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megújult a zöld ház

5. oldal

10. oldal

11. oldal

8. oldal

Kiállítás nyílt Hincz 
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Az önkormányzat 
támogatásával újulhat 
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Az éves munkatervben elfogadott nyári 
ülésszünet időtartama alatt két alkalom-
mal is rendkívüli tanácskozást tartott 
az önkormányzat képviselő-testülete. 
Szeptember 22-én viszont már soros 
ülést tartott a teljes létszámban jelenlé-
vő grémium, melynek legfontosabb tör-
ténéseit az alábbiakban foglaljuk össze.

Átszervezik a 
hulladékgazdálkodást, 

új bizottsági tagok
Első napirendi témaként a Váci Hulla-
dékgazdálkodási Kft.-vel kapcsolatos 
döntéseket hoztak. Ezek szerint

- megszűnik a váci cég alvállalkozói 
szerződése a DTkH Nonprofit Kft.-
vel;

- megtörténik a váci cég szükséges 
tőkeemelése;

- megszűnik a váci cég engedélyes 
tevékenysége, azt – a munkavállalók 
jogfolytonos átvételével – a DTkH ve-
szi át.

A grémium ezután titkos urnás sza-
vazással – a rendszerváltást követő ön-
kormányzati időszakban első alkalom-
mal – biztosította az ellenzék számára 
is, hogy minden tagja egyben szakbi-
zottsági mandátummal is rendelkezzen. 
Ennek érdekében Manninger Pétert a 
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságba, Mo-
kánszky Zoltánt az Emberi Kapcsola-
tok Bizottságába (EKB), Pető Tibort 
pedig a Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságba (GVB) választották be. A 

GVB külsős tagja lett Illyés Ágnes, az 
EKB pedig Boda János külsős taggal 
bővült.

Felelős gazdálkodás a váci
 emberek érdekében

Az I. féléves gazdálkodásról szóló be-
számoló után sorra kerülő likviditási 
jelentésből kiderült, hogy a központi 
elvonások és a kormánydöntések mi-
atti bevételkiesések ellenére – köszön-
hetően az átgondolt és takarékos gaz-
dálkodásnak – továbbra is biztosított a 
városüzemeltetési feladatok színvona-
las ellátása és a rászoruló váci emberek 
támogatása. Az idei városi költségvetés 
módosítása során így mód volt arra, 
hogy biztosítsák több városi intézmény 
zavartalan működéséhez szükséges 
pótfinanszírozást, vagy például az ille-
gális hulladékok elszállítási költségét. 
De emelni kellett a Szent István tér 
felújítására szánt összeget, a gyalogos 
átkelőhelyek kialakítására biztosított 
keretet, befejeződhet a hajléktalanszálló 
kialakítása és az alsóvárosi temető ka-
merarendszerének telepítése is. Az ezen 
célok megvalósítását biztosító módosí-
tást a négy kormánypárti képviselő nem 
támogatta szavazatával.

Megoldás az elmaradt 
fociakadémia ügyében?

Egy másik döntés szerint, amennyiben 
a Vác Városi Labdarúgó SE visszafizeti 
a volt deákvári laktanyában meg nem 

A szeptemberi testületi 
ülés döntéseiről

valósult beruházáshoz (fociakadémia 
két nagyméretű pályával) korábban 
felújítási hitelből adott 73 milliós vá-
rosi önrészt, az önkormányzat egy új 
TAO-s megállapodás esetén – az Is-
kolavárosban lévő műfüves pálya teljes 
felújításához – vállalja annak önrészét. 
Ez az összeg az MLSZ által jóváhagyott 
műszaki tartalom 30 %-a, közel 68,5 
millió forint.

A testület döntött továbbá a hatályos 
településrendezési eszközök, illetve a 
városi környezetvédelmi program felül-
vizsgálatáról, továbbá ebben az évben 
is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A nyílt ülés végén a képviselők re-
agálhattak a korábbi kérdéseikre adott 
írásbeli válaszokra, majd napirend utáni 
felszólalások és új képviselői kérdések 
következtek.

Már zárt ajtók mögött többek között 
döntöttek a megyei kitüntetésekre tör-
ténő felterjesztésekről és tájékoztatót 
hallgattak meg a Beszerzési Munkacso-
port elbírált pályázatairól.      

Tájékoztató a 
rendeletalkotásról

 
Magyarország helyi önkormányzataitól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. §-a 
alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Vác   Város    Önkormányzat    Kép-
viselő-testülete 2021.    szeptember   
22-én   az    alábbi rendeleteket  alkotta:

30/2021. (IX. 22.) rendeletalkotás -a 
váci 2866/ A/5 hrsz-ú ingatlan törzsva-
gyonból történő kivonásáról;

31/2021. (IX. 22.) rendeletalkotás -a 
váci 2856 /A/ 4 hrsz-ú ingatlan törzs-
vagyonból történő kivonásáról;

32/2021. (IX. 22.) rendeletmódosítás 
- személyes gondoskodást nyújtó szoci-
ális és gyermekjóléti ellátások igénybe-
vételéről és a fizetendő térítési díjakról 
szóló 11/2021. (II. 18.)  rendeletről;

33/ 2021. (IX. 22.) rendeletmódosí-
tás - Vác Város Önkormányzat 2021. 
évi költségvetéséről szóló 9/2021.
(II.18.)  rendeletről;

34/2021. (IX. 22.) rendeletmódosí-
tás - Vác Város Helyi Építési Szabály-
zatáról es Szabályozási tervéről szóló 
30/2017. (XI. 24.) rendeletről.

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

Vác, 2021. szeptember 22.
dr. Zsidel Szilvia.

jegyző
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Az utóbbi hetekben a váci önkormány-
zat három állandó bizottsága több ülést 
is tartott. Az alábbiakban az ezeken – 
átruházott hatáskörben – hozott fonto-
sabb döntéseket ismertetjük.

Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság (GVB)

A grémium augusztus utolsó nap-
ján úgy határozott, hogy a főtéri volt 
Kúria épületében található illemhelyet 
a Rubra Art Lounge Kft. üzemeltet-
heti.

A szeptemberi testületi ülés előké-
szítéseként a bizottság szeptember 15-
én – közel 30 napirendi pontból álló 
– négyórás ülést tartott. Ezen több 
ingatlanügyben határozott, illetve egy 
sor, hatáskörébe tartozó kérelmet is 
elbírált, továbbá közlekedésbiztonsági 
előterjesztésekről hozott döntést. A 
napirend több pontjában javaslatokat 
fogalmazott meg a plenáris ülésen tár-
gyalandó témakörökben.

Emberi Kapcsolatok Bizottsága 
(EKB)

Augusztus 27-én rendkívüli ülésén a bi-
zottság közszolgáltatási kedvezmények-
ről döntött, továbbá saját hatáskörben 
jóváhagyta a Váci Család- és Gyermek-
jóléti Központ Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, valamint a Szakmai Prog-
ramját.

A munkaterv szerint szeptember 13-
án megtartott tanácskozásán az EKB 
átruházott hatáskörben elbírálta az idei 
egészségügyi Primer Prevenciós Pályá-
zatot és több szakmai kérdésben javas-
latot fogalmazott meg a képviselő-tes-
tület felé. Személyiségügyi korlátozások 
miatt lakásügyekben már zárt ülésen 
határozott, majd átruházott hatásköré-
ben kitüntetések adományozásáról dön-
tött. Ezek szerint a „Vác Város Szociális 
Munkáért” kitüntetést Németh Beat-
rix, a Hajléktalanok Átmeneti Szállása, 
Nappali Melegedője és Éjjeli Menedék-
helye szociális munkatársa érdemelte ki. 
„Vác Város Szociális Segítő Munkáért” 

Összefoglaló a bizottságok 
munkájáról

elismerésben részesül Sósik-Veres Anita 
Katalin, a Szociális Szolgáltatások Háza 
és Váci Család- és Gyermekjóléti Köz-
ponthoz kihelyezett gazdasági csoport 
vezetője. Végül az EKB név szerinti ja-
vaslatokat tett a testületnek a megyei ki-
tüntetésekre történő felterjesztésekről.

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 
(PÜB)

Szeptember 14-én a munkatervben 
meghatározott módon soros ülést tar-
tott a grémium. Ezen elfogadták a Váci 
Városfejlesztő Kft. és a kft.-vel egységes 
szabályrendszer alapján működő gazda-
sági társaságok tevékenységéről leadott 
júniusi és júliusi beszámolókat. Elfoga-
dásra javasolták a képviselő-testületnek 
az idei első félév gazdálkodásáról és a 
költségvetési rendeletmódosításról szó-
ló előterjesztést, illetve a likviditási je-
lentést.

Szeptember 20-án a PÜB rendkívüli 
ülésen tárgyalta meg a testület elé ke-
rülő, a Vác Városi Labdarúgó SE lejárt 
határidejű szerződéseinek rendezésére 
irányuló előterjesztést és a Váci Hulla-
dékgazdálkodási Kft. tőkerendezésére 
benyújtott javaslatot – mindkettőt elfo-
gadásra javasolta a testületi tagoknak.

Összességében több, mint negyven-
millió forintos megtakarítást érhet el 
a város azzal, hogy az energia beszer-
zést az új városvezetés más alapok-
ra helyezte, mint elődjei. A jelentős 
spórolást az eredményezi, hogy más 
önkormányzatokkal összefogva köz-
beszerzéses árversenyben vett részt 

Vác, azaz nem automatikusan, az 
évek óta megszokott szolgáltatótól 
rendeli a földgázt és a villamos ener-
giát a város.

A közbeszerzést szervező, a vá-
rossal szerződésben lévő cég nemrég 
arról tájékoztatta a várost, hogy az 
idei év első félévében csak a villa-

Új alapú energiabeszerzés: 
több tízmilliót spórol Vác

mos energia árán több, mint 7 millió 
forint spórolás mutatkozik – erről 
Ferjancsics László adott tájékozta-
tást. Az alpolgármester hozzátette: 
más városok már évek óta alkalmaz-
zák ezt a megtakarítást eredményező 
beszerzési módot, amelyhez az új 
városvezetés amint lehetett, rögtön 
csatlakozott.

Korábban hírt adtunk róla, hogy 
a költségtakarékosság jegyében az 
önkormányzati cégek, intézmények 
új módon, egységes fogyasztóként 
jelennek meg az energia piacon, ked-
vezőbbé téve a beszerzési pozíció-
kat. Ezen túlmenően városunk más 
településekkel egyeztetve, közös fel-
lépéssel pályáztatja a földgáz és vil-
lamos energia szolgáltatókat a minél 
kedvezőbb ár eléréséért.

Az új energiabeszerzési módot 
Matkovich Ilona polgármester előter-
jesztésére tavaly februárban fogadta 
el a váci képviselő-testület. A mára 
bizonyítottan tízmilliós nagyságren-
dű spórolást eredményező határoza-
tokat a FIDESZ-KDNP önkormány-
zati képviselők nem szavazták meg.

A váci önkormányzat ezen csopor-
tos közbeszerzési eljárást alkalmazza 
a 2020. végétől számított két év vo-
natkozásában a szükséges földgáz és 
villamos energia biztosítására.
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A közelmúltban a Váci Dunakanyar 
Színházban tartották meg Vác Város 
Önkormányzat és a város kulturá-
lis intézményei szervezésében az idei 
Váci Ősz programismertető sajtótájé-
koztatóját.

