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Az éves munkaterv szerint december 15-
én megtartott – a tervek szerint idei utol-
só – ülésén a váci képviselő-testület több 
személyi döntés mellett változatlanul 
hagyta mind a temetkezési díjtételeket, 
mind a parkolásért fizetendő összegeket. 
Több határozat született Vác kisvárosias 
jellegének jövőbeni megőrzése érdekében 
és független szakértő fogja megvizsgálni, 
hogy az itt élők pénzéből mire ment el a 
stadion felújítására adott 180 millió.

A szakbizottságok döntései
A képviselő-testület ülését megelőzően 
az önkormányzat szakbizottságai a véle-
ményezésre és javaslattételre megkapott 
előterjesztéseken kívül több, átruházott 
hatáskörben hozott döntést is meghoz-
tak. Ezek közül a legfontosabbak:

- az Emberi Kapcsolatok Bizottsága 
(EKB) a szociálpolitikai kerekasztal mun-
kájához határozatlan időre Bagyinszki 
Beát delegálta;

- az EKB döntése értelmében idén a 
„Vác Város Művelődéséért” kitüntető 
címet Rusvay Kata, a „Közművelődést 
segítő munkáért” elismerést Tanai Anna, 
„Vác  Város  Művészeti  Díját”  Kol-
tai-Dietrich Gábor veheti majd át.

- a Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottság többek között üresen álló ingatla-
nok értékesítéséről hozott döntést.

A plenáris ülés megkezdésekor a je-
lenlévők egyperces csenddel emlékeztek  
a nemrég elhunyt Ujhelyiné dr. Hetényi 
Katalin gyermekorvosra.

Vezetőket neveztek ki
A napirend elfogadása előtt a tárgysoro-
zatban szereplő önálló képviselői indít-
vány kapcsán a jegyző törvényességi kifo-
gással élt, mert az a képviselők jogállását 
az önkormányzati törvénnyel ellentétes 
módon változtatná meg.

A Vác és Környéke TDM Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének 2022. január 1-től 
ötéves időtartamra Kelecsényi Ágnest ne-
vezték ki.

A január 1-től működő Madách Imre 
Művelődési Kulturális és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. (amely a Madách Imre 

Művelődési Központ feladatait veszi át) 
ügyvezetőjének Laczi Saroltát választot-
ták meg. A gazdasági társaság Felügyelő 
Bizottságának tagjai: Iványi Károlyné, 
Inotay Gergely és Kászonyi Károly.
Tartalék átcsoportosítás szociális és 

gyermekintézmények javára
A személyi kérdések után gazdasági té-
májú előterjesztések kerültek napirendre. 
A likviditási jelentés alapján újfent meg-
állapítható: az átgondolt, felelősségteljes 
gazdálkodás továbbra is biztosítja a város 
stabil költségvetését, annak ellenére, hogy 
a súlyosbodó pandémia és a kormány-
döntések által okozott bevételkiesésnek, 
illetve elvonásoknak jelentős negatív ha-
tása van.

A büdzsé aktualizálásában ezúttal 
több, eddig tartalékkeretben lévő for-
rás átcsoportosítása történt meg. Ebből 
finanszírozza a város több óvoda és az 
önkormányzati idősotthonok működését 
költségigényét is.

A grémium egyetértett azzal is, hogy a 
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 
létszáma egy fő iskolai segítővel bővüljön.

Változatlan díjtételek
Jóváhagyták az idei külügyi beszámolót, 
továbbá a 2022-es külügyi, illetve az el-
lenőrzési tervet. Elfogadták a szakbizott-
ságok és a képviselő-testület jövő évre 
vonatkozó munkatervét. (Az ülésnapok 
az eddigi időbeosztási koncepció szerint 
lesznek, kivéve áprilisban, amikor az or-
szággyűlési választás miatt nem lesz ülés. 
A közmeghallgatást jövőre is decemberre 
tervezik.)

A parkolási rendeletben a bérletek ér-
vényességének meghatározásánál „havi”, 
illetve az „éves” bérlet helyébe „30 na-
pos” és „365 napos” bérletváltási időszak 
lép. 

A köztemetőkről és a temetkezésről 
szóló rendelet évenként kötelező felül-
vizsgálata után 2022-ben sem változnak a 
díjtételek.

Kiderül-e, hová lett a 
stadionra adott közpénz?

A stadion rekonstrukcióra irányuló, több 

Fontos döntések az évzáró 
testületin is

mint 5 éve zajló beruházás önkormányzati 
támogatásának elszámolását a testület fel-
függesztette és független külsős műszaki 
szakértővel vizsgáltatja meg a benyújtott 
dokumentációt és a jelenlegi állapotot. A 
képviselők egyben bekérték a Vác FC-től 
a TAO-szerződés minisztérium felé eddig 
beadott pénzügyi igazolásait.

Arról is döntés született, hogy a te-
lepülési önkormányzat közigazgatási 
szerződés alapján támogatja a jövőben a 
városban működő hat nemzetiségi önkor-
mányzatot.

A nyílt ülés végén napirend utáni fel-
szólalások és új képviselői kérdések kö-
vetkeztek.

Vác Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete január 19-én, szerdán tartja 
legközelebbi soros plenáris ülését.

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

Vác   Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2021. december 15-én 
az    alábbi rendeleteket  alkotta:

43/2021. (XII. 15.) rendeletmódosí-
tás Vác Város Önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló 9/2021. (II. 18.) 
rendeletről;

44/2021. (XII. 15.) rendeletalkotás - 
a váci 3544/A/4 hrsz-ú ingatlan törzs-
vagyonból történő kivonásáról;

45/2021. (XII. 15.) rendeletalkotás - 
a váci 3541/A/3 hrsz-ú ingatlan törzs-
vagyonból történő kivonásáról;

46/2021. (XII. 15.) rendeletmódosí-
tás - a közművelődési tevékenység helyi 
feladatairól szóló 65/2013. (XII. 13.) 
rendeletről;

47/2021. (XII. 15.) rendeletmódo-
sítás - a parkolás szabályozásáról és a 
várakozóhelyek igénybevételének rend-
jéről szóló 32/2017. (XII. 15.) rendelet-
ről;

48/2021. (XII. 15.) rendeletmódosí-
tás - az építészeti és természeti értékek 
helyi védelméről szóló 9/1992. (IV. 13.) 
rendeletről;

49/2021. (XII.15.) rendeletmódo-
sítás - a településkép védelméről szóló 
31/2017. (XII. 15.) rendeletről.

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

Vác, 2021. december 15.
dr. Zsidel Szilvia s. k.

jegyző
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A pandémia és a kormányzati elvonások 
ellenére stabil gazdasági helyzettel indul 
neki Vác városa az idei évnek. Így az 
Összefogás csapata folytatja a program-
jába foglalt ígéretek megvalósítását.

- Korábban olvastam Önről egy rövid jel-
lemzést, ami úgy szólt, „Matkovich Ilona kívül 
bársony, belül acél”. Mit gondol, fején találta a 
szöget a sor írója?

- Tetszetős, van benne költőiség. Én 
inkább úgy fogalmaznék, elég határozot-
tan tudom képviselni a szempontjaimat, 
és kitartó vagyok a vitában és az egyezte-
tésben egyaránt.

- A női vezetők megítélésében egyre több po-

zitív változás érzékelhető. Ön hogyan boldogul 
a városvezetés élén? 

- Köszönöm, jól vagyunk. Amit a nők 
hangsúlyozottan behozhatnak a politiká-
ba az a legkiszolgáltatottabbak védelme, 
a testi és mentális egészség megőrzése, 
a gyermekek egészséges fejlődésének 
támogatása. A covid-járvány miatt ren-
geteg a tragédia körülöttünk, ezért is fó-
kuszálunk minderre. A politika a csatá-
rozások az erőfitogtatás színhelyévé vált, 
pedig most egy kis csendre volna szük-
ség, hogy meghalljuk, hol van leginkább 

szükség segítségre. Én nem az erőszak 
nyelvét beszélem, hanem az anyákét. 
Meggyőződésem, hogy ez könnyebben 
érthető mindenki számára.

- Ezzel a hozzáállással fel lehet venni a 
kesztyűt a támadásokkal szemben?

- Elképesztő lejárató hadjárat zajlik 
az önkormányzat ellen, rengeteg álla-
mi pénzből. A mi válaszunk erre, hogy 
szépül a város, tartjuk magunkat a zéró 
korrupció elvéhez, a közös pénzünk 
minden forintjával el tudunk számolni, 
így kiegyensúlyozott költségvetési hely-
zetben indulunk neki az új évnek. 

