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Az éves munkaterv szerint november 
17-én megtartott ülésén a váci képvi-
selő-testület elfogadta a város 2022-re 
vonatkozó költségvetési elképzelését. 
Ez többek között kimondja: jövőre 
sem emelkednek a helyi adók, és új 
adónem sem kerül bevezetésre váro-
sunkban. A költségvetési koncepciót 
a kormánypárti képviselők nem tá-
mogatták.

A szakbizottsági döntésekről
A plenáris ülést megelőző héten 
ezúttal is ülést tartott a három ön-
kormányzati szakbizottság. Ezeken 
részben a testületi ülésre bevitt elő-
terjesztéseket véleményezték, rész-
ben saját hatáskörben hoztak dönté-
seket.

Az utóbbiak közé tartozott az Em-
beri Kapcsolatok Bizottságának ha-
tározata, mely szerint a Vác Város 
Sportjáért kitüntetést az idén három 
világversenyen is aranyérmes kajakos, 
Sellyei Csanád és az immár serdülő, 
ifjúsági és junior kontinensbajnok ké-
zilabdás, Bukovszky Anna veheti át. 
A legtöbb napirendi pontot most is a 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság tárgyalta meg. Ezek közül több in-
gatlanügyben saját hatáskörben dön-
tött, egy sor témában pedig javaslatot 
fogalmazott meg a képviselő-testület 
számára. A Pénzügyi-Ügyrendi Bi-
zottság döntése alapján két sportver-
senyt is kedvezményesen rendezhet-
nek meg a szervezők az uszodában.

A testületi ülés elején a jelenlévők 
egyperces csenddel emlékeztek a na-
pokban elhunyt korábbi önkormány-
zati képviselőre, Rusvay Andrásra.

Stabil váci gazdasági helyzet: 
múlt-jelen-jövő

A napirend elfogadása előtt a tárgy-
sorozatban szereplő önálló képviselői 
indítvány kapcsán a jegyző törvényes-
ségi kifogással élt, mert az a képviselők 
jogállását az önkormányzati törvény-
nyel ellentétes módon változtatná meg.

A nyilvános ülés elején gazdasági 
témájú előterjesztések kerültek napi-
rendre. A likviditási jelentésből ezúttal 
is az derült ki, hogy a felelősen átgon-
dolt gazdálkodás eredményeként – az 
ismert kormánydöntések és elvonások 
dacára – stabil a város költségvetése. 
Azt, hogy ezt milyen racionális dön-
tésekkel sikerült elérni, azt a szintén 
elfogadott idei első háromnegyed éves 
költségvetési beszámoló tartalmazza.

A büdzsé aktualizálásában ezúttal 
döntő többségben a megtett intéz-
kedések pénzügyi hátterének átveze-
tése szerepelt. Matkovich Ilona pol-
gármester részletes indoklása után a 
kétharmados többségben lévő Ösz-
szefogás Vácért frakció képviselőinek 
szavazatával került elfogadásra a város 
következő évi költségvetésének kon-
cepciója. Ennek főbb elemei:

- adóemelést és új adónemek beve-
zetését nélkülöző egyensúlyi költség-
vetés;

- az intézményhálózat és a vá-
rosüzemeltetés biztonságos működ-
tetése;

- a vállalkozások segítése, kapcso-
lattartás;

- forrásteremtés pályázatok útján;
- az idegenforgalom fejlesztése;
- a kulturális, közművelődési felada-

tok koordinált ellátása.

Jövőre sem várható 
helyi adóemelés

Ezen célok megvalósulását várha-
tóan tovább fogják nehezíteni a kor-
mány önkormányzatokat terhelő in-
tézkedései, ezeket hatékonysággal és 
takarékos gazdálkodással kívánja az 
önkormányzat ellensúlyozni.

További döntések a városért, 
a váci polgárokért

Az ülés folytatásában egyetértettek az-
zal, hogy az önkormányzat és az egy-
házmegye együttműködési szerződést 
kössön annak érdekében, hogy az egy-
házi tulajdonú területeken városi segít-
séggel a jövőben a korábbinál rende-
zettebb környezet várja az embereket. 
Inotay Gergely alpolgármester előter-
jesztését elfogadva előrelépés lehet a 
külterületeken élők ivóvízellátásában. 
A Radnóti úti buszváró felújítása ér-
dekében sürgősségi döntés született a 
szükséges forrás biztosítására.

A nyílt ülés végén a képviselők re-
agálhattak a korábbi kérdéseikre adott 
írásbeli válaszokra, majd napirend utá-
ni felszólalások és új képviselői kérdé-
sek következtek.

Vác Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete december 15-én, szer-
dán tartja legközelebbi soros plenáris 
ülését. Az idei váci közmeghallgatásra 
a tervek szerint ezt megelőzően, de-
cember 13-án hétfőn 17 órától kerül 
sor a Városházán.

Tájékoztató a 
rendeletalkotásról
Magyarország helyi önkormányza-
taitól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 
51. §-a alapján az alábbi tájékoztatást 
adom:

Vác   Város Ö n k o r m á n y z a t    
Képviselő-testülete 2021. november  
17-én az alábbi rendeleteket alkotta:

41/2021. (XI. 17.) rendeletmódosí-
tás - Vác Város Önkormányzat 2021. 
évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II. 
18.) rendeletről;

42/2021. (XI. 17.) rendeletmódo-
sítás - a külterületi lakosok szállítás 
útján történő ivóvíz ellátásáról szóló 
13/1998. (V. 25.) rendeletről.

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

Vác, 2021. november 17.
dr. Zsidel Szilvia s.k.

jegyző
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Az első adventi hétvégén, november 
27-én indult el a Váci Tél eseménysoro-
zat, amely február végéig tart. Matkovi-
ch Ilona polgármester a helyi kulturális 
intézmények vezetőivel sajtótájékozta-
tó keretében ismertette a programokat 
november 25-én a Curiában.

Hálás időszak a következő, hiszen 
a családok talán több időt tölthetnek 
együtt, és közösen részt tudnak venni 
olyan programokon, amelyeken a gye-
rekeké a kitüntetett szerep – emelte ki 
bevezetőjében Matkovich Ilona polgár-
mester. Elmondta: idén is igyekeztek 
minél színesebb programsorozat ösz-
szeállítására, hogy igazi ünnepi élmé-
nyekben részesüljön a lakosság. Ennek 
gyik új eleme volt a december 4. és 9. 
között látható fényfestés is. Emlékezte-
tett ugyanakkor, mivel a pandémia még 
mindig köztünk jár, az megnehezítette 
a szervezést is. Ennek eredményeként 
hozták meg azt a felelős döntést többek 
között, hogy nem állíttatnak fel jégpá-
lyát a főtéren, ezzel is csökkentve egy 
lehetséges járványgócpont kialakulásá-
nak az esélyét. Hozzátette, idén elsősor-
ban a díszítésre helyezték a hangsúlyt és 
a kisebb közönséget vonzó programo-
kat részesítik előnyben.

A Pannónia Házban is készülnek 
az ünnepre, december 18-ig irodalmi 
estekkel, koncertekkel, kézműves fog-
lalkozásokkal, sőt két új minitárlattal 
is várják az érdeklődőket. A gyerekek 
számára izgalmas nyomozós játékkal 
is készülnek, a felnőtteknek pedig lesz 
ingyenes tárlatvezetés - erről már Mi-
chalik Judit, a Madách Imre Művelődési 
Központ munkatársa számolt be.

Laczi Sarolta, az intézmény vezetője 
a művelődési házon belüli események-

ről beszélt. Mint mondta, már zajlik a 
Téli napok programsorozat, ami klasz-
szikus és hagyományőrző elemeivel a 
karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódik, 
de egyéb műsorokkal is szolgálnak. 
Hozzátette, a járványhelyzet súlyosbo-
dása miatt vannak előadásaik, melyek 
elmaradnak, vagy a következő szezonra 
tolódnak. 

Nagyon sok örömet tartogató, sike-
res időszakot zárt a színház, az előadá-
saik szívélyes fogadtatásra találtak, bízik 
a további sikeres folytatásban - foglalta 
össze dr. Varga Katalin, a Váci Duna-
kanyar Színház ügyvezetője. Minden 
hétvégére van kínálatuk, vígjátékokkal 
és elgondolkodásra késztető darabok-
kal egyaránt szolgálnak. Lesz két előa-
dásuk, melyek az 1989-es rendszerváltó 
romániai forradalomhoz kapcsolódnak. 
Kimondottan a középiskolás korosztály 
a célközönsége az Utazás a koponyám 
körül és az Egy őrült naplója darabok-
nak. 

A főtér eseményeit Loksa Levente, a 
Dunakanyar Rendezvényiroda vezetője 
ismertette. Hétvégenként délután 16-
18 óra között lesznek szervezett prog-
ramok: váci és Vác környéki művészek 
lépnek színpadra. A főtéri árusok az 
ünnephez tartozó gasztronómiai kíná-
lattal várják a vendégeket január 9-ig. A 
decemberi első hétvégén mikulásvona-
ton és mikulásbuszon is utazhatnak az 
idelátogatók.

A Jószomszédi Hálózat nevében 
Matz Krisztina mondott köszönetet a 
lakosságnak az egész éves segítségért. 
Idén a Curiában gyűjtenek a rászoruló 
családoknak mindennap 13-18 óra kö-
zött – játékokat, élelmiszert, édességet 
várnak. 

A Váci Tél programjai Országos elismerés 
a Váci Család- és 

Gyermekjóléti 
Központnak

Idén immár hatodik alkalommal hirdet-
te meg az OFA Országos Foglalkoz-
tatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság, a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamarával és további 
közreműködőkkel az ”Év Felelős Foglal-
koztatója” elnevezésű pályázatát, melyen 
ezüst fokozatú elismerésben részesült 
a Váci Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont.

Mint azt Járja Andreától megtudtuk, 
a pályázható kategóriák közül a váro-
sunk önkormányzati intézménye a Köz-
szféra szervezetei kategóriában indult. 

„A díj nemcsak egy elismerés, hanem va-
lódi megmérettetés is! Pályázatunk célja a fog-
lalkoztatás és munkahelymegőrzés elősegítése, 
innovatív foglalkoztatási formák támogatása, 
a foglalkoztatást, a munkaerő-piaci integrációt 
szolgáló programok, projektek végrehajtása. 
Hozzá kívánunk járulni a foglalkoztatás 
elősegítéséhez szükséges erőforrások fejlesztésé-
hez, a munkaerőpiacon történő beavatkozások 
innovatív eszközrendszerének fejlesztéséhez, a 
munkahely megtartást eredményező folyama-
tok generálásához, munkaerő-piaci válsághely-
zetek menedzseléséhez.” – mondta az intéz-
mény vezetője.

Az ünnepélyes díjátadóra Budapes-
ten, egy szakmai konferencia keretében 
került sor.
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November 19-én a Madách Imre Mű-
velődési Központban rendeztek ünnep-
séget, mely során a városunkban több 
évtizedes pedagógusi munkát végző 
színes diplomásokat, illetve a szociális 
szférában dolgozó kitüntetetteket kö-
szöntötték.

Ünnepi beszédében Inotay Gergely 
párhuzamot vont a család és a szociális 
feladatokat ellátó emberek feladatválla-
lása és elkötelezettsége között, kiemelve 
a terület egyik legfontosabb jellemzőjét, 
a hűséget. Mint mondta, e szó „Jelentés-
mezejében olyan emberi erények állnak, mint 
a kitartás, elkötelezés, szilárd érzelmek, meg-

bocsájtás, tolerancia, erő, önzetlenség, de legin-
kább is a szeretet.” A színes diplomásokat 
köszöntve az alpolgármester a hosszú 
ideig az oktató-nevelő pályán maradást 
is a hűség példájaként említette, amely a 
kölcsönös tiszteletből, megbecsülésből, 
azaz a szeretetből fakad.

A köszöntések sorában a „Vác Város 
Szociális Munkáért” kitüntetést Németh 
Beatrix, a Hajléktalanok Átmeneti Szál-
lása, Nappali Melegedője és Éjjeli Mene-
dékhelye szociális munkatársa vehette át 
Matkovich Ilona polgármestertől, Ino-
tay Gergely alpolgármestertől és Fehér 
Zsolt szakbizottsági elnöktől. „Vác Vá-

Díjátadó ünnepség 
pedagógusoknak és 

szociális dolgozóknak

ros Szociális Segítő Munkáért” elismerés-
ben részesült Sósik-Veres Anita Katalin, 
a Szociális Szolgáltatások Háza és Váci 
Család- és Gyermekjóléti Központhoz 
kihelyezett gazdasági csoport vezetője.

A szociális ágazatban végzett mun-
kája elismeréseként oklevelet vehetett át 
Brinyiczkiné Elek Zsuzsanna, dr. Balogh 
András Leventéné, Fehér Mihályné, Ju-
hászné Kovács Erzsébet, Kukaj Andrea, 
Máneszné Schilling Edina, Nagy-Paló-
cz Adrienn, Urbán Renáta és Zacharné 
Vincze Tünde.

A folytatásban a korábban a váci isko-
lákban tanító színes diplomás örökifjú 
pedagógusokat (képünkön) köszöntötte 
egy-egy virágcsokorral volt tanintézmé-
nyük vezetője.

