ügyfélfogadás 
a Polgármesteri Hivatalban

Letisztultabb, átláthatóbb és 
egyszerűbb megjelenéssel várja 
látogatóit a vac.hu. A város hiva-
talos internetes oldalán annak 
indulása óta nem hajtottak végre 
jelentősebb fejlesztést. A kétezres 
évek elején indult portált azon-
ban jelentősen meghaladta az 
idő, épp ezért döntött úgy a vá-
rosvezetés, hogy szükség van egy 
széles körű, de költséghatékony 
átalakításra, amelyet az oldal in-
formatikai hátterét hosszú ideje 
biztosító Dunaweb végzett el.

A designváltás részeként nem-
csak a különböző hivatali osztá-
lyok, de a városi intézmények 
weboldala, valamint a különböző 
pályázatok is könnyebben elér-
hetők a megújult vac.hu-ról. A 
letisztult megjelenésen kívül az 
oldal alján létrejött oldaltérkép is 
segíti az eligazodást. A fejlesztés 
elsődleges célja ugyanis éppen ez, 
a helyiek információhoz juttatá-
sának elősegítése volt. 

A megújult oldal a vac.hu cí-
men érhető el.

A döntés értelmében hétfőn-
ként 14 és 18 óra között, szer-
dánként pedig 8-tól 12-ig, illetve 
délután egytől négy óráig lehet 
személyesen felkeresni a hivatal 

ügyfélszolgálatot ellátó osztályait.
A polgármesteri és alpolgár-

mesteri fogadóórákat előzetes idő-
pontegyeztetést követően tartják 
meg a város vezetői.

A váci önkormányzat nagy 
hangsúlyt fektet az ismert és 
az idegenforgalom miatt fon-
tos épületek, építmények kar-
bantartására, környezetük 
rendbetételére. Ezen elkötele-
zettség mentén történt meg a 

Bécsi kapu hibáinak, veszélyes 
elemeinek javítása is.

Az előző 6-7 évben elmaradt 
javítások pótlása a Március 15. 
tér északi végében álló épít-
mény esetében is saját forrásból 
valósult meg. 

A Bécsi kapu többéves 
hibáit javítják
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Vác a legendák városa Újranyitott az ország, erős kulturális 
felhozatallal készül a nyárra Vác

„A gondolkodásmódban nincs 
különbség, csak a méretek mások”

– tette egyértelművé a turisztikai 
szakember. „Bármekkora idegenfor-
galmi helyről, országról, nagyváros-
ról vagy kisebb településről beszélünk, 
nem hagyhatók fi gyelmen kívül a 
globális folyamatok. Mert a turizmus 
nagyon érzékeny, sérülékeny iparág. 
Csak az a projekt lehet sikeres, amely 
azonnali válaszokat ad a globális 
trendekre. Láttuk, elsőként és leg-
súlyosabban a turizmust sújtotta 
a világjárvány.  Ez is új megközelí-
téseket követel, még ahhoz képest is, 
hogy az elmúlt 20 évben már átment 
egy nagy változáson az idegenforga-
lom. Abban szinte mindenki egyetért, 
hogy pár éven belül újra erőre kap a 
turizmus, azzal együtt, hogy nem a 
2020 előtti trendek lesznek a meg-
határozóak. A fenntarthatóság, a 
biztonság, a közeli desztinációk és a 
digitalizáció mindenképp előtérbe fog 
kerülni. A belföldi turizmus aránya 
minden bizonnyal jelentősen megnő, 
ami új előnyöket kínál Vácnak, ha 
a város felveszi a versenyt a kínálat-
ban, a szolgáltatás színvonalában és 
vendégszeretetben a vetélytársakkal.”