Sokkal több fejlesztést tudnánk 

megvalósítani azonban, ha legalább az 
útpályázatokon hozzájutnánk állami 
támogatáshoz. A Vácnak odaítélt, kor-
mányhatározatba foglalt négymilliárd 
forintos összegből egy fillért sem hívhat-
tunk le a mai napig. Pedig ezzel a pénzzel 
jóval gyorsabb ütemben haladna a belvá-
ros épületeinek felújítása, átadása, a helyi 
közösségek és a turizmus fejlesztése. Ez 
segítené a helyi vállalkozások megerősö-
dését is.

- Mik lesznek az idei év legfontosabb fel-
adatai? 

Újévi interjú Matkovich 
Ilona polgármesterrel

„Azt szeretném, ha békesség lenne 
ebben a városi közösségben”

- A 2021-re tervezett beruházások 
nagy részét elvégeztük. Két nehéz éven 
vagyunk túl, mégis folytatni kell a városi 
gazdasági modell átalakítását. Elenged-
hetetlen az önkormányzat által meg-
rendelt munkák szigorú utánkövetése. 
A beruházóktól minőségi teljesítményt 
várunk. Ami nagyon nem segített az ön-
kormányzatnak, az az építőiparban tör-
tént robbanásszerű áremelkedés, és az 
energiadíjak soha nem látott növekedése.

Az elszabadult infláció miatt egyelőre 
nem tudok pontos számokat mondani, 
de ami biztos, hogy 2022-ben az utakra 
és a játszóterek fejlesztésére 100 milliós 
nagyságrendet irányoztunk elő, mert ez 
a lakosság legfőbb igénye. Fontos cél-
kitűzésünk, hogy a gyerekeknek több 
sportolásra alkalmas helyet alakítsunk ki. 
Emellett óvoda- és közműfejlesztéseket 
is tervezünk, elkészül a Szent István tér, 
új hajléktalanszállót alakítunk ki a régi 
helyett.

A közlekedési és parkolási helyzet 
kezd kritikussá válni. Szükség van új 
parkolókra, ugyanakkor a zöld felületek 
megőrzését is szem előtt kell tartanunk. 
Pályázunk állami forrásra a régi csónak-
ház felújításához. 

- Áprilisban lesznek az újabb parlamenti 
választások. Önök az országgyűlési képviselő-
ségért induló Inotay Gergelyt támogatják.

- A munkánk akkor sikeres, ha Vác si-
keres. Ebben kell a mindenkori országy-
gyűlési képviselőnek együttműködnie a 
mindenkori városvezetéssel. Egyetlen 
járható út, ha van párbeszéd, és nyíltan 
el lehet mondani az igényeket és a prob-
lémákat. Ez most nem így van, pedig ez 
lenne a normális. Inotay Gergely sze-
mélye és eddigi munkája biztosíték arra, 
hogy ő tényleg a város érdekében dol-
gozna az országgyűlésben is.

- Mi lesz az első polgármesteri igénye, ha 
Inotay nyer?

- Egyenlő bánásmód, és a 2018-ban 
elfogadott kormányhatározat szerinti 
Vácot illető négymilliárd forint belváros 
fejlesztésére szánt pénz lehívása. A ter-
vek készek, csak el kell indítani a munkát.

- Mit gondol, kell, hogy legyen félsz az ellen-
zéki önkormányzatokban?

- Sosem gondoltam Vácot ellenzéki 
városnak, nem is szeretném, ha az volna. 
Azt szeretném, ha békesség lenne ebben 
a városi közösségben, a hatékony önkor-
mányzati munkát pedig a mindenkori 
kormány támogatná. Amikor polgár-
mesternek választottak, voltak, akik azt 
mondták, a győzelmem utáni reggelen 
fellélegeztek, és azóta is érzik a szabad-
ság levegőjét a városban. Jó volna, ha 
az egész országban így érezhetnének az 
emberek.

Kolonics-Imre Zsófia
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A novemberi  – időjárás által is nehe-
zített – megfeszített munka eredmé-
nyeként december elején hivatalosan 
is átadták a Budapesti főút Múzeum 
utca és Kép utca között megújult sza-
kaszát.

Egy nagyon fontos ígéretet teljesí-

tett a város vezetése: a Budapesti főút 
legrosszabb állapotú szakaszán közel 
300 méteres utat újíttatták fel. A Víz-
mű cserélte le a felszín alatti öreg és 
rossz állapotú vízvezetéket, majd a 
város pályázatán legkedvezőbb aján-
latot benyújtó cég végezte el az út-

A korábbi éveknél valamivel szerényebb 
érdeklődéssel kísért és kevesebb gondot, 
problémafelvetést tartalmazó közmeg-
hallgatást tartott december 13-án este 
Vác Város Önkormányzata. A százper-
ces fórumon közel negyvenen jelentek 
meg és a polgárok mintegy harmada kért 
szót.

Bevezetőjében Matkovich Ilona pol-
gármester ismertette a közmeghallgatás 
menetét, annak jogi hátterét. A jelenlévők 
az esemény alatt azt a diavetítéses bemu-
tatót is megnézhették, amely az elmúlt 
két év váci fejlesztéseit, felújításait tartal-
mazta „Vác megújul” címmel. Újdonság 
volt még az idei közmeghallgatáson, hogy 
adatvédelmi szempontokat figyelembe 
véve – ellentétben az előző önkormány-
zati ciklusok gyakorlatával – a felszólalók 
számára nem volt kötelező nevük és lak-
címük bemondása, azt csak az írásbeli vá-
laszhoz kérték el a jegyzőkönyvvezetők.

A felszólalók ezúttal is a korábban már 
megszokott gondokat említették. Né-
hány probléma – így például a hulladék-
szállítás, közvilágítás, közlekedés – már 
nem kizárólag önkormányzati kompeten-
cia. Szóba kerültek a város egészét érintő 
gondok mellett egy-egy szűkebb közös-

ség által tapasztalt városüzemeltetési hi-
ányosságok is.

A válaszok egy részét Matkovich Ilo-
na polgármester, illetve Kiss Zsolt és 
Inotay Gergely alpolgármester adta meg, 
de a csupán egyes választókerületet érin-
tő felvetésekre az érintett képviselők is 
reagáltak. Elhangzott kérdés a külterüle-

Megújult a Budapesti főút 
forgalmas szakasza

Közmeghallgatás - 2021 teken élőktől az ott jellemzően meglévő 
problémákról. Természetesen felmerült 
a környezet féltése, a Samsung szeny-
nyvízkezelése, illetve a Vác belterületén 
létrehozandó raktárbázis lehetséges hát-
rányai.

Azokhoz, akik a helyszínen nem kap-
tak kérdésükre választ, a törvény által 
megszabott határidőn belül írásban érke-
zik reagálás.

burkolat megújítását.
A terület önkormányzati képvi-

selője, Inotay Gergely elmondta: 
a választási kampányában mind az 
Összefogás Vácért csapata, mind ő, a 
körzet képviselőjelöltje ígéretet tett a 
város egyik legelhanyagoltabb állapo-
tú útjának rendbetételére. Az alpol-
gármester rámutatott: kormányzati 
forrás híján, teljesen önerőből a váci 
polgárok adóforintjaiból – 53 millió-
ból – valósult meg a beruházás.

A városvezetők köszönetüket fe-
jezték ki mindenkinek, aki közre-
működője volt a régen várt felújítás 
megvalósításának, illetve megköszön-
ték a környéken lakók és erre közle-
kedők türelmét, a munkálatok alatti 
fegyelmezettségét.

Februárban ismét 
online fogadóóra lesz
Februárban ismét lesz lehetősége az 
érdeklődőknek arra, hogy kérdéseket 
tegyenek fel közérdekű témákban a 
váci önkormányzat vezetőinek.

Kérdéseiket, melyeket illetékességi 
terület alapján válaszolnak majd meg,  
az onlinefogadoora@varoshaza.vac.
hu e-mail-címre küldhetik el.
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A választókerület önkormányzati kép-
viselőjének nyári igényfelmérése alapján 
indult folyamat befejezéseként decem-
ber 10-től egyirányú lett a Rózsa utca a 
Pálffy utca felől, a Beniczky utca pedig a 
Rózsa utca felől, valamint csillapították a 
Kötő utca autósforgalmát.

A véleménykutatás nagy többséggel a 
forgalmi rend ilyen értelmű módosítását 
támogatta, így a változást előbb a Közle-
kedési Munkacsoport szakemberei vizs-
gálták meg, majd átruházott hatáskörben 
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
döntött róla.