Ezt megelőzően emlékeztek a nem-
rég elhunyt Ágh Bíró Bélánéra, aki idén 
vehette volna át 80 éves jubilálása alkal-
mából a zafír diplomát.

Vas díszdiplomások (65 éve diplomá-
zott): Blunár Lajosné, Bolvári Péterné, 
Borovits János, Bucsánszky János, Bu-
csánszky Jánosné, Csánki Andrásné, Já-
rási Józsefné, Lieszkovszky Tiborné és 
Lippai Nagy Antalné.

Gyémánt díszdiplomások (60 év): 
Csikós Tóth Ágnes, Galbács Jánosné, 
Lakati Zoltánné és Paksi Péterné.

Arany díszdiplomások (50 év): Bayer 
Sándorné, Chikán Enikő, dr. Chikánné 
Sarodi Judit, Kovács Zsuzsanna, Kvojka 
Ferencné, Pásztor Erzsébet, Somorjai 
Gáborné és Vendel Ferencné.

Az ünnepségen közreműködött Faze-
kas László zongoraművész, Pallagi Ta-
más hegedűművész és Kovács Róbert 
színművész.

A szociális szférában és az oktató-ne-
velő munkában dolgozókat köszöntő 
városi ünnepség állófogadással zárult, 
ahol Matkovich Ilona köszönte meg me-
leg szavakkal az e területeken helytállók 
odaadó és magas színvonalú tevékeny-
ségét.
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Néhány nappal a váci színes diplomás 
pedagógusok és a szociális területeken 
dolgozók köszöntése után, ezúttal az 
ifjabbak elismerésén volt a sor: az ön-
kormányzat a város legkiválóbb diák-
jait és sportolóit jutalmazta december 
első napján a Madách Imre Művelődési 
Központban rendezett ünnepségen.

A díjátadón Tótváradi-Nagy Ben-
ce, az önkormányzat legfiatalabb kép-
viselője mondott ünnepi köszöntőt. 

Kiemelte: a díjazottak az elmúlt egy 
évben a számtalan nehézség ellenére is 
kiválóan teljesítettetek, miközben mind 
a tanulás, mind a sport terén számtalan 
áldozatot hoztak. Köszönetet mondott 
azért, hogy a problémák ellenére is 
maximális elhivatottsággal tettek meg 
mindent a kiváló teljesítményért. „Sze-
retnénk az átadott díjakkal érzékeltetni, 
hogy ti valódi értékei vagytok városunknak, 
és azok is fogtok maradni. Ha pedig elkerül-

Városunk fiatal 
büszkeségeit díjazták

tök innen, tudjátok: Vác mindig visszavár ti-
teket.” – zárta beszédét Tótváradi-Nagy 
Bence.

Ebben az esztendőben két tehet-
séges, fiatal váci sportoló vehette át a 
„Vác Város Sportjáért” kitüntetést. A 
díjban Bukovszky Anna, a Váci Női 
Kézilabda SE serdülő, ifjúsági és junior 
Európa-bajnok kézilabdázója (edzője: 
Ottó Katalin), illetve az idén három 
világversenyen is aranyérmes kajakos, 
Sellyei Csanád (Váci Kajak Kenu SE, 
edzője: László Csaba) részesült.

Kiemelkedő tanulmányi eredmé-
nyéért „Vác Város Kiváló Diákja” elis-
merést érdemelt ki: Bakardzsiev Krisz-
tián Rosan, Baranyi Evelin, Bényei 
Tamás, Bíró Krisztián, Dinya Laura, 
Kalecz Barnabás István, Kerényi Kár-
pát, Kohlács Panna Emma, Kormos 
Anni Zsófia, Kovács Botond, Muszka 
Emma és Verebélyi Dorka Bella.

Az elismeréseket Matkovich Ilona 
polgármester, Inotay Gergely alpolgár-
mester és Fehér Zsolt szakbizottsági 
elnök adta át.

Az ünnepségen közreműködtek a 
TAZE tánciskola növendékei.

A díjátadót követő pohárköszöntő-
jében Matkovich Ilona gratulált a kitün-
tetésekhez, megköszönve a felkészítő 
tanárok, edzők munkáját is, majd a ta-
nulásban és a sportban az eddigiekhez 
hasonló, városunk jó hírét is szertevivő 
szép sikereket kívánt a díjazottaknak.

Bár már több napja igen sok kutya élheti 
ki itt mozgásigényét, a november 30-án, 
kedd délután helyszíni sajtótájékoztatón 
jelentették be: a deákvári KRESZ-parknál 
elkészült városunk első bekerített kutya-
futtatója.

A tájékoztatón Matkovich Ilona el-
mondta: az elmúlt napokban maga is 
megtapasztalta, hogy igen sok gazdi már 
idehozza kedvencét egy jó kis szaladgá-
lásra. A polgármester hozzátette, azt is 
látja, hogy az igényeknek elég szűkösen 
tud megfelelni az erre kijelölt mintegy 
300 négyzetméteres terület, így már gon-
dolkodnak az újabb deákvári helyszínen, 
ám még ennek kialakítása előtt sor kerül 
egy hasonló megépítésére a Földváry téri 
lakótelep közelében. Matkovich Ilona 
megemlítette még, hogy befejeződött a 
KRESZ-park körbekerítése is, ami szin-
tén egy jogos igénye volt a környéken élő, 
elsősorban kisgyerekekkel itt megpihenő 
szülőknek.

A terület önkormányzati képviselője, 
Tótváradi-Nagy Bence is örömét fejezte 
ki, hogy egy újabb választási ígéretét tudta 
teljesíteni. Mint mondta: Deákvár csalá-
di házas részein és a lakótelepeken több 
ezren tartanak kutyát. Az évtizedes hiá-
nyosságokat már az elmúlt évben elkezd-
ték pótolni: kutyaürülék-gyűjtők, padok 
kerültek elhelyezésre. Elhangzott: az ön-

Elkészült Vác első 
bekerített kutyafuttatója

kormányzat a parkban látható fejleszté-
seket mintegy 4 millió forintos költséggel 
valósította meg. Az elvégzett munkákért 
a képviselő köszönetet mondott minden 
abban közreműködőnek.

A KRESZ-park környezetében egy interne-
tes közvélemény kutatás eredményét figyelembe 
vevő fejlesztések valósultak meg. Az elmúlt idő-
szakban három új típusú, környezetbarát nape-
lemes lámpa került kihelyezésre a korábban sötét 
helyekre, és hosszú évek után megnyílt a nyilvá-
nos illemhely is, ami jelentősen növeli a játszóteret 
használók komfortérzetét. A napokban pedig 
két új streetball-palánkot is felállítottak a téren.
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„A színfalak mögött eközben még ennél is 
durvább erőpolitika folyt. Matkovich a nyilvá-
nosság előtt, a jobbikos Kászonyi Károly pedig 
a háttérben fenyegetőzött azzal, hogy akik tő-
lük eltérően gondolkodnak, azok hiába kiváló 
szakemberek, távozniuk kell.”

Erről a Kászonyi Károlyra, az ön-
kormányzat pénzügyi bizottságának 
elnökére vonatkozó, Vác Online-on 
megjelent állításról is bíróság mondta 
ki, hogy hazugság. Hujbert István, az 
oldal felelős szerkesztője a Váci Duna-

kanyar Színházzal kapcsolatban fogal-
mazta meg az idézett valótlanságot még 
év elején. A Rétvári Bencéhez köthető 
propagandaoldalt az elsőfokon eljáró 
Budapest Környéki Törvényszék köte-
lezte helyreigazításra a fenti sorok miatt.

Kászonyi Károly képviselő viszont 
ilyet soha nem állított, így a bírósági 
ítélet a helyreigazításon kívül 225.000 
Ft perköltség, valamint 36.000 Ft illeték 
megfizetésére is kötelezte a Vác Online 
kiadóját.

A bíróság ismét kimondta, hogy 
nem hírt, hanem véleményt írnak

„John Marshall úgy döntött, hogy a Vác  Vá-
rosi Labdarúgó Sport Egyesület (VVLSE) 
(akkori) vezetői számára a havonta, nem hi-
vatalosan fizetett összegeket, amit az érintettek 
kiköveteltek, inkább a játékosokra szeretné 
fordítani” – ilyen és ehhez hasonló állí-
tások hangzottak el azon a meghallgatá-
son, ahol a város vezetése által felállított 
bizottság az el nem készült váci futball-
beruházások önkormányzati önrészé-
nek hasznosulásáról kérdezte az érin-
tetteket. Az idézett szöveg egy részlet 
abból az emlékeztetőből, amelyet a Vác 
FC korábbi tulajdonosa, John Marshall 
és Orbán Levente, a Vác FC volt ügyve-
zetője is aláírt. A felnőtt csapatot Pető 
Tibor, a korábbi fideszes alpolgármester 
vette át az angol befektetőtől 2019-ben.

Az emlékeztető alapján nem csak 
azt az állításukat vállalták aláírásukkal a 

csapat korábbi vezetői, hogy a váci fut-
ballélet jelenleg is aktív alakjai zsebbe 
követeltek tőlük pénzt. A felnőtt csapa-
tot jelenleg irányító VVLSE – amelynek 
már akkor Pető Tibor volt az elnöke 
–, egyre több pénzt követelt a Vác FC 

Zsebbe követeltek pénzt 
a váci focivezetők?

MLSZ-es bevételeiből. 
Az ad hoc bizottság emlékeztetője 

szerint: „Több pontban nem tudtak közös 
nevezőre jutni, ezért egy idő után újabb és 
újabb személyes színrelépése által szinte min-
denben akadályoztatták a felnőtt csapat napi 
működését, folyamatos nyomás alatt tartva a 
tulajdonost és az ügyvezetőt a stadion felújítá-
sának kérdésében.”

A korábbi tulajdonos szerint szám-
talan témakörben félrevezették a vácia-
kat. Az emlékeztető szerint Pető Tibor 
azt hangoztatta, hogy a stadionfelújítás 
csak általa valósulhat meg.

Vác Város Önkormányzata végül ön-
részt biztosított a stadionberuházáshoz, 
majd a csapatot és a stadion fenntartá-
sát időközben átvette a VVLSE. Ugyan 
a beruházás teljeskörű véghezvitele az ő 
feladatuk lett volna, még az építési en-
gedélyt sem sikerült megszerezniük a 
fedett lelátóra, ugyanakkor nem tudtak 
megnyugtató módon elszámolni a fel-
újításhoz nyújtott több mint 150 milliós 
önkormányzati önrésszel.

Az írásban szintén megemlített Mat-
kovich Ilona polgármester az egyébként 
el nem hangzó „fenyegetőzéssel” kapcso-
latban nem kívánt helyreigazítással élni. 
Mint fogalmazott „a Vác Online által 
hivatkozott, a világhálón elérhető ESTV-s 
felvétel alapján csak a súlyos szövegértési ne-
hézségekkel küszködő emberek értelmezhetik 
úgy szavaimat, ahogy az a Rétvári Bencéhez 
köthető oldalnak sikerült”.

Az ügyhöz kapcsolódva egy másik 
eljárás is folyamatban volt, mivel a Vác 
Online állította: Kászonyi képviselő 
közpénzt költött a perére. A Törvény-
szék ebben az ügyben is ítélkezett: be-
bizonyosodott, hogy a Vác Online ezen 
állítása is valótlan volt. Azonban nem 
csak a képviselővel, hanem – egy másik 
írása miatt – a Váci Dunakanyar Színház 
igazgatójával szemben is pert vesztett a 
nagymarosi álhíroldal. Az igazgatóra, dr. 
Varga Katalinra is közpénzköltési vádat 
írtak le, mely szintén alaptalannak bizo-
nyult. Ezen két – még nem jogerős – 
ítéletből következően mintegy 400.000 
Ft kiadása keletkezett a Vác Online-nak.   

A lényeg az ítélet indoklásában van, 
amely szerint a sajtó szabadsága alap-
ján a cikk írója a váci kulturális életről, 
abban a váci színházzal kapcsolatosan 
osztotta meg véleményét az átlag olva-
sóval.

A bíróság tehát kimondta, hogy Huj-
bert István a véleményét adja el hírként, 
ami ebben az esetben azt jelenti, hogy 
az írás a tényekkel nincs szoros kapcso-
latban, csupán a nagymarosi szerző fan-
táziájával.



Váci Hírnök                                                                           7

November 26-án, péntek délelőtt hely-
színi sajtótájékoztatón jelentették be, 
hogy elkészültek a Telep utca-Deákvári 
fasor-Kosdi út kereszteződésében azok 
a gyalogos átkelőhelyek, melyek váro-
sunk egyik legforgalmasabb és legveszé-
lyesebb csomópontjában tehetik sokkal 
biztonságosabbá a közlekedést.

Mint ismert, a 2019-es választások 
előtti napokban rohammunkában tör-
tént ott a sok vitát kiváltó, körforgalom 
kialakítása. Ráadásul gyalogátkelők nél-
kül, hiába volt ezekre is hosszú évekre 
visszanyúló jogos igény. Hiszen a város-
részeket összekötő, iskolákhoz, kórház-
hoz, fontos ipari centrumokhoz vezető, 
vasúti aluljáróval megnehezített csomó-
pont a gyalog közlekedők számára sok 
balesetveszélyt rejtett és nehéz volt az 
úttesten való átkelés.

