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Megtisztul a Duna-part a Csónakház
és a Gombás-patak között
Bejárhatóvá teszi a Váci Városfejlesztő a Gombás-patak és az
új csónakház között elterülő erdős ártéri területet – jelentette be
Matkovich Ilona. A polgármester
a holding kertészeti részlegvezetőjével közösen tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a
helyiek által kis-ligetként nevezett területet civilekkel együtt
tervezték rendezni, azonban a
járványhelyzet ezt eddig nem
tette lehetővé.
A területet hangulata alkalmassá teszi, hogy a helyieknek és
a városunkba látogatóknak egya-
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Egyeztetés a kórház új épületeinek terveiről
Online egyeztetést tartott a Jávorszky Ödön Kórház új épületeinek terveiről az állam által megbízott tervezőkkel a váci
városvezetés és az építész szakma hivatali illetékesei.

ránt minőségi kikapcsolódási lehetőséget nyújtson. A polgármester
hangsúlyozta: a városvezetés eltökélt célja, hogy a lehetőségekhez
képest mindent megtegyen a váci
zöldfelületek megújításáért.
Dedinszky Gyula, a Váci Városfejlesztő kertészeti részlegének
vezetője ismertette: a háromnapos munkafolyamat során 20.000
négyzetméteren dolgoztak. Az
ösvények járhatóvá tételéhez
szükség volt fűkaszálásra, a
gyomnövényzet irtására, valamint az ott levő gallyak vágására,
elszállítására is.

Közvetlen utazás az Iskolavárosba

Javul a város külső területeinek összeköttetése

Május elejétől a Külső Rádi út környékén és a Törökhegyen lakó középiskolások is átszállás nélkül juthatnak el az
Iskolavárosba – mondta el Ferjancsics László alpolgármester a Váci Hírnöknek. A váci önkormányzat ez ügyben is felvette
a kapcsolatot a Volánbusszal tavaly nyár végén. Az alpolgármester köszönetet mondott a három iskolavárosi középiskola
igazgatójának, akik adatot szolgáltattak az akkor még csak tervezett változtatásban érintett diákok számáról.
„Az adatokat összesítettük, majd
megküldtük a Volánbusznak azzal
a javaslattal, hogy a Kosd, valamint
Rád-Penc, és Sződliget-Göd felől érkező legalább 1-1 reggeli járat ne a
buszpályaudvarig, hanem az Iskolavárosig közlekedjen, illetve délután
onnan induljon vissza a településekre.” Az alpolgármester hozzátette:
több érintett településvezetőnek
javasolta, hogy ők is kérelmezzék
a szolgáltatónál a menetrend módosítást, de Tótváradi-Nagy Bence,
Törökhegy és Bácska önkormányzati képviselője is segítette a helyi
igények tolmácsolását.
A cél a diákok kényelmesebb
utazása volt, hogy Vác városrészeiből közvetlenül, átszállás nélkül
lehessen eljutni Kisvácra és az
Iskolavárosba. Ezt Sejce és Gombás vonatkozásában már tavaly
elérték, most a törökhegyi lakosok a kosdi, míg a Csendesréten,
valamint a Szekeres és Arató utca
környékén lakók az egyik Rád
felől érkező busszal utazhatnak
átszállás nélkül a középiskolákig.

Zavartalan az oltópontokat
és az iskolanyitást kiszolgáló
buszközlekedés
Az érettségik, illetve a helyszíni oktatás május 10-re prognosztizált teljeskörű indítása miatt május első teljes hetétől lényegében
visszaállt a december közepétől
érvényes helyi menetrend.

Az önkormányzat és a szolgáltató eddig is biztosította (annak
nyitvatartási idejében) a rendelőintézethez hétköznaponként
az óránkénti buszközlekedést
a 364-es és 365-ös vonalon.
Egyedül a kihasználatlan, és a
kijárási tilalommal korábban
érintett, a kórházhoz este 10
órakor érkező járat került ki

ideiglenesen a menetrendből.
Emiatt sem a szolgáltatóhoz,
sem az önkormányzathoz nem
érkezett panasz.
Az önkormányzat és a szolgáltató cég arra kéri az utasokat,
hogy a váci helyi buszmenetrendről továbbra is a volanbusz.
hu weboldalról tájékozódjanak.

Mint ismeretes, még 2017-ben
született a szakrendelő fejlesztéséről kormányhatározat, ám ezt
követően két éven keresztül nem
történtek jelentős lépések a megvalósítás érdekében. Ezen változtatva az önkormányzat új vezetése
megkötötte a szükséges tervezői
szerződést, sürgette a dokumen-

táció elkészültét, megfogalmazta
javaslatait. A váci településrendezési terv elfogadása után tavaly
májusban az állami főépítészhez
került az anyag.
A mostani megbeszélésen a
tervezők ismertették a jelenlegi
építészeti elképzeléseket. Eszerint

a mostani bejáratnál lévő betonépület torzón kívül lebontásra
kerül a volt nővérszálló és a szakrendelő épülete is. Új főbejárata
lesz az állami intézménynek, ezen
keresztül érhető majd el a kórház főépülete és a szakrendelő is,
külön bejárata lesz a sürgősségi
betegállátónak (SBO).

A városvezetés kérései között
volt a – jelenleg a terveken nem
szereplő – taxidroszt kiépítése, valamint a rászoruló járóbetegek
beszállítását megkönnyítő autós
megközelíthetőség biztosítása a
főbejárat közvetlen közelében,
úgy, ahogyan a szakrendelőnél
és az SBO-nál ez ma is adott.

Tucatnyi új játszóeszközt szereltetett fel a város
A jó idő és a remélhetőleg éveken keresztül elhanyagolták
csillapodó járványhelyzet egyre a felújítási és az adminisztratív
inkább kicsalogatja a szülőket kötelezettségeket is.
Varga Borbála, a Váci Városfejés a gyermekeket Vác parkjaiba,
játszótereire. Számukra kellemes lesztő Kft. ügyvezető a játszóeszkömeglepetés lehet, hogy több régi, zökkel kapcsolatban azt mondta:
elhasznált vagy nem szabványos összesen mintegy két tucat különjátszóeszközt felújítottak, újra böző játék esetében nem a felújítás,
cseréltek Vác különböző város- hanem az újra cserélés mellett döntöttek. Az új játszóeszközök – közrészeiben.
A város többmilliós tételben vá- tük hintaállvány és egyensúlyozó
sárolt és szereltetett fel játékokat. játék, öt mérleghinta, valamint tuEzek az új eszközök már az összes catnyi lap- és bölcsőülőke lánccal
szabványi előírásnak megfelelnek – például a Nagymező, az Erzsébet,
és minden szükséges dokumentá- a Virág, továbbá a Magyar utcai, a
cióval rendelkeznek. Emlékezetes, Deákvári főtéri játszótéren kívül
hogy több váci játszóteret és játé- több Duna-parti helyszínen kerülkot le kellett zárni tavaly, mert tek felszerelésre.
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Váci futball: vizsgálat a gyanús stadionés akadémiaberuházás miatt
Vizsgálati csoportot állított fel Matkovich Ilona polgármester a Vác Futball Club Kft. és a Vác Város Labdarúgó Sport Egyesület
részére az előző önkormányzati ciklusban juttatott pénzügyi támogatások ellenőrzésére. A Pető Tibor korábbi alpolgármester által
vezetett egyesület száz százalékban tulajdonolja a kft.
rületére tervezett akadémia (azaz
két futballpálya és a kiszolgáló
létesítmények) építése nem kezdődött meg, miközben a projekt elszámolási határideje rég lejárt. A
pályák megépítését közel másfél
évvel ezelőttre vállalták egy bérleti szerződésben, ám jelenleg az
„építési” területen csak gaz látható.