Ezek szerint a Pálffy utca felől lehet 
csak behajtani a Rózsa utcába, onnan az 
egyirányúvá váló Beniczky utcán át lehet 
kihajtani a Honvéd utcára. A Rózsa utca 

lezárásra kerül a 5. számú családi ház és 
az új társasház közötti területen. A le-
zárás virág- és fatartó ládával történik, 
ezzel is színesebbé válhat az utcakép. 
A Damjanich tér felől érkezők behajt-
hatnak a Rózsa utcába, azonban az on-
nan zsákutca lesz, mint ahogy korábban 
hosszú éveken keresztül is az volt.

A forgalmi rend változással egyidő-
ben a Beniczky utcai két menetdinami-
kai küszöb egy-egy járda melletti eleme 
eltávolításra kerül, így a fekvőrendőrök 
kerékpáros baráttá válnak.

December közepétől a Kötő utcai la-
kók is fellélegezhetnek: megszűnt az utca 
sokszor elviselhetetlenül nagy átmenő 
gépjármű forgalma.

Itt szintén kérdőívvel mérte fel az 

Csillapítják a Kötő utca és a 
Rózsa utca autósforgalmát

igényeket a körzet képviselője.  A nagy 
többséggel kialakult vélemény alapján 
indult folyamat befejezéseként már csak 
a Damjanich térről lehet gépjárművel be-
hajtani a Kötő utcába, amelynek Magyar 
utcai végénél lezárásra kerül az úttest.

A véleménykutatást követően a vál-
tozást előbb a Közlekedési Munkacso-
port szakemberei vizsgálták meg, majd 
átruházott hatáskörben a Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság döntött a vál-
toztatásról. Hogy a máshol tapasztalt, 
tiltás ellenére történő behajtást megaka-
dályozzák, virág- és fatartó ládával színe-
sítik az utcaképet a Kötő utca 23. szám 
melletti garázsrésznél. A lezárást jelentő 
ládák mellett mindkét oldalon 2-2 parko-
lóhely alakul ki. Az utcába tévesen érke-
ző autósok is itt fordulhatnak meg.

Az önkormányzat kéri, hogy a közle-
kedők figyeljenek a megváltozott forgal-
mi rendre és ne megszokásból közleked-
jenek az érintett szakaszokon.

A Václiget és Márialiget Civil Egyesület 
december 18-án és 20-án ismét közös ak-
ciót hajtott végre a Váci Önkéntes Tűzoltó 
és Polgárőr Egyesület tagjaival. Vác Város 
Önkormányzatával egyeztetve, annak en-
gedélyével, az önkormányzat kezelésében 
lévő ligeti fákat szállították el, melyeket 
azért vágtak korábban ki, mert veszélyesek 
voltak.  

Az egyesület a fákat a telepére szállí-
totta, ahonnan rászorulóknak juttatták el 
tüzifának. 

"Civil szervezetünk a fa ténylegesen tűzifa-
ként felhasználható állapotra való feldolgozását 
(karikára vágás és hasogatás) saját eszközökkel, 
tagjaink önkéntes munkája által végzi, továbbá a 
szállításból eredő költségeket – támogatás nélkül 
– szintén egyesületünk viseli" - írja a szervezet 
Facebook oldalán.

A Liget 
kivágott fáival 
rászorulókat 
segítettek

Mint ismeretes, a váci önkormányzat még 
2017 tavaszán döntött úgy, hogy a volt 
deákvári laktanya területére tervezett két 
nagyméretű labdarúgó pálya megépíté-
sére a Vác VLSE (VVLSE) által elnyert 
TAO-támogatás önrészét – mintegy 73 
millió forintot – fejlesztési hitel felvételével 
biztosítja az egyesület számára. A kifizetés 
megtörtént, a sportpályák azóta sem ké-
szültek el. 

Tavaly szeptemberben a képviselő-tes-
tület úgy határozott, hogy a meg nem va-
lósult beruházásra vonatkozó szerződést a 
határidő lejárta miatt megszűntnek tekinti 
és visszaigényli az átadott 73 millió forintot. 

Ugyanakkor döntés született arról: ameny-
nyiben ezt az összeget a város visszakapja, 
abból finanszírozza a szérűskerti műfüves 
pálya felújításának önrészét. A visszafize-
tésre 2021. október 8-át jelölték meg.

A támogatási összeget ezen határozat 
és többszöri felszólítás ellenére sem fizet-
te vissza a VVLSE. Behajtására az önkor-
mányzat ügyvéden keresztül intézkedett. 
Mivel mindezek ellenére az egyesület részé-
ről nem történt teljesítés, a szerződést az 
önkormányzat azonnali hatállyal felmond-
ta. Mivel erre a VVLSE nem reagált, azt 
az önkormányzat jogilag felmondottnak 
tekinti. 

Jogi lépések a városi
közpénz hasznosulásáért
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A Hattyú utca és a Nagymező utca ten-
gelyében lévő okos zebra kialakítására 
november második felében került sor, 
már túl van a próbaüzemen is, decem-
ber 21-én pedig hivatalosan is átadták.

Bár a gyalogátkelőhelyek rendelteté-
se, hogy biztonságossá tegyék a közle-
kedést a járókelők számára, ennek elle-
nére mégis rengeteg baleset történik az 
áthaladások alkalmával. A Safe Cross 
nevet viselő okos zebrát éppen azzal a 

céllal fejlesztette ki a Pearl Enterprises 
Kft., hogy lecsökkentsék a balesetek 
számát a jelzőlámpa nélküli átkelőknél.

Idén tavasszal a cég a Generali a 
Biztonságért Alapítvánnyal közösen 
versenyt indított a közösségi média fe-
lületein, hogy megtalálják az ország leg-
veszélyesebb gyalogátkelőjét és okos 
zebrát telepítsenek oda. A lakosságtól 
beérkezett voksok alapján a váci Föld-
váry téri zebra második helyezést ért 

Átadták Vác második 
okos zebráját

Az immáron több mint két évtizedes 
múltra visszatekintő Téli Tárlatot de-
cember 18-án nyitották meg a Madách 
Imre Művelődési Központ Emeleti 
Galériájában. Az ünnepség alkalmával 

idén is kiosztották a legjobb művekért 
járó díjakat. A 42 váci és környékbeli 
művész alkotásait felvonultató kiállítás 
2022. január 15-ig látogatható.

Míg tavaly a koronavírus-járvány mi-
att online keretek közé kényszerült a 
megnyitó ünnepség, idén ismét szemé-
lyes jelenléttel zajlott. Ennek lehetősé-
gét az teremthette meg, hogy kezdünk 
megtanulni együtt élni a vírussal, ugyan-
akkor a polgári élet megtartása, felvirá-
goztatása pedig megkívánja a kulturális 
rendezvények szervezését, a személyes 
találkozásokat (természetesen az egész-
ségügyi előírások betartásával) – mond-
ta el Matkovich Ilona köszöntőjében. 
Hozzátette, az önkormányzat ebben az 
évben is nagy szeretettel nyújtott támo-
gatást a kiállítás megrendezésére.

A kiállítást megnyitó Varga-Amár 
László Munkácsy-díjas festőművész, 
a Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesülete Képzőművészeti Tagozatá-

el. Mivel nem sokkal maradt el az ózdi 
első helyezettől, a Pearl Enterprises ve-
zetése úgy döntött, a váci okos zebra 
kialakítását ők finanszírozzák.

A zebra hivatalos átadóján Kiss 
Zsolt alpolgármester, Alsóváros egyik 
képviselője megköszönte az önkor-
mányzat nevében a váciak széleskörű 
összefogását, aminek eredményeként 
megvalósulhatott a fejlesztés. Hoz-
zátette, a várost kettészelő forgalmas 
főút nehezen belátható szakaszára te-
lepített okos zebra létjogosultsága már 
számokkal is igazolható, ugyanis annak 
kialakítása előtt az arra autózók 43 szá-
zaléka állt meg a gyalogos forgalom 
előtt, a telepítés óta ez a szám 69-re 
emelkedett.

Horváth Gergely, a Generali a Biz-
tonságért alapítvány képviselője el-
mondta, 2018 óta foglalkoznak okos 
zebrák kiépítésével országszerte. A 
rendszer jelentősége abban rejlik, hogy 
felhívja az autós figyelmét arra, gyalo-
gos szeretne áthaladni a zebrán. Szűcs 
Alfréd, a Pearl Enterprises Kft. értéke-
sítési vezetője hozzátette, a telepített 
okos zebrákon ez idáig nem történt 
baleset.