Ahogyan azt a tájékoztatón Matko-
vich Ilona elmondta, a váci közlekedést 
érintő egyik legfontosabb ígéret teljesült 
a zebrák kialakításával. Az év elején elfo-
gadott költségvetésben még csak 10 mil-
liós költséggel számoltak, de a pályáz-
tatás során kiderült: az emelkedő árak 
miatt további milliókkal kell kiegészíteni 
az összeget. Végül 12,4 millió forintból 

valósult meg a négy zebra és a hozzá tar-
tozó, előírásoknak megfelelő világítás. A 
polgármester az önkormányzat nevében 
megköszönte a kivitelezőknek a munkát, 
az autósoknak és a gyalogosoknak pedig 
az építkezés idején tanúsított türelmet és 
a fegyelmezett óvatosságot.

Tótváradi-Nagy Bence, a helyszín vá-
lasztókörzetének önkormányzati képvi-

Gyalogos átkelőhelyek a 
Kosdi úti körforgalomnál

selője emlékeztetett rá, hogy választási 
ígéretében a Kosdi úti gyalogosközle-
kedést segítő átkelőhelyek kialakítása is 
szerepelt. Ennek fontosságát erősítette 
az is, hogy a környékbeli lakosok aláírás-
gyűjtéssel adtak nyomatékot jogos elvá-
rásuknak.

Kiss Zsolt alpolgármester hangsú-
lyozta: a város mindenkori vezetése 
már régóta tervezte az itteni körforga-
lom megépítését és a zebrák kialakítását. 
Majd felsorolta azokat a lépéseket, me-
lyek nyomán az utóbbiak tervezését, en-
gedélyeztetését követően sor kerülhetett 
a kivitelezésre.

Határidőre elkészült és december 1-én, 
szerdán sajtótájékoztató keretében adták 
használatba a város vezetői a Vám utcai 
óvoda felújított és modernizált konyháját.

Vác vonzereje az utóbbi két eszten-
dőben jelentősen emelkedett és mintegy 
kétezer fővel gyarapodott lakossága. Ez 
pedig mind infrastruktúra-fejlesztésben, 
intézményhálózat-bővítésben és korsze-
rűsítésben feladatot ró az önkormány-
zatra – fejtette ki Matkovich Ilona pol-
gármester. Ezen követelmények közül is 

prioritást kapnak a jövő nemzedékének 
komfortérzetét növelő bölcsődei és óvo-
dai fejlesztések - tette hozzá.

Korábban már minden városrész gyer-
mekintézményeiben jelentős felújítások, 
fejlesztések zajlottak és ígérete szerint 
ezek a jövőben is folytatódnak majd - 
mondta el Inotay Gergely alpolgármester. 
Kiemelte: az önkormányzat elsődleges 
feladatának tartja a gyerekek életkörülmé-
nyeinek javítását.

Fehér Zsolt, aki korábban maga is ebbe 

az óvodába járt örömét fejezte ki, hogy 
ez a nagyon fontos fejlesztés elkészült. 
A Földváry téri lakótelep nagy részének 
önkormányzati képviselője köszönetet 
mondott mindazoknak, akik közremű-
ködtek a legkisebbek komfortját emelő 
fejlesztésben.

A felújított, korszerűsített konyhát a 
jövőben birtokba vevő dolgozók nevé-
ben Sívóné Cseh Katalin köszönte meg. 
Hangsúlyozta: nagy szükség volt a fej-
lesztésre, mivel a jövőben még több kis-
gyermeknek és szociálisan rászorulónak 
készíthetik el modernebb körülmények 
között az ételt.

A Vám utcai oviban a mostani beruházást 
megelőzően lecserélték az öltöző régi, köves tala-
ját PVC burkolatra. Egy sikeres pályázatnak 
köszönhetően az önkormányzat közel 25 millió 
forintos állami forrást kapott a konyha fejlesz-
tésére. Ehhez ugyanennyit saját költségvetéséből 
állt a város. Egyrészt megújult a környezet, 
ugyanakkor modern konyhatechnikai eszközök 
kerültek beépítésre. A megújult korszerű konyha 
bölcsődésekre és óvodásokra is főz majd. Ennek 
feltétele volt az elektromos közműfejlesztés, amire 
az önkormányzat saját forrásból további 1 millió 
forintot biztosított.

Felújított konyha szolgálja 
ki a legkisebb váciakat
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Az állatok védelméről és kíméleté-
ről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
(a továbbiakban: törvény) 42/B. § (1) 
bekezdése alapján a Váci polgármeste-
ri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) eb 
rendészeti feladatai ellátása érdekében 
az időszakos ebösszeírást elindítja.

Az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. 
§ (1) bekezdése alapján a Váci polgár-

mesteri Hivatal (a továbbiakban: Hiva-
tal) ebrendészeti feladatai ellátása érde-
kében Vác város közigazgatási területén 
tartott ebek nyilvántartásba vétele céljá-
ból 2021. december 1. napja és 2022. 
február 28. napja között ebösszeírást 
végez.

Az eb tartója, tulajdonosa az ebösz-
szeíráskor köteles a törvényben előírt 
adatokat a Hivatal rendelkezésére bo-
csátani. Az ebösszeírás önbevallásos 
módszerrel történik, az adatszolgáltatási 
kötelezettség elmulasztása bírságot von-
hat maga után.

Az Ebösszeíró adatlap további példá-
nyai beszerezhetők: a Váci Polgármes-
teri Hivatal portáján (2600 Vác, Március 
15. tér 11.), a Váci Polgármesteri Hiva-
tal Jogi Osztály – Környezet- és Termé-
szetvédelmi Irodánál (115. iroda), letölt-
hetők a www.vac.hu honlapról, továbbá 
nyomtatással, fénymásolással sokszoro-
síthatók.

Az adatlap kézzel is kitölthető, de a 
saját kezű aláírás minden esetben elen-
gedhetetlen feltétele a benyújtásnak!

Az ebösszeíró adatlapot ebenként 
kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal ré-
szére az alábbi módok valamelyikén:

• Levélben, postai úton a 2600 Vác, 
Március 15. tér 11. levélcímre. A borí-
tékra kérjük írják rá: „Ebösszeírás”!

• Személyesen leadható a Hivatal por-
táján található gyűjtőládába helyezve.

• Elektronikus úton, a termeszet@
varoshaza.vac.hu címre küldve.

• Elektronikus úton feltölthető a 
www.vac.hu honlapon található E-ügy-
intézés/ Nyomtatványok/Települé-
süzemeltetés menüponton keresztül.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának 
határideje: 2022. február 28.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ameny-
nyiben 2022. február 28. napját köve-
tően az Ebösszeíró adatlapon szereplő 
adatokban változás állna be, továbbá 
amennyiben ezen időpont után kerül az 
eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni 
a Hivatal részére, a változást követő 15 
napon belül.

Felhívjuk továbbá a Tisztelt Ebtulaj-
donosok figyelmét, hogy a kedvtelésből 
tartott állatok tartásáról és forgalma-
zásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 
rendelet 17/B. § (10) bekezdése értel-
mében a 4 hónaposnál idősebb eb csak 
elektronikus transzponderrel (chippel) 
megjelölve tartható. Amennyiben a jog-
szabályban meghatározott kötelezettsé-
gének még nem tett eleget, azt kérjük, 
haladéktalanul pótolja.

Együttműködésüket köszönjük!
dr. Zsidel Szilvia

jegyző

Lakossági tájékoztató 
ebösszeírásról

Megszűnt a közvilágítási engedélye a 
Sistrade Kft.-nek, amely részt vett a 
Vácnak több tízmilliós kárt okozó köz-
világítás-felújítás előkészítésében. (A 
cég tulajdonosa Hamar Endre, Tiborcz 
István egykori iskolatársa és barátja.)

A hamarosan megszűnő vállalkozás 
a műszaki tanulmánytervet készítette 
el, majd az Orbán Viktor vejéhez köt-
hető Elios Zrt. volt a kivitelező az 580 
milliós projektben. Ennyi pénzért a 
váci lámpatestek egy részét cserélték le 
Vácon még 2015-ben. Erről a beruhá-
zásról később az Európai Unió Csalás 
Elleni Hivatala (OLAF) megállapította, 
hogy összejátszhattak, azaz csalhattak 
a közbeszerzéseken. Emiatt a szervezet 
100 %-os támogatásmegvonást javasolt 
Tiborcz Istvánék munkájával kapcsolat-
ban, de az Orbán-kormány ennek hatá-
sára úgy döntött, hogy nem nyújtja be 
az EU-nak a számlákat, helyette a ma-

gyar adófizetők állják a miniszterelnök 
rokonának gazdagodását.

A beruházással kapcsolatban annak 

idején Fördős Attila (Fidesz-KDNP) és 
Pető Tibor (Fidesz) is megalapozatlan 
ígéretet tettek arra, hogy a város teljes 
közvilágítása megújul: közel 30 utcában 
— elsősorban Kisvácon és Deákváron 
— szó sem volt semmilyen fejlesztésről. 
A város akkori vezetése (már a botrány 
kipattanása után) titkosíttatta az unió 
csalásra vonatkozó jelentését, azt csak 
bírósági kötelezésre voltak hajlandók 
nyilvánosságra hozni.

Bár akkor nem verték nagydobra, de 
az eliosos projektnek is „köszönhetően” 
20 millióra megbüntették a váci önkor-
mányzatot. Az akkori kormánypárti ve-
zetésű önkormányzat alatt olyan lámpá-
kat is lecseréltek – illetve módosíttattak 
az Elios-szal (211 darabot) –, amelyek-
hez nem nyúlhattak volna hozzá, mivel 
azok felújítására az unió 2010-ben már 
adott pénzügyi támogatást Vácnak.

A projekt kezdetekor beharangozott, 
karbantartásra és energiamennyiségre 
vonatkoztatott megtakarítások a váci 
lámpacserék után nem teljesültek, így a 
többszázmilliós ráfordítás megtérülése 
kérdéses.

A váci közvilágítás-felújítás 
utózöngéiről
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átadásával. A cserezsákok kihelyezésével 
az előzőekben ismertetett problémák je-
lentkeznek, ami számos esetben fogyasztói 
panaszokat eredményez.

A zsákok ügyfelek részére történő át-
adásának nehézségeire jelenthet megoldást 
a 2022. január 1-jétől bevezetésre kerülő ki-
osztási rendszer, mely szerint a díjmentesen 
biztosított zöldzsákok teljes éves mennyisé-
ge átadásra kerül az egyes önkormányzatok 
részére, akiktől a fogyasztók átadás-átvételi 
nyilatkozat aláírásával egyszerre vehetik át 
a teljes, egy évre szóló zsákmennyiséget. A 
zöldhulladék gyűjtő zsákok így a jogosult 
ingatlanhasználókhoz kerülnek, felhaszná-
lásukról a fogyasztók szabadon rendelkez-
hetnek igényeik szerint.  Vác település ese-
tében az aktív ingatlanhasználók számára 
38 db díjmentesen biztosított zöldhulladék 
gyűjtésére használható zsákot jelent ingat-
lanonként, a 2022-es évre vonatkozóan.

Fenti intézkedéssel elkerülhető a csere-
zsákok eltulajdonítása, illetve az illegálisan 
érékesített és megvásárolt zsákok haszná-
lata, melyek alkalmazása jelentős és felesle-
ges panaszt eredményez, hiszen a jelenlegi 
rendszerben csak 2 db ingyenesen biztosí-
tott zsák kerül elszállításra gyűjtési alkalma-
ként, mely fokozza azon panaszok számát, 
hogy az illegálisan forgalomba hozott és 
vásárolt zsákok nem kerülnek begyűjtésre.

Szolgáltatás igénybevételi 
jogosultságának igazolása

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
díját rendszeresen teljesítő ügyfelek védel-
mében, továbbá a fenntartható, folyamatos 
hulladékgazdálkodás érdekében kerül beve-
zetésre az edény azonosító matrica, amely a 
közszolgáltatás jogszerű igénybevételének 
igazolását szolgálja. A matrica-ellenőrzést 
követően a matricával nem rendelkező jo-
gosulatlan igénybe vevők értesítést kapnak 
a közszolgáltatótól a kötelező közszolgálta-
tás igénybevételének feltételeiről, valamint 
adatszolgáltatási és számlafizetési kötele-
zettségükről. Amennyiben a felhasználó 
a közszolgáltató felhívását követően sem 
tesz eleget kötelezettségeinek, a szolgáltató 
megtagadhatja hulladék elszállítását. 

A fentiekben ismertetett intézkedések 
bevezetésének célja, hogy a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő a közszolgál-
tatás ellátása költséghatékonyabbá váljon, 
továbbá elősegítse a szolgáltatással kapcso-
latos panaszok számának csökkenését, a 
fogyasztók elégedettségének növekedését. 

A lakosság a továbbiakban a hulla-
dékelszállítással kapcsolatos ügyekben in-
formációért az DTkH ügyfélszolgálatához 
fordulhat a +3628561200 telefonszámon, 
vagy a honlapukon http://dtkh.hu/hireink 
tájékozódhat. Mivel a cég a korábbi irodát 
átvette, így személyes ügyfélszolgálatra vál-
tozatlanul a Vác, Zrínyi utca 9. szám alatt 
van lehetőség.

