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A szakbizottsági üléssorozat után 
január 19-én megtartotta a képvi-
selő-testület is idei első, munkaterv 
szerinti tanácskozását. A teljes tagság 
jelenlétével meghozott döntések közül 
az alábbiakban a legfontosabbakat is-
mertetjük.

Szomorú eseménnyel indult ez az 
ülés is: a jelenlévők a karácsony előtt 
92 esztendős korában elhunyt Herbert 
Bayerre emlékeztek, aki 2005-ben a 
Vác és Donaueschingen közötti kap-
csolatok ápolásáért városunk díszpol-
gári címét kapta.

A napirendi sor elfogadásánál kide-
rült: Csereklye Károly ismét benyúj-
tott képviselői indítványa újra jogsza-
bály ellenes. Nem került napirendre 
a közterületi elnevezéseket kezdemé-
nyező előterjesztés, melynek tartalma 
részben szintén jogszabályokba ütkö-
zik.

Az Összefogás Vácért frakció tag-
jainak szavazataival kapott piaci ala-
pú bérlőkijelölési jogot a Bölcsődék 
és Fogyatékosok Intézménye. Az in-
tézménynek – alapító okiratának mó-
dosítása után – lesz lehetősége, hogy 
pályázzon az ellátottak személyszál-
lítására alkalmas jármű beszerzésé-
re. Az utóbbi szükségességét Inotay 
Gergely alpolgármester részletesen 

megindokolta.
Működési szabályzatok 

aktualizálása
Mivel a korábbi szabályozás felett 
részben eljárt az idő, a testület új 
Szervezeti és Működési Szabályzatot 
(SzMSz) fogadott el az önkormányzat 
működtetéséhez. A Polgármesteri Hi-
vatal SzMSz-e is változott néhány he-
lyen. A módosításokra a hivatal belső 
szervezeti egységeinek az elmúlt idő-
szakban bekövetkezett átcsoportosítá-
sa miatt volt szükség.

Ingyen helyiség a nemzetiségi 
önkormányzatoknak

Ingatlanokkal kapcsolatos döntések – 
melyek során két elővásárlási jogáról 
is lemondott a grémium – meghoza-
tala után a Helyi Építési Szabályzat-
ról és a településszerkezeti elképzelé-
sekről döntöttek a képviselők, majd 
forrást biztosítottak arra, hogy még a 
jelentős drágulás előtt beszerezhetők 
legyenek azok a modern parkolóórák, 
amelyekre lecserélik a panaszra okot 
adó régi szerkezeteket. A testület 
helybenhagyta a városban működő 
nemzetiségi önkormányzatokkal kö-
tött együttműködési szerződéseket 
és munkájukhoz ingyenes helyiséget 
biztosított.

Fontos döntések az év első 
testületi ülésén

Illetménynövekedés törvényi 
előírásra

Kormányrendelet szabályozza tovább-
ra is polgármesterek illetményét, illetve 
az ez alapján százalékos határok között 
megállapítandó alpolgármesteri javadal-
mazást. Matkovich Ilona a 30 ezernél né-
pesebb települések esetében központilag 
megszabott illetményt, költségtérítést és 
nyelvpótlékot kell kapjon a jövőben is. A 
főállású alpolgármesterek a polgármeste-
ri illetmény megengedett legalacsonyabb 
és a legmagasabb százalék szerinti közé-
pértékén, 80 %-os mértékű illetményt 
kapnak továbbra is. Ugyanez az arány 
az előző két ciklusban – Pető Tibor és 
Mokánszky Zoltán esetében – jóval ma-
gasabb, 90 %-os, korábban pedig (példá-
ul Csereklye Károly alpolgármestersége 
idején) ennél is magasabb, 95 %-os volt.

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

Vác Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a tervek szerint február 16-
án szerdán tartja legközelebbi tanácsko-
zását.

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

Vác Város  Önkormányzat  Képvise-
lő-testülete 2022. január 19-én az  alábbi 
rendeleteket alkotta:

1/2022. (I. 19.) rendeletmódosítás 
- Vác Város Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 9/2021. (II. 18.) 
rendeletről;

 
2/2022. (I. 19.) rendeletalkotás Vác  

Város   Önkormányzat   Szervezeti  és  
Működési Szabályzatáról;

 
3/2022. (I. 19.) rendeletmódosí-

tás - a helyi építési szabályzatról szóló 
30/2017. (XI. 24.) rendeletről.

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

Vác, 2022. január 19.
dr. Zsidel Szilvia s. k.

jegyző
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Közterületi 
elnevezések a 

választás után - 
Regőczi atyáról is
Váci kötődésű személyekről, köztük 
Regőczi István atyáról neveznek el köz-
területeket az áprilisi országgyűlési vá-
lasztás után – jelentették be szerdán.

Kászonyi Károly (Összefogás Vá-
cért) elmondta, korábban már javaslatot 
tett a polgármester felé arra, hogy Regő-
czi István atya nevét városi közterület 
viselje. Ugyanakkor sajnálja, hogy a 9 
éve elhunyt köztiszteletben álló egyházi 
személyiség emlékét pártpolitikai meg-
fontolásból kampánytémává próbálják 
silányítani a kormánypártok. Ez méltat-
lan Regőczi atya emlékéhez. A kisváci 
képviselő visszautasítja a városvezetést 
ért vádakat, valamint különösnek tart-
ja, hogy az előző két önkormányzati 
ciklusban nem, csak most, pont a vá-
lasztási kampány idején jut ez eszébe a 
Fidesz-KDNP-nek a méltó emlék állítá-
sa. Ráadásul oly módon, hogy decem-
berben is hiába javasolt erről egyezte-
tést, a most is hangoskodó Pető Csilla 
Fidesz-KDNP képviselő részéről erre 
nem volt fogadókészség.

Kérdésünkre Matkovich Ilona jelez-
te: örömmel vette Kászonyi képviselő 
tavalyi kezdeményezését. Kijelentette: 
megfontolt és a jogszabályoknak meg-
felelő lépéseket tesz annak érdekében, 
hogy több arra méltó személynek – 
köztük Regőczi István atyának – méltó 
emléke legyen váci közterületen is. A 
hatályos rendelet szerint ugyan elhunyt 
személyről csak halála után 20 évvel le-
het közterületet elnevezni, de a polgár-
mester élni fog jogával, és előterjeszti a 
névadományozást. Mivel a törvény az 
áprilisi országgyűlési választásig nem te-
szi lehetővé az átnevezéseket, ezért erre 
leghamarabb a tavasz végén lesz mód.

A képviselő-testületi ülés előtti héten 
megtartották idei első munkaterv sze-
rinti tanácskozásukat az önkormányzat 
szakbizottságai. Mindhárom grémium 
tagsága teljes létszámú volt az üléseken.

Elsőként az Emberi Kapcsolatok 

Bizottsága ülésezett. A városi könyv-
tár működéséről szóló előterjesztés 
előzetes egyeztetése alapján az intéz-
mény szolgáltatási díjai változatlanok 
maradnak. A Bölcsődék és Fogyatéko-
sok Intézménye alapító okiratában sze-
mélyszállítással szeretné bővíteni lehe-
tőségeit, amely után sikeres pályázatot 
követően lecserélhetné a másfél évti-
zedes, a rászoruló ellátottakat szállító 
gépjárművét. Az elképzelést Pető Csilla 
és Mokánszky Zoltán (mindketten Fi-
desz-KDNP) nem támogatta szavaza-
tával. Mint ahogyan azt sem szavazta 
meg a két kormánypárti képviselő, 
hogy ugyanezen intézmény bérlőkijelö-
lési jogot kapjon egy 14 éve ott dolgozó 
munkatárs lakhatásának megoldása ér-
dekében. A bizottság átruházott hatás-
körben jóváhagyta a váci óvodák nyári 
leállásának összehangolt ütemezését is.

Kedden a Pénzügyi-Ügyrendi Bi-
zottság tartotta meg évnyitó tanács-
kozását. Ezen többek között áttekin-
tették az önkormányzat új Szervezési 
és Működési Szabályzatának tervezett 

tartalmát. A város gazdasági társasága-
inak tevékenységét ismertető beszámo-
lókból az is kiderült, hogy november 
végén a vagyonkezelésben lévő ingatla-
nok (lakások és bérelt helyiségek), illet-
ve földterület bérlési és használati díjai 

közül több mint 157 millió forint (+já-
rulékok) a városnak be nem fizetett tar-
tozás. A Távhő Kft. kintlévősége pedig 
rendre 100 millió forint körüli összeg. 
A költségvetés aktualizálásához benyúj-
tott adatokból azt is megtudtuk, hogy 
– ellentétben az előző két önkormány-
zati ciklus évi 200 milliós összegével – a 
legutóbb kért rendkívüli önkormányza-
ti támogatásra a kormány mindössze 3 
milliót hagyott jóvá.

Az ülések sorát a Gazdasági és Vá-
rosfejlesztési Bizottság szerdai dön-
téssorozata zárta. Ezen kiderült, hogy 
több ingatlanpályázat is sikeresen zárult 
és rég kihasználatlanul álló nem lakás 
célú helyiségek is bérlőre találtak, il-
letve több bérlő kérelmét is pozitívan 
bírálták el. Ferjancsics László és Kiss 
Zsolt (mindketten Összefogás Vácért) 
indítványára – a szakemberekből álló 
Közlekedési Munkacsoport támogatá-
sa után – a bizottság saját hatáskörben 
egyhangú voksolással jóváhagyta a Rádi 
út súlykorlátozását 12,5 tonnás jármű-
határig.

Megkezdték idei 
munkájukat a szakbizottságok
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Nem csak a Vác FC és a Vác Városi Lab-
darúgó SE közpénzből finanszírozott 
stadionfejlesztésének elhúzódása, hanem 
a város másik végében évek óta torzó-
ként álló, az azóta már csapatot sem ver-
senyeztető Váci Kézilabda SE (VKSE) 
által építendő sportcsarnok befejezése is 
évek óta várat magára.

Az utóbbi beruházás még 2016-ban 
kezdődött, és még azon év végén szeret-
ték volna átadni. A határidő előbb 2017-re, 
majd 2019-re módosult. Ám a sportolók 
azóta sem vehették birtokba a TAO-for-
rásból tervezett sportlétesítményt., amely 
segíthetné a környéken lévő iskolák test-

nevelési óráinak megtartását is.
Az eredetileg 300 férőhelyes munka-

csarnokot áttervezték 400 fősre, hogy az 
akkor még élvonalban szereplő VKSE 
ott játszhassa bajnokijait. Schoffer Attila 
klubelnök 2018 szeptemberi nyilatkozata 
szerint: “A csarnok már 80 százalékban kész. 
Még ki kell csempézni, felrakni a szanitereket, 
felszerelni az ülőkéket a lelátóra, és lerakni a 
parkettát. (…) Az október szerintem még rá 
fog menni a parkettázásra a csúszások miatt.”

A képviselő-testület elé havonta be-
számolót kellett írnia az önkormányzati 
tulajdonon épülő létesítmény állapotáról 
a klubnak. A TAO-beruházás közel ne-

gyedmilliárdos tervezett összköltségének 
63 milliós önrészét – hasonlóan a stadion 
projekthez – a város fejlesztési hitelből 
állta. Az elhúzódó építkezés miatt folya-
matosan nőttek a költségek, emiatt az 
egyesületnek rendre módosítani kellett a 
TAO-szerződést.

2019-ben Schoffer Attila a beruházás 
befejezhetőségére vonatkozó kérdésre el-
mondta: „A beadvány bekerült a kormány elé, 
elméletileg van két miniszter, egy államtitkár, 
egy államtitkár helyettes, egy miniszterhelyettes, 
azt mondták, hogy támogatják.” A támoga-
tás feltételeként szabták, hogy egyesüle-
ti forma helyett a csapatot egy újonnan 
létrehozott gazdasági társaság versenyez-
tesse. Ez meg is történt – a beígért, be-
fejezéshez szükséges támogatás mégsem 
érkezett meg…

A bedőlni látszó beruházást a kézilab-
da szövetség is próbálta megmenteni, de 
végül már a csapattagok fizetésére, a te-
rembérleti és egyéb díjak kifizetésére sem 
futotta és 2019-ben csődbe ment a klub: 
a VKSE csapata nem indult egyetlen baj-
nokságban sem.

A Pető Tibor akkori alpolgármester 
sógora által tervezett épület azóta is üre-
sen áll, fokozatosan az enyészeté lesz. A 
torzó melletti tábla még ma is hirdeti, 
hogy 2016 végére el kellett volna készül-
nie. A felvett hitel törlesztő részleteinek 
millióit a város jelenleg is fizeti. Egy hasz-
nálhatatlan épülettorzóra…

Időközben a Váci Napló megkereste 
Rétvári Bence országgyűlési képviselőt, 
azzal kapcsolatban, hogy lát-e esélyt arra, 
hogy elkészülhet-e az edzőcsarnok, de 
választ erre nem kaptak.

Használhatatlan csarnokra 
fizet milliókat a város

A gödi és a váci választókerületek el-
lenzéki képviselőjelöltjei közös sajtó-
tájékoztatón álltak ki a Samsung gödi 
gyárának hatalmas környezeti terhelése 
és zajszennyezése ellen.

Inotay Gergely – többek között a 
Göddel szomszédos sződligeti, illet-
ve váci emberek jelöltje határozottan 
kijelentette, hogy a kormány nem he-
lyezheti egy multi szempontjait az itt 
élők érdekei elé. Ellenzéki jelölttársa, a 
többek között Gödöt és Dunakeszit is 
magában foglaló körzetben induló Do-
rosz Dávid megerősítette a meglévő 
és a további bővítéssel csak fokozódó 
környezeti ártalmak miatti veszély elle-
ni fellépés szükségszerűségét.

Mindkét képviselőjelölt megerősí-
tette, mindent megtesznek azért, hogy 
a kormánypárti képviselők is felfogják 
végre: a térségben élők felett átnyúlva 
nem lehet olyan rossz döntéseket meg-
hozni, amelyek unokáink jövőjét is be-
folyásolhatják.

Samsung-ügy: kiálltak a 
helyi érdekek védelmében
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Egyetlen váci 
járványadatot 
sem küldtek

Még tavaly november közepén kérte 
meg hivatalos megkereséssel a Nemze-
ti Népegészségügyi Központtól (NNK) 
a városunkra vonatkozó aktuális járvá-
nyügyi adatokat Matkovich Ilona. Az 
Országos Tisztifőorvostól – sürgetés 
után – december 3-án érkezett válasz, 
mely szerint az adott időpontra érvényes 
adatokat 45 napon belül küldik meg. A 
január 3-i keltezésű válasz egyetlen ada-
tot sem tartalmazott.

Mivel a pandémia alatt a városra vo-
natkozó polgármesteri hatáskörű dön-
tések csak az adott időpontban jellem-
ző egészségügyi helyzet ismeretében 
hozhatók meg felelősséggel, Matkovich 
Ilona polgármester november 18-án 
levélben fordult dr. Müller Cecíliához, 
kérve, hogy „Vác város vonatkozásában 
az aktuális járványügyi helyzetről, az oltási, 
átoltottsági adatokról” adjon tájékoztatást. 
Mivel ezen adatok november hónap vé-
géig nem érkeztek meg, a polgármesteri 
hivatal érdeklődött ennek okáról.

December 3-án érkezett válasz. Igaz, 
nem a várt adatokat tartalmazva, hanem 
csupán értesítve a váci városvezetőt, 
hogy a november közepén aktuális ada-
tokat az érvényben lévő kormányrende-
let értelmében csak 45 napos határidőn 
belül kötelesek kiszolgáltatni.

A jelzett közel félszáz napot kivárva 
2022. január 3-án válaszolt az NNK. 
Ebben az szerepel, hogy az általános fer-
tőzöttségi és halálozási adatok a korona-
virus.gov.hu oldalon találhatók. (Ezt az 
oldalt a Miniszterelnökségi Kabinetiro-
da kezeli és nem az NNK!) Továbbá: 
„… a váci oltott személyek tekintetében az 
adatigénylés szerinti bontásban az NNK nem 
rendelkezik adattal.” Egyben arról érte-
sítették váci polgármestert, hogy ezen 
adat igénylése érdekében nem kötelesek 
adatgyűjtésre és a kért adatsor előállítá-
sára, így „… az erre vonatkozó igényét nem 
áll módomban teljesíteni.”

A kormány karácsony előtt elfogadott 
megszorításai miatt nem várható, hogy 
az idén elkezdődik a váci kórház fejlesz-
tése, valamint a rendelőintézet kialakí-
tása – írja a Vácott.hu. Az Egészséges 
Budapest Program keretében bejelen-
tett 6,5 milliárdos fejlesztést még négy 
éve, 2018 elején mutatta be váci sajtó-
tájékoztatóján Rétvári Bence, ám azóta 
semmilyen előrelépés nem történt az 
építésre kijelölt területen. A Vácott.hu 
szerint idén esélye sincs annak, hogy 
például az új szakrendelő megépítése 

elinduljon, ennek hátterében pedig az 
áll, hogy a Fidesz-KDNP kormány ka-
rácsony előtt bejelentett 775 milliárdos 
megtakarításcsomagja miatt az Egészsé-
ges Budapest Program szinte teljes idei 
keretét törölték - szmolt be a városi te-
levízió az ügyről.

Szinte napra pontosan 4 évvel ez-
előtt, 2018. január 8-án a Jávorszky 
Ödön Kórház munkaértekezletén jelen-
tette be Rétvári Bence parlamenti állam-
titkár dr. Mészáros János egészségügyi 
ellátórendszer működtetéséért felelős 
helyettes államtitkárral, illetve az akkor 
frissen megválasztott kórházigazgatóval 
közösen, hogy az Egészséges Budapest 
Program II. ütemében, a járóbeteg-el-
látás fejlesztésére címzett kormányzati 
támogatásból Vác 5,6 milliárdos össze-
get kap. Akkor az is elhangzott, hogy a 
kijelölt intézmények közül a Jávorszky 
Kórház kapja a legnagyobb támogatást, 
aminek köszönhetően a szakellátó régi 
épülete megújul, mellette pedig egy új 
épülettömb is felépül, amit korszerű 
eszközökkel fognak felszerelni. A 2018-

as parlamenti választásokig nem sok 
minden történt az új szakrendelő ügyé-
ben, de a 2019-es őszi önkormányzati 
választásokig sem, pedig a kormánypár-
ti országgyűlési képviselő és a Fideszes 
jelöltek kampányában is visszatérő elem 
volt a lerobbant váci SZTK 6 milliárdos 
megújításának ígérete. A váci ellenzék 
2/3-os győzelmével záruló helyhatósági 
választások után a kormány által irányí-
tott felújítás 2020 februárjában került 
ismét a felszínre, ekkorra készült el 
ugyanis a Jávorszky Kórház szakrendelő 

és a hozzátartozó területek fejlesztését 
leíró tanulmány lakossági prezentációja, 
amit a kijelölt tervező cég képviselője is-
mertetett a művelődési központban.

Ezután ismét több hónapos szünet 
következett, majd 2020. június köze-
pén a váci kormánypárti képviselő tol-
mácsolta a Fidesz üzenetét, melyben 
azzal vádolták az ellenzéki városveze-
tést, hogy nem elég rugalmasak a finan-
szírozóval való egyeztetések során és 
emiatt akadtak el a munkálatok. A váci 
önkormányzat a városképi érdekekre 
hivatkozott tárgyalásokat ezután gyor-
san lezárta, azonban - ahogy a Vácott. 
hu fogalmaz - azóta sem volt még egy 
kapavágás sem a területen. A hírportál 
szerint idén nem is remélhető, hogy 
elinduljon végre a 40 évvel ezelőtt át-
adott, az akkori SZTK épületét kivál-
tó új szakrendelő megépítése, mert a 
kormány a 775 milliárdos megszorítás 
miatt az Egészséges Budapest Program 
idei teljes költségkeretét törölte, ami a 
Jávorszky fejlesztéséhez is forrást biz-
tosíthatna.

Idén sem lesz előrelépés a 
váci szakrendelő építésében
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Idén is a Madách Imre Művelődési Köz-
pontban (MIMK) került sor a magyar kul-
túra napjához kapcsolódó díjkiosztó ün-
nepségre és gálára. Kölcsey Ferenc 1823. 
január 22-i keltezésű Himnusz-kéziratára 
emlékezve hazánkban 1989-től tartják meg 
a Magyar Kultúra Napját. Ez évben a váci 
ünnepség kapcsán KÖTELÉK címmel 
nyílt meg a helyi művészek alkotásaiból 
az Emeleti Galériában megrendezett sok-
színű kiállítás.

A színházteremben megrendezett ün-
nepi gálán a Himnusz eléneklését köve-
tően Inotay Gergely mondott beszédet. 
Az alpolgármester ebben éles ellentétként 
érzékeltette a különbséget a magyar köl-
tők, írók által a legnemesebb érzésekről, 
érzelmekről szóló alkotások és a manapság 
terjedő, sokszor lepusztított közbeszéd kö-
zött. Ám – mint mondta – immáron nem-
zeti kérdés, hogy utóbbi ellen küzdeni kell: 
hazánkért, értünk, magyarokért. A szónok 
felidézte azokat a váci programokat, me-
lyekkel a pandémia idején is fókuszban 
szeretné a város tartani a kultúrát. Majd 
kifejezte mindannyiunk reményét, hogy az 
idei év újra az épülésé, a gyors, emelkedő 
kulturális pályáé lesz. Inotay Gergely végül 
Kölcsey Ferenc felszólítását idézve („Hass, 
alkoss, gyarapíts, s a Haza fényre derül.”) tett 

ígéretet arra, hogy az önkormányzat min-
dent megtesz ennek érdekében.

A megemlékezés után a város művelő-
dési díjainak átadása következett. Az elis-
meréseket Matkovich Ilona polgármester, 
Inotay Gergely alpolgármester és Fehér 
Zsolt szakbizottsági elnök adta át.

A „Vác Város Közművelődését Segítő Mun-
káért” díjat Tanai Anna, a Tragor Ignác 
Múzeum munkatársa vehette át, aki több 
mint 35 éve dolgozik az intézményben. 
Még adminisztrátorként kezdte, majd 
gazdasági ügyintéző lett. Az Országos 
Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézeté-
nek felsőfokú képzésén segédkönyvtáros 
szakképesítést szerzett. Munkáját mindig 
nagy hozzáértéssel és a múzeum iránti 
tisztelettel végezte. Az ellátandó munká-
ján, feladatain túl a múzeumi munka más 
területen dolgozó kollégákat is segítette, 
mindenben számíthattak rá. Munkát nem 
csak a múzeum érdekében, de a városért is 
végez. Rendszeresen végez önkéntes mun-
kát különböző rendezvényeken - hangzott 
el méltatásában.

A „Vác Város Művelődéséért” elismerést 
idén Rusvay Kata, a MIMK igazgatóhe-
lyettese érdemelte ki. Rusvay Kata a Károli 
Gáspár Református Egyetem Bölcsész-
tudományi Karán diplomázott, majd ezt 

Megemlékezéssel és 
díjátadással ünnepelte a 

Magyar Kultúra Napját Vác

követően kezdte meg munkáját 2007-ben 
a Madách Imre Művelődési Központban. 
Kezdetben az intézmény befogadó szín-
házi és irodalmi, ismeretterjesztő tevé-
kenységével kapcsolatos feladatok ellátása 
volt a munkaköre, majd az óvodások és 
kisiskolások számára szóló mesebérletek 
megszervezése, városi ünnepségek előké-
szítése és koordinálása lett elsődleges fela-
data. Jelenleg az intézmény által szervezett 
fesztiválprogramok összeállításáért és le-
bonyolításáért felel, e tevékenységét 2020. 
januárjától igazgatóhelyettesként végzi.

„Vác Város Művészeti Díja” kitüntetés-
ben Koltai-Dietrich Gábor, a MIMK mű-
velődésszervezője részesült. Ő a Magyar 
Képzőművészeti Egyetemen államvizsgá-
zott, majd ugyanitt mesterkurzust végzett. 
Több kiállítása volt már városunkban, vala-
mint kiállított Budapesten, Tatán és Ham-
burgban is. 1990 óta rendszeresen részt 
vesz a Váci Téli Tárlaton, ahol 1992-ben, 
1998-ban, 2003-ban és 2009-ben fődíjat 
nyert. 2005 óta a Madách Imre Művelődési 
Központ képzőművészetért felelős szer-
vezője. Több száz kiállítást szervezett meg 
a városban és segítette a hivatásos és az 
amatőr művészek bemutatkozását. Szerve-
zői és kiállításrendezői tevékenységét a mai 
napig lelkiismeretesen végzi.

Az ünnepélyes percek után a Dunakeszi 
Szimfonikus Zenekar előadásában Liszt 
Ferenc Ünnepi hangok című szimfonikus 
költeményét hallgathatták meg a jelenlévők 
Farkas Pál vezényletével. A magyar kultúra 
napja váci ünnepsége a Szózat közös elé-
neklésével zárult.
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A volt deákvári laktanya területén elkez-
dődött munkák kapcsán adott tájékoz-
tatást hétfőn Matkovich Ilona polgár-
mester és Rozmaring Sándor, a körzet 
önkormányzati képviselője.

Mint ismeretes, sokéves sikertelen 
hasznosítási próbálkozást követően az 
igen rossz állapotban lévő volt deákvá-
ri laktanya területéből az önkormányzat 
egy magyar kereskedelmi lánc részére 
mintegy 3 hektáros részt értékesített az 

elmúlt évben nyílt versenytárgyalás ered-
ményeként. A megvásárolt terület tulaj-
donosa most megkezdte az építkezést, 
melynek apropóján több lakossági felve-
tésre is választ adtak a sajtótájékoztatón.

Matkovich Ilona bevezetőjében el-
mondta: a tervek szerint egy kisebb ke-
reskedelmi központot és egy raktárbázist 
alakítanak ki az új tulajdonosok. A meg-
kötött adás-vételi szerződés tartalma sze-
rint a kivágandó invazív fafajták helyett 

egy jelentős méretű véderdő telepítése is 
megtörténik. A laktanya további terüle-
téről szólva a polgármester arról tájékoz-
tatott, hogy kétirányú egyeztetés is folyik 
jelenleg. Az egyik témája egy sorházas la-
kópark megvalósítását, a másik pedig egy 
nyitott pihenő- és sportpark kialakítását 
célozza. A teljes laktanya területre kidol-
gozott tanulmányterv alapján a fejlesz-
tések nyomán egy új, kisvárosias jellegű 
lakóközpont jöhet majd létre a szükséges 
közösségi terekkel és kiszolgáló egysé-
gekkel.

Rozmaring Sándor ezt követően em-
lékeztetett arra, hogy választási ígéretei 
között szerepelt alapvető célként, hogy 
a Munkácsy park tovább fejlődjék. Ezen 
terv megvalósítása elkezdődött. A képvi-
selő megerősítette, hogy az építkezések-
hez a jövőben sem a közforgalmi utakat 
veszik majd igénybe a kivitelezők, hanem 
a volt laktanya területén lévő közlekedési 
lehetőségeket használják majd. Nem jön 
létre olyan összekötő út, amely zavarná 
a polgárok mindennapjait. Mint mondta, 
abban is bízik, hogy a 2/A autóút to-
vábbfejlesztése lehetőséget ad majd arra, 
hogy egy bekötőút kialakításával a város 
északi területein élők jobban meg tudják 
közelíteni lakóhelyüket.

Ismét online
fogadóóra lesz

Februárban ismét lesz lehetősége az ér-
deklődőknek arra, hogy kérdéseket te-
gyenek fel közérdekű témákban a váci 
önkormányzat vezetőinek.

A várost érintő aktuális ügyekkel 
kapcsolatos válaszokat online formában 
február 25-én, pénteken 18 órától kap-
ják meg az érdeklődők.

Az adás Vác Város Önkormányzata 
és a városvezetők Facebook-oldalán, 
valamint az ES TV honlapján lesz meg-
tekinthető. Kérdéseiket, melyeket illeté-
kességi terület alapján válaszolnak meg 
a város vezetői, február 23-ig küldhetik 
el az onlinefogadoora@varoshaza.vac.
hu e-mail-címre.

Megerősítették: kisvárosias 
övezetet alakítanak ki 

Három hónappal ezelőtt alakult meg a Ma-
gyar Önkormányzatok Szövetségének agg-
lomerációs tagozata, mely résztvevője volt 
annak a január végén a Budapest Főváros 
Önkormányzata által szervezett konferen-
ciának, amelyen az agglomerációban felme-
rült problémákkal foglalkoztak.

Ilyen volt például, hogy míg a fővárosi 
belső kerületek 60 év alatti népessége felére 
csökkent, eközben az agglomeráció népes-
sége 60 százalékkal nőtt. Ennek ellenére 
a hiányzó erőforrások miatt a szükséges 
infrastruktúra fejlesztések nem, vagy csak 
részben valósultak meg. Szóba került az is, 

hogy környező településekre való kiván-
dorlásból jelentős mértékben következnek 
a közlekedés problémái is: 10 év alatt 40 
százalékkal nőtt Pest megyében a regisztrált 
autók száma.

A rendezvény egyik előadójaként Mat-
kovich Ilona polgármester Vác példájával 
igyekezett felhívni a figyelmet a közleke-
dési helyzet nehézségeire. Kiemelte többek 
között, hogy városunkból nagyon sokan 
ingáznak Budapestre és ezt leginkább vo-
nattal teszik. Bár az elővárosi közlekedéssel 
már fél óra alatt elérhető a főváros, sajnos 
a vasúti közlekedés megbízhatatlan. Prob-

Konferencia volt az 
agglomerációs változásokról

lémát jelent az is, hogy a PR parkolók ka-
pacitása nem bővíthető a váci vasútállomás 
környékén.

A városvezető szerint gondot jelent a 
Vácon belüli tömegközlekedés is. A Volán-
busz kevésbé forgalmas időben feleslegesen 
közlekedtet csuklós buszokat a városban. 
Egyelőre ebben a kérdésben nem született 
megoldás, de a polgármester szerint mind-
két félnek érdeke, hogy az integrált közle-
kedés mielőbb megvalósuljon városunkban.
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Január utolsó napján délelőtt 8 és 10 
óra között az állami fenntartású váci 
iskolák mindegyikében több tanár 
csatlakozott az országosan meghir-
detett kétórás figyelmeztető pedagó-
gussztrájkhoz. Az akciót a két nagy 
pedagógus szakszervezet hirdette 
meg, miután hetekig eredménytelenül 
tárgyaltak a kormánnyal. Követelé-
seik között szerepel a 45 százalékos 
illetményemelés, de a bérszámítás át-
alakítása mellett a tanárok a kötelező 
oltásáról szóló kormányrendelet fel-
függesztését, továbbá az óraszámok 
csökkentését is kérik. 

A szakszervezetek szerint a mos-
tani emelés valójában csak a pótlék 
növelése, amivel együtt is megalázóan 
alacsony marad a tanárok fizetése. Az 
ES Tv Híradója úgy tudja, hogy a váci 
iskolákban is sok szülő mutatott szo-
lidaritást a pedagógusokkal, és az első 
két órában nem küldték be a gyereket 
az iskolába. 

Kiállt a követelések mellett Inotay 

Gergely alpolgármester is, aki mosta-
ni pozíciója betöltése előtt a Földváry 
iskola tanára volt.

„Elkezdődött az a pedagógus figyelmez-
tető sztrájk, aminek a jogszerűségét most 
is vitatja az EMMI, noha pénteken a 
Fővárosi Törvényszék kimondta a sztrájk 
jogszerűségét. Kis magyar abszurd, hogy 
egyáltalán erről beszélhetünk, hogy jogsze-
rű-e egyáltalán ez a sztrájk. Mint egykori 
pedagógusnak, hiszen két éve én is a ka-
tedrán álltam együtt dobban a szívem a pe-
dagógusokkal. Minden törekvésükkel, min-
den kérésükkel egyetértek. A bérek valódi 
korrekciójáért folytatott küzdelmükkel, a 
tankönyv vásárlás szabadságáért, az admi-
nisztratív terhek csökkentéséért, a munka-
időkeret csökkentéséért. Ezek olyan ügyek, 
amiért föl kell emelni a szavukat és örülök 
annak, hogy ezt a sztrájkot megvalósítot-
ták. Szurkolok a pedagógusoknak, együtt 
vagyok veletek kollegák!” – mondta el a 
helyi tévében a parlamenti választáson 
az Egységben Magyarországért közös 
jelöltjeként induló Inotay Gergely.

A január 19-i képviselő-testületi ülésre 
Szabó László műszaki osztályvezető 
előterjesztésében került napirendre a 
Belügyminisztérium (BM) által kiírt, 
az önkormányzatok feladatellátását 
támogató pályázaton való részvétel.

Mint ismeretes, az elmúlt évben 
az akkor ugyanilyen céllal kiírt pályá-
zaton városunk a Rádi út felújítását 
célzó jelentkezést adott be, amelyet a 
kiíró be is fogadott. Már akkor is sze-
repelt az az értékelési kitétel, hogy az 
elbírálásnál előnyt élveznek azok az 
útfelújítások, melyeken közösségi köz-
lekedés (autóbusz járatok útvonalai) 
folyik. Ennek ellenére a 2021-es BM 
pályázaton városunk egy fillért sem 
kapott, abban az 5 %-os listában volt, 
amelyben az érintett településeket le-
nulláztak.

„Önkormányzatunk célja, hogy még eb-
ben az esztendőben a Rádi út vasúti átjáró 
és Magyar utca közötti, igen rossz állapot-
ban lévő szakaszát rendbe hozza. Ennek 
érdekében ismét beadjuk jelentkezésünket a 
központi forrás elnyerésére” – mondta el 
a testületi döntésről Kiss Zsolt alpol-
gármester.

Az idei pályázat hasonlóan priori-
tást említ a buszok által érintett utak 
felújítására, fejlesztésére. Mivel az 
előzetes kalkuláció szerint az említett 
útszakasz javítása közel 100 milliós 
összeg, amennyiben sikerül elnyer-
ni a maximális 40 milliós támogatást, 
mintegy 60 milliót kell majd biztosíta-
ni az önkormányzat kiadási költségve-
téséből a beruházáshoz.

Újra pályázik 
Vác a Rádi út 

felújítására

Az alpolgármester kiállt a 
pedagógussztrájk mellett

Zéró tolerancia az 
antiszemitizmussal szemben

Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a Váci 
Zsidó Hitközség elnökét eszközként kí-
vánja használni a Fidesz-KDNP egy aljas 
antiszemita politikai kampányban. Kez-
deményeztük az elnöknél, hogy megis-
merje a tényeket – választ ez idáig nem 
kaptunk.

A váci Fideszhez és Rétvári Bencé-
hez több szálon kapcsolódó, lényegében 
kampánykiadvány Vác Online, majd a 
Fideszhez közeli médiumok előszedték 
két képviselő csaknem egy évtizeddel ez-
előtti facebook posztjait. Azok jelentős 

részét félremagyarázva azt állítják, hogy 
náci képviselők vannak az önkormányza-
ti testületben.

A karaktergyilkossági kísérlethez il-
lusztrációként használják azt a képet, 
amely Fehér Zsoltot egy rohamsisakban 
mutatja, azt sugallva ezzel, hogy ő náci 
süvegben fényképezkedett. A képviselő 
a valóságban a Magyar Honvédség 1970-
ben rendszeresített acélsisakjában mu-
tatkozik, amelynek így semmi köze nem 
lehet a náci időkhöz. Mint ahogy a pro-
pagandájukban felhasznált turulmadaras 

trikós képnek sincs köze a náci biroda-
lomhoz. Ezeket a hamisan beállított jel-
képeket mossák össze a Fideszhez közeli 
médiumok Tótváradi-Nagy Bence vél-
hetően tíz évvel ezelőtti posztjával, ame-
lyért azóta nyilvánosan bocsánatot kért.

A Váci Zsidó Hitközség elnöke sem-
milyen olyan nyilatkozatról, cselekedetről, 
rendezvényről nem tudhat, amely bármi-
lyen módon kapcsolatba hozható lenne a 
váci önkormányzattal és az antiszemitiz-
mussal. Az a vád, hogy nácik vannak a tes-
tületben semmivel nem igazolható. Ezzel 
szemben a váci önkormányzat többször 
egyértelművé tette: zéró toleranciát képvi-
sel  az antiszemitizmus és a holokausztta-
gadás bármely formája kapcsán.
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A legutóbbi cikkünket a SAMSUNG gyár 
lehetséges hatásairól ott hagytuk abba, 
hogy a vízművek déli bázisának a kútjai-
ból és az új kiegészítő felszíni vízkivételi 
egységből 21 000 m3 fog áramlani naponta 
a gyárba. Ez úgy szemléletes, hogy a váci 
uszoda 33 méteres medencéje közel 1000 
m3 vizet tartalmaz. Vagyis 21 medencét 
lehetne vele naponta megtölteni. Na de 
mi történik azzal a sok vízzel? Kérdezhet-
nénk, mert az nem ok nélkül jut el oda. 

Persze, ha legalább annyit tudnánk, 
hogy pontosan mit gyártanak ott, akkor 
vissza lehetne vezetni belőle a technológi-
át. Valószínűleg ezért mondják azt, hogy 
titkos és így mindenki csak találgat, és 
mivel különleges gazdasági övezet, ezért 
az érintett településeknek nincs is bele-
szólása abba, hogy mi épül ott és milyen 
környezeti hatásai lesznek. Ha az ember 
a közösségi médiumokat figyeli, meg-
tudhatta a kétségbeesett helyiektől, hogy 
ismét erdőt vágnak ki és még tovább nö-
vekedik a gyár.

Az viszont biztos, hogy a majdani 
21000 m3/nap mennyiségű víz átmegy egy  
technológián   és   egy   részéből  szeny-
nyvíz képződik. Annyi ismert, a DMRV 
Zrt. által adott nyilatkozatokból, hogy a 
technológiában részt vevő szennyezett víz 
a gyáron belül előtisztítón megy át és úgy 
hagyja el a gyárat. Valószínű ennek két 
oka is van. Egyrészt, hogy a szennyvízből 
az értékes anyagokat visszanyerjék és újra 
hasznosítsák, másrészt, hogy a szennyvíz-
tisztítóba olyan kondíciókkal rendelkező 
víz érkezzen, amit az képes megtisztíta-
ni. A tájékoztatások alapján a tisztítandó 
szennyvíznek nincs (és a tervek szerint 
nem is lesz) nehézfém, vagy toxikus anyag 
tartalma, szerves oldószer tartalma vi-
szont igen, mely nem okoz gondot a tech-
nológiának.

Hogy miért fontos nekünk váciaknak, 
hogy milyen a gyárat elhagyó szennyvíz 
minősége? Mert a gyár szennyvizét jelen-
leg is a váci szennyvíztelepen tisztítják, 
és majdan az új telep is a jelenlegi mellé 
fog épülni a kerékpárút és az ipari terü-
let közé, ahol most elvadult növényzet 

építési hulladékkal tarkítva található. A 
szennyvíztelep továbbfejlesztése ide lett 
kijelölve. A folyamatot csak felgyorsította 
az új helyzet. Az új telepnek jelenleg zaj-
lik a tervezése, az engedélyezési anyagok 
elkészítése.

Az önkormányzat időben lépett, kez-
deményezte a hatóságoknál, hogy be-
leszólhasson, minthogy az új telep váci 
területen épül és a város lakói életterének 
részévé fog válni. A Pest Megyei Kor-
mányhivatal viszont nem így gondolta. 
Véleményük szerint (és ezt határozatba 
foglalták) az új szennyvíztisztító telep és 
a kapcsolódó szennyvíz távvezeték létesí-
tésének jelentős környezeti hatása nincs, 
környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolyta-
tása nem szükséges. Pedig az ember azt 
gondolná, hogy már csupán az, hogy a 
Dunába a folyamatosan beáramló tisztí-
tott víz mennyisége az eddiginél többszö-
rösére nő, már az befolyásolhatja a Duna 
menti ökoszisztémát, ami számos védett 
természeti egységet foglal magában. Ez-
zel a határozattal gyakorlatilag az önkor-
mányzatnak nincs beleszólása abba, hogy 
itt mi épül és milyen hatása lesz a termé-
szetre. 

Jelenleg úgy tűnik a lakossági fórum-
ból és a nyilatkozatokból, hogy egyedül 
a DMRV Zrt, szakembereire számíthat 
a város, akik, ahogy eddig, úgy ezúttal is 
fontosnak tartják az új telep kialakítását 
úgy, hogy az továbbra is megfeleljen az 
előírásoknak és a környezeti elvárásoknak.

Ezért fektetnek nagy hangsúlyt arra, 
hogy a gödi gyárat elhagyó előtisztított 
szennyvíz minőségét folyamatosan mér-
jék, és annak alapján, ha az ottani előtisztí-
tó működésében problémák lépnének fel, 
nem a megfelelő tisztítottságú víz folyna 
felénk, akkor akár le is állíthatják a víz 
átvételét. A tervek szerint az előtisztító 
meghibásodása esetén a gyáron belül is lé-
tesítenek olyan tárolót, ahol a hiba elhárí-
tásáig a vizet tárolni lehet. A jelenlegi és az 
új szennyvíztelepen is vannak egyébként 
olyan kapacitások, amik a meghibásodás 
elhárításáig a vizet tárolni tudják, és nem 
szennyezik vele a környezetet.

A gyárból a szennyvíz útjának a tervei 
nagy felháborodást váltottak ki a lakóte-
rületek érintése miatt (Mert mi lesz, ha el-
törik és a talajukat kezdi szennyezni a tisz-
títatlan szennyvíz?). Itt elsősorban a gödi 
neveleki és sződligeti lakóterületek érin-
tettsége miatt az országgyűlési képviselő 
kérésére áttervezték a vezeték nyomvona-
lát, melynek következtében úgy megy ki 
a 2/A út mentére, hogy lakóövezeteket 
nem érint, és Vácra a Gödöllői út felől ér-
kezik. (Václigeten sem kerül átvezetésre) 
Az új nyomvonalat még nem engedélyez-
ték, de reméljük a következő részben már 
közzé tudjuk azt tenni.

A DMRV tájékoztatása alapján már je-
lenleg is érkezik szennyvíz a gödi gyárból, 
közel 1000 m3/nap mennyiségben, amit 
a telep gond nélkül tisztít, tekintettel a 
kiépített kapacitására, mely még további 
3000, összesen 4000 m3/nap ipari szeny-
nyvízzel terhelhető. Ez az új telep bein-
dulása után még 7000 m3/nap mennyi-
séggel fog bővülni, aminek tisztítását az 
új telep kapacitása el tudja látni. Persze, 
ha a cikk elején még emlékezünk a 21000 
m3/nap víz betáplálásra, és összeadjuk a 
szennyvíztisztítóba érkező 11000 m3/nap 
mennyiséget, akkor felmerül a kérdés, 
hogy mi lesz a maradék 10000 m3/nap 
vízmennyiséggel, ami nem indul vissza a 
szennyvíztelepre?

Mivel a technológia nem ismert, csu-
pán találgatni lehet, hogy ez a 10 úszó-
medence nagyságú vízmennyiség naponta 
elpárolog a technológiai víz hűtésével. In-
nen már csak az a kérdés, hogy miközben 
párolog, mennyi szennyezőanyagot tartal-
maz? Mert ez nagy mennyiségű vízpárát 
jelent, ami a szél és a hőmérséklet hatására 
le fog csapódni a környéken. Ha a szél 
északról fúj, akkor Dunakeszi felé, ha meg 
délről, akkor Sződliget felé fog kicsapód-
ni. De azt nem lehet tudni, hogy a hűtő-
víz a technológia során mivel és mennyire 
szennyeződhet. Ha csak határérték alatti 
szennyezőanyagot tartalmaz, akkor is 
összeadódik a gyár körül, miközben nap 
mint nap újabb és újabb adag csapódik ki 
a környékre. Hogy ez az emissziós hatás 
veszélyeztetheti városunk légterét, azt a 
rendelkezésre álló információkból nem le-
het megmondani, de ha a városnak fontos 
a lakóinak egészsége, kezdeményezni kell 
a technológia és az azzal járó környezeti 
hatások megismerését.

Mert utódainkat nem az fogja érdekel-
ni, hogy volt-e jogi lehetőségünk, hanem 
az, hogy megtettünk-e mindent az egész-
séges környezet megőrzése érdekében.

Következő számunkban a Toperini 
ipari parkba tervezett beruházásokról sze-
retnék írni, ami már szintén kiemelt ipari 
terület. 

Bíró György

A gödi akkumulátorgyár 
Vácot érintő kérdései
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Még júniusban adta elvi hozzájárulását a 
város testülete ahhoz, hogy ismét egy in-
tézménnyé olvadjon össze a Váci Család- 
és Gyermekjóléti Központ és a Szociális 
Szolgáltatások Háza. A végső döntés egy 
határozattal azonban csak júliusban szüle-
tett meg, így innentől a szolgáltatásokat a 
központ végzi.

A változással kapcsolatban kerestük 
meg az intézmény vezetőjét, Járja Andre-
át, aki úgy látja, hogy a szervezeti átala-
kítás pozitív hatásokat hozott. Ezek közé 
sorolta többek között, hogy lehetővé vált 
a két intézményben dolgozók, de azonos 
feladatokat végző szakmai munkatársak 
tevékenységének kiegyensúlyozott és 
hatékony megszervezése, a párhuzamos 
munkafolyamatok, duplikációs munkakö-
rök megszüntetése. Az integráció hozzá-
járult a pénzügyi-gazdasági feladatok egy-
szerűsödéséhez és átláthatóságához.

„A beolvadás által a megnövekedett létszám 
lehetővé teszi a szakmai helyettesítéseket, mivel 
a szociális területen egyre nehezebb a szakem-
berek pótlása – az intézmény integrált jellegéből 
adódóan - a különböző szakmai egységek között 
az átjárhatóság biztosítottá vált a szakemberek-
nek” – mondta. „Az intézmények átalakítása 
a hatékonyság és gazdaságosság növelését célozta 
meg a jelenlegi és jövőbeni feladatok folyamatos és 
teljes körű ellátásával” – hangsúlyozta. 

Kiemelte azt is, hogy folyamatosan 
figyelmet fordítanak a szolgáltatások fej-
lesztésére, melyek az ellátottaknak nyúj-
tanak komplex segítséget. Ezért január 
1-től bevezetésre került a családterápiás 
szolgáltatás is.  

„A szolgáltatást indokolttá teszi, hogy az 
intézményünkhöz nagy számban fordulnak 
konfliktussal terhelt családok, hogy hathatós 
segítséget kapjanak egészséges működésük hely-
reállításához. A családterápiás szemlélet alapja, 
hogy rendszerben tekintünk a családra. Az egyes 
tagok működése befolyásolja az egész rendszert, 
ugyanakkor a rendszerben fellépő problémák 
rosszul hatnak az egyes tagokra is. Ha az egész 
rendszert kezeljük, tehát magát a családot, az 
gyakran megoldja, de legalábbis sokat segít az 
egyéni problémákon. Ahol a gyermek áll a fó-
kuszban, ott nem lehet kikerülni a családot, 
hiszen a gyermek csupán tünethordozója a saját 
rendszerének, a családjának. A rendszerszemlé-
letű megközelítés a családot tekinti a problémák 
keletkezésének és a terápiás beavatkozás egysé-
gének. A terápia fókuszában a család, annak 
alrendszerei illetve az egyén szignifikáns családi 
kapcsolatai állnak” – fejtette ki az igazgató.

Végezetül egy számukra fontos prog-
ramra hívta fel a figyelmet: február 18-án 
kerül megrendezésre az éves gyermekvé-
delmi jelzőrendszeri tanácskozás "Több 
szem többet lát" címmel.

Két díjat is nyert 2021-ben a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ. November végén az 
”Év Felelős Foglalkoztatója” ezüst fokozatú elismerésben részesült az OFA Országos Fog-
lalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamarával és további közreműködőkkel közösen szervezett pályázatán. December 
közepén pedig a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség által megrendezett „Legjobb Női 
Munkahely – 2020″ című pályázaton a 250 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató 
munkahelyek kategóriájában végeztek az első helyen.

Emellett tavaly az intézmény egy nagy összegű pályázaton elnyert pénzkeretből egy gépjár-
művet tudott vásárolni.

Kilencvenedik születésnapja alkal-
mából köszöntötte otthonában Oly 
Tibornét, Franciska nénit Kiss Zsolt 
alpolgármester és Hegyvári Ágnes, 
a Polgármesteri Hivatal munkatársa, 
akik átadták a miniszterelnöki üdvöz-
lő dokumentumot, illetve városunk 
díszoklevelét és ajándékát.

Franciska néni szinte teljes életét 
városunkban élte. Több évtizeden át 
dolgozott a helyi Városgazdálkodás-

nál, ahonnan 1987-ben ment nyug-
díjba. Az ötvenes évek legelejétől 
majdnem 67 évig élt boldog házas-
ságban a négy éve elhunyt férjével. 
Két gyermekük – egy-egy leány és fiú 
– született, akik három-három uno-
kával örvendeztették meg. Ma már öt 
dédunoka is bearanyozza Franciska 
néni életét.

Mint megtudtuk, munkája révén is 
sokat foglalkozott emberekkel, leg-
fontosabbnak a türelmet, a másokkal 
történő jó kapcsolatokat tartja. Min-
dig az empatikus, idegeskedésmentes 
életvitel volt meghatározó a számára. 
Manapság is az egészséges életmódot, 
a hasznos elfoglaltságokat tartja szem 
előtt, aktívan tölti mindennapjait.

Önkormányzatunk ezúton is még 
sok, családja körében egészségben és 
boldogságban eltöltött esztendőt kí-
ván Franciska néninek.

Szeretettel 
köszöntjük a 
szépkorú Oly 

Tibornét

Pozitív hatásai voltak a 
két szociális intézmény 

összeolvadásának
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A váci Madách Imre Művelődési 
Központ 1976-tól működik jelen-
legi helyén. Míg korábban a város 
egyik közintézménye volt, addig 
január 1-től már, mint nonprofit 
kft-ként működik tovább. Eddigi 
vezetőjét Laczi Saroltát december-
ben nagy többséggel választotta 
meg a testület a cég ügyvezetőjé-
nek. A régi-új vezető szerint az át-
állásból semmit sem fognak érezni 
a hozzájuk érkezők.

- Január 1-től már nonprofit kft-ként 
működik a Madách Imre Művelődési Köz-
pont. Miért született meg az a döntés, hogy 
ilyen formában működjön tovább az intéz-
mény?

- Az elmúlt években már sokszor 
felvetődött annak gondolata, hogy a 
művelődési központot egy gazdasá-
gi társaság működtesse. Ennek oka 
a rugalmasabb és hatékonyabb gaz-

dálkodás, a kor kihívásaira jobban és 
gyorsabban reagáló szervezeti forma 
kialakítása. Több olyan pályázati le-
hetőség is adódik évente, ahol költ-
ségvetési szervek nem pályázhatnak, 
csak gazdasági társaságok. Remé-
nyeink szerint ezek a források most 
megnyílhatnak előttünk is. Országos 
szinten ma már gyakoribb ez a forma 
a kulturális intézmények működteté-
sére.

- Milyen változásokat hozhat az átala-
kulás?

A fent említett változások lehetnek 
dominánsak, azonban a szakmai mun-
ka lényegében változatlan. Ugyanúgy 
szeretnénk lehetőséget adni közös-
ségeinknek az intézmény használatá-
hoz. Az éves programtervet az eddig 
kialakított és bevált struktúra mentén 
terveztük meg idén is. Nyilván sok 
függ az önkormányzat éves támoga-
tási összegétől, de arra kaptunk ígére-

Közintézményből 
nonprofit kft-vé alakult a 

művelődési központ
A szakmai munka azonban lényegében változatlan

tet, hogy ez a keret sem változik. 
- Érzékelhetnek az átalakulás után 

bármit is a nézők, látogatók, klubok?
Az első pár héten vagyunk túl, ami 

lényegében az új szervezet dokumen-
tumainak elkészítésével telt. Nekünk 
is egy tanuló időszak lesz ez az év, a 
zárása ad majd okot összegezni és ér-
tékelni. A nézőket továbbra is várjuk 
tartalmas szórakoztató programjaink-
ra, szolgáltatásaink igénybe vehetőek 
továbbra is változatlan formában. A 
klubok, szakkörök vezetőivel egyez-
tettük az éves tervet, valamennyi 
közösség folytatja a munkát az intéz-
ményben. Az igénybevétel díjazásá-
nak mértékét az árak jelentős emel-
kedése miatt nekünk is minimálisan 
növelnünk kellett, de ezt is úgy tettük 
meg, hogy figyelembe vettük a cso-
portok jellegét, működésének feltéte-
leit. Minden csoportvezetővel sikerült 
konszenzusra jutnunk, így továbbra is 
számíthatunk egymásra.

Nagyon reméljük, hogy a járvány-
helyzet javulni fog az elkövetkező hó-
napokban és a mögöttünk álló rend-
kívüli nehézségeket magunk mögött 
hagyva egy sikeres, feltöltődéssel és 
kulturális élményekkel teli évet élhe-
tünk meg közösen az intézmény fa-
lain belül. 

Furucz Anita

A művelődési 
központ aktuális 

programjai
Február 10-én jön a DUMA-
SZÍNHÁZ, BENK DÉNES-
SEL ÉS CSENKI ATTILÁ-
VAL. Február 11-én színházi 
bemutató: NEJEM A NETEN. 
Február 12-én a zenés-táncos 
sorozatban a PANORÁMA 
EGYÜTTES várja a rock and 
roll ritmus kedvelőit. Február 
13-án FARSANGI CSALÁDI 
DÉLELŐTT kézműves fog-
lalkozásokkal, táncházzal, ahol 
vendégünk lesz a PANNO-
NIA ALLSTARS SKA OR- 
CHESTRA. Február 21-én jön 
ismét PÁL FERI ATYA, aki a 
lelki egyensúly visszaszerzéséről 
beszél és izgalmasnak ígérke-
zik február 27-én a MÚVILÁV 
(majdnem, mint a filmeken) 
zenés vendégjáték TROKÁN 
NÓRÁVAL ÉS KLEM VIK-
TORRAL. 
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VÁC MEGÚJÚL 
Két év eredményei képekben 1. rész

A lakókkal közösen elkészült a Horgásztói utca burkolata Újraaszfaltoztuk a Budapesti főút egy szakaszát

Zebrákat alakítottunk ki a Kosdi úti körforgalomnál Támogatásunkkal megnyílt a Váci Víziturisztikai Megállóhely

Visszaadtuk az Elefántos Házat a kultúrának Felújítottuk a Zöld ház tetőszerkezetét és homlokzatát



 Felújítottuk a Vám utcai óvoda  konyháját Épül az új bölcsőde

Átadtuk a pumpapályát Megújult a művelődési központ teteje

Újabb munkaeszközöket szereztünk be Átadtuk Vác első kutyafuttatóját

Sorra újítjuk fel játszótereinketÚj Dacia Dustert vásároltunk a Közterület-felügyeletnek
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Január 19-én este fórumra várta a Du-
na-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. (DTkH) Vác lakosságát, hogy 
tájékoztatást adjanak a február 1-jén élet-
be lépő változásokról. A november 1-jei 
szolgáltató váltás több problémát is szült, 
ennek ellenére csak kevesen vettek részt 
az eseményen.

Feigli Ferenc igazgató nyomatékosan 
kérte, hogy ha bárki bármilyen problémát 
észlel a közszolgáltatással kapcsolatban, 
az minden esetben a DTkH ügyfélszolgá-
latával vegye fel a kapcsolatot.

Az elmúlt hónapok problémáival kap-
csolatban elmondta: a Covid és az átállás 
miatt voltak csúszások a szemétszállítás-

ban, de ezeket igyekeztek minél gyorsab-
ban orvosolni.

Sok kérdést szült, hogy milyen zsákba 
lehet tenni januártól a szelektív hulladékot. 
Mint elhangzott bármilyen színű zsákba 
lehet tenni, ami némileg áttetsző, mivel 
városunkban nagyon szépen, tisztán gyűj-
ti a lakosság az ilyen típusú szemetet. Így 
használható az a gyűjtőzsák is, amelybe a 
kommunális hulladékot is teszik.

A zöld zsák osztása április 1-től kezdő-
dik majd, ebbe a folyamatba be kívánják 
vonni az önkormányzatot is úgy, hogy a 
lakosok egyben vehessék át az egész évre 
tervezett gyűjtési alkalmak zsákjait (2 db/
alkalom) ingyenesen.

Fórum a szemétszállításról: 
sok kérdés merült fel

A DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási 
területéhez tartozó települések lakosai 
számára 2022. február 1. napjától a váci 
hulladékudvar Vác (Deákvári fasor 2.) az 
alábbi nyitva-tartással üzemel:

hétfő: 8 - 12, kedd: 14 - 18, 
szerda: 8 - 12, csütörtök: 14 - 18, 
péntek: 8 - 12, szombat: 10 - 14

A hulladékudvarokban a háztartások-
ban keletkező szelektíven gyűjtött hulla-
dékok átvételét munkatársaink abban az 
esetben tudják teljesíteni, amennyiben a 
behozni kívánt hulladék megfelelően szét-
válogatásra került.

FONTOS! A hulladékudvar igény-
bevétele minden olyan lakos számára 
térítésmentes, aki felmutatja az DTkH 
Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez 
tartozó településre vonatkozó lakcímkár-
tyáját, a hulladékszállítási számláját (ve-
vőazonosító igazolására) és a befizetést 
igazoló bizonylatot (csekk, átutalási meg-
bízás).

Fenti dokumentumok bemutatása a 
hulladék elhelyezésének kötelező admi-
nisztrációjához szükséges, annak hiányá-
ban a hulladékot nem áll módunkban 
átvenni!

A hulladékudvarokba az alábbiak alap-
ján kerülnek átvételre a hulladéktípusok, 
melyek betartását kiemelten kérjük.

Egyéb csomagolási hulladék 
(műanyag, papír, fém, tetra-pak, kar-
ton): szennyeződés mentes papír csoma-
golási hulladék, háztartási felhasználásból 
keletkező szennyeződés mentes újságpa-
pír, papírhulladék, kartondoboz, szeny-
nyeződés mentes műanyag csomagolási 
hulladék (pl.: műanyag fólia, PET palack), 
szennyeződés mentes italos karton doboz 
(pl.: tejes doboz, gyümölcsleves doboz) 
szennyeződés mentes csomagolási fém 
hulladék (pl.: sörös doboz, konzerves do-

bozok). Nincs mennyiségi korlát.
Zöldhulladék: parkok, kertek hulladé-

ka (falevél, elpusztult növények maradvá-
nya gyomok, fűkaszálék, nyesedékek, galy-
lyak, ágak, konyhai előkészítés hulladékai). 
Leadható mennyiség max. 1 m³/év/
ingatlan. 

Inert hulladék: lakóépület karbantar-
tásából származó szennyeződés mentes 
beton, égetett agyag tégla, cserép, kerámia 
hulladék és ezek keveréke, mely egyéb 
hulladékkal nem szennyezett. Leadható 
mennyiség max. 1 m³/év/ingatlan.

Lomhulladék: háztartások-
ból származó veszélyes hulladékot nem 
tartalmazó hulladékká váló háztartási esz-
közök, berendezések, tárgyak (pl.: bútor-
félék, textilruhafélék). Leadható meny-
nyiség max. 1 m³/év/ingatlan

Kis- és nagy elektronikai hulladék: 
ép, összeszerelt (pl.: híradástechnikai be-
rendezések, háztartási kisgépek, számító-
gépek, mobiltelefonok, televíziók, hűtő, 
mosó, mosogató, szárító gép. Leadható 
mennyiség maximum 200 kg/év/ingatlan. 

Személyautó gumiabroncs: maxi-
mum 4 db/év/ingatlan.

Üveg csomagolási hulladék: kizáró-
lag öblös üveg, csomagolási hulladék (pl.: 
italos üveg, befőttes üveg) Nincs meny-
nyiségi korlát. 

DTkH Nonprofit Kft.

Fontos változás lesz, hogy várhatóan 
februárban megnyílik a lakossági hulla-
dékudvar, ahová a lomok egy részét le-
adhatja az, aki bemutatja a negyedévre 
befizetett csekkjét. Ezzel párhuzamosan 
eltűnnek majd Vác közterületeiről a sze-
lektív gyűjtők. Veszélyes hulladék gyűjtést 
tervez az önkormányzat 2022-ben, mivel 
ilyen szemét nem adható le a hulladékud-
varban.

Varga Katalin a cég ügyfélszolgálatá-
nak vezetője kérte a váci lakosoktól, hogy 
minden panaszt, észrevételt a DTkH ügy-
félszolgálatán keresztül tegyenek meg. 
Mint elhangzott: november óta csökkent 
a panaszok száma. Felhívta a figyelmet, 
hogy a DTkH honlapján (www.dtkh.
hu) minden járatkimaradást igyekeznek 
időben feltüntetni, ezért kérte, hogy ezt 
kövesse a lakosság. Hamarosan azonban 
elindul a szolgáltató Facebook oldala is, 
amelyen szintén friss információkat kö-
zölnek majd.

Sok kérdéssel készültek a fórumon 
megjelentek. Elhangzott az is, hogy to-
vábbra is elszállítják annak a szelektív sze-
metét is, aki sárga vagy kék kukába gyűjti. 
Fontos kérdés volt a lomtalanítás problé-
mája. Mint kiderült januártól egész évben 
lehet kérni a házhoz menő lomtalanítást 
egy alkalommal, ezt a szolgáltató ügyfél-
szolgálatán kell jelezni.

Tájékoztató a váci hulladékudvar 
megnyitásáról



Amikor Mária Terézia 1764 nyarán Vácon 
időzött, távozása előtt Budára is ellátoga-
tott. A folyó jobb partján kívánt közle-
kedni, s a Dunán átkelésekor találkozunk 
ennek a különös közlekedési eszköznek az 
említésével. Repülőhíd – milyen érdekes 
szóösszetétel, s ha tudjuk is, hogy a vízi át-
kelés eszköze, kevesen ismerik működését. 
A korábbi évszázadokban általában hajó-
híd vagy rév állt az átkelők szolgálatában a 
folyókon. A pusztán emberi erővel kezel-
hető rév, komp nagy kockázatot jelentett 
a széles, erős sodrású vizeken, a hajóhidak 
pedig – mivel egymás mellé erősített ha-
jótestek fölött vezetett át a járófelületet – 
elzárták a folyami hajók útvonalát, emiatt 
állandó nyitást-zárást igényeltek. Fenntar-
tásuk költségeit növelte sérülékenységük is. 

A repülőhíd ezen tapasztalatok alapján 
kialakított jármű volt, tulajdonképpen egy 
kettős hajótestre épített árbocos komp, 
melyet lehorgonyoztak a folyó közepén, és 
hosszú kötélre eresztve inga módján köz-
lekedett a két part között. A folyó sodrása 
és a kormánylapátok segítségével vitte az 
egyik partról a másikra az utasokat. A rög-
zítő kötelet vagy láncot több kisebb hajó-
test tartotta a víz felszínén, hogy a víz alatt 
ne történjék vele semmi bonyodalom. A 
kormányos az áramlathoz megfelelő szög-
be állította a kompot, és a víz sodrása tolta 
át a járművet a partokon megépített feljáró 
cölöphidak között. 

Barkóczy Ferenc esztergomi érsek 

1762-ben indított ilyen átkelőt városa és 
Párkány között. Karcsú Arzén ferences 
szerzetes, váci helytörténetíró szerint azt 
a járművet kérte kölcsön Migazzi püspök 
Mária Terézia látogatása idejére, azt úsztat-
ták le a Dunán, hogy szolgálatot tegyen Vá-
con. Bár erről helyi ábrázolást,  dokumen-
tumot egyelőre nem ismerünk, de később 
rendszeresen működhetett városunkban 
ilyen eszköz. Tragor Ignác említi az 1775 
februárjában pusztító jeges áradásról írva, 

Volt egyszer egy váci…
REPÜLŐHÍD

hogy annak áldozata lett a repülőhíd is.
 A repülőhíd csak szezonálisan 

működhetett, tavasszal és ősszel ki- és 
bekötötték. Általában 3 évente cserélni kel-
lett a hajóelemeket, folytonosan megújítani 
a köteleket, láncokat, a kikötőhelyet. A 
városok fejlődésével, az átmenő forgalom 
növekedésével korszerűsített hajóhidak, 
vagy épített hidak vették át a repülőhidak 
szerepét, ám a kisebb forgalmú folyóá-
gakon még működtek tovább. Az utolsó 
magyarországi repülőhidat egy, az 1910-
es évek   elejéről,   Tahiból   származó      
képeslapon láthatjuk.

Zomborka Márta

Repülőhíd Pozsonynál 1787

Binder János Fülöp: 
A pest-budai repülőhíd 1735
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Váci tabló: Kelecsényi Ágnes 
a turisztikai marketingről 

Korábban Magyarország tartozott hozzá, most Vác a feladata 
Hogyan kell egy várost eladni? 
Hogyan alakítható egy település 
piacképesebbé? Milyenek a város 
idegenforgalmi perspektívái? Mi-
ért jó a városnak, ha többen lá-
togatják? Ezekkel a kérdésekkel 
indultam az interjúra Kelecsényi 
Ágneshez, aki január óta vezeti a 
Vác és Környéke Nonprofit TDM 
kft-t. Amire nem számítottam, 
hogy mire végigrohanunk szak-
mai életútja fontosabb állomásain, 
szinte minden kérdésemre meg-
kapom a Vácra érvényes választ.

A német az orosz és az angol nyelv 
magas szintű ismerete bizonyára ko-
moly szerepet játszott abban, hogy 
a Külkereskedelmi Főiskoláról a 
Hyatt szállodalánchoz hívták, ahova 
a GYES után már a gasztronómia 
napok szervezésével bízták meg. Ma-
gyar napokat rendezett a szállodalán-
con belül Chicagóban, Stockholm-
ban, Luzernben, és persze nálunk is 
voltak nemzeti napok, azok előkészí-
tésében is részt vett. Csak azért ér-
demes ezt említeni, mert A-tól Z-ig 
mindenért felel egy-egy ilyen prog-
ram irányítója, vagyis a dekorációtól 
a promóción át a menüig mindenre 
neki kellet figyelnie. 

Egy nagyságrenddel nagyobb ki-
hívás volt a Hotel Hélia bevezetése 
a magyar turizmus kínálatába, pláne 
’89-ben, ’90-ben, mert se a rendszer-
váltás, se az akkor még részben zajló 

öbölháború nem igazán kedvezett az 
idegenforgalomnak. Hamar rájöttek, 
csak akkor dolgozhatják le az indu-
lásból, és a külső körülmények miatt 
felhalmozott hátrányt, ha a szálloda 
valamilyen különleges marketing öt-
lettel rukkol ki. Kitalálták, a Hélia 
Szállóban legyen a Magyar Olimpiai 
Bajnokok Klubja, és a klubtagok, éle-
tük végéig ingyen, szabadon használ-
hassák a szálloda wellness központját. 
Akkor még kevés ilyen színvonalas 
wellness részleg volt Budapesten, és 

talán az olimpikonok miatt, vagy ki 
tudja, de a wellness sznobizmus egyik 
kiemelt helye lett a Hélia. Hírességek 
hozták a partnereiket, üzletembe-
reket, akik aztán hozták a hotelbe a 
konferenciákat. A lényeg: egy bra-
vúros marketing ötlet feltornászta, 
a szokásosnál sokkal gyorsabban, és 
sokkal magasabbra, a szálloda marke-
ting értékét. Nagyon hamar a Hélia 
lett a MOB hivatalos szállodája, és 
így például Juan Antonio Samaranch 
is itt szállt meg, amikor Budapesten 
járt. (Egy jó marketing ötlet rengeteg pénzt 
kivált – jegyzi meg Kelecsényi Ágnes, 
csak hogy értsem, miről is beszél. Il-
letve még hozzátette: A turizmus ága-
zatközi ágazat. Csak a Hélia példáján ke-
resztül: a wellness kampánytól magasabb 
lett a szobakihasználtság, párhuzamosan 
a konferenciák is növelték a bevételt.) 

Váratlan fordulattal, áthívták az 
Országos Idegenforgalmi Hivatal 
marketing igazgatójának, mert ko-
rábbi főnöke, még a Hyatt-ből, lett 
a hivatal vezetője. Már megnyíltak a 
határok, és meg kellett alkotni Ma-
gyarország turisztikai arculatát. Talán 
van, aki emlékszik az olvasók közül 
a szlogenre: Európa rejtett kincse… 
Ez volt az első ilyen országimázs 
kampány itthon. A magas poszto-
kon nagy a turbulencia, a főnöke el-
ment, ő se akart maradni… szeren-
csére visszahívták a Hélia Szállóba, 
a Finn-magyar Részvénytársasághoz, 
de már vezérigazgató-helyettesnek. 
Az csodás öt év volt, - teszi hozzá Ág-
nes, amíg a főnöke feljebb nem lé-
pett, és akkor ő is inkább váltott… 
Kis kerülő után hívta a Magyar Turiz-
mus ZRT vezérigazgatója marketing 
igazgatónak. Az volt életem legcsodásabb 
öt esztendeje – és ez egybeesett az uniós 
csatlakozással, vagyis azt kellett kitalál-
niuk, hogy miként kovácsolható előny az 
idegenforgalomban az uniós csatlakozásból. 
A szlogen talán kevésbé cseng isme-
rősen sokaknak, de hiszen ez a mon-
dat külföldre szólt, és arra volt hiva-
tott, hogy minél több európai polgár 
kerekedjen fel és látogasson meg 
minket: One of  Us – egy közülünk. An-
nak idején egy magyar lány nyerte az 
uniós szépségversenyt, az ő portréja 
mellett szerepelt, többnyire a repte-
reken elhelyezett posztereken az Egy 
közülünk mondat. Azért a reptereken, 
hogy azok lássák, akik szívesen utaznak. 
Abban a szellemben dolgozhattunk, hogy a 
kormány értette az idegenforgalmi szakem-
berek érveit: a turista mindent csinál: vesz 
benzint, jár étterembe, üzletel, konferenciát 
szervez, koncertre megy és él, bevásárol, és, 
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Kergessük el közösen a telet
A Dunakanyar Szíve Egyesül-
et a művelődési központ keretei-
ben működő Sajdik Gyűjtemény 
közösen farsangi forgatagot szervez 
február (25-én) és 26-án Vácott. A 
hagyományteremtő célzattal megvaló-

suló esemény támogatója Vác Város 
Önkormányzata, valamint német 
testvérvárosunk, Donaueschingen 
(képünkön), ahol nagy tradíciója van 
ennek az ünnepkörnek. A szombati 
jelmezes felvonulásra várnak kicsiket 
és nagyokat óvodásokat, iskolásokat és 
mindenkit, aki szeretné már elűzni a tel-
et. Várják a legötletesebb jelmezes cso-
portot- gyermeket és felnőttet-akiket 

értékes ajándékkal díjaznak. Emellett 
fánksütőversenyre is hívják a helyieket 
és, hogy a lekvár se hiányozzon, keresik 
Vác legfinomabb hagyományos és kül-
önleges házi lekvárját is. A helyszínen 
is készül majd fánk, amelyet bárki 

megkóstolhat egy jó pohár forraltbor, 
vagy tea mellett. A jó hangulatról a 
Váczi Néptáncegyüttes gondoskodik. 
A Curiában kézműves foglalkozás a 
Sajdik múzeumban pedig Aranyalma 
koncertet tartanak a gyerekeknek. A ré-
szletes program az egyesület Facebook 
oldalán lesz látható

Minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
rendezvényre!

ha jók a benyomásai. Hírét viszi az ország-
nak: itt akár befektetni is érdemes – fűzi 
hozzá Kelecsényi Ágnes. Nagyjából 
itt esett le tantusz nekem, de hiszen 
végig Vácról beszélünk, csak adaptál-
ni kell a több évtizedes tapasztalatot. 
A modell, ahogy bevált országra szabva, 
ugyanúgy alkalmazható városra is – teszi 
egyértelművé a kapcsolatot a frissen 
kinevezett ügyvezető. 

A Turizmus ZRT-nél tisztában vol-
tak azzal, hogy a belföldi turizmus 
legalább olyan fontos, mint a nemzet-
közi idegenforgalom. Ezért születtek a 
tematikus évek, a gasztronómia éve, a 
természetjárás éve, a borászat éve…, 
és az is közismert volt, ha a helyiek 
nem járnak vendéglőkbe, akkor nem 
tartható fenn magas színvonalon az 
ágazat. Vagyis valahogy segíteni kel-
lene az éttermeknek – gondolták, és 
ekkor született meg a Torkos csütörtök 
projekt, amire az idősebbek biztosan 
emlékeznek. (A néprajzos tudás is kel-
lett hozzá, mert a néphagyomány sze-
rint a Torkos csütörtök a böjt előtti 
utolsó nagy zabálás.) 15 évig futott a 
program, az első évben még csak hat-
vanan vettek részt benne, de a kisvár-
dai étteremtől a Gundelig ért a kínálat, 
a csúcson azonban már tízszer annyian 
vettek benne részt. Ágnes erre a mar-
keting kampányra különösen büszke, 
mert bizonyára sok munkája volt ben-
ne, de a siker mindenért kárpótolta.

Ahogy említettem: a magasabb 
posztokon sokszor kiszámíthatatlan 
a turbulencia, ilyen oka is volt annak, 
hogy a Turizmus ZRT-nél is véget ért 
a munkája. A Turizmus Panoráma ki-
adó munkatársa lett, ahol az ágazat 
éves csúcsrendezvényének, szakmai 
ünnepének megszervezése, a pénzek 
felkutatása, a számtalan díj megítélésé-
nek és kiosztásának megszervezése lett 
a dolga. Az is csaknem 10 évig tartott. 
Már éppen kezdte megszeretni, hogy 
pihen, amikor szólt neki a polgármes-
ter, aki elég jól ismerte Ágnes életútját, 
hogy jöjjön el Vácra, itt aztán igazán 
kamatoztathatja azt a tudást, amit fel-
halmozott. 

Kelecsényi Ágnes pedig úgy látja, 
elképesztő lehetőségek vannak a vá-
rosban, mert bosszantó az, hogy Ma-
gyarország turisztikai térképén sincs 
méltó hangsúllyal fent Vác.  Már kész 
vannak a tervek, tudja, mit kellene ten-
ni annak érdekében, hogy Vác kihasz-
nálja az adottságait. Azért fogadta el a 
felkérést, mert tudja, mi a kihívás, és 
elég elszánt ahhoz, hogy megvalósítsa 
a programot.

Vicsek Ferenc



18                                                                                                                 Váci Hírnök

Az idei esztendő első hónapjában – janu-
ár 12. és 29. között, 18 nap alatt – az NB 
I-es váci kézilabdázók nem kevesebb, mint 

féltucat tétmérkőzésen léptek pályára. Mi-
vel a január 8-ra tervezett franciaországi 
EL-mérkőzést január 29-re halasztották, az 

utóbbi napra kisorsolt Fradi elleni bajnokira 
csak később kerül sor. A lejátszott mérkő-
zésekről röviden.

A sort a székesfehérvári bajnoki indítot-
ta, melyen a mieink sziporkázó első félidőt 
követően – elsősorban Kuczora Csenge és 
Helembai Fanny gólerősségével – 37-29-re 
nyertek.

Az Európa Liga első csoportmeccsén 
viszont Romániában pont az ellenkező-
je történt. Ott a hazai Valcea húzott el 10 
góllal a szünetre és végül 39-29-re verte a 
váciakat. A mérkőzés egyetlen pozitívuma 
Bárdy Noémi magára találása és 7 dobott 
gólja volt.

A két nemzetközi kupameccs közben 
egy hétközi NB I-es bajnokin, erősen ener-
giatakarékos teljesítménnyel: Váci NKSE – 
Kisvárda 29-23.

Utóbbi összecsapás után három nappal 
ismét hazai környezetben szerepeltek Ottó 
Katalin vezetőedző tanítványai. A roppant 
erős dán Viborg ellen nagyon közel volt a 
pontszerzéshez csapatunk, de végül 26-25-
ös vereséget szenvedett.

Következett a másodosztályú Kozármis-
leny vendéglátása mellett a Magyar Kupa 
legjobb nyolc csapat közé jutásért vívott ta-
lálkozó. Ezen nem volt kérdéses a tovább-
jutás: viszonylag szoros első félidő (15-19) 
után a váciak 41-19-re nyertek.

A megerőltető menetelést az EL-cso-
portkör harmadik összecsapása zárta. Az 
első fordulóból a hazaiak Covid érintettsége 
miatt három héttel elhalasztott hatvan perc 
után: Chambray – Váci NKSE 29-27 (18-
11). A folytatás sem hoz lazább programot 
a mieink számára: a tervek szerint február 
végéig újabb féltucat tétmeccsen kell bizo-
nyítania a váci hölgykoszorúnak. 

A klub hivatalos bejelentése szerint a bajnokság 
végén távozik a csapattól Aron Andrea, Grosch 
Vivien, Hámori Konszuéla, Kácsor Gréta és Szon-
di Zsófia. 

A nemzeti bajnokságokban és országos 
versenyeken érdekelt váci sportolók, csa-
patok számára is újra indult a felkészülési 
időszak, megkezdődtek az idei esztendő 
edzései, lejátszották az első mérkőzése-
ket.

Kivétel ez alól az élvonalbeli kézi-
labda együttes, amelynek tagjai (kivéve 
a világbajnokságon szerepelt Kácsor 
Grétát) csak decemberben pihenhettek 
pár napot, majd a két ünnep között már 
tétmeccsen szerepeltek. Sűrű programra 
kellett felkészítenie ezt követően a játéko-
sokat Ottó Katalin vezetőedző stábjának, 
hiszen a mieinkre február végéig tucatnyi 
komoly erőpróba (magyar és nemzetközi 
kupameccs, továbbá bajnoki) vár(t). 

A labdarúgó harmadik vonalban a 
kiesés ellen harcoló Vác FC január 4-én 
kezdte meg a felkészülését, amelyben a 
tervek szerint 9 edzőmérkőzés is szere-
pel(t): mind idegenben. A bajnoki prog-
ram szerint a tavaszi folytatás első ösz-
szecsapására február 13-án kerül sor a 
mieink pályaválasztása mellett.

Távozott a váciaktól a Tiszakécskére 
igazolt kapus Halasi Péter.

Bár a harmadik vonalnak számító OB 
II-es vízilabda bajnokságban a Vác VSE 

már korábban – csoportjában a 2. helyen 
– befejezte az alapszakaszt, a pontvadá-
szat középszakaszbeli folytatásával meg 
kell várni, hogy ez minden csoportban 
megtörténjen. Máshol ugyanis még feb-
ruárban is alapszakaszbeli találkozókra 
kerül majd sor.

Viszont már január 9-re bajnoki csa-
patbajnoki szerepelt a Váci Reménység 
sorsolás szerinti programjában. Azonban 
a Dunakeszi elleni találkozó a riválisnál 
felbukkant koronavírusus megbetegedés 
miatt halasztásra került. Így a mieink szá-
mára a hónap végi sereghajtó elleni ösz-
szecsapás volt az idei nyitány. Ezen: VRE 
– SZERVA SE 12:6.

A bajnoki sorsolás szerint az NB II-es 
váci sakkozók számára január 30-án a szi-
getszentmiklósiak elleni bajnoki jelentet-
te volna az idei rajtot. Ám – ahogyan az 
ellenfél korábbi mérkőzései – a találkozó 
elmaradt.

Evezőseink az edzőtermi munkát a 
klubnál szokásos egyéb szabadtéri moz-
gással színesítik. A Vác Városi Evezős 
Club sportolóinak első „szakmai” meg-
méretése a tervek szerint a februárban 
sorra kerülő ergométeres országos baj-
nokság lesz.

A Vác FC NB III-as csapatának 
tervezett tavaszi bajnoki programja

02. 13. vas. 14.00 Vác FC – Makó 
02. 20. vas. 14.00 Vác FC – Monor 
02. 27. vas. 14.00 Vác FC – Paks II

03. 06. vas. 14.00 Dabas-Gyón – Vác FC 
03. 13. vas. 14.00 Vác FC – Iváncsa 
03. 20. vas. 14.00 MTK II – Vác FC 

03. 27. vas. 14.00 Vác FC – Rákosmente 
04. 03. vas. 16.00 Szekszárd – Vác FC 

04. 10. vas. 16.00 Vác FC – Hódmezővásárhely
04. 13. sze. 18.00 Kozármisleny – Vác FC 

04. 17. vas. 17.00 Vác FC –Mohács
04. 24. vas. 17.00 Cegléd – Vác FC

05. 01. vas. 17.00 Vác FC – Dunaújváros 
05. 04. sze. 17.00 Dabas – Vác FC

05. 08. vas. 17.00 Vác FC – Honvéd II 
05. 15. vas. 11.00 FTC II – Vác FC 

05. 22. vas. 17.00 Vác FC – ESMTK 
05. 29. vas. 17.00 Gerjen – Vác FC 

Kézilabda – Mérkőzések 
futószalagon

Beindult a 2022-es sportév

Fehér Viktor fotóján a váci „B-közép” egy olyan meccsen, mikor nem volt 
még kötelező a maszkviselés
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Polgármesteri fogadóóra
(előzetes egyeztetés alapján)

MATKOVICH ILONA
Helye: Városháza, 133. szoba, 

polgármesteri iroda 
Telefonszám: 06-27/315-534  

E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu 

Alpolgármesteri fogadóóra
(előzetes egyeztetés alapján)

KISS ZSOLT JÁNOS
(Összefogás Vácért)

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

Telefonszám: 06-27/315-534
E-mail:  alpolgarmester1@varoshaza.vac.hu

INOTAY GERGELY
(Összefogás Vácért)

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

Telefonszám: 06-27/315-534
mail:   alpolgarmester2@varoshaza.vac.hu

FERJANCSICS LÁSZLÓ
(Összefogás Vácért)

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

Telefonszám: 06-27/315-534

Jegyzői elérhetőség
DR. ZSIDEL SZILVIA

JEGYZŐ
Telefonszám: 06-27/314-130

Önkormányzati képviselők
KÁSZONYI KÁROLY

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

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

Telefonszám:  06-30/198-3878
FEHÉR ZSOLT

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

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

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

Telefonszám:  06-70/445-1162
MOLNÁR NÁNDOR

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

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

CSEREKLYE KÁROLY
(Vác Városért Választási Egyesület)

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

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

PETŐ CSILLA
(Fidesz-KDNP)

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

Telefonszám: 06-30/363-0840

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

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

A polgármesteri hivatal zöld száma:
06-80/890-020

Országgyűlési képviselői elérhetőségek
RÉTVÁRI BENCE
Email:  vac@retvari.hu

Telefonszám:  06-20/287-3531

Ügyfélfogadási rend  a kormányablakokban:
Kormányablak 1.: dr. Csányi László krt. 16.; Kor-
mányablak 2.: Széchenyi utca 42. (vasútállomás);

 Kormányablak 3.: dr. Csányi László krt. 45.

Ügyfélfogadási rend egységesen: 
Hétfő: 7.00 - 17.00
Kedd: 8.00 - 16.00

Szerda: 12.00 - 20.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Péntek: 8.00 - 14.00

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

FOGORVOSI ÜGYELET
A váci és Vác körzeti hétvégi 

fogászati ügyeletek megszűntek! 
Legközelebbi ingyenes ügyelet:

Szájsebészet
Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 40.

Tel.: 06-1-317-6600

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
(felnőtt és gyermek)

2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 47. 
ÁNTSZ épület földszinti helyisége. 

Elérhetőség:  06-27/306-090
Ügyeleti idő: 

Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig 
Pénteken 16 órától  hétfő reggel 7 óráig 
Munkaszüneti  napokon  24  órában

HÁZIORVOSOK:
DR. BAKSA GYÖRGY 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GYERMEKORVOSOK:
LEHOTKÁNÉ DR. KŐVÁRI ZITA 

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

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

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

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

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

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

FOGORVOSOK:
DR. BEA IMRE 

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

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

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

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

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

(Deákvári főtér 29., 06-27/307-093)

KÖTELEZŐ AZ  ELŐZETES 
IDŐPONTEGYEZTETÉS  A HÁZIORVOSI, 

GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI 
RENDELŐBE ÉRKEZÉS ELŐTT!

Maszk viselése a rendelőben kötelező!

Vácon született váci lakosok:
Tóth Szilárd és Veres Debóra gyermeke: Zsombor Szilárd, 
Kékesi Zoltán és Balog Kitti gyermeke: Anna, Lupek Gergő 
és Abelovszki Orsolya gyermeke: Lujza, Köröshegyi Domon-
kos és Körmendi Orsolya gyermeke: Barnabás, Bognár Balázs 
Tamás és Klucsik Bianka Ildikó gyermeke: Boldizsár, Hanula 
Szilárd és Sebján Krisztina gyermeke: Tamás, Himmer Dávid 
Ádám és Berán Violetta Mercédesz gyermeke: Nándor, Russói 
András és Kocsis Johanna gyermeke: Kolos, Benedek Elek és 
Balogh Enikő gyermeke: Elek Milán, Dobó Csaba és Békési 
Dóra gyermeke: Nóra, Király Bálint és Belcsák Eszter gyer-
meke: Terézia, Tiba Bendegúz Tamás és Baczur Anikó gyer-
meke: Kolos Katapán, Tolerián Balázs és Mauchner Mónika 
gyermeke: Zalán.

Házasságot kötött váciak: 
Dr. Lévai Tibor és Dr. Szekeres Klaudia, Kemenczei Ferenc és 
Pintér Tirza, Berkes Márton és Kovács Evelin, Pornói Márton 
és Gőcze Bianka, Fábián Bálint és Hajdu Bernadett, Wagner 
Ádám és Kovács Alexandra Éva, Fábry Péter és Nagy Piroska.

Elhunyt váciak:
Az elmúlt hetekben 34 váci személy hunyt el városunkban.

A kegyeleti jogok figyelembevételével 2021március második felétől 
csak azoknak az elhunytaknak az adatait közöljük, akiknél az el-
hunyt hozzátartozója nyilatkozatával hozzájárult a nyilvánosságra ho-
zatalhoz. A többi elhunyt esetében összesített statisztikai adat közlése 
lehetséges csak.
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Vác Város Önkormányzata és a Váci Városfejlesztő Kft. pályázatot hirdet magánszemélyek, egyéni 
és társas vállalkozások számára önkormányzati ingatlanok bérlésére, illetve megvásárlására. A pályázat 

feltételei, valamint az ingatlanokkal kapcsolatos részletes tudnivalók letölthetők a www.vacholding.
hu és a www.vac.hu honlapokon. Érdeklődni, jelentkezni, az ingatlanok megtekintéséről egyeztetni 

emailben vagy telefonon lehet a Váci Városfejlesztő Kft-nél. Email: info@vacholding.hu, tel.: 27/510-104

MEGVÁSÁROLHATÓ LAKÁSOK:
Cím: Barabás M. u. 2. alagsor 1. - Alapterület: 50 m2

Cím: Kiskörút 13. fsz. 4. - Alapterület: 24,2 m2

Megtekintés: előre egyeztetett időpontban – Telefon: 27/510-107/92 mellék Simon László 
BÉRELHETŐ INGATLANOK:

Cím/hrsz: Stadion u. 2.
Alapterület: 75 m2 - Ingatlan jellege: büfé - Időtartam: 5 év

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

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

Tevékenység: szolgáltatás+vendéglátás

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

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

KIVETT BEÉPÍTETLEN TERÜLETEK ÉRTÉKESÍTÉSRE:

4762/38 hrsz-ú, Hegymester utca és a Sárfehér köz által határolt 1277 m2 nagyságú

4762/39 hrsz-ú, Hegymester utca és a Sárfehér köz által határolt 1000 m2 nagyságú

ELADÓ

BÉRELHETŐ
INGATLANOK



22                                                                                                                 Váci Hírnök



Váci Hírnök                                                                           23



24                                                                                                                 Váci Hírnök