Az el nem készült fociakadémia helyszíne jelenleg
A Váci Hírnök megkeresésére
a csoport felállítását azzal indokolta a Városháza, hogy a váci
önkormányzat Fördős Attila vezetése alatt 30%-os önrészt adott
a jelenleg Pető vezette egyesülethez tartozó kft. stadionfelújítási
projektjéhez, illetve az egyesület
által tervezett futballakadémia
építését is támogatta. A Vác Fut-

ball Club Kft. 180 millió forintot
kapott, amelyet a város ráadásul hitelből ﬁnanszírozott (amit
még évekig törleszteni kell), a foci
egyesületnek pedig 73 millió forintot utalt át.
Csakhogy a hatalmas támogatás ellenére még egyik fejlesztést
sem zárult le. A volt laktanya te-

A stadionfelújítást a mai napig
nem sikerült befejezni. Nincs meg
még a harmadosztályhoz (ahol
jelenleg a csapat szerepel) szükséges fedett lelátó sem, de hiányzik
az eredményjelző, a világítás, a
mosdók és a külső kerítés. Pedig
a stadionra vonatkozó kivitelezési és elszámolási határidők a
közelmúltban lejártak, az elszámolás pedig a Városháza közlése
alapján lapzártánkig teljeskörűen
nem történt meg a támogatásban
részesült szervezet részéről.
A vizsgálati csoport feladata
elsősorban annak a kiderítése,

hogy van-e valós esély a futballfejlesztések befejezésére. Választ
kell keresniük arra is, hogy a 2016
óta végrehajtott munkálatok jogszerűek voltak-e és eddig milyen
nagyságú valós pénzfelhasználás
történt a kft. összesen 600 milliósra és a VLSE 243 milliósra
tervezett beruházásaival összefüggésben.
Az Önkormányzat a Váci Hírnök megkeresésére azt közölte:
próbáltak megállapodásra törekedni az érintett szervezetekkel,
azonban ennek ellenére sem tudták megfelelően igazolni a források szabályszerű felhasználását.
A vizsgálat célja azon kívül, hogy
elősegítsék a késedelmesen álló
sportberuházások megvalósulását, emellett természetesen azt is
ellenőrzik, hogy valóban a vállaltaknak megfelelően, a váciak
sportolási lehetőségeinek kialakítására költötték-e el a város
százmillióit.

Nyolc új parkolóhelyet létesítettek Vác-Alsóvárosban
Még az idén két tucatnyit adhatnak át városszerte
Vác évek óta folyamatosan
súlyosodó problémája a megfelelő számú parkolóhely hiánya.
Különösen sok gondot okoz ez
a város legsűrűbben lakott területén: Alsóváros lakótelepein.
Kis lépéssel ugyan, de elindult
a várakozóhelyek bővítésének
folyamata azzal, hogy a Damjanich téren 8 parkolóval többet
vehetnek igénybe az autósok. A
várakozóhelyeket egy eddig poros,
elhanyagolt, fűvel nem borított
területen alakították ki.
A térköves, szegélyekkel övezett parkolóhelyek építési értéke
mintegy 3 millió forint. A bővítés
kialakításának kezdetén három
alsóvárosi képviselő – Fehér Zsolt,

Ferjancsics László és Kiss Zsolt –
tájékoztatta a sajtó munkatársait
a fejlesztésről.
Fehér Zsolt arra emlékeztetett,
hogy az Összefogás Vácért bizalmat kapó képviselői már a választási kampányukban ígéretet
tettek arra, hogy a lehetőségekhez
képest mindent megtesznek a parkolóhelyek bővítéséért. A tervek
szerint még ebben az évben további parkolóhelyeket alakítanak ki
a Földváry lakótelep különböző
részein.
Ferjancsics László azt hangsúlyozta, hogy a szakembereknek
sikerült olyan tervet készíteni,
amelyekhez nem kell fákat kivágni.

Hírek

| VÁCI HÍRNÖK | 5

A KRESZ-parki fejlesztés tervet
támadja a kormánypárti képviselő
Szándékos szabotázzsal, városházi bosszúval vádolta a kormánypárti média az önkormányzatot Pető Csilla aszfaltfestése
ügyében – írja Facebook-oldalán
az önkormányzat. Az ügyet jobban megismerve azonban kiderül,
hogy szó sincs bosszúról, szabotázsról. A fideszes képviselő a
deákváriak körében végzett internetes kérdőívezés eredménye
ellenére kezdett magánakcióba a
tervezett szabadtéri kosárlabda
(streetball) pálya helyén. Azzal
indokolt, hogy balesetveszélyesnek tartja a KRESZ-parkban, a
pingpongasztalok helyén létesítendő sportpályát. Önhatalmúlag
aszfaltfestéssel díszítette a leendő
pálya helyét, majd azt kifogásolta, hogy a pálya kialakításához
szükséges aszfaltjavítási munkálatok megkezdésével megsérültek
a rajzok. A parkkal kapcsolatos
kérdőívet tavaly több százan
töltötték ki, a pingpongasztalok
helyén a megkérdezettek nagy
többsége egy streetball (ami a kosárlabdához hasonló, csak egy
palánkra játszott utcai sport)
pályát látott volna szívesen.

Tótváradi-Nagy Bence deákvári képviselő elmondta:
a fejlesztéssel kapcsolatban
egyeztetett Pető Csillával. A
kormánypárti kompenzációslistáról bekerült politikusnak
ismertette a helyiek körében
végzet t köz vélemény-kutatást, amely alapján a területre streetball-pályát terveztek.
Tájékoztatta arról is, hogy a
felület repedéseit az akkor még
be nem festett felületről rövid
időn belül el fogják tüntetni
a balesetmentes sportolás érdekében.
A kezdeményezést támogatta Tótváradi-Nagy, épp ezért
ajánlotta a ﬁdeszes képviselőnek, hogy keressen megfelelő
felületet a KRESZ-park más, a
játszótérhez közelebbi részén.
Pető Csilla azonban nem élt
ezzel a lehetőséggel.

megválasztott városvezetés a
lehetőségekhez mérten – elődeivel ellentétben – mindent megtett a Deákvár központjában
található park rendbe tételéért.
A képviselő azt mondta: a
kertészeti munkák elvégzése
mellett kiemelt ﬁ gyelmet for-

dítottak az alkoholfogyasztási
tilalom betartatására, új szolár
lámpákat helyeztek ki a biztonságosabb közlekedés érdekében,
valamint megújították csaknem mindegyik játszóeszközt,
ami az eddigiekhez hasonlóan
továbbra is a gyermekeknek
biztosít játszólehetőséget.

Tótváradi-Nagy Bence nem
ért egyet Petőnek azon kijelentésével sem, hogy az aszfaltjavítás miatt a gyermekek
nem tudnak játszani, hiszen
az Összefogás Vácért színeiben

Nagy siker volt az idei első elektronikai hulladékgyűjtés
Mivel korábban évente maximum egy alkalommal szabadulhattak meg a váciak az otthonukban felhalmozódott elektronikus
hulladéktól, a tavaly lebonyolított
két átvételi akció után még bőven
maradt ilyen útban lévő eszköz a
lakásokban. Ezt bizonyítja az április végén lebonyolított begyűjtési
akció alatt összegyűlt mennyiség.
A váci önkormányzat Facebook-oldalán azt írja: a város
közterületeinek rendjét és a lakosság hulladékleadási gondjainak lehetőség szerinti megoldását
fontos feladatának tekinti. Ezért
már tavaly is egy új rendszerű,
közpénztakarékos megoldással,
külső cég bevonásával szervezte
meg az ingyenes hulladékleadási
akcióját.