Mi változik a 
szemétszállításban 
2022. január 1-től

2021. október 30-ig Vác településen a Váci 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látta 
el a hulladékszállítási feladatokat alvállal-
kozóként. 2021. november 1-től ezen fel-
adatokat a közszolgáltató látja el. A köz-
szolgáltató járatoptimalizációt hajt végre a 
települési hulladékszállítás színvonalának 
növelése érdekében. Ennek következtében 
az eddig megszokott kommunális hulladék 
gyűjtési napokban változtatás történik ja-
nuár 1-től. A kommunális hulladékszállítás 
rendjéről  utcalista készül, melyet lapunk 
következő számában olvashatnak majd. 

A közszolgáltatás ellátásáért felelős ön-
kormányzatok, valamint a közszolgáltató a 
szolgáltatás teljesítésének folyamatos nyo-
mon követésével, a fogyasztói bejelentések, 
felmerülő igények, illetve a szolgáltatással 
kapcsolatban érkező panaszok kivizsgálá-
sával, megoldásával törekszik a zavartalan 
ellátás fenntartására, az ellátási színvonal és 
a költséghatékonyság növelésére.

Az érvényes közszolgáltatási szerző-
dések hatályba lépésétől kezdődően eltelt 
egy év tapasztalatai, valamint a beérkezett 
felhasználói visszajelzések alapján a köz-
szolgáltatás egyes elemeinek átalakítása in-
dokolt az alábbiak szerint:

Hulladék közterületre 
történő kihelyezése 

Az ingatlanhasználók részéről számos eset-
ben érkezik bejelentés a hulladékgyűjtés 
időpontjával kapcsolatban, melynek egyik 
oka, hogy a fogyasztók a hulladékot nem, 
vagy nem kizárólag a gyűjtési napnak meg-
felelő napon helyezik ki az ingatlan előtti 
közterületre.

A fenti problémára megoldási lehetősé-
get jelent a hulladék kihelyezésének helyi 
rendeletben történő szabályozása, illetve az 
egyes önkormányzatok által megvalósuló 
ellenőrzése, ezáltal a gyűjtési frakció szerin-
ti hulladék kizárólag az elszállítás napján ke-
rül kihelyezésre. Fontos megjegyezni, hogy 
a fenti szabályok bevezetése és ellenőrzése 
a panaszok számának csökkenése mellett 
jelentősen hozzájárulna a rendezettebb te-
lepülési környezet kialakulásához is.

Csomagolási hulladék gyűjtése
A csomagolási hulladékok gyűjtése során a 
jelenleg érvényes gyakorlat szerint az ingat-
lanoknál cserezsákok kerülnek kihelyezés-
re, azonban a fogyasztói panaszok jelentős 

része a cserezsákok közterületen történő 
elszóródása, egyéb esetben illetéktelen sze-
mélyek általi eltulajdonítása következtében 
keletkezik. A probléma megoldására 2022. 
január 1-jétől átalakításra kerül a csomago-
lási hulladék gyűjtési rendszere, az új sza-
bályozás értelmében a lakosság a háztartá-
sokban keletkező csomagolási hulladékot 
bármilyen átlátszó zsákban kihelyezheti az 
ingatlan elé a gyűjtés napján.

Fontos azonban a megfelelő tömörítés, 
hogy minél kevesebb egyszerhasználatos 
zsák kerüljön felhasználásra, ezzel jelentős 
mértékben hozzájárulnak a környezet-
szennyezés mérsékléséhez.

A csomagolási hulladék gyűjtését érintő 
átalakítástól a panaszok számának nagy ará-
nyú csökkentése várható.

Üdülő övezetekben 
történő hulladékgyűjtés

Az üdülő övezeti kommunális hulladék-
gyűjtés jelenleg a közszolgáltató emblé-
májával ellátott, kizárólag személyesen, az 
ügyfélszolgálatokon átvehető zsákok alkal-
mazásával történik. 

Annak érdekében, hogy az üdülő in-
gatlanok tulajdonosai számára egyszerűb-
bé váljon a kommunális hulladék zsákos 
rendszerben történő gyűjtése, a felhasz-
nálók 2022. január 1-jétől kezdődően az 
üdülőszezon idejére - a gyűjtési időszakra 
megfelelő mennyiségű - matricát kapnak 
a Közszolgáltatótól, mely felragasztható 
bármilyen 120 liter űrtartalmú zsákra és a 
matricával ellátott zsák kihelyezhető közte-
rületre a gyűjtés napján.  A matricákat ki-
postázzák majd.  

Jelentős előnye, hogy az üdülőterületen 
rendezetten történhet a hulladék kihelyezé-
se, elkerülve azt, hogy a zsákátvétel elmu-
lasztása miatt, az üdülőingatlan használók 
jelöletlen zsákokban, illetve illegálisan el-
hagyott hulladékként szennyezzék a tele-
pülést. Jelentősen csökkenhet az elhagyott 
hulladék mennyisége és javulhat a rendezett 
településkép.

Zöldhulladékgyűjtés
A jelenlegi ellátási gyakorlat szerint az ingat-
lanhasználók számára a közszolgáltató in-
gyenesen biztosít a zöldhulladék gyűjtésére 
alkalmas zsákokat, gyűjtési alkalmanként 2 
db zöld színű, DTKH emblémával ellátott 
cserezsák ingatlanhasználóknak történő 
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A Karácsony számomra a legszebb ünnep. A Gyermek születésének ünnepe. Most 
mégis az Emberről szólok. Az Emberről, aki idén is, ha teheti, maga köré gyűjti a 
családját, és együtt örül a szeretetteli, közös óráknak. Az Emberről, akinek ez az öröm 
nem adatik meg, és nemhogy családja, de otthona sincs. Az Emberről, aki végigélt egy 
olyan világjárványt, amelyre nem volt példa az elmúlt évtizedekben. Az Emberről, aki 
felismerte, hogy ebben a kizökkent időben másképp kell szeretni: sokkal többet adni, 
mint kapni. Összekapaszkodni, és segíteni az elesetteken, a magányosakon, a betegeken, 
az éhes gyermekeken, az egészségügyben éjjel és nappal szolgáló társainkon. Mindezt az 
Ember tette, mindezt Önök tették és teszik hosszú hónapok óta.

Engedjék meg, hogy megköszönjem a mérhetetlenül sok jószándékot, felajánlást, ön-
zetlen segítséget, amit számolatlanul adtak és adnak ezekben a napokban. 

Hozzon az idei karácsony Vác valamennyi lakójának annyi örömöt, figyelmet és 
gondoskodást, hogy maradjon belőle a hétköznapokra is! 

Békés, szeretetteljes karácsonyt kívánok mindannyiuknak!
Matkovich Ilona polgármester
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Karácsony ünnepén az emberi és az isteni időszámítás találkozik. Több mint kétezer évvel ezelőtt Isten fia emberré lett, hogy mi magunkra 
ölthessük az istenit, köztük is a legfontosabbat, a szeretetre való képességet. Isten legfontosabb tulajdonsága ugyanis, hogy Ő szeretet, Ő a 
Szeretet. Azért küldi közénk egyszülött fiát, hogy megismerhessük azt az isteni létmódot, amelynek lényege az egymásra figyelő, egymást 
befogadó szeretetkapcsolat. Jézus születése az isteni pedagógia egy sajátos megnyilvánulása.

Az, aki megtapasztalja, hogy szeretik, maga is képessé válik a szeretetre. Ezért fontos, hogy a kisgyermek születésétől kezdve odafigye-
lést, törődést kapjon szüleitől. Jézus születésén és életpéldáján keresztül megmutatja nekünk, megérteti velünk, hogy mi is képesek vagyunk 
erre a szeretetre. Képesek vagyunk áldozatot vállalni családtagjainkért, barátainkért. Vagy ahogy az elmúlt járványidőszak szélsőséges 

élethelyzetei megmutatták, néha még azokért is, akik számunkra korábban idegenek voltak. Mert felismerjük, hogy akkor és ott, mi és csak mi tehetjük 
meg azt a lépést, amelyre embertársunknak szüksége van: az odafordulásra, jó szóra, ölelésre – azaz egy olyan pillanatra, amikor ő is megérezheti, hogy 
valakinek fontos, valaki szereti. 

Karácsonyi jókívánságom minden váci jóakaratú ember számára az, hogy minél többször átélhesse azt, hogy szeretik, de azt is, hogy ő maga tudjon 
önzetlenül szeretni másokat, és ezzel eljusson az élet teljességére – nem csak Karácsony ünnepén.

Marton Zsolt, váci püspök
Advent idejére: „Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt: Íme, az Isten 
Báránya! Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust.” Jn 1,35-37

Adventkor készülünk, karácsonykor békülünk. Az egész ünnepi időszakot mélyen átjárja az az igényünk, hogy visszatekintsünk a 
magunk mögött hagyott útra annak drámájával, talán személyes tragédiáival, veszteségeivel, valamint a beteljesedett tervekkel, megélt örömök-
kel. Erre nem csak egyéni, hanem közösségi történetünk is indít bennünket. Tesszük ezt azért, hogy mindezeket törekedjünk minél jobban 
megérteni. Így ez az időszak valahol mindig inkább a múltra reflektál bennünk és körülöttünk. Az ünnepi készülődésünk, a várakozásunk, 

az ilyenkor előkerülő régi történeteink mind erre irányítják a mi figyelmünket.  Jól van-e ez így? Minden bizonnyal szükséges, hogy így is legyen. Ám hitem és 
keresztyén reménységem szerint is ez az időszak nem a múltba invitál, hanem a jövőhöz hív bennünket. Amire készülünk, Akit várunk, a mi számunkra 
nem a múlt titka, hanem a jövő felmutatása. A megszületett Megváltó ajándékában Isten nem a múltba vezet, hanem a jövőt adja elénk. Most is így kell erre 
az ünnepre készülni. Így lehet és kell erre a minden gondolatot meghaladó alkalomra, Isten és ember találkozására, a karácsonyi ajándékra készülni. Nem a 
múltunkat keressük, hanem a jövőnket kapjuk meg abban, hogy Isten Jézus Krisztusban emberré lesz. Karácsony a mi jövőnk! Mi a mi jövőnkhöz készülünk. 
Adventkor készülünk, karácsonykor Isten testté lesz értünk, hogy megbékéltesse magát velünk, hogy az Ő békessége legyen a mi jövőnk. Fogadjuk így. Legyen 
jövőt hozó karácsonyunk!

Dr. Borsi Attila lelkész
Vác-Felsővárosi Református Egyházközség

Ismét itt a karácsony, az éve legszebb ünnepe. Ilyenkor ünnepi fénybe borulnak az utcák, a boltok és a házak is. Az emberek szíve pedig 
megtelik szeretettel. Hetekkel előtte már érezhető az ünnep közelsége. A kirakatokban karácsonyi díszek, a tereken pedig karácsonyi vásárok 
fogadnak minket. 

Számomra ez az ünnep, az év egyik legfontosabb időszaka, azért mert az ádvent is ekkor van. Ami a lélek negyven napos elcsöndesedése, 
hogy felkészülhessen a testet öltött Jézus Krisztus születésének ünnepére. Ő, az Isten Fia az ünnep lényege. Ha Vele tudunk találkozni hit 
által, akkor teljes lesz a karácsony öröme. Mi keresztények ádventkor ezért is imádkozunk.

 Sokak számára csak arról szól, hogy minél nagyobb felhajtás legyen az ünnep körül és teljesen elfejtik, hogy mi is a valódi lényege. A 
karácsony a szeretet ünnepe is, hiszen a názáreti Jézussal Isten a legnagyobb ajándékot adta a világnak. Ez az ünnep arról is szól, ha csak lehetséges, együtt 
legyen a család, meghitt körülmények között. Ezt napjainkban már, egyre nehezebb megszervezni! A mai gyerekek közül sokan úgy gondolják, csak akkor 
lehet szép az ünnep, ha hatalmas ajándékok várják őket a fa alatt, de szerintem, akkor is gyönyörű lehet a karácsony ünnepe, ha apró ajándékokkal, akár 
egy jó szóval, vagy egy régen várt mosollyal illetjük meg a számunkra fontos személyeket. Egy ilyen nagy ünnep, ne a marketingről szóljon, ne arról, hogy ki tud 
több pénzt elkölteni feleslegesnek tűnő dolgokra. A karácsony lényege az élő hit, a szeretet, a meghittség és a jóság.

Áldott Ünnepet kívánok Mindenkinek sok szeretettel!
Meláth Attila baptista lelkész

"Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal." 
János 1,14
Karácsony a megtestesülés ünnepe. Jézus Krisztus, az Isten Fia az evangélium kezdete. Személyében az örök Ige öltött testi valóságot. „Jézus 
Krisztus születése tiszta volt, bűn nélküli és szent. Az ember születése pedig tisztátalan, bűnös és átokkal vert. Ezért nem lehet rajta segíteni 
– csupán a Krisztus tiszta születésével. Mivel Krisztus születését testileg nem lehet kiosztani – minthogy ez nem is használna – azért Isten 
lelkileg osztja szét mindenkinek az igében. Ha valaki szilárdan hiszi, hogy ezt ő is megkapja, annak Krisztus tiszta születése javára lesz.” 
– írja Luther Márton.