A média képviselőit Matkovich Ilo-
na polgármester köszöntötte. Beveze-
tőjében örömmel adott tájékoztatást 
arról, hogy a Váci Nyár rendezvényso-
rozata nagy sikerrel, élénk érdeklődés 
mellett zajlott le. Az elmúlt hónapok 
széles spektrumú kínálatát megismé-
telve az őszi eseményeket is a többféle 
igényt kielégítő összművészeti elgon-
dolás mentén igyekeztek összeállíta-
ni. A Váci Ősz előadásait ismertető 
programfüzet – amely mellékletünk-
ben megtalálható – tartalmát idézve a 
polgármester több kiemelkedő zenei, 
képzőművészeti és prózai eseményre 
külön is felhívta a figyelmet. (A mű-
sorfüzet nyomtatott formában min-
den művelődési intézményben és a 
városházán is megtalálható.)

A tájékoztató folytatásaként a kul-

turális intézmények vezetői szóltak az 
általuk szervezett programokról.

Laczi Sarolta a Madách Imre Műve-
lődési Központ igazgatója elmondta: 
az elmúlt időszak pandémiás korlá-
tozásai miatt elmaradt előadásokat is 
igyekeztek az őszi sorozatba elhelyez-
ni. Büszkén említette meg, hogy nagy 
siker a Pannónia Házban megnyílt Saj-
dik Gyűjtemény, de az épület a Váci 
Ősz több programjának is helyet fog 
majd biztosítani. A korábban halasz-
tásra került, a rendszerváltás doku-
mentumaiból Vác Város Levéltára 
által összeállított gyűjtemény is meg-
tekinthető lesz a következő hetekben.

A Tragor Ignác Múzeum által ren-
dezendő programok közül Forró Ka-
talin igazgatónő a vándorkiállítások és 
a múzeumpedagógiai programok mel-
lett kiemelte, hogy folytatódnak a nagy 
sikerű várostörténetet ismertető tema-
tikus séták. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy hamarosan bemutatásra kerül az 
a kiadvány, amely a domonkos rendi 
koporsókat mutatja be.

A Váci Ősz programismertetője
Varga Katalin igazgató a színházi 

repertoár kapcsán utalt arra, hogy a 
művelődési központhoz hasonlóan ez 
a váci intézmény is „tartozik” a mű-
vészetkedvelő váciaknak. A korábbi 
korlátozások miatti elmaradások egy 
részét a színház is igyekszik a közel-
jövőben pótolni. Hangsúlyozta továb-
bá: nem véletlen a rendezvénysorozat 
mottója, a „Szívvel-lélekkel”, hiszen 
csak elkötelezetten dolgozva lehet 
színvonalasan kiszolgálni az igényes 
közönséget.

Végül a Katona Lajos Váro-
si Könyvtár igazgatója, Cserkaszky 
Györgyi invitálta a gyermekeket és a 
felnőtteket egyaránt a megújult kerttel 
is büszkélkedő patinás épületbe, ahol 
a Váci Ősz eseményeivel párhuzamo-
san is gazdag könyvkínálattal várják az 
olvasni vágyókat.

A Váci Ősz során megtartandó ren-
dezvények egy része ingyenesen láto-
gatható, mások belépődíjas előadások, 
de van előzetes regisztrációhoz kötött 
program is.

A Váci Ősz prografüzetét 
online is olvashatja, csak 
szkennelje be a QR kódot 
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A főtéri „Zöld ház” első ütemben tör-
tént felújításának eredményét szeptem-
ber 23-án mutatta be a sajtó képvise-
lőinek Matkovich Ilona polgármester, 
Zsoldos Mihály tervező és a kivitelező 
cég képviseletében Urbán Péter.

Mint ismeretes, a Március 15. tér 10. 
számú barokk műemlék épületére is el-
készültek a 2017-es kormányhatározat 
– melyben 4 milliárd forintot ígértek a 
váci belváros megújítására és a múze-
umnegyed kialakítására – alapján a re-
konstrukciós tervek. Ám a folyamatos 
tárgyalások ellenére ezt az állami forrást 
nem biztosítják azóta sem a városnak, 
ráadásul komoly örökségvédelmi bírság 
kiszabása fenyegetett az évek óta életve-
szélyes állapota miatt.

Ezért az önkormányzat úgy döntött, 
hogy saját forrásból, közel 100 milliós 
költséggel felújíttatja az épület tetőszer-
kezetét és homlokzatát. A munkák 
határidőre elkészültek. Mint azt a pol-
gármester a bemutatón elmondta: az ön-
kormányzat átgondolt és takarékos gaz-
dálkodásának eredményeként lehetőség 
van arra, hogy az épületbelsők, termek 
felújításával közösségi funkciókat kap-
jon az épület a jövőben.

Zsoldos Mihály kiemelte: az épület 
sorsa több mint egy évtizedes probléma. 
Örömét fejezte ki, hogy a mostani vá-
rosvezetés fontosnak tartotta megmen-

tését. Urbán Péter a tetőszerkezet és a 
homlokzatfelújítás során elvégzett mun-
kákról, azok tapasztalatairól beszélt.

Ezt követően önkormányzati és mű-
szaki szakemberek helyszíni bejáráson 
tekintették meg a felújítandó helyisége-
ket azzal a céllal, hogy közösen megha-
tározhassák: a majdani elképzelések gya-
korlati megvalósíthatóságához milyen 

Következik a „Zöld ház” 
belső felújítása

további lépések szükségesek.
A váci városvezetés kiemelt figyelmet 

fordít a település értékeinek, patinás ba-
rokk épületeinek, műemlékeinek, épített 
örökségének védelmére. Ennek értelmé-
ben a védett épületek felújítására évente 
ír ki pályázatot, felújíttatta a főtéri „Zöld 
házat”, folyamatos a belvárosi kandelá-
berek megújítása, kijavíttatta a korzón 
lévő évekkel ezelőtt megrongált öntött-
vas korlátot és hamarosan elkezdődik a 
„Márvány tér” felújítása is. A jövő év-
ben pedig megkezdődhet a Március 15. 
tér 21. számú épület tetőtér felújítása is.

Inotay Gergely, Vác alpolgármestere 
nyerte a jövő évi parlamenti választások 
előtt lebonyolított ellenzéki előválasztást 
Pest megye 4. számú egyéni országgyűlé-
si választókerületében.

A szeptember 18. és 28. között hazánk 
106 egyéni választókerületében (vk.) 
megrendezett voksoláson közel 634 ezer 
szavazatot adtak le az egyéni jelöltaspi-
ránsokra. Közülük több mint 5700-at a 
váci központú vk. 3 indulójára. 

Az Országos Előválasztási Bizottság 
által közzétett végeredmény szerint a 
legtöbb szavazatot Inotay Gergely tanár, 
Vác alpolgármestere kapta. Ő 2.766 vok-
sot gyűjtött be, az összes szavazat 48,48 
%-át. Támogató jelölőszervezetei: Job-
bik, LMP, MSZP, Párbeszéd, ÚK, MMM. 
Második helyen Juhász Béla, Sződliget 

polgármestere végzett 2.416 szavazattal 
(42,35 %). Támogatói: Momentum, DK, 
ÚVNP, Liberálisok. A harmadik helyen 
Gyurcsik Ádám független végzett. Rá 
523-an voksoltak (9,17 %).

Vác alpolgármesterének 
győzelme az előválasztáson 

Inotay Gergely másnap reggel a városi 
televíziónak nyilatkozva elmondta: na-
gyon boldog az eredmény miatt, de úgy 
érzi, nehéz terhet vett a vállára.

„Nagyon sok feladatunk van hátra. Nagyon 
köszönöm mindenkinek, aki részt vett az elő-
választásban. Köszönöm mindazoknak, akik 
elmentek szavazni és Pest megye 4-es számú vá-
lasztókerületében bármelyik jelöltet támogatta, 
hite, pártállása, elszántsága szerint. Köszönöm 
azoknak is, akik a lebonyolításban vettek részt, 
hiszen ez egy történelmi tett volt, történelmi ese-
mény volt ez az előválasztás. Nemes küzdelem 
volt, most együtt megyünk tovább az úton.”

Juhász Béla és a DK választókerületi 
elnöke gratulált Inotay Gergely győzel-
méhez. 

Az ellenzéki jelölőszervezetek meg-
állapodása szerint a győztes vehet majd 
részt az előválasztáson szerepelt pártok 
közös jelöltjeként a jövő tavaszi országy-
gyűlési választáson Pest megye 4. számú, 
Vác központú egyéni választókerületé-
ben.
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Kilencvenedik születésnapja alkalmából 
köszöntötte otthonában Balogh Jánost 
Inotay Gergely alpolgármester és Hegy-
vári Ágnes, a Polgármesteri Hivatal 
munkatársa, akik átadták a váci önkor-
mányzat üdvözlő dokumentumát, illetve 
városunk ajándékát.

Közel egy esztendeje már történt ha-
sonló látogatás a Balogh családnál: ak-
kor János bácsi feleségét, az azóta sajnos 
elhunyt Magdi nénit köszönthette az ön-
kormányzat 90. születésnapja alkalmá-
ból. Ők hét évtizedig éltek boldog há-
zasságban. János bácsinak két gyermeke, 
hét unokája és két dédunokája van.

Nyugdíjba vonulása előtt igazi or-
szágjáró fiatalemberként dolgozott több 
településen, elsősorban a mezőgazdaság 
területén töltött be fontos vezetői mun-
kaköröket. Családja révén került Vácra 
és ma is igen aktív hétköznapokat él 
körükben. Szeret kertészkedni és bar-
kácsolni, de élénken érdeklődik a napi 
események iránt is. Szerencsére remek 
egészségnek örvend manapság is.

Önkormányzatunk ezúton is még 
sok, családja körében egészségben és 
boldogságban eltöltött esztendőt kíván 
János bácsinak.

Tisztelettel köszöntjük a 
szépkorú Balogh Jánost

Több, mint 100 díjazottja volt az idei 
Virágos Vác versenynek. Csütörtö-
kön a városháza díszterme megtelt 
azokkal, akik szebbé, színesebbé 
teszik környezetüket és ezáltal váro-
sunkat is.

A megjelenteket Matkovich Ilona 
polgármester köszöntötte, aki el-
mondta: már 19 éve, hogy civil kez-
deményezésre elindult a virágosítás 
Vácon, amely még ma is tart. Köszö-
netét fejezte ki azoknak, akik rendü-

letlenül részt vesznek a versenyben.
„Mi is csatlakoztunk mozgalomhoz, 

mert a képviselők és a munkatársaink kö-
zött is vannak olyanok, akik részt vettek  
a virágosításban. Ők például a zeneiskola 
előtt, vagy az Attila szobornál ültettek vi-
rágokat” – emelte ki.

A díjátadásban is közreműködő 
dr. Varga Lajos segédpüspök kö-
szöntőjében arról szólt, hogy a vi-
rágok nem csak díszként szolgálnak 
a hétköznapokban, de ajándékként a 

szeretetünket is kifejezzük vele.
"A virágoknak van szimbolikus értel-

me is, különösen a köznyelvben, de az egy-
házi értelmezésében is. Nagyon köszönöm 
azok fáradozását, akik részt vettek ebben 
a mozgalomban, széppé tették a városun-
kat a virágok által, és lehetőséget adtak 
mindannyiunknak arra, hogy gyönyörköd-
jünk benne” – mondta.

Ebben az évben is több kategó-
riában osztottak díjakat. Ezúttal az 
oklevél mellé virághagymát is kap-
tak ajándékba a résztvevők. Idén is 
kiosztásra kerültek a Virágos Vác – 
Virágos Ház táblák.