Az ingyenes leadással most is
nagyon sokan éltek. A járványhelyzetben különösen fontos volt
a zökkenőmentes, gyors és szervezett átvétel, valamint a polgárok fegyelmezettsége. Az átvétel
helyszínére érkező, igazoltan váci
lakosoktól a cég munkatársai a
lehető leggyorsabban átvették
a feleslegessé vált elektronikus
készülékeket.
„Ezúton is tisztelettel megköszönöm a résztvevők fegyelmezettségét,
valamint az átvételt lebonyolító munkatársak gyors és szakszerű munkáját. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt
évihez hasonlóan ezúttal is jócskán
felülmúlta a leadott mennyiség az
előzetesen vártat: több száz köbméter ilyen eszköztől szabadultak meg
szombaton a váciak. Ezek a felesleges

dolgok már biztosan nem gyarapítják az illegális szeméthalmokat,
nem kerülnek ki környezetromboló
módon az erdőkbe. Amennyiben lehetséges, még az ősszel egy hasonló

akcióval ismét lehetőséget adunk rá,
hogy a váci polgárok megszabaduljanak a használaton kívüli elektronikus eszközeiktől.” – értékelte az
akciót Kiss Zsolt alpolgármester.
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Harmat Kert: Érthetetlenül drágán rendeltek
szolgáltatásokat az előző vezetés alatt
Százmilliókat bukhatott a város
Vác kormánypárti vezetése alatt leszerződtetett Harmat Kert Kft.-vel kapcsolatos cikksorozatunk első részében bemutattuk
azt, hogy a városvezetés milyen előnytelen megállapodást kötött a vállalkozással, és, hogy miként bukott több tíz millió forintot a
Vác azon, hogy Fördős Attiláék nem tartották magukat az általuk kötött szerződéshez. A városfenntartási feladatokkal megbízott
cég nemcsak a késedelmes ﬁzetés kamataival és az el nem végzett munka után kiﬁzetendő haszonnal, de a piaci árakhoz képest
feltehetően túlszabott árakkal is jól járhatott.
Fördős Attila idején szerződtek?
De nem csak az alapanyagok, az
útfestések is sokkal drágábbak
voltak a Harmat Kert ajánlatában.
A cég négyzetméterenként 3600
forintért vállalta útburkolati jelek
készítését, hagyományos oldószeres festékkel, gépi jellel. A jelenlegi
vezetés idején szerződtetett vállalkozó ezt a munkát pontosan
feleennyiért végzi.
Ha nem is sok, de akad pár
olyan munka, amelyet a cég részben olcsóbban végzett, mint az új
vállalkozó. Ezeknél a feladatoknál
jellemzően jóval kisebb az árazásbeli különbség, mint ott, ahol a
Harmat Kert végezte drágábban
a feladatot. A hótakarítással kapcsolatos 13 tétel egységárainál átlagosan 10 százaléknyi eltérés volt,
egy feladatot leszámítva – igaz a
2.000 Ft/m3

3.000 Ft/m3

BAZALT ZÚZALÉK

8.900 Ft

BÁNYAHOMOK

Új beszerzési ár

7.000 Ft

HOMOKOS KAVICS

A gépi és kézi kaszálást gyűjtéssel, elszállítással 30 centis magasságig négyzetméterenként 17,6,
míg 30-50 cm közti fűmagasság
esetén 18,6 forintért végezték. Ezt
a szolgáltatást a Városfejlesztő
jelenleg már saját munkaerővel
oldja meg, így nem ﬁzet ki olyan
feladatokat, amelyeket önerőből
eddig is el tudott végezni.
A fák ifjítását kosaras kocsival (amelyből a jelenlegi vezetés
alatt sajátot szerzett be a város)
5-125 ezer forintért vállalta a Fidesz-KDNP-s városvezetés alatt
Váccal szerződő cég. Az árlistájuk
alapján és a Városfejlesztőtől kért
adatokból világosan látszik: a jelenlegi vezetés tízmilliós nagyságrendben spórolt azzal, hogy a téli
időszakban vállalkozók helyett
saját eszközökkel és munkaerővel
valósították meg városszerte a fák
visszavágását.
A Harmat Kert egyébként még
ezen kívül is számos olyan munkára adott árajánlatot, amelyet
az egyébként a városi zöldfelület-fenntartására is létrehozott
Váci Városfejlesztő most már
önerőből végez.
Az útkarbantartáshoz szükséges alapanyagokat is jóval drágábban szerezte be a hívott cég, mint
utódaik és ez jól mutatja, hogy
milyen extraproﬁthoz juthattak
a város pénzéből. A Harmat Kert
homokos kavicsot, bazalt zúzalékot, bányahomokot szerzett be.
A szerződésbontás után a város
ezeket jóval olcsóbban tudta megvásárolni amellett, hogy az elmúlt
években a KSH adatai alapján jelentősen drágult az alapanyagok
ára. Mi magyarázhatja ezután azt,
hogy a drágulás ellenére a város
feleannyiért szerzi be például a
bányahomokot, mint amennyire

3.700 Ft

11.316 Ft

9.115 Ft

6.286 Ft

4.000 Ft/m3

város egy kivételével csak olyan
feladatokat rendelt, amelyeket az
új vállalkozó végez olcsóbban. A
téli készenléti szolgálat óránkénti
díja a Harmat Kertnél 5837 forint
volt óránként, a jelenlegi pedig
ugyanezt a szolgáltatást 3000 forinttal olcsóbban végzi, ami az idei
négy-öt havazást ﬁgyelembe véve
összességében jelentős különbség
lehet.
Jól látható tehát, hogy a régi
és az új árazás közti különbség jelentős. A 2013-ban, majd
2017-ben megkötött szerződések alapján a Harmat Kertnek
kiﬁ zetett pénz egy részét meg
lehetett volna spórolni. Hogy
mégis mi miatt érezhette úgy
Vác Rétvári Bencével szövetséges
korábbi kormánypárti vezetése,
hogy érdemes a céget választani,
5.000 Ft/m3

6.000 Ft/m3

Harmat Kert beszerzési ár

7.000 Ft/m3

8.000 Ft/m3

arra egyelőre nincs megnyugtató válasz.
Jól mutatja az ágdaráló esete
azt, hogy egyetlen feladatkörben
milyen pénzvesztést eredményezett a szerződéskötés: két év alatt,
2018-2019-ig 11 és fél millió forintot
költött a város ágdarálással összefüggésben a Harmat Kertnél. Ezt
a feladatot most már az önkormányzati tulajdonú Városfejlesztő
végzi a meglevő alkalmazottakkal.
Ehhez csupán 7 millió forintért
vásároltak saját eszközt, amely
nem vállalkozók, hanem a város
vagyonát gyarapítja. Cikksorozatunk következő részében bemutatjuk, hogy mennyit bukhatott
Vác a többi városüzemeltetési
feladaton és megmutatjuk a cég
tulajdonosi hátterét, illetve különböző összefonódásokat is.

9.000 Ft/m3

10.000 Ft/m3

11.000 Ft/m3

12.000 Ft/m3
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Újabb óvodai felújítások készültek el
Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy újabb váci gyermekintézményben – ezúttal a Nyár utcai óvodában– fejeződött be a felújítási munka.
Matkovich Ilona bevezetőjében megemlítette, hogy számára a város fejlődésében különösen fontosak a gyermekek
mindennapjait kényelmesebbé,
kellemesebbé tevő fejlesztések.
A polgármester emlékeztetett
arra, hogy tavaly év végén a
Hársfa utcai óvodában készült
el a mintegy 40 millió forint
értékű felújítás. Az akkor megígért program részeként most
pedig újabb négy intézmény
várja jobb körülmények között
a gyermekeket. Végül köszönetet mondott a kivitelezőknek,
hogy a vállalt határidő előtt
elkészültek a felújításokkal.
Ezekről a munkákról részletesebben már Inotay Gergely
alpolgármester adott tájékoztatást. Mint mondta, a kivitelezési munkák közel 3 millió

forintos értéket képviselnek
összesen. A Deákvári főúti létesítmény tornaszobája speciális sportburkolatot kapott és a
használható tér is növekedett
a radiátorcsere után. A Nyár
utcai ovi balesetveszélyes parkettája helyett szalagparkettát
fektettek le, amely alá a sportoláshoz jobban alkalmazkodó réteg került. A Kertész utcában az
egyik csoportszoba burkolatát
új PVC burkolattal cserélték ki.
A Vám utcai óvoda régi, köves
talajú öltözője szintén PVC-s
burkolatú lett.
Mindkét városvezető hangsúlyozta. a tervek szerint a
költségvetés függvényében a
jövőben is szeretnék az önkormányzati gyermekintézményeket felújítani és fejleszteni.