Karácsony az ígéreteit maradéktalanul beteljesítő Isten gondviselését és szeretetét ajándékozza, aki – bármennyire is komisz népség vagyunk, megérdemel-
nénk a vesztünket, átkot és nem igét érdemlünk – Szabadítót, Üdvözítőt és Megváltót adott. Az Ige Jézus Krisztusban testté lett. Az angyalok nem szorulnak 
rá. Az ördögöknek nem kell. Ámde nagy vigasztalás és mérhetetlen kegyelem, amikor a megtestesülés hitével élhetünk. „Rajta légy, hogy vele cserélve, születését 
sajátoddá tedd. Ez megtörténik, ha hiszed.” - folytatódik a fenti idézet. A mesék egyszer véget érnek. Az ideológiák kifulladnak. A megtestesülés evangéliuma 
örök! Hiszen Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz! Amikor azt mondjuk a jászol és a golgotai keresztfa ugyanabból a fából készült, nem a fa 
a lényeg, hanem a megtestesült Ige – Jézus Krisztus – a döntő. „Ebben a hitben gyakorold magadat, ezért imádkozz, amíg csak élsz, hiszen sohasem teheted 
azt elég erőssé!” Áldott Karácsonyt, áldott megtestesülés Ünnepet kívánok Mindnyájunknak!

Detre János evangélikus lelkész
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A körzeti képviselők jelentik

Inotay Gergely Ábel (Összefogás) 
3. számú választókörzet

Két örömteli hírről számolhatok be 
ebben a hónapban. 

Elkészült a Budapesti főút Kép 
utca és Múzeum utca közötti sza-
kasza teljes útfelújítás és vízveze-
ték-csere. A beruházás városi része 
közel 53 millió forint. volt. A DMRV 
Zrt-vel kötött megállapodás értelmé-
ben a most felújított útszakaszon 
a vízvezetéket is - amely immár 90 
esztendős volt - kicserélték. Ezzel a 
korábbi sorozatos csőtörések veszé-
lyét ezen a szakaszon minimalizáltuk. 

 Köszönjük szépen az ott lakók és 
az autóval arra közlekedők türelmét. 
Bízom benne, hogy a jövőben élvezni 
fogják a zökkenőmentes közlekedést.

Nemrég kitakarítottuk diákokkal a 
Rózsakertet. Most elkészült a rózsa-
ágyások körüli területen a sétányok 
újraépítése, gyöngykavicsszórással, 
szegélyezéssel. 

A fejlesztés a tervek szerint 
jövőre is folytatódik, amikor új sé-
tányszakaszt felújított padokkal 
adunk majd át. 

Juhász Gyula szavaival kívánok 
minden vácinak áldott, békés ün-
nepeket és sikerekben gazdag új 
esztendőt! 

“A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen 

S ne csak így decemberben.”

Jess Kinga (Összefogás) 
2. számú választókörzet

Vác városának egyik legnagyobb 
választókörzete az 1-es körzet

Ez az a körzet, amire az elmúlt ciklusok-
ban méltatlanul kevés figyelmet fordított 

az  akkori városvezetés. Ahogyan napi 
szinten járom az utcákat, tereket dűlő-
ket, tapasztalom a fejlesztések hiányát.

Képviselői munkám során igyekszem 
a körzetem hiányosságait pótolni. A je-
lenlegi városvezetés és frakciótársaim 
támogatják törekvéseimet.

Néhány jelentősebb, a területen élők 
mindennapjait pozitívan érintő törté-
nésről szeretnék beszámolni.

Bankautomata a kisváci CBA üz-
let parkolójában

- a kisváciak régi kérésének sikerült 
eleget tenni az automata létesítésével. 
Végre hosszú utazás nélkül juthatnak a 
pénzükhöz az itt élők.

Az iskolaváros biztonságosabb 
megközelítését szolgáló fejlesztések.

- megnyitottuk a 2-es úton lévő gya-
logátkelőhely közelében lévő nagyka-
put, így az ide érkező diákok nagyobb 
biztonságban tudnak átkelni a forgalmas 

úton.
Útfelújítás a sportcsarnok előtt
- a régi, szinte már járhatatlan út a 

Sportcsarnok előtt új aszfaltburkolatot 
kapott, így immár méltó körülmények 
között lehet megközelíteni a nemzetközi 
sporteseményeknek is otthont adó in-
tézményt.

Kőhíd utcai lakótelep fejlesztése
- befejeződött a játszótér körbekerí-

tése, folyamatban van a játszóeszközök 
fejlesztése,

- megújúltak az elhanyagolt állapot-
ban lévő kőszórásos utak,

- javaslatot tettem a lakópark köny-
nyebb megközelítését segítő járda és 
közvilágítás fejlesztésére.

Nagyon sok még a munka a körzet-
ben. Remélem, hogy folyamatosan biz-
tosítható lesz a körzet fejlesztése és ha-
marosan még több jó hírrel szolgálhatok 
az itt élőknek.

Belvárosi sétára hívom Önöket! Ka-
rácsonyi díszek és fények öltöztetik a 
főteret és a sétáló utcát. A várakozás 
idején különösen örülünk a szépnek és 
a kedves motívumoknak. A Váci Tél 
rendezvényei tartalmas kikapcsolódást 
és kiváló szórakozást ígérnek a család 
minden tagjának. Várjuk a váciakat és 
hívjuk a távolabbról érkező vendégeket 
is!

A macis fenyőfa Vác két pontján, 
idén angyalkáival hirdeti nekünk a 
2021. év újszülötteinek nevét. Febru-
árban a szülők átvehetik a könyves-
házban a díszeket, addig pedig a kará-
csonyfát díszitik a kedves képek.

Ebben az évben is, a fenyőfa vásár-
lásakor javasolunk gyökeres növényt 

választani. A januárban felajánlott fe-
nyőfák a város parkjaiba lesznek kiül-
tetve, így tovább élhetnek az ünnepek 
után is.

Lezárunk egy évet és új tervekkel 
indulunk a következőnek. Emlékez-
zünk vissza az idei év örömeire. Az év 
megint gyorsan eltelt, de nem volt ese-
ménytelen. A boldog emlékek legyenek 
az útravalók a lelkünkben! 

Most nem feledkezhetünk el az 
egészségünk védelmének fontosságról. 
Vegye mindenki komolyan a járvány-
helyzetet, hogy jövőre is találkozhas-
sunk! 

Kívánok minden kedves vácinak 
szeretetteljes Karácsonyt és örömteli 
Új Eszendőt! 

Kászonyi Károly (Összefogás) 
1. számú választókörzet
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A mögöttünk álló hónap során Vác 
5-ös számú választókerületében, a 
Földváry Károly téren átalakult a jel-
zőlámpás irányítás és megváltozott a 
forgalmi rend. Az ott áthaladó főu-
tat a Kőszentes-hídtól kezdve kétsá-
vosra bővítették a városközpont irá-
nyába. Ezzel az útkezelő azt kívánta 
elérni, hogy a Sződliget felől érkező 
járművek torlódása csökkenjen csú-
csidőben. A beavatkozás a remények 
szerint gyorsabbá, biztonságosabbá 
teszi a Budapesti főútról és a Zöldfa 
utcából való kikanyarodást is, hiszen 
egy időben két külön sávba sorolhat-
nak be a járművek. 

További jó hír, hogy elkészült a 
Hattyú utca és a Nagymező utca ten-

gelyében lévő okos zebra kialakítása. 
Mint ismert, tavasszal a Generali és 
a Pearl Enterprises bonyolította le 
azt az online szavazást, amelyen Safe 
Cross rendszerű átkelőhely kiépíté-
sének helyére lehetett voksolni. A 
lakossági összefogás eredményekép-
pen Ózd mellé Vác is felzárkózott, 
így végül mindkét települést győztes-
nek hirdették. 

Az ünnepekhez közeledvén fel-
állították Alsóváros karácsonyfáját, 
amelyet további világító díszek elhe-
lyezése tesz teljessé. 

Minden kedves, Vácott, és a városrész-
ben élő olvasónak áldott karácsonyt és bol-
dog új évet kívánok! 

Ferjancsics László (Összefogás) 
4. számú választókörzet

Újabb akadálymentesítés készült el
Többéves elhanyagolást követően az 
új önkormányzatban megkezdtük az 
úttestek és a járdák közötti útpadkák 

akadálymentessé tételét. Alsóvárosi 
választókörzetemben a Honvéd ut-
cánál végeztek ilyen építőmunkát. 
Kérésemre folytatódtak Alsóvároson 
is a javítások, a Nagymező utcában 
egy lépcsőt szűntettek meg novem-
berben. Hasonló veszélycsökkentés 
idén Deákváron is volt, a Radnóti út 
járdáján szüntettek meg lépcsőket.

Régebbi úthibák javítása
A Csányi körút 88. számú tízemele-
tes mellett évek óta útsüllyedés ve-
szélyezteti az ún. szervízúton közle-
kedőket. Több, mint öt éve a vízmű 
végzett ott javítási munkálatokat, ezt 
követően alakult ki a süllyedés. Miu-
tán műszeres és más vizsgálatok sem 
találták meg a hiba konkrét okát, a 
DMRV-hez fordultam az útjavítás 
igényével. A cég pár hete korrekten 
elvégezte a munkát, a süllyedést meg-

szüntette, a területet újraaszfaltozta.

Hasonló útjavítás van folyamatban 
a Nagymező utcában, a CBA mögötti 
parkolónál.

Folytatódhat a parkolófestés
Egy évtized után Alsóvároson is újra 
felfestésre kerültek a parkolókban az 
elválasztó útburkolati jelek. Körze-
temben idén a Damjanich és a Rácz 
Pál utcában, valamint a Csányi körúti 
tízemeletesek parkolóiban festettek a 
szakemberek. Célom, hogy 2022-ben 
a Kötő utcai parkolókban, valamint a 
Nagymező utca főút felőli végénél (a 
kisposta közelében), valamint a CBA 
mögött, az óvoda bejárata felé eső 
parkolóhelyek is felfestésre kerülje-
nek. Az útburkolati jelek eredménye-
ként szabályosabb lehet a parkolás, 
több autónak juthat hely. 

Többször fogalmaztam már meg, 
hogy a mindennapi életünket pozi-
tívan befolyásoló kisebb fejlesztések 
a legfontosabbak. Sokszor ezeknek 
az előkészítése ugyanannyi munkát, 
egyeztetést igényel mint a nagyobb 
beruházások. Így készült el a körze-
temben néhany kisebb, nagyobb fej-
lesztés.

Befejeztük a Kosdi úti körforga-
lom gyalogátkelőit, a szükséges jár-
daszakaszok és a közvilágitás kiépíté-
sével. 

A Horgásztói utca aszfaltburkola-
tot és vízelvezetést kapott. Ilyen típusú 
fejlesztés nem volt az elmúlt 10 évben 
Vácon. 

Csendesrét-Kastélyliget buszmegálló 
szolár lámpatestekkel lett megvilágítva. 

A Vám utcában a parkolókat javí-
tottuk és felfestettük a beállóhelyeket. 
Stabil  kőszórást kapott a Gólyahír 
utca, a bányával történt egyeztetéseket 
követően. 

Felújításra került a Vám utcai óvoda 
főzőkonyhája és játszóeszközöket javí-
tottunk a Lehotka játszótéren. 

A közúttal együttműködve kialakí-
tásra került egy új forgalmi rend a 2-es 
úton a Diadal téri csomópont és a tíze-
meletes házak között, és végre megépült 
a régóta várt okoszebra is.

Lépésről lépésre közösen fejleszt-
jük városunkat, hiszen a kis ügyek a 
nagy ügyek. 

Minden váci polgárnak áldott ünnepeket 
és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok!

Fehér Zsolt (Összefogás) 
5. számú választókörzet

Kiss Zsolt (Összefogás) 
6. számú választókörzet
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Egy sarokra a városházától ültünk le 
a presszóban, és mintha több évtize-
de ismernénk egymást, rögtön a kö-
zepébe vágtunk. Sajnos most nincs 
elég hely a gyerekkor, illetve az ősök 
részletes bemutatására, pedig szinte 
egyenes az út, amin Meláth Attila 
nagy tempóban halad. 

Apai nagyapja a húszas évektől kez-
dődően a nyolcvanas évek elejéig volt 
lelkész a Dunántúlon. Sopronban, Váral-
ján, Tabon és Pécsett szolgált, a család-
ban ő volt az első, aki baptizált, megtért. 
A család 1723-ban költözött Magyaror-
szágra Elzász-Lotaringiából. Meláth Jó-
nás 53 évesen, három gyerekkel érkezett 
meg Gyűrűfűre, kapott háromezer tőke 
szőlőt, öt év adómentességet és 25 ezer 
darab téglát, hogy házat, ólakat és mi-

egymást építsen. Attila édesapja nem a 
papi hivatást választotta: jogász lett, a 
család akkor felköltözött Pestre, Újpes-
ten kötöttek ki.  Attila onnan ment a jogi 
egyetemre, Pécsre, ahol megbicsaklott 
a pályaív. ’83-tól 86-ig bírta, de a végé-
re már nagyon sok konfliktusa volt… 
„Bizonyos dolgokkal nem értettem egyet. Kis-
gyerekkoromban, a rokoni kapcsolatoknak 
köszönhetően nagyon sokat voltam Hollandi-

ában, Dániában, Ausztriában, Németország-
ban, Franciaországban, nem láttam azt, hogy 
rothadna a kapitalizmus. Az egyik előadáson, 
amikor megint szóba került, hogy rothad a 
Nyugat, megjegyeztem, lehet, hogy rohad, de 
marha jó illata van, az is biztos. Utána be-
hívtak a dékáni hivatalba… Máskor, három 
ezredessel vizsgáztam, nekik is megírtam a 
tételeket, ők ötöst kaptak, én kettest… Az 
is jellemző a korszakra, 1984-ben én voltam 
az egyetlen, aki felállt és megkérdezte, miért 
nem megyünk ki az olimpiára, Los Angeles-
be? Semmi bajunk nem lesz. A románok ki-
mentek és nyertek 36 aranyérmet… Persze ez 
volt a szovjet tömb bosszúja, azért, mert négy 
évvel korábban nem mentek el Moszkvába az 
amerikaiak. Sajnáltam a sportolókat, akiket 
személyesen ismertem, és tudtam, hogy miről 
maradnak le.” 

Egyre nyilvánvalóbb lett, nem lesz 
jogász, annak ellenére sem, hogy már 
csak egy éve volt hátra az egyetemből. 
Kimaradt. Akkor még jelentkezett a Ze-
neakadémiára, de abból se lett semmi. 
Az ifjúkori útkeresés és útvesztés bi-
zonytalanságából egy „véletlen” segítette 
ki. Egy kiváló teológus szolgált abban a 
templomban, ahova már gyerekkora óta 
járt, és ’87 elején ő mondta neki: „Attila 

Meláth Attila baptista lelkész: 
én azt bírom Jézusban…

olyan sok érték van benned, bejártad a fél vilá-
got, ne kallódj el. Vívódtam, mert tudtam, fel 
kell hagynom a korábbi életmóddal, ha bármi-
lyen papi szakot választok. Nagy visszhangja 
is volt, amikor híre ment: képzeljétek a Meláth 
Attilát! felvették! a baptista! teológiára!?!

(Magyarországon körülbelül 20 
ezer tagja van a baptista egyháznak, 
de több iskolájuk van, mint az evan-
gélikus egyháznak. Világviszonylat-
ban a Római katolikus Egyház után 
a Baptista Egyháznak van a legtöbb 
tagja, megközelítően 200 millió. 
Amerikában van 27 nagy baptista 
szövetség. De Nigériában, Brazíliá-
ban, Kenyában, nagyon-nagyon sok 
baptista van. Afrikában több baptista 
van, mint Amerikában. 33 tagja volt 
a baptista gyülekezetnek a városban, 
amikor Vácra jött a lelkész, most 380 
ember tartozik a közösséghez, aki 
nem mind tag, de hozzájuk tartozik.)

Szabad államban szabad egyház – szól 
a tömör válasz a kérdésre: Mi az, amiben a 
mindennapok kihívásaira a baptisták válasza 
a legjobb ön szerint? „Az elkötelezettség embe-
rek közötti egyenlőségben. Ahogy az ókorban 
sem számított, hogy Filemon egy rabszolgatartó 
úr, Onezimosz az ő szolgája, az Úrvacsorát 
ugyanúgy megkapta mind a kettő. Mindenki-
nek ugyanannyi joga volt. Mi ezt a mintát kö-
vetjük.”  A baptistáknak legalább ilyen fontos 
a Jeremiástól származtatott útmutatás: „Töre-
kedjetek a város jólétéért. Ez az ideánk – teszi 
hozzá Meláth Attila. Ne szegregációban élje-
tek, ne behúzódjatok, hanem műveljétek a gye-
rekeiteket, tanítsátok zenére, próbáljátok meg, 
hogy a bíróságokon, a kórházakban, az isko-
lákban magas pozíciókba kerüljenek, annak 
köszönhetően, hogy tudnak is, és szeretnek is 
cselekedni a városért.” 

Valahonnét ismerős ez a bölcsesség, 
de fegyelmezetten nem hozom szóba, 
nehogy elágazzon egy vakvágányra a 
beszélgetés. Inkább vegyük a tényeket: 
Vácott 880 családot támogatnak. (Egy 
se baptista közülük.) Ők azt vallják, 
mint hallom Attilától: „Krisztus legkeve-
sebbet a templomban volt. Ő az utcán volt. 
Az emberek között volt. Krisztus odament a 
dongához, a csonkához, de ezt egy zsidó rabbi 
nem tehette meg. Én azt bírom Jézusban, hogy 
ő egy olyan ember volt, aki azt a három és 
fél évet, amit Emberfiaként vagy messiásként 
szolgált, azt nagyon aktívan, feladatorientál-
tan végezte. Hogy ez most ötezer ember meg-
vendégelése, vagy a tíz leprás meggyógyítása az 
hitbéli kérdés, de ezek a dolgok nyílván meg-
történhettek. Az lenne a jézusi tanítás, hogy 
te is viselkedhetsz úgy, mint Jézus, segíthetsz 
a városodnak, segíthetsz az embereknek. 
Ahogy az ige is szól, szeresd felebarátodat, 
mint tenmagadat. Az én felfogásom szerint 
és ezt tanítom a gyülekezetben, addig, amíg a 



Váci Hírnök                                                                           15

felebarát elfogadja a segítséget, addig segítsünk.
Ha megkér egy kollégium, hogy ki kellene 

meszelni, és úgy látom, hogy tényleg rájuk férne 
egy meszelés, akkor odamegy a húsz fős csa-
patunk, van köztük festő is, és kimeszeljük a 
kollégiumot - ingyen. Ha azt mondják, túl sok 
gyerek csavarog az utcákon, lézeng nyaranta, 
akkor csinálunk gyerektábort. Mi csináljuk 
Magyarország legnagyobb ingyenes gyerektábo-
rát. 360 gyerek van 2002 óta, minden nyáron. 
Emellett folyt a templomépítés, ami nagy anyagi 
és fizikai erőt kötött le. Azt is mondtuk, nem 
azért csináljuk a gyerektábort, hogy hozzánk 
járjanak, hanem azért, mert szükség van rá, 
és mi tudunk segíteni. De, akik nyolc évig ott 
lesznek a táborban azok ránk tisztelettel fog-
nak tekinteni. Utcán, bevásárló központban 
fiatalok köszönnek: Szia, Attila, tudod én is 
Mosoly hetes voltam... (A tábor neve: Mo-
soly hét)

Támogatják a kórházat, ahhoz közel 
van a templomuk. Két és fél millió forin-
tért vettek függönyöket, és fel is tették. 
(Hogy ne égjenek meg a kórtermekben 
a betegek májustól októberig…)

Azt mondták korábbi városi baloldali 
politikusok önről: Attila azért vagy hite-
les, mert nagyon sok adományt gyűjtesz, 
de nem te gazdagodtál meg abból. Való-
ban egy 2003-as Daewooval járok. 

172 millió forintba került a templom, 
amiből kb. 6 millió forint jött csak külső 
forrásból. A többi az adományokból, az 
1 százalékból. És közben 23–an költöztek 
minimum egy szobával nagyobb lakásba, és 
49-en cseréltek kocsit. Akik adományokat 
adtak, azok nem gatyásodtak le. Óriási anya-
gi áldozatokat hoztak a templom javára, és 
azt mindenki a sajátjának tekinti. Úgy te-
kintünk erre, mint egy nagy csodára – teszi 
hozzá.  

Én a nyitottság híve vagyok és a gyüleke-
zetünk is nagyon befogadó. Meghívtuk a gim-

náziumi kórusokat, a zeneiskola fuvolistái is 
többször felléptek a karácsonyi koncerten, a 
Váci Civitas Szimfonikus Zenekart is több-
ször elfogadta a meghívásunk, legutóbb októ-
ber végén, és szívesen jönnek, talán azért is, 
mert Vácott a miénk a legjobb akusztikájú 
templom. 

Együttműködnek a Pest megyei ren-
dőrkapitányság bűnmegelőzési osztá-
lyával, „Mert ők is üldözik a bűnt és én is.” 
Közösen szervezik az idősek akadémi-
áját a nyugdíjas kluboknak. Eljönnek a 
templomba, mert itt van szép terem. A 
rendőrök beszélnek az unokázós csa-
lásról, és utána én is mondok néhány 
szót aktuális dolgokról. Ezt nem csak 
Vácon csinálják. A főkapitány hozzá-
járult, hogy Pest megye 13 városában 
csinálhatják. Budaörsön 75 százalékkal 
esett vissza egyik évről a másikra az 
idősek kárára elkövetett bűncselekmé-
nyek száma a rendezvényeik nyomán. 

„Ez egy szórakoztató műsor, amiben vannak 
színészek, aztán én és aztán a rendőrök. Du-
nakeszin 400-an is eljönnek el."

Mikor lesz elégedett? – ez már az 
utolsó kérdés. „Vannak céljaim: szeretném, 
ha a Coviddal folytatott küzdelemből győzte-
sen jönnénk ki, de úgy kalkulálok, hogy ez a 
küzdelem még eltart két három évig… Egy 
baptista gyülekezetnek arra kell törekednie, 
hogy újabb és újabb ötletei legyenek, mint pél-
dául az angol tábor, ifi tábor, gyerektábor, 
mint az idősek akadémiája vagy, hogy az 
internet veszélyeire hívjuk fel a fiatalok figyel-
mét.„

Attila a lelkemre kötötte, azt min-
denképpen meg kell írnom: „Minden 
ilyen típusú férfi mellett van egy rendkívüli 
feleség, akinek a tűrőképessége, szeretete áll-
hatatossága nélkül sehol se lennénk. Hálás 
vagyok Istennek, hogy az én társam, Kati egy 
ilyen rendkívüli feleség.” 

Vicsek Ferenc

A váci családsegítő helyi szinten 
emblematikusnak számító dolgozója 
az intézményben eltöltött 21 év után 
nyugdíjba vonult. Ebből az alkalom-
ból kollégái búcsúztatták, a jó hangu-
latú ünnepségen, az önkormányzatot 
Inotay Gergely alpolgármester és 
Tótváradi-Nagy Bence képviselte.

Győri Pálné 2000 decemberétől 
dolgozott az intézményben, az ese-
ményen elhangzott méltató szavak-
ból kiderült, hogy kollégái mindig 
számíthattak az évtizedek alatt felhal-
mozott szakértelmére és segítségére, 
akárcsak a családok.

Boldog, családja körében töltött  
nyugdíjas éveket kívánunk Győri Pál-
né, Marika néninek az elkövetkező 
évekre!

Eszes Ádám

Tanácsokért még visszavárják 
a családsegítőhöz a friss 
nyugdíjas Marika nénit
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Vác Város Szociális Munkáért ki-
tüntetést kapott Németh Beatrix, a 
Hajléktalanok Átmeneti Szállása, 
Nappali Melegedője és Éjjeli Mene-
dékhelye szociális munkatársa.

Segíteni nagyon nehéz. Különösen 
akkor, ha olyan embereknek kell el-
nyerni a bizalmát, akik már régóta nem 
bíznak senkiben. Olyanokét, akik több-
ször csalódtak, mert nem fogadták el 
őket olyannak, amilyenek, mert esetleg 
tényleg gyengék voltak, olyanokét, akik 
esetleg a szó szoros értelmében nem 
szerencsések, durvábban: szerencsét-
lenek. Olyanokét, akik nem voltak elég 
erősek akkor, amikor kudarcot vallottak, 
és nem tudták kihúzni önmagukat ab-
ból a csapdából, amibe keveredtek, vagy 
amikor rossz választ adtak a saját prob-
lémájuk megoldására, vagy rossz mintát 
követtek, és például alkoholisták lettek, 
amiből egyedül már biztos nem találnak 
ki, és már nem viselik el, ha ezt felhány-
torgatják nekik. 

Segíteni nagyon nehéz, de van, aki ép-
pen ennek ellenére, vagy éppen ezért vá-
lasztja hivatásául azt, hogy segítsen azo-
kon, akik e segítség nélkül valószínűleg 
teljesen elvesznének. Németh Beatrix 
már 26 éves volt, amikor úgy érezte, neki 
a segítés a küldetése, ennek a hivatásnak 
fog élni. Munka mellett járta az iskolá-
kat, szerzett végzettséget, szakképzett-
séget, a célja érdekében, hogy segíthes-
sen a társadalom perifériájára sodródott 
embereknek a mindennapok terheinek 
elviselésében.

„A szociális érzékenységet édesanyámtól 
örököltem, ő tanított minket arra, hogy amink 
van, azt ne tekintsük természetesnek, mert 
rengeteg szerencse kell ahhoz, hogy jól alakul-

janak egy ember dolgai, és ne forduljunk el 
azoktól, akik nem tudtak megkapaszkodni, 
akiknek esetleg nem sikerült felülkerekedniük 
a kudarcaikon.”

Arra keresem a választ, honnan merít 
erőt a mindennapi újrakezdéshez. Mert 
úgy képzelem, hogy naponta szembesül 
a messziről többnyire reménytelennek 
látszó sorsokkal. „Gyakran gondolok arra, 
hogy nem mindenkinek volt olyan szerencsés a 
gyerekkora, mint nekem, nem volt olyan tá-
mogató nevelése, mint nekünk, vagy, mint a 
gyermekek többségének, akik nem leshettek 
el otthon, nem örököltek megküzdési straté-
giákat, de ezért nem lehet azokat hibáztatni, 
akikkel nem bánt kegyesen a sors.”  Aztán 
arról is beszélgettünk, hogy hol hibáz-
nak azok, akik könnyen mondanak íté-
letet a bajba került embertársaik felett.  
Németh Beatrix szerint: „Sokan csak azt 
nézik, hogy éppen hol tart, aki valamiért most 
valóban elesettnek látszik. De az út a fontos, 
amit megtett, azóta, hogy belátta segítségre 
szorul. Meg kell hallani a szavukat, amikor 
azt mondják: próbálj meg az én cipőmben 
járni.” Azt kell megérteni, hogy ezek az 
emberek már nagyon sok trauma után 
vannak, és eddig nem voltak sikeresek a 
menekülési útjaik – teszi hozzá Németh 
Beatrix, akit arról is faggattam, hogy 
mit tekint a munkájában sikernek. Azt 
is megkockáztattam, mennyire viselik 
meg a kudarcok, azt látva, hogy minden 
igyekezete ellenére sincs foganatja a ta-
nácsainak. 

„Már az is siker, ha megtisztel a bizalmá-
val, aki bejön hozzánk. Mert akkor elindul-
hatunk az úton, ami akár jó irányba is for-
dulhat. Ha valaki folyton csak azt hallja, hogy 
miért nem vagy erős, amikor ő is tudja, hogy 
nem erős, az nem segítséget kap, ha szembesítik 

a saját hibáival, hanem éppen fordítva, lejjebb 
nyomják abban a gödörben, ahonnan eddig sem 
tudott kijönni a saját erejéből. Ha valaki vég-
re nem dorgálást, nem bántást kap azokért a 
dolgaiért, amikért akár jogos is lehetne a kiok-
tatás, akkor kezdhet el felfelé kapaszkodni.”

Mondhatnám nehéz szakma ez, de hi-
szen mindannyian ezt tesszük a saját ki-
választottainkkal. Megbocsájtunk nekik, 
segítünk nekik, mert hozzánk tartoznak, 
mert kötelességünknek érezzük, hiszen 
ők részben mi vagyunk. Gyermekeink 
családtagjaink, barátaink. Akinek pedig 
a segítés a hivatása, az annak áll a szol-
gálatában, aki erre rászorult, legyen az 
bárki, amúgy számára korábban teljesen 
idegen. Németh Beatrix a sikert abban 
méri, hogy sikerül-e elhitetni azokkal 
az emberekkel, akik betérnek hozzájuk, 
akik tőlük kérnek segítséget, hogy nem 
reménytelen a helyzetük. Ahogy hallga-
tom Németh Beatrix szavait, még az is 
eszembe jut, lényegében alig különbözik 
ez a terápia attól, amiért a gazdagabbak, 
másféle problémákkal küszködők tíze-
zer forintot fizetnek óránként a pszicho-
lógusnak. Meghallgatja őket, talán nem 
is tesz mást, csak hagyja, hogy a páciens 
elhiggye magának, ki tud kecmeregni a 
csapdából, amit lehet, hogy ne is kéne 
csapdának látnia. Bizonyára nem analóg 
helyzetekről van szó, de azért izgalmas a 
párhuzam. Az biztos, a legkevesebb egy 
ilyen kitüntetés, amivel a közösség leró-
hatja a háláját, hogy van, aki helyettük 
végzi ilyen alázatosan ezt a munkát. 

Németh Beatrix, nem rejti véka alá, 
van, amikor nem könnyű bejönni, mert 
fáradt, mert neki sem egyforma a kedve 
mindennap. Van, amikor a segítő sincs 
topon, de ezt nem érzékeltetheti a mun-
kahelyén, akkor a családból hozott szor-
galma segíti át ezeken a kritikus órákon, 
mert nagyon szeret dolgozni, és náluk 
az volt a fontos otthon, hogy a munka 
legyen pontosan és becsületesen elvé-
gezve. Ebben folyamatos igazolást kap 
a munkahelyén is, mert a legkisebb sike-
rélmény is óriási szárnyakat ad.

Beszélgettünk arról is, hogy lényegé-
ben mindenkinek tudnak helyet biztosí-
tani, aki hajlandó együttműködni, vagyis 
elfogadja a minimális követelményeket, 
a tisztasági normákat, az átoltottsági iga-
zolást. Persze vannak olyanok, akiknek 
már ez sem megy… Ezért tartja fontos-
nak: 

„Először arról kell meggyőzni őket, hogy 
van kiút, hogy bízzon abban, ha megteszi, 
amit kell, akkor neki is sikerülhet, mert saj-
nos sokan vannak, akik azt gondolják, nekik 
semmi esélyük arra, hogy kikerüljenek a jelen-
legi helyzetükből.”

Vicsek Ferenc

Németh Beatrix portré 
Már az is siker, ha 

megtisztel a bizalmával 
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Tájékoztató
Vác Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete az alábbi településrendezési eszközt 
érintő módosítás elindításáról határozott: a 
2. sz főút elkerülő útjának Deres utca és 
Toperini Ipari park határáig tartó nyomvo-
nalszakasz módosítása.

A módosítás munkaközi szakaszában 
várjuk a partnerségi észrevételeket.

A 2021. évi XCIX. törvény 157. § (1) c) 
pontja alapján a munkaközi tájékoztatás la-
kossági fóruma elektronikus úton történik.

Kérjük, hogy észrevételeiket, javasla-
taikat a Főépítészi Osztályra juttassák el 
elektronikus úton (foepitesz@varoshaza.
vac.hu) vagy postán (2600 Vác, Március 
15. tér 11. – Főépítészi Osztály) legkésőbb 
2021. 12. 21.-ig.

Az egyeztetési dokumentum elérhető a: 
https://www.vac.hu/vac/dok_hesz.html 
oldalon a „Településrendezési eszközök 
módosítása” nevű mappában.

Taskovics Andrea
mb. főépítész

Idén helyszínek tekintetében is színes 
a váci advent: a színház, a művelődé-
si ház téli programjai mellett a főtéren 
szabadtéri rendezvények és vásár várja 
az érdeklődőket, újdonságként pedig 
újra megnyílt a nagyközönség előtt a 
Curia épülete, ahol karácsonyi kiállítást 
láthatnak a betérők, valamint jótékony-
kodni is lehet a Jószomszéd Hálózaton 
keresztül. Ebbe a gazdag kínálatba kap-
csolódott be a Madách Imre Művelődé-
si Központ új tagintézménye is: a Sajdik 
Gyűjteménynek is otthont adó Pannó-
nia Házban már november vége óta 
zajlik a Váci Art Advent rendezvényso-
rozat. 

A különleges hangulatú, patinás épü-
letben váci és Vác környéki művészek 
biztosítanak kikapcsolódási lehetőséget 
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. A 
programsorozat bevezetőjében, decem-
ber 3-án zajlott le a Sajdik Gyűjtemény 
első alkotói pályázatának, a Váci Sztorik 
címet viselő felhívásnak az eredmény-

hirdetése. Közel 80 pályaművet értékelt 
a szakmai zsűri, és az is kiderült, hogy 
januárban az alkotásokból kiállítást ren-
deznek be az emeleti színházteremben.  
December 4-én az Aranyalma Páros 
(képünkön) táncoltatta meg az ovisokat 
és kisiskolásokat, 18-án délután 3 órától 
pedig a Katáng együttes hangolja majd 
az ünnepre a családokat karácsonyi kon-
certjével. December 11-én, szombaton 
este 6 órától a jazz, musical, madrigál 
és gospel zenét játszó Hortus Musicus 
énekegyüttes ad ünnepi koncertet a 
Pannónia Házban. 

A december eleji kínálatban szerepelt 
Pálinkás Gergely és új zenekara, decem-
ber 12-én este pedig egy újabb virtuóz 
csapat áll színpadra: az improvizációk-
tól sem visszariadó Őri Kiss Botond 
Trió. A Sajdik Gyűjtemény további új-
donságokkal is készült adventre: a kiállí-
tótérben két időszaki mini-tárlat látható: 
egyrészt egy válogatás kerül közszemlé-
re a Kossuth- és Munkácsy díjas alkotó 

téli képeiből, másrészt Vertel Andrea 
gödi keramikusművész, a Pannónia Ház 
udvarában látható Tündérkert alkotója 
mutatja meg friss munkáit. 

Az ünnepi várakozás heteiben a Saj-
dik Gyűjtemény múzeumpedagógusai 
több alkalommal várják a gyerekeket 
kézműveskedésre: december 12-én ké-
peslapokat, 18-án pedig karácsonyfa-
díszeket gyárthatnak a szorgos kezek. 
Bálint Brigitta és Ferenczi Adrienn egy 
téli nyomozós játékot is összeállítottak, 
amellyel a gyerekek játszva ismerhetik 
meg Sajdik Ferenc kedves, derűs képe-
it, figuráit. A nyomozásba legközelebb 
december 12-én 10-13 óra között lehet 
bekapcsolódni. A múzeumi belépőt vál-
tók továbbá ingyenes tárlatvezetéseken 
is részt vehetnek ugyanezen a napon. 

December 17-én Bardócz L. Csaba 
egyedi és megismételhetetlen dalkölte-
ményeiből válogat. A Pillanatragasztó 
címet viselő esten szerelmes és szelle-
mes dalait szedi csokorba a szerző. 

A programsorozat záró napján, de-
cember 18-án Tasi Kati írónő adja elő 
egyedi szöveg- és látványvilágú papír-
színház meseelőadását, melynek címe: 
Vízcsepp karácsonya. A Pannónia Ház 
Váci Art Advent rendezvényét a lelki 
elmélyülést segítő, Kölcsönkapott szár-
nyak című szerzői est zárja a Váci Köl-
tők Baráti Társaságának előadásában. 
Vár mindenkit szeretettel a Pannónia 
Ház és a váci Sajdik Gyűjtemény!

Michalik Judit
Fotó: Mester Bori

Főtéri programok: javában 
zajlik a Váci Art Advent a 

Pannónia Házban
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A váci önkormányzat Emberi Kap-
csolatok Bizottsága átruházott hatás-
körében úgy döntött, hogy ebben az 
esztendőben a „Vác Város Sportjáért” 
kitüntetést az idén három utánpótlás 
világversenyen is aranyérmes kajakos, 

SELLYEI CSANÁD (Váci Kajak Kenu 
SE, edzője: László Csaba) és az immár 
serdülő, ifjúsági és junior kontinens-
bajnok kézilabdázó, BUKOVSZKY 
ANNA (Váci NKSE, edzője: Ottó Ka-
talin) érdemelte ki. 

Az elmúlt sorozathoz hasonlóan a 
2021/2022-es kiírásban is szereplője lesz 
a második számú európai női kézilab-
da kupasorozat csoportkörének a Váci 
NKSE.

A váciak a mostani selejtezők har-
madik fordulójában kapcsolódtak be a 
küzdelmekbe. Riválisa az odavisszavágós 
párharcban a német pontvadászat közép-
csapata, a HSG Blomberg-Lippe volt. Az 
első mérkőzésre hazai környezetben ke-
rült sor. Ezen csapatunk egy halvány pro-
duktumú első játékrészt (14-14) követően 
32-27-es győzelmet aratott. A VNKSE 
vezére ezen a találkozón a világbajnok-
ságra szereplő válogatott keretében is 
helyet kapó Kácsor Gréta volt, aki 9 gólt 
szerzett.

A visszavágót Lemgoban rendezték. 
Az ötgólos előny birtokában a váciak nem 
siettették a játékot. A szünetben most is 
döntetlen, 10-10 volt az állás. A folytatás-
ban hamar jelentős előnyt harcoltak ki a 
mieink a végül 24-24es döntetlent értek 
el, bejutva ezzel a csoportkörbe.

Ezt majd januárban és februárban 

rendezik meg és az első két együttes jut 
a legjobb nyolc közé. A sorsolás szerint a 
váciak ellenfelei: Viborg (dán), Valcea (ro-
mán) és Chambray (francia).

A bajnokságban a decemberi világ-
bajnokság miatti szünetig a VNKSE 9 
mérkőzést játszott le. Ezek közül öt al-
kalommal győztesen, míg négyszer vesz-
tesen hagyta el a pályát. A megszerzett 
10 ponttal a 14 csapatos mezőnyben az 
5. helyen várja az együttes a folytatást. Ez 
a tervek szerint december 29-én szerdán 
este hatkor lesz a váci sportcsarnokban 
a budaörsiek ellen. A Magyar Kupa leg-
jobb nyolc csapata közé jutásért a mieink 
január 26-án az NB I/B-s Kozármisleny 
otthonában játszanak. 

A váci klub időközben azt is be-
jelentette, hogy az élvonalbeli felnőtt 
csapat vezetőedzője a következő bajnok-
ságtól Herbert Gábor lesz. A mostani 
vezetőedző, Ottó Katalin a továbbiak-
ban újra a klub utánpótlás nevelésében 
közreműködik. 

