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A megszokottól eltérőn a váci képvise-
lő-testület munkaterv szerinti ülése július 
20-án egy órával később, délelőtt 9-órakor 
kezdődött. Ennek oka, hogy az érdeklődő 
képviselők reggel közösen nézhették meg, 
miként is áll a több mint fél évtizede 180 
millió forintos, város által felvett fejleszté-
si hitelből biztosított önrésszel támogatott 
stadionrekonstrukció. Sajnos, ezúttal is azt 
tapasztalhatták, hogy a forrásfelhasználás – 
melynek törlesztőrészletei még 2028-ig évi 
több tízmillióval terhelik Vác költségveté-
sét – szinte semmilyen módon nem látszik 
a létesítményen.

Rendeletalkotások, -módosítások
A testületi ülés elfogadott napirendi so-

rában több rendelet aktualizálására került 
sor. Ezek közül a büdzsé módosításainak 
nagy része most is olyan beruházások 
forrásigényének megemelésére voltak hi-
vatottak, melyek a vágtató infláció miatt 
váltak szükségessé. A továbbiak tartalma 
megtalálható a hivatalos önkormányzati 
weboldal (vac.hu) Rendeletek menüpont-
jában. Ezek: a 2860/A/4 hrsz.-ú ingatlan 
törzsvagyonból történő kivonásáról, illetve 
az élelmezési nyersanyagköltség meghatá-
rozásáról szóló rendeletalkotás, továbbá a 
köztemetőről és a temetkezés rendjéről, a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális 
és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről 
és a fizetendő térítési díjakról, a pénzben 
és természetben nyújtott szociális és gyer-
mekvédelmi ellátások helyi szabályairól, 
valamint a parkolás szabályozásáról és a 
várakozóhelyek igénybevételének rendjé-
ről szóló rendeletmódosítás.

Az utóbbi az immár szinte ellehetetle-
nült belvárosi parkolást igyekszik orvo-
solni a turisztikai időszak (május 1. - szep-
tember 30.) bevezetésével, illetve a fizetős 
várakozóhelyek bővítésével. A parkolás 
díja változatlan, a bérletek árában történik 
módosítás. 

Döntés két fontos beruházásról
Mint ismert, a megyei kormányhivatal 

korábbi  döntése  alapján  a      Samsung 
szennyvízkezelése érdekében bővítendő 
váci DMRV-telepen csak akkor kezdheti 
meg a nettó közel 16 milliárdos építkezést a 
Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft., ha a váci önkormány-
zat az ehhez szükséges építési szabályzatát 
a kívánt módon megváltoztatja. A májusi 
testületi döntés után megtörtént a kötelező 
lakossági fórum is. A szakbizottsági tár-
gyalás elutasító határozata után a plenáris 
ülésen sem kapott támogató többséget a 
bővítéshez szükséges szabályzatmódosítás.

Sokadszor került a grémium elé a Vác 
Városi Stadion – időközben gazdaságilag 
ellehetetlenült Vác FC Kft. általi – rekonst-
rukciójának elakadása. Az eredetileg 600 
milliós beruházási elképzelésekből szinte 
semmi sem valósult meg, így most a kép-
viselők két határozatot hoztak. 1. Nem fo-
gadták el a cég által benyújtott elszámolást 
és megállapították, hogy a támogatott cél 
nem valósult meg. Ezért a város által biz-
tosított összeget 15 napon belül köteles a 
Vác FC Kft. visszafizetni. 2. Visszavonta 
a testület a Vác FC számára biztosított in-
gyenes stadionhasználatot. 

További fontos döntések
A napirendi pontok nagy része ezúttal is 
különböző ingatlanok kapcsán település-
rendezési szerződéseket és telepítési ta-
nulmányokat tartalmazó előterjesztésről 
szólt. Ezek sorában határozat született 
arról, hogy nem engedélyezik az Újhegyi 
út-Fácán utca-Harkály utca által határolt 
tömbbelsőben a garázssor bővítését. De 
döntöttek a helyi autóbuszközlekedési 
szolgáltatásra kiírt pályázat tartalmáról, 
továbbá a villamosenergia beszerzéssel 
kapcsolatos, Vác számára a legkedvezőbb 
módról, valamint néhány – eddig névtelen 
– közterület elnevezéséről is. Vác elfogadja 
az Európai Mobilitási Hét Kartáját és csat-
lakozik a program Autómentes Napjához.

A zárt ülés döntései
A nyílt ülés végén napirend utáni felszóla-

lások és új képviselői kérdések következ-
tek, majd zárt üléssel fejeződött be a nyári 
szünet előtti utolsó plenáris ülés. A Beszer-
zési Munkacsoport, illetve a Közbeszerzési 
Munkacsoport elbírált pályázatairól adott 
tájékoztatók mellett – a kiadott Hirdet-
mény szerint – több fellebbezési ügyben is 
született határozat.

Hagyományosan a júliusi plenáris ta-
nácskozás zárt részében történt meg a Vác 
Város Díszpolgára és a Pro Urbe Díjak 
odaítélése. A mostani döntés értelmében 
díszpolgári címet vehet át finn testvérváro-
sunk önkormányzatának volt ifjúsági osz-
tályvezetője, Jari Ahola.

Posztumusz Pro Urbe Díjat ítéltek oda 
Majer Lászlónak. Egyéni Pro Urbe Díjban 
részesül Hajdu Sándor és dr. Horváth Fe-
renc.

Az éves munkaterv szerint a képvise-
lő-testület legközelebb szeptember 21-én 
tart plenáris ülést.

Tájékoztató a 
rendeletalkotásról
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. §-a alap-
ján az alábbi tájékoztatást adom:

Vác Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2022. július 20-án az alábbi 
rendeleteket alkotta:

- 19/2022. (VII. 20.) rendeletmódosítás 
– a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 
szóló 35/2014. (XI. 14.) rendeletről;

- 20/2022. (VII. 20.) rendeletalkotás – 
a váci 2860/A/4 hrsz-ú ingatlan törzsva-
gyonból történő kivonásáról;

- 21/2022. (VII. 20.) rendeletmódosítás 
– a 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. 
(II. 16.) rendeletről;

- 22/2022. (VII. 20.) rendeletalkotás – 
az élelmezési nyersanyagköltség meghatá-
rozásáról;

- 23/2022. (VII. 20.) rendeletmódosítás 
– a személyes gondoskodást nyújtó szoci-
ális és gyermekjóléti ellátások igénybevé-
teléről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
11/2021. (II. 18.) rendeletről;

- 24/2022. (VII. 20.) rendeletmódosí-
tás – a pénzben és természetben nyújtott 
szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 
szabályairól szóló 16/2020. (IV. 01.) rende-
letről;

- 25/2022. (VII. 20.) rendeletmódosítás 
– a parkolás szabályozásáról és a várako-
zóhelyek igénybevételének rendjéről szóló 
32/2017. (XII. 14.) rendeletről.

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

Vác, 2022. július 20.
dr. Zsidel Szilvia s.k.

   jegyző

A júliusi testületi ülés 
döntéseiről
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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

ELADÓ

BÉRELHETŐ
INGATLANOK

LAKÁS CÉLÚ HELYISÉG 
ÉRTÉKESÍTÉSRE:

- Vác, Budapesti főút 21. 1. emelet 6.
- Vác, Kertész utca 3. fsz. 4.

NEM LAKÁS CÉLÚ 
HELYISÉGEK BÉRBEADÁSRA:

- Vác, Március 15. tér 20.

BELTERÜLETI INGATLANOK 
ÉRTÉKESÍTÉSRE:

- Vác, belterület 383/5 hrsz-ú 
kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan

A pályázatok feltételei, teljes szövege letölt-
hető a vac.hu weboldal Pályázatok rovatában. 

Az éves munkaterv szerinti nyári szünet 
előtti utolsó ülésüket tartották meg a tes-
tületi tanácskozást megelőző héten az 
önkormányzati szakbizottságok. Az aláb-
biakban a meghozott határozatok közül a 
legfontosabbakat foglaljuk össze.

Emberi Kapcsolatok Bizottsága
A bizottsági tagok jóváhagyták a Dr. Ke-
néz Zoltán Idősek Otthona és Klubja 
módosított házirendjét, mely a bennlakók 
mindennapi tevékenységét kívánja kom-
fortosabbá tenni. Elviekben támogatták 
ugyanennek az intézménynek a 2025-ig 
terjedő időszakra vonatkozó és a demen-
ciával élők helyzetének javítására összeál-
lított akcióprogramját is. 

A Katona Lajos Város Könyvtár, illetve 
a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 
Szervezeti és Működési Szabályzatának 
aktualizálása után a beérkezett pályázatok 
értékelése alapján felosztották az egész-
ségügyi alapellátásban tevékenykedő or-
vosok eszközfejlesztésére rendelkezésre 
álló forrást. (17 praxis összesen 5 millió 
forintos összegben nyújtott be igényt a 3 
milliós keretre.) A személyiségi jogok vé-
delme érdekében zárt ajtók mögött meg-
tartott tanácskozás részeként a bizottság 
döntött a „Vác Város Kiváló Diákja” elis-
merésekről is. A kiadott Hirdetmény sze-
rint a díjban idén Lőrik Veronika, Horka 
Lilla, Kósa Blanka, Cserni Milán Márk, 
Monostori Botond, Varga Donát József, 
Gyarmati Pál, Andrényi Cintia, Kádár 
Zsófia, Zsidai Zsófia, Agod Solt, Vigh 
Viktória, Munkácsi Réka, Varga Zsófia, 
Tóth Virág Mónika, Váradi Klára, Kiss 
Nikoletta, Horváth Lili, Dominika és Bar-
talis Borbála részesül. 

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
A bizottság ezúttal is jóváhagyta azt az 
összefoglaló beszámolót, amely ezúttal a 
Vác Városfejlesztő Kft. és a kft-vel egysé-
ges szabályrendszer alapján működő gaz-
dasági társaságok májusi tevékenységéről 
szólt. Elfogadták a Váci Sport Nonprofit 
Kft. által benyújtott díjtáblázat tartalmát, 
amely a téli uszodai igénybevétel árait tar-
talmazza és bővült néhány szolgáltatással 
is. A legfrissebb likviditási jelentés szerint 
az önkormányzat költségvetési elszámolá-
si számláján az előző hónaphoz hasonló 
összeg szerepel, melyen felül jelentős ösz-
szeg van banki lekötés alatt is. 

Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság

Ezúttal is ez a grémium tárgyalta meg 
a legtöbb – ezúttal is mintegy félszáz – 
előterjesztést. Ezek nagy része most is 
különböző ingatlantípusokra vonatkozó 
vételi szándékról, bérleti és részletfizetési 
kérelmekről, pályázatokról szólt. Emellett 
elfogadták a József  Attila sétányon lévő 
játszótér megújítására benyújtott tervet is, 
illetve egyéni képviselői indítványra opti-
málisabb lesz a Damjanich téri hulladék-
konténerek elhelyezése is. Az utasvárókkal 
kapcsolatos szerződés esetében viszont a 
bizottság annak átdolgozását kérte. A Sam-
sung számára biztosítandó szennyvíztelep 
bővítés kapcsán a kormányhivatal által 
jelzett építési szabályzatra vonatkozó mó-
dosítást a bizottsági tagok nem javasolták a 
képviselő-testületnek elfogadásra. Kezde-
ményezték továbbá, hogy az Újhegyi-Fá-
cán-Harkály utcák által határolt tömbbelső 
garázsbővítéséről hozott előző havi testü-
leti határozat kerüljön visszavonásra. 

A szakbizottságok júliusi 
üléseiről

Tájékoztatás 
igazgatási szünetről

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy Vác Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete az 55/2022. (II. 
16.) sz. határozattal úgy döntött, hogy a Váci 
Polgármesteri Hivatalban 2022. augusztus 01. 
napjától 2022. augusztus 12. napjáig igazgatási 
szünet elrendelésére kerül sor.

Az igazgatási szünet ideje alatt a Váci Pol-
gármesteri Hivatal ZÁRVA tart. Ezen idő-
szak alatt kérelmeiket elektronikus úton fogad-
juk, illetve a Hivatal portaszolgálatán kihelyezett 
gyűjtődobozokba helyezhetik el.

A születések, valamint a halálesetek anya-

könyvezése az igazgatási szünet ideje alatt, 
az alábbi beosztás szerint, előzetes egyeztetés 
alapján történik 8 és 12 óra között: augusz-
tus 1-4. Vörösné Berta Tünde (27/513-
446). augusztus 8-11. Veres Anita 
(27/513-450). 

Közterületen észlelt rendellenességek esetén 
hívható ügyeleti telefonszám: 06-30-729-2154. 
H-Cs: 8-20-ig, P-V: 0-24-ig.

Halaszthatatlan ügyekben telefonos ügyeletet 
tart augusztus 1-5. között dr. Grmela Judit al-
jegyző (27/513-410), augusztus 08-12. között 
dr. Zsidel Szilvia jegyző (27/513-472).

A hivatali ügyintézés augusztus 15-től (hétfő) 
a megszokott rendben folytatódik.

Dr. Zsidel Szilvia
jegyző
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Tucatnyi, egyenként is többmilliós, eseten-
ként százmilliót is meghaladó költséggel 
megvalósuló váci beruházás kivitelezésé-
nek elindulását, elkészültét jelentette be egy 
korábbi sajtótájékoztatón Matkovich Ilona 
polgármester.

A városvezető bevezetőjében hangsú-
lyozta: az ilyen jelentős projekteknél a ter-
vezés, pályáztatás, engedélyeztetés hosszú 
folyamat, és emiatt a folyamatosan dráguló 
kivitelezés komoly gondot jelent a városi 
költségvetésben.

Azóta az általa felsorolt beruházások 
már meg is kezdődtek. De nézzük meg 
pontosan melyek is ezek:

A RÓZSASZÍN HÁZ
A főtéren, a Március 15. tér 21. szám alatt 
álló műemlék épület felújítása már megkez-
dődött. Mint ahogy korábban megírtuk, az 
önkormányzat pályázatot is benyújtott a 
Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi 
Kollégiumához annak érdekében, hogy 
felújíthassa de az igényelt 10 millió forint 
helyett mindössze 4,5 milliót kapott. A tel-
jes költség több, mint 35 millió forint lesz. 
A munkálatok várhatóan szeptember vé-
géig tartanak majd.

SÚLYOS KÁRT ELŐZTEK MEG A 
VÍZFOGÓNÁL

Sürgősséggel kellett megjavítani a Naszály 
úton lévő vízfogók közötti zsiliprendszer-
hez kapcsolódó 800 mm-es betongyűrűs 
átfolyó széttört csövét. Szerencsére a Váci 
Polgármesteri Hivatal műszaki szakembe-
rei még időben észlelték a bajt és gyorsan 
el is készült a mintegy 10 millió forintos 
költségvetési átcsoportosítással finanszíro-
zott javítás.

Ezúttal is a pályáztatás útján a legked-
vezőbb árajánlatot benyújtó cég végezte el 
a munkát, szerencsére elég rövid idő, egy 
hét alatt.

ELINDULT A SZENT ISTVÁN 
TÉR FELÚJÍTÁSA

A beruházás mostani szakasza előtt pár 
héttel a DMRV munkatársai már kicserél-
ték az itt húzódó rossz állapotú vízvezeté-
ket, így a felújítás megkezdésének már nem 
volt akadálya. A korábbi állagfelmérések és 
vizsgálatok során megállapították, hogy 
az eredetileg tervezett kivitelezést egy sor 
váratlan akadály hátráltatja, illetve a tervek 
megváltoztatását kényszeríti ki. A váci pol-
gárok jogos igénye, hogy a Márvány tér az 
eddig átmenő forgalmat lebonyolító közte-
rületből valódi közösségi parkká legyen át-
alakítva, ezért a terveket több alkalommal 

módosították.
Csupán az építési költség majdnem 

eléri a bruttó 88 millió forintot. A hely-
színen Matkovich Ilona elmondta, hogy 
a nagyobb zajjal és porral járó első fázis 
még az ősszel befejeződik. A folytatásban 
pedig tavasszal már csendesebb tevékeny-
ség folyik majd. Ennek eredményeként bő 
zöldfelülettel rendelkező, a múltat felidéző, 
ám modern park, pihenő és találkozási tér 
alakulhat ki a váciak és a városba látogatók 
örömére.

Jelenleg bontási munkák zajlanak, mely-
nek körülményeit a kivitelező igyekszik 
minimális kényelmetlenséget okozva elvé-
gezni. Ugyanakkor az erre közlekedő gya-
logosokat, autósokat kérik, hogy a baleset-
veszély megelőzése érdekében fokozott 
figyelemmel legyenek a környéken.

SZÉPÜLNEK A VÁROS 
ÓVODÁI, BÖLCSŐDÉJE

Két óvodában - az Újhegyi útiban és a Si-
rály utcaiban már zajlanak a csoportszoba 
bővítési munkálatok. Emellett azonban 
több más munka is készül a nyári szünet-
ben az intézményekben. 

Három óvodában készült el négy PVC 
burkolat. Emellett hamarosan kijavítják 
több helyen is a tetőket a beázások miatt.

„Idén óriási mennyiségű fejlesztést végzünk az 
óvodákban, hiszen több mint negyedmilliárd fo-
rintból új csoportszobák épülnek az Újhegyi úti és 
a Sirály úti óvodában. Ezen kívül pedig a Kölcsey 
utcai intézményünkben a tető kerül majd kicseré-
lésre. Egy szakmai megbeszélésen kiderült, hogy 
több óvodánk van, amelyik évek óta beázik, ez egy 

Rádi út, Márvány tér, ovik 
és bölcsik - Felújítások, 

fejlesztések futószalagon
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elég nagy probléma, különösen akkor, hogyha belül 
egy felújítás megtörténik, de közben elkezd ázni a 
fal” – mondta a polgármester.

Ahol a legkritikusabb a helyzet, ott meg-
próbálják még idén elvégezni a tetőfelújí-
tásokat. Párhuzamosan pedig vizesblokk 
felújítások is történnek a Baba utcában és 
az Eötvös utcai óvodában. A Nyár utcai 
óvodánál szintén probléma az esővíz elve-
zetése, a homlokzat és a terasz is felújításra 
szorul. A kültéri játszóeszközök cseréjére 
és pótlására külön összeget csoportosítot-
tak át.

Az idei esztendőben két csoportszoba 
mellett három öltözőhelyiséget újítanak 
meg, az erre a feladatra szánt szűk 3 millió 
forintos keretből. Így a Nyár utcai tagóvo-
da, mintegy 40 éve burkolt csoportszobá-
ja és a hozzá tartozó öltöző, valamint egy 
szomszédos öltözőhelyiség kapott új PVC 
burkolatot. Ezen felül a Vám utcai szék-
helyintézmény egy nagyobb öltözőnek is 
használt folyosó szakaszát újították meg.

FELÚJÍTÁSOK A VÁROSI 
IDŐSOTTHONOKBAN

Folyamatos fejlesztések zajlanak a 
váci idősotthonokban. A 148 bentlakó 
ellátása mellett házi segítségnyújtás-
sal is foglalkozó intézmény klubot is 
üzemeltet, így összesen mintegy 300 
szépkorúval állnak kapcsolatban. A 
városban három bentlakásos épületet 
tart fent az önkormányzat, az idősek 
élelmezését a Burgundia utcai egység 
nemrég kifestett főzőkonyhájával old-
ják meg – számolt be a városi televízió 
Híradója.

A Burgundia utcai otthon kertjét 
az utóbbi hónapokban szépen felújí-
tották, virágokat ültettek és az árnyas 
fák alatt türkiz színűre festették a pa-
dokat. Hamarosan sor kerül az épület 
homlokzatának tatarozására, továbbá 
megkezdődött a főzőkonyha felújítása 
is, ami az összes városi idősotthont el-
látja élelemmel.

"A legnagyobb beruházásunk a főzőkony-
hánknak a felújítása volt, ott egy nagy fes-

tés-mázolás történt. Azért mondom nagynak, 
mert több mint 400 négyzetméteres területről 
beszélünk, úgyhogy vagy egy hétig dolgoztak 
rajta a festők. Ott még egy armatúra cserére 
szeretnénk majd lehetőséget találni a közeljö-
vőben, azt gondolom, ez az idei év legnagyobb 
és legfontosabb eseménye" – mondta Szaba-
dos-Slezák Brigitta igazgató.

Tisztasági festés zajlott a Rádi úti 
egység nővérszobájában is, ahol ezen 
felül kicserélték a régi padlóburkolatot 
és új bútorokat is kaptak. Ugyanitt a 
közeljövőben kazáncsere is lesz, az új 
fűtési szezont már a korszerűbb fűtő-
berendezéssel kezdik meg.

MEGKEZDŐDÖTT A RÁDI ÚT 
FELÚJÍTÁSA

A tervezési munkák és az engedélyezé-
si eljárások után múlt héten a kivitelező 
elkezdte a Rádi út Vám utca és Mag-
yar utca közötti szakaszának teljes 
szélességű felújítását.

A nagyon rossz állapotban lévő 
útfelület régóta jogosan igényelt ko-
molyabb útjavításának költségére az 
önkormányzat két évben is hiába pályá-
zott. Annak ellenére, hogy a pályázati 
kiírás szerint elsőbbséget élveztek a 
tömegközlekedést is lebonyolító utak, 
mindkétszer elutasította az illetékes 
minisztérium a váciak igényét. (Az 
elmúlt esztendőben például csupán a 
pályázatok 5 százalékát nem támogat-
ták…)

A tisztán önkormányzati forrás-
ból finanszírozott, építési kivitelezési 
munkák közel 141 millió forintba 
kerülnek majd. A tervek szerint még az 
ősz folyamán elkészülő felújítás ideje 
alatt várhatóan teljes útlezárásra nem 
kerül sor, és a buszközlekedésben sem 
lesz módosítás.

Vác Város Önkormányzatának a telepü-
léskép védelméről szóló 31/2017. (XII. 
15.) önkormányzati rendeletének (továb-
biakban: TKR) IX. fejezete tartalmazza a 
védett épületek felújításának támogatási és 
ösztönző rendszerét.

Ez alapján Vác Város Önkormányzata 
a 2023. évre pályázatot hirdet az orszá-
gos vagy helyi egyedi védelem alatt álló 
épületek; valamint helyi területi védelem 
alatt álló, de egyedi védelem alatt nem álló 
épületek felújításának, korszerűsítésének, 
külső és az ezzel összefüggő belső helyre-
állítás esetén a külső homlokzat domináns 
elemeinek leginkább megfelelő állapot sze-
rinti helyreállításának anyagi támogatására.

A helyi egyedi védelem alatt álló épüle-
tek listáját a TKR 1/A. melléklete, a helyi 
területi védelem lehatárolásokat a TKR 
1/B. melléklete tartalmazza.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. november 1.

A pályázat kötelező mellékletei: pá-
lyázati űrlap, tervdokumentáció (építési 
engedély vagy településképi bejelentési 
tervdokumentáció), árazott költségvetés, 
kivitelezés ütemezése, önerő mértékét vál-
laló nyilatkozat.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal 
Főépítészi Osztályán kell leadni (114 szo-
ba). A pályázati űrlap letölthető a www.vac.
hu honlapról a Főoldal/Pályázatok/Vé-
dett épületek felújításának támogatása cím-
szó alatt. A településképi rendelet (TKR) 
letölthető az Főoldal/Dokumentumok/
Településrendezési eszközök/Település-
képi rendelet elérési útvonalon.

Védett épületek 
felújításának 
támogatása
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Sokak örömére hónapokon belül meg-
nyílik Vác első McDonald’s étterme a 
Diadal téren. A népszerű gyorsétte-
remláncról már többször felreppent a 
hír, hogy városunkban nyit új üzletet. 
Most úgy tűnik, jó lehetőséget láttak a 
megvalósításban.

A beruházást hosszas tárgyalás 
előzte meg, melyben több egyeztetés 
is zajlott a város és a tulajdonos kö-

zött. Megkerestük a McDonald's-ot, 
hogy  megtudjuk, miért is döntöttek 
ezúttal Vác mellett, illetve miket vál-
laltak a beruházás megvalósításánál. 

"Vállalatunk 2019-ben hirdette meg 
növekedési stratégiáját, melynek célja, hogy 
a vendégeink számára legkényel-mesebben 
elérhető helyeken, hosszú távon, magas 
színvonalú szolgáltatásokkal és kiemelkedő 
vendégélményt nyújtó kiszolgálással üzemel-

Harmadik alkalommal rendezte meg 
hétvégén az önkormányzat a „Vác a 
tiéd” programot, amelynek ezúttal a Vá-
rosháza mellett a Pannónia Ház udvara 
is helyet adott.

A délelőtt 10 órakor kezdődő ren-
dezvényt az újonnan beköltöző és az itt 
élő családoknak szervezték meg. Mat-
kovich Ilona polgármester köszöntőjé-
ben elmondta: francia testvérvárosunk 
ihlette a programot, amelyhez hasonlót 
Deuil-La Barre-ben is minden évben 
rendeznek.

A „Vác a tiéd” az Iszkiri zenekar 
koncertjével vette kezdetét. Eközben az 
udvaron a Játékos Tudomány interaktív 
kiállítását próbálhatták ki a kisebbek és 
a nagyobbak.

Az „itt lakunk mi” hagyományos 
program lehetőséget teremtett minden 
érdeklődő számára, hogy információt 
szerezzen egykori, vagy jelenlegi lakó-
helye múltjáról.

Többször is fordult a városnéző pa-
norámabusz, amely Vác értékeit mutat-
ta be az érdeklődőknek. Akik nem busz-
ra szálltak, azoknak jó programot kínált 

a városházi séta, ahol betekinthettek a 
kulisszák mögé is az érdeklődők. Mat-
kovich Ilona is szívesen mutatta meg 
irodáját és válaszolt a kérdésekre is.

Zárásként múzeumi sétára invitálták 
a résztvevőket, míg a gyerekeket Cser-
nik Szende mesemondó lábbábos szó-
rakoztatta. Folytatás jövőre!

A városvezetők irodája is 
megnyílt a látogatók előtt

tessünk éttermeket. Stratégiánk részeként 
érkeztünk meg Vácra is, ahol terveink sz-
erint pár hónapon belül nyílhat meg a helyi 
McDonald’s." - írják válaszukban. 

Már a tervezés folyamatánál arra 
törekedtek, hogy ne csak termékeik-
kel és szolgáltatásaikkal jelenjenek 
meg Vácott, hanem a helyi közösség 
tagjaként, számukra értéket teremtve 
lehessenek a mindennapok részesei.

"Ezt szem előtt tartva, a város vezeté-
sével az alábbiakban állapodtunk meg:

- A nagyon szigorú zöldfelületi és  kert-
rendezési terv részeként, az építési telek 
nagyságának több mint 40 százalékát zöld-
felületként alakítjuk ki. 

- A kivágott fákat természetesen nem-
csak visszapótoljuk, hanem ezen túlmenően 
még plusz 13 fát ültetünk. 

- A Gombás-patak felőli oldalon lévő 6 
méteres védőzónát 3 szintes növénytelepítés-
sel alakítjuk ki az önkormányzattal egyez-
tetve. 

- Figyelünk a térburkolatba helyezett 
fákra is, ezért a létesítendő terasznál fa-ver-
emráccsal beépítve tartjuk meg azokat.

- A sportpályát az önkormányzat teszi 
át új helyre. 

- Az extrém sportpályát az önkormány-
zattal egyeztetett helyen, az étterem köz-
vetlen környezetében alakítjuk ki.

- Végül az étterem becsatlakozik az Eu-
rovelo (az európai kerékpárút) Vác-Szob 
szakaszába, így kapcsolódva a Duna-parti 
kerékparúthoz is" - írták. 

Hamarosan  McDonald’s 
étterem nyílik Vácon
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Ötletpályázat a 
művelődési ház 

fejlesztésére
Madách Imre Művelődési Központ 

felújítása és könyvtár funkcióval 
való bővítése, környezetének rende-
zése építészeti és tájépítészeti nyílt 

ötletpályázat

KIÍRÓ: VÁC VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Az ötletpályázat tárgya Vácon a dr. Csá-
nyi László körút, Tragor Ignác utca, 
Ősz utca, Tavasz utca és Cifra köz által 
határolt terület városépítészeti- és épí-
tészeti átértelmezése, a területen álló 
Madách Imre Művelődési Központ 
hosszútávú fejlesztéséhez, valamint a 
csatlakozó szabadterek rendezéséhez, 
parkolóterület kialakításához tervkon-
cepció készítése.

Az ötletpályázat célja a kiíró által 
meghatározott programnak megfelelő 
épületfejlesztés, mely során a XXI. szá-
zad elvárásaihoz illeszthető könyvtár, 
reprezentatív rendezvénytér, mindenki 
számára elérhető közösségi tér születik. 
A terv az épület magas szintű építésze-
ti koncepció és a zöldterület, illetve a 
környezet rendezésével fogalmazza újra 
a terület városrészben betöltött helyét, 
mely ezáltal megújulva a városi közössé-
gi élet egyik karakteres központjává vál-
hat. Célja tehát a terület identitásának 
meghatározása, a terület revitalizációja, 
a kulturális célú fejlesztés elősegítése, 
valamint az ehhez szükséges közleke-
dési, környezetalakítási kapcsolatok 
feltárása, az épület bővítése a meglévő 
épület megközelítésének és belső rend-
szerének átalakításával. Az ötletpályázat 
további célja, hogy megalapozza a maj-
dani konkrét tervezési-, fejlesztési prog-
ramot, a bemutatott településtervezési, 
építészeti, közlekedési és környezetren-
dezési elemek pedig alapjául szolgálnak 
majd a város településrendezési eszkö-
zeinek módosításához.

Az ötletpályázat modellje: nyílt 
pályázati lehetőség titkos folyamat 

kezeléssel.

Helyszíni szemle időpontja: 2022. 
szeptember 2. (péntek) 10:00 óra.

Pályaművek benyújtásának 
határideje: 2022. október 27.

 (csütörtök) 12:00 óra.

Bejárást tartott a képviselő-testestület a 
felújításra váró stadionban, a júliusi ta-
nácskozás előtt. A Fidesz-KDNP képvi-
selői távol maradtak.

A júliusi képviselő-testületi ülés na-
pirendjén szerepelt a stadion tervezett 
rekonstrukciójának áttekintése is. An-
nak megtárgyalása, hogy mi hasznosult 
abból az immár több mint fél évtizede 
felújítási hitelből biztosított 180 milliós 
váci közpénzből, mely a tervezett városi 
stadion felújításának a TAO-önrészeként 
biztosított a város. A valósággal történő 
szembesülés érdekében a testületi ülést 
megelőzően mód nyílt arra, hogy a léte-
sítmény állapotáról saját szemükkel győ-
ződjenek meg a képviselők.

A problémákról a polgármesteri hi-
vatal műszaki munkatársa tájékoztatott. 
Ezek dokumentálása egyébként a testü-
leti ülés előterjesztésében is megtörtént. 
A jelenlévők láthatták

- hogy a létesítmény vagyonvédelme 
nem biztosított, mivel több helyen a ha-
tároló kerítés elbontásra került;

- az egykori pályavilágításra szol-
gáló felépítményt szintén eltávolították, 
ám a megmaradt betonaljazata jelentős 
balesetveszélyt jelent;

- a temető felőli részre tervezett fe-dett 
lelátóhoz készült betonvasak kiállnak az 
alapból, ami szintén veszélyes, így a kö-
zel  egy  éve  elkerített „munkaterület” 

alatti lelátó továbbra sem használható;
- az igénybe vehető lelátó lépcsői 

elkoptak, a közlekedést nem segíti kor-
lát;

- a lépcsőkön repedések, egyenetlen-
ségek tapasztalhatók;

- a vendég szurkolók számára biztosí-
tott vizesblokk nagyon rossz állapotban 
van;

- a déli oldalon lévő eredményjelző 
használhatatlan, körülötte teljesen el-
hanyagolt a lelátó;

- a vendégszektor sok helyen mállik, 
töredezik, rozsdás megfolyásokkal tarkí-
tott;

- a nyugati oldalon lévő ideiglenes fe-
dett mobillelátót elbontották.

A helyszínen tapasztaltak alapján a 
jelenlévők megállapították, hogy a sta-
dion fejlesztésére 180 milliót adott a 
város, mégis háborús állapotok ural-
kodnak. Baleset/életveszélyes a lelátó, 

lyukas a kerítés, ellopták a világítást és 
az eredményjelzőt. Ki a felelős? Pető 
Tibor elnök és társai. A 2028-ig még 
évi több tízmilliós hiteltörlesztés szinte 
a semmire folyik ki az önkormányzati 
költségvetésből. Az átadott önrész céljai 
nem valósultak meg, a város büszkesé-
gét jelentő egykori NB I-es bajnokcsa-
pat után már csak a negyedik vonalban 
képviselt váci futball méltatlan körülmé-
nyek közé került.

Lesújtó állapotok a váci 
stadionban
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Bár a szombat koraesti vihar okozott át-
meneti gondot, több tízezer helyi lakost, 
környékbeli polgárt és turistát vonzott az 
idén 28. alkalommal megrendezett Váci 
Világi Vigalom. A pandémia miatti két 
év kihagyást követően a barokk jelleg-
zetességet visszahozó három nap alatt 
templomokban, szabadtéri színpadokon, 
kiállítótermekben több mint száz prog-
ramot láthattak az érdeklődők.

A fesztivál – melynek főszervezője a 
Madách Imre Művelődési, Kulturális és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. volt – szín-
padi fellépői számos stílus és irányzat 
képviselőjeként szórakoztatták a látoga-
tókat. A komolyzenei koncertek mellett 
hangsúlyos szerepet kapott a könnyűze-
ne, a jazz, a folklór, az operett, valamint a 
képzőművészet és az irodalom is.

A rendezvény továbbra is megőrizte 
azt a különlegességét, hogy díjmentesen 
kínált sokszínű kulturális kikapcsolódást 
július forró hétvégéjén a városunkba lá-
togatóknak, köztük a Vác hét testvérvá-
rosából érkezett mintegy 30 vendégnek. 

"Nagy örömünkre hét testvérváros fogadta el 
a meghívásunkat, és elmondhatom, hogy nagyon 
színvonalas három napot állítottunk nekik 
össze. A harmadik nap végén a búcsúebéden 
nagyon sokan köszönték  meg a vendéglátást 
és kiemelték a vigalomnak és a vendéglátásnak 
a magas színvonalát. Sárkányhajózhattak, vá-
rosnéző túrán vettek részt, panorámabusszal 
körbejárták a várost és a környékét" - mond-
ta értékelésében Inotay Gergely alpol-
gármester. 

Színesítették a kínálatot az állandó és 
az időszaki kiállítások. Mindhárom na-
pon nagyon sok érdeklődő volt a kéz-
művesek utcájában, ahol népművészek, 
iparművészek kínálták áruikat, továbbá 
folyamatosan gyermekzsivaj töltötte be a 
Duna-parton kialakított játszópark szó-
rakoztató eszközeinek környékét.

A megszokott változatos és színvo-
nalas kínálatban minden korosztály és a 
legkülönfélébb érdeklődésű ember meg-
találta a neki tetsző programot.

"A koronavírus sokadik hulláma között, 
olykor picit már ijesztően nagy volt a tömeg, 

főleg a Duna-parti nagyszínpadnál. Azzal 
együtt igyekeztünk széthúzni a programokat 
oly módon, - és ez a művelődési központ 
szakmai stábjának köszönhető, hiszen a pro-
gramokért, koncertekért ők feleltek -, hogy min-
denki minden programot el tudjon érni. Még így 
is volt összecsúszás, hiszen nagyon gazdag volt a 
választék, mintegy száz programot biztosított a 
Vigalom ezúttal. Én azt hiszem, hogy az elmúlt 
két év elmaradt rendezvényeinek köszönhető, 
hogy ilyen hatalmas volt az érdeklődés" - tette 
hozzá Inotay Gergely. 

Kiemelte: azt tapasztalták, hogy a Fa-
cebookon keresztüli kommunikáció jól 
működött, a szervezők itt tudták tartani a 
kapcsolatot a lakosokkal, érdeklődőkkel. 

A sok ezres közönség nevében a váci 
városvezetés ezúton is köszönetet mond 
mindazoknak a szervezőknek, rende-
zőknek, technikusoknak és segítőknek, 
akik a városunkat szombaton elérő vihar 
okozta problémák ellenére lehetővé tet-
ték, hogy megtartható legyen az aznap 
esti programok döntő többsége. (Fotók: 
Kis Dávid, Vincze Rita, Koronczi Zoltán)

Együtt vigadtak vendégeikkel a váciak

Ünnepélyes pillanatok: Matkovich Ilona polgármester és 
Ölvedi Zsolt Székelyudvarhely alpolgármestere megerősítik 
a két város kapcsolatát

Ünnepélyes pillanatok: Matkovich Ilona és Alberto Pereira, 
Deuil-La Barre képviselője a két város 30 éves barátságát 
üdvözlik

Matkovich Ilona polgármester köszöntötte a vendégeket a 
nyitóhangversenyen

A Vác Civitas Szimfonikus Zenekar a nyitóhangversenyen



Váci Hírnök                                                                            9

Másodszor került sor az Építészeti Díj átadására a Pan-
nónia Ház udvarán

Színpadra lépett a Kitti Live is A Csík Zenekar a főtéren adott fergeteges koncertet

A Magna Cum Laude nem először járt Vácon A Neoton Família Sztárjai a vihar után végül mégis színpad-
ra léptek

Geszti Péter nagyszerű koncertjével zárult a XXVIII. Váci 
Világi Vigalom

A koncertek nagy tömegeket vonzottak a rendezvényekre

Matkovich Ilona polgármester kávézni hívta meg a testvér-
városok delegációit



A körzeti képviselők jelentik

Belváros
• A Zeneiskola 
előtt hosszú évti-
zedek után ismét 
működik a Füre-
di-kút. Visszahe-
lyeztük a Kossuth 
térre a felújított 
díszkutat, a Fűz 

utcában az évekkel korábban megsüllyedt 
útpályát javítottuk, segítve ezzel a személy-
gépkocsik közlekedését. Megújult a Végvári 
vitézek szoborcsoport is a Géza király téren. 

• A Váci Világi Vigalom okán is teljes 
Duna-parti nagytakarítás volt a belvárosban, 
és elmondhatjuk, hogy sikerrel lezajlottak a 
vigalmi rendezvények. 

• Megkezdődtek a Diadal téren a McDo-
nald's építési munkálatai, az ott lakók türel-

mét, megértését kérjük. Fontos információ, 
hogy a kivágott fákat a megkötött szerződés 
értelmében pótolni kell az építtetőnek (nőni 
fog a zöldfelület aránya), a kosárlabdapályát 
a közelben, lényegesen kevésbé légszeny-
nyezett helyen építjük újra. Marad a biciklis 
ügyességi pálya a területen, és közvetlen asz-
faltos bekötést kap a Diadal térre a bicikliút. 

Inotay Gergely Ábel (Összefogás) 
3. számú választókörzet

• Bár két év alatt 
sem ítélt meg Rét-
vári Bence kor-
mánya egyetlen 
pályázati forintot 
sem, megkez-
dődött a Rádi út 
felújítása. Az asz-

faltozás minősége bizonyosan nem olyan 
lesz, mint a Fördős-Pető-Mokánszky féle 
városvezetés alatt, amikor pár éve (mint-
egy húszmillióból) „felújították” a Rádi út 
egyik sávját, amely rész rá két évre ismét 
tele volt kátyúval. A beruházás összértéke 
jóval meghaladja a százmillió forintot, a 
munkák várhatóan októberben fejeződnek 
be.

• Az alsóvárosi parkolóbővítési program 

szerint a most folyó munkálatok mellett 
körzetemben a Csányi körúti tízemeletesek 
mellett, valamint a Damjanich, a Rácz Pál 
és a Nagymező utcákban lehetnek új par-
kolóhelyek – ezek tervezése folyamatban 
van. A régóta egyhelyben álló, parkolóhe-
lyeket foglaló autók immár rendszeresen 
elszállításra kerülnek. Így történt ez a Kötő 
és a Rácz Pál utcában, a Damjanich téren 
és a Csányi körúti tízemeleteseknél is.

• Három helyszínen összesen 6 térfigye-
lő kamerát szereltek fel: a Törökhegyi-Me-
ző és a Rácz Pál-Damjanich utcák keresz-
teződésébe, valamint a Kötő utca 19. ház 
falára. Az új átjátszóadók telepítésére és a 
finomhangolásokra még szükség van, így 
a nyár végére várható a kamerák beüzeme-
lése. 

• A Damjanich téri és a Kötő utcai sze-
lektív szigetekről az állammal szerződött 
szolgáltató elszállította az edényzetet. Az 
így üresen maradt helyekre a közelben lévő 
fekete, kommunális hulladék tárolására 
használandó konténereket egy helyre von-
juk össze. Az ezek után fennmaradó he-
lyeken parkolók alakulhatnak ki. Hasonló 
beavatkozásra kerülhet sor a Rádi úti lakó-
telepen és a Damjanich utcában is.

• Új pad várja a Kertész utca 7. előtt a 
lépcsőházban lakókat, melyet kezdemé-
nyezésükre helyeztettem ki. Ugyanitt és a 
szomszédos lépcsőháznál új konténertáro-
ló szigetek épültek júliusban, így a kukák 
már nem gurulnak ki a járdára.

Ferjancsics László (Összefogás) 4. 
számú választókörzet
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• A múltkoriban 
megkezdett par-
kolóhely-kialakítás 
célegyenesébe érke-
zett a Zöldfa utca 
22-nél: feltöltötték 
a földes részt, új jár-
daszakasz készült, 

már csak a füvesítés és a felfestések ma-
radtak hátra a prodzsektből. Mivel egyre 
növekvő igény mutatkozott a gépjármű-
vek biztonságos elhelyezésére, így a cik-

lus elejétől fogva folyamatosan kerestük a 
parkolóbővítés lehetőségét. A Vám utcai 
és Zöldfa utcai, már a szomszédos válasz-
tókörzethez tartozó másik két helyszínnel 
együtt most közel 20 parkolóhely létesül a 
városrészben, ám a munka itt nem áll meg.  
A tervek szerint augusztusban a Kölcsey 
utca Zöldfa utcai sárga körforgalmától a 
már meglévő óvoda melletti parkolóig út-
szélesítéssel kerülnek kialakításra az úttest 
szélén plusz várakozóhelyek.

• Alsóváros közlekedési szempontból 
régóta neuralgikus pontja a Rádi út állapo-
ta. A tervezési munkák és az engedélyezési 

eljárások után a kivitelező elkezdte a nagy 
forgalmú út Vám utca és Magyar utca kö-
zötti szakaszának teljes szélességű felújí-
tását. A tisztán önkormányzati forrásból 
finanszírozott építési-kivitelezési munkák 
közel 141 millió forintba kerülnek majd, és 
a tervek szerint az ősz folyamán készülnek 
el. 

• Ezeken túl a Kölcsey utcai óvodában a 
tető kerül majd kicserélésre, a Diadal téren 
pedig megkezdődtek a Mc’Donalds étte-
rem építésének előkészületei.

Fehér Zsolt (Összefogás) 
5. számú választókörzet

• A DDC Kft. (il-
letve jogelődje), az 
1960-as években, 
néhány dolgozó-
jának elektromos 
áramvételi lehető-
séget biztosított a 
tulajdonában lévő 

agyagbányából. Időközben a területen jelen-
tős számú ingatlan épült fel, amelyek elekt-
romos ellátását az ELMÜ a már meglévő in-
gatlanokról vezette tovább. Mai állapotában 
az agyagbányából a lakosság felé biztosított 
elektromos hálózat olyan szinten vált leter-
heltté, hogy a háztartási kisgépek gyakran 

meghibásodnak. A Társaság és a Váci Ön-
kormányzat Támogatási Megállapodást kö-
tött, melynek tárgya „Villamoshálózat létesítése 
Vác/Kosd nevű 22 KV-os vonal Kútvölgy dűlőben 
haladó szakaszon”.

A megállapodás értelmében a DDC Kft.
mint támogató, 8 837 426,- Ft vissza nem té-
rítendő támogatást nyújt az önkormányzaton 
keresztül az érintett 21 család villamoshálóza-
tának kiépítésére. A háromoldalú megállapo-
dást két évnyi egyeztető- és előkészítő munka 
előzte meg. Az új hálózat kiépítésének várha-
tó határideje: 2024. április hónap.

• Végéhez közeledik a Téglaház út csa-
padékvíz-elvezetésének újbóli kialakítása. A 
Váci Városfejlesztő Kft. munkatársai a régi, 
betemetett árok nyomvonalán alakítják ki. 

• Képviselői előterjesztésem nyomán, ha-
marosan négy köztéri pad kerül a Gombási 
lakótelep P/1 és P/2 tömbbelsőjébe.

• Visszatérő feladatot ad a Váci Város-
fejlesztő Kft. munkatársainak a 10. válasz-
tókerület megtisztítása az illegálisan lerakott 
hulladéktól.

• Választókerületünkben, július hónapban 
két lakossági fórumra került sor: a Sas utcába 
szervezett lakossági fórumon résztvevők a la-
kókörnyezetük szépítéséhez kértek képvise-
lői segítséget. A laktanya területére tervezett 
fejlesztések iránt érdeklődők, helyszíni bejá-
ráson ismerkedhettek meg a laktanya jelenlegi 
állapotával és a Telepítési Tanulmánytervvel.

Rozmaring Sándor (Összefogás) 
10. számú választókörzet

Deákvár

Alsóváros
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Puente – magyarul híd - a váci spor-
tegyesület neve, a spanyol edzői kor-
szak emlékét is őrizve, de az ezer féle 
értelmezésnek is bőséges lehetőséget 
hagyva. Híd az esztétikus mozgásig, 
híd, ahogy a gyermekek lemennek 
hídba a tornaszőnyegen, vagy híd, 
amit esetleg a gúlában építenek. Híd, 
ahogy eddig mindig sikeresen átível 
a munkájuk a nehéz korszakokon, és 
amiben most is bíznak, hogy a Covid 
után a rezsi költségek váratlan eme-
lésének terhei sem lehetetlenítik el a 
munkájukat.

Puente Sportegyesület, akrobatikus 
torna, ritmikus gimnasztika, fitnesz – ez 
szerepel a honlap fejlécében. Megkoc-
káztatom, aligha van olyan fiatalember, 
apuka és anyuka, aki ne ismerné fel köny-
nyen, ha olyan hölgy, diáklány szaporázza 
a lépteit előttük, aki korábban a Puente 
csapat tagja volt. Mert ők azok, akik úgy 
húzták ki magukat, mielőtt a szőnyegre 
léptek volna, hogy centiket nőttek a moz-
dulattól, és mert ez a büszke tartás, az iz-
mok feszülése, a harmonikus mozgás, az 
esztétikus gesztusok elkísérik őket egész 
életükben.

Az egyesületet 2004-ben alapította 
Stöckler Bernadett, aki azt sejti, nem lesz 
könnyű az idei esztendejük sem. Alig-
hogy kezdtek magukhoz térni a Covid vi-
lágjárvány után, amikor kevesebb, mint a 
felére apadt a rendszeresen edzésre járók 
száma, most igazi kihívás, hogy a tagdí-
jakból kigazdálkodják a működési költsé-
get, a tornatermek emelkedő bérleti díját, 
az edzőtársak fizetését, hiszen valószínű-
leg a családoknak is egyre nehezebb lesz 
majd annyit félretenni, amennyivel beírat-
hatóak lesznek a gyermekeik a rendszere 
edzésekre. A fitnesz ága is így keletkezett 
az egyesületnek. Amikor kevesebben vol-
tak a versenyzők, szorítottak helyet és 
időt a fitnesz iránt érdeklődőknek. 

Kaphat-e többet egy gyermek az edző-
jétől, mint azt az élményt, hogy a sok-sok 
munka, szorgalom, alázat nyomán végül 
összeáll a gyönyörű mozdulatsor. Mert 
abban, ahogy a koreográfia kottáját élet-
re keltve egyszer csak megszépülnek a 
lányok nem csak a testtudat fejlesztése 
van benne, de a személyiség kiteljesedése 
is, a  tudatos étkezés, a izmok erősítése, 
a ritmusérzék és a karakter, az önismeret 
fejlesztése, ami végül az önbizalom meg-
teremtéséhez vezet, ami pedig mindenkit 
szebbé tesz. 

Az egyesület honlapja visszafogottab-
ban fogalmaz: Célunk a helyes életmód-
ra, egészséges táplálkozásra és rendszeres 

mozgásra nevelés, már az óvodás kortól 
kezdve, egész végig az iskolás fiatalok 
részére. A mozgáskultúra sokirányú fej-
lesztésével alkalmassá válnak a növen-
dékek arra, hogy eredményesek lehes-
senek azokban a foglalkozásokban, ahol 
fokozottabban van szükség az egészsé-
gesen kiképzett fizikumra, ügyességre, 
fürgeségre, magabiztosságra és általában 
a művészetek iránti nyitottságra. Felada-
tuknak tartják a növendékek izomzatának 
erősítését, formálását, fizikai teherbírásuk 
fokozását.

Stöckler Bernadett a Testnevelési 
Főiskola akrobatikus torna edzői szakán 
végzett. 

A Puente Sportegyesületen belül 2013 
őszétől indult el az új torna szakág, a Rit-
mikus Gimnasztika, a Vuelta Sportegye-
sület együttműködésével - Ladányi Beat-
rix szakmai vezetésével.

Titokzatos szerencse-hidakon ívelt át 
Stöckler Bernadett pályája az egyik sport-
ágról a másikra. Amikor már úgy nézett 
ki, hogy elakad a sportkarrierje, kínált az 
élet másik utat. A Fradiban versenyzett 
1979-ben, művészi tornával, illetve ritmi-

kus sportgimnasztikával. A legnagyobb 
sikere a Magyar Bajnoki cím volt. Aztán, 
ahogy szétszéledt az a csapat, Bernadett 
váltott a versenytáncra. Latin táncok-
ból ott is Magyar Bajnok lett. Később a 
Táncfőiskolán Jeszenszky tanár úrnál írta 
a diplomát, modern és klasszikus táncok 
koreográfiájának elemzéséből. „Még ma is 
kamatozik a diploma révén megszerzett tudás. 
Másutt az edzők gyakran hívnak koreográfust, 
hogy egy-egy tornásznak összerakják a mozdu-
latsort, de ezt én megoldom, sőt gyakran hívnak, 
hogy segítsek, amikor elakadnak egy-egy pro-
dukció megkomponálásában.”

2020-ban még csaknem ötvenen vet-
tek részt rendszeresen versenyeken. Már-
ciustól 8 hónapig a Covid miatt nem is 
látta szinte a gyerekeket. Korlátok voltak 
és bezárások. Bernadett a megalapítástól 
vezeti egyedül az egyesületet. Ezt se le-
het sokáig egyedül bírni… Pedig az egyik 
versenyzőjük, Nyerges Anna kijutott az 
Európa Bajnokságra, és a VB-re is me-
hetett volna, de arra már a szülők pénze 
nem volt elég…

Bátortalanul jegyzem meg, milyen jó is 
lenne, ha legalább a kicsiknél nem lenne 
ilyen nagy a sportágak támogatása közöt-
ti különbség.  

VF

Az önbizalom megszépít



12                                                                                                                                           Váci Hírnök

A Cifrakert megnevezés vagy száz évig for-
gott közszájon városunkban, azt a területet 
jelölte, ahol ma a művelődési központ áll. A 
kert a benne álló „czifra-házról” nyerte nevét, 
ami a 20. század első felében múzeumunk 
névadójának otthona volt. 

A terület 1847-ben még egy nagyobb 
egység része, és Hofman Gáspár tulajdona, az 
1863-as térképen már megosztja a birtokot 
a művelődési ház mögé kanyarodó utcácska. 
A mellette futó utcát sokáig Kert utcának 
nevezték, ugyanis a belvárost övező kertek-
hez vezetett. Az 1888-as közterület névadás 
során tették hivatalossá a Fürdő utca meg-
nevezést az ott működő gőzfürdő okán. 
Tragor Ignác nevét 1944-ben kapta a három 
évvel korábban elhunyt jogász, történetíró, 
múzeumalapító emlékére. Így állt elő az a 
helyzet, hogy Tragor özvegyét és leányát a 
Tragor Ignác utca 11. szám alól költöztette 
ki a karhatalom az évtized végén. 

Tragor két munkájában említi a házat 
(Vác és határának hely- és ingatlannevei; 
Vác műemlékei és művészei), egyszer sem 
utalva saját érdekeltségére. Így írt róla: „svájci 
modorban félsor téglával épített faház, melyet szo-
katlan alakja miatt nevezett el a nép Cifra-ház-
nak”. A magasföldszintes ingatlant másfél 
hold díszkert övezte, amit az 1900-as évek 
elején kezdtek a házról Cifrakertnek nevez-
ni. Az épület az 1870-es évek elején P. Szat-
máry Károly író, tanárember tulajdona volt, 
vélhetően ő építtette, és azidőben Simonyi 
Ernő képviselő lakta. Mindketten részt vet-
tek 1848-49 függetlenségi küzdelmeiben. 
Az épület a 80-as években vendéglő, majd 
az Árpád-ház leszármazottjaként számon 
tartott Crouy grófi család alakíttatta át saját 
céljaira. Később Lónyay Flóra lett a ház tulaj-
donosa és lakója. Tragor Ignác az 1910-es 
évek elején vásárolta meg és 36 évig lehetett 
családjának otthona. Tragorék egyetlen le-
ánya, Margit, rövid házasságban élt a kato-
natiszt Kun Zoltánnal, a fiatalasszony később 

visszaköltözött ide, szüleihez. Még házassá-
ga idején, 1935-ben nyilatkozott a Váci Hír-
lapnak, mint a Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetsége (MANSZ) váci szervezetének 
elnöke. A keresztény nemzeti szellemben 
szervezett asszonyszövetség munkájáról el-
mondta, hogy helyi motívumokkal díszített 
háziipari termékekkel népszerűsítik a várost, 
így szerezve bevételt szociális és gyermekvé-
delmi céljaik megvalósításához. A cifrakerti 
házban működött a MANSZ egyik szövő-
telepe, a szervezet nagy szövőszékén Tragor 
Ignácné dolgozott.

Tragor 1941-es halálakor a város által ki-
adott gyászjelentés szerint „városunk történel-
mének nagy mesemondója, a hagyományok hűséges 
ápolója, a polgári erények mintaképe költözött el 

Volt egyszer egy váci…
Tragor-villa a Cifrakertben

körünkből”. Mint a legvácibb vácit búcsúz-
tatták, szobrot kapott, utcát neveztek el 
róla. Néhány év múlva viszont lányának és 
özvegyének már a lakhatás lehetőségéért is 
küzdenie kellett. A Vác Város Levéltárában 
megőrzött iratok alapján feltárul a folyamat, 
mely során előbb társbérlőt kaptak, majd a 
ház két szobájába kellett visszahúzódniuk, 
végül 1949 novemberében karhatalommal 
költöztették egy Vetés utcai apró, dohos, 
udvari lakásba őket. Maradék értékeik eladá-
sából, és Margit keservesen szerzett jövedel-
meiből éltek egyre nyomorúságosabban. Az 
özvegy 1958-ban, lánya 1964-ben halt meg. 
Magányosan, méltatlan körülmények között 
érte a halál. 

A kiürített Tragor-villa funkcióját a ha-
talom nem igazán találta. Másfél évtized 
alatt volt szakszervezeti székhely, a Forte 
klubháza, öregek napközije, kiállítóterem. 
1967-es újsághírek szerint egy építkezés-
kor a munkások elásott ékszerekre buk-
kantak, melyeknek a rendőrségre való be-
szolgáltatásáig ismerjük sorsát. 1969-ben 
itt jelölték ki az új művelődési központ 
helyét, és az egykori Cifra-házat 1973-ban, 
az építkezést megelőzően lebontották. Az 
épületet bontása előtt sajnos nem doku-
mentálták, nem maradt felmérés, jó minő-
ségű fénykép róla.

Zomborka Márta

A Tragor család

Az ingatlan egy 1883-as térképen

A Tragor-villa bontás előtt
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Forró váci focinyár
Ahogyan várható volt, igen viharos lett a 
váci futballt eddig a Nemzeti Bajnokságban 
képviselő klub nyara. Előző számunkban 
már beszámoltunk arról, hogy az NB III-as 
joggal rendelkező Vác FC „anyagi lehetősége-
inek beszűkülése miatt” visszalépett, majd a 
sportági szövetség ki is zárta. A visszalépést 
bejelentő közlemény tartalmából azonban 
sem a névhasználatra, sem a hazai bajno-
kikra való ígéret nem valósult meg. 

Annak ellenére, hogy a Vác VLSE 
(VVLSE), melynek elnöke Pető Tibor, 
azt közölte a váci létesítményt üzemeltető 
Váci Sport Nonprofit Kft-vel, hogy majd 
az utánpótlásnevelő klub fogja állni a har-
madosztályú felnőtt bánkiak pályabérleti 
díját, a nógrádiak végül nem veszik igény-
be a stadiont és a Vác FC közleményének 
dacára nem szerepeltetik a VVLSE nevét 
csapatuk elnevezésében.

Mint az a városházán megtartott fo-
cifórumon kiderült, a váci szurkolók ezt 
egyáltalán nem bánják. Ők tisztán helyi 
együttesnek szeretnének drukkolni és 
nyomatékosan kifejezték óhajukat, hogy 
a mostani váci futballvezetők távozzanak 
posztjukról. 

A Vác FC Kft. 180 millió forintot ka-
pott a várostól, amellyel eddig nem tudtak 
elszámolni. Ezért a júliusi képviselő-testü-
leti ülésen két fontos határozatot is hoztak: 
1. Visszakérik a stadion felújítására adott 
pénzt, mivel 180 millió forintot kaptak a 
váci foci vezetői a stadion felújításra, de 
szinte semmi nem valósult meg a tervek-
ből. 2. Az önkormányzat felbontja a stadi-
on ingyenes használatáról szóló szerződést 
a Vác FC Kft-vel, miután a csapat még az 
NB III-ban sem indulhatott el a vezetők 
miatt. 

Július 6-án megkezdte felkészülését a 
2022/2023-as idény megmérettetéseire 
az immár Praktiker-Vác néven szereplő 
élvonalbeli váci női kézilabda együttes. 
Mint ismeretes, az NB I-es csapatok ver-
senyeztetéséért ezentúl gazdasági társaság 
felel majd. A Praktiker-Vác mögött a Du-
nakanyar Kézilabda Kft. áll majd, melynek 
ügyvezetője Kis-Máténé Kirsner Erika. 

A csapat szakmai stábja: Herbert Gábor 
vezetőedző, Szabó Krisztina kapusedző, 
Fazekas Tamás erőnléti edző, Pajor Cecília 
gyógytornász, Peszeki Dorottya fiziote-
rapeuta, Sztranyan Ágnes masszőr és dr. 
Bánhidi Péter csapatorvos. A játékoske-
retben több változás történt. Távozott a 
tavaly kölcsönbe érkezett Csatlós Csenge 
kapus. Új csapatban szerepel majd: Aron 
Andrea (SZISE), Grosch Vivien (MTK), 
Hámori Konszuéla (DVSC), Kácsor Gréta 

(DVSC), Szondi Zsófia (Eger). Az érke-
zők: Ballai Anna (balszélső - FTC), Bán-
fai Kíra (jobbszélső - MTK), Csizmadia 
Fanni (kapus – Békéscsaba), Kürthi Laura 
(jobbátlövő – MTK), Marincsák Nikolett 
(irányító, átlövő – MTK). Sajnos Kürthi 
Laura a junior válogatott felkészülése alatt 
térdszalagszakadást szenvedett, így hosszú 
hónapokig nem számíthat rá az együttes.

Már edzésbe állt a világbajnoki ezüstér-
mes magyar junior válogatottban rendre 
pályára lépő két fiatal is: Ballai Borbála és 
Bukovszky Anna. Előbbi 23 góllal járult 
hozzá a nemzeti csapat szép meneteléshez, 
míg Anna a kapuban több bravúros védés-
sel segítette válogatottunkat. 

A mieink július utolsó péntek délutánján 
már az első edzőmérkőzésüket is lejátszot-
ták: Praktiker-Vác – Eger (NB I/B) 36-21. 
A további tervezett felkészülési meccsek 

időpontját a vac.hu weboldal június 27-i 
sporthírében lehet megtalálni. Az augusz-
tus 12-i Budaörs és a 17-i Érd elleni – egy-
aránt 15.30-kor kezdődő – edzőmeccsek 
előtt már lehet bérletet venni. A helyreszó-
ló bérletek 25 ezer forintért vásárolhatók 
meg. A szezonban a belépők felnőtteknek 
2.000, nyugdíjasoknak és a 3-18 éves diá-
koknak 1.500 FT lesz.

A Magyar Kézilabda Szövetségben el-
készítették a női felnőtt NB I-es kézilab-
da bajnokság 2022/2023-as sorozatának 
sorsolását. Az alábbiakban a pontvadászat 
váci érintettségű bajnokijai a kétfordulós, 
oda-visszavágós rendszerben 14 együttes-
sel lebonyolítandó sorozat első körében 
(Az időpontok kupakötelezettségek és 
televíziós közvetítések miatt változhatnak 
még. Minden, eddig leegyeztetett mérkő-
zés 18 órakor kezdődik. A dőltbetűs talál-
kozóknál még nincs pontos időpont, a hivatalos 
játéknapot tüntettük fel.)
I. forduló: 09. 03. szo. Vác - Siófok
II. forduló: 09. 11. vas. Békéscsaba - Vác
III. forduló: 09. 23. p. NEKA – Vác
IV. forduló: 10. 12. sze. Vác – Győr
V. forduló: 10. 19. sze. FTC – Vác
VI. forduló: 12. 07. sze. Vác – Kisvárda
VII. forduló: 12. 18. DVSC – Vác
VIII. forduló: 12. 22. cs. Vác – Dunaújváros
IX. forduló: 12. 30. p. Székesfehérvár – Vác
X. forduló: 01. 14. szo. Vác – MTK
XI. forduló: 01. 22. Mosonmagyaróvár – Vác
XII. forduló: 01. 29. Vác – Budaörs
XIII. forduló: 02. 05. vas. Érd – Vác

Az előző sorozathoz hasonló módon 
lép ki a nemzetközi kupaporondra együt-
tesünk. A mieinknek egy sikeres párharcot 
kell teljesíteni az Európa Ligában a cso-
portkörös részvételhez. Az Európai Szö-
vetség 37 csapat nevezését hagyta jóvá a 
második számú kupasorozatban. Az orosz 
csapatok továbbra sem játszhatnak. Idén is 
négy magyar együttes lesz érdekelt ebben 
a sorozatban.

A bajnoki bronzérmes Debrecennek csak 
a januári-februári csoportkörben kell bemu-
tatkoznia, a Balaton-partiaknak viszont már 
az első körben. A váci és a mosonmagyaró-
vári hölgykoszorú a második körben kiemelt-
ként várhatja az ellenfelét. A váci érintettségű 
sorsolásra majd csak október közepén kerül 
sor, akkor ismeri meg csapatunk a riválisát. A 
csoportkörért megvívandó oda-visszavágós 
párharc két hivatalos dátuma: december 3-4. 
és december 10-11.

Jó hír a sportág váci szerelmeseinek, hogy a 
férfi szakág is újra képviselteti magát a Nemze-
ti Bajnokságban. A szövetség elfogadta a Váci 
Férfi Kézilabdázásért Alapítvány nevezését, így 
az együttes az NB II Észak csoportjában léphet 
pályára ősztől.

A szebbik nem harmadosztályú pontvadá-
szatának felnőtt versenyében is lesz váci együttes: 
a Praktiker-Vác U22-es hölgykoszorúja szintén 
az Észak csoportban szerepel majd. 

Információk a felnőtt váci 
kézilabda csapatokról
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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

Vácott született váci lakosok: 
Németh István és Bede Fruzsina gyermeke: Hanna Nóra, 
Rózsa Balázs és Molnár Alexandra Kitti gyermeke: Hanna, 
Földi Péter és Wachtler Edit gyermeke: Bianka, Vincze Tibor 
és Talapa Kamilla gyermeke: Luca, Belányi Zsolt és Hunyadi 
Melinda Ildikó gyermeke: Kíra, Szabó István és Sebián And-
rea gyermeke: Marcell Flórián, Plachi Zsolt és Polónyi Mari-
ann Ágnes gyermeke: Medárd, Soós Sándor Árpád és Mikó 
Dorottya gyermeke: Ilona Gréta, Kotrucz István és Kisfaludi 
Vera gyermeke: Márk Zalán, Hauzman Tibor és Simák Vik-
tória gyermeke: Máté, Máté Viktór és Bálint Tímea gyermeke: 
Hanna Lia, Szabó István és Szabó Gabriella gyermeke: No-
rina Gabriella, Kollár Gábor és Kapecska Klaudia gyermeke: 
Erik, Koncz Krisztián és Záhorszki Brigitta gyermeke: Blan-
ka, Vajda Patrik és Vass Erika gyermeke: Csanád, Pitz And-
rás Tamás és Hanczvikkel Zsanett gyermeke: Róza Hanna, 
Kukla Kornél és Gergely Tímea gyermeke: Máté, Pup János 
és Tóth Boglárka Rebeka gyermeke: Hunor Csongor, Seletye 
Zoltán és Kerestély Katalin gyermeke: Zsombor, Balyi Krisz-
tián és Almási Valéria gyermeke: Borbála, Juhász Gergely és 
Lázár Enikő gyermeke: Gergő, Lakatos András és Kanalas 
Malvin gyermeke: Nenszi Nazira, Oszolik Szabolcs László és 
Kurnász Beatrix Edit gyermeke: Léna Nóra, Keresztes Bálint 
és Orbán Veronika gyermeke: Barnabás, dr. Gyuris Csaba és 
dr. Veszeli Nóra gyermeke: Nimród.

Házasságot kötött váciak: 
Laki Zoltán és Sebes Petra, Chikán Zsombor és Hideg Lil-
la Rita, Hénap Tamás és Csari Szandra, Tyiskov Mihály és 
Helembai Fanny, Matus Attila és Kelemen Andrea, Frankó 
Gergő és Grosics Tímea, Putnoki Péter és Velkey Kinga Mar-
git, Galba Péter és Györkei Tímea Izabella, Sógor János és 
Hajdu Mónika Jolán, Pelle György és Burai Zsuzsanna, Pap 
László Ernő és Lénárt Alexandra, Fazekas Zsolt és Bürger 
Éva Adrienn, Zsigmond Mátyás és Balázs Ágnes, Schreindor-
fer Johann Gerhard és Pongó Szilvia.

Elhunyt váciak: 
Tóth Lászlóné sz: Hajdu Ilona Erzsébet. Az elmúlt hetekben 
30 váci személy hunyt el városunkban. 
A kegyeleti jogok figyelembevételével az elmúlt év már-
ciusától csak azoknak az elhunytaknak az adatait kö-
zöljük, akiknél az elhunyt hozzátartozója nyilatkoza-
tával hozzájárult a nyilvánosságra hozatalhoz. A többi 
elhunyt esetében összesített statisztikai adat közlése 
lehetséges csak.
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Jegyek kaphatóak: 
A www.jegy.hu honlapon vagy 

személyesen a színházban, illetve a 
jegypenztar@vacidunakanyarszinhaz.hu 

e-mail címen.



Számlálóbiztosokat keresnek
Tisztelt Lakosság!

A Váci Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosok jelentke-
zését várja a 2022. október-november hónapokban lebo-
nyolítandó országos népszámlálásban való közreműködés-
re.

A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
 2022. AUGUSZTUS 31.

A számlálóbiztos feladata a körzet bejárása, a körzethez 
tartozó internetes önkitöltési időszakban le nem zárt cí-
mek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, címek pon-
tosítása és esetleges új címek felvétele, folyamatos kapcso-
lattartás a felülvizsgálóval.

Az adatgyűjtést a KSH által biztosított, védett elekt-
ronikai eszközzel (tablet) kell végrehajtani 2022. október 
17-november 20. között.

A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási 
felelős (jegyző) feladata. A számlálóbiztosi feladatok ellá-
tására a kiválasztást követően elektronikus oktatási rend-
szerben (e-learning) történő egyéni felkészülést követően, 
sikeres vizsga letétele után köthető szerződés.

A számlálóbiztosnak legalább középfokú végzettséggel, 
helyismerettel, magabiztos számítógépes ismerettel kell 
rendelkeznie, emellett megfelelő fizikai erőnlét, jó fellépés, 
beszédkészség és kapcsolatteremtő képesség is szükséges 
a feladat elvégzéséhez.

A jelentkezőnek a felkészüléshez saját eszköz (PC, lap-
top, tablet stb.) és internet elérhetőség szükséges, a folya-

matos kapcsolattartáshoz pedig mobiltelefon és e-mail cím 
megléte elengedhetetlen.

A számlálóbiztosok díjazásban részesülnek. A 
362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete 
alapján:

• kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás tekinteté-
ben címenként 300 Ft

• egyéb szervezés - címenként 770 Ft
• összeírás körébe tartozó címenként 300 Ft
• összeírt személyenként 620 Ft
• felkészülési és kapcsolattartási díjként 25.000 Ft
Amennyiben számlálóbiztosnak szeretne jelentkezni 

és a feltételeknek is megfelel, kérem, hogy a www.vac.hu 
honlapon vagy a Váci Polgármesteri Hivatal Igazgatási és 
Szociális Osztályán (Vác, Március 15. tér 11., 122. iroda) 
elérhető jelentkezési lapot kitöltve, aláírva, beszkennelve 
küldje meg az igazgatas12@varoshaza.vac.hu címre, vagy 
postai úton a Váci Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szo-
ciális Osztálya (Vác, Március 15. tér 11., 122. iroda) ré-
szére. A jelentkezési lapot személyesen is leadhatja a Váci 
Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztály 122. 
irodájában, Székelyné Angi Emőke osztályvezetőnél.

Ha kérdése van a számlálóbiztosi jelentkezéssel vagy a 
népszámlálással kapcsolatban, akkor kérem keresse Szé-
kelyné Angi Emőke osztályvezetőt a 27/513-451-es vagy 
Csernákné Rákóczi Erzsébetet a 27/513-476-os telefon-
számon.

Dr. Zsidel Szilvia
jegyző, helyi népszámlálási felelős
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