Elkezdődtek a zöld ház állagmegóvási munkálatai
A kormányzati késlekedés
miatt a város önerőből indította el a Március 15. tér 10. szám
alatti barokk műemlék épület
tetőszerkezetének felújítását. A
Közbeszerzési Munkacsoport
döntött az ezzel kapcsolatos
közbeszerzés kiírásáról, két
héttel később pedig győztest is
hirdetett. A kivitelező korábban
is dolgozott az épületen. A munkára a költségvetésben elkülönített forrás állt rendelkezésre.
A zöld házként is ismert egykori piarista székházat az előző
városvezetői érában szociális
bérlakásként hasznosították,
az épület felújítása azonban
évtizedek óta húzódott. Egy
2013-as csőtörést követően vált
veszélyessé az ingatlan állapota, amelyet a korábbi vezetés
ennek ellenére sem rendezett
megnyugtatóan.
Az épület a tervek szerint a
Vác számára megítélt 4 milliárdos turizmusfejlesztési projekt
keretén belül újult volna meg.

Azonban a 2017-es kormányhatározatban rögzített összeget
négy év alatt sem folyósította
az állam, miközben egy másik
állami szerv, a kormányhivatal ezt ﬁgyelmen kívül hagyva
százmilliós bírságot helyezett

kilátásba az épület állapota
miatt.
A város nem várt tovább az
ígérgetésre. A felelős gazdálkodás részeként, a már közel
egymilliárd forintnyi bevételkiesést és elvonást eredménye-

ző kormánydöntések ellenére
saját forrásból, a bérlakások
eladásából befolyt bevételekből valósítja meg a várhatóan
több tíz milliós nagyságrendű
munkálatokat.

Döntések
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Újabb városvezetői döntések
Az áprilisban esedékes szakbizottsági és képviselő-testületi ülésekre is vonatkoztak a különleges jogrend (veszélyhelyzet) korlátozásai, így a döntéshozó grémiumok továbbra sem ülhettek össze. Emiatt ezúttal is a polgármesternek kellett meghoznia a város
működéséhez elengedhetetlen döntéseket. Bár a halaszthatatlan ügyekben a munkatervben meghatározott időpontokon kívül is
rendre döntés születik, az áprilisra ütemezett határozatok ezúttal is közel félszáz napirendi pontot tettek ki.
Az április 21-i döntéshozatalnál
jelen voltak az önkormányzat
alpolgármesterei és részt vett
azon az aljegyző is. A határozatok
tartalmának kialakítása előtt
Matkovich Ilona most is kikérte
a testületi és szakbizottsági tagok
észrevételeit, javaslatait.
A SZAKBIZOTTSÁGOKHOZ KÖTŐDŐ FŐBB
DÖNTÉSEK
A Főtér frekventált részén
lévő, de jobbára kihasználatlan
310 négyzetméteres teraszt, ahol
legutóbb a rendszerváltásra emlékező oszlopos installáció volt
látható, nyílt pályáztatás útján
– kereskedelmi, vendéglátó tevékenységre – bérbeadásra hirdet
meg az önkormányzat.
Főzőtanfolyamok szervezését tervező bérlőre lelt a Március 15. tér 27. szám alatti egyik
helyiségre nyílt pályáztatással
meghirdetett üzlet. Szintén eredményes volt egy, a Széchenyi u.
10-12. alatt található és a jövőben
delikát élelmiszerüzletre kivett
nem lakás célú helyiségre kiírt
nyílt pályázat. A bérlők kérelmé-

re meghozott döntés értelmében
mintegy 30 lakásbérleti szerződés
időtartama hosszabbodik meg.
A megnövekedett sétányi
forgalom miatt, a köztisztaság
elősegítése érdekében a város
egyik legforgalmasabb területén
(a komp közelében, a Duna-parti
korzón) négy darab dupla hengeres kézi hulladékgyűjtő kerül
kihelyezésre. Itt ezek váltják a pár
hete ideiglenes jelleggel kihelyezett műanyag kukákat
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁSKÖRŰ DÖNTÉSEK
Négy olyan mezőgazdasági
terület vételi szándékát hagyta
jóvá a polgármester, amelynek
hasznosítása elősegíti a város
rendezettségét. Egy Napsugár
utcai lakóövezeti telekre pedig
értékbecslés készül.
Jóváhagyásra került továbbá
a Volánbusz helyi közösségi autóbusz közlekedés lebonyolításáról
benyújtott 2020-as beszámolója.
Az előterjesztésből kiderült, hogy
a cég buszai tavaly a váci helyi
járatokon 309 ezer kilométert
futottak, ezért a város a költség-

vetéséből 96 millió forintot ﬁzetett.
Mint ismert, a kormányzati intézkedések miatt várhatóan több
mint félmilliárdos bevételkieséssel kell a városnak idén számolni.
Az előző (kormánypárti) városvezetés évente rendre többszáz
milliós rendkívüli állami támogatást kapott a központi költségvetésből a beadott kérelmére. Ez a
segítség aztán tavaly töredékére,
pármilliós összegre esett vissza.
Ennek ellenére városunk minden
pályázati lehetőséget megragad az
elvonások kompenzálására, így
egy mostani döntés szerint ismét
beadja pályázatát az önkormányzatok rendkívüli támogatására.
Két intézmény (Idősek Otthona
és Klubja, valamint a Kisvác-Középvárosi Óvoda) intézményvezetőjének határozott idejű
megbízatása lejár, a feladatkörre
pályázat kerül kiírásra. Lakossági
vélemények kikérése és egyeztetések után az elmúlt években
jelentősen elhanyagolt deákvári
KRESZ-park egy részén a mostani
döntés alapján 300 ezer forintért
kosárlabdapálya kialakítására
kerül sor..

Tájékoztató a
rendeletalkotásokról
Vác Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2012.
(III.22.) sz. rendeletének 40. §
(1) bekezdése alapján az alábbi
tájékoztatást adom.
Vác Város Polgármestere
az alábbi rendeleteket alkotta:
- 16/2021. (III.30.) rendeletmódosítás – a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokigénybevételéről és
a ﬁzetendő térítési díjakról szóló
11/2011. (II.18.) rendelet módosításáról szóló 14/2021. (III.17.) rendelet
módosításáról;
- 17/2021. (III.30.) rendeletmódosítás – a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és
a ﬁzetendő térítési díjakról szóló
11/2011. (II.18.) rendeletről;

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
BÉRELHETŐ INGATLANOK
VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA
Káptalan utca 3.
Alapterület: 18+18+8 nm= 44 nm
Ingatlan jellege: nem lakás célú
helyiségek egyben
Tevékenység: kereskedelem
-szolgáltatás-vendéglátás
Időtartam: 3 év
Földváry tér 16.
Alapterület: 87 nm
Ingatlan jellege: nem lakás célú
helyiség
Tevékenység: kereskedelem
-szolgáltatás
Időtartam: 5 év