Kieső helyeken 
bukdácsolva

Lezajlott a harmadosztályú labdarúgó baj-
nokság Közép csoportjában a 2021/2022-
es pontvadászat idei évre tervezett 20 for-
dulója. A váciak tavaszról december 5-re 
előrehozott bajnokiját a váci stadion pályá-
jának alkalmatlansága miatt – az előző éjjel 
lehullott pár centis hó letakarítását el sem 
kezdték… – elhalasztották. A 20 csapatos 
mezőnyben – az elmúlt pontvadászathoz 
hasonlóan – ezúttal is roppant szerény tel-
jesítményt nyújtott a Csank-gárda és végig 
a kieséstől veszélyeztetett zónában volt a 
tabellán. A Vác FC 4 alkalommal tudott 
nyerni, 5 alkalommal döntetlenre végzett 
és 10 vereséget szenvedett. 23 szerzett gól-
jára az ellenfelek 37 találattal válaszoltak. 
Az így összegyűjtött 17 ponttal a mieink 
a már bennmaradó 16. helyen várhatják a 
február közepi folytatást. 

Ifjú tehetségek elismerése
Fotó: Fehér Viktor

Ismét a csoportkörben

Sporteredmények
KÉZILABDA

NB I, nők:
Váci NKSE – Győr 31-37

Váci NKSE – Szombathely 33-22
EHL, 3. forduló:

Váci NKSE – Blomberg 
32-27 és 24-24

NB II, nők – Észak:
DKA Vác – Göd 40-34

DKA Vác – Óbuda 25-30
Szentendre – DKA Vác 35-24

Magyar Kupa:
DKA Vác – Eger 35-38

LABDARÚGÁS
NB III – Közép:

Honvéd II – Vác FC 3-2
Vác FC – FTC II 3-3

ESMTK – Vác FC 1-1
Vác FC – Gerjen 3-0

VÍZILABDA
OB II, alapszakasz:

Váci VSE – Dunakanyar Waterpolo 5-20
Váci VSE – Budafóka 15-9
Váci VSE – Poseidon 11-6
Váci VSE – ESMTK 18-11

ASZTALITENISZ
NB II – Észak-Kelet

Gödöllő – Váci Reménység 11:7
Váci Reménység – Ózd 10:8
Váci Reménység – Eger 9:9
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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
mail:   alpolgarmester2@varoshaza.vac.hu

FERJANCSICS LÁSZLÓ
(Összefogás Vácért)

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

Telefonszám: 06-27/315-534

Jegyzői elérhetőség
DR. ZSIDEL SZILVIA

JEGYZŐ
Telefonszám: 06-27/314-130

Önkormányzati képviselők
KÁSZONYI KÁROLY

(Összefogás  Vácért) - 1. sz.  választókerület
Telefonszám: 06-30/294-2645

JESS KINGA
(Összefogás  Vácért) - 2. sz.  választókerület 

Telefonszám:  06-30/198-3878
FEHÉR ZSOLT

(Összefogás Vácért) - 5. sz. választókerület 
Telefonszám: 06-70/392-0009
MOKÁNSZKY ZOLTÁN

(Fidesz-KDNP) - 7. sz.  választókerület  
Telefonszám: 06-30/360-6303

TÓTVÁRADI-NAGY BENCE
(Összefogás Vácért) - 8. sz.  választókerület

Telefonszám:  06-70/445-1162
MOLNÁR NÁNDOR

(Összefogás Vácért) - 9. sz.  választókerület
Telefonszám: 06-30/240-8328
ROZMARING SÁNDOR

(Összefogás  Vácért) - 10. sz.  választókerület
TeleFONSZÁM:  06-30/773-9910

CSEREKLYE KÁROLY
(Vác Városért Választási Egyesület)

Telefonszám:  06-30/648-1162
DR.  MANNINGER PÉTER

(Fidesz-KDNP)
Telefonszám:  06-30/844-3212

PETŐ CSILLA
(Fidesz-KDNP)

Telefonszám:  06-70/255-6263
PETŐ TIBOR
(Fidesz-KDNP)

Telefonszám: 06-30/363-0840

Ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban
Hétfő: 14:00 - 18:00 óráig

Szerda: 8:00 - 12:00 óráig és 13:00 - 16:00 óráig
Ebédidő: 12:30 - 13:00 között minden nap

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.; Kor-
mányablak 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

Fogadóórák
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Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyvi hírek
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A - Deákvári Gyógyszertár: Vác, Deákvári főtér 30., 06 - 27/510-805; 
B - Központi Gyógyszertár: Vác, dr. Csányi L. krt. 46., 06-27/501-630; 
C - Vácz Remete Gyógyszertár: Vác, Magyar u. 3., 06-27/305-997; 
D - Gyöngyvirág Gyógyszertár: Vác, Széchenyi u. 3., 06-27/303-343; 
E - Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár: Vác, Papp Béla u. 10., 06-27/306-190; 
F - Váci Levendula Gyógyszertár: Vác, Sas u. 1/a., 06-27/301-367; 
G - Benu Gyógyszertár Vác:  Vác, Zrinyi u. 9., 06-27/501-385; 
H - Fekete Kígyó Gyógyszertár: Vác, Széchenyi u. 37., 06-27/312-338; 
I - Alsóvárosi Gyógyszertár: Vác, Zöldfa u. 25., 06-27/311-157 

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

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

HÁZIORVOSOK:
DR. BAKSA GYÖRGY 

(Deákvári főtér 29., 06-27/302-772, 06-70/289-3424)
DR. BÁNHIDI PÉTER 

(Flórián u. 26., 06-27/300-420, 06-30/951-7237)
DR. BÉRES GÁBOR 

(Deákvári főút 13., 06-27/313-600,  06-30/276-1266)
DR. FERENCZI NÓRA 

(Földváry tér 15., 06-27/412-847, 06-30/379-3438)
DR. FÜREDI GYULA 

(Vám u. 5., 06-27/316-525, 06-30/746-7285)
DR. HAJMER VIKTÓRIA 

(Kakukk u. 2., 06-27/316-870, 06-20/396-1376)
DR. HIRLING ANDRÁS 

(Flórián u. 26., 06-27/311-583, 06-20/943-6671)
DR. KISS LAJOS 

(Deákvári főtér 29., 06-27/303-169, 06-70/211-3399)
DR. KISS PÉTER 

(Kodály Zoltán u. 3., 06-27/301-199)
DR. MANNINGER PÉTER 

(Csányi László krt. 47., 06-27/306-090, 06-30/954-4797)
DR. ÖRDÖGH EMESE 

(Vám u. 5., 06-27/310-041, 06-30/574-0361)
DR. SZŰCS BARNABÁS LAJOS 

(Zrínyi u. 9., 06-27/315-478, 06-20/332-8639)
DR. VIRÁG LAURA 

(Deákvári főtér 29., 06-27/412-821, 06-30/836-8810)

GYERMEKORVOSOK:
LEHOTKÁNÉ DR. KŐVÁRI ZITA 

(Flórián utca 26., 06-27/310-709, 06-30/211-8695)
DR. RUZSA MÁRIA 

(Deákvári főtér 29., 06-27/412-545, 06-70/701-5980)
DR. MARTON ANITA 

(Deákvári főtér 29., 06-27/314-385, 06-70/632-2428)
DR. MONOSTORI KLÁRA 

(Vám u 5., 06-27/306-845, 06-20/583-3059)
DR. SOLTÉSZ ANDREA 

(Zrínyi u. 9., 06-27/316-871, 06-30/954-3885)
DR. HUSZÁGH HEDVIG

(Vác, Deákvári fõút 7., 06-27/302-502, 06-30/950-7488)

FOGORVOSOK:
DR. BEA IMRE 

(Deákvári főtér 29., 06-27/307-094)
DR. KLÉNER VIKTÓRIA 
(Kodály út 3., 06-27/315-068)

DR. MÁTAI SÁNDOR GÁBOR 
(Kodály út 3., 06-27/312- 952)

DR. MOLNÁR CSILLA 
(Földváry tér 15., 06-27/301-471)
DR. TEJEDA TAMÁS MÁRK 
(Földváry tér 15., 06-27/311-386)

DR. TÓTH ZSUZSANNA MARGIT 
(Zrínyi u. 9., 06-27/302-721)
DR. ULLMANN KLÁRA 

(Zrínyi u. 9., 06-27/310-031, 06-20-566-3446)
DR. ZEINALI EHSAN 

(Deákvári főtér 29., 06-27/307-093)

KÖTELEZŐ AZ  ELŐZETES 
IDŐPONTEGYEZTETÉS  A HÁZIORVOSI, 

GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI 
RENDELŐBE ÉRKEZÉS ELŐTT!

Maszk viselése a rendelőben kötelező!

Vácon született váci lakosok:
Békefi Alfréd Norbert és Major Adina Hilda gyermeke: Letti Karina, Számel 
Péter és Fodor Emese gyermeke: Zara Hédi, Zóka  Krisztián  és  Balogh 
Anikó gyermeke: Krisztián, Kováts Gergely Ferenc és Takács Erika gyer-
meke: Lenke, Pintér Emil Bence és Fehér Vivien gyermeke: Panka, Gyetven 
Péter és Holecz Zsófia gyermeke: Zekő Péter, Szabó Viktor és Csonka Ildikó 
gyermeke: Lídia Flóra, Pomázi Barnabás és Nemes Noémi gyermeke: Káleb, 
Petrovics Bendegúz Gábor és Tóth Bernadett Brigitta gyermeke: Konrád, 
Talpas Norbert és Varga Dóra gyermeke: Panna, Hegedűs Árpád és Viczián 
Kitti gyermeke: Áron, Csámpai Dezső és Rusznák Edina gyermeke: Ben-
ett, Bosánszki Ervin és Bagyinszki Andrea gyermeke: Ákos, Imre Zoltán 
és Vincze Alexandra gyermeke: Krisztián, Nyiri Szabolcs és Kovalcsik An-
namária gyermeke: Barnabás, Hidi László és Pinte Melinda gyermeke: Panka 
Gyöngyi, Tar István Norbert és Csernus Szilvia gyermekei: Alex Dániel és 
Dorina Léna, Horváth István és Sztojka Verona gyermeke: Dániel, Pál Gá-
bor és Kajtár Alexandra gyermeke: Zsombor, Szabó Cseke Mózes és Kozma 
Bettina gyermeke: Zengő Borsika, Csordás Gergely és Hankó Vivien Adri-
enn gyermeke: Levente.

Házasságot kötött váciak:
Boskó István Attila és Schenk Alexandra, Lengyel Tamás és Kreskai Anita, 
Kékesi Zoltán és Balog Kitti, Csorba László István és Tóth Martina Berna-
dett, Báron Tamás Géza és Hosszú Petra Ágnes, Kanalas László és Hajdu 
Viktória, Sötét Attila és Kaba Noémi, Ligeti Tamás és Tóbiás Lilla Anita, 
Imre László és Vég Klaudia, Mázló Péter és Holtner Henrietta Szabó László 
Attila és Nagy Orsolya Katalin, Tótiván Máté és Vereb Tímea Teréz, Kocsis 
Attila és Kripli Ágnes.

Elhunyt váciak: 
Az elmúlt hetekben 49 váci személy hunyt el városunkban. A kegyeleti jogok 
figyelembevételével március második felétől csak azoknak az elhunytaknak az adatait kö-
zöljük, akiknél az elhunyt hozzátartozója nyilatkozatával hozzájárult a nyilvánosságra 
hozatalhoz. A többi elhunyt esetében összesített statisztikai adat közlése lehetséges csak.
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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

MEGVÁSÁROLHATÓ INGATLANOK:
Cím/hrsz: Vác, II. Rákóczi Ferenc tér 8-10. - A ép. - fsz. 1. ajtó - Alapterület: 41 m2 

Ingatlan jellege: lakás megnevezésű ingatlant.
Megtekintés: előre egyeztetett időpontban – Telefon: 27/510-107/92 mellék Simon László 

BÉRELHETŐ INGATLANOK:

Cím/hrsz: Kölcsey  Ferenc  utca  13.  4.  emelet  15.  - 4474/18/A/15  hrsz 
Alapterület: 62  m2 - Ingatlan jellege: lakás 

Cím/hrsz: Zrínyi utca 9. - 2707/1/A/19 hrsz.
Alapterület: 41 m2 -  Ingatlan jellege: iroda, Tevékenység: irodai

Cím/hrsz: Vác, Zöldfa utca 1-5. - 4520/A/1 hrsz. „volt Alsóvárosi patika” 
Alapterület: 154 m2 - Tevékenység: kereskedelem-szolgáltatás 

Cím/hrsz: Káptalan utca 3.,  (Központi Piac főépülete) 
Alapterület: 18+18+8 m2-es egyben - Ingatlan jellege: nem lakás célú helyiségek - 

Tevékenység: szolgáltatás+vendéglátás

Cím/hrsz: Földváry tér 16. - 4513/A/2 hrsz.
Alapterület: 87 m2 -  Ingatlan jellege: üzlet - Tevékenység: kereskedelem-szolgáltatás

Cím/hrsz: Március 15. tér 27. - 3099/1 hrsz.
Alapterület: 118,5 m2 - Ingatlan jellege: pince- Tevékenység: megkötés nélkül

Cím/hrsz: Naszály út Telep u. sarok – 999 hrsz.
Alapterület: 17 m2  - Ingatlan jellege: faház - Tevékenység: kereskedelem-szolgáltatás

ELADÓ

BÉRELHETŐ
INGATLANOK
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ELMARAD! Új időpont 2022. március 31.
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