KAMATOZÓ 
VENDÉGSZERETET

„A turizmus szervezésében, mű-
ködtetésében az a különleges kihí-
vás, hogy ez egy ágazatközi iparág”

– folytatja Kelecsényi Ágnes. „Csak 
akkor lehet jó a turizmus, ha megte-
remtjük az együttműködést az élet 
legkülönbözőbb területeinek szereplői 
között, ha összekapcsoljuk őket, ha 
megkeressük a közös érdekeltséget. 
A benzinkutastól az éttermekig, a 
szállodáktól a biciklikölcsönzőig, a 
múzeumtól a csónakházig, mind 
akkor járnak jobban, ha több a ven-
dég, ha a látogatók jól érzik magukat, 
de ez csak jó marketinggel érhető el, 
vagyis ezt a tevékenységet kell vala-

kinek összefognia. És persze a vendég 
lehet idegen is, lehet helyi lakos is. 
Ezek a termékközi kapcsolatok pedig 
úgy fűzhetők fel egy gondolati láncra, 
mint egy nyaklánc, és ami tartja, az 
a marketing. Aminek fontos eleme 
lehet a vendégszeretet. Mert oda 
mennek a látogatók szívesen, ahol 
szeretettel fogadják őket.”

„Szerencsére a városvezetés elkö-
telezett abban, hogy a turisztikai 
fejlesztések, illetve a frissen kialakí-
tott idegenforgalmi termékek hosszú 
távra teremtsenek értékeket Vácott, 
nem mellesleg a programba integrál-
va a helyi lakosságot és a gazdasági 
szervezeteket” – folytatta a projekt 
vezetője. 

Úgy futottak neki a feladatnak, 
ahogyan azt bármelyik nagy ta-
nácsadó cég tette volna. Felmérték 
a helyi adottságokat, értékelték 
a világtrendeket, adaptálták a 
legfrissebb tudományos ered-
ményeket, és megállapították: a 
nemzetközi trendekben az úgy-
nevezett lassú (slow) turizmus 
erősödése látszik.

 Annak lényege, hogy a látoga-
tó megéli az adott helyen eltöltött 
időt, élményeket szerez a helyi 
kulturális és természeti értékek, 
helyi ételek, közösségek megis-
merésével, nézelődik, többnyire 
csak akkora területet keres fel, 
amekkora gyalogosan könnyen 
bejárható. 

A MEGSZÓLÍTOTT 
CSOPORTOK 

A potenciális látogatókat az ér-
deklődési körük, vagy fő utazási 
motivációjuk alapján szólítják 
meg. Vác gazdag turisztikai kí-
nálatának további fejlesztéséhez 
nyolc célcsoportot neveztek meg, 
hozzájuk szól majd a kommuniká-
ció: a kultúra élvezői, a Duna sze-
relmesei, a családok, az ínyencek, 
a bringások, a romantikusok, a 
kirándulók, a zarándokok. Aztán 
sorolja: van mit mondani a látoga-
tóknak, mert Vác a legek városa: 
itt található az ország egyetlen di-
adalíve, az egyetlen ma is járható 
barokk hídja, az ország egyetlen 
háromszög alakú barokk főtere, 
az ország negyedik legnagyobb 
bazilikája, az ország leghosszabb 
kiépített Duna korzója, világszen-
záció a váci múmiák, amelynek 
néhány darabja megtekinthető a 
helyi múzeumban. Vác a legendák 
és a sztorik városa is. Gazdag a 
program, nyárra már több mint  
hatvan rendezvény van a naptár-
ban. Napi kapcsolatban vannak a 
múzeummal, a művelődési házzal, 
velük és a többi rendezvény szer-
vezőjével egyeztetve teszik turisz-
tikai termékké a kínálatot. Ami-
hez a háttér a város új turisztikai 
honlapja lesz, megújult dizájnnal, 
rengeteg hasznos információval. 

„Külön alkalommal tekintjük át a 
Börzsöny-Dunakanyar Térségi Aktív 
Turisztikai Stratégia programhoz 
való kapcsolódás részleteit, ami azért 
lett fontos, mert ahhoz komoly fejlesz-
tések is társulnak. Azzal, hogy Vác  
intézményes partnere a programnak, 
már azzal is számolnak, hogy a vá-
rosban az aktív turisták fogadásához 
például parkolókat kell építeni.”  

Vicsek Ferenc

Indul az új turisztikai marketingkommunikáció
Öt évig volt felelős a Magyar Turisztikai Zrt.-nél a cég marketingigazgatójaként Magyarország turisz-
tikai marketingstratégiájának kidolgozásáért, és aztán annak végrehajtásáért Kelecsényi Ágnes. Most 
Vác turisztikai marketing-koncepciójának kidolgozása, és egyben annak megvalósítása a feladata. Az 
elmúlt évtizedekben több közös programban dolgoztak együtt Matkovich Ilonával; a polgármesternek 
természetes volt, hogy Kelecsényi Ágnest kéri fel a feladatra, akinek pedig természetes volt, hogy 
nem mond nemet a kihívásra.

Feloldották a járványügyi korlátozások jelentős részét, miután megvolt az ötmilliomodik olyan állam-
polgár, aki megkapta első oltását. Az enyhítő rendelkezések értelmében már nemcsak a közterületi 
maszkviselést lehet elhagyni, de számos kulturális esemény is újra megrendezésre kerülhet. 

Június 11-től egy, a fővárosihoz is hasonló óriáske-
rékkel lehet a szokásosnál magasabbról megcsodálni 
a Dunakanyart a váci Duna-parton. A látványosság 
az önkormányzat megrendelésére és támogatásával 
költözik az országzászló mellé.

A MEGSZÓLÍTOTT 
CSOPORTOK 

KAMATOZÓ 
VENDÉGSZERETET

Vác életében mindig is fontos 
szerepet játszott a kultúra, a vá-
rosvezetés tájékoztatása alapján 
ennek megfelelően idén is erős 
programmal készülnek – töb-
bek között azok a nehéz hely-
zetbe került zenészek/előadók 
is fellépnek a nyár folyamán, 

akik a város és a művelődési 
ház pályázatán támogatást 
nyertek el. Matkovich Ilona 
polgármester ugyanakkor azt 
hangsúlyozta Inotay Gergely 
alpolgármesterrel közös, a kul-
turális intézmények vezetőivel 
folytatott egyeztetés után, hogy 

elővigyázatosságból nagyobb 
rendezvények egyelőre nem 
lesznek a városban. 

„Fontos, hogy a mindenki által 
várt újranyitás a lehető legbiz-
tonságosabban, mégis gazdag 
kínálattal történjen.” - írta a 
városvezető. A folyamatosan 

bővülő programkínálatról töb-
bek között a városi kulturális 
intézmények (Madách Imre 
Művelődési Központ, Váci Du-
nakanyar Színház, Katona Lajos 
Városi Könyvtár, Tragor Ignác 
Múzeum) és a megújult vac.hu 
ad tájékoztatást.

Az óriáskerék augusztus 22-
ig mindennap üzemel. Hétfőtől 
csütörtökig 14:00-21:00-ig láto-
gatható, pénteken egy órával 
tovább várja az érdeklődőket. 
Szombaton 11 és 22, vasárnap 
pedig 11 és 21 óra között lehet 
felülni rá. 

A nyitva tartás az időjárás 
függvényében (szeles, viharos 
idő) változhat, illetve a működés 
során felmerülő látogatói igé-
nyekhez alkalmazkodva (eset-

leg hosszabb nyitva tartás) is 
módosulhat.

A váci lakcímmel rendelke-
zők kedvezményesen vehetik 
igénybe a látványosságot. A fel-
nőtt jegy 1500, a gyermekjegy 
12 éves kor alatt pedig 1000 fo-
rintba kerül, a háromfős családi 
jegyért pedig 2500 forintot kell 
fi zetni. A nem váciak számára a 
gyermekjegy ára változatlan, a 
felnőtt jegy 2000, a családi jegy 
3000 forint lesz.

Óriáskerék jön a Duna-partraFotó: Loksa Levente
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„Annyi a tettre kész ember és 
közben sok helyen nem igazán 
működnek a dolgok” – ez a fel-
ismerés született meg Lőrik 
Jánosban. Összeszedne egy tár-
saságot, akik tudnak is akarnak 
is tenni a közért, szigorúan po-
litikamentesen – innen indult. 
A megszólított 22-23 ember 
többségének tetszett az ötlet 
és két évvel ezelőtt, májusban, 
18-ad magával megalakították 
az Ódeákvárért Egyesületet, ösz-
szefogva a régi Deákvár lakóit. 
Álljon össze egy „mag”, akik 
közösségben való gondolkodás-
sal, környezetalakítással példát 
mutathatnak és az igényekhez, 
lehetőségekhez alkalmazkodva 
konkrét feladatok elvégzésével 
haladnak. A környezet, a köz-
terület, ahol élnek a lehető leg-
nagyobb rendben és élhetőbb 
legyen, fi gyeljenek egymásra 
és segítsék egymást. „Mivel 
közterület i témákat érintenek a 
céljaink, szoros kapcsolatot kell 
kialakítaniuk az Önkormányzat-
tal, és az önkormányzati cégekkel, 
és persze a helyi önkormányzat i 
képviselővel.” Gyorsan hozzáteszi: 

„Ez még a ’19-es választások előtt 
történt. Talán nem volt túl sze-
rencsés a megalakulás időpontja, 
mert hamar jött a nyár, aztán a 
választás és utána nem sokkal 
a pandémia, de lassan kit isztul 
a kép.” ú

Lőrik János nem állt le, pedig 
hetvenen túl akár pihenhetne 
is. A pályáján mindig az újabb 
kihívások motiválták. Így a 
gödöllői mérnöki, aztán mene-
dzseri diploma után viszony-
lag hamar felsőszintű vezető 

lett. A rendszerváltás után úgy 
döntött, vagyonértékelő lesz, 
elvégezte a Közgazdasági Egye-
tem mérnök-közgazdász szakot, 
2001-re BME vagyonértékelő 
oklevelet szerzett. 2003-ban pe-
dig már uniós vagyonértékelő 
jogosítványa lett (ingatlanok, 
cégek és gépek a szakterülete). 
Mivel többtízmilliárdos cégeket 
értékelt, a megrendelők igényé-
hez alkalmazkodva 2013-ban az 
igazságügyi szakértő jogosult-
ságot is megszerezte. Egyenes 
útnak élte meg, nem a poszt, ha-
nem a kíváncsiság, a feladat mi-
nél magasabb szintű megoldása 
hajtotta. „Mindig mindennek a 
lényege érdekelt. Ez a kíváncsi-
ság mot ivál ma is. Semmit nem 
veszek félvállról, pláne, ha azt lá-
tom, hogy működhetne jobban.”  
Csapatjátékos? – vetettem közbe. 

„Inkább úgy fogalmaznék: ha bár-
mikor bekerültem egy csapatba, 
hamar felismertem a problémá-
kat és gyors megoldást találtam, 
nem riadtam vissza, hogy kézbe 
vegyem a dolgokat.” 

Amire nem számítottam; ez 
az egyesület nem ködös közös-
ségi célokat fogalmazott meg 
magának, hanem szinte méter-
ről méterre, vagy inkább utca-
sarokról utcasarokra felmérte a 
teendőket a környékükön, hogy 
aztán pontos menetrendet java-
solhassanak az önkormányzat-
nak, hol mit kéne csinálni. A 
javaslataik mellé odatették a 
felajánlásaikat is, illetve nem 
követelőztek, csak a munkák 
logikai sorrendjének a felállí-
tásában segítettek. Mezei Hel-
gával, a korábbi főkertésszel, 
és Tótváradi-Nagy Bencével a 
helyi képviselővel körbejárták 
a környéket, és megállapították 
közösen: valamit kezdeni kelle-
ne a kiöregedett berkenyével a 
Somogyi Imre utcában. Ők vál-
lalták, hogy új fákat ültetnek és 
gondozzák. Egyeztettek persze 

a fajtákról, hogy mit szabad, mi 
illik a környezetbe. Egy utcával 
lejjebb, a Bottyán János utcában 
az elöregedett rózsabokrok ér-
tek meg a kivágásra. Az egye-
sület vállalta, hogy gondozzák 
majd az újakat. Az Alsó utcában 
az elöregedett fákat kivágták, 
helyükbe bokrokat ültetnek, 
ezek gyökere nem teszi tönkre 
a vízelvezetőt. A vízelvezető és 
az útburkolat helyreállításának 
ütemes, ésszerű megoldására a 
városi főmérnök, a helyi képvi-
selő és a lakosok bevonásával 
egy helyszíni lakossági fórumot 
hívnak össze a közeljövőben. A 
Bauer Mihály utcában meg kell 
oldani a vízelvezetést. A Fekete 
utcában felemelik a járdalapo-
kat az óriási platánok, közös 
tervük szerint azt is szeretnék 
rendbe rakni. 

A SAJÁT KERTEMET IS 
ÁPOLOM

Lőrik János segít megérte-
nem, hogy hova rakják önma-
gukat a munkamegosztásban: 

„A fontossági sorrend felállítá-
sában segítünk. Illetve vannak 
javaslataink, például kértük, és 
három évre megkaptuk használat-
ba a Bauer Mihály és a Fekete utca 
sarkán a teret, majd mi gondoz-
zuk. Szeretnénk padokat, asztal, 
illetve a platánok által kibillentett 
betonlapoknak is lenne itt helye. 
Így akár egyszerre rendben hoz-
hatnánk a Fekete utca járdáit is.”

Közbevetem: miért érzi úgy, 
akkor hasznosabb, ha nem a 
saját kertjében szorgoskodik. 
Nem tudom végig mondani 
a kérdést, rávágja egyből: „A 
saját kertemet is ápolom. Szü-
letésemnél fogva környezetkímé-
lő vagyok. Falun nőttem fel, ott 
mindennek megvolt a helye, (utal 
a komposztálásra). Megszoktam, 
dolgozni kell azért, amiből megé-

Polgármesteri fogadóóra
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Matkovich Ilona
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Kiss Zsolt János
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6. sz. választókerületének képviselője
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Telefonszám: 06-27/315-534
E-mail: alpolgarmester1@varoshaza.vac.hu

Inotay Gergely
(Összefogás Vácért)
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Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda

Telefonszám: 06-27/315-534
E-mail: alpolgarmester2@varoshaza.vac.hu
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(Összefogás Vácért)
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Kászonyi Károly

(Összefogás Vácért) 
1. sz. választókerület

Telefonszám: 06-30/294-2645

Jess Kinga
(Összefogás Vácért)

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

Semmit nem veszek félvállról 
– Lőrik János portré

A SAJÁT KERTEMET IS
ÁPOLOM

A kíváncsiság motivál
lünk. Van egy titkos vágyam: 
minél többen termeljük meg azt, 
amit elfogyasztunk. Ne gyep és 
fő leg ne a viacolor borítsa a 
kerteket (hiszen kertes házas 
övezetben lakunk), hanem a 
hasznos növények, a zöldségek, 
a gyümölcsök. A környezetem-
ben már terjed a biogazdálkodás, 
és szívesen segítjük azokat, akik 
belevágnak.”

PARTNEREI LETTÜNK 
EGYMÁSNAK

A kis kitérő után visszaté-
rünk az egyesületi tervekhez: A 
Béke tér játszótérét szeretnénk 
kibővíteni, hogy a kétkereke-
zést próbálgató 4-5 éveseknek 
legyen aszfalt sáv, hogy a 8-12 
évesek is megtalálják a he-
lyüket, szeretnénk labdázó-, 
mászóhelyeket. Azt szeret-
nék, hogy több i� ú generáció 
játszhasson egymás mellett és 
mindezt a felnőttek a padokon 
ülve felügyelhessék, élvezhes-
sék. Kiszalad a számon: nem 
mentek még az önkormány-
zat agyára? Nem – ez a rövid 
válasz. Az ok pedig az, hogy 

„Partnerei lettünk egymásnak. 
Vannak vállalásaink is, nem csak 
igénylistánk. Let isztítjuk példá-
ul a Béke téri szobrot, a Stangli 
előtt i részen új közösségi teret 
alakítunk ki. Nem maradhat ki 
a felsorolásból: a környék holt 
tereinek átalakításával a temp-
lom körüli gyakran anarchikus 
parkolás megoldására is van már 
javaslatunk. Szerencsére a tenni 
akarók köre bővül, így a taglétszá-
munk is szép lassan növekszik.”

Lőrik János abban bízik, 
hogy az egyesület akcióiba 
hamarosan bekapcsolódnak 
a fi atalabbak is, hiszen velük 
teljesedhet ki ez a közösség - 
térben és időben… 

Vicsek Ferenc
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GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE
H. K. Sz. Cs. P. Szo. V.

Jú
ni

us

01.  C 02.  D 03.  E 04. F 05.  G 06. H
07.  I 08.   A 09. B 10.  C 11. D 12. E 13.  F
14.  G 15.  H 16.   I 17. A 18. B 19. C 20. D
21.   E 22.  F 23.  G 24.  H 25. I 26. A 27. B

Jú
liu

s 28.   C 29. D 30.  E 01.   F 02. G 03. H 04.  I
05. A 06.  B 07. C 08.  D 09. E 10.  F 11.  G

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÖZPONTI 
ORVOSI ÜGYELET

(felnőtt és gyermek)
2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 47.
ÁNTSZ épület földszinti helyisége.

 Elérhetőség: 06-27/306-090

Ügyeleti idő:
Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig

Pénteken 16 órától  hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában

FOGORVOSI
     ÜGYELET

A váci és Vác körzeti
hétvégi fogászati ügyeletek

megszűntek!
Legközelebbi ingyenes 

ügyelet:
Szájsebészet

Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

Szikora Gusztávné (Erzsébet 
néni) és Szikora Gusztáv még az 
elmúlt század ötvenes éveiben 
ismerte meg egymást munkahe-
lyükön, a váci Kötöttárugyárban. 
Immár 65 éve élnek boldog há-
zasságban, egy leánygyermekük 
van. Erzsi néni – akinek a tex-
tilgyár az egyetlen munkahelye 
volt és raktárvezetőként ment 
nyugdíjba – ma is ellátja a ház-

tartást, férje pedig aktívan ker-
tészkedik. Guszti bácsit nagyon 
sokan ismerik városunkban: 2-2 
évtizedet dolgozott a Kötöttá-
rugyárban és a Fonógyárban, 
majd a Dunakanyar Áruház 
igazgatóhelyettese volt. Több 
évig volt a legendás Váci Fonó 
kézilabda csapatának edzője, és 
ma is jó szívvel emlékszik csa-
patának játékosaira, a sikerekre. 

Még felsorolni is sok(koló) – hát 
még eredményesen végigcsinálni 
az évet – mindazon, csapatot sújtó 
eseményeket, melyek hátráltatták 
a Váci NKSE szereplését:

-  már a nyári felkészülést is 
rommá zúzta a vírus, halasztásról 
pedig szó sem lehetett;

- Grosch Viviennek és Kuczo-
ra Csengének október közepén 
súlyos sérülés miatt befejeződött 
az idény;

- az év közben folyamatosan jöt-
tek a súlyos sérülések, melyekre a 

„koronát” a sorozatosan remeklő 
Sanja Radoszavljevics térdszalag-
szakadása tette fel;

- a vírus miatt olyan menetrend 
alakult ki a tétmeccsek tekinteté-
ben, hogy hol szinte csak aludni 
jártak haza a játékosok, hol pedig 
a hosszas szünetek szoktatták le 
őket a tétmeccsekről.

Mindezen balszerencse sorozat 
mellett/közben pedig a nyáron 
igazolt Triffa Ágnes a naptári évek 
fordulójánál a labda helyett a ba-
bát választotta, így két tinédzser 

maradt a kapusposztra.
Ennek ellenére az utolsó 5 for-

duló előtt többen még azt számol-
gatták, miként lehet megismételni 
az eddigi legjobb bajnoki helyezést, 
a bronzérem megszerzését. Ám az 
addig szinte mindig papírforma 
eredményeket – a váciak megver-
ték a legyőzhetőket, igaz, bravúrt 
nem sikerült produkálni – hozó 
sorozatot váratlan vereségek tar-
kították. Viszont a siófoki pont-
levonások és a riválisok kedvező 
eredményeit remekül kihasznál-
va a záró fordulóban Debrecenben 
aratott remek sikerrel végül az 
immár több, mint két évtizedes 
élvonalbeli szereplés második 
legjobb helyezését beállítva, köz-
vetlenül a dobogósok mögött, a 4. 
helyen zárta a pontvadászatot a 
csapat. Ez azt is jelenti, hogy a mi-
eink újra indulhatnak a második 
számú nemzetközi kupasoroza-
ton (EHL). Amiért mindenképpen 
nagy elismerés jár klubvezetésnek, 
szakmai stábnak és játékoskeret-
nek egyaránt.

Egy esztendővel ezelőtt a vírus-
járvány vetett véget az NB II-es 
bajnokságnak, mely után a Vác 
FC kiesett a harmadik vonalba. 
(Mivel a mieink utcahosszal le-
maradva voltak utolsók a még 
versenyben lévőket tartalmazó 
tabellán, a kiesés nem függött az 
idő előtti zárástól.)

Gyorsan kiderült, hogy az NB 
III-ra sem alkalmas – bár egyesek 
szerint „folyamatosan épül-szépül” 

– a váci stadion. Még nagyobb 
probléma volt, hogy egyre csak 
sorjáztak a váratlan vereségek. 
Az élmezőny helyett rendre a 
kiesőzóna körül találtuk meg 
a csapat nevét a fordulók utáni 
tabellán. 

Aztán érkezett a csapathoz az 
egykori bajnokcsapat mestere, ám 
Csank János irányításával sem 
jöttek az elvárható ütemben a 

megszerzett pontok. Annak el-
lenére sem, hogy előbb zárt ka-
pus találkozókat, majd később (a 
képünkön látható „fedett lelátós” 
megoldással) a szurkolók előtti 
bajnokikat is a váci stadionban 
rendezhette a klub. 

Végül az utolsó meccsre ma-
radt a bennmaradás kiharcolá-
sa, mely a 2-1-es győzelemmel 
sikerült. Így a 15. helyen végző 
csapatunk neve alatt húzták 
meg a kiesési vonalat. (A három 
csoport legrosszabb 15. helyezettje 
is kiesett, de szerencsére ez nem 
a váci gárda lett.) Hogy aztán hol 
lép pályára a következő sorozat-
ban a továbbra is harmadosztályú 
Vác FC? A mostani ígéret szerint 
a nyáron minden olyan munka 
elkészül a váci stadionban, mely 
szükséges a harmadosztályú baj-
nokik itthoni rendezéshez.

ANYAKÖNYVI HÍREK
VÁCOTT SZÜLETETT 

VÁCI LAKOSOK

Miklián Csaba és Bajor Tímea 
Dóra gyermeke: Boldizsár; Babusa 
Gábor János és Mészáros Renáta 
gyermeke: Márk; Kemenczei Ta-
más és Rácz Anna gyermeke: Kor-
nél; Saskó Gyula János és Gerdai 
Tímea gyermeke: Fanni; Kovács 
Zoltán és Hűvösvölgyi Brigitta 
gyermeke: Polett; Garaba Roland 
és Sipos Ivett gyermeke: Gréta.

HÁZASSÁGOT 
KÖTÖTT VÁCIAK

Teasdale-Regyep Ádám és Boni-
fert Dorottya; Bahil Balázs és Tóth 
Annamária; Miklós János és Gubis 
Brigitta; Kurdi Árpád és Domosz-
lai Anikó Aranka; Sebők Dávid és 
Fehér Fanny Franciska; Marcalek 
Márton és Gyenge Dorottya; Ko-
vács Gergő és Kurdi Szimonetta; 
Lakatos Lajos és Horváth Mónika; 

Aulechla Ádám és Csapó Enikő; 
Lencsés Zsolt és Subai Fanni; Paral 
Zsolt és Komáromi Blanka; Balogh 
Attila és Kertész Klaudia; Kapusi 
György Dániel és Koncz Hajnalka.

ELHUNYTAK

Nagy Sándor /1933/; Szamek La-
josné sz: Nagy Mária Magdolna 
/1932/; Dr. Bea József /1935/; Dr. Ko-
rona Árpád István /1926/; Juhász Já-
nosné sz: Gulyás Zsuzsanna /1958/; 
Kontreczki Mária Klára /1937/. 

A 18. héten 7, a 19. héten 7, a 20. 
héten 9, a 21. héten 11 váci személy 
hunyt el városunkban.

A kegyeleti jogok fi gyelembevé-
telével csak azoknak az elhunytak-
nak az adatait közöljük, akiknél az 
elhunyt hozzátartozója nyilatkoza-
tával hozzájárult a nyilvánosságra 
hozatalhoz. A többi elhunyt esetében 
összesített statisztikai adat közlése 
lehetséges csak.

Köszöntjük a szépkorú 
Szikora-házaspárt 
és Cselényi Jánosnét
A járványhelyzet enyhülésével ismét lehetőség nyílik 
arra, hogy a városvezetők személyesen köszöntsék 
városunk szépkorú polgárait. Inotay Gergely alpol-
gármester és Hegyvári Ágnes, a Polgármesteri Hiva-
tal munkatársa otthonába kereste fel a 90 esztendős 
Szikora-házaspárt, illetve Cselényi Jánosnét és adta 
át a miniszterelnöki üdvözlő oklevelet, valamint vá-
rosunk ajándékait.

Május utolsó vasárnapján pár óra eltéréssel fejeződött be mind a váci NB I-es női kézilabda, mind városunk 
NB III-as labdarúgó együttese számára a 2020/2021-es bajnokság. Csapataink szereplését mérlegre téve egy 
gyorsértékelésre vállalkoztunk.

Cselényi Jánosné (Erzsi néni) 
egy budapesti gyógyítószerfej-
lesztő és előállító cégnél dolgo-
zott laborasszisztensként egészen 
nyugdíjazásáig. Férjével, annak 
35 éve bekövetkezett haláláig 
36 évet élt le boldogságban. Egy 
gyermek édesanyja, egy-egy uno-

kája és dédunokája van. Három 
éve az unokát nevelendő költö-
zött városunkba. Erzsi néni ma-
napság is igen aktív, szeretettel 
gondozza virágait, sok kereszt-
rejtvény fejt meg sikeresen és a 
tévében rendre megnézi Walker, 
a texasi kopó részeit. 

Május 20-án jelentette be a klub, hogy a Debrecenbe távozó Szilágyi Zoltánt nyártól Őze Beáta váltja az első csapat vezetőedzői posztján. A tájékoztató 
szerint a most befejeződött pontvadászatban a másodosztályú Pénzügyőrt irányító 45 esztendős szakemberrel 2023. június 30-ig kötött szerződést a klub. 
Munkáját szakmai igazgatóként Németh András segíti majd. 

Őze Beáta a Ferencváros csapatában nevelkedett, tagja volt a kilencvenes évek közepén bajnok és kupagyőztes csapatnak, ahol Németh András játékosa 
volt. Később Olaszországban és NB I/B-s csapatokban kézilabdázott, valamint diplomát szerzett testnevelő tanárként, kézilabda szakedzőként. A 45 esztendős 
szakember edzői karrierjét az FTC utánpótlásában kezdte, majd a Pénzügyőr SE együtteséhez került, ahol az elmúlt két szezonban az NB I/B Keleti csoport-
jában szereplő felnőtt női csapatot irányította. A Váci NKSE a tervek szerint július 5-én kezdi meg a felkészülést.

Élvonalbeli kéziseink 
és harmadosztályú focistáink is befejezték

KÉZILABDA – VÁRAKOZÁSON FELÜLI 4. HELYEZÉS LABDARÚGÁS – A VÁCIAK ALATT HÚZTÁK MEG A VONALAT

Fotó: Fehér Viktor
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