Március 15. tér 27.
Alapterület: 118,5 m2
Ingatlan jellege: műemlékvédelem alatt álló pincehelyiség
Tevékenység: nincs megkötés
Időtartam: 3 év
Naszály út és Telep utca sarka
Alapterület: 17 m2
Ingatlan jellege: faház
Tevékenység: kereskedelem
-szolgáltatás-vendéglátás
Időtartam: 3 év
Március 15. tér 21. fsz. 2.
Alapterület: 41 m2
Ingatlan jellege: nem lakás célú
Tevékenység:
kereskedelem-szolgáltatás
Időtartam: 1 év

Március 15. tér 3097/1 hrsz-ú, 370
nm alapterületű térfelszínből,
311,2 nm burkolt térfelszín
Alapterület: 311,2 m2
Ingatlan jellege: műemlékvédelem alatt álló burkolt felületű
térfelszín – pincerész nélkül
Tevékenység: vendéglátás
-kereskedelem
Időtartam: 2021. június 1. napjától
2021. október 30. napjáig
BÉRELHETŐ
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK
Galcsek u. 9. fsz. 5.
Alapterület: 16 m2
Pályázat típusa: szociális alapon
Időtartam: 3 év

A rendeletek Vác város honlapján (vac.hu), a Váci Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
valamint a Jegyzői Kabinet 105.
sz. irodájában is megtekinthető.
Vác, 2021. március 30.
dr. Zsidel Szilvia s.k. jegyző

A pályázati kiírások részletezése megtalálható a vac.hu weboldal Pályázatok rovatában,
illetve a Városfejlesztő Kft. pályázatai a vacholding.hu címen elérhető weboldalon.
Foglalkoztató:
Váci Városfejlesztő Kft.
Álláshely: ács, tetőfedő-bádogos,
zöldterületet kezelő gépkezelő
Pályázati határidő: nincs
Foglalkoztató: : Váci Sport
Közhasznú Nonprofit Kft.
Álláshely:
gondnok/karbantartó, takarító
Pályázati határidő: nincs

Foglalkoztató:
Váci Kisvác-Középvárosi Óvoda
Álláshely: intézményvezető
Pályázati határidő: június 15.
Foglalkoztató: Bölcsődék
és Fogyatékosok Intézménye
Álláshely: szakács, konyhalány
Pályázati határidő: azonnal
betölthető

Portré
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Nyári Fruzsina portré

Pályázati lehetőség
a Váci Nyár fellépőinek

Folyamatosan újratervezésben vagyok
Engem is megdumált. Engem persze könnyebb, mint a Cápákat, de őket is megdumálta. Az pedig
már valami, mert az RTL Klub Cápák között című műsorának Cápái, vagyis a sikeres vállalkozók
befektetők, éppen attól lettek sikeresek, hogy átlátnak a szitán, nem dőlnek be annak, ha valami
ugyan hatásosan hangzik, de kis matekkal kideríthető, nem ígérkezik jó üzletnek. Vácról indulva
Nyári Fruzsina eljutott - a hazai mércével mérve legmagasabb marketing szintre – országos programban, főműsoridőben győzött, céljai megvalósításához kapott milliókat, és kiváló üzlettársakat.
Érdemes rákeresni annak,
aki valaha indulni szeretne – az
volt a különleges, hogy Nyári
Fruzsina kibillentette a Capakat a hagyományos szerepükből.
Nem rejtették véka alá, hogy
tetszik nekik, amilyen lelkesen,
és amilyen összeszedetten és
bájosan mesél a projektről. Elismerően mosolyogtak közben,
ami nem a tipikus üzleti metakommunikáció. Hiszen azt
kellett mérlegelniük, adnak-e
milliókat a cégbe, hisznek-e
abban, hogy megtérül a befektetésük. Nem volt kétséges, hogy
Nyári Fruzsinába fektetnek be.
A hagyományos üzleti tárgyaláshoz képest viszonylag
rövid idő alatt meggyőzte őket
arról, hogy minden mondata
mögött az egész ember hitelessége áll. Minden részletre kiterjedően azonnal, tömören, a
lényegre koncentrálva válaszolt,
nagyon felkészült volt, rögtön
adatokat sorolt, amikor az öszszetett megtérülési képletek
bármelyik elemére vonatkozott
a kérdés. Nem szépítette a helyzetet, és érződött, minden Cápáról tudta, hogy milyen típusú
vállalkozásokat kedvel inkább,
vagyis miért lehet éppen ez a
vállalkozás kedves neki. Nem
mellesleg Nyári Fruzsina még
magával ragadó is volt. Ha bármelyik Cápának azt mondják
adás előtt, hogy egy babakocsi
mosoda cégtársa lesz, mire kijön
a stúdióból, valószínűleg nagyra kerekedett volna a szeme…
Hárman voltak, akik ajánlatot
tettek, és kettővel meg is állapodott Nyári Fruzsina.
Mit kapott Váctól, kérdeztem
tőle, vagyis van-e Vácnak bármilyen szerepe ebben a sikerben?

Szinte mindent Vácnak
köszönhetek, volt a rövid
válasz, persze azzal
a kiegészítéssel, hogy
abban az értelemben,
amit egy város adhat
az embernek.
ITT SOHA NEM TÖRTÉK
LE A SZÁRNYAIM
,,Első vállalkozásunkat barátaimmal indítottuk közel 15 éve. Személyre szabott öltönyöket kínáltunk
férﬁaknak. Felhívtuk a reménybeli
vevőt, megkérdeztük milyen öltönyt szeretne, felvettük a méretét,
begyűjtöttük a zakókat, átalakítottuk,
amennyire kellett, és vittük a kínálatot. Házhoz szállítva. Még ma is
működik az elképzelés, de már csak
a barátnőm viszi, és persze kinőtt
abból a vállalkozásból, mára egy
sokkal nagyobb üzlet lett abból. Korábban a nővéremmel működtettünk
egy ﬁtnesz-termet Vácon.,,
Ez 19 éve volt, családi vállalkozás keretében működött. De azt is
komolyan vette. Megszerezte a
testépítő edzői szakvizsgát, ami
nem volt nehéz, mert mindig is
nagyon mozgékony volt. ,,Vác a szívem csücske – tért vissza az eredeti
kérdésre – ha vidékre mennék, csak
Vácot választanám. 25 évig éltem
ott, az egész gyerekkorom Vácon telt.
A mai városi gyermekek számára
ismeretlen szabadságban élhettünk.
Ha úgy szottyant a kedvem, felpattantam a biciklire, átugrottam a
barátaimhoz a város másik végébe.
Sokszor végig görkorcsolyáztam
a Duna parton. Keresztanyám
csodálatos óriási kertjének képe is
gyakran felvillan az emlékeimben. A
gyerekszobában csirkéket keltettük,

voltak lovaink is. Nagyapámmal
sokat gyalultam, és azt mesélik, szögeltem állandóan. A fésűs ﬁókomban
nem hajkefe volt, hanem kalapács. A
vasárnapi ebédek illata is gyakran
kísért. A szüleim, a tesvéremék ma is
ott élnek, amikor csak alkalom nyílik
rá, meglátogatom őket. Azt hiszem
az is Vácnak, és persze a családomnak köszönhető, hogy itt soha nem
törték le a szárnyaim.,,
ÖNMAGÁVAL SZEMBEN IS
ŐSZINTE
Nem szépítgeti: ,,Jártam főiskolára, idegenforgalmi és szállodaipari
diplomát szerettem volna, de olyan
sok volt a matek, meg a rengeteg
gazdaságelméleti tárgy, hogy azok
miatt elment a dologtól a kedvem.,,
Azért ezt a profilt sem adta fel
teljesen, a kétéves kurzus elvégzése után letette az idegenforgalmi
szakvizsgát. Amúgy sem egy feladós típus, de büszke arra, hogy
tud gyorsan váltani. ,,Kilenc helyen
laktam, mindegyikben felfedeztem a
lehetőséget.,,
FOLYAMATOS ÚJRATERVEZÉSBEN VAGYOK
Talán ez lehet Nyári Fruzsina
legjellegzetesebb tulajdonsága. A

babakocsi-mosoda „fejlődéstörténete” is erre utal. Minden anyukának van babakocsija, de hányan
vágnak bele, az első adandó alkalommal egy babakocsi kölcsönző
megnyitásába. Sokan futnak a babakocsival, főleg, akik futottak korábban is, de hányan látnak fantáziát abban, hogy akkor a futáshoz
bizonyára sajátos babakocsi kell?
Hányan indítanak ezután, fuss a
babakocsival mozgalmat? Minden
anyukát idegesít, ha mocskos a
babakocsi, de hányan vannak,
akik elővesznek egy Excel-táblát,
hogy elkezdjék kiszámolni, van-e
a babakocsi mosodában üzlet?
Az egyértelmű: a világon eddig
senki nem volt olyan körültekintő
és alapos, amikor a babakocsik
mosásáról ipari méretekben kezdett el gondolkodni, mint Nyári
Fruzsina.
Ha lenne érdeklődő, azonnal
nyitna egy átvételi pontot Vácon,
mivel szerinte ennyivel tartozik
is a városnak.

Semmi kétségem,
sokszor hallunk még
Nyári Fruzsináról.

Vicsek Ferenc

A váciak és a környékbeliek
egészségvédelme érdekében
ugyan idén sem lesz többezres
tömeget vonzó Váci Világi Vigalom, ám az önkormányzat és a
művelődési központ szervezésében fellépési, technikai és anyagi
támogatást nyújtó pályázati lehetőséget biztosítanak minden
nyári hétvégére a különböző művészeti ágak helyi és környékbeli
képviselőinek – jelentették be a
Városházán.
A sajtótájékoztatón Matkovich
Ilona elmondta: a járvány miatt
tömegrendezvény szervezésére

még nem vállalkoznak, ám szeretnék a maximális óvintézkedések
betartásával a „Váci Nyár” rendezvénysorozattal a közönséget és
a művészeket kulturális eseményekkel összehozni. A programok
helyszínei a jelentkezők produkciójának függvénye, de a tervek
szerint minden nyári hétvégén
lesznek a városban előadások,
kiállítások, koncertek. A polgármester bízik benne, hogy nyáron,
a kissé már enyhített korlátozások
közepette színvonalas, sokszínű
igényt kielégítő kínálatot tudnak teremteni ezzel a pályázati
formával.
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Meghirdették az idei
Virágos Vácért versenyt
Június 11-ig lehet nevezni a Virágos Vácért versenyre. A Virágos
Vácért Mozgalom, Vác Város Önkormányzata és a képviseletében
eljáró Váci Városfejlesztő Kft. idén
is a járványhelyzetnek megfelelően bonyolítja a hagyományos
megmérettetést. Három kategóriában lehet nevezni; külön zsűrizik
majd a kertes házakat, a társasházakat és a vállalkozásokat.
A rendezvény eredeti célja környezetünk szebbé, rendezettebbé,
tisztábbá tételének elősegítése, a
zsűrizés is ezen alapelv mentén
történik majd. Családi házaknál

az előkert rendezettségét, tisztántartását, állagának folyamatos
megőrzését, az utcai rész gondozottságát, lehetőség szerinti parkosítását, virágosítását vizsgálja
majd a zsűri. A társasházaknál
az előkertek, virágágyak gondozottsága, az épület erkélyei és
ablakai lesz a fő szempont, míg
a vállalkozásoknál az előkertek,
virágágyak, valamint a teraszok,
kerthelyiségek gondozottságát
veszik majd ﬁgyelembe.
A verseny pályázati felhívása
és jelentkezési lapja az önkormányzat weboldalán (vac.hu)
érhető el.

Civil portré
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Hagyjuk élni a természetet!
Akár Vácról is indulhatna az országos környezettudatos program. A Bagolybükk Környezet- és
Természetvédelmi Egyesületet szellemi alapja szinte minden részletre és összefüggésre kiterjed,
lelkesedésük magával ragadó. Interjú a civil szervezet egyik alapítójával, Szabadfalvi Andrással.

Impresszum/ Fogadóórák

VÁCI HÍRNÖK
KIADÓ:
Váci Városimázs Nonproﬁt Kft.

FŐSZERKESZTŐ:
Eszes Ádám

Mintha bejáratott tananyag
lenne a program, a beszélgetőpartnerem nagy előadói rutinnal
helyezi szépen egymás mellé a közösség elvi alapjának építőkockáit.
Mikor véletlenül az „egyesület vezetőjének” nevezem, azonnal kijavít.
„Ez nem az én egyesületem, és amiket
elértünk, amiket teszünk, az nem az
én érdemem, hanem többünké. Ez
az interjú sem rólam szól, hanem
mindenkiről, aki ebben az egyesületben részt vállal, aki aktívan tesz
a természetért.” Elhivatottságát elrejteni se tudná. Tempósan sorolja,
miként alkot gondolati egységet
a mozaikos kaszálás, a faültetés,
a rovarok megőrzése, a lepkék
visszacsábítása, a vadvirágvetés,
a körforgalmak zöld szigetei, a
beépülő régi kertek növényeinek
mentése, a komposztáló projekt,
az óvodai rovarbemutatók, vagy
az iskolai lepkekert, sövénytelepítés és magas ágyás program. Ezek
mind-mind a rendszerszerű gondolkodás szervesen egymáshoz
illeszkedő elemei.
SZÁMÍTÓGÉPEK HELYETT
LEPKÉK
Honnan ered Szabadfalvi András elkötelezettsége? Abból a deákvári kertből, ahol felnőtt, amelynek két óriási, majd százéves
hársfája még a Naszály-hegy tetejéről is jól látszik. Ha nagyapjával
felmentek a csúcsra, soha nem
mulasztották el az ellenőrzést. Letekintettek és megállapították: ott
laknak, ahol a nagy fák állnak.
„Négyéves korom óta lepkézek.
Akkor még nem volt számítógép
meg okostelefon, így minden gyerek odakint lógott, minden fiú
hajkurászta a lepkéket. Nálam ez
máig nem maradt abba. Felnőtt fejjel
persze már a nemzeti parkoknak

dolgozom, lepkemonitorozást végzek. A védett fajokról ez egyébként
részben uniós kötelezettség is. Ezen
kívül egy országos Citizen Science,
vagy magyarul közösségi tudomány
projektnek is egyik szervezője vagyok
ebben a témában. Ezen keresztül civil
adatszolgáltatók, lelkes amatőrök
is bekapcsolódhattak egy nagyszabású, uniós tudományos projektbe.”
András erdőmérnöki karra majd
angol szakra járt. A természet szeretete még kicsi gyerekkorában,
nagyszülei hatalmas öreg-deákvári kertjében ébredt fel benne.
Később máshová sodorta az élet,
lakott Debrecenben, Cegléden és
Pesten is, de a nyarakat később
is Vácon töltötte. Amikor aztán
megszületett második gyermeke,
feleségével elhatározták, kiköltöznek a fővárosi zajból a csendbe.
Így került vissza Vácra. Párjával
és néhány elkötelezett helyi természetbaráttal megalakították
az Ültess Fát! Baráti Kört. Ebből
született meg 2017-ben, pályázati
és egyéb okok miatt, a Bagolybükk
Egyesület, amelynek „kemény
magjához” azóta már több száz
szimpatizáns csatlakozott. „Vácnak szerencséje van, mert viszonylag
sok természetközeli gyepet, sok korosabb fát és zöldterületet őrzött meg.
Még úgy is, hogy a Naszályon üzemelő kő- és agyagbánya hatalmas
tájsebet és nagyon komoly ökológiai
problémát jelent. Ilyen megőrzött
helyi védettségű terület például a
Kálvária-domb és környéke, vagy a
Duna-parton a váci liget.” Szeretné,
ha megérteném, hogyan függenek
össze a dolgok. A vadvirágos foltok nem csak szép látvány miatt
fontosak, hiszen így egyszersmind
megvédjük a füvet a kiégéstől és a
vadvirágok el tudják szórni a magvaikat, hogy megújulhassanak. Az
ilyen gyepen aztán lesznek lepkék,
vadméhek, darazsak, pókok, bogarak, hangyák, rágcsálók, és ezeket
fogyasztó madarak. Ez így mindmind egy önfenntartó táplálkozási lánc, egy ökológiai körforgás

része, és nekünk csak annyit kell persze emellett ültettünk fákat a Bétennünk, hogy az úgynevezett „ha- ke-téren, szintén a Montessori ovival,
gyásfoltokat” ne kaszáljuk golfgyep és a kisváci játszótéren, a Csillagfürt
rövidségűre, ezeken hagyjuk élni óvodával. A Petőﬁ iskolában a Tesco
és megújulni a természetet. Így „Ön választ, mi segítünk” pályázatán nyert pénzből, építettünk magas
mindenki jobban jár.
ágyást, ahol a gyerekek nevelték a
zöldséget, amit aztán elfogyasztottak
RENGETEG PROJEKT A KÖRaz uzsonnájukhoz. Ugyancsak Tesco
NYEZET MEGÓVÁSÁÉR
pályázaton nyert pénzből létesítetA felsorolás következő darabja tünk „lepkekertet” a Cházár András
a körforgalmak átalakítása. Az Iskolában, illetve az Árpád iskola
egyesület beindított egy kom- ökotantermének magaságyására
posztáló projektet is. A levegő és esővízgyűjtőjére is innét nyertünk
tisztasága szintén kulcskérdés pénzt. A váci Kálvária-dombon pedig
Vácott, ezért ennek mérésével beindítottuk a mozaikos kaszálás
is foglalkozni kívánnak. A hat projektünket, a Váci Egyházmegye
műszeresre tervezett levegőmi- közreműködésével.”
nőség-mérő hálózatból 3 műszert
Projektjeik ﬁnanszírozását, a
jelenleg már tesztelnek, és hama- pályázatok, kívülről érkező adorosan ki is helyeznek a városba.
mányok és tagjaik személyes
A Bagolybükk Egyesület akár pénzadományai mellett, találéországos léptékű gondolkodása konyan igyekeznek megteremteni.
akkor vált számomra nyilván- Most épp 999 forintért visznek
valóvá, mikor a biodiverzitás házhoz egy régi váci kertből szárfontossága került szóba. Ennek a mazó nárcisz csokrot, amiből
gondolkodásmódnak a kialakítá- 300 forint az egyesületé. Amikor
sa persze a legkisebbekkel kezdő- beszélgettünk, április 9-én, már
dik. „A Montessori oviba hernyókat csaknem félszáz csokor talált
vittünk, amit a gyerekek neveltek gazdára.
fel. Láthatták, ahogy elvonulnak
Megtanultam a beszélgetésből:
a föld alá bebábozódni. Következő a természet nem szereti a kapkotavasszal aztán megpillanthatták dást. Rendben, ha ezen a tempón
a belőle kikelő, gyönyörű, kifejlett gyorsítani nem lehet, akkor székutyatejszendert. De élőben bemu- lesítsük. Akár országossá.
tattuk Európa legnagyobb lepkéjét,
az Éjszakai nagy pávaszemet is. És
Vicsek Ferenc
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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
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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
A személyes ügyfélfogadás a veszélyhelyzet miatt
szünetel. Ügyintézéshez előzetes időpontegyeztetés a
vac.hu weboldalon található elérhetőségeken lehetséges.

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

Fórum / Hasznos
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ANYAKÖNYVI HÍREK
VÁCOTT SZÜLETETT
VÁCI LAKOSOK
Tóth Balázs Benett és Szabó
Nikoletta Katalin gyermeke:
Áron Benett; Szabó Tamás és
Nagy Dóra gyermeke: Emília; Lakatos Krisztián és Németh Mercédesz gyermeke: Róbert Laurent;
Bakancsos Dénes és Kovács Anita
gyermeke: Olivér; Németh László
és Biró Andrea Renáta gyermeke: Mirkó Máté; Nagy Dávid és
Molnár Kinga gyermeke: Letícia
Lili; Terényi Tamás és Muszkatal
Zsóﬁa gyermeke: Laura; Pénzes
Attila és Kónya Boglárka gyermeke: Botond; Gulyás Tamás és
Csernus Gizella Csilla gyermeke: Áron; Gál Bence és Pitz Dóra
gyermeke: Martin; Zsolnai Erik
és Lenge Pálma Daniella gyermeke: Tamara Zselyke.

HÁZASSÁGOT
KÖTÖTT VÁCIAK
Kiss Tamás Péter és Zámbori
Emőke; Sütő Norbert és Schenk

Lili; Sinkó Miklós és Simon Bernadett; Németh László és Mészáros Zsuzsanna; Zeke Kristóf és
Sölch Dalma; Kattra István és
Kovács Enikő Viktória; Szieber
Sándor és Tóth Erzsébet; Vörös
Zoltán Tibor és Döbrösi Rebeka;
Frikton György és Pornói Dóra.

ELHUNYTAK
Kecskés István Tamás /1947/;
Kapecska László /1938/; Fábián
Erzsébet /1962/; Féja László /1939/;
Kamarás László /1932/; Galántai
Barbara /1978/.

Hajrá Vác!

A 13. héten 5, a 14. héten 10, a
15. héten 13, a 16. héten 13, a 17.
héten 9 váci személy hunyt el
városunkban.
A kegyeleti jogok ﬁgyelembevételével csak azoknak az elhunytaknak az adatait közöljük, akiknél az
elhunyt hozzátartozója nyilatkozatával hozzájárult a nyilvánosságra
hozatalhoz. A többi elhunyt esetében
összesített statisztikai adat közlése
lehetséges csak.

A férﬁ könnyűsúlyú egypáre- hogó esőben lebonyolított ﬁnálét
vezősök mezőnyében mindössze végül nem remélt fölénnyel, több,
10 sportoló állt rajthoz, így a két mint 2 másodperces különbséggel
előfutam első két-két helyezett- nyerte és ismételte meg két évvel
je egyből a vasárnapi, első hat korábbi sikerét.
helyről döntő fináléba került.
A férﬁ egypárevezősök (23 inGalambos Péter esélyeshez méltó
versenyzéssel nyerte meg előfu- duló) előfutamában Ács Kristóf
tamát. A döntőben aztán a váci negyedik helyen ért célba, így azﬁú remekül rajtolt és az első 500 nap délután a reményfutamban
méter után máris mintegy másfél próbálkozhatott. Itt azonban nem
másodperces előnyre tett szert. sikerült senkit megelőznie, így
Féltávnál tovább nőtt a különb- a folytatásban az alsóági középség és már 10 méteres fórja volt futamon keresztül a helyosztók
Péternek. Nem változott a helyzet „C” futamú mezőnyében állhatott
a hajrához érve sem. Míg a többiek rajthoz. Végül összesítésben a 18.
szoros csatát vívtak a helyezése- helyen zárt.
A váci Bácskai Máté a szolnoki
kért, a magyar versenyző hatalmas különbséggel vezetett. A zu- Szabó Mártonnal a férfi kétpá-

revezősök 24 egységet számláló
mezőnyében az előfutamban utolsó lett, így ugyancsak reményfutamba kényszerült. Itt a harmadik

Kézilabda – Harcban a dobogóért
GYÓGYSZERTÁRAK ÜGYELETI RENDJE
H.

Május

03.
10.

Június

17.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

K.

Sz.

Cs.

24.
31.

A
H
F
D
B

04.
11.
18.
25.
01.

B
I
G
E
C

C
A
19. H
26. F
02. D

P.

Szo.

H
07. E
08. F
14. C
15. D
21. A
22. B
28. H
29. I
04. F
05. G

D
B
20. I
27. G
03. E

05.

06.

12.

13.

V.

I
09. G
16. E
23. C
30. A
06. H
02.

Deákvári Gyógyszertár

Vác, Deákvári főtér 30.

0 6 - 2 7/ 5 1 0 - 8 0 5

Központi Gyógyszertár

Vác, dr. Csányi L. krt. 46.

0 6 - 2 7/ 5 0 1 - 6 3 0

Vácz Remete Gyógyszertár

Vác, Magyar u. 3.

0 6 -2 7/ 3 0 5 - 9 9 7

Gyöngyvirág Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 3.

0 6 - 2 7/ 3 0 3 - 3 4 3

Kisváci Szent Gellért Gy.

Vác, Papp Béla u. 10.

0 6 -2 7/ 3 0 6 - 19 0

Váci Levendula Gyógyszertár

Vác, Sas u. 1/a.

0 6 - 2 7/ 3 0 1 - 3 67

Benu Gyógyszertár Vác

Vác, Zrinyi u. 9.

0 6 - 2 7/ 5 0 1 - 3 8 5

Fekete Kígyó Gyógyszertár

Vác, Széchenyi u. 37.

0 6 - 2 7/ 3 1 2 - 3 3 8

Alsóvárosi Gyógyszertár

Vác, Zöldfa u. 25.

0 6 -27/ 3 1 1 -15 7

FOGORVOSI
ÜGYELET
A váci és Vác körzeti
hétvégi fogászati ügyeletek
megszűntek!
Legközelebbi ingyenes
ügyelet:
+ 3 6 3 0/ 3 3 3 - 2 1 20

Az olaszországi Vareseben rendezték meg az evezősök olimpiai kvaliﬁkációs megmérettetését, majd pár nap múlva sor került
az Európa-bajnokságra is. A Vác Városi Evezős Club sportolói az utóbbin álltak rajthoz.

A számok alátámasztják,
hogy jó a jelenlegi irány:
élhető, szeret hető, békés
kisvárost szeretne a városvezetés a Dunakanyar kapujában. Ugyanakkor ez az
óriási növekedés rengeteg
új ellátási feladatot is ró az
önkormányzatra: óvodák,
bölcsődék, orvosi rendelők
válnak szükségessé. Ezért
még inkább előtérbe kerül
a tudatos várostervezés.

01.

w w w. F R O N TG R A F I K A . h u

Evezés-Galambos Péter ismét Európa-bajnok

Egy év alatt 2200 fővel
nőtt Vác lakossága
„Vácon 2019-től megfordult a
minden évben kicsit kevesebben
vagyunk folyamat, és berobbant
a növekedés. Tavaly 2200 lakóval
növekedett városunk lélekszáma.”
– írta Facebook-oldalán Matkovich Ilona polgármester. A
polgármester szokásos hétvégi
beszámolójában azt is hangsúlyozza: 36.310 bejelentett lakos
száma várhatóan idén tovább
fog emelkedni, „elindultunk a
negyvenezres városok felé”.
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Szájsebészet
Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600

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

Legutóbbi helyzetjelentésünk óta a Váci NKSE élvonalbeli női kézilabda együttese
változatos tétmeccs sorozaton
lépestt pályára. Időrendben
elsőként egy, a végső helyezés szempontjából is nagyon
fontos bajnokin fogadta egyik
közvetlen riválisát. A mosonmagyaróváriak ellen gyengén
kezdtek a mieink, ám aztán
Sanja Radoszavljevics és Szabó
Laura gólerős játékával, háromgólos (30-27) győzelmet
aratott.

Következett a pontvadászatban kisvárdai utazás. A mérkőzést végig szoros küzdelem jellemezte: általában 1-2 találattal a
váciak álltak jobban. Mint ahogyan a záró sípszó pillanatában
is: Kisvárda – VNKSE 30-31.
Sajnos csapatunk – amely
erre a 60 perce további 3 meghatározó játékosát nélkülözte
különböző okok miatt – a Fradi
elleni hazai kupanegyeddöntőben sansztalan volt és a vendégek sima 37-28-as győzelemmel

A Váci NKSE hátralévő
bajnoki programja
jutottak tovább.
Majd többhetes bajnoki szünet következett a válogatott
(melyben a váci Helembai Fanny
és Lakatos Rita is szerepet kapott) olaszok elleni két sikeres
világbajnoki selejtezője miatt. A
folytatásban a tabella két utolsó
helyezett csapatát fogadták a mieink: Váci NKSE – Békéscsaba 4128 és Váci NKSE – Szombathely
27-26. Öt fordulóval a pontvadászat befejezése előtt a mieink 30
megszerzett ponttal a 3. helyen
állnak a tabellán.

Vízilabda – Csoportharmadikként zárták
a középszakaszt
Mindkét mérkőzésén alulmaradt a váci pólógárda az OB
II-es bajnokság középszakaszának befejező napján. Az Egerben
megrendezett kettős fordulóban:
Vác VSE – Invictus 6-10 és Váci
VSE – PTE-PEAC 7-14.
A záróforduló tétje a mieink
számára a csoport második helyének megszerzése volt. A nyitó
találkozón a végül csoportgyőztes szolnoki riválissal szemben az
első és a harmadik negyedben si-

helyet szerezte meg, ami szintén
az alsóági folytatásra jogosította
őket. A duó a kontinensbajnokságot végül a 16. helyen fejezte be.

került döntetlenre végezni, ám a Váci VSE csoportharmadikként a
másik két játékrészben egyaránt helyosztón az 5-6. helyért szállhat
két-két góllal jobb volt az ellenfél. medencébe.
Ennek első játéknapján – ameA nap utolsó meccsén aztán
sajnos egy pillanatig sem élt a lyet a váci medencében rendeztek
remény a második hely megszer- – sajnos két vereséget szenvedtek
zésére, ugyanis a pécsiek a váci a mieink. Az első találkozón szovezetőgól után már az első ne- ros meccsen 14-13-ra kaptak ki
gyed végére 6-3-as előnyre tettek az orvosegyetemistáktól, majd
szert. A folytatásban is sokkal a debreceni gárda súlyos 21-6jobb volt az ellenfél, végül két- os vereséget mért csapatunkra.
szer annyi hálózörgetéssel fölé- A következő játéknap a tervek
nyesen verték a mieinket. Így a szerint május 15-én lesz.

május 15. szo. 18.00
Váci NKSE – Siófok

május 20. cs. 18.00
Váci NKSE – Győr

május 23. vas. 16.00
SZISE – Váci NKSE

május 30. vas. 18.00
DVSC – Váci NKSE

Labdarúgás – Változó
sikerű bajnokik
A harmadosztályú focibajnokság Közép-csoportjában az elmúlt
hetekben a következő eredményeket érték el a váciak:

Dabas-Gyón – Vác FC
1 - 2 (0-2)

Taksony – Vác FC
2 - 2 (2-1)

Vác FC – Kozármisleny
1 - 0 (0-0)

FTC II – Vác FC
3 - 1 (2-1)

Vác FC – Paks II
3 - 1 (1-1)

Újpest II – Vác FC
3 - 2 (2-0)

A mieink a lejátszott 32 mecscsen 39 pontot gyűjtöttek és ezzel
lapzártakor a 14. helyet foglalják
el a tabellán.
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