Idén is elismerték azok munká-
ját, akik önzetlenül szépítik a várost. 
Idén Baharev Ali vehetett át elisme-
rést, aki 2018-ban a Duna-parti ró-
zsaágyásokat örökbe fogadta. Ő a 
rózsák tisztelője és gondozója, aki 
munkájával sok szemet gyönyörköd-
tető virágot adott nekünk – hangzott 
el.

Köszöntötték a verseny megál-
modóit és szervezőit is: Brezovszky 
Istvánnét, Rácz Károlynét és férjét, 
Baár Jánosnét, Mikulai Dánielnét, 
Kasnya Sándort és Seregélyi Sán-
dort.

A rendezvényen közreműködtek a 
Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti 
középiskola növendékei.

Díjeső a Virágos Vác versenyen
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A váci önkormányzat még júniusban fo-
gadta el azt a határozatot, hogy idén is 
csatlakozik az Európai Mobilitási Hét au-
tómentes napi programjához és elfogad-
ja a környezetvédelmet és az egészséges 
életmódot népszerűsítő kezdeményezés 
kartáját.

A szeptember 16. és 22. között megren-
dezésre került rendezvénysorozat zárónapi 
váci eseményére a környező településekről 
is nagyon sok fiatal érkezett kerékpárral. A 
szervezők több, a karta céljaihoz kapcso-
lódó témakörben adtak különböző felada-
tokat a diákcsapatoknak. Ezek megoldásá-

hoz elsősorban jó megfigyelőkészségre és 
kreatív gondolkodásra volt szükség.

Délután a város főterére kerekeztek 
a résztvevők, akiket Vác polgármestere 
köszöntött és adta át számukra a díjakat. 
Matkovich Ilona miután felhívta a figyel-
met a váci bringázók számára nyújtott le-
hetőségekre, azt kérte a fiataloktól, hogy 
később is minél gyakrabban éljenek a kör-
nyezetkímélő közlekedés előnyeivel, illetve 
sportolás, túrázás alkalmával is használják 
kerékpárjukat.

Köszönet Bíró Györgynek és barátain-
ak a szervezésért.

Váci Nyár 2021 
Fotópályázat
Tisztelt váci és Vác környéki 

fotósok, fotóművészek!

A váci Madách Imre Művelődési Köz-
pont fotópályázatot hirdet váci és Vác 
környéki amatőr és hivatásos fotósok 
számára „Váci Nyár 2021” témában. 

Sok szeretettel várjuk azon pá-
lyaműveket, amelyek a „Váci Nyár” 
programsorozat valamely előadásán, 
koncertjén, kiállításán, szezonális 
attrakcióján készültek. Lehetnek ezek 
életképek, könnyűzenei képanyagok, 
a programok, és a város természeti és 
művészeti értékeinek bemutatása. A 
pályázat célja városunk kulturális éle-
tének képi megjelenítése, a Váci Nyár 
sokszínű programjai során megta-
pasztalt élmények, közösségi és egyé-
ni történetek felelevenítése. 

Pályázati feltételek:
- A képek saját munkák legyenek! 

Nevezésükkel a pályázók elismerik, 
hogy a beküldött fotók felett korlátlan 
felhasználási joggal rendelkeznek, az 
nem sérti harmadik fél jogait

- A képek a „Váci Nyár” program-
sorozathoz kapcsolódó alkotások le-
gyenek!

- Pályázónként maximum 3 db ké-
pet várunk, CMYK, min. 300 dpi fel-
bontás, jpg/pdf  formátumban.

- Beküldéskor az e-mail tárgyához 
kérjük beírni: „Váci Nyár 2021”!

- A levélben kérjük feltüntetni a 
szerző nevét (valós, vagy művésznév 
is lehet), a kép/képek címét, a kép ké-
szülésének helyét. 

- A pályaműveket a szunyogh.mar-
ta@mimk.vac.hu e-mail címre várjuk. 

 A pályázat beadási határideje 
2021. október 29.

A beérkezett pályaműveket 
szakmai zsűri bírálja el, melynek 

tagjai:
Dér Dezső fotós, a Forte Fotóklub 
tagja, Koltai-Dietrich Gábor festőmű-
vész, Szaniszló Róbert fotóriporter.

A nyertes pályaművekből naptár 
készül, illetve kiállítás keretében is 
megtekinthetőek lesznek.

Szervező: Madách Imre Művelődési 
Központ (2600, Vác, dr. Csányi L. krt. 
63.) Támogató: Vác Város Önkormány-
zata

Újabb sikeres autómentes 
nap volt Vácon

Vác lakosságának fele Deákváron lakik. 
Mégis talán joggal érzik úgy, hogy a fej-
lesztések nem itt, hanem a belvárosban 
történnek. Valóban az utóbbi időben ide 
koncentrálódtak az útburkolat cserék, 
homlokzati felújítások. Ám ami késik, 
az nem múlik – ígéri a körzetek három 
képviselője, Rozmaring Sándor, Molnár 
Nándor és Tótváradi-Nagy Bence.

„Amikor az új testület felállt, akkor mi 
hárman úgy gondoltuk, hogy tudunk olyan fej-
lődést elérni Deákvár életében, ami ez ideáig 
nem volt jellemző. Bár kisebb fejlesztések zaj-
lottak az elmúlt hónapok alatt, mint például a 
Munkácsy-park rendbetétele, a KRESZ-park 
lámpákkal történő felszerelése, de nagyobb 
fejlesztésre nem került eddig sor” – mondja 
Rozmaring Sándor.

Ennek oka azonban nem a város 
pénzügyi helyzete, hanem az, hogy 
a belvárosban több olyan probléma 

megoldására is kötelezte őket a műem-
lékvédelmi hivatal büntetés kiszabását 
belengetve, amelyre pénzeket kellett át-
csoportosítani.

„Nagyon hiányzik ezen feladatok megol-
dására a beígért 4 milliárd forint, amelyet a 
belváros fejlesztésére költhettünk volna el. Na-
gyon örülünk annak, hogy az egyház érdekes 
módon 4 milliárdos támogatásban részesült, 
de azt gondolom, hogy Deákváron, azokon a 
leromlott utakon és járdákon nem csak világi, 
hanem egyházi emberek is közlekednek, így 
Vác is megérdemelte volna ezt a támogatást.”

Hiányzik a pénz többek között a Le-
hár utca és a Fürj utca útburkolatának 
cseréjére, valamint a leromlott járdák 
teljes körű javítására is. Azonban mind-
három képviselő bízik abban, hogy ha 
nem is idén, de az elkövetkező évek so-
rán jut majd pénz ezen problémák meg-
oldására is. 

Csúsznak a fejlesztések 
Deákváron
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Szeptemberben nyitották meg a Tragor 
Ignác Múzeum és a Madách Imre Mű-
velődési Központ közös szervezésében 
a Pannónia Ház emeleti előadótermé-
ben azt az időszakos kiállítást, amely 
Hincz Gyula Kossuth-díjas festőmű-
vész közel húsz darab váci tulajdonú 
restaurált festményét mutatja be.

A megnyitón megjelenteket Matko-
vich Ilona köszöntötte. A polgármester 
örömmel mondott köszönetet a resta-
urálásban résztvevőknek azért a mun-
káért, melynek eredményeként Vác, a 

Kultúra Magyar Városa a magyar Picas-
soként is emlegetett ezerarcú művész 
alkotásaival lett gazdagabb.

"Amikor fiatal képviselő voltam és Papp 
László idehozott engem, hogy nézzem meg 
az akkori Hincz Gyula kiállítást, mintha 
egy másik világba léptem volna be. Bár nem 
tudtam a művészről semmit, de ezek a képek 
hatottak rám. Már akkor elhatároztam, hogy 
ha egyszer polgármester leszek, akkor én ezzel 
az életművel foglalkozni fogok" – mondta. 

A 35 éve elhunyt festőművész alak-
ját, munkásságát unokaöccse, Hincz 

Kiállítás nyílt Hincz Gyula  
még nem látott festményeiből

Jenő idézte fel.
"Hincz Gyula megkapta még élő művész-

ként azt a lehetőséget, hogy saját gyűjteménye 
nyíljon meg" – mondta. Ezzel az 1983-
ban a Káptalan utcában megnyíló Hincz 
Gyűjteményre utalt vissza. A művész 
életművének további darabjai is Vácra 
kerültek halála után, a családja döntése 
értelmében. 

A hagyatékról a kiállítás megnyitójá-
ban dr. Mészáros Balázs, a Váci Érték-
tár volt igazgatója beszélt, aki felidézte a 
gyűjtemény átvételének nehézségeit. 

"1996-ban ismertem meg Hincz Gyulát és 
kapcsolatunk nem indult valami jól. A váro-
si önkormányzat és a megye múzeumigazga-
tósága közötti akkori megegyezés értelmében 
a város átvette a gyűjtemény gondozását. Az 
anyagot pedig át kellett szállítani a Tragor Ig-
nác Múzeumból az akkori Váci Értéktárba. 
Mindezt egy politikailag motivált határidőre, 
vagyis azonnal, amelynek teljesítése a gyűjte-
mény épségét veszélyeztette. Hogy a lehetetlen 
küldetés mégis sikerült, az Molnár Lajos, az 
akkori alpolgármester hátba veregetése mellett, 
nem kis részben Garay-Nagy Norbertnek és 
barátainak volt köszönhető, akik a költözte-
tésben gyorsan a segítségünkre siettek."

A Hincz tárlat év végéig látogatható a 
Pannónia-házban.

A Parlando Színházi Társulat nem csak 
sikeres, teltházas szerepléseken van túl, de 
múlt hétvégén részt vett a Scherzo, vagyis 
az Amatőr Musical Színpadok Fesztivál-
ján is Békéscsabán, melyen a helyi társu-
lattal készültetek fel egy előadásra. 

„A covid sok mindent megváltoztatott, ezt 
a rendezvényt is, ami nem a hátrányára vált, 
hanem az előnyére. Ez egy kurzus volt, amit 
Nagy Anikó, Jászai Mari-díjas színművésznő, 
Bakó Gábor, Nívódíjas táncművész-koreográfus, 
Kovács Gábor Dénes, színészpedagógiai vezető, 
szakíró, rendező tanár tartottak Békéscsabán 
a Csabagyöngye Kulturális Központban” – 
mondta lapunknak Dónusz Katalin, a tár-

sulat vezetője.
A váciak Csabai Színistúdiósokkal 

együtt vettek részt az eseményen, ami 
egyben verseny is volt, hiszen több ka-
tegóriában is osztottak díjakat. A műsor 
címe Szerelem Fesztivál volt. 

A XXVI. Scherzo díjazottjai: legjobb 
énekes – Laczkó Bálint (Vác); legjobb 
énekesnő – Milano Olívia; legjobb tán-
cos – Dudás Mihály (Vác); legjobb tán-
cosnő – Vanderlik Boróka Sára (Vác); 
Pindúr Pandúr díj: Bócsik Lili; nagymenő 
díj: Hostyinszki Máté (Vác); nagyme-NŐ 
díj: Szaszák Nikolett; abszolutórium: Hárs 
Róza (Vác).

Mint a bevezetőben is írtam, több 
teltházas előadáson is túl van a társulat. 
Már kétszer is bemutatták nagy sikerrel 
A dzsungel könyvét, melyet még három 
alkalommal láthat majd a közönség.

„November 7-én vasárnap 10 és 17 órakor, 
és november 28-án vasárnap 17 órakor fogjuk 
ismét műsorra tűzni A dzsungel könyvét. Maga 
a mű is sikerdarab, de az a szeretet, tisztelet és 
szakmai téren megalapozottsággal, amivel a tár-
sulatunk előadja ezt a musicalt, talán ez teszi 
még vonzóbbá a közönségnek, hogy még Buda-
pestről is kijönnek megnézni a Parlando Szín-
ház Társulatának előadásában.”