Korábban a Honvéd utca és Kos-
di út találkozásánál alakítottak ki okos 
zebrát, az önkormányzat a beruházást 
a Generali a Biztonságért Alapítvány 
pályázatán nyerte el. E szerint a kialakí-
tás költségének felét az önkormányzat 
finanszírozta, a másik felére pedig az 
alapítvány biztosított forrást.

nak elnöke elmondta, hogy a már több 
mint húsz éves tradícióra visszatekintő 
Téli Tárlat igazi lokálpatrióta kiállítás: 
a Vác vonzáskörzetében élő rangos és 
elismert művészek, valamint szárnyaikat 
bontogató fiatalok alkotásait mutatja be 
évről évre. Az elnök kiemelte, a kiállí-
tássorozat elismert helyet foglal el a ma-
gyar képzőművészeti élet palettáján.

A Téli Tárlat alkotásai pályázat alap-
ján kerültek kiállításra. Idén mintegy 100 
mű érkezett be. A képkiállításnak tema-
tikai megkötése nem volt, érkeztek grafi-
kák, festmények, fényképek egyaránt. 

Az est folyamán átadták a legjobb 
három alkotásért járó díjat. Ez alapján 
Németh Géza festőművész vehette át 
az első, Kis Sándor Lajos (DLA) fes-
tőművész a második és Nádor Géza 
fotóművész a harmadik helyezettnek 
járót díjat. Vác Város különdíját Molnár 
László József  grafikusművész munkája 
nyerte el.

A megnyitón közreműködött Faze-
kas László zongorán és Pallagi Tamás 
hegedűn.

Ismét megnyílt a Téli Tárlat
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Vác Város Önkormányzata elkészít-
tette az egykori Esze Tamás Laktanya 
területének településtanulmány-ter-
vét – a részletekről Matkovich Ilona 
polgármester számolt be az ES TV 
Nagyító című műsorában.

A több tíz hektáros, városi tulajdon-
ban lévő területen jelenleg is működik 
egy Waldorf  iskola és óvoda, nemrég 
épült fel ott a női kézilabda akadémia. 

A tavalyi év második felében az önkor-
mányzat a területből 3 hektárt értékesí-
tett egy magyar élelmiszerlánc részére. 
A laktanya területének nagyobb része 
azonban mintegy 20 éve elhanyagoltan 
áll, benőtte a gaz, a közművek hasz-
nálhatatlanok, a rajta álló régi épületek 
leromlott állapotban vannak, bár vala-
melyik még megmenthető – mondta el 
Matkovich Ilona.

Mivel városunkban nagy az ér-
deklődés az építési telkek iránt, az 
önkormányzat úgy döntött, saját 
koncepciótervet készíttet a laktanya 
területének egészére. A cél egy ön-
álló, modern, zöldterületekkel gaz-
dagon tűzdelt városrész kialakítása 
többfunkciós körzetekkel, megőriz-
ve a kertvárosi hangulatot – foglalta 
össze a polgármester. Az elkészült 
tervrajz alapján bemutatta, hogyan 
is épülne be az új városrész. Eszerint 
sorházak, sportpályák, játszóterek lé-
tesülnének, a megmenthető épületek 
egy részében önkormányzati bérla-
kásokat alakítanának ki, másik részét 
(megtartva eredeti funkciójukat) rak-
tárként kiadnák, a régi katonai iskola 
egyik szárnyában egy idős otthon is 
helyet kaphatna.

„Ami nagyon fontos, ami miatt komp-
lex kisvárosokban gondolkozunk ezeken a 
kiesőbb területeken, ez azért van, mert a 
közlekedés - mindenki tapasztalja - egy-
re sűrűbb, hiszen egyre többen vagyunk. 
Azért szeretnék minél több lehetőséget, 
például Deákváron megvalósítani, hogyha 
a gyereket el akarja vinni valaki kosá-
redzésre, akkor ne kelljen feltétlenül át-
utaznia a városon, hanem Deákváron is 
megtehesse ezt” – fejtette ki Matkovich 
Ilona.

A megvalósítás éves szakaszokban 
történne, a kivitelezés részleteiről 
még nem született pontos döntés.

Új, modern városrész 
épülhet Deákváron

„Csillagocskám - fogadjuk egymást örökbe!” 
– címmel indított kezdeményezést a 
Váci Deákvári Óvoda, amelyben kü-
lönböző programok megvalósításával 
igyekeznek két generációt közelebb 
hozni egymáshoz. Kicsik és nagyik, 
vagyis az ovisok és a városi idősottho-
nok lakói első körben karácsonyi meg-
lepetésekkel készültek egymásnak, de a 
program kiötlői abban bíznak, hogy a 
járványhelyzet enyhülésével a szemé-
lyes találkozások is rendszeressé vál-
hatnak majd - számolt be az esemény-
ről a vac.hu.

Az Egymásért integrációs program a 
Váci Deákvári Óvodák kezdeményezé-
se, amelyet azért hívtak életre, mert úgy 
gondolják, hogy az óvodáskorú gyere-
kek rengeteg hasznos dolgot tanulhat-
nak el azoktól a szépkorú emberektől, 
akik a váci idősotthonokban élnek. A 
pandémia most ugyan nem kedvez a 
személyes találkozásoknak, de a jövőre 

tervezett közös programok, kirándu-
lások, kézműveskedés és egyéb foglal-
kozások, amin közösen vehetnek majd 
részt, mindkét generációra jótékony 
hatással lesznek - állítja az ötletgazda.

"Négyszáztizenegy gyermeknek kapunk 
így pótnagymamát és pótnagypapát. A gye-
rekek érzelmi-emocionális nevelésének egyik 
fontos eszköze az, hogy megtapasztalják 
azt, hogy a generációk milyen tudástöbblettel 
rendelkeznek, megtapasztalják azokat az 
élethelyzeteket, amelyekben a 21. század két-
generációs családmodellje nem nyújt nekik pél-
dát. Megtanulják, hogy hogyan lehet gondos-
kodni az idősekről, hogyan lehet olyan örömet 
adni számukra, ami az ő életüket is jobbá, 
szebbé teheti" - mondta Terék Ágnes, a 
Váci Deákvári Óvodák vezetője.

A programsorozathoz örömmel 
kapcsolódtak a váci idősotthonok. A 
generációk közötti kapocs erősítése 
számunkra is fontos, fogalmazott Sza-
bados-Slezák Brigitta igazgató, hiszen 

„Csillagocskám - fogadjuk 
egymást örökbe!”

a gondozott idős emberek egy részét 
gyerekek egyáltalán nem, vagy csak rit-
kán látogatják. 
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Felhívás kitüntetési javaslattételre
Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a váci fogyatékossággal élő emberek 
érdekében tartósan kiemelkedő tevékenység elismerésére „A Fogyatékossággal Élő Váci 
Emberekért" kitüntető címet alapított.

A kitüntető cím bármely személynek és közösségnek adományozható, aki a váci fogya-
tékossággal élő emberek segítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett, illetve végez.

A kitüntetést évente egy természetes személy vagy egy közösség kaphatja.
A kitüntetés adományozására bárki javaslatot tehet. A javaslatot - részletes írásos 

indokolással – 2022. január 31. napjáig lehet benyújtani a Váci Fogyatékosügyi Tanács 
elnökének címezve.

- Személyesen: a javaslatok az Igazgatási és Szociális Osztály vezetőjénél – Székelyné 
Angi Emőke Imola - adhatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. szám alatt a 123-as 
irodába.

- E-mail-es formátumban pedig: igazgatas12@varoshaza.vac.hu címre küldhetők be.
A kitüntetés adományozója Vác Város Képviselő- testülete. A díjat a Fogyatékosság-

gal Élő Emberek Esélyegyenlőségének Napja tiszteletére rendezett ünnepségen a polgár-
mester adja át.

Matkovich Ilona polgármester, 
a Váci Fogyatékosügyi Tanács elnöke

A belvárosi választókerületek képviselői 
Kászonyi Károly, Jess Kinga és Inotay 
Gergely alpolgármester együtt tartott 
évértékelő sajtótájékoztatót, ahol beszá-
moltak a körzetükben elvégzett munká-
ról, kiemelve a legfontosabb fejlesztése-
ket, beruházásokat.

Vác városának egyik legnagyobb, leg-
sokszínűbb része az 1-es számú válasz-
tókörzet, sokrétű problémákkal és meg-
oldásra váró feladatokkal – fogalmazott 
Kászonyi Károly, Kisvác önkormányzati 
képviselője. Többek között elmaradás 
volt egy bankautomata létesítése, ennek 
sikerült eleget tenni.

Az iskolaváros biztonságosabb meg-
közelítésének érdekében megnyitották 
a 2-es főúton lévő gyalogátkelőhely kö-
zelében lévő nagykaput, itt további fej-
lesztésekben is gondolkodnak. Mivel 
rengeteg jelzés érkezett a 2-es főút forga-

lomcsillapításával kapcsolatban, a képvi-
selő felvette a kapcsolatot a Pest Megyei 
Közútkezelő Zrt.-vel, amire már meg-
érkezett a szakmai javaslat, a Váci Ren-
dőrkapitányságtól pedig ígéret van arra, 
hogy fokozottan ellenőrzik az engedély 
nélkül közlekedő, túlsúlyos tehergépjár-
műveket.

Kászonyi elmondta továbbá, hogy a 
II. Rákóczi Ferenc téri hajléktalanszál-
lót jövőre új helyszínre költöztetik, ahol 
jobb körülmények között fogadhatják a 
rászoruló honfitársainkat. A Kőhíd utcai 
lakótelepen befejeződött a játszótér kör-
bekerítése, folyamatban van a játszóesz-
közök fejlesztése, ahogyan a zöld felüle-
tek karbantartása is, valamint megújultak 
az elhanyagolt állapotban lévő kőszórá-
sos utak is.

Vác 2. számú választókerületének kép-
viselője, Jess Kinga kiemelte, a Március 

15. téren látványos változások történtek: 
megújult a Zöld ház, megnyitotta kapuit 
az Elefántos ház, és a Pannónia házat is 
átalakították, a rendszámfelismerő rend-
szer felszerelésével sikerült megszüntetni 
az illegális parkolást és áthajtást is. A tér-
től távolabb eső utcákban a szemetelés 
megelőzésére újabb hulladékgyűjtőket 
helyeztek ki. A képviselő hangsúlyozta, 
a közterületek rendben tartásában a vá-
ros kiveszi a részét, ám a látványos ered-
mény az itt lakók hozzáállásán is múlik. 
A Szent István tér felújítása a tervezés 
szakaszában tart – folytatta. Mivel a 
60-as években elkészült téren korábban 
semmiféle felújítás nem történt, emiatt 
átfogó és gondos tervezést igényel.

Inotay Gergely alpolgármester, a 3. 
számú választókörzet képviselője em-
lékeztetett, az ELMŰ Zrt. beruházását 
követően több száz méteren újult meg a 
járdaburkolat a Kert, Tragor, Iskola ut-
cákban és a Budapesti főúton, a Tímár 
utcai DMRV Zrt. beruházás keretében 
pedig az útpályát teljes szélességben visz-
szaállíttatta a beruházó.

A 2021. év legjelentősebb útfelújítá-
sa a Budapesti főút 280 méteres szaka-
szán történt: a DMRV Zrt-vel egyeztet-
ve és lebonyolítva nemcsak az útpálya, 
hanem a mintegy 90 éves vízvezeték is 
megújult – emelte ki az alpolgármester. 
Folyamatosak a kátyúzások a városrész-
ben, ahogyan a játszóterek fejlesztése is. 
A Rózsakert sokéves rendezetlenségének 
felszámolását is elkezdték. Az idén elké-
szült Csónakház immár többféle lehető-
séget nyújt a sportolni, kikapcsolódni vá-
gyóknak. Átadták a pumpapályát, amely 
50 százalékos városi támogatással épült, 
rendkívül népszerű sportolóhely lett vá-
rosunkban – tette hozzá.

A Madách Imre Művelődési Központ 
épületének teteje új szigetelő réteget ka-
pott, a strand területén felújították a bal-
esetveszélyessé vált gyermekmedencét, a 
Nyár utcai óvoda tornaszobájának bur-
kolatát lecserélték, valamint új parkoló-
helyeket létesítettek a Konstantin téren 
és a Szent Miklós téren is.

Évet értékeltek a 
belvárosi képviselők

Lakossági fórum a 
szemétszállításról

A Duna-Tisza Közi Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. (DTkH) 
lakossági fórumot tart a szemét-
szállítás tervezett változásairól ja-
nuár 19-én, szerdán 18 órakor. A 
program helyszíne a Madách Imre 
Művelődési Központ.
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A belvárosi képviselők évértékelőjét kö-
vetően a deákváriak, így Tótváradi-Nagy 
Bence, Molnár Nándor és Rozmaring 
Sándor is számot adtak a 2021-es évben 
elvégzett munkájukról. Az elmúlt évet 
a fejlesztések szempontjából sikeresnek 
értékelik, de maradtak elvégzendő fel-
adatok jövőre is.

Tótváradi-Nagy Bence a 8-as válasz-
tókerület képviselője beszámolóját azzal 
kezdte, Deákvár fontos eredményekkel 
teli évet zárt. Mint mondta, amellett, 
hogy több rossz állapotban lévő útfe-
lület kapott új aszfaltburkolatot, (így a 
Szivárvány utca egy szakasza, a Gom-
bási út Naszály utca-Présház utca közti 
szakasza, a Szablya utca és a Felső Tö-
rökhegy út egy szakasza), megújuló ener-
giaforrással működő világítást szereltek a 
Papvölgy utca Szüret és Napraforgó ut-
cák közti szakaszára, de lámpák kerültek 

a Korontáli-puszta buszmegállóba is. A 
Deákvár szívének titulált KRESZ-park 
igazi közösségi térré alakult – emelte ki a 
képviselő. Befejeződött a körbekerítése, 
megújultak a játszóeszközök, megnyílt 
a nyilvános illemhely, kihelyeztek 2 új 
streetball-palánkot, valamint napelemes 
köztéri lámpákat is. A park mellett meg-
épült Vác első bekerített kutyafuttatója. 
Tótváradi emlékeztetett, évtizedes hiá-
nyosságot pótolva, biztonságos gyalo-
gátkelőhelyek létesültek a Kosdi út Telep 
utcai csomópontjában és megkezdődött 
a bölcsődeépítés a Bauer Mihály utcában.

A 9-es választókerületben idén nem 
volt számottevő probléma, kevesebb volt 
a feladat, mégis van, aminek megoldása 
átcsúszik a következő évre – mondta el 
Molnár Nándor. A képviselő kifejtette, 
tervezési kapacitáshiány miatt késik az 
Arany János utcát, a Negyvennyolcasok 

és a Degré Alajos útját érintő parkolófej-
lesztés, de a tervezése már folyamatban 
van, ahogyan a Deákvári főtéri butiksor 
előtti parkolóhelyek kialakítása is. Előre-
láthatóan ezek épülnek meg korábban. A 
körzet legnagyobb problémája a Garam 
és Vág utca környékén lévő közterület 
magáncélra való kisajátítása, ahol szintén 
parkolóhelyeket létesítenének. Az ottani 
helyzetet közigazgatási eljárás keretében 
fogja tisztázni az önkormányzat – össze-
gezte a politikus.

A 10-es választókerület külterületén 
10 földút kőszórásos megújítására ke-
rült sor, ebből 8 a DDC Kft. által biz-
tosított kővel, további 2 önkormányzati 
forrásból – emelte ki összefoglalójában 
a körzet képviselője, Rozmaring Sán-
dor. Hozzátette, szolár-lámpával láttak 
el három buszmegállót és egy korábban 
világítás nélküli dűlő is kapott közvilá-
gítást. Választókerület szerte nagyon 
sok kátyú kijavítását végezték el. A la-
kótelepen élők parkolási problémáinak 
megoldása érdekében egyfelől megál-
lapodást kötöttek a Gombási úti Spar 
Áruházzal, eszerint a lakosok 30 darab, 
az üzlet előtti parkolóhelyet korlátlan 
használatba kaptak, további 50 helyet 
pedig az üzlet zárva tartási ideje alatt 
vehetnek igénybe, másfelől a lakótelep 
parkolóhelyeinek felfestésével több autó 
fér el a korábbiakhoz képest – magya-
rázta a képviselő. A Munkácsy-parkban, 
miután azt rendbe tették és kitisztították 
a lakosság és a Radnóti iskolások segítsé-
gével, 3 komposztáló kazettát helyeztek 
el. Ennek célja a környezettudatosságra 
való figyelemfelkeltés és edukáció – fo-
galmazott.

Advent negyedik vasárnapján a Curia épü-
letében adták át az ajándékcsomagokat, 
amelyeket a Jószomszéd Hálózat gyűj-
tött karácsonyra azok részére, akiknek 
enélkül idén szűkösebb lenne az ünnep. 
Matz-Molnár Krisztina, a civil szerve-
zet koordinátora az ES tévé híradójának 
elmondta: a lakosságon kívül segítséget 
nyújtottak a gyűjtésben a Vöröskereszt, a 
CBA és a Korall diszkont munkatársai is, 
így az előre meghirdetett eseményre jelen-
tős mennyiségű élelmiszer, a gyerekeknek 
pedig rengeteg játék gyűlt össze. 

Az ajándékok szétosztásában Matkovi-
ch Ilona polgármester és Inotay Gergely 
alpolgármester voltak a Jószomszédok 
segítségére. A rászorulók felkutatásában 
ugyanis az önkormányzat nyújtott hatha-

tós segítséget, hiszen a szociális osztályon 
keresztül tartanak kapcsolatot az egye-
dülálló idős emberekkel, és a nehéz sorsú 
családokkal- indokolta Matz Krisztina. A 
gyerekek kiválasztásában az óvónénik ja-
vaslataira támaszkodtak - tette hozzá a civil 
szervezet vezetője.

"Idén is az óvónők voltak azok, akik segítet-
tek a gyermekek kiválasztásában. Mind a három 
tagóvodából kaptunk családokat, akik elfogad-
ják a mi segítségünket. Természetesen ilyenkor 
nem csak azt az egy gyereket ajándékozzuk meg, 
aki óvodás, hanem megkérjük a szülőket, hogy a 
testvéreket is sorolják fel nenünk és, hogy mi az, 
aminek örülnének. Volt egy aranyos pillanata, 
amikor egy gyermek belenézett a csomagba és fel-
kiáltott: - Jé, anya, ez egy igazi Lego!" 

A Jószomszéd Hálózat jóvoltából 43 

Karácsonyi jótett: 
ajándékokat osztottak

gyermek és 21 család kapott kézbe aján-
dékot. Emellett 68 gyermeket támogattak 
az ünnepek alatt és közel száz élelmiszer-
csomagot juttattak el rászorulóknak. A 
Jószomszédok januárban folytatják a jóté-
konykodást – tudtuk meg.

Megtartották évértékelőjüket 
a deákvári képviselők is
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Az új esztendő első napján Alsóváros 
három önkormányzati képviselője zárta 
az Összefogás frakció választókörzetei-
ben az eltelt időszak elért eredményeiről 
szóló tájékoztató sorozatot. Ferjancsics 
László (4. számú választókörzet), Fe-
hér Zsolt (5. sz. vk.) és Kiss Zsolt (6. 
sz. vk.) a Vác lakosságának több mint 
egyharmadát magában foglaló terület-
ben végzett munkákról a legfontosabb 
témakörökbe csoportosítva számolt be.

Kiss Zsolt alpolgármester beveze-
tőjében kiemelte, hogy a két éve meg-
választott városvezetés változtatott a 

korábbi gyakorlaton és átgondolt, a 
közpénzt jobban megbecsülő módon 
gazdálkodik. Így sikerült egyensúlyba 
hozni a város költségvetését, mely után 
felújításokra, fejlesztésekre is volt lehe-
tőség. Prioritása van a gyermekintéz-
mények felújításának, komfortosabbá 
tételének. Mintegy 50 millió forintból 
újult meg a Vám utcai óvoda konyhá-
ja. Padozatcserék készültek el: a Ker-
tész utcai oviban egy régóta elhanyagolt 
csoportszoba, még a Vám utcában egy 
régi járólappal burkolt öltöző kapott új 
PVC padlót. A falak újrafestése is meg-

December 6-án, Mikulás napján 200 da-
rab rétest juttatott el az önkormányzat 
a váci idősek otthonai és a Tabán utcai 
otthon lakóinak. A zamatos süteménye-
ket ugyan nem a Mikulás, hanem Inotay 
Gergely alpolgármester és Matz-Molnár 
Krisztina, a Jószomszéd Hálózat vezető-
je vitték el és adták át néhány kedves szó 
kíséretében. A rétes a Csocsaj Pékség 
felajánlása volt.

Az édességfelajánlást hagyományte-
remtő céllal indította el az önkormány-

zat a Jószomszéd Hálózattal kart karba 
öltve, jövőre tervezik annak folytatását. 
Az eredeti elképzelés szerint, s ha a jár-
ványügyi intézkedések is lehetővé teszik, 
akkor a közösségi programot rétessütő 
versennyel kötnék össze, ahol a lakosok 
összemérhetik tehetségüket, az elkészült 
rétesekkel pedig ismét megörvendeztet-
nék az intézmények lakóit. Remélhető-
leg, 2022-ben sikerül megvalósítani a 
rendezvényt, azzal még inkább emelve 
az adventi időszak ünnepélyességét.

történt több gyermekintézményben. A 
játszóterek rég látott mértékű eszköz-
felújítás mellett sok pad javítása és új-
rafestése is megtörtént. Alsóvároson is 
elkezdődött a veszélyesen terebélyesedő 
fák visszavágása, a gallyak metszése. A 
ligeti veszélyes fákra is külön ügyelnek 
a szakemberek, közülük több, rég kiszá-
radt egyed kivágásra került. A ligetben 
faültetésre is sor került, ugyanitt új sze-
metesedények kerültek ki ősszel.

Fehér Zsolt a sűrűn lakott városrész 
életét megnehezítő problémával, a köz-
lekedéssel és a parkolással kapcsola-
tos fejlesztéseket, felújításokat sorolta. 
Megemlítette, hogy egy évtized után 
festették újra a parkolókat a Damja-
nich, a Rácz Pál, a Kölcsey és a Vám 
utcákban, valamint a Csányi körút tíze-
meleteseinél és a Földváry téren. Plusz 
várakozóhelyekkel bővült a lehetőség, 
visszaállítottak több, parkolónak készült 
területet. A tervek szerint a bővítés idén 
folytatódni fog. Megtörtént a városi 
közvilágítás valós fényviszonyokhoz 
történő igazítása. A volt Tungsram elé 
és a főút Hattyú utcai kanyarához okos 
zebrát telepítettek. Az ott élők kérésé-
re több helyen biztonságosabbá vált a 
közlekedési rend, a gyalogos átkelőhe-
lyek ismételt felfestése is megtörtént és 
súlykorlátozás csökkenti a terület zaj- és 
porterhelését. A helyközi és helyi busz-
járatok már jobban segítik a diákok is-
kolába utazását és kényelmesebb a vá-
rosrészek közötti elérhetőség is.

Ferjancsics László hangsúlyozta, 
hogy a felújítások közül csak a legjelen-
tősebbeket van mód most ismertetni, a 
részletesebb tájékoztatást a képviselői 
közösségi oldalon olvashatják az érdek-
lődők. Mint elmondta, fenntartói, ön-
kormányzati, vállalkozói, illetve lakossá-
gi források segítették, hogy a kormány 
által a várostól elvont gépjárműadó 
bevétele nélkül is van lehetőség az út-
és járdafelújításokra. Megújult a Gödöl-
lői úton található vasúti átjáró, a kettes 
főút Honvéd utcai kereszteződése, a 
Beniczky utca egy részének burkolata, 
szilárd burkolatot kapott a Nemzetőr 
utca. Felújításra került a Zöldfa utca je-
lentős szakaszának aszfaltrétege, fontos 
útfejlesztés történt a Horgásztói utca 
200 méteres szakaszán. A Duna menti 
kerékpárút jelentős részének újraburko-
lása is megtörtént. Több száz méteren 
újult meg a járdaburkolat. Teljes szé-
lességében újraaszfaltozták a Zöldfa, 
az Istenmalmi és a Törökhegyi utca 
járdáinak jelentős részét. Kitért arra is, 
hogy többéves elhanyagolást követően 
folytatták az úttestek és a járdák közötti 
útpadkák akadálymentessé tételét.

Városi rétesnap

Az alsóvárosi képviselők 
is értékeltek
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Göd kertvárosi településnek indult, ahová 
sokan építették nyaralóikat már az elmúlt 
század elején is és költöztek ki a Dunaka-
nyar békéjébe. Meg is maradt ez a nyugodt 
békés kertvárosi jellege annak ellenére, hogy 
az idők során várossá nőtt és a település 
részei teljesen összeépültek. Az elmúlt évti-
zedekben épült ide a SAMSUNG gyár, ami 
monitorokat, televízókat készített gyáregy-
ségeiben. Ezt sokan irigyelték is a környé-
ken eleinte, mert munkát, iparűzési adót 
adott a  környéknek. 

Ma már senki sem irigykedik, mert igaz, 
hogy a gyár évekre felfüggesztette mű-
ködését, az elmúlt években újraindult és 
robbanásszerűen elkezdett növekedni. A 
régi üzemegységek méreteit már nem le-
het hasonlítani a most épülőhöz, aminek 
területigénye miatt egy erdőt töröltek el a 
föld színéről (az ott élő állatvilágról senki nem 
gondoskodott). A médiumokban arról lehet 
olvasni, hogy Európa második legnagyobb 
akkumulátorgyárát építik ide, de sem a gyár-
tástechnológiáról, termékekről, sem azok 
gyártási volumenéről nincsenek adatok. Ha 
igaz a szalagcím, akkor az akkumulátorok 
gyártásához elektrolitokra, nehézfémekre, 
műanyagok gyártására, a technológiákhoz 
valószínű sok vízre annak hűtésére és szál-
lítási kapacitásra lesz szükség. A területet 
különleges ipari övezetté nyilvánították, 
ami azzal jár, hogy a település lakosságának 
semmi beleszólása nincsen az épülő gyárral 
kapcsolatban, sőt, mint ahogyan az interne-
tes portálokon olvasni lehet, a gyár létesítési 
eljárásához nem is szükséges környezet-
védelmi hatástanulmány és ami szükségel-
tetik, azt sem a település engedélyezi. (Az 
egyszerűség kedvéért egy autófényező üzemhez, ami 
a szomszéd kert végében létesül, amit nem lehet a 
gödi építkezéssel összehasonlítani megannyi engedély, 
környezeti hatásvizsgálat szükséges ahhoz, hogy el-
kezdjék megépíteni.)

A gödiek, akiktől nem kérdezték meg, 
hogy mi a véleményük a létesítménnyel kap-
csolatban csak részigazságokról értesültek. 
(Lehet, hogy nem is akkora a baj, amilyet sejtenek, 
de amíg nem ismerik a tényeket, addig joggal félnek 
a közeli jövőtől.)

A létesítmény rohamtempóban épül, nő 
a zaj, a kiporzás, és az utak terheltsége, és 
egyre több vendégmunkást alkalmaznak, (a 
médiumok által jelzett több, mint háromezer dol-
gozónak fele nem is magyar, és csak közel százan 
gödiek).

Mivel a lakosoknak nincs lehetőségük 
sem a folyamatok megismerésére, sem az 
abba való beleszólásra, civil szervezetbe tö-
mörülve próbálnak információhoz jutni és 
érvényesíteni érdekeiket, eddig kevés siker-

rel. Egyre több váci kérdez rá, aki egyszer is látta 
már hazafelé a „kettesen” az építkezést, hogy ha ez 
létrejön, milyen hatással lesz a városra?

Erről szeretnék írni néhány fejezetben. 
Előrebocsátom, én is csak azokat a tényeket 
ismerem, amiket a médiumokban, lakossági 
fórumon közzétettek. Ezt próbálom kör-
nyezetmérnökként értelmezni.

Az egyik legfontosabb kérdéskör, amiről 
ebben a fejezetben szeretnék leírni, az épülő 
gyárnak nagy mennyiségű vízre van szüksé-
ge. Ezt a valószínűsíthető technológia, an-
nak hűtése, és az ott dolgozó többezer alkal-
mazott kommunális vízigénye magyarázza. 
Így került összefüggésbe a DMRV Zrt. Vác 
déli vízbázisa, ami adott. Szükség lesz egy új 
vízkivételi műre is, ami a gyár kommunális, 
és technológiai vizeit fogja biztosítani. 

- De hát a vízbázist a nyolcvanas években 
elszennyezte a CHINOIN gyár telephelye? 
- kérdezünk vissza egyből. Sokan emlé-
keznek rá, hogy ezen a telephelyen a gyár 
használhatatlanná vált oldószereit (veszélyes 
anyagokat) először elkezdték égetni. De mivel 
ennek akkora volt a füstje, hogy vállalhatat-
lanná tette a megsemmisítést, kiegyeztek a 
szikkasztásban, amit nem érzékelt a lakosság 
eleinte. A terület viszont elszennyeződött 
azzal, hogy a veszélyes anyagokat gödrökbe 
öntötték és onnan felszívódott. Rövid idő 
múlva, meg is jelent a váci ívóvízben, és mi-
vel nem vizsgálták a vizet ezekre a veszélyes 
oldószerekre, csak akkor derült fény a do-
logra, amikor az emberek megbetegedtek. 
A déli vízbázis kútjait az ivóvíztermelésből 
akkor kivették.  A Duna alatt villámgyorsan 
lefektetett vezetéken a szentendrei szigetről 
kapja a város az ivóvizet azóta is. Az elszeny-
nyezett talaj megtisztítására a rendszerváltás 
és a privatizáció után természetesen nem 
volt pénz és az egyetlen esély a talaj tisztí-
tására csak a víz kiszivattyúzása és ipari víz-
ként való felhasználása adódott. Sajnos a 
gazdasági tényezők kedvezőtlenek voltak és 
eleinte a váci ipari létesítmények pl.: FOR-
TE gyár voltak vevők a szennyezett vízre, 
amit a technológiája során gond nélkül hasz-
náltak ipari vízként. Közben a folyamatos 
ipari vízkitermelés és a Duna szívóhatása 
miatt tapasztalható volt a szennyezett terület 
öntisztulása. Később a gazdaság fellendülé-
sével és a SAMSUNG gyár első megjelené-
sével tovább nőtt a szennyezett víz szivaty-
tyúzása és ipari vízként való felhasználása. 
Ez azt jelentette, hogy a kiszivattyúzott víz, 
ami ugyan akkor még ivásra nem volt alkal-
mas, de megfelelt a felhasználó ipari egység 
technológiai igényeinek, majd szennyezett-
ségi fokától függően, tisztították és ment a 
közcsatornába. Az ipari vizet és az ivóvizet 

külön vezetékrendszeren szállítják, átjárás a 
két rendszer között nem lehetséges. 

Ezzel kapcsolatban a kérdések megvá-
laszolásához a DMRV Zrt. lakossági tájé-
koztatóján elhangzottakat, illetve a társaság 
honlapján fellelhető információkat vettem 
alapul.  A SAMSUNG gyár új vízigényével 
kapcsolatban a következő információk vol-
tak elérhetők:  Az elmúlt időszakban 100-
200 m3/nap (jelentése: köbméter naponta) ipari 
vízmennyiséget biztosított a déli vízbázis 
kútjaiból a DMRV Zrt. Az ipari vizet dön-
tően az ipari egységek fogyasztották, de ezt 
a vizet zöldfelületek, pl. a váci stadion ön-
tözésére is használták. Az első, képernyőket 
gyártó SAMSUNG gyár jelentősen több, 
1500-2000 m3/nap mennyiséget fogyasz-
tott.  Az elmúlt években a víz minősége na-
gyon sokat javult, jelenleg a néhai szennye-
zés hatása a kimutathatósági határ alatt van 
(melyet a DMRV kérésére külső szakértők 
rendszeresen elemeznek, vizsgálnak). En-
nek ellenére a kutak vízét továbbra is csak 
ipari vízként való hasznosításra tervezik. 

Így a már működő, és tovább bővülő 
SAMSUNG gyár ipari vízigényének egy 
részét a déli vízbázis felújított kútjai fogják 
biztosítani. Mivel a gyár vízigénye megha-
ladja majd a jelenlegi vízbázis kapacitását, 
ezért Sződliget előtt, a Duna partján, egy 
felszíni víz kinyerésére alkalmas egységet is 
ki fognak építeni. A felszíni vízkivételi mű a 
Duna vizéből fog szivattyúzni és azt fogják 
tisztítani. Ezeket a vizeket elkülönített rend-
szereken, ipari és ivóvízként is fogják hasz-
nosítani. A déli vízbázis kútjai 6000 m3/nap 
ipari vizet fognak biztosítani a gyárnak, a fel-
színi vízkivételi egység 14000 m3/nap ipari 
vizet és attól elkülönítetten, további tisztítást 
követően 1000 m3/nap ivóvizet is fognak 
adni a gyárnak. Az új felszíni vízkivételi egy-
ség olyan kapacitásúra lett tervezve, hogy a 
déli ipari park 2000 m3/napos és a térség 
7000 m3/napos majdani ivóvíz igényének is 
meg tudjon felelni a jövőben. 

A déli vízbázis műtárgyai léteznek, ami-
ket jelenleg újítanak fel, melyek mellett a fel-
színi vízkivételi egységet és tisztítókat fogják 
megépíteni. A Duna-parton a kerékpárút az 
építés során érintett lesz: a vízkivételi mű 
csövei a kerékpárút alatt átvezetve fognak a 
vízbázison haladni, a kerékpárút más részeit 
nem érintve. A kivett víz továbbításának ve-
zetékei Vácot ennyiben érintik. 

Nagy mennyiségű ipari víz felhasználásá-
ról van szó, amit a déli vízkutak és a parti 
vízkiemelés együtt fog tudni folyamatosan 
biztosítani. Felmerül az anyagmegmaradás 
kérdése. Mi lesz ezzel a vízzel, a felhasználás 
után, hogyan és hol fog ez szennyvíz formá-
jában megjelenni, kik és hogyan fogják ezt 
tisztítani, hogy a Dunába visszakerülhessen?

Ezekre a kérdésekre a következő szám-
ban keressük a válaszokat. 

Bíró György

Mennyiben érintik városunkat 
a SAMSUNG gyár hatásai?
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HÉTFŐI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS:  Kodály 
Z. u., Aranka u., Hársfa u., Bocskai u., Pacsirta 
u., Vöröskereszt sor, Pogányvári köz, Hunya-
di János u., Táncsics M. u., Honvéd, Kosdi 
utca, Galcsek u., Jókai Mór u., Madách Imre 
u., Szilassy u., Karcsú Antal u., Csávolszky u., 
Mikszáth u., Báthori u. (2-es út-Karcsú A. u. 
között), Széchenyi u. (2 út-vasút), Sziréna köz, 
Lemez u., Kandó K. u., Erzsébet u., Szt. János 
u. (2 főút - Zrínyi u. között), Zrínyi u. 41 szám 
alatt, Zrínyi u. udv. lakások, Baba u., II. Rákó-
czi Ferenc tér, Újhegyi u. (+ vége is), Deákvári 
főút, Gerle u., Sirály u., Radnóti u., Sas u. + 
udvar, Gombás út (Kisgombás), Gombási út, 
Gombási út (PATAK), Gombási út, Munká-
csy M. u., Szinyei M. P. u., Lotz K. u., Paál L. 
u., Szélső sor, Dolmány u., Suba u., Kucsma 
u., Szegfű u., Rozmaring u.,  Rezeda u., Ibolya 
u., Gyöngyvirág u.

HÉTFŐI ÉS CSÜTÖRTÖKI SZEMÉT-
SZÁLLÍTÁS: Donga u. lakótelep, Cserhát u. 
lakótelep, Ipoly u. lakótelep, Kötő u. lakóte-
lep, Damjanich u. lakótelep, Vám u. lakótelep, 
Rácz Pál u. lakótelep, Nagymező u. lakótelep, 
Nagymező u. (udvar) lakótelep, Zöldfa u. la-
kótelep, Istenhalmi u. lakótelep, Kölcsey F. u. 
lakótelep.

HÉTFŐI ÉS PÉNTEKI SZEMÉT-
SZÁLLÍTÁS: Földváry Károly tér lakótelep, 
Petőfi u. lakótelep, Hattyú u. lakótelep, Dr. 
Csányi László krt. lakótelep, Kőhíd u. lakóte-
lep, Újhegyi u. lakótelep, Deákvári főút lakóte-
lep, Rigó u. lakótelep, Harkály u. lakótelep, Si-
rály u. lakótelep, Fácán u. lakótelep, Kakukk u. 
+ udvar lakótelep, Radnóti u. lakótelep, Fürj u. 
lakótelep, Gombási út udvar lakótelep, Gom-
bási udvar lakótelep, Munkácsy M. u. lakóte-
lep, Szélső sor lakótelep, Tulipán u. lakótelep, 
Deákvári fasor 31-33 lakótelep, Külső-Rádi 
u. 23. lakótelep, Kertész u. lakótelep, Mező u. 
lakótelep, Törökhegyi u. lakótelep, Rádi u. la-
kótelep, Damjanich tér lakótelep.

KEDDI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS: Görgey 
u., Postapark, Piac u., Zichy H. u., Báthori u. - 
2 főútig, Kossuth L. u., Káptalan u., Füredi M. 
u., Köztársaság u., Március 15. tér, Petróczy 
László u., József  Attila sétány, Ady E. stny., 
Katona Lajos u., Fürdő u., Piarista u., Kossuth 
tér, Rév köz, Liszt Ferenc sétány, Barabás M. 
u., Csángó u., Tabán u., Fényes A. u., Dombay 
u., Hajnik P. u., Eszterházy u., Mézeskalács 
lépcső, Korvin lépcső, Mátyás u., Szt. János 
u. (Köztársaság u. - 2 főút között), Althann 

Mihály Frigyes u, Deák Ferenc u., Nógrádi u. 
(Végh D. u. - Lehár u. között), Nógrádi u. (Le-
hár u. - Domb u. között), Végh D. u., Váczy P. 
u., Fekete u. (Lehár u. - Domb u. között), Fe-
kete u. (Kis u. - Lehár u. között), Bauer M. u. 
(Fekete u. - Lehár u.között), Bauer M. u. (Le-
hár u. - Szivárvány u. között), Alsó u. (Hanusz 
u. - Lehár u. között), Alsó u. (Lehár u. - Szivár-
vány u. között), Bottyán J. u. (Vörösmarty tér 
- Hanusz u. között), Bottyán u. (Vörösmarty 
tér - Szivárvány u. között), Somogyi I. u.(Vö-
rösmarty tér - Hanusz u. között), Somogyi u.(-
Vörösmarty tér - Szivárvány u. között), Eperfa 
u. (Lehár u. - Hanusz u. között), Eperfa u. (Le-
hár u. - Szivárvány u. között), Hanusz István 
u., Katona József  u., Béke tér, Deákvári főtér, 
Vörösmarty tér, Lehár Ferenc u., Szabó K. u., 
Domb u., Diófa u., Veressipkás u., Kárász u., 
Landerer Lajos u.

KEDD-PÉNTEKI SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS: Dr. Csányi László krt. lakótelep, Zrínyi 
u. lakótelep, Árpád köz lakótelep, Csávolszky 
u. lakótelep, Erzsébet u. lakótelep, Földváry 
Károly tér lakótelep, Petőfi u. lakótelep, Haty-
tyú u. lakótelep, Kőhíd u. lakótelep, Landerer 
Lajos u. lakótelep, Kárász u. lakótelep, Tölgyfa 
u. lakótelep, Akácfa u. lakótelep, Arany János 
u. lakótelep, Űrhajós u. lakótelep, Degré Ala-
jos u. lakótelep, 48-asok útja lakótelep, Deák-
vári főtér lakótelep, Bimbó u. lakótelep, Párta 
u. 4-6-8 lakótelep.

SZERDAI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS: Tor-
nyos Pál u., Eötvös u., Cházár A. u., Szarvas 
köz, Széchenyi u. (átjáró 10-es), Széchenyi u. 
-23-ig (2. útig), Papp Béla u., Dózsa György 
u., Duna u., Kálvin János u., Foktövi u., Mol-
nár u., Vetés u., Horváth M. u., Kórház u., 
Balassagyarmati u., Buki sor, Sándor u., Hal 
köz, Liliom u., Rózsa köz, Nagy Sándor Jó-
zsef  u., Csaba u., Elnök u., Hajlék u., Verőcei 
u., Kisváci köz, Árok u., Építők útja, Kazin-
czy Lajos u., Németh László u., Bán Márton 
u., Dr. Brusznyai Árpád u., Varsa köz, Halfo-
gó u., Háló köz, Telep u., Mályva u., Viola u., 
Botond u., Orgona u., Nárcisz köz, Nárcisz 
u., Tátika u., Jázmin tér, Kazinczy Ferenc u., 
Kis u., Fekete u. (Kis u. - Telep u. között), 
Kiskörút, MÁV telep u., Sorompó u., Vágány 
u., Váltó u., Vasút u., Naszály u., Ambró Fe-
renc u., Hóvirág u., Hóman Bálint út (Híradó 
u.), Szt. Mihály dűlő, Huszár u. (+ vége is), 
Kápolna u., Téglaház út, Bimbó u., Sövény 
u., Virág u., Berkes András u., Ág u., