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Az előző havihoz képest dupla számú 
napirendi témával tartotta meg mun-
katerv szerinti tanácskozását novem-
ber 16-án a váci képviselő-testület. 
Ismét enyhültek a rezsiválság miatti 
korlátozások és kiderült: a lakosságot 
közvetlenül érintő adóemelést 2023-ra 
sem terveznek. 

Elsőként azt az alternatívát vá-
lasztották a kisebb gázfogyasztású 
önkormányzati létesítmények energi-
abeszerzéséhez, amely a fixáras szer-
ződést tartalmazza. A Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságban lemon-
dás miatt megüresedett külsős helyre 
Mezei Attilát választották meg tagnak, 
aki letette az esküt.

A volt deákvári laktanya két terüle-
tének értékesítésére is pályázatot írt ki 
az önkormányzat. Az induló vételár-
ként összesen több mint egymilliárd 
forintot jelöltek meg. Újabb két ön-
kormányzati bérlakás bérlőkijelölési 
jogát határozták meg: a Madách Imre 
Művelődési, Kulturális és Szolgáltató 
Nonprofit Kft., illetve a Váci Város-
fejlesztő Szolgáltató Kft. részére.

Átgondolt, takarékos 
költséggazdálkodás

Az ülés folytatásaként pénzügyi kér-
dések következtek. Az első háromne-
gyed évi gazdálkodásról összeállított 
előterjesztésből kiderült, hogy a város 
2022-es költségvetésének főösszege 
a közel 9,5 milliárdról 11,3 milliárdra 
növekedett. Takarékosság miatt a mű-
ködési kiadások mintegy 5%-kal ma-
radnak el az időarányos teljesítéstől. 
Jelentős a választott tisztségviselők 
személyi juttatásainál is a spórolás: az 
éves előirányzat háromnegyede he-

lyett nem éri el a 65%-ot sem. (Ösz-
szehasonlításul: 2018-ban 77,1%, egy 
évre rá 74,7% volt ez az arány.) A ter-
vezett reprezentációs költségek éves 
összegének pedig mindössze 7%-át 
használták eddig fel. A beszámolót 11 
képviselő fogadta el.

Az egyre durvuló infláció és az épí-
tőiparban meglévő problémák miatt 
a Bauer utcai bölcsőde befejezéséhez 
140 millió forintos átcsoportosítást 
tartalmaz az elfogadott költségveté-
si rendeletmódosítás. Saját forrásból 
plusz 7,5 milliót kell biztosítani az 
Újhegyi utcai óvoda bővítésére, mi-
vel a korábban a központi elvonások 
kompenzációjaként erre kapott forrás 
kevésnek bizonyult.

A rezsiválság újabb 
következményei

A városüzemeltetés zavartalan biz-
tosítása érdekében plusz bevételek 
szükségesek. A közétkeztetés megfe-
lelő színvonalának megtartása miatt a 
nyersanyagköltségek normatívája ja-
nuártól ötödével emelkedik, amelynek 
egy része jelentkezni fog a befizeten-
dő menzai térítési díjakban is. 

A helyi adók közül a váci magán-
személyek kommunális és az idegen-
forgalmi adója továbbra sem emelke-
dik. A telekadó és az építményadó nő, 
ám a tervezett 5 %-os emelés jóval az 
infláció alatt marad. Ismét módosul-
nak az energiamegtakarításra vonat-
kozó intézkedések, ezeket egyhangú 
voksolással fogadták el.

További döntések a 
város fejlődéséért

A testület elfogadta azt a szerződés-

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

Vác Város Önkormányzat    
Képviselő-testülete 2022. november 
16-án az    alábbi rendeleteket  alkot-
ta:

- 35/2022. (XI. 16.) rendeletmódo-
sítás - az költségvetésről szóló 5/2022. 
(II. 16.) rendeletről; 

- 36/2022. (XI. 16.) rendeletalkotás 
- az élelmezési nyersanyagköltség meg-
határozásáról; 

- 37/2022. (XI. 16.) rendeletmódosí-
tás - a helyi adókról szóló 22/2019. (XI. 
27.) rendeletről;

- 38/2022. (XI. 16.) rendeletmódo-
sítás - a közterületek használatáról és 
rendjéről szóló 34/2014. (XI. 14.)  ren-
deletről;

- 39/2022. (XI. 16.) rendeletalkotás 
- a helyi építészeti-műszaki tervtanács  
működési feltételeiről és eljárási szabá-
lyairól;

A  rendeletek  Vác  város  honlapján,  
valamint   a  Váci  Polgármesteri   Hiva-
tal  Jegyzői Kabinetének 105. sz. irodá-
jában is megtekinthetők.

dr. Zsidel Szilvia 
jegyző

tervezetet, amely lehetővé teszi az 
Iskolavárosban található, egyházi va-
gyonkezelésben lévő Bernáth iskola 
bővítését. Mint ahogyan annak sincs 
akadálya, hogy az önkormányzat, a 
sportági szövetség és a helyi sporte-
gyesület közös akaratából a Lehotka 
parkban megépüljön egy műanyag bo-
rítású streetball pálya. Szerződés szü-
letik a városi buszmegállók kapcsán, 
azok fejlesztésére és reklámcélú hasz-
nálatára. A környezetvédelmi célokra 
elkülönített 1 millió forintos összeg 
felhasználására pedig pályázatot írtak 
ki. A nyílt ülés végén a napirend utáni 
hozzászólások (nagy részében a deák-
vári posta bezárásáról) és új képvise-
lői kérdések hangzottak el, majd zárt 
ajtók mögött két munkacsoport dön-
téseiről tárgyaltak. Az éves munkaterv 
szerinti idei utolsó testületi ülésre de-
cember 14-én került sor. 

Éles viták és egyhangú 
szavazások a testületin
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A novemberi 
bizottsági 
ülésekről

A váci képviselő-testület az éves munkaterv 
szerint november 16-án tartotta meg soros 
ülését. E tanácskozás előkészítéseként, illet-
ve az átruházott hatáskörben meghozandó 
döntések megtárgyalása végett a szakbizott-
ságok is megtartották aktuális ülésüket. Az 
alábbiakban ezek közül a legfontosabbakat 
foglaljuk össze.

Emberi Kapcsolatok Bizottsága
Nyílt ülésen a Madách Imre Nonprofit Kft. 
és a Váci Városfejlesztő Kft. lakásbérlő ki-
jelölési jogra beadott kezdeményezésével 
egyetértett a bizottság és ezt javasolta a ple-
náris ülés tagságának is. Személyiségi jogok 
miatt zárt ülésen több bérleti jogviszony 
meghosszabbításról, lakáspályázat elbírálá-
sáról, illetve közszolgáltatási díjkedvezmény-
ről született határozat. E grémium döntési 
jogköre a Vác Város Sportjáért kitüntetés 
odaítélése is. Az idei díjazottak: Ottó Katalin 
testnevelő/kézilabda edző és Szemán László 
kajak-kenu edző. 

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
Az önkormányzati gazdasági társaságok 
szeptemberben elvégzett munkájáról szóló 
beszámolókat a bizottság elfogadta. Átru-
házott hatáskörben engedélyezték az uszo-
dában megrendezett Mikulás amatőr úszó-
versenyt. Elfogadták az aktuális likviditási 
jelentést és véleményezték az idei esztendő 
első három negyedévének gazdálkodásáról 
összeállított beszámolót. Mint ahogyan a 
költségvetés aktualizálásáról és az élelmezési 
nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló 
előterjesztéssel is egyetértettek a bizottsági 
tagok. 

Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság (GVB)

A legszerteágazóbb napirendi sort ezúttal is 
ez a szakbizottság tárgyalta meg. Többek kö-
zött saját hatáskörben döntöttek arról, hogy 
Tótváradi-Nagy Bence kezdeményezésére 
készüljön a legfontosabb deákvári bekötőu-
tak védelmére a 12,5 tonna össztömegű jár-
művek behajtását tiltó szabályozás. Ugyan-
csak elfogadták Ferjancsics László, Kászonyi 
Károly és Tótváradi-Nagy Bence azon ja-
vaslatát, mely a Vác közigazgatási területén 
átmenő tehergépjármű-forgalom tiltásra 
vonatkozó tanulmánytervét készíttesse el az 
önkormányzat. A GVB ezeken túl ezúttal is 
egy sor építési és ingatlankezelési előterjesz-
tést vitatott meg és hozott róluk határozatot.

A bizottságok előterjesztéseiről és az át-
ruházott hatáskörben meghozott döntései-
ről részletek a vac.hu weboldal Önkormány-
zat-Bizottságok útvonalon találhatók.

Hiába fizette volna a rezsit 
a város, már a fenntartási 

költséget is állnia kell

Megmentette az önkormányzat a Fi-
desz-kormány által bezáratott deákvári 
kispostát. A testület rendkívüli ülésen 
döntött arról, hogy 18 hónapra kifizet 
63 millió forintot a Magyar Postának, 
amely az időszakra eső üzemeltetési 
költség fele. Ez egyébként azt jelen-
ti, hogy az önkormányzat olyan állami 
feladatot vesz át, amelyet az állam nem 
képes ellátni. Az újranyitást nem támo-
gatta három fideszes képviselő: Pető 
Csilla, Pető Tibor és Manninger Péter. 
A kormánypártiak közül mindössze a 
KDNP-tag Mokánszky Zoltán szavazta 
meg, ezzel együtt a politikus határozat-
ban ítélte el az önkormányzatokat sújtó 
fideszes megszorításokat is.

Azt Matkovich Ilona polgármester 
fejtette ki, hogy a Magyar Posta és váci 
Fidesz is átverte azokat a deákváriakat, 
akik a városrészben található postáért 
aggódtak. Novemberben még ideigle-
nes bezárást emlegettek a rezsiköltségre 
hivatkozva, azóta viszont kiderült, hogy 
végleg becsuknák a fiókot. Az önkor-
mányzat hiába ajánlotta fel, hogy kifi-
zetik a rezsiköltséget. A Magyar Posta 
vezetője ugyanis arról tájékoztatta a váci 
polgármestert, hogy valójában nemcsak 
a helyiség rezsikiadását kellene állnia az 
önkormányzatnak: 18 hónapra, azaz 
másfél évre kellene kifizetni 63 millió 
forintot. 

Mint ismert, kormányzati döntés 
nyomán országszerte több száz pos-
tafiók bezárását írták elő az állami tu-

lajdonú Magyar Postának – akkor még 
ideiglenes bezárást emlegettek a rezsi-
költségre hivatkozva. A deákvári fiók 
utolsó nyitva tartási napján, november 
11-én több mint százan tiltakoztak a 
deákvári kisposta előtt a bezárás el-
len. Jóval többen ellenezték azonban 
a másfél héttel korábban megszületett 
központi döntést. A megszorítás elle-
ni petíciót egy hét leforgása alatt több 
mint kétezren írták alá – erről az adatról 
Tótváradi-Nagy Bence deákvári képvi-
selő (Összefogás Vácért) tájékoztatott. 
Elmondta azt is, hogy őt, valamint Mol-
nár Nándor és Rozmaring Sándor kép-
viselőket azóta is rendre keresik a felhá-
borodott deákváriak. 

A Fidesz bezáratta – a tiltakozást 
látva azt mesélik, hogy megmentenék
A kisposta bezáratásáért felelőssé te-
hető Fidesz-KDNP váci szervezetét is 
meglephette a tiltakozás nagysága. Szá-
doczki Imre, a nagyobbik kormánypárt 
helyi elnöke Facebook-posztjában meg-
próbálta az önkormányzatot hibáztat-
ni az állami döntésért, miközben arról 
hallgatott, hogy végleg bezárnák a fió-
kot. Nem sokkal a demonstráció után 
pedig a városi pénzekkel kapcsolatos 
visszaélések ügyében meggyanúsított 
Mokánszky Zoltán állt ki sajtótájékozta-
tóra, amelyen arról beszélt, hogy a kor-
mánypártiak segítenek a kormánypártok 
által előidézett helyzet rendezésében. 

E. Á.
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- Valahol azt nyilatkozta, hogy polgármes-
ternek jelentkezett, de válságmenedzserként 
dolgozik. 

- Valóban, arra utaltam, hogy nem 
várt eseményekkel, mondhatom, több-
nyire drámai súlyú ügyek kezelésével 
telt el az elmúlt három év. Először a 
ránk hagyott óriási hiány ledolgozása 
lett a dolgunk, majd egymás után zu-
hantak ránk a kihívások, a járvány, az 
infláció és a rezsiválság. A polgármes-
ter elsődleges feladata a helyi közösség 
összetartása és megerősítése, a város 
vagyonának gyarapítása. Ha pedig vál-
ságkezelésre van szükség, akkor azt a 
munkát kell tisztességgel elvégezni.

- A nehézségek ellenére, vagy talán éppen 
azért, az elmúlt években a civil közösségek 
mintha aktívabbak lennének, mint korábban 
voltak. 

- Nem kell az okokat szétválaszta-
ni. Nehéz időkben persze sokakban 
aktivizálódik a szolidaritás, de annak 
megjelenítéséhez is kell segítség. Min-
dig azt vallottam, hogy ha megszólítjuk 

a városi közösségeket, akkor a jó ener-
giák előbb-utóbb összeadódnak, ezáltal 
jobb lesz az általános közérzetünk, és 
az óriásit lendíthet rajtunk. Márpedig 
a mindenkori városvezetésnek mi lehet 
fontosabb annál, minthogy a városban 
élők minél komfortosabban érezzék 
magukat itthon. 

- Ezért szerveznek gyakran közösségi 
munkákat? 

- Rengeteg olyan ember él a város-
ban, akiknek számíthatunk a szaktu-
dására. Nekünk az az elsődleges fela-
datunk, hogy aki tenni akar a városért, 
annak, a lehetőségeink szerint, segít-
sünk, vagy vonjuk be őket a különböző 
szakfeladatokba. Viszonylag nagyobb 
összeget költ az önkormányzat az úgy-
nevezett civil programokra, cserébe 
ezért például több száz fával vagyunk 
már eddig is gazdagabbak, vagy: a Liget 
és a Rózsapark minden ősszel megtisz-
tul, hagyománya van a városi sportver-
senyeknek, de említhetem az idei Zöld 
fesztivált is, amely iránt szintén óriási 

volt az érdeklődés. De hogy ne csak kö-
zösségi programokat mondjak. A Már-
vány tér, illetve az elöregedett utak fej-
lesztésének előkészítésekor, vagy akár 
a strand szétrepedt gyermekmedencé-
jének felmérésekor olyan lokálpatrióta 
szakemberek adtak tanácsot, akiknek 
fontos volt, hogy a városi fejlesztés si-
kerüljön.

- Közösségi hozzájárulással is terveztek 
beruházásokat. 

- A Horgásztói út aszfaltozása erre 
a klasszikus példa. Ahhoz is kellettek a 
helyi segítők. Hasonlót tervezünk jövő-
re Deákvár két részén. A DDC minden 
évben kiírt zöld pályázata is ilyen kö-
zösségi projekt, és vannak egyéni ado-
mányozók is. Ez történt pl. a Baba utcai 
bölcsőde vizesblokkjának felújításakor, 
vagy az iskolai étkezők bútorzatának 
lecserélésekor. A pandémia idején is 
sok civil felajánlás érkezett. Mindezért 
köszönetet mondok itt is. Az önkor-
mányzatiság a cselekvőképességről is 
szól, általában nem várjuk felülről a 
megoldást, igyekszünk kezelni magunk 
a problémákat.

- Ennek mintha ellentmondana, hogy hi-
ába kértek, nem kaptak állami támogatást 
különböző célokra. Vagyis kértek…

- Ez igaz. Az a vezérelvem, hogy 
fogalmazzuk meg az igényeinket, és 
ha be tudjuk mutatni, hogy jól gazdál-
kodunk a forrásokkal, felelős döntése-
ket hozunk helyi szinten, akkor joggal 
tarthatunk igényt kiegészítő segítségre. 
Elődeink mindig hiánnyal zárták az 
évet, nekik átlagban évente kétszáz mil-
lió forintot utalt az állam, hogy kisegítse 
őket rendkívüli támogatás formájában. 
Mi az első két évben erre összesen 7 
millió forintot kaptunk. Azóta amióta 
egyenesbe került a város költségvetése, 
nem kérünk. Viszont minden pályázati 
lehetőséget kihasználunk, rengeteg ter-
vet készítettünk. Azonban még a hasz-
nálhatatlanságig elhanyagolt Rádi út fel-
újítására sem nyertünk pályázati forrást, 
noha az utak felújítására meghirdetett 
kormányzati keretből a pályázók 95%-
a részesült pozitív elbírálásban. A két 
főtéri épületnél az életveszélyes állapot 
megszüntetésére kaptunk összesen 7 
millió forintot, pályázati úton. Ez csepp 
volt a tengerben, a várható kiadások-
hoz képest, de a két épület állapota mi-
att olyan nagy örökségvédelmi bírságra 
számíthattunk, hogy az önkormányzat 
inkább úgy döntött, jutunk, amed-
dig jutunk, de elkezdjük saját magunk 
a két épület felújítását. Ezt a munkát 
egyébként abból a négymilliárd forint-
ból kellett volna kifizetnünk, amelyről 
Vác városának a mai napig érvényes 
kormányhatározata van, de a mai napig 

A jó energiák összeadódnak...
Karácsonyi beszélgetés a polgármesterrel

Vácon kiemelkedő színvonalon tette a dolgát mindenki a pandémia idején 
és azóta is - ezt még a szociális munka kapcsán említette Matkovich Ilona 
a beszélgetés elején. Ahogy haladtunk előre az interjúban, a rezsiválságtól 
az inflációig szép sorban vettük számba a kihívásokat, és hamar világossá 
vált: már rég súlyos válságban lenne a város, ha nem tette volna mindenki ki-
emelkedő színvonalon a dolgát. Vác úgy kezelte az országot sújtó kríziseket, 
hogy az idén már jelentős fejlesztéseket valósított meg. Úgy jutott túl az ext-
rém korszakon, hogy  már előkészített fejlesztéseket jövőre, miközben ismét 
beindultak a nagy rendezvények, művészeti és szórakoztató élményekben is 
látványosan gazdagodott a közösség.



Váci Hírnök                                                                           5

nem kapta meg a belváros felújítására 
szánt pénzt. 

- Ezzel szemben elvett az állam a várostól 
egy értékes épületet.  

- Szintén egy kormányhatározatból 
tudtuk meg, hogy a Káptalan utca 16-ot, 
amely mindig is közösségi épület volt a 
váciak számára, ingyenesen megkapta a 
zebegényi Dunakanyari Védegylet Ala-
pítvány. Én soha nem hallottam róluk 
korábban, azonnal felmerült a kérdés: 
miért született erről a tavaszi választás 
után azonnal kormányhatározat? Meg-
döbbentett, hogy kik állnak az ügylet 
mögött. Erről azonban már beszéltem, 
és beszélni is fogok. Hiszen ez Vácnak 
óriási vagyonvesztés.

- Sorra újítják fel az önkormányzati épü-
leteket, intézményeket, utakat építenek. Ho-
gyan telik erre ebben a gazdasági- és rezsivál-
ság sújtotta helyzetben?

- A felújításaink nagy része üteme-
zett volt, benne van az idei költségve-
tésben. Ahol pótolni kell a költségeket, 
ott kipótoljuk. Ilyen az Újhegyi óvoda 
felújítása, vagy a Bauer Mihály utcai 
bölcsőde. Utóbbinál a kivitelező sajnos 
nem tudta kezelni az áremelkedéseket, 
és levonult, ami óriási probléma szá-
munkra ebben a gazdasági helyzetben. 
A bölcsőde eredetileg pályázati pénzből 
épül, a pénzt még a korábbi városveze-
tés kapta, csak nem tudták még elkez-
deni sem. Most egyelőre számolunk, 
várhatóan mennyivel lesznek magasab-
bak a költségek az újabb kiíráskor, és 
hogy miből fogja azt fedezni az önkor-
mányzat. Az uszoda felújításának ötven 
milliós plusz költsége sem volt benne az 
eredeti tervben, de utólag megfinanszí-
roztuk, és nem bántuk meg. Gyönyörű 
lett. Sportszövetségi és önkormányzati 
összefogással ez egy fantasztikus siker-
történet, hasonlóan a csónakházhoz.

- A deákvári posta bezárás azonban nem 
sikertörténet. Mit ért el a kisposta megmenté-
séért harcolva? 

- Mint ahogy más esetekben is, min-
den illetékes hivatalnak és vezetőnek 
írtam, tárgyalást kezdeményeztem. A 
deákváriak elvárásának megfelelően 
azonnal felajánlottam, hogy részben át-
vállaljuk a rezsiköltségeket. Azonban az 
csak a Fónagy János miniszterhelyettes, 
parlamenti államtitkárral történt szemé-
lyes tárgyaláson derült ki, hogy előrelát-
hatólag nem csak a rezsiköltségek fede-
zését, de az üzemeltetés költségeinek 
is egy részét át kell vállalnia az önkor-
mányzatnak, ahhoz, hogy kinyithasson 
a posta. December elején már a Magyar 
Posta képviselője fogadott, ahol el-
mondta, hogy az éves fenntartás fele 42 
millió forint lenne. Az újranyitást egy 
18 hónapos keretszerződés megkötésé-

vel tudjuk biztosítani a deákváriaknak. 
Erről december 7-én döntött a testület. 

- A kormány viszont segített Vácnak, 
hogy ne kelljen bezárni az uszodát. 

- Így igaz. Köszönettel vettük. Erről 
is többszöri egyeztetés után született 
döntés. A Schmidt Ádám vezette spor-
tért felelős államtitkárság egy országos 
felmérésben vizsgálta meg, milyen az 
uszodák kihasználtsága, és mivel kide-
rült, hogy Vácon nagyon magas ez a 
szám, belekerültünk a támogatott uszo-
dák közé. Év végéig 22,8 millió forintot 
kaptunk, akkor fogjuk látni, hogy ez az 
összeg milyen százalékban fedezi a mű-
ködési költségeket. 

- Az elszabadult rezsiárak miatt a váci 
önkormányzat is nehéz döntésekre kénysze-
rült…

- Az óvodák, a bölcsődék, az idő-
sotthonok működtetése, illetve a kö-
zétkeztetés, és a közvilágítás, valamint 
a közösségi közlekedés rendszerének 
fenntartása az önkormányzat legfon-
tosabb feladatai. Ezeknek működniük 
kell mindenképp. Emellett a várost is 
karban kell tartani. A többi szolgáltatá-
sunkról akkor tudok többet mondani, 
miután választ kapunk a Balla György 
miniszteri biztos vezette októberi tár-
gyalások eredményéről, hiszen az a kor-
mány számára is napnál világosabb kell, 
hogy legyen: a tízszeresére emelkedett 
gázárakat, az élelmiszer nyersanyagok 
lassan duplájára nőtt árait nem fogják 
tudni kigazdálkodni az önkormányza-
tok. 

- Mekkora többletkiadással számolnak az 
év végéig? 

- Minden nap változik valami, ami 
felborítja az előző napi tervet. Az a fel-
adatunk, hogy ezt a helyzetet úgy ke-
zeljük, hogy a lehető legkevésbé sérül-
jenek a bajba jutott váci családok. Ezért 
is hoztunk létre a segítő programot, és 
ezért gyűjtünk folyamatosan a csalá-
doknak. Az önkormányzat kedvezmé-
nyes ebédet biztosít, valamint havonta 
tízezer forintig átvállalja a rászoruló 
társaink rezsidíját. Támogatjuk az idő-
seket és a gyermekeket, és idén először 
karácsonyi „főző” csomagot készítünk 
azoknak a váciaknak, akik nem tud-
ják megfizetni az alapélelmiszerek árát 
sem. Azt szeretnénk, hogy meleg étel 
kerüljön minél több karácsonyi asztalra.  

- Mindjárt itt az év vége. Milyen vállalá-
sukra a legbüszkébb? 

- Ez az év hihetetlen gyorsan eltelt. 
A nehézségek ellenére szerencsére be 
tudtuk fejezni néhány nagy költséggel 
járó vállalásunkat. A Rádi út felújításá-
ra, a Márvány tér átépítésére, az óvodai 
fejlesztésekre, új parkolók építésére, a 
kutyafuttatók kialakítására, a játszótér 

felújításokra, a sikeres rendezvényekre, 
benne a Mária Terézia Napokra, az idei 
Váci Világi Vigalomra nagyon büszke 
vagyok. Hosszan folytathatnám a sort. 
Szeretnék köszönetet mondani az Ösz-
szefogás Vácért körzeti képviselőinek, 
az ő munkájuk nélkül mindez nem si-
került volna. 

- A szociális munka napján a kitünteté-
sek átadása előtt mondott beszédében a szféra 
dolgozói által végzett munka rendkívüliségére 
hívta fel a figyelmet.

- Talán soha nem volt ekkora szük-
ség a szociális területen dolgozók mun-
kájára, mint az elmúlt években. Vácon 
kiemelkedő színvonalon tette a dolgát 
mindenki a pandémia idején és azóta is. 
A legnagyobb elismeréssel tudok szólni 
a teljesítményükről. Itt szeretnék kö-
szönetet mondani az egészségügyben 
és az oktatásban dolgozóknak is, hiszen 
mindnyájan emberfeletti teljesítményt 
nyújtottak. 

- A hónapok óta tartó pedagógus tünteté-
sek nem azt mutatják, hogy a kormány elis-
merné a pedagógusok teljesítményét. 

- Korábban soha nem tapasztalt 
megmozdulások zajlanak Vácon is, ami 
azt jelenti, az itt dolgozó állami és egy-
házi iskolák munkatársai is változtatást 
akarnak. Nagyon fontos támogatni az 
önszerveződésüket, mert a „Pedagógus 
nélkül nincs jövő” szlogen igazsága már 
itt dörömböl az ajtón. 

- Ha körülnézünk a városban, mindenütt 
valami épül. Úgy tűnik, mintha a rezsiválság 
elkerülte volna Vácot. 

- Szó sincs erről. Sokkal több min-
dent terveztünk. A kialakult helyzet-
ben azonban sosem tévesztettük szem 
elől az arányosság elvét, döntéseinkben 
egyszerre volt benne a megújulásra és a 
takarékosságra való törekvés. Nem tud-
hatjuk, milyen nagypolitikai események 
várhatók jövőre. Egy polgármester és a 
városvezetés felelőssége elsősorban az, 
hogy az itt élők érdekében a legtöbbet 
tegye: ez pedig a város működőképes-
ségének a megőrzése.

- Vác miért nem mondott le az adventi 
programok megtartásáról? 

- Számoltunk, és úgy döntöttünk, 
hogy az adventi rendezvénysorozat 
bevételei és kiadásainak különböze-
te nem indokolja, hogy lemondjunk a 
decemberi ünnepi hangulatról, a közös 
éneklésről, a találkozásokról, a Mikulás 
ajándékairól, a gyermekek zsivajáról. 
Bízom benne, az ünneplőbe öltözött 
belváros, a főtéri műsorok örömet 
adnak, mosolyt csalnak az arcokra, és 
sokan jönnek majd el, hogy átéljék a 
karácsonyi várakozás és együttlét fele-
melő érzését.

Vicsek Ferenc  
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A POLGÁRMESTER, 
AZ ALPOLGÁRMESTEREK 

ÉS A KÉPVISELŐK TELEFONSZÁMAI:
Matkovich Ilona 

Telefonszám: 06-27/315-534  
Kiss Zsolt János 

Telefonszám: 06-27/315-534
Inotay Gergely

Telefonszám: 06-27/315-534
Ferjancsics László 

Telefonszám: 06-27/315-534
Kászonyi Károly

Telefonszám: 06-30/294-2645
Jess Kinga

Telefonszám:  06-30/198-3878
Fehér Zsolt

Telefonszám: 06-70/392-0009
Mokánszky Zoltán

Telefonszám: 06-30/360-6303
Tótváradi-Nagy Bence

Telefonszám:  06-70/445-1162
Molnár Nándor

Telefonszám: 06-30/240-8328
Rozmaring Sándor

Telefonszám:  06-30/773-9910
Csereklye Károly

Telefonszám:  06-30/648-1162
dr.  Manninger Péter

Telefonszám:  06-30/844-3212
Pető Csilla

Telefonszám:  06-70/255-6263
Pető Tibor

Telefonszám: 06-30/363-0840

Vác Város Önkormányzata megdöb-
benéssel vette tudomásul a váci Fidesz 
legutóbbi nyilatkozatát, amelyben 
teljes tájékozatlanságról árulkodnak 
mind a város, mind pedig az ország 
ügyeivel kapcsolatban.

Pető Csilla listás képviselő érthe-

tetlennek tartja, hogy Vác miért nem 
csatlakozott Kaposvár kormánypárti 
polgármesterének felhívásához. Szi-
ta Károly a Magyarországnak adható 
uniós források felszabadításával kap-
csolatban kereste meg az Európai Bi-
zottság elnökét.

Az útpálya burkolata az évek során je-
lentős mértékben megrepedezett a Fürj 
utcában, Deákváron. A közelmúltban 
elkezdett felújítási munkának köszön-
hetően, teljes szélességben új aszfaltot 
kapott az útfelület. A helyszínen beszélt 
a beruházásról  Matkovich Ilona polgár-
mester és Rozmaring Sándor, a körzet 
önkormányzati képviselője.

„Mi még nem álltunk le az útfelújítások-
kal” – mondta a városvezető utalva ez-
zel az Alsó-Törökhegyi út és a Gyön-
gyike utca burkolására. „A Fürj utca 
aszfaltozási munkálatait, ma délután befeje-
zik. A lakók folyton kérték a felújítást, ezért 
úgy döntöttünk, - mivel valóban nagyon nagy 
itt az átmenő forgalom, és valóban kátyús az 

út -, hogy ezt a munkát még betesszük az ez évi 
programunkba” – mondta.

„Az utóbbi évek egyik legnagyobb költségve-
tésű deákvári beruházását hajtotta végre itt az 
önkormányzat” – vette át a szót a körzet 
képviselője. Rozmaring Sándor elmond-
ta még: a Fürj utcának közel 400 méteres 
szakaszát sikerült újra leaszfaltozni.

„Biztonságosabb lesz a közlekedés, és nem 
utolsó sorban pedig az autóknak a műszaki 
állapota sem fog romlani a rengeteg kátyú mi-
att. Úgyhogy szeretném megköszönni a polgár-
mester asszonynak és a képviselőtársaknak a 
támogatását, a beruházás lebonyolításában.”

A Fürj utca felújításának összege 25 
millió 688 ezer forint volt, melyet teljes 
egészében az önkormányzat biztosított.

A Fidesz úgy tűnik, hogy – a hó-
napok óta zajló brüsszeli tárgyalásai 
ellenére – sincs tisztában azzal sem, 
hogy az Európai Unió nem Vác váro-
sának működése miatt, hanem a kor-
mányzati döntések és a Fidesz-KDNP 
által kialakított jogrendszer ügyében 
tartja vissza a forrásokat. Az uniós 
pénzek tehát Pető Csilláék miatt nem 
érkeznek Magyarországra. Erre vi-
szont Vác vezetésének nincs ráhatása. 
Az Európai Unió a magyar kormány, 
nem pedig a váci önkormányzat miatt 
tart vissza ezermilliárdokat.

A váci városvezetés politikai han-
gulatkeltés helyett továbbra is a helyi 
ügyek képviseletét látja el. Ezért aján-
lott fel anyagi segítséget a kormány 
döntése nyomán bezáratott deákvári 
kisposta ügyében. A rezsicsökkentés 
eltörlése és a környező országokhoz 
– így a háború sújtotta Ukrajnához 
képest is – elszálló élelmiszerárak mi-
att pedig számos támogatást nyújt a 
lakosságnak.

Politikai hangulatkeltés 
helyett a váci emberekért

Már nem zötyögős a Fürj utca
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Elkészült a Szent István tér felújításá-
nak első üteme. A munkák miatt fel-
állított kordonokat eltávolították. Az 
akadálymentesített teret már használ-
hatják a gyalogosok,  a babakocsival 
és kerekesszékkel közlekedők.

A felújítás megtervezésekor az 
önkormányzat célul tűzte ki, hogy a 
téren az átmenő forgalom mellett kö-
zösségi helyek is kialakuljanak. Ezek 
jövő tavasszal készülnek el.

„A kötelező közműcserék után már az 
új tervek alapján folyt a kivitelezési mun-
ka első üteme. A nagyobb zajjal és porral 
járó első fázis után tavasszal már csende-
sebb tevékenység zajlik majd” – mondta 
a helyszínen Matkovich Ilona polgár-
mester.

Emlékeztetett rá, hogy a tervek és 
az előkészületek során időről-időre 
újabb váratlan nehézségek jelent-
keztek. Az infláció és különösen az 
építőipari árrobbanás folyamatosan 
drágította a kivitelezést.

„Az építési költség közel 100 millió 
forintot tesz ki. Az önkormányzat pályá-
zott központi támogatásra is, de sajnos nem 
kaptunk anyagi forrást a már alig hasz-
nálható terület felújítására” – mondta a 
városvezető.

Jess Kinga a belvárosi körzet kép-
viselője arról beszélt, hogy a nagy 
múltú tér megújulását már sok éve 
várják a helyiek.

„A kötelező közműcserék, az elektro-
mos hálózat kiépítése, és nagyobb zöldte-
rület kialakítása is megtörtént. Még ősszel 
kihelyezünk padokat, hulladéktárolókat 
és hét darab fát is ültetünk. Emlékezze-
nek vissza, hogy nézett ki már évek óta, 
töredezett és hiányos burkolattal ez a tér” 
– mondta.

A hely történelmi múltját ismertet-
te Taskovics Andrea főépítész.

„A Szent István tér története összefonó-

dik a váci zsidóság történetével. Ők a vá-
rosnak ezen a részén éltek, a vasútállomás-
hoz közeli utcák által határolt területen. 
A tér felújítására 1975 óta nem került sor. 
A burkolatok és a berendezési tárgyak je-
lentősen megrongálódtak, tönkrementek. A 
tér azóta őrzi eredeti formáját” - mondta 
és hozzátette: a megújítás tervének 
elkészítésére az önkormányzat a Tá-
jmester Kft-n belül Illyés Zsuzsa táj-
építészt kérte fel.

„Cél volt a tér eredeti karakterének 
megőrzése, megújítása, minőségi, több zöld-
felület létrehozásával, a buszmegállóba 
érkezők számára várakozó térré alakítá-
sával, akadálymentesítéssel, árnyékos pihe-
nőfelületek kialakításával” – mondta.

Szabó László, a műszaki osztály 
vezetője a helyszínen elmondta, hogy 
138 négyzetméter aszfaltburkolatot 
bontott fel és aszfaltozott vissza a ki-
vitelező.

„A márványlapokat 710 négyzetmé-
teren bontották el, ezekből az elbontott 
elemekből sok vissza is épült a térre. A 
támfalakat is megtartották, ezeket körül-
belül 100 méter hosszban le is tisztították. 
A tér kétféle burkolatot kapott, a barna 
színű 278 négyzetméter, a világosabb pedig 
405 négyzetméter felületen valósult meg.”

Emellett a burkolat alatti felület 
teljes mértékben megújult. Itt 240 
méter hosszan került kiépítésre a 
védőcsövezés az elektromos háló-
zathoz. A kábelezés tavasszal foly-
tatódik. Emellett 35 méternyi csapa-
dékcsatorna csövet fektettek le.

A tér felújításának második üteme 
tavasszal kezdődhet el. Ekkor már a 
kevés zajjal és porral járó munkák kö-
vetkeznek. Kialakítanak egy díszme-
dencét és a Holokauszt áldozatainak 
emléket állító művet is terveznek el-
helyezni a téren.

Vége az első ütemnek: új közösségi 
tér jön létre a város szívében
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Az utóbbi évek legnagyobb beruhá-
zása készült el a napokban, ugyanis 
átadták a Váci Uszoda és Strandfürdő 
felújított homlokzatát, melynek kere-
tében a nyílászárókat is kicserélték. 
Emellett az épületen belül más fejlesz-
tések is történtek.

A helyszínen Matkovich Ilona pol-
gármester arról beszélt, hogy egy 
nagyon régóta esedékes beruházás 
valósult meg, amelyért köszönetet 
mondott az Országos Vízilabda Szö-
vetségnek, a Váci Vízmű Sportegyesü-
letnek és a Váci Vízilabda Sportegye-
sületnek.

„Nélkülük ez a fejlesztés nem jöhetett 
volna létre. Külön köszönetet szeretnék 
mondani a tervezőknek és a beruházónak, 
akik határidőre és a legjobb minőségben vé-
gezték el a munkát” – mondta, és hozzá-
tette: a beruházás összértéke mintegy 
140 millió forint.

A városvezető arról is beszélt, hogy 
a termálkút tanulmányi terve is elké-
szült, ennek most következik majd a 
folytatása. „Megyünk előre, és igyekszünk 
eljutni odáig, hogy egy új termálkút adja a 
melegvizet a váci strandnak és az uszodá-
nak, aminek köszönhetően rengeteg energiát 
tudunk majd megspórolni, fenntarthatóvá 

válik a sportlétesítmény fenntartása” – 
mondta Matkovich Ilona.

Gulyás Zoltán, a Váci Sport Kft. 
ügyvezetője arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az 1982-ben átadott uszoda mára 
elavult nyílászáróit teljes egészében ki-
cserélték. A régiek helyére új, modern, 
korszerű alumínium keretes ablakok 
kerültek.

„A bejárati portálnál egy új szélfogót 
telepítettünk, valamint az előtér és a 25-
ös medence között egy új bejárati portált 
alakítottunk ki. Felújítottuk az uszoda 
gépészeti rendszerét is, új átemelő szivatty-
út építettünk ki modern frekvenciaváltóval 
és egy búvárszivattyúval, ami a 25 méteres 
medence üzemeltetését teszi lehetővé. A téli 
időszakban az új nyílászáróknak köszön-
hetően a rezsiköltségeinken sokat tudunk 
majd spórolni” – mondta.

A körzet képviselője, Inotay Ger-
gely köszönetet mondott a városnak 
és az egyesületeknek, hogy hozzájá-
rultak ehhez a rendkívül komoly, sok-
milliós beruházáshoz, amely nemcsak 
hasznos, hanem látványos is. Beszélt 
arról is, hogy az idén működéskép-
telennek és veszélyesnek bizonyult 
gyermekmedencét a jövő szezonra 
felújítják és biztonságossá teszik, hogy 
újra használni lehessen majd.

Negyven év után újult meg 
a váci uszoda homlokzata

Az őszi faültetés két napján Deákvár 
több pontján és a Duna-parton, közel 
100 darab fát ültettek el. A Széchenyi 

utcában pedig több, mint húsz japán 
cseresznyefa kapott helyet, amelyet 
szakemberek segítségével váci polgárok 

és diákok ültettek el. Faültetésre került 
sor a Piarista utcában is.

A kezdeményezés jövőre folytatódik.

Facsemetéket ültettek el – ismét
virágozhatnak a váci díszcseresznyefák
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Elmarad a választás 
- megszűnik a Váci 
Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat
November 14-i határozatával (lásd: 
vac.hu – Közélet november 15.) a 
Váci Helyi Választási Bizottság meg-
állapította, hogy a települési roma 
nemzetiségi önkormányzati képvi-
selők 2022. december 11. napjára ki-
tűzött váci időközi választását jelöl-
tek hiányában nem lehet megtartani, 
az időközi választás elmarad.

Továbbá nyilvánosságra hozták azt 
is, hogy ezzel a Váci Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat 2022. december 
11. napján megszűnik.

Ezen határozatok ellen november 
17-ig lehetett volna fellebbezést be-
nyújtani. Mivel ilyen nem érkezett, a 
döntések jogerőssé váltak. Az idő-
közi választás hiányában az említett 
decemberi nap után ez a nemzetiségi 
önkormányzat megszűnik városunk-
ban.

Mint ismert, lassan több mint egy éve 
megy a huzavona a váci futballpénzek kö-
rül. Az önkormányzat még az előző ve-
zetés alatt adott 73 millió forintot a Pető 
Tibor akkori fideszes alpolgármester ál-
tal vezényelt Vác Városi Labdarúgó SE 
(VVLSE) számára egy futballakadémiára. 
Ama már a VVLSE alá tartozó Vác FC 
pedig a stadion fejlesztésére kapott 180 
milliót a várostól. Ennyi önrész kellett 
ugyanis a tao-támogatott programhoz. 
Az ígért projektek azonban a mai napig 
nem valósultak meg. A VVLSE időköz-
ben lemondott elnöke nem tudott ér-
demlegesen elszámolni az önkormányzat 
felé, a megállapodásra így lehetőség sem 
volt.

A városvezetés nyitott lett volna egy 
új megállapodásra, amennyiben Pető Ti-
borék visszautalják a pénzt – ez azonban 
eddig ismeretlen okok miatt nem történt 
meg. A Vác FC szétverését is ehhez a 
körhöz kötik, miután 2019 nyarán a Pető 
által vezetett VVLSE vette át a klubot. Az 

akkor NB II-es csapatot három év alatt 
eladósították, nyáron pedig meg is szűnt. 
Az ebből az alkalomból tartott szurkolói 
ankéton több drukker azzal vádolta a fi-
deszes politikust, hogy ellopta a pénzt, 
ezt azonban Pető határozottan tagadta.

Mivel Petőék nem számoltak el a több 
százmillió forinttal, a város kénytelen volt 
bírósághoz fordulni. Most a stadionberu-
házásra adott 180 millió forint ügyében 
történt előrelépés - az eljárás egy újabb 
szakaszába lépett azáltal, hogy a kereset-
levelet közölték az alperessel.

A képviselő-testület korábban arról is 
döntött a sikertelen egyeztetések után, 
hogy a VVLSE futballakadémiájára adott 
73 millió forintot is vissza kell fizetnie az 
egyesületnek.

A Vác FC és a Vác VLSE TAO-
beruházásainak önrészére egy 2016-os 
testületi döntéssel felvett többszáz milliós 
fejlesztési hitel visszafizetése még évekig 
súlyos milliókkal terheli a városi költség-
vetést.

A váci Fidelitas 
elnöke a Vác Online 

új tulajdonosa
A huszonéves Szabó Csaba vásárolta 
meg a Vác Online-t kiadó Helloduna-
kanyar Kft-t. A Fidesz ifjúsági szerve-
zetének váci elnöke a Vác és Környé-
ke megkeresésére nem árulta el, hogy 
mennyiért vásárolta meg a Vácot és a 
nem kormánypárti közéleti szereplő-
ket folyamatosan gyalázó propagan-
daoldalt. 

A Vác Online kiadója korábban 
Rétvári Bence parlamenti munkatársa, 
Zámbó Emese tulajdonában állt. Tőle 
vette át a kormánypárti képviselővel 
szintén szoros kapcsolatot ápoló Sza-
bó a céget, amelynek e cikk írásakor 0 
alkalmazottja volt. 

A Nagymarosról szerkesztett pro-
pagandaoldal több pert bukott a vá-
rossal és a városvezetéssel szemben 
valótlan állításai miatt, az ítélet betar-
tásáért a bíróságnak még végrehajtót 
is kellett küldeni a kiadóra. A válság 
idején is luxusutazó Szabó Csaba új 
szerzeménye jelentős részben állami 
pénzekből tartja fent magát. A fide-
szes híroldal a választások előtt két-
millió forinttal támogatta meg Rétvári 
Bence választási kampányát hirdeté-
sek formájában.

A VVLSE és a Vác FC sem 
tudtak elszámolni a várostól 

kapott százmilliókkal

Pár, politikai célból elmondott, illetve 
néhány egyéni sérelmet említő felszóla-
lástól eltekintve közérdekű gondokat és 
konstruktív javaslatokat hozott felszínre 
Vác Város Önkormányzat idei közmeg-
hallgatása. 

Bevezetőjében Matkovich Ilona pol-
gármester ismertette az esemény jogi 
hátterét, a lebonyolítás menetét és az 
adatvédelmi szabályokat A teremben 
ezúttal is kivetítőn lehetett nyomon kö-
vetni az ebben az esztendőben elvégzett 
felújítások, fejlesztések képi dokumen-
tációját. A mintegy másfél órás közme-
ghallgatáson 15-en mondták el észrevé-
telüket, javaslatukat, gondjukat. 

Az említett problémák között ismét 

a már több évtizedes városi infrastruk-
turális hiányosságok (utak állapota, ví-
zelvezetés, zöldterületek kezelése) sze-
repeltek leggyakrabban, tény viszont, 
hogy három év óta folyamatosan csök-
kenő számban. Ezúttal is volt panasz 
közlekedési, parkolási gondokra, de a 
parlagfüves magánterületek kezeletlen-
ségét és a főtéri pengefal megoldatlan 
problémáját is megemlítették. 

A kérdések egy részére Matkovich 
Ilona polgármester, illetve Kiss Zsolt, 
Inotay Gergely és Ferjancsics László 
alpolgármester adta meg a választ, de a 
választókerületekre jellemző felvetések-
re az adott körzet képviselőjének reagá-
lása is elhangzott.

Lezajlott az idei közmeghallgatás
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November 11-én a Madách Imre Műve-
lődési Központban rendezték meg azt a 
díjátadó ünnepséget, mely során a szo-
ciális szférában dolgozó kitüntetetteket 
köszöntötték. Idén első ízben került sor 
a váci szolgáltatások területén kimagasló 
teljesítmény nyújtó személyek elismerésé-
re is.

Ünnepi beszédének elején Matkovich 
Ilona kiemelte: „Most azokat ünnepeljük, 
akiknek munkaköri kötelessége a szeretet. 
Azért választották ezt a hivatást, mert szeret-
nek segíteni. Akkor is segítenek, ha ehhez nem 
fűződik személyes érdekük.”

A polgármester utalva az elmúlt idő-
szak nehézségeire megemlítette: „Sokszor 
azt látom, hogy a szociális szférában dolgozók 
szinte emberfeletti munkát végeznek. Még jól em-
lékszünk, hogy a pandémia idején a civil és álla-
mi fenntartású szociális intézményekben, nappali 
ellátókban, családsegítőkben, kórházakban mi-
lyen fontos feladatokat láttak el az átlagosnál is 
magasabb terhelés mellett. A társadalmi és anya-
gi elfogadottságuk azonban meg sem közelíti azt 
a szintet, ahol ők a fontosságuk szempontjából 
vannak.”

Ünnepi beszédének befejezéseként 
Matkovich Ilona a teljes városvezetés 
nevében jó egészséget, további sikereket 
kívánt az ünnepelteknek szakmájukban és 
magánéletükben egyaránt.

A köszöntések sorában a „Vác Város 
Szociális Munkáért” kitüntetést Soltészné 
Pásztor Brigitta, a Váci Család– és Gyer-
mekjóléti Központ Hatósági csoport 
esetmenedzser munkatársa vehette át 
Matkovich Ilona polgármestertől, Inotay 
Gergely alpolgármestertől és Fehér Zsolt 
szakbizottsági elnöktől.

„Vác Város Szociális Segítő Munká-
ért”  elismerésben  részesült Tachscherer-
né Baktai Ibolya, a Dr. Kenéz Zoltán Idő-
sek Otthona és Klubja tálalós kolléganője.

A szociális ágazatban dolgozók kö-
zül munkájának elismeréseként oklevelet 
vehetett át: Hugyecz Lajosné, a Szegfű 
utcai Bölcsőde dajkája, Gőcze Katalin, a 
Fejlesztő Napközi Otthon gondozónője, 
Pálné Együd Judit, a Fejlesztő Napközi 
Otthon terápiás munkatársa, Faragó Já-
nos, a Kölcsey utcai Bölcsőde karbantar-
tója, Szilágyi Anikó, a Tabán utcai Értelmi 
Fogyatékosok Napközi Otthona terápiás 
munkatársa, Sebiánné Vass Viktória, a Dr. 
Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klub-
ja gondozónője, Stampelné Nyiri Erika, 

A szociális szféra 
dolgozóinak váci köszöntése

a Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona és 
Klubja gondozónője, Sági Zoltánné, a Dr. 
Kenéz Zoltán Idősek Otthona és Klubja 
gondozónője, Fehér Norbert, a Dr. Ke-
néz Zoltán Idősek Otthona és Klubja 
gépkocsivezetője, karbantartója és Széles 
Kata, a Család és Gyermekjóléti Központ 
családsegítő munkatársa.

Idén először került átadásra a febru-
árban alapított „Vác Város Szolgáltatói 
tevékenységéért” kitüntetés. A díjat Som-
lyó Dóra, a Tourinform Iroda gazdasági 
vezetője és Kozsilovics Ildikó, a Simon 
Antal Általános Iskola főzőkonyhájának 
dolgozója vehette át.

Az eseményen nagy sikerű műsort 
adott a váci Thália Művészeti Egyesület, 
valamint Csonka András színművész/
énekes.

A gálaműsort követő állófogadáson 
Inotay Gergely alpolgármester mondott 
pohárköszöntőt, melyben megköszönte 
a szociális szféra minden munkatársának 
áldozatkész munkáját.
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Ismét díjátadó gála résztvevőivel népe-
sült be a művelődési központ színház-
terme, amikor városunk kiváló diákjai 
mellett jutalmazták a diákolimpiákon 
érmes váci fiatalokat. Az idei Vác Város 
Sportjáért kitüntetést Ottó Katalin és 
Szemán László érdemelte ki.

Az önkormányzat, valamint a Váci 
Lakóterületi SE vezetőinek – Pálinkás-
né Branizsa Szilvia elnök és Branizsa 
Györgyi elnökhelyettes – szervezésében 
lebonyolított rendezvényen a Himnusz 
közös eléneklése után Inotay Gergely 
mondott köszöntő beszédet.

Az alpolgármester Petőfi Sándor a 
fiatalság és a sport lendületét leíró vers-
részletét idézve említette meg, hogy bi-

zony kicsit irigykedve, de nagy elisme-
réssel tekint a városvezetés azokra, akik 
Vác tekintélyét emelve érnek el példá-
ul a tanulás és a sport területén kiváló 
eredményeket. Inotay Gergely köszöntő 
és gratuláló beszédét John Ruskin angol 
író üzenetével zárta: „Fáradozásunk leg-
nagyobb jutalma nem az, amit kapunk érte, 
hanem amivé válunk általa.”

Kiemelkedő tanulmányi eredményé-
ért „Vác Város Kiváló Diákja” elisme-
rést vehetett át: 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, 

Kiváló diákokat, sportolókat 
és szakembereket díjaztak

Tóth Virág Mónika, Váradi Klára, Kiss 
Nikoletta, Horváth Lili Dominika és 
Bartalis Borbála.

Ebben az esztendőben két kiváló 
sportszakember érdemelte ki a „Vác 
Város Sportjáért” kitüntetést.

Ottó Katalin játékosként tagja volt az 
először élvonalba jutott váci felnőtt női 
kézilabda csapatnak. Jelenleg testnevelő 
és edző városunkban. Az ő irányításával 
nyert 2014-ben országos bajnoki címet 
a váci ifjúsági együttes. Több alkalom-
mal igen eredményesen vette át az NB 
I-es felnőtt csapat vezetőedzői feladata-
it. A legutóbbi bajnokságban vezetésé-
vel jóval az elvárások felett, bajnoki 4. 
helyezéshez segítette a Váci NKSE-t.

Szemán László a Váci Karakán Ka-
jak-Kenu SE edzője. Tanítványai közül 
idén ketten is (Szemán Linett és Zagyvai 
Borka) világbajnoki ezüstérmet szerez-
tek a szegedi versenyen. (Az edző távol-
létében két tanítványa vette át a díjat.)

A különböző korosztályok számára 
kiírt diákolimpiai versenyeken ebben az 
évben is nagyon sok váci iskolában ta-
nuló sporttehetség ért el dobogós helye-
zést. Őket, valamint felkészítő testneve-
lőiket és edzőiket szintén megjutalmazta 
az önkormányzat. A Váci Lakóterületi 
SE szervezésében idén is több, mint 
kétszáz versenyző és sportszakember 
részesült elismerésben. 

A díjakat, jutalmakat Kiss Zsolt és 
Inotay Gergely alpolgármester, továbbá 
Fehér Zsolt szakbizottsági elnök adta át.

A 24. alkalommal megrendezett ün-
nepségen közreműködtek a Puente 
Sportegyesület (képünkön fent) és a 
Parlando Színház Kulturális Egyesület 
tagjai.
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November végétől már a nem ve-
szélyes elektronikai hulladékot is le-
adhatják a váciak – ezt jelentette be 
Kiss Zsolt alpolgármester a közel-
múltban. Még tavaly nyitott meg a 
Deákvári fasoron a hulladékudvar, 
ahová most már a papír-, üveg-, lom-
talanítási- és építési törmelék mellett, 
az elromlott elektromos készülékeket 
is le lehet adni.

„Nagyon örülök, hogy a mai napon át-
adásra kerül a hulladékudvarban az elekt-
ronikai gyűjtőpont. Most kimondottan 
arra kaptunk engedélyt, hogy ezen a ponton 
a mögöttem látható konténerben elhelyez-
hessék a lakosok a nem veszélyes elektroni-
kai hulladékot. Ez megint egy előrelépés a 
korábbi évekhez képest” – mondta Kiss 
Zsolt. 

Feigli Ferenc, a Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási Kft. ügyveze-
tője felhívta a figyelmet, hogy július 
1-jétől, 35 éves koncesszióba a MOL 
veszi át a hulladékgazdálkodást. 

„Ez azt jelenti, hogy az önkormányza-
tok szerepvállalása jövő év június 30-ával 
megszűnik. A DTkH mint a hulladékud-
var üzemeltetője egy kicsit előre gondolko-
dott, ugyanis a MOL felénk már egyértel-
műen jelezte azokat a területeket, ahol ő 
bővíteni, fejleszteni szeretne. Az egyik ilyen 
legfontosabb a hulladékudvarok, amik te-
kintetében 42 különböző kódú hulladék 
átvételére szeretné felbővíteni a kapacitást. 
Úgyhogy mondhatnám azt is, hogy támo-
gatva az önkormányzatnak az elképzelé-

sét, mi egy kicsit elébe mentünk ennek a 
folyamatnak, és nem július elsejétől, hanem 
már mostantól biztosítjuk a váci lakosság-
nak azt, hogy az elektronikai hulladékát 
behozhassa” – mondta.

Az ügyvezető arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy az udvarba csak a la-
kosság viheti be az elromlott elekt-
romos készülékeket, ahol továbbra is 
lakcímkártyát és a szolgáltatás befi-
zetéséről szóló dokumentumot kell 
bemutatni.  

A Váci Hírnök kérdésére válaszol-
va Kiss Zsolt elmondta még, hogy 
december első hetében várhatóan 
veszélyes hulladék gyűjtés is lesz a 
városban. 

„Jelen pillanatban van kiírás alatt egy 
pályázat, amely a veszélyes anyagok gyűj-
téséről szól. A korábbi években ez a fajta 
frakciógyűjtés elmaradt, már körülbelül 
8-10 éve nem volt ilyen Vácon. Előrelát-
hatólag december első hetében nagy való-
színűséggel lent Duna-parton a tanpálya 
területén lesz a gyűjtőpont.”

A DTkH Nonprofit Kft. szolgál-
tatási területéhez tartozó települések 
lakosai számára a váci hulladékudvar 
az alábbi nyitva-tartással üzemel:

hétfő: 8.00 - 12.00
kedd: 14.00 - 18.00
szerda: 08.00 - 12.00
csütörtök: 14.00 - 18.00
péntek: 8.00 - 12.00
szombat: 10.00 - 14.00

Már az elektronikai 
hulladék is leadható Vácon

A kommunális, 
házhoz menő csomagolási 
(szelektív) és zöldhulladék

2023. I. félévi szállítási rendje
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja 
önt a kommunális, az újrahasznosítható 
csomagolási (szelektív), és a zöldhulladék 
gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton 
is köszönjük!

A kommunális hulladékszállítás HÉT-
FŐ-PÉNTEK napokon történik!

A kommunális hulladékszállítás utca-
listája honlapunkon megtalálható, Vác 
település kiválasztását követően.

Házhoz menő ZÖLDHULLADÉK 
gyűjtés 2023. április 10-től PÁRATLAN 
héten történik.

Fenyőgyűjtés: zöldhulladék gyűjtésnek 
megfelelő napon. Január 16-20-ig. Január 
30- február 3-ig.

A kertgondozás során levágott füvet és 
egyéb lágyszárú növényeket, illetve a le-
hullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. 
által kibocsátott zsákban, illetve az ágnye-
sedéket max. 100 cm hosszú kötegekben 
összekötve (alkalmanként maximum 1 m3 
mennyiségben), a zsák mellé helyezze ki 
az ingatlana elé, a közterületet nem szeny-
nyező módon.

A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas 
zsákokat a honlapunkon megtalálható ér-
tékesítési helyeken lehet beszerezni brut-
tó 180 Ft/db egységáron.

Házhoz menő SZELEKTÍV HUL-
LADÉK gyűjtés 2023. január 9-től PÁ-
ROS héten történik.

A szállítási gyakoriságtól függetlenül, 
a megadott napon, az összegyűjtött cso-
magolási hulladék kihelyezhető bármely 
átlátszó zsákban.

Kérjük, fokozott gondossággal járja-
nak el a hulladékok tömörítésével kapcso-
latban, ezzel is csökkentve a tároláshoz 
szükséges hely, valamint a kihelyezésük-
höz szükséges zsákok mennyiségét!

FONTOS! Az üveg (színes és színte-
len öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése 
kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on tör-
ténik!

A lomtalanítást évente (januártól – de-
cemberig) ingatlanonként EGY alkalom-
mal (2 m3/alkalom mennyiségben) ház-
hoz menő rendszerrel végezzük el, mely 
az 28/561-200 (4. menüpont) telefonszá-
mon (ügyfélfogadási időben) igényelhető. 
A nagyobb darabos (pl. bútor) lomhul-
ladékot kérjük, lapra szerelve, összedara-
bolva helyezzék ki.

Ügyfélszolgálataink elérhetőségei:
DTkH Nonprofit Kft., Vác, Zrínyi út 9. 

(H: 7 – 19, Sz: 12-16, P: 8-12) 
Tel.: 06-28/561-200; 

ugyintezes@dtkh.hu, www.dtkh.hu
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Játszóeszközökkel bővült a Diófa ut-
cai óvoda, valamint a Kölcsey utcai, a 
Szegfű utcai és a Baba utcai bölcsődék 
udvara.

Az elmúlt hónapokban több városi 
óvoda udvari játékparkja is bővült, mi-
vel több mint húsz millió forintot köl-
tött ebben az évben az önkormányzat 
a gyermekintézmények kültéri felsze-
reltségének fejlesztésére – emelte ki a 
Diófa utcai óvodában Matkovich Ilo-
na polgármester.

„Bár ez az udvar nagyon rendezett 
és nagyon szép, és látszik, hogy itt a 
szülők és az óvodai munkaközösség 

folyamatosan és régóta dolgozik azon, 
hogy a gyerekek ilyen kulturált körül-
mények között lehessenek. De vannak 
olyan óvodáink, ahol még nem sike-
rült ezt a színvonalat elérni. Nagyon 
fontos nekünk, hogy minden óvoda 
és minden bölcsőde ilyen jól fel le-
gyen szerelve játékokkal, mint ahogy 
a Diófa utcai óvoda” – mondta és 
hozzátette: nem állnak meg, jövőre 
folytatják az óvodai játszóeszközök a 
beszerzését.

A város három bölcsődéje is hét 
kültéri, fejlesztő játszóeszközt kapott, 
a gyerekek nagy örömére. 

Udvari játékok a 
legkisebbeknek

Elkészült 
a Landerer 
utcai járda

Elkészült a Landerer utca járdája, ha-
sonló fejlesztésre az elmúlt évtizedek-
ben nem volt példa. A környéken élők 
jogos igénye volt, hogy ne az úttesten, 
hanem járdán közlekedhessenek. Ezt 
a kérést karolta fel a körzet képviselő-
je, Tótváradi-Nagy Bence.

„Az utóbbi évtizedekben a Lande-
rer utca Deákvár egyik fontos gyűj-
tőútjává vált, azonban a lakosok folya-
matos kérése ellenére sem épült meg 
évtizedekig itt egy biztonságos járda. 
Mi a 2019-es önkormányzati válasz-
tás kampányában megígértük, hogy 
megépítjük, ami az idei évben hosszas 
előkészítés, tervezés, majd kivitelezés 
után megvalósult. A beruházás ösz-
szértéke mintegy 13 millió forint, a 
finanszírozó pedig Vác Város Önkor-
mányzata volt” – mondta a helyszínen 
a képviselő.

Matkovich Ilona polgármester pedig 
arról beszélt, hogy a járda nyomvonalát 
a lakókkal közösen tervezték meg.

„Köszönöm szépen Tótvára-
di-Nagy Bencének, hogy ezt ilyen ala-
posan és ilyen gondosan előkészítette. 
Így tényleg olyan járda alakult ki, ami-
lyet a lakosság szeretett volna. A jár-
daépítési projektjeinket pedig folytatni 
fogjuk jövőre is” – mondta a városve-
zető.
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A körzeti képviselők jelentik
Belváros

Az 1-es körzet 
Vác  területi-
leg egyik legna-
gyobb és leg-
vá l toza tosabb 
körzete.

Jelen van itt 
a ma még mini-
mális infrastruk-

túrával rendelkező külterület, a várost 
átszelő fontos közlekedési út, a Duna 
parthoz közeli családi házas övezet, 
a több száz gyereket "foglalkoztató" 
iskolaváros és sportcsarnok, a fontos 
vasúti pálya melletti családi házak.

Minden résznek sajátosak és az 
adott övezetre jellemzőek a problémái.

A 2022-es évben is azon dolgoz-
tunk és dolgozunk, hogy minél több 
problémát oldjunk meg a körzetben.

Lehetőségeink szerint folyamatos az 
aszfaltos utak kátyúzása, a külterületi 
utak kőszórásos javítása, karbantartá-
sa. A magasra, terebélyesre nőtt fák 
folyamatos és szakszerű visszametszé-
se, a keletkezett hulladék elszállítása is 
jelentős  feladatot ró a szakemberekre.

Fontos lépést tettünk az iskolavá-
ros biztonságosabb megközelítésének 
tekintetében és a közelmúlt sajnálatos 
eseményeit értékelve újakat is terve-
zünk.

A hajléktalan szálló átköltöztetése a 
befejezés előtt áll. A költözéssel pár-
huzamosan a park és játszótér fejlesz-
tését is elindítjuk

A Kőhíd utcában parkolót újitot-
tunk fel valamint több fontos fejlesz-
tést indítottunk el melyek jelenleg 
a tervezési,engedélyezési fázisban 
vannak - menetdinamikai küszöbök 
elhelyezése, forgalmi rend változás 
miatt táblák telepítése, buszmegálló 
felújítása, járda építése. Új festést 
kaptak a kandeláberek valamint a 
Felső Gombás patakon lévő gyalo-
gos és kerékpáros híd sérült elemei 
kicserélésre kerültek. Új játszóeszkö-
zök kerültek telepítésre a Baba utcai 
bölcsődében.

A mindenki által ismert nehézségek 
ellenére bízom benne, hogy a fejleszté-
sek folytatódnak a körzetben.

Kászonyi Károly (Összefogás) 
1. számú választókörzet

A 2022. év sok 
látványos vál-
tozást hozott 
a belváros éle-
tében is és a 2. 
számú választó-
körzet területén 
is.

Idén folytató-
dott a főtéri házak felújítása, a Würth-
ház és a városháza tetőszerkezetének 
munkálatai befejeződtek.

Legtöbben a Szent István tér felújí-
tását vártuk. Több évtizedes elhasz-
nálódás után, felújított burkolattal és 
új funkciókkal kaptuk meg a teret. Ta-
vasszal a második ütem során padok-

kal, új szemetesekkel és a zöldterület 
beültetésével fejeződik be a munka.

Tavasszal bevezetésre került a sé-
táló részen a dohányozni tilos zóna, 
aminek nem csak a tisztább levegőt 
hanem a járdán a cigarettacsikkek el-
tűnését is köszönhetjük. 

A Városfejlesztő munkatársai 
rendszeres munkái nyomon követhe-
tők a facebook híradásokban, de jól 
láthatók a lámpaoszlopok és padok 
megújító festései, javításai, kátyúzá-
sok és a gondos kertészeti munkák is.

Az idei évben majdnem kétszáz fa 
ültetése történt meg városszerte. A 
locsolásban a város és a lakosok is 
részt vettek. Sokan örülnek majd a 

tavaszi cseresznyefa virágzásnak a 22 
darab fapótlás eredményeképp.

Sikeres városi programok helyszí-
ne volt a főtér és a Duna-part. Váci 
Világi Vigalom, Mária Terézia Na-
pok, Sparttan, a Curia rendezvényei, 
Adventus Domini. Zöldfesztivál, Mi-
kulásfutás... a teljesség igénye nélkül.

A feladatok nem fogytak el, marad 
jövőre is. Olyan lesz a város, amilyet 
a lakói szeretnének. Ez nem megy 
összefogás és együttgondolkodás nél-
kül.

Egymásra figyelős, Boldog Karácsonyt 
kívánok minden váci lakosnak!

Jess Kinga (Összefogás) 
2. számú választókörzet

A 2022. évben 
a következő fej-
lesztések, be-
ruházások és 
felújítások tör-
téntek a belvá-
rosi 3. számú vá-
lasztókörzetben: 

Áthúzódó munkaként hosszú évek 
egyik legkomolyabb beruházását vé-
geztük el egy évvel ezelőtt, 2022-re 
készült el teljesen a Budapesti főút 
felújítása a Múzeum utca – Kép utca 
szakaszon. 

Felújítottuk a Köztársaság út – 
Budapesti főút szakasz járdáit is, a 
Géza király térnél, a szakközépiskola 
balesetveszélyes lépcsőzetét is elké-
szítettük, akár csak a Köztársaság út 

járdáját a főtértől a Piarista utcáig. 
Két részletben pótoltuk a hiányzó 

fákat belváros-szerte: a Kossuth ut-
cában, a mélygarázs fölött, a Piaris-
ta utcában és több helyszínen a Du-
na-parton is. 

Megújult a Rózsakert: a régi mulcs 
helyén immár homok van, napvitor-
lát helyeztünk el, és megújult sétá-
nyokkal várjuk az ide érkezőket. 

Az elhasznált, töredezett útburkolat 
nagyobb javításait végeztük el a Fűz 
utcában, a Gasparik utcában, rendsze-
resek a kátyúzások. Kiemelt figyelmet 
fordítottunk a korábban helyreállított 
útburkolatok garanciális javításaira: így 
sikerült talán pontot tenni a Tímár utca 
végleges javítására, hasonlóan a Ga-
lamb utca, Galamb köz burkolatához.

Sikerült – kétéves küzdelem volt – 
a Hattyú utca 28. alatti ingatlan élet-
veszélyessé vált kerítését elbontatni.  

A Nyár utcai óvodában egy cso-
portszobában és két öltözőhelyiség-
ben újult meg a PVC burkolat, illetve 
közel 5 millió Ft értékű játszóeszközt 
telepítettünk az udvaron.

Új homlokzat és nyílászárók az 
Uszoda bejáratánál – sok éves hiányt 
pótoltunk. Elkészültek az új gyer-
mekmedence látványtevei is. Remé-
nyeim szerint igen modern és gyer-
mekbarát új medencével várhatjuk 
a kicsiket és legkisebbeket a szezon 
elején.  

Jövőre folytatjuk! 
Inotay Gergely (Összefogás) 

3. számú választókörzet
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Újabb hosszú, 
küzdelmekkel teli 
esztendőn vagyunk 
túl, amely azon-
ban rengeteg örö-
möt is tartogatott 
magában. 2019-et 
követően jelentős 
kertészeti, bokor- 

és fametszési munkákat végeztettünk el. 
Megújultak a játszótéri eszközök, több 
esetben új játékok, valamint a Zöldfa ut-
caiban napvitorla került beszerzésre. Kü-
lönös gondot fordítottunk az óvodákra, 
bölcsődékre, legutóbb a tetőszigetelésen 
átesett Kölcsey utcai gyermekintézmény 

kapott új rugós hintákat; vagy éppen az 
időközben megújult konyhával felszerelt 
Vám utcai óvodába került bevezetésre a 
távhőszolgáltatás. A közterületeken lévő 
padok közül sok javítása, újrafestése tör-
tént meg a mögöttünk álló hónapok so-
rán. Tavasszal létesült Vác második, elke-
rített kutyafuttatója a Lehotka-parkban, 
amely rendezett körülmények között, 
szemetes edényzettel, paddal, napelemes 
világítótestekkel várja a kis kedvenceket 
tartó közönséget. Ugyanitt megkezdődött 
egy gumiburkolatos kosárlabdapálya épí-
tése. Célunk a helyszínen egy, a modern 
kor kihívásainak megfelelő élettel teli, 
ám egyben kulturált övezet létrehozása. 

Sokak kérésére a Földváry téren új asz-
faltréteget kapott a sokáig feltöredezett 
járófelülettel rendelkező buszperon. Nem 
feledkeztünk meg a növekvő parkolási 
igényekről sem. Plusz várakozóhelyekkel 
bővültek a Zöldfa és Vám utcák, az Is-
tenmalmi utcai murvás pakoló bejáratánál 
pedig  a megsüllyedt, így az idők folyamán 
balesetveszélyessé vált járólapokat gyep-
rácsos térkőre cserélték. A rég várt Rádi 
úti felújítás is megvalósult, szintén tisztán 
városi költségvetési forrásból. Minden ked-
ves olvasónak áldott, békés karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánok!

Fehér Zsolt (Összefogás)
5. számú választókörzet

Mint mindig, úgy 
ebben az évben is a 
körzetemben élők 
érdekeit és kéréseit 
képviseltem.

Megkezdődött 
a Sirály utcai és az 
Újhegyi úti óvoda 

bővítése. Mindkét intézmény egy-egy cso-
portszobával fog bővülni. A Párta utcában, 
a Sirály utcában és a Jázmin téren a szelektív 
szigetek vonzották a nagyobb mennyiségű 
szemetet és az illegális szemétlerakást. Ezen 

szelektív szigetek megszűntek. A rend meg-
tartása érdekében mobil kamerák lettek fel-
szerelve.

A Jázmin téri játszótéren a hintákat kicse-
rélték. A nagyobbak laphintán, a kisebbek 
bölcsőhintán tudnak biztonságosan játszani.

Az Újhegyi út-Sirály utca-Fácán ut-
ca-Harkály utca tömb belsőben lévő park-
ban a játszótér melletti balesetveszélyes 
akácfákat és bokrokat kivágattam.  A homo-
kozóban a homokot kicserélték, a padokat 
újra festették.  A Harkály utca 1-7. szám 
közötti útszakaszon, a garázssor előtt közúti 
űrszelvényezés történt, az útra belógó fákat 
és bokrokat visszavágták segítve a biztonsá-

gos közlekedést. A Harkály utca 9-11. szá-
mú ház előtt a parkoló helyeket felfestették. 

Az Újhegyi út - Rigó utca - Sirály utca 
Harkály utca tömbbelső játszótere kérésem-
re egy csúszdával és egy ügyesség fejlesztő 
eszközzel, egyensúlyozó híddal bővült. A la-
phinta mellé bölcsőhintát szereltek fel. Az itt 
lévő homokozóban is kicserélték a homokot 
és a kopott padokat is újrafestették. 

Balesetveszélyes járdaszakasz felújítására 
került sor a Rigó utca 2. és az Újhegyi út 25. 
között és a Rigó utca 6. és a Sirály utca 2. 
közötti útszakaszon. 

Megnövekedett a forgalom és a kisgyer-
mekek száma is a Lajos telepen a Virág utcai 

Deákvár

Lépésről- lépés-
re fejlesztjük 
közösen Vácot! 
Nagyon örülök, 
hogy ez a válasz-
tókörzetemben 
is érezhető. Az 
év legnagyobb 
felújítása a Rádi 

út aszfaltozása volt, de mart aszfalt 
burkolatot kapott a Gyöngyike utca is, 
több földút kőszórásos javítása mellett. 

A Lehotka parkban kialakítottuk a 
város 2. kutyafuttatóját, valamint el-
kezdtük a kosárlabda pálya megépíté-
sét, felújításra kerültek a játszótér esz-
közei, és elhelyeztük az új napvitorla 
rendszert a homokozók felett. Felújí-
tottuk a Vám utcai óvoda konyháját, 
új tetőszigetelést kapott a főépület, és 
olcsóbbá tettük a fűtést azzal, hogy 
bekötöttük a távhő rendszerébe ezt az 
intézményt is.

Parkolókat építettünk, fákat ültet-

tünk,  átadtuk  a     központi hulla-
dékudvart, mely ma már az elektroni-
kai hulladékokat is fogadja. Növeltük 
a szolár, napelemes lámpák számát 
a buszmegállókban és a parkokban, 
új térfigyelő kamerák kihelyezésével 
igyekszünk emelni a közbiztonság és 
köztisztaság érzetét a városban. Min-
den erőmmel azon leszek, hogy ez a 
fejlődés folytatódjon 2023-ban is.

Kiss Zsolt (Összefogás) 
6. számú választókörzet

Alsóváros
● Megújul-

tak a körzetem 
játszóeszközei: 
kijavították a 
Damjanich téri 
kö té lp i r ami s t , 
ugyanitt lecserél-
ték a játékok kor-
rodált részeit és 

egy új dupla rugós játékot telepítettek. A 
„hajós” játszótér is megújult, ide is elhe-
lyeztünk egy napvitorlát. Alsóváros nyolc 
játszóterén kicseréljük a gumiburkolatot. 
Lakók kérésére új kézi szemetes és pad ke-
rült kihelyezésre.

● Hat új térfigyelő kamera lett felszerel-
ve Alsóvárosban: a Törökhegyi-Mező és a 
Rácz Pál-Damjanich utcák kereszteződé-
sébe, valamint a Kötő utcába kerültek ki.

● Végre új burkolatot kapott az óvo-
dához vezető Mező utca és a Törökhegyi 
utca járdájának jelentős része, és a Benicz-
ky utcában is aszfaltoztak.

● Bővítettük a parkolószámot, körze-
temben tucatnyi helyen tisztítottunk ki a 
korábbi parkolási helyeket, illetve 8 új he-
lyet is építtettünk a Damjanich téren. De a 
Kötő, a Törökhegyi, a Kertész és a Rácz 
Pál utcánál is bővült a parkolóhelyek szá-
ma. A nagyobb kapacitás érdekében újabb 
helyeken festettük fel a parkolóhelyeket, 
így a Nagymező, a Rácz Pál, a Damjanich 

és a Kötő utcában is.
● A Rózsa és Beniczky utca új forgalmi 

rend bevált, a lakók támogató voksolása 
után már elbonthatóvá vált az ottani két 
„fekvőrendőr”.

● Legalább tíz éve várták a váciak a 
Rádi út felújítását. Elértük, hogy teljes szé-
lességében új burkolatot kapjon ez a gyűj-
tőút, akárcsak a Rádi úti lakótelep belső 
útja.

● Már súlykorlátozással védjük Alsóvá-
rost: a teherforgalmat, illetve a 3,5 és 12,5 
tonnás behajtást tiltó táblák már kikerültek 
a Damjanich tér, a Törökhegyi, a Pálffy és 
a Fonó utca, valamint a Rádi út védelmére.

Ferjancsics László (Összefogás) 
4. számú választókörzet
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Infrastruktúra 
fejlesztés: utak, 
járdák, vízelveze-
tő árkok, közvilá-
gítás

Az elmúlt évek 
legnagyobb de-
ákvári beruhá-

zása valósult meg a 400 méter hosszú 
Fürj utca burkolatcseréjével. 100 méter 
hosszan, megújult a Sejcei út agyagbá-
nya előtti legkritikusabb szakasza. is. 
Rendszeres a választókerület útjainak 
kátyúmentesítése.

600 tonna bányai kő felhasználásával 
13 külterületi dűlő és földút vált járha-
tóbbá. Kőszórásos technológiával javí-
tottuk ki a Szarvasbogár utca, a Jóhegyi 
út, a Kisgombás utca és a Téglaház út 
földútjait.

A Csipkerózsa utcai és a Téglaház 
úti vízelvezető árkok újra kialakításra 

kerültek. Megkezdődött a Sejcei út mel-
letti vízelvezető árok gépi tisztítása.

A Sas utcai tömbbelsőben új eső-
víz-elvezető rendszer épült meg. Ezzel 
egy időben a felszínen 21 db korszerű, 
gyeprácsos parkolóhely épült és 6 db 
szolár lámpa került elhelyezésre.

A Gombás lakótelep balesetveszé-
lyes járdaszakasza új aszfaltréteget ka-
pott, a lépcsőfeljárók mellé pedig 4 db 
korlát épült.

Közvilágítást kapott a Sas utcai ga-
rázssor, és felújításra kerültek a Deák-
vári főút és a Radnóti út rozsdás kan-
deláberei.

Megszületett a megállapodás az ön-
kormányzat, a DDC Kft. és az ELMŰ 
között, arról hogy 2024-re 21 agyagbá-
nya mellett élő család kap biztonságos 
áramellátást.

Közterületek, parkok: parkolók 
felfestése, eszközfejlesztés, utcanévtáb-

lák
Köztéri padok kerültek a Gombás 

lakótelep tömbbelsőibe, focikapuk a 
Munkácsy parkba. Megtörtént a szol-
gáltató házak előtti parkolók felfestése. 
Évtizedes hiányosságokat pótoltunk a 
hiányzó utcanévtáblák kihelyezésével.

Intézmények: eszközfejlesztés
A választókörzetben működő házior-
vosi rendelő nagy értékű EKG beren-
dezéssel gyarapodott az önkormányzat 
segítségével.

7 db új udvari játék került a Deákvári 
főúti óvodába és 3 db játék a Szegfű ut-
cai bölcsőde udvarára.

Környezetvédelem: faültetés
A városi faültetési akció keretében 30 
db facsemete került a választókörzet-
ben elültetésre: Csipkésen, a Munkácsy 
parkban és a Gombás lakótelepen.

Rozmaring Sándor (Összefogás)
10. számú választókörzet

A 2022-es évben 
is több fontos fej-
lesztést és felújítást 
sikerült megvaló-
sítanunk Deákvá-
ron.

Új lámpák ke-
rültek a Landerer 
utca alsó részére, 

valamint a tavaly télen átadott deákvári ku-
tyafuttatóba. Megújultak a KRESZ-park 
utcabútorai, több évtized után kaptak friss 
festést Deákvár központjának lámpaoszlo-
pai, valamint több kézi szemetes és kutya-
ürülék-gyűjtő edény is kihelyezésre került 
szerte Deákváron. A kisgyermekes szülők 
kérésére napvitorlák kerültek a KRESZ-

park és a Béke tér homokozói fölé.
10 millió forintból újult meg a koráb-

biakban elhanyagolt deákvári vízfogó át-
eresze. A Fürt utca 2,5 millió forintból, az 
Alsó Törökhegy út pedig mintegy 6 millió 
forintból kapott új burkolatot. Kezdemé-
nyezésemre rövidesen kitiltásra kerülhet 
Deákváron az átmenő kamionforgalom 
is.

A 2019-es kampányígéretünknek meg-
felelően megvalósult az elmúlt évtized leg-
nagyobb városi járdaépítése a Landerer ut-
cában. A Lehár Ferenc utca - Napraforgó 
utca közti 275 méteres szakaszon megépült 
járda mintegy 13 millió forintból valósult 
meg, Vác Város Önkormányzata által.

A Deákvári főtéren lévő butiksor előtt 

új parkolóhelyek kerültek kialakításra, ame-
lyeknek köszönhetően nem csak a napköz-
beni parkolási nehézségek enyhülnek, a 
fejlesztés által a korábban elhanyagolt bu-
tiksor előtti terület is jóval rendezettebbé 
vált.

Egyre több a kisgyermekes család De-
ákváron, ezért kiemelten fontosnak tartjuk 
a városrészben lévő óvodák fejlesztését és 
bővítését. Néhány héttel ezelőtt a Diófa 
utcai óvoda is új játszóeszközökkel gazda-
godott.

A fejlesztéseket jövőre is folytatjuk. Cé-
lunk, hogy egy folyamatosan fejlődő város-
részben élhessünk együtt, mi, deákváriak.

Tótváradi-Nagy Bence (Összefogás)
8. számú választókörzet

Tovább fejlődött 
a 9-es számú vá-
lasztókörzet is. 
Több éve bal-
e s e t v e s z é l y e s 
lépcsősor került 
kijavításra az Űr-
hajós utcában. 

A megújult lépcsősort új ültetésű virá-
gágyások díszítik.

A választókerület közterein karban-
tartásra és lefestésre kerültek a köztéri 
padok. Szintén karbantartást igényeltek 
a köztéri világítást biztosító lámpaosz-

lopok, ezért búra-cserékre, festésre és 
az életveszélyessé vált záródobozok aj-
tajának javítására került sor.

Tavasztól szolárlámpa segíti az 
Akácfa utca - Kárász utcai lépcsőso-
ron közlekedőket. Az „Altányi szőlők” 
buszmegálló két darab köztéri paddal 
bővült.

Megújult a KRESZ-park: kijavításra 
és meghosszabbításra került a gyere-
keket védő kerítés. A 8-as választó-
kerülettel karöltve dolgoztunk azon, 
hogy elkészüljön Deákvár első kutya-
futtatója. Megújultak a játszótér játé-

kai, napvitorlát kapott a homokozó. A 
park ékessége, a központi virágágyás 
szintén megszépült. A nagyobbak az új 
streetball pályának örülhetnek. A városi 
faültetési akció keretében újabb facse-
meték kerültek a parkba. Felfestettük a 
parkolókat a Deákvári főtéren. 

A választókerületben rendszeressé 
vált a közterek, parkok zöldfelületei-
nek ápolása, fáinak gondozása, útjainak 
kátyúmentesítése.

Mindenkinek békés ünnepeket kívánok!
Molnár Nándor (Összefogás)

9. számú választókörzet

játszótér környékén, amely balesetveszélyes 
volt. A játszótér körbekerítése áprilisban 
megtörtént és ezzel egy időben a homoko-
zóban a homokot és a megrongálódott hin-
tákat kicserélték. Ősszel fákat ültettek ezzel 
is szebbé téve a környezetet.

A megnövekedett forgalom miatt az 

Újhegyi úton az átkelés balesetveszélyes 
volt a Zeke utcánál. Kérésemre tavasszal 
elkészült a kijelölt gyalogos átkelőhely, 
így biztonságosabbá vált az úton az át-
kelés. Az itt élők nyugalma és az Újhegyi 
úti óvodába járó gyermekek védelmében 
ugyanitt kihelyezésre került egy 30 km 

sebességkorlátozó tábla. 
Az Újhegyi és a Sirály utcai óvoda előtti 

rész új parkoló helyekkel bővült.
Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 

Új Évet Kívánok.
Mokánszky Zoltán (Fidesz-KDNP)

7. számú választókörzet
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Egyszer egy hittanórán megkér-
deztem a gyerekeket, melyik a leg-
fontosabb ünnepünk. Egyhangúlag 
mondták: A karácsony! Arra a kér-
désre, hogy miért, szintén sokan ad-
ták ugyanazt a választ: „Mert akkor 
mindenki szereti egymást”. Ebben a 
gyermeki egyszerű válaszban benne 

foglaltatik minden ember legmélyebb 
vágya: szeretve lenni és szeretni. Mi-
lyen nagyszerű, hogy ez az ünnep 
meghittséget és odafigyelést, a szere-
tet légkörét tudja megteremteni csa-
ládjainkban függetlenül attól, hogy 
milyen a vallási meggyőződésünk. 
Mindenki szeretetre vágyik, a szere-
tetben mindenki hisz. Karácsonykor, 
ha csak pár napra is, de az ünnep, 
mint nagy rendezőelv, össze tudja 
hozni a családokat, el tudja simítani 
a félreértéseket. Ég és föld össze tud 
kapcsolódni néhány percre. De miért 
nincs minden nap karácsony? 

Advent elején volt alkalmam ellá-
togatni a váci börtönbe. Református 
lelkésztársam elmondta, hogy több 
éves tapasztalata alapján látja, hogy 
az elítéltek legnagyobb tragédiája ép-

pen az, hogy nem szerette őket senki 
önzetlenül, önmagukért. Csak addig 
voltak fontosak, amíg anyagi vagy 
más előnyhöz tudták juttatni a körü-
löttük élőket. 

Erich Fromm XX. századi német 
pszichológus azt mondta, hogy a „A 
mi kultúránkban az emberek ritkán 
próbálják meg elsajátítani a szeretet 
művészetét: hiába a mélységes vágy 
a szeretetre, szinte minden mást fon-
tosabbnak tekintenek a szeretetnél: 
sikert, tekintélyt, pénzt, hatalmat.” 
Valóban nem könnyű ezt a művészeti 
„ágat” művelni, odaadottságot és ál-
dozatot kér. De oly sok helyzet iga-
zolta már, hogy az ember akkor lel rá 
az igazi boldogságra, ha képes saját 
önzésén felülemelkedni. A szeretet 
művészetének elsajátítása tehát még-
sem lehetetlen! Példa erre számunkra 
sok-sok személy, akik egyszerű napi 
gesztusokat gyakorolva tesznek er-
ről tanúságot a hétköznapokban, a 
családokban, a munkahelyeken, a tö-
megközlekedési eszközökön, életünk 
mindennapi színterein. Vagy sokakat 
elérő és segítő karitatív tevékenységet 
folytatnak, nagyívű kezdeményezése-
ket hoznak létre.

Ez a szeretet úgy tekint a másik 
személyre, mint saját magára és köve-
ti azt az aranyszabályt, amelyet több 
kultúra is magáénak vall: azt tedd a 
másik emberrel, amit szeretnél, hogy 
veled is tegyenek. 

Ez a szeretet nem áll meg a szá-
munkra kedves családtagoknál, ha-
nem az idegen vagy kevéssé szimpati-
kus embereket is törekszik megérteni, 
elfogadni. 

Ez a szeretet ösztönöz bennünket 
arra, hogy elsőként forduljunk a má-
sik felé, hogy elébe menjünk a ki nem 
mondott kérésének, ha látjuk gondja-
it, bajait, megsejtjük vágyait.

Ez a szeretet konkrét lépéseket kér 
tőlünk, nem az elmélet vagy az ér-
zelmek szintjén marad meg és amint 
tud, meg is teszi ezeket a lépéseket.

Ez a szeretet a kölcsönösségre tö-
rekszik, mert így tud kiteljesedni.

A keresztény ember életének alapja 
az a meggyőződés, hogy Isten előbb 
szeretett bennünket és végtelen sze-
retetének kifejezésére egyszülött Fiát 
küldte közénk. Számunkra Ő a köz-
vetítő ég és föld között. Benne ölt 
testet az isteni Szeretet. Karácsony-

kor kisgyermekként érkezik közénk, 
családba érkezik. 30 éven keresztül 
csendben nevelkedik, engedelmes-
kedve szüleinek és a zsidó vallásos 
közösség előírásainak. Majd felnőve 
tanít arról, hogyan éljünk, hogyan 
dolgozzunk, hogy boldogok legyünk 
és be tudjuk teljesíteni azt a szemé-
lyes szeretet-tervet, amelyet rólunk 
alkotott a Teremtő. Végül kereszt-
halálával tanúságot tesz arról, amit 
tanított: „Senkinek nincsen nagyobb 
szeretete annál, mint aki életét adja 
barátaiért.” (Jn, 15,13)

Karácsony ünnepe így rejti magá-
ban a szeretet művészetének titkát. 
És ha szeretjük egymást, mindennap 
karácsony lehet! Ez a szeretet pedig 
képes békét teremteni saját szívünk-
ben, ember-ember között, család-csa-
lád között, sőt népek között is. Erre 
a békére van ma talán a legnagyobb 
szüksége a világnak. Adjuk mi is 
ezt egymásnak ajándékba idén kará-
csonykor!

Áldott, békés, őszinte szeretettel teli ün-
nepet kívánok minden kedves Olvasónak!

Marton Zsolt, váci püspök

Karácsony ünnepe a szeretet 
művészetére tanít bennünket
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Karánsebessy Balázs: 
a több arcú művész

A közelmúltban tartották a Cházár 
András Iskolában Karánsebessy 
Balázs A jólészi asszonyok című 
színjátékának ősbemutatóját, me-
lyet Póka Éva rendezett. Karán-
sebessy Balázs a Vác Városi Pro 
Urbe díjjal kitüntetett Váczi Nép-
táncegyüttes koreográfusaként, 
művészeti vezetőjeként lett ismert 
szűkebb pátriánkban és hazánk-
ban, ám kevesen tudják róla, hogy 
drámákat ír. Az életét a Cházárban 
végzett munka, a tánc, az írás és 
természetesen a családja, felesége, 
aki a fő kritikusa és négy gyermeke 
tölti ki.

- Az irodalom mindig jelen volt az 
életemben. Novellista voltam, 1994-
ben, vagy 95-ben nyertem is egy or-
szágos díjat – kezdi a beszélgetést 
Balázs. - Később a tánc, a koreográfi-
akészítés ezt háttérbe szorította, de 
továbbra is írtam: a koreográfiáim 
nagy részéhez a kísérőszöveget és 
az idézeteket, ha épp nem találtam 
megfelelőt mástól. A novellaírást is 

folytattam, de egyáltalán nem voltam 
megelégedve a leíró fogalmazásaim-
mal, azt viszont éreztem, hogy jó pár-
beszédeket írok.

A dráma, mint műfaj számomra 
megfoghatatlan volt. Azután, 2018-
ban, valamiféle belső indíttatás hatásá-
ra mégis megírtam A szék című dara-
bot, és beküldtem az Esztrád Színház 
által kiírt drámapályázatra, amivel 
első helyezést értem el nagyszínpadi 
kategóriában. A drámaírásban az a 
legizgalmasabb dolog, hogy nincs le-
hetőség leírásra, pusztán párbeszédek 
alapján azonosíthatók a karakterek. 
Még instrukciót se nagyon írok, ha az 
érzelmi megnyilvánulásokat nem hor-
dozza maga a szöveg és külső magya-
rázatra szorul, akkor az bizony nem 
jó. Próbálok lavírozni a természetes, 
élő beszéd és a művészi mondaniva-
ló határán. Ez jópofa munka, ráadásul 
én kizárólag egyhelyszínes darabokat 
írok, ami egyfajta „önkínzás”, mert 
brutálisan megnehezíti a cselekmény 
kibontását.

- Nemrég részt vettél a Szegedi Tudo-

mányegyetem Szent-Györgyi Albert Dráma-
pályázatán. A 30 pályázó közül a legjobb 
három díjazott között voltál. Mit jelent ez 
neked, hogyan értékeled? 

- Eddig három versenyre adtam be 
pályázatot, az említett Esztrád Színház 
által kiírtra, tavaly a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház, a nagyváradi 
Szigligeti Színház és a Marosvásárhe-
lyi Művészeti Egyetem által szervezett 
drámapályázatra és idén szeptember-
ben a Szent-Györgyi Albert Dráma-
pályázatra, amin második lettem A 
renegát című művemmel. Mindhárom 
pályázaton a dobogón végeztem, ez 
megerősít abban, hogy jó úton hala-
dok. 

- Úgy tudom, a pályázat része volt, hogy 
kiadják nyomtatásban is a nyertes műveket?

- A Szent-Györgyi pályázat nyer-
teseinek műveit január-február tájé-
kán könyv formájában megjelentetik, 
színpadi bemutató is tervben van, 
azt hiszem ennek megvalósítása csak 
pénzkérdés. 

- Nemrég bemutatták a Cházár Iskolá-
ban A jólészi asszonyok című művedet. Ez 
is dráma?

- A jólészi asszonyok színmű. Min-
den évben írtam a Cházár-napi ünne-
pélyekre egy-egy kis mesét, ami Chá-
zár Andrásról szólt és ezeket előadtuk 
a hallássérült gyerekekkel. Tavaly 
édesanyám vetette föl az ötletet, hogy 
írhatnék egy színdarabot a pedagógu-
soknak, valami egyszerűt, könnyedet. 
Meg is írtam gyorsan egy vasárnap 
délután. De aztán annál mégiscsak ko-
molyabb darab lett belőle, minthogy 
tanítónénik adhassák elő, viszont rá-
akadt a Leányfalui Szekér Színház 
vezetője Póka Éva, akinek nagyon 
megtetszett. Így került sor a Cházáros 
ősbemutatóra.

- Még mindig tanítasz az iskolában?
- Húsz éve tanítok a Cházárban 

testnevelést, sokáig hallássérült és kö-
zépsúlyos értelmi fogyatékos, jelenleg 
autizmus spektrumzavarral élő gyer-
mekeknek, ezt a munkát is nagyon 
szeretem. 

- Tervezed, hogy kiadd az írásaidat, hogy 
a nagyérdemű is megismerhesse?

- Nem, nem tervezem kiadni a drá-
máimat. Ha elérem azt a minőséget és 
ismertséget, hogy valaki kiadja, nem 
fogok tiltakozni. Úgy gondolom, hogy 
az író nem attól lesz író, mert megje-
lennek a művei, hanem mert íróként 
gondolkodik. És ír.

- Gratulálok a díjaidhoz és további sok 
sikert kívánok neked!

Furucz Anita
Fotó: Koczka-Szabó Éva
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Vác belvárosának egy kicsiny tere Szent 
Miklósról van elnevezve. A név egy koráb-
ban ott álló templom emlékét őrzi, amit 
Althann Mihály Károly püspök építtetett 
az általa megalapított Alsóvárosi Plébánia 
központjaként. A plébániát myrai Szent 
Miklós püspökről nevezte el, s az ő tisz-
teletére szentelték fel 1748. június 9-én a 
templomot. A templom már régen nem 
létezik, de az 1744-ben alapított plébánia 
elnevezése máig változatlan. A névadó a 
kisázsiai Myra püspöke, aki a 4. században 
élt, és számtalan jótéteményéről vált neve-
zetessé. Közülük legismertebb a szegény 
leányok megajándékozása, ezt tekintjük 
a mai Mikulás szokáskör egyik alapjának. 
Miklós kultusza gyorsan terjedt, ereklyéit 
nagy becsben tartották. Ezek többségét 
1087-től a dél-itáliai Bari őrzi, az a város, 
melynek a templomépítő Althann püspök 
már fiatalon érseke lett. 

Miklós a házasság és anyaság oltalma-
zója, a gyermekek barátja, a kereskedők, 
pékek, vászonszövők, ügyvédek, patiku-
sok, halászok, vízimolnárok, hídépítők, 
rabok, zarándokok, az eladó leányok és 
diákok patrónusa, a céhek és egyéb kö-
zösségek védelmezője. Ez a sokszínűség 
jól mutatja, hogy csodás cselekedeteiről 
mennyi-mennyi legenda maradt fönn. 
Tisztelete Vácon is régről követhető, 
1400-ban már említik a várban a korabe-
li székesegyház Szent Miklósnak szentelt 
kápolnáját. Azt a kápolnát újíttatta meg 
reneszánsz pompával Báthori Miklós püs-
pök 1485-ben indított építkezései során, 
mintegy védőszentjének is tisztelegve. 

Kétszáz évvel később, az oszmán-tö-
rök uralom után visszatérő váci püspö-
köknek szó szerint és képletesen is a 
romokból kellett újraépíteni egyházukat. 
Althann Károly idején még a főtéri sérült 
Szent Mihály-templom funkcionált szé-
kesegyházként, és a domonkos valamint 

a piaristák temploma fogadta a híveket. 
A város mérete azokban az évtizedekben 
igen megnőtt, lakossága is szépen gyara-
podott, Althann indokoltnak látta hát egy 
második – alsóvárosi – plébánia alapítását, 
templom építését. A templom Karcsú Ar-
zén monográfiája szerint román-stylben 
épült, igen erős kőanyagból, hossza 12 öl 
és 2 láb, közepén szélessége 6 öl és 4 láb, 
harangja 4 volt, kriptájába alsóvárosi pol-
gárok temetkeztek. Könyvében közöl egy 
ábrát az ő idejében lebontott épületről, és 
szót ejt annak két másik ábrázolásáról is. 
Eredetiben csak ezek egyike, egy akvarell 
maradt ránk, mely az épületet utolsó éve-
iben örökítette meg. Tragor Ignác cserép-
födelű, kupolás templomként említi, amit 
a mai székesegyház felépültéig használtak 
hitéleti célra. 1772-ben Migazzi püspök 
ugyanis az elkészült székesegyházat jelöl-
te ki az alsóvárosi plébánia használatára. 
A funkcióját elveszítő templomépületet 
1785-ben már magtárként említik, a püs-
pökség ilyen célra adta bérbe. Hamarosan 
romlásnak indult, omladozó falai miatt 
rossz templomként emlegette Vác népe. 

Egy alkalommal felmerült annak lehe-
tősége, hogy újra az Isten háza legyen. Az 
evangélikus gyülekezet közgyűlése 1864 
májusában úgy döntött, hogy megvásá-
rolják, mert kinőtték imatermüket. Ez a 
szándék aztán nem realizálódott, az épü-
let sorsa húsz évvel később teljesedett be. 
Csávolszky József  kanonok, még mint 
püspöki titkár kieszközölte Peitler püs-
pöktől, hogy a templomot lebontva ott 
egy új iskola épülhessen. A püspök mi-
niszteri hozzájárulással örök időkre is-
kolai célra – és csakis arra – engedte át a 
templomot.  Eredetileg a bontott anyag-
ból szándékoztak építkezni, de bővültek 
a célok, így a polgárok adományait és egy 
másik kanonok, Virter Bertalan hagyaté-
kát felhasználva valósulhatott meg a terv. 

1885. november 12-én fegyházi rabok 
kezdték a templomot bontani az épít-
kezéssel megbízott Endl és Honusz cég 
felügyelete mellett, 1886 szeptemberében 
megnyílt a helyén felépült leányiskola. Vá-
rostörténeti szempontból fontos egy pol-
gármesteri levél, melyről Vác régészeti to-
pográfiájában olvashatunk, s ami az iskola 
építésekor fellelt romokról tudósít. A levél 
ugyan török templom romjait vélelmezi, 
de erősödik annak gyanúja, hogy azok 
inkább az eddig nem lokalizált középkori 
Szent Margit-templom maradványai le-
hettek. E feltételezés mellett a közelmúlt 
hozott tényszerű kutatási eredményt is. 
Privári-Mürschberger Zsuzsanna restau-
rátor az egyházmegye levéltárában kutat-
va rátalált a Szent Miklós-templom egy-
kori felszerelését leíró dokumentumra, 
és azonosította a templom oltárképét. A 
festményt Pálos Frigyes őrkanonok meg-
bízásából ő és Korhecz Papp Zsuzsanna 
restaurálták. Vizsgálataik igazolták, hogy 
a kép a 18. század első felében készült, 
alkotóként képzett itáliai festőt feltételez-
nek. Az oltárkép a felújítást követően a 
székesegyház sekrestyéjébe került.

A templomról és a helyén lett isko-
láról Karcsú ír többet várostörténeti 
munkájának számos fejezetében. Ő em-
líti azt a máig meg nem valósult „szép 
eszmét” is, miszerint egy Szent Miklós 
szobor kívánkoznék az iskola kapuja 
fölé, vagy udvarára, „hogy igy az e he-
lyen létezett sz. Miklós-templom em-
léke és e szentnek tisztelete is tovább 
fönmaradjon”.

Zomborka Márta

Volt egyszer egy váci…
Szent Miklós-templom

A váci rossz templom, Spisák Nándor  akvarell képe 1873-ból 
(Tragor Ignác Múzeum)

A templom egykori oltárképe 
(Fotó: P. Mürschberger Zs.)
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Az Európa-bajnokság – ahol sajnos a 
magyar válogatott csak a 11. helyen vég-
zett és csupán Kuczora Csenge volt tagja 
a keretnek – miatt előző lapszámunk óta 
nem rendeztek fordulót a hazai bajnokság 
élvonalában. December első hétvégéjén vi-
szont kettős győzelemmel jutott az Európa 
Liga csoportkörébe a Praktiker-Vác.

A szerencsés sorsolás – a csapatlista 
végére rangsorolt együttes jutott a mieink-
nek – után az előző svájci pontvadászat 3. 
helyezettje, a Brühl hölgykoszorúja volt az 
ellenfél a kupasorozat selejtezőjében. Mivel 
a rivális feladta pályaválasztói jogát mind-
két összecsapást a váci sportcsarnokban 
rendezték. 

Az elsőn nagyon rosszul kezdtek a mi-
eink, de az első három bekapott gól után 
gyorsan fordítottak és végig vezetve – 16-
13-as első játékrész után – 30-26-ra nyer-
tek. Legeredményesebb gólszerzőnk a hét 
gólt szóró Marincsák Nikolett (képünkön) 
volt.

A másnapi visszavágó eleje teljesen 
másképpen alakult, mint az előző napi. Ek-

kor már sikeresen megakadályozták a mie-
ink a svájci válogatott beálló megjátszását, 
és a félidőbeli hatgólos – 18-12-es – előny 

után 38-29-re ezt a meccset is megnyerték. 
Összesítésben mindkétszer nyerve, 68-55-
ös gólkülönbséggel jutott a Praktiker-Vác a 
január-februárban esedékes csoportkörbe.

Az energiafogyasztás csökkentésére 
hozott önkormányzati intézkedések újabb 
pontjában sikerült megoldást találni a váci 
élsport érdekében. Így a Praktiker-Vác 
NB I-es felnőtt együttese a decemberi két 
bajnokiját nem az akadémiai csarnokban, 
hanem Vác Város Sportcsarnokában ren-
dezheti. Időpontok: 12. 10. szombat 18.00 
Praktiker-Vác – Kisvárda és december 22. 
csütörtök 18.00 Praktiker-Vác – Dunaúj-
város.

Sorsoltak a Magyar Kupában. Eszerint 
a legjobb 8 közé jutásért a Praktiker-Vác 
ellenfele a Békéscsaba lesz idegenben. A 
továbbjutás egy meccsen dől el, erre a ter-
vek szerint februárban kerül sor. 
NB II-es felnőtt bajnoki eredmények:

Nők, Észak csoport
Esztergom – Praktiker-Vác U22 34-38

Praktiker-Vác U22 – Tata 34-24
Praktiker-Vác U22 – Hatvan 19-22

Vasas U22 – Praktiker-Vác U22 33-22
Férfiak, Észak csoport

Pénzügyőr – Váci FKA 30-30
BVSC – Váci FKA 33-36

Váci FKA – PLER U23 35-32
Balassagyarmat – Váci FKA 21-34

Ismét csoportkörben a 
váci női kézisek

Közgyűlést tartott a Vác Városi Labdarú-
gó Sportegyesület, ám sem az elnökségi 
tagságról, sem az elnök személyéről nem 
történt döntés.

Mint ismeretes, szeptember 7-én le-
mondott elnöki posztjáról Pető Tibor. 
Helyette Ónodi-Szabó Ádámot választot-
ták a feladatra. Az új elnök azonban csak 
egy hónapig dolgozott a klubnál, mivel 
október 9-én a közgyűlés megvonta a bi-
zalmat tőle és mind az elnökségből, mind 
az elnöki posztról visszahívta. Az elnökség 
november 23-ra hívta össze a megoldás 
érdekében a klub újabb közgyűlését. A ki-
küldött napirend szerint ezen az elnökvá-
lasztás „megvitatása” szerepelt. Mivel sem 

tisztújítás, sem elnökválasztás nem szere-
pelt a meghívóban, jogi problémák miatt 
nem történt sem az elnökség összetételére, 
sem az elnök személyére szavazás.

Mindeközben egy elhalasztott mérkő-
zés kivételével befejezte az őszi szezont a 
negyedosztályban a Vác VLSE. A csapat 
végig a kiesés ellen harcolt, a téli szünetet a 
versenykiírás szerint még éppen, bennma-
radó 14. helyen tölti a 16 együttest felvo-
nultató mezőnyben.

A legutóbbi eredményei:
Vác VLSE – Gyömrő 6-3

Dunavarsány – Vác VLSE 2-0
Vác VLSE – Nagykáta 0-3

Pereg – Vác VLSE 4-1

Vereség után győztek 
sakkozóink

Az előrehozott csapatbajnoki után a hivata-
los első fordulóban is vereséget szenvedtek 
a váci sakkozók: GSBE – Váci SC 7:5. A 
mieink közül Slezák Róbert sötéttel, Veres 
István világossal gyűjtötte be a teljes pontot. 

Egerben már sikerült javítani: Egri 
Bolyky – Váci SC 5,5-6,5. Ezúttal Gyenes 
Máté és Harkai Emma szerezte meg a tel-
jes pontot sötéttel és világossal Zöldy Ró-
bert is nyert. 

Tartják 
csoportmásodik 

helyüket a pólósok 
Előző lapszámunk óta két duplafordu-
ló játéknapot is letudtak a harmadosz-
tályú váci vízilabdások. Mindkétszer 
Cegléd adott otthont a mérkőzéseknek. 

Az első nap első összecsapásán a 
házigazdák ellen parádés utolsó ne-
gyeddel sikerült minimális különbségű 
11-10-es győzelmet aratni. Majd a má-
sik váci érdekeltségű találkozón a cso-
portfavorit Aquatics volt az ellenfél és 
győzte le a mieinket 16-12-re.

December 3-án ismét Cegléden ran-
devúztak a csoport együttesei. Ezúttal 
is a hazaiakkal szemben csobbantak 
először a medencébe a mieink, sajnos 
ezúttal fordult a kocka. Hiába vezettek 
a záró negyedben már 9-6-ra a mieink, 
az utolsó négy percben zsinórban öt 
gólt kapva 11-9-es vereséget szenved-
tek. A nap másik váci érdekeltségű 
összecsapásán a csoport leggyengébb 
tagja, a jobbára tizenévesekből álló 
Polo Academy ellen 17-11-re nyert a 
VVSE.

A Vácra tervezett februári záró já-
téknap előtt a Vác VSE tartja második 
helyét a csoportban.

Továbbra sincs elnöke a fociklubnak

Eddig negatív a 
pingpongosok mérlege
Az eddig lebonyolított 7 fordulóban 3 győ-
zelem mellett 4 vereséget szenvedett a Váci 
Reménység SE asztalitenisz csapata. A 
másodosztály Kelet csoportjában szereplő 
váciak a KSI ellen aratott 8:6-os hazai siker 
után Mezőberénybe utaztak, ahol 11:3-as 
vereséget szenvedtek. Pingpongosaink 
közül Héjj Marcell 2, Lovas Dániel 1 alka-
lommal nyert, a többi mérkőzésen viszont 
a hazaiak diadalmaskodtak. 
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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

Köszönetnyilvánítás
Otthonában elhunyt Szakolczai László testvére és 
családja köszöni a  részvétnyilvánításokat és a vigasz-
taló szavakat.

Vácott született váci lakosok: 
Fuchs Tamás és dr. Vastag Alexandra Márta gyermeke: 
Vince, Bányavári Attila és Bori Katalin Ildikó gyermeke: 
Bence Benjámin, Nagy Tamás és Krecsik Beáta gyermeke: 
Marcell, Tuskó Tamás és Csoma Andrea gyermeke: Tamás, 
Frankó Gergő és Grosics Tímea gyermeke: Lara, Csernák 
Zoltán Lajos és Leányvári Evelin gyermeke: Lilien, Elmer 
Máté és Fodor Szabina Regina gyermeke: Marcell Milán, 
Győrfi Dávid és Müller Klaudia gyermeke: Botond, Gál 
Olivér és Kürti Linda gyermeke: Bese Zoltán, Szabó Ri-
chárd és Glózik Szabina gyermeke: Lilla, Gyombolai Zsolt 
és Kocsis Fruzsina gyermeke: Csanád, Svecz Dávid és Vida 
Viktória gyermeke: Dávid Miklós, Zahorán Bálint és Lami 
Edit gyermeke: Lora.

A személyiségi jogok figyelembevételével csak azon születéseket 
publikáljuk, amelyeknél a szülők nyilatkozattal járultak hozzá a 

nyilvánosságra hozatalhoz.

Házasságot kötött váciak: 
Kurdi Máté és Tar Adrienn, Somogyi György és Szigeti Má-
ria Veronika, Vámos Imre és Kerek Mária, Cseresznye Jó-
zsef  és Gózon Adél, Eke Sándor és Kelemen Mária, Vincze 
László és Koczur Vivien Tünde, Fézler Dominik és Simon 
Réka Petra, Jaskó Tamás és Kormosói Luca Anna.

Elhunyt váciak: 
Az elmúlt hetekben 31 váci személy hunyt el városunkban. 

A kegyeleti jogok figyelembevételével az elmúlt év márciusától csak 
azoknak az elhunytaknak az adatait közöljük, akiknél az elhunyt 
hozzátartozója nyilatkozatával hozzájárult a nyilvánosságra hoza-
talhoz. 

Váci aranyérem az arubai 
Funkcionális Fitnesz Masters 

Világbajnokságon
Tizenhárom magyar sportoló részvé-
telével zajlott a Funkcionális Fitnesz 
Masters Világbajnokság Arubán. A ver-
senyzők között ott volt a váci kötődésű 
Baksza Ádám is, aki a Karib-tenger eg-
zotikus szigetére utazott magyar csapat 
tagjaként, a bajnokság legfiatalabb kate-
góriájában világbajnoki címet szerzett.

A crossfit és az abból kifejlődő funk-
cionális fitneszversenyzés főként olimpi-
ai súlyemelésből, állóképességi, valamint 
erőemelő és gimnasztikai gyakorlatok-
ból áll, így a legkomplexebb és legmeg-
terhelőbb mozgásformák csoportjába 

sorolható. A jellemzően több napos 
versenyeken változó időkeretben és a 
legkülönbözőbb feladatmodalitásokban 
állítják össze a programokat. Igaz volt ez 
az arubai eseményre is, ahol több szám-
ban is ki tudtak emelkedni a masters 
korú magyar indulók

„Sportolóink eszméletlen teljesít-
ményről tettek tanúbizonyságot, hihe-
tetlen eredmények születtek, amelyekre 
méltán lehetünk büszkék. Mindegyik 
versenyzőnknek szívből gratulálunk és 
reméljük, hogy fantasztikus élmények-
kel térnek haza a világbajnokságról, 

amely motivációt és lendületet ad majd 
(nem csak nekik) a további fejlődéshez 
és felkészüléshez” – értékelték az elért 
eredményeket a Nemzeti Funkcionális 
Fitneszversenyzési Sportági Szövetség 
Facebook oldalán.

Gratulálunk Ádámnak sikeréhez, 
amellyel városunk hírnevét öregbítette!
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Hamarosan itt a karácsony és a háziasz-
szonyoknak ki kell találniuk, mi kerül-
jön az ünnepi asztalra. A mai világban 
sok esetben kreatívan kell megállni a he-
lyünket a konyhában, legyen szó a hét-
köznapi rutin főzéstől a családi összejö-
vetelekig. Szeretnék segítséget nyújtani 
egy könnyen elkészíthető, fantáziadús 
recept bemutatásával. Ebben Varga Ba-
lázs váci szakács lesz segítségünkre, aki 
több mint 10 éve a szakmában dolgozik, 
és ez idő alatt számos hazai és külföldi 
konyhában megfordult. „Számomra a 
hivatásom a hobbim is, szinte mindig 
sikerül újabb ötletekkel, fortélyokkal 
gazdagítani a tudásomat. Egyik szenve-
délyem az utazás, és ezzel együtt a helyi 
konyhák sajátosságait magamba szívni, 
vagy akár a természetben járva, a vadon 
termő finomságokat beépíteni egy-egy 
fogásba. Az évek során a gasztronómia 
nyelvén egy új világ tárult elém, mert 
számos helyen dolgoztam, az egyetemi 
kávézótól kezdve, a szálloda hajóig és a 
Michelin csillagos étteremig.” – meséli 
Balázs.

 A klasszikus ünnepi étel az aszta-
lon a halászlé és a bejgli. Megkértem 
Balázst adjon néhány tippet, hogyan 
tudjuk megújítani a karácsonyi asztalra 
kerülő ételeket. „A karacsonyi menü ko-
rábban a borleves volt, ezt sokaknál felváltotta 
a halászlé. Ehhez pedig mákos gubát esznek.” 
– kezdi Balázs. „Ha a halat más formában 
szeretnénk az asztalra tenni, akkor rántsuk 
ki és utána marináljuk. Ha nem ragaszko-
dunk a böjti étrendhez, jó ötlet lehet akár egy 
vadétel elkészítése is.” 

A másik fontos téma a háziasszonyok 
körében, hogy ki milyen desszertet ké-
szít. „Elmaradhatatlan ünnepi fogás a má-
kos guba, amely sokunknak nagy kedvence, 
ezért úgy gondolom némi kreativitással újjá 

lehet varázsolni, miközben megőrizzük a ha-
gyományos ízeket. A következő receptet azért 
ajánlom, mert gyönyörű torta formába rendezi 
a gubát, amit az alma szeletek és a krémlikőr 
tesz még finomabbá, és varázsolja ünnepivé. 
Ennek a mákos guba tortának biztosan nagy 
sikere lesz az ünnepi asztalon.” 

Nem tudom, ki, hogy van vele, de én 
nem igazán szeretek gubát készíteni, de 
ezt a tortát biztosan kipróbálom.

Rakott almás mákos guba torta
Hozzávalók 1db 24cm-es tortához

6 tojás
1 csipet só
5 ek. cukor

1 cs. vaníliás cukor
300 ml tej

150 ml ír krémlikőr
200 g darált mák

5db közepes méretű alma
1 db narancs reszelt héja

9 db nosztalgia kifli

Karácsonyi gasztro tippek 
egy váci szakácstól

A tojásokat szétválasztjuk, sárgáju-
kat a vaníliás cukorral elkeverjük, hogy 
a cukor feloldódjon és a tojás sárgája kis-
sé habos legyen. Hozzáöntjük a tejet és a 
krémlikőrt. A felkarikázott kifliket ebbe 
az elegybe fogjuk áztatni.

Az almákat meghámozzuk és felhasz-
nálásig citromos vízben hagyjuk állni.

A darált mákot összekeverjük a reszelt 
narancs héjával, majd a beáztatott, lecsö-
pögtetett kifliket meghempergetjük a mák-
ban.

Tortaformába rakjuk szorosan a mákos 
kifli szeleteket. Ha meg van az első réteg a 
kifliből, következik az alma. Félbe vágjuk 
őket és eltávolítjuk a magházukat. Véko-
nyan felszeleteljük és egymást enyhén fedve, 
sorba rakjuk a kifli szeletekre úgy, hogy 
teljesen fedjék őket. Újabb réteg kifli követ-
kezik, amivel eltakarjuk az almás réteget. 

A sütőt 180 fokra melegítjük és kb. 10 
perc alatt készre sütjük a tortát.

Ezután hagyjuk hűlni a tortát, később 
levesszük róla a karikát. A tojások fehér-
jét a kristálycukorral kemény habbá ver-
jük. Ezzel a habbal vonjuk be a tortánkat.

Kétféle módon tudjuk a fehérje habot 
karamellizálni. Vagy szakács fáklyával, 
vagy ennek hiánya esetében 200 fokos sütő-
ben 5 percig sütjük a tortát. 

Az elkészült tortát mindenki ízlése sze-
rint díszítheti. Én most gránátalma ma-
gokkal szórtam meg, szerintem nagyon jól 
mutat az enyhén karamellizált fehér színű 
tortán.

Természetesen rengeteg más dekoráció is 
jól tud mutatni a torta tetején.

Akár tradicionális magyar ételek, 
akár gasztronómiai különlegességek 
kerülnek a gyönyörűen terített ka-
rácsonyi asztalra, biztosan minden-
ki megtalálja az arany középutat az 
egészség és az élvezetek között.  

Varga Réka Blanka
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A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) 
Magyarország egyik meghatározó 
építőanyag gyártó vállalata. A szá-
mos üzletágat működtető nagyvál-
lalatot Szarkándi János elnök-ve-
zérigazgató nyugdíjba vonulása 
után 2023 januárjától Szilágyi Zsolt 
fogja irányítani.

A vállalat kötelékében eltöltött 
több mint négy évtizedet követően 
tervezetten leköszön Szarkándi Já-
nos, a DDC eddigi elnök-vezérigaz-
gatója. Utódját a tulajdonosokkal 
közösen választotta ki a cégcsoport 
vezetése Szilágyi Zsolt személyé-
ben. 

Az új vezető hosszú ideje a vál-
lalat meghatározó tagja, különböző 
területeken több mint két évtizede 
segíti és támogatja munkájával a 
DDC működését.

Szilágyi Zsolt jelenleg építőanyag 
és kereskedelmi vezérigazgató-he-
lyettesként dolgozik a vállalatnál, 
2023. január 1-től a DDC elnök-ve-
zérigazgatójaként folytatja munká-

Januártól új vezérigazgató 
a DDC élén

ját. Egy átadási, betanulási folyamat 
zárásaként kerül majd sor a vezető-
váltásra

„Megtiszteltetés számomra, hogy az 
elmúlt évtizedek közös munkáját köve-
tően, annak elismeréseként haladhatok 
tovább az elődöm által megkezdett úton. 
Immár a teljes vállalatcsoport vezetője-
ként, felelve a DDC mögött álló kivá-
ló csapatért. Köszönöm a tulajdonosok, 
Szarkándi János elnök-vezérigazgató és 
minden munkatársam támogatását és el-
kötelezettségét az eddigi és a leendő folya-
matokban.” – hangsúlyozta Szilágyi 
Zsolt.

Szilágyi Zsolt 1999-ben, műsza-
ki koordinátor pozícióban kezdte 
el pályafutását a DDC-nél. Később 
dolgozott beruházási projektve-
zetőként, majd a Váci Cement-
gyár termelési vezetőjeként, illetve 
gyárigazgatójaként is. Szakirányú 
műszaki végzettségei mellett mes-
terdiplomát is szerzett, majd a Stan-
ford Egyetemen Operatív vezetés 
szakot is elvégzett.

Szilágyi Zsolt 2023 januárjától fogja 
irányítani a céget



JANUÁRI MŰSORAINK 
JANUÁR 8. VASÁRNAP

15:00 óra és 18:00 óra
XXIV. Újévi koncert 2023

Vérpezsdítő összeállítás J.Strauss műveiből, valamint népsze-
rű operett és musical részletekből. Közreműködnek: Zhang 

Yu Carolyn, Boncsér Gergely, Simon Boglárka, 
Csengeri Attila és Bozsó József. 

Előadja a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, 
karmester: Farkas Pál. 

A belépőjegy ára: 3000.-Ft

JANUÁR 14. SZOMBAT 19:00
LILIOMFI – zenés vígjáték

Szigligeti Ede örökérvényű vígjátékában Szilvai professzor 
rég nem látott gyámleányát, Mariskát szeretné édesfiához, 
Gyulához adni, hogy a két vagyont egyesítse. Gyula, apja 

akarata ellenére elszökik az orvosi egyetemről, hogy színész 
lehessen, méghozzá nem is akármilyen, hanem a nagyszerű, 

szerelmes színész, a kaliber: Liliomfi. Liliomfi beleszeret 
a szomszédban lakó Mariskába, és viszont, igen, ez az a 

Mariska, de az atyai tervet csúnyán félreértik, bonyodalom 
bonyodalom hátán, és a szerelmesek nem lehetnek egymáséi.

Belépőjegy ára: 4.000.-

JANUÁR 20. PÉNTEK 
19:00 Gálaest a Magyar Kultúra Napja alkalmából

Műsoron: Dvorak: Új világ szimfónia
Előadja: a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar, vezényel: Sándor 

Bence karmester. Az est folyamán kerülnek átadásra „Vác Vá-
ros Művészeti Díja”, „Vác Város Művelődéséért” és a „Vác 
Város Közművelődését Segítő Munkáért” kitüntető címek.

A belépés díjtalan.

JANUÁR 22. VASÁRNAP 15:00 ÓRA
„Az emberek szeretettel ölik egymást” 

 Márai Sándor nőkről és férfiakról – Hirtling István 
felolvasóestje. Közreműködik Szabó Dániel cimbalommű-
vész. Estünk során felvillantjuk a szerelmes és szenvedélyes 
Márai arcát és bepillantást adunk az egymásért és egymástól 
szenvedő kapcsolatokba is, nem feledve az író intését a meg-

ismerhetőség kapcsán: Ahol ember van, ott titok van.
Belépőjegy ára: 3.500.-Ft

JANUÁR 29. VASÁRNAP 17:00 ÓRA
A szív hídjai 1965. 

Egy amerikai kisváros.
Egy véletlen találkozás, amelyből megrendítő szerelem lesz.
Sorsuk talán mindig egymás felé tartott – még ha nem is tud-
tak róla. Négy napjuk van rá, hogy gyökeresen megváltoztas-
sák egymás életét. Lehetséges ez? Játsszák: Udvaros Doroty-
tya, László Zsolt, Járó Zsuzsa és Chován Gábor. Rendezte: 
Novák Eszter. Az Orlai Produkció előadása

Jegyár: 4.300.-