Nagy öröm ez nem csak társulat, de az 
ifjú művészek számára is, hogy ekkora az 
érdeklődés darabjuk iránt. 

„Ez nagy öröm számunkra, mert nagyon 
sokat készültek-készülnek szorgalommal, alá-
zattal a tagjaink ezekre a megmérettetésekre, 
és mindenképp sikerélményt jelent, ha még a né-
zők érdeklődése is nagy az adott mű, és társulat 
iránt” – teszi hozzá Dónusz Katalin

De, visszatérve a Scherzo fesztiválra, 
Vácon is látható lesz a békéscsabaiakkal 
közös darab október 27-én szerdán 17 
órakor a Madách Imre Művelődési Köz-
pont színháztermében. A Szerelem Fesz-
tivál című musicalt ingyen nézheti meg a 
közönség. A társulat tagjai a fellépés előtt 
kétnapos tréningen vesz részt, az előadás 
ráhangolódásaként. 

F. A. (Fotó: Balázs Levente)

Sikeres színpadi szereplés 
itthon és Békéscsabán
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A megmentett Hincz Gyula-fest-
ményekből nyílt időszakos kiállítás 
megnyitójának másnapján szintén a 
Pannónia Ház adott otthont a Váci 
Karikatúra Napnak.

Délelőtt kézműves foglalkozások-
kal indult a program, de karikatúra-
portrékat is lehetett rendelni Tóni-
otól (Tóth Antaltól). Még délelőtt 
Marabu (Szabó László Róbert) köny-
vének bemutatójára érkezhettek az 
érdeklődők, majd délután kerekasztal 
beszélgetés kezdődött a szakma jövő-
jéről.

Az eseményen köszöntőt mondott 
városunk polgármestere is. Matkovi-
ch Ilona többek között kiemelte: a 
váci karikatúra múzeum a maga mű-
fajában az első az országban, amit 
azzal a céllal hoztak létre, hogy hely-
színt teremtsenek az alkotó és gon-
dolkodtató művészet számára.

„Nagyon szeretném, ha ez a ház fo-
lyamatosan bővülne és abban az irányban 
bővülne, hogy egyre több gyűjtemény, egyre 

több kultúra tudna megjelenni. Én sze-
retném, ha ez az épület az idők folyamán 
az önkifejezés, az irónia, a szórakozás, de 
mindenképpen az öröm háza lenne. Ezen 
kívül annak örülnék, ha a különböző mű-
vészeti szakmák képviselői minél többször 
jelennének meg Vácon, itt lennének velünk, 
tágítanánk a látókörünket. Úgyhogy én 
most a távolból is köszönöm Sajdik Fe-
rencnek, hogy lehetőséget adott arra, hogy 
elinduljunk ezen az úton és köszönöm ven-
dégeinknek, hogy elfogadták a meghívást.” 
– mondta Matkovich Ilona.

A „Mi lesz veled karikatúra” cím-
mel megszervezett pódiumbeszélge-
tésen Jelenszky László, Szabó László 
Róbert, Pápai Gábor karikatúristák 
és Halász Géza, a Magyar Újságírók 
Országos Szövetségén belül működő 
Magyar Karikatúra Szövetség elnöke 
beszélt a szakma jelenéről, jövőjéről.

A Váci Karikatúra Nap a Cseh Ta-
más Projekt koncertjével zárult.

Újabb játszótéri 
rongálás

Idén már negyedik alkalommal történt 
jelentős eszközrongálás váci játszótéren. 
A múlt hónapban két eset is történt: a 
Damjanich téri – képünkön látható – 
hinta alatti gumilapokat lopták el egye-

lőre ismeretlen tettesek. Ezt követően a 
Földváry lakótelep mellett lévő közked-
velt játszótéren lévő mászóka lépcsőit 
szerelték le a szerszámokkal felkészült, 
aprólékos „munkát” végző tettesek. 

Idén tavasszal a Váci Városfejlesztő 
Kft. munkatársai több régi, elhasznált 
vagy nem szabványos játszóeszközt fel-
újítottak, újra cseréltek Vác különböző 
városrészeiben. A város többmilliós té-
telben vásárolt és szereltetett fel játéko-
kat. 

A rendőrségi feljelentésen túl intéz-
kedés történt a gumilapok és a lépcsők 
pótlására, melynek várható költsége el-
érheti a negyedmillió forintot.

Az önkormányzat kéri, hogy aki az 
említett rongálást látta, vagy arról in-
formációval tud szolgálni, tegyen beje-
lentést a Közterület-felügyeletnek a 06-
30/729-2154-es telefonszámon, vagy 
jelezze azt a városi zöld számon: 06-
80/890-020.

Váci Karikatúra Nap a 
Pannónia Házban

A váci önkormányzat szeptembe-
ri ülésén hozott 341/2021 (IX. 22.) 
számú határozatával elindította a 
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) fe-
lülvizsgálatát. 

A felülvizsgálat szükségességét in-
dokolja, hogy az utóbbi két eszten-
dőben jelentős mértékben átalakult 
a településtervezéssel összefüggő 
jogszabályok rendszere. Így a Vácon 

2017-ben a képviselő-testület által 
elfogadott településszerkezeti terv 
és HÉSZ felülvizsgálatot igényel. A 
felülvizsgálat egy teljesen új rendsze-
rű, átláthatóbb építési szabályzat, te-
lepülésterv névvel ellátott formában 
történő készítését irányozza elő. 

Az átdolgozott dokumentáció el-
készítésével összefüggésben mód 
van észrevételek, egyedi módosítási 

kérelmek beadására. Ezeket a Váci 
Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
osztályára kell eljuttatni 2021. de-
cember 1-ig. 

Elérhetőségek:
- elektronikus úton: 

foepitesz@varoshaza.vac.hu
- levélben: 2600 Vác Március 15. tér 

11. Főépítész Osztály
- személyesen: ügyfélfogadási időben 

(hétfő: 14-18, szerda 8-12, illetve 
13-16 óra között) 114-es szoba.
További információk telefonon: 
27/513-462 vagy 27/513-485.

Észrevételeket várnak az 
építési szabályzathoz
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Önkormányzati forrás és az ott lakók 
anyagi hozzájárulása segítségével elké-
szült a Horgásztói utca Amur utca és 
Déli utca közötti szakaszának útfejlesz-
tése.

A helyszíni átadáson Matkovich Ilo-
na ismertette, hogy a tervezési és kivi-
telezési nyílt pályázatra az idei költség-
vetésben már februárban elkülönítettek 
10 millió forintot, majd a júniusi ren-
deletmódosítás során újabb 10 milli-
ót csoportosítottak át. A nagy átmenő 
forgalmú út fejlesztéséhez – amely így 
az önkormányzat és az ott élők közös 
projektjének köszönhetően valósult 
meg – a lakók közel 6 millió forinttal 
járultak hozzá. A polgármester továb-
bi útfelújítások tervezéséről és várható 
kivitelezéséről is beszélt. Mint mondta, 

már folyik a Kosdi úti körforgalomnál a 
négy gyalogos átkelőhely kialakítása és 
a vízvezetékcsere befejezése után hama-
rosan megkezdődhet a Budapesti főút 
Múzeum utca és Kép utca közötti sza-
kaszának útburkolat felújítása is.

A választókörzet képviselője, Kiss 
Zsolt ezt követően kiemelte: a dinami-
kusan fejlődő területen élők és az utat 
használók régóta vártak arra, hogy ez 
a több mint 200 méteres szakasz vég-
re járhatóvá váljék. Jogos igényük volt 
a vízelvezetés megoldása, a több mint 4 
méter széles út szilárd burkolatúvá fej-
lesztése. Az alpolgármester csatlakozva 
Matkovich Ilonához, köszönetét fejez-
te ki a kivitelezők mellett a munkákat 
mindvégig, anyagi hozzájárulással és te-
vékeny részvétellel segítő lakóknak.

A Horgásztói utca útfejlesztése
Felhívás a 
COVID 

megelőzése 
érdekében

A COVID 4. hullám veszélyeinek elhá-
rítására, Vác város polgármestere a vá-
ros háziorvosainak, gyermekorvosainak 
és fogorvosainak szakvéleményét meg-
hallgatva úgy döntött, hogy a Szakmai 
Védelmi Bizottság tanácsadójával közö-
sen felhívást ad ki.

Tisztelt Váciak!

A COVID 4. hulláma egyre több meg-
betegedést okoz, betegek kerülnek kór-
házba, majd lélegeztetőgépre és egyre 
növekszik az elhunytak száma is.

Ennek elkerülésére, életük védelme, 
egészségük megóvása érdekében kérjük 
az alábbi szabályok betartását:

1. Mielőbb oltassák be magukat a 
covid ellen!

2. Háziorvosi-, házi gyermekor-
vosi-, fogorvosi rendelőkben sze-
mélyesen megjelenni csak telefonon 
kapott időpontban lehet!

3. A rendelőkbe maszk nélkül be-
lépni tilos!

4. Mindenhol tartsák be a 1,5 mé-
ter védőtávolságot!

5. Rendszeresen fertőtlenítsék ke-
züket!

Fentiek mindannyiunk túlélését, 
egészségünk megőrzését szolgálják, kö-
szönjük, hogy együttműködnek!

Matkovich Ilona
polgármester

dr. Bánhidi Péter
Szakmai Védelmi Bizottság 

tanácsadója

D4: összefogott négy település
Szeptember 16-án, Vác után Szent-
endrén került sor a Dunakanyar négy 
teleplülésének turisztikai szakmai 
napjára. A négy város szakembe-
rei szoros együttműködéssel, közös 
programkínálattal és marketinggel 
fogtak össze D4 név alatt. 

A négy település: Szentendre, 

Visegrád, Esztergom és Vác. Vá-
rosunkat dr. Varga Katalin, a Váci 
Tourinform Iroda vezetője és Inotay 
Gergely alpolgármester képviselte.

A szakmai nap keretében minden 
város bemutathatta turisztikai értéke-
it, előnyeit, hátrányait és azt is, hogy 
hogyan tud az utóbbiból előnyt ko-
vácsolni. 

A Magyar Turisztikai Ügynökség 
pedig a térség turisztikai lehetőségeit 
mutatta be. Az előadáson elhangzott, 
hogy a Dunakanyar városai a Buda-
pest környéke turisztikai térségbe 
tartoznak. A térség elsődleges külde-
tése: "Budapest plusz egy nap", tehát 
a Budapestre érkező turisták tartóz-
kodási idejének növelése a cél.

A D4 célja, hogy nem csak kö-
zös programkínálattal, hanem közös 
marketinggel is erősítsék egymást. A 
szentendrei találkozást hamarosan 
újabb szakmai nap követhtei. 
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Hónapokon át tartó egyeztetések sora 
előzte meg az önkormányzat döntését, 
miszerint a megvalósulatlan laktanyai 
futballakadémia helyett az Iskolaváros 
műfüves pályáját fejlesztheti a Vác Vá-
rosi Labdarúgó SE (VVLSE), amelyet 
Pető Tibor, Vác korábbi fideszes alpol-
gármestere vezet. 

A klub (amely tulajdonosa az NB III-
as felnőtt gárdának is) a sportcsarnok 
mellett lévő műfüves pálya felújítására 
is TAO-forrást kapott még 2016-ban, 
melynek önrészét szintén az önkor-
mányzat biztosította hitelből. Mivel ez 
a 27 millió forintos önrész sem haszno-
sult, 2019 nyarán még a Fördős Attila 
vezette képviselő-testület engedélyezte, 
hogy ezt a pénzt a stadion székházfel-
újítására költse a VVLSE. Ám ehhez a 
módosításhoz nem sikerült megszerezni 
a kormányengedélyt, így ez a lehetőség 
is elúszott (akárcsak például a mobilgát) 
– az iskolavárosi pálya nem került fel-
újításra. 

A laktanya területére tervezett fut-
ballakadémiához még az előző vezetés 
73 millió forintos önrészt adott az egye-
sületnek a város költségvetéséből. Az 
önkormányzat ennek fedezetére hitelt 
vett fel, amelynek visszafizetése a város 
részéről jelenleg is tart. Ennek ellenére 
a beruházással kapcsolatban csak terep-
rendezés folyt (legalábbis az egyesület 
szerint), ezért az önkormányzat képvi-
selői a klub mellett a Magyar Labdarúgó 
Szövetséggel is egyeztettek.

Ezen egyeztetések alapján született 
meg a megállapodás az érintett felek 
közt, miszerint a korábbi, 73 millió fo-
rintos önkormányzati önrészt az egye-
sület visszautalja az önkormányzat szá-
mára. Ezt követően az önkormányzat 
egy új TAO-s megállapodás esetén – az 
Iskolavárosban lévő műfüves pálya tel-
jes felújításához – vállalja annak önré-
szét. Ez az összeg az MLSZ által jóvá-
hagyott műszaki tartalom 30 %-a, közel 
68,5 millió forint.

Matkovich Ilona polgármester azt 
hangsúlyozta a döntéssel kapcsolatban, 
hogy a gyermekek sportolási lehető-
ségeinek biztosítása volt az egyetlen 
szempont a tárgyalások alatt, mert a 
város érdeke ezt kívánja. Hangsúlyozta 
ugyanakkor, hogy ha a 73 millió forin-
tos támogatást az egyesület nem tudja 
visszautalni, akkor Vác vezetése kényte-
len jogi lépéseket tenni az ügyben.

Nem derült ki, hogy hol van a pénz.
Májusban indított vizsgálatot az ön-

kormányzat, hogy kiderüljön, miképp 
hasznosult a város által biztosított 180 
milliós, illetve 73 milliós önrész a stadi-
onfejlesztéssel, valamint a két új pálya-
létesítésével kapcsolatban. A háromtagú 
vizsgálóbizottság augusztusi keltezésű 
jelentése szerint a beruházásban érin-
tettek zavaros, helyenként ellentmon-
dó információkat adtak át számukra. A 
dokumentum alapján az sem derült ki, 
hogy a város pénze miképp hasznosult 
a stadionfejlesztésnél és hogy rendelke-

zésre áll-e még az a 73 millió forintos 
önrész, amelyből a pályaépítési mun-
káknak kellett volna megkezdődnie.

A vizsgálat során egy összeférhetet-
lenségi ügy is körvonalazódott, miután 
kiderült, hogy az azóta már távozott 
Zábó Edina a város cégénél végzett 
vezetői tevékenysége mellett az önkor-
mányzat tudomása és beleegyezése nél-
kül a focisták gazdasági vezetői feladatát 
is ellátta. A bizottság rajta kívül Pető Ti-
bor egyesületi elnökkel, valamint a kft. 
ügyvezetőjével, Belák Gyulával, emel-
lett a kft. régebbi ügyvezetőjével Orbán 
Leventével folytatott egyeztetéseket. A 
stadionberuházást végző kivitelezőtől 
sem sikerült érdemi információkat sze-
rezni a pénz felhasználásáról.

A jelentés alapján Pető Tibor szerint 
a laktanyai beruházásra eddig 23 millió 
Ft kiadásuk volt. Ennek viszont nin-
csen semmilyen látható jele, ahogy azt 
a helyszíni képek is mutatják. A projekt 
meghiúsulása azért is kifejezetten kel-
lemetlen, mert a bizottság szerint, ha 
megépültek volna a laktanyai pályák, ak-
kor minden bizonnyal Vác is megkapta 
volna az utánpótlási „B” licencet. Ez 
éves szinten százmilliós állami támoga-
tással járt volna, azaz önfenntartó lett 
volna az új létesítmény. A bizottság a 
jelentést azzal zárja, hogy jogi lépések 
megtételét javasolja a polgármesternek, 
amennyiben nem tudják visszafizetni a 
két pálya önrészét.

Eszes Ádám

Az önkormányzat támogatásával 
újulhat meg a focipálya
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A körzeti képviselők jelentik

Változhat a forgalmi rend a Kötő 
és a Rózsa utcában

Alsóvárosban a Kötő utca forgalmi 
rendjére (zsákutcává alakítására), vala-
mint a Rózsa utca részbeni egyirányú-
sításáról szavazhattak az ott élők. Az 

elektronikusan és postaládákba visz-
szajuttatott szavazás eredménye szerint 
a válaszadók 88 %-a támogatja az új 
forgalmi rendet a Rózsa utca környé-
kén, míg a Kötő utcánál ez az arány 92 
%-os. Mivel a lakosság jelentős része 
támogatja a változtatásokat, előterjesz-
téseket készítek az új forgalmi rendekre, 
amelyekről az ősz folyamán születhet 
döntés.

Parkoló felfestések: több férőhely
Egy évtized (!) után Alsóvároson is újra 
felfestésre kerülnek a parkolókban az el-
választó útburkolati jelek. Az első ütem 
keretében a Vám és Damjanich utcá-
ban festettek a szakemberek, a második 
ütemben körzetemben, a Rácz Pál utcá-
ban és a Damjanich utca további részén, 
valamint a Csányi körúti tízemeletesek 
parkolóiban volt szeptemberben felfes-
tés. Ilyen festésekre a Kötő és a Nagy-

mező utcában (a CBA mögött, az óvoda 
felé) is szükség lesz.

A nyárra elkészült Damjanich téri 8 
új parkolóhellyel együtt, már közel húsz 
hellyel nőtt a tényleges parkolási kapa-
citás körzetemben. Az a képviselő, aki 
ezen a környéken az előző öt évi képvi-
selősége alatt 0 parkolóhelyet építtetett, 
sajnos ebbe is belekötött. A Fidesz kép-
viselője a következő években kritikáját 
megismételheti, mivel tucatszám épül-
nek még parkolók Alsóvárosban.

A Vásártér nem eladó
Már többen kérdezték, hogy a város 
tényleg eladta-e a Vásárteret? Szó nincs 
ilyenről, egyetlen négyzetméterét sem 
idegenítettük el, és nincs is ilyen szán-
dék. Javasolom, hogy ne a Vác nevét bi-
torló hazug online médiából tájékozód-
janak, mert ott ennél cifrább butaságot 
és hazugságot is olvashatnak.

Szeptember hónap során Vác Földvá-
ry téri lakótelepi, 5-ös számú válasz-
tókerületében az alábbiakban felsorolt 
munkálatok zajlottak. Útburkolati jelek-
kel kerültek felfestésre a Kölcsey utca 
11., 17., és 19. számok előtti, valamint 
a Földváry Károly tér Budapesti főút 
és Petőfi utca közötti parkolóhelyek, 
melyeket úttisztítás és kátyúzás előzött 
meg. Ezúton is szeretném megköszönni 
a lakosság munkálatok ideje alatt tanúsí-
tott együttműködését! A Nagymező és 
Zöldfa utcai játszótereken játszóeszkö-
zök és padok javítása, csiszolása, festése 
zajlott, valamint több helyütt vált szük-

ségessé kézi hulladékgyűjtő edények 
javítása. A Kölcsey utcai óvodában 
szintén padjavítás és homokozó fakeret 
készítése történt meg. 

A CBA bolt oldalában csomagküldő 
automata létesült és kőbabákat állítottak 
helye. Hosszú idő után végre újra mű-
ködik a tízemeletes előtti közvilágítás. 
A lakótelepen kertészeti munkák végzé-
sére is sor került, így motoros kaszálás 
és fűnyírás, lomb- és sövénynyírás. Vi-
rágszigetek gondozása és újak ültetése 
valósult meg a Nagymező és Kölcsey 
utcákban, továbbá a Földváry Károly 
téren.

Lassan két év van mögöttünk, az Össze-
fogás Váci Frakció ideje.

Beszámolhatnék hosszan a nyilvánvaló 
fejlesztésekről, út, járda, kerékpárút és ját-
szótér felújításokról, bringapálya átadásá-
ról, elektronikai hulladékgyűjtésről, gépek 
beszerzéséről a városüzemeltetéshez

Beszámolhatnék a gazdasági eredmé-
nyekről, a takarékos, átgondolt gazdálko-
dásról. Ez olvasható számos helyen és eh-
hez nálam sokkal jobban értenek. Bár az 
elmúlt évtizedekben a vállalkozásomban 
tudtam eredményeket felmutatni.

Hozzám mégis egy másik cél áll sokkal 
közelebb!

A közösség érték. Önkéntes munka 
értünk, váciakért. Szeretném tovább erő-
síteni a civilek hangját az önkormányzati-
ságban. Szeretném minél több emberhez 
eljuttatni az üzenetet, hogy magunknak, 

magunkért nagyon sokat tudunk tenni. 
Ne várjuk, hogy majd más kitalálja, mi-
lyen városban szeretnénk élni. Ne várjuk, 
hogy közpénzből minden járdát fel lehet 
seperni, mindenhova virágot ültetni és az 
égiek locsolására bízni.

Keresem, várom azokat akik egyetérte-
nek ebben.

Gondoljunk bele, ha minden hónap-
ban fél órát áldoz néhány tíz ember va-
lami közös cél megvalósítására, milyen 
eredményeket lehet elérni!

Több témában mozognak elkülönült 
társaságok. Ismerjük meg egymást és al-
kalmanként segítsünk! Legközelebb má-
sok csatlakoznak hozzánk!

Tetszik ez a cél? Akkor teremtsük újjá a 
civil értéket Vácon! Keressenek meg, akik 
evvel egyet értenek és tenni is szeretné-
nek!

Jess Kinga (Összefogás) 
2. számú választókörzet

Ferjancsics László (Összefogás) 
4. számú választókörzet

Fehér Zsolt (Összefogás) 
5. számú választókörzet
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A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) évek 
óta elkötelezett híve annak, hogy amikor 
csak lehetséges, a hazai termékek vásárlá-
sát részesítsük előnyben. Éppen ezért csat-
lakozott a #veddahazait kampányhoz is.

A 2021-es Agóra konferencia keretében 
osztották ki a Magyar Termék Nonprofit 
Kft. elismeréseit azon védjegyhasználók 
számára, akik az elmúlt 15 évben a legtöb-
bet tették a védjegy és a hazai áruk népsze-
rűsítésért. 

Az építőanyag-ipari vállalat elkötelezett-
ségét 2021-ben újabb elismeréssel jutal-
mazta a Magyar Termék Nonprofit Kft. A 
DDC a védjegyek kiemelkedő belső kom-
munikációjáért járó díjat vehette át.

A DDC mellett olyan neves vállalatok 
részesültek díjazásban, mint az Alföldi Tej 
Kft., a Detki Keksz Kft. és a Magyar Pisz-
ke Papír Kft., valamint sokan mások.

2015-óta védjegyhasználó a DDC
A DDC 2015-ben nyerte el a rangos 

Magyar és Hazai Termék védjegyhaszná-
lati jogát, amelyet még abban az évben a 
zsákos cementtermékek csomagolásán is 
feltüntetett.

A Magyar Termék védjeggyel ellátott 
termékek igazoltan a legjobb minőségű, 
kizárólag magyar alapanyagokból, magyar 
munkaerő segítségével, hazai gyárakban 
készülnek, míg a Hazai Termék minősítésű 
cementtermékeket 96,8 százalékban ma-
gyar alapanyagokból, magyar szakemberek 
munkája által gyártja a vállalat.

További részletek: www.duna-drava.hu

Tizenegy éve már, hogy a Duna-Dráva 
Cement Kft. (DDC) minden ősszel meg-
hirdeti két cementgyára vonzáskörzetében 
a Zöld Megoldás-pályázatot. Teszi mind-
ezt azért, hogy tovább növelje a „zöld” 
projektek számát, útmutatást adva ezzel a 
fenntarthatóság és egy élhetőbb jövő kiala-
kításához.

Az elmúlt 11 év során számtalan oktatási 
intézmény, közhasznú szervezet és kulturá-
lis központ nyert forrást „zöld” törekvéseik 
megvalósítására a Zöld Megoldás-pályázat 
keretében. 

A pályázat lényege és célja változatlan: 
az idei évben is olyan elképzeléseket vár-
nak, amelyek a környezet védelmét tűzik 
ki célul. Olyan energiagazdálkodással, CO2 
kibocsátás csökkentésével, valamint hulla-
dékkezeléssel és vízgazdálkodással kapcso-
latos projektek megvalósítása, melyekkel a 
hosszú távú fenntarthatóság alapelveit is 
figyelembe veszik.

A 2021/2022-es időszak végén a váci és 
a beremendi térségből érkező pályázatok-
ra 3-3 millió forint, míg Pécs és környéke 
számára 1,5 millió forintos támogatás áll 

A Magyar Termék 
Nonprofit Kft. elismerésében 

részesült a DDC

rendelkezésre. 
A vállalat a 2021/22-es pályázati idő-

szakban is segítségül hívott - a váci és a 
baranyai régióban is - egy-egy szakmailag 
tapasztalt támogató szakértőt, akik hasznos 
tanácsokkal segítik a pályázókat. 

A jelentkezők pályázatukat 2021. szep-
tember 6. és december 3. között adhatják 
le.

További részletek: www.duna-drava.hu/hu 

Elindult a DDC Zöld
Megoldás-pályázata
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Vác városában a múzeumalapítás eszméjét 
ifjú Varázséji Gusztáv lapszerkesztő vetette 
fel 1881-ben elsőként, a Nemzeti Múzeum-
ban szerzett ásatási tapasztalatai alapján. A 
Váci Közlönyben megjelent felhívására so-
kan Varázséji kezéhez juttatták a leendő mú-
zeumnak szánt tárgyaikat, többségében régi 
pénzeket. Amikor Varázséji 1887-ben tüdő-
bajban elhunyt, a lakásán őrzött, ásatásaiból 
származó, illetve ajándékba kapott tárgyak 
száma meghaladta az 1900 darabot. A Váci 
Közlöny körül csoportosuló, Vác felvirágoz-
tatását célul kitűző társaság azonban nem en-
gedte, hogy kezdeményezése feledésbe me-
rüljön. E körhöz tartozott Csávolszky József  
kanonok, a váci katolikus iskolaszék elnöke, 
szemináriumigazgató, városi képviselő, Frey-
singer Lajos királyi közjegyző és Révész Béla 
ügyvéd is.

Csávolszky kezdeményezésére 1887-ben 
megalakult a Váci múzeum és régészeti bi-
zottság, mely célul tűzte ki, hogy „városunk 
nevezetességeit a jövő nemzedék számára 
megmentse, a várost alaposan ismertesse, a 
közművelődést előmozdítsa és a társadalom 
minden rétegében fölkeltse a műérzéket”. 
1891-ben léptek először kiállítással a nyil-
vánosság elé, egy régészeti és műkiállítással. 
A kiállítás lebontása után azonban az anyag 
nem maradt egyben, a kölcsöntárgyak visz-
szakerültek tulajdonosaikhoz. Csávolszky 
inkább egyházi karrierjére koncentrált, míg 
Freysingert a városi ügyek vonták el a mú-
zeum fejlesztésétől.

1894-ben Bauer Mihály rajztanár be-
kapcsolódásával újabb lendületet vett a 
múzeumi mozgalom. Bauer kidolgozott 
alapszabály-tervezettel, s egy, a gyűjtemény 
elhelyezése szempontjából igen kedvező öt-
lettel állt elő: Tabán utcai házának egy helyi-
ségét ajánlotta fel a múzeum számára. 1895. 
február 15-én a VME elfogadta az Alapsza-
bály tervezetet, és benyújtotta a belügymi-

nisztériumnak. A terv még több változta-
táson ment keresztül – így a minisztérium 
által jóváhagyott alapszabály alapján végül 
1896. december 27-én ült össze az alaku-
ló közgyűlés, a városháza dísztermében 
megalakult a VME. Az alakulást segítette a 
millenniumi közhangulat is, melyben ismét 
újraéledt a múlt megismerésének igénye.

A Váci Múzeum Egyesület alapítói az 
alábbi feladatokat és célokat tűzték ki: 

„a, a múlt, főleg helyi s vidéki jelentőségű geológi-
ai, őskori, történelmi, művészeti, irodalmi, műipari 
s tanügyi emlékének, s maradványainak gyűjtése, 
megőrzése, ismertetése a közművelődés érdekében.

b, a jelenkor történelmi emlékeinek, táj és 
népismei adatainak,  földtani  leleteinek, a nyer-
stermékek legkitűnőbb példányainak, az ipar és 
a művészet remekeinek összegyűjtése, rendezése, s 
tanulmányozás végett való kiállítása."

Az egyesület elnöke Csávolszky József  
lett, az alelnöki tiszten ketten osztoztak: dr. 
Freysinger Lajos királyi közjegyző és Reiser 
Henrik kereskedő (rövidesen bekövetkezett 
halála miatt tisztségét testvére, Révész Béla 

125 éves a váci múzeum

vette át). A   titkár, Freysinger munkatársa,  
az ifjú Tra-gor Ignác lett. A múzeum és ré-
gészeti bizottság korábbi őre, Fodor Imre 
mellé két újabb múzeumőrt választottak: 
Borbély Sándort a Siketnéma Intézet taná-
rát és Bartók Lajos rajztanárt. A múzeum 
első igazgatója Bauer Mihály lett. Hogy az 
egyesület működéséről folyamatosan tá-
jékoztathassák az érdeklődőket, hivatalos 
lapnak megnyerték a Vácz és Vidéke című 
újságot. A Bauer házban, - a felújítást és a 
rendezést követően - 1898. február 27-én 
vasárnap nyitották meg a nagyközönség 

számára az első, állandónak szánt kiállítást.
Dr. Tragor Ignác ügyvéd 1896-ban a tit-

kári, majd 1906-tól haláláig az elnöki posz-
tot töltötte be a Váci Múzeum Egyesület-
ben. A múzeum gyűjteményi munkájából is 
kivette a részét, de főként szervezéssel és a 
múzeum, valamint az egyesület népszerűsí-
tésével foglalkozott. Helytörténeti munkás-
sága kiemelkedő értéket képvisel nemcsak 
a múzeum, de a város kulturális életében is. 

Forró Katalin
múzeumigazgató

Farkasfalvi Imre: Tragor Ignác

Bauer Mihály Tabán utcai háza
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Mennyi idő, alázat, szorgalom, vélet-
len, mennyi csalódás elviselése, vagy 
éppen a siker elviselése, esetleg egy 
mentor felbukkanása, a közönség 
mekkora szeretete kell ahhoz, hogy 
egyszer csak úgy érezze egy zenész: 
megérkezett…? Farkas Zazie népsze-
rű Vácott. Ma már leginkább a váci 
Dunakanyar Színház Liliomfi című 
darabjából, illetve Chile Verde zene-
kar harmonikása, illetve énekeseként. 
A pályája alakulásáról beszélgetve 
egyszer csak komoly tervek bukkan-
tak elő, hogyan lehetne fellendíteni a 
város, sőt e régió zenei életét. 

Farkas Virágot 17 éves kora óta 
hívják a barátai Zazie-nak, ráragadt a 
becenév. Barátját emlékeztette Virág a 
Zazie a metróban főhősnőjére, és úgy 
látszik találó lett az elnevezés, mert 
máig megmaradt, sőt hivatalossá vált, 
művésznév lett belőle. Virág édesapja 
autodidakta zenész, de már kislányai 
általános iskolás korában fontosnak 
tartotta, hogy a gyermekei tanuljanak 
zenét, játsszanak hangszereken. A 
szokásos kezdeti lépések, mint példá-
ul a furulya után aztán következtek a 
komolyabb kurzusok, jött a zongora 
és a népi furulya, illetve a népi ének. 
A lányok még javában általános isko-
lások voltak, amikor az édesapa és a 
két lánya, megalakították a Farkas 
Trió és barátai névre hallgató zene-
kart. Zazie 14 éves volt, mikor édes-
apjától megkapta első tangóharmo-
nikáját. A papa gitározott és énekelt, 
ahogy a lánya fogalmaz: autodidakta 
zenész volt, tábortűzi nótákon nőtt fel, de 
a Farkas Trió és barátai a könnyűzenei 
programjukkal olyan népszerű volt, hogy 
csaknem tíz évig rendszeresen léptek fel a 
kisebb-nagyobb rendezvényeken országszer-

te a klasszikus felállásban: dob, elektromos 
gitár, billentyűk, fuvola, ének. Koncert-
jeik is voltak, és folyamatosan hívták 
őket a bulikba, egy önálló albumuk is 
megjelent, némelyik dal sláger is lett a 
baráti körben. A középiskola felénél 
aztán befejezték.

Rövid szünet után a leginkább inst-
rumentális, elektronikus zenét játszó 
Sickpicnic zenekar tagjai megkérdez-
ték Zazie-t, csatlakozna-e hozzájuk 
billentyűs énekesként. Igent mondott. 
Azok is szép évek voltak, de a nagy 
fordulatot a zenei fejlődésében egy 
sorsszerű találkozásnak köszönheti. 
Megismerkedett a multi - instrumen-
talista, szaxofonos Ágoston Bélával, 
aki azóta is a zenei mentora. Szám-
talan közös zenei projektjük volt, az 
igazi felfedezés azonban az volt, ami-
kor Ágoston Béla olyan zenei teret kí-
nált Virágnak, amelyben már egészen 
otthonosan szólalt meg a hangszere. 
Harmonikusan beleillesztették a tan-
góharmonikát a hozzá illő műfajokba. 
Csak azért, hogy nekem könnyebb le-
gyen megértenem. Megemlítette pél-
dául a klezmert, amelynek egyik alap-
hangszere a tangóharmonika. „Egyszer 
csak értelmét láttam a tangóharmonikázás-
nak…” – mondja Farkas Zazie, akit, 
ha mostanában hallunk játszani, úgy 
érezhetjük, mintha születésétől fog-
va eggyé forrt volna a hangszerével. 
Most a harmonikával tudom a legjobban 
kifejezni az érzéseimet, és persze az ének-
léssel – segít megértenem, mit jelent a kap-
csolat közte és a hangszer között. 

2020-ban zeneelmélet tanári dip-
lomát szerzett a Zeneakadémián és 
egy rövid ideig tanított szolfézst, de 
a zenetanári fizetésből nem könnyű 
megélni, ezért váltott, most a Zenea-

kadémián ügyintéző. 
Valójában zenész. Megvalósította, 

amit az érettségi után határozott el, 
hogy zenész lesz. Azóta ehhez tartja 
magát. A Chile Verde most az a ze-
nekar, amivel a leggyakrabban fellép; 
Vácott is velük volt koncertjük. A név 
egy spanyol eredetű dal (La Llorona) 
szövegéből kiragadott két szó - zöld 
chili - mely magában foglalja a medi-
terrán hangulatot, a mediterrán íze-
ket, azokat, amelyek a csapat minden 
tagjához közel állnak. Ezeket a dalo-
kat játsszák szívesen.

Amíg ezeket a sorokat írom, az 
Ardy-Farkas-Hencz Trió az Artéri-
ában tartott koncertjükön rögzített, 
20. századi melankólia című össze-
állítás szól a számítógépen. Kortárs 
zene, játékos, dallamos, elcsábítja a 
figyelmem írás közben, koncentrál-
nom kell, ha nem akarok lemarad-
ni… (Rákerestem a Youtubon Zazie 
nevére, ez is felbukkant: https://
www.youtube.com/watch?v=MUIf-
nEBX444&t=3s) Hallgassanak bele, 
mert szavakkal alig leírható, hányféle 
műfajban szólal meg szívesen és hite-
lesen Farkas Zazie.

Ahogy illik, megkérdeztem, mit kö-
szönhet Vácnak? Rögtön rávágta: Na-
gyon sok elismerést és támogatást köszönhe-
tek a városnak, nagyon szeretnek minket 
itt családilag is. Majd minden átmenet 
nélkül azzal folytatta, hogy milyen ter-
vei vannak a város és a környék zenei 
életének fellendítése érdekében. Elő-
ször nem értettem, hiszen több kon-
certről, igényes klasszikus zenei élet-
ről mi is beszámoltunk a lapban, de 
amivel nem számoltam: vannak mű-
fajok, amelyek még nem leltek igazán 
otthonra a Dunakanyarban. Rengeteg 
zenész van itt a régióban, akik végigmuzsi-
kálták a nyarat Zebegénytől Budapestig , de 
Vácott nincs hol fellépniük – teszi hozzá. 
Ekkor értettem meg, itt a frissebb mű-
fajokról, a jazzről, az alternatív zenei 
produkciók megjelenési lehetőségéről 
lenne szó. Sok tehetséges, aktív zenekar 
működik a környéken, akiknek létfontos-
ságú, hogy találkozhassanak a közönséggel 
– erősíti meg Farkas Zazie.

Elképzeltem, hogy talán nem is 
olyan túl sokára Vác is megtalálja a 
saját különleges koncertjeit, ahogy 
például Paloznakon is kicsiben indul-
tak a jazznapok, a nyáron pedig már 
ezrével árasztották el a környéket a lá-
togatók. Zazie sajátos hangja, külön-
leges zenei világa lehet, hogy ebben a 
kompozícióban egy tisztán kivehető, 
fontos szólam lesz…

Vicsek Ferenc 

Zazie futama
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Az Országos Véradó Szolgálat Váci Te-
rületi Vérellátó vezetője,  dr. Niegreisz 
Mária augusztus 20-a alkalmából kapta 
meg a Vác Város Egészségügyéért kitün-
tetést. Amióta beszélgettünk, mesélem 
a környezetemben, van egy doktor Ma-
gyarországon, aki csak rendes emberekkel 
találkozik, úgy megy be reggel a munka-
helyére, hogy megint azokkal hozza össze 
a sorsa, akik a vérüket adják, a szó szoros 
értelmében, és minden ellenszolgáltatás 
nélkül, azért, hogy ismeretlenül is segít-
senek valakin, akinek vérre van szüksége. 
Ez a küldetés hatja át a mindennapjait, a 
csapata tagjait, és ezzel a tisztelettel tekin-
tenek minden véradóra ott a vérellátóban. 
Ahogy ő fogalmaz: „Mi itt minden nap azzal 
szembesülhetünk, hogy nagyon sok olyan ember 
van, aki önzetlenül adja a vérét az embertársa-
inak, mert segíteni szeretne.” Harminckilenc 
éve dolgozik a vérellátóban és 23 éve ve-
zeti a csapatot. Bár már sokszor elfárad,  a 
kiégésnek semmi jelét nem mutatja.

Nem úgy indult, hogy ez ilyen magasz-
tos munka lesz. Mivel a férje is orvos és 
a rengeteg ügyelet miatt kiszámíthatatlan 
volt a munkarend, amiben dolgozott, azt 
gondolták, a családalapításhoz azért jobb, 
ha valakinek hagyományos az időbeosz-
tása. Erre a vérellátó tűnt a jó megoldás-
nak. Mária már az egyetemi évek alatt, 
nővérként besegített a váci véradó állo-
máson. Azóta megszerezte az orvosi dip-
lomát, szakvizsgát tett, mára már transz-
fúziológus, aki a donortól a betegig kíséri 
figyelemmel a vér útját, végzi el a szüksé-
ges műveleteket, hogy mindenki azt a vér 
alkotórészt kapja, amire szüksége van. A 
biztonságos vérellátásért dolgozik, hogy 
beteg donor ne adhasson vért, és a beteg 
pedig a számára legmegfelelőbb vérké-
szítményt kaphassa.

 Az elmúlt években nagyon megnőtt 
az Országos Vérellátó Szolgálat  Váci  
Területi Vérellátójához tartozó körzet 
területe – derült ki a beszélgetés során. 
Esztergomtól Hatvan határáig, persze 
Budapestet nem számítva, járnak a kol-
légái vért venni. Az ok leginkább a mun-
kaerőhiány. Sok városban, mint például  a  
gödöllői vérellátó területén sem volt elég 
az asszisztens, vagy szakorvos, ez vezetett 
az összevonásokhoz. A teljes területükön 
évente 15 ezer véradás történik és több 
ezren közülük rendszeres véradók, akik 
évente több alkalommal is adnak vért. 
Olyanok is vannak, akik már száznál több 
alkalommal is adtak vért önkéntesen. A 

levett vérek az OVSZ budapesti regio-
nális központjába kerülnek kivizsgálásra, 
vérkészítmény  előállításra, majd  beadha-
tó részekre választott vérkészítményként 
kerülnek vissza Vácra, minden nap pótol-
va a fogyott mennyiséget  a napi igények-
nek megfelelően. 

A világjárvány idején pedig a speciális 
vérplazma iránt nőtt meg a kereslet. „Vol-
tak olyan korábbi véradók, akik átestek a Covid 
fertőzésen, meggyógyultak, és csak azért jöttek 
be  hozzánk az állomásra, hogy a szervezetük 
által termelt, Covid ellenes vérplazma adáshoz 
szükséges előzetes vizsgálatokat elindíthassuk.. 
Amennyiben megfelelő mennyiségben volt vé-
rükben antitest, plazmaferezises eljárásban való 
plazmaadásukkal segíthettek a súlyos betegeken.

A véradó állomás amúgy különleges hely, mert 
itt könnyen előfordulhat, hogy egymás mellett fek-
szik egy püspök, egy asztalos, egy polgármester. 
A véradók párton és vallási hovatartozáson felü-
lemelkedve próbálnak meg segíteni embertársai-
kon. Ide nem tette be a lábát sem a politikai, sem 
más, a társadalmat megosztani akaró igyekezet. 
Nálunk minden oldal képviselője megjelenik és 
mi mindenkit szívesen látunk.” – teszi hozzá 
Niegreisz Mária. Kicsit kitágítva a látó-
szöget, az is érdekelt, hogyan változnak 
a véradási szokások, ha a társadalmi min-
tázat felől közelítünk. Korábban keveseb-
ben voltak a diplomások, de már ez a kü-
lönbség is megszűnt – mondja a főorvos, 
és felidézte, hogy amikor megszűntek a 
nagy gyárak, akkor az országban több he-
lyütt visszaesett a véradás, de a váci kör-
zetben, akkor is ugyanolyan sokan jöttek 
vért adni, mint korábban. 

Arról is mesélt, van még dolguk a felvi-
lágosítással. „Volt egy  hozzátartozó, aki rek-
lamált, hogy a rokona csak néhány óra múlva 
kapta meg a számára szükséges, rendkívül ritka 
speciális vért. Azt hitte, hogy ez úgy megy, hogy 
ilyenkor telefonon felhívjuk a véradót, aki mint-
egy éjjel-nappal berendelhető, mintha  az lenne 
a foglalkozásuk, hogy véradók. Noha ez éppen 
fordítva van. A véradóknak  van foglalkozása, 
és többnyire a szabadidejüket áldozzák fel, hogy 
eljöjjenek a vért adni, térítésmentesen.”

Pedig a váci körzet nagyon jól áll a vé-
radásban. A véradók aránya  hosszú évek 
óta meghaladja az öt százalékot, miköz-
ben az országos átlag csak 2-3 százalék. 
„A véradás is családi mintát követ – teszi hoz-
zá, vannak családok, ahol a nagyapa is véradó 
volt és most a családfő már hozza az unokát. 
Az, hogy a környéken ilyen sikeres a véradás, 
az nagyrészt a helyi Vöröskereszt aktivistáinak 
érdeme . Rengeteg múlik azon, hogy például  a 

tanárnő miként teszi példává az iskolában a 
véradást.”

Niegreisz Mária hisz abban, hogy a 
személyes kapcsolatnak is van ereje. Ha 
például úgy adódik, hogy megkérnek 
valakit, jöjjön be, adjon vért, mert ép-
pen olyan vérre lenne szükség, amilyen 
a donor vércsoportja, akkor többnyire 
átszervezi napját, hogy tudjon segíteni… 
Nagyon fontosnak tartja, hogy megfelel-
jenek annak a bizalomnak, amivel a do-
norok fordulnak feléjük, hiszen a vérüket 
bízzák a csapatra. „Biztosak lehetnek abban, 
hogy vigyázunk a vérükre, a legnagyobb körülte-
kintéssel és figyelemmel dolgozunk, hogy egy csepp 
se vesszen kárba, illetve, hogy a lehető legjobb mó-
don használjuk fel az emberektől kapott vért és 
azt a lehető legtöbb beteghez juttathassuk el.”

Fontosnak tartotta még kiemelni a 
főorvosnő, hogy ez csapatmunka, a szúró 
asszisztensek, a laborasszisztensek oda-
adó munkája nélkül nem lennének ilyen 
sikeresek. Ez egy nagyon nehéz, fárasztó 
munka, fizikailag és pszichésen is Vércso-
port szerológiai laboratóriumuk (amely a 
transzfúzió előtti vércsoport és összefér-
hetőségi vizsgálatokat végzi) már kétszer 
teljesítette sikeresen az Európa Tanács 
minősítési vizsgálatát., vagyis kétszer telje-
sítettek 100 százalékot, amely több német 
és francia laboratóriumnak nem sikerült. 
Úgyhogy nyugodtan mondhatjuk: a váci 
betegek vérellátása  magas színvonalú. 

Nem hagyhattam szó nélkül, a beszél-
getés végén meg is jegyeztem: Milyen kü-
lönleges szerencse, ha valaki reggelente 
olyan helyre mehet dolgozni, ahol a min-
dennapi rutin valami egészen magasztos 
cselekedetbe torkollik…

Vicsek Ferenc 

Vérre megy…
Portré dr. Niegreisz Máriáról
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Tokióban rendezték meg a parasportolók 
ötkarikás versenyét, a paralimpiát. A paraat-
léták mezőnyének férfi súlylökő számában 
az F20-as kategóriában rajthoz állt a Váci 
Reménység sportolója, Szőllősi István is. 
A nyolc induló közül a zárást követően há-
rom súlylökőt is kizártak – többek között a 
világrekorddal első helyezett versenyzőt is.

A viadalon a váci fiú idei legjobbjával, 13 
méter 59 centiméteres dobásával az 5. he-
lyen végzett, amivel pontot szerzett a ma-
gyar küldöttség számára.

Kézilabda – 
Felemás rajt

Az olimpia miatt a korábbi éveknél később 
indultak el a pontvadászatok a sportág kü-
lönböző osztályú bajnokságaiban. A Váci 
NKSE a győztes érdi nyitány után váratlan 
vereséget szenvedett hazai környezetben 
az MTK-tól, majd Dunaújvárosban ragyo-
gó teljesítménnyel javította ki botlását.

Eredmények:
NB I, felnőttek

Érd – VNKSE 22-27
VNKSE – MTK 23-24

Dunaújváros – VNKSE 23-33
NB II, felnőttek

Dunakanyar KA – Dorog 40-21
Tatabánya – Dunakanyar KA 24-32

Előző lapzártánk után ugyan elkezdte a 
pontgyűjtést a harmadik vonalban szereplő 
váci focigárda, ám a Csank-csapat továbbra 
is igen szerény teljesítménnyel kieső helyen 
áll a bajnoki tabellán.

A Vác FC a Magyar Kupában előbb a 
megyei bajnokságban szereplő Ibrány ottho-
nában aratott 1-0-s győzelemmel bejutott a 
64 közé, ám a következő fordulóban a hazai 
pályán az NB I-es Zalaegerszeg ellen elszen-
vedett 4-0-s vereség már a kiesést jelentette.

Csapatunk azért rendezhette már pálya-
választásával kiírt meccseit a váci stadion-
ban, mert a sportági szövetség december 
31-ig elfogadta a képünkön látható ideigle-
nes fedett mobillelátót. (Igaz, a szurkolók 

viszont nem, mert onnan nem sokat látnak 
a kerítéstől és a kispadoktól a pályán zajló 
történésekből…)

Mindenesetre a valódi hazai pálya az első 
itthoni találkozón szerencsét hozott, mert a 
Dabas-Gyón ellen Mertse Ábel mesterhár-
masával és egy öngóllal 4-0-ra nyert a gárda. 
A következő, Iváncsa elleni bajnokin nem 
született gól, így újabb ponttal gyarapodott a 
váci termés. Ám aztán érkezett Vácra az él-
vonalbeli MTK második csapata és meg sem 
állt öt találatig. Az 5-0-s zakó után pótlásra 
került a nyitófordulóban vihar miatt félbe-
szakadt balassagyarmati mérkőzés: sajnos az 
ismétlés már egygólos hazai győzelemmel 
ért véget. Az újabb hétközi bajnokin a szin-
tén szerény teljesítménnyel kieső helyen álló 
rivális otthonában a hosszabbításban szer-
zett gólokkal sikerült fordítani: Rákosmente 
– Vác FC 1-2. Végül egy újabb közönségri-
asztó hazai mérkőzéssel zárult a megterhelő 
sorozat, ezen: Vác FC – Szekszárd 0-4.

Az NB III Közép csoportjában 9. fordu-
lót követően a váci legénység a 7 megszer-
zett pontjával kieső, 17. helyen található a 20 
csapatos mezőnyben.

Kajak-kenu – 
VB-bronzos 
Aradi Álmos

Két váci fiú kapott helyet a remekül sze-
replő magyar válogatottban a Portugáli-
ában megrendezett junior és U23-as kor-
osztály világbajnokságon. László Csaba 
edző tanítványai közül Aradi álmos azt 
követően állt rajthoz a junior kajak kette-
sek 1000 méteres számában az MTK-s 
Panyik Zsomborral duót alkotva, hogy saj-
nos, ikertestvére, Aradi Bátor megsérült. A 
magyar páros a féltávnál csak a 7. helyen 
állt, majd a második ötszázon robbantott 
és bravúros hajrával bronzérmes lett.  

A junior kajak négyesek 500 méteres 
döntőjében a Váci Kajak-Kenu SE sporto-
lója, Kozma Barnabás társaival a 4. helyen 
végzett. 

Sakk – Ismét csapatbajnokság
A pandémia miatti egyéves szünetet követően a tervek szerint októberben elrajtol a 
harmadosztályú sakk csapatbajnokság is. A Szuperliga és a kétcsoportos NB I-es ver-
seny mellett az NB II-es klubok hat csoportban szerepelnek majd. A Váci Sakk Club 
ezúttal is az Erkel csoportba kapott besorolást. Itt 10 együttes játszik majd egyfordulós 
körmérkőzést a sorrend kialakításához. A bajnoki rajtot október 10-re tűzték ki.

Evezés – 
Európa-bajnoki bronz
Két nap alatt bonyolították le Lengyelor-
szágban az U23-as evezős korosztály kon-
tinensbajnokságát, melyen a Vác Városi 
Evezős SE öt sportolója is rajthoz állt. 

A legjobb váci vonatkozású eredményt 
a férfi könnyűsúlyú négypárevezős egység 
érte el: a bronzérmes kvartett tagja volt a 
váci Fenyődi Tamás és Pálfai Csikó Bálint 
is. Nagydöntőbe jutott még a VVEC eve-
zősei közül a női könnyűsúlyú kétpárban 
a győri Fehérvári Eszterrel egységet alkotó 
Csepel Zsófia is. A duó az 5. helyen zárt. 

A normálsúlyú egypárevezősöknél 
Szklenka Bence összesítésben a 8., a nor-
málsúlyú négypárevezős csapatunk pedig – 
a váci Újhelyi Mihállyal – a 10. helyen zárt.

A fővárosban megrendezett dupla for-
dulóval megkezdődött a harmadosztályú 
férfi pólóbajnokság alapszakasza. A Váci 
VSE először a leányfalui együttes ellen 
szállt vízbe. A Dunakanyar Waterpolo 
csapata ellen a mieink 15-11-es vereséget 
szenvedtek a pontvadászat első mérkő-
zésén. Játékosaink közül Bártfay Zsolt és 
Kiss Ádám dr. 4-4 találattal volt a legered-

ményesebb.
A folytatásban a mieink csúnya vere-

ségbe szaladtak bele: Budafóka SE – Vác 
VSE 22-8. Egy pillanatig sem volt kérdé-
ses a találkozón, hogy a sokkal jobb erők-
ből álló rivális nagyarányú vereséget mér 
a váciakra. Jellemző, hogy csapatunkból 
Kiss Ádám dr. és Petrovszky Gergő 2-2 
dobott góllal lett a legeredményesebb.

Szőllősi István paralimpiai pontja

Vízilabda – Két vereséggel rajtoltak

Labdarúgás – Kieső helyen
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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
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

Fogadóórák
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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!

Vácon született váci lakosok:
Sándor Gergely Gábor és Veres Viktória Edit gyermeke: Laura, Bercze-
li János Tarzíciusz és Kovács Dorottya Virág gyermeke: Csepke Elena, 
Herédi Bálint és Tóth Piroska Borbála gyermeke: Blanka, Csergő Lász-
ló és Király Zsuzsánna gyermeke: Áron, Záhorszki Tibor Dávid és Ka-
pitány Adrienn gyermeke: Barnabás, Lakatos József  és Raffael Evelin 
gyermeke: Milán József, Kosdi Dávid és Kovács Eszter gyermeke: Szi-
lárd, Szabó István és Papp Katalin gyermeke: Szonja, Baksza Ádám és 
Takó Szilvia gyermeke: Alex, Kovács Viktor és Kmetti Vivien gyerme-
ke: Erik, Bolvári Balázs és Biró Bettina gyermeke: Lujza, Kurucz Balázs 
és Kasza Fruzsina gyermeke: Elza Emília, Kiss Attila és Pásztor Karina 
gyermeke: Julianna, Jakabffy Krisztián és Vaskó Luca gyermeke: Áron, 
Dombovári Gábor és Kata Anita gyermeke: Réka, Béres János Zsolt és 
Tachscherer Bella gyermeke: Apollónia, Galba Tamás és Csiri Csenge 
Fatime gyermeke: Ármin, Bodnár Gergő és Mojzes Dorina gyermeke: 
Nolen Miron. Az elmúlt hetekben 29 váci gyermek született városunkban.

Házasságot kötött váciak: 
Nagy Mátyás és Pap Lidia, Eberhart Dávid és Bálint Eszter Margit, 
Kozsdi Zoltán és Tolnai Éva, Kis Ernő és Nagy Melinda, Horváth Ta-
más és Tóth Miléna Terézia, Csordás Gábor és Prekopa Dóra, Klár 
Szabolcs és Borbély Viktória, Bogatin István és Hirmann Gabriella, 
Parti István és Csüllög Eszter Katalin, Kosdi Mátyás és Hliniczky Zsu-
zsanna, Kovács Botond és Bell Petra Erika, Tóth Szilárd és Veres De-
bóra, Konrád Péter és Hornyák Nóra, Elekes Ákos és Dóczi Boglárka, 
Klebercz Tamás és Kálmán Krisztina Ágota, Szelei Gábor és Aradszki 
Bernadett Andrea, Kókai Gergő és Gebler Regina Yvette, Debnár Atti-
la és Dankó Éva, Lintis Gheorghe Tibor és Fábián Viktória.

Elhunyt váciak:
Csákvári Józsefné sz: Básti Margit Ágnes, Ötvös Ferenc Lajos (1940) 
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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

Éljen a lehetőséggel!
Önkormányzati ingatlanhirdetések

MEGVÁSÁROLHATÓ INGATLANOK:
(Cím/hrsz:) Vác, Zrínyi Miklós utca 15. - 4 ajtó 

Alapterület: 79,57 m2 
Ingatlan jellege: lakás megnevezésű ingatlan

(Cím/hrsz:) Vác, Vám utca 10. 10 em. - 5. ajtó 
Alapterület: 42 m2

 Ingatlan jellege: lakás megnevezésű ingatlan

(Cím/hrsz): Vác, Árpád út 85/B 4. em. - 16. ajtó
Alapterület: 49 m2

Ingatlan jellege: lakás megnevezésű ingatlan

(Cím/hrsz): Vác, II. Rákóczi Ferenc tér 8-10. 
A ép. - fsz. 1. ajtó

Alapterület: 41 m2 
Ingatlan jellege: lakás megnevezésű ingatlant.

(Cím/hrsz): Vác, Zichy Hippolyt utca 8. - 1. ajtó 
Alapterület: 43 m2

Ingatlan jellege: lakás megnevezésű ingatlan
BÉRELHETŐ INGATLANOK:

(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
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GYERE HOZZÁNK FUTNI!
A Vanyek Béla Sportcentrum Vác város szívében helyezke-
dik el, a Máv állomás közvetlenül szomszédságában, mind-
össze néhány perc sétára a város központjától. Központi el-
helyezkedése miatt mind gyalogosan, mind járművel gyorsan 
és könnyen megközelíthető. 

Teljesen új, 6 sávos rekortán futópályánk biztonságos és 
magas színvonalú atletizálási lehetőséget biztosít a sportolni 
vágyóknak. A rekortán futópálya mind a 6 sávja leköthető 
napközbeni futásra előre egyeztetett időpontban, 8-20 kö-
zött.

A futójegy ára 980 ft, amely 2 órás időtartamra biztosítja a 
pálya rendeltetésszerű használatát.

Váci lakosok részére 20% kedvezményt biztosítunk lak-
címkártya felmutatásával, 2022 áprilisáig! 

Időpontokért, bérlet árakért és további részletekért érdek-
lődj a foglalas.vaciremenyse@gmail.com e-mail címen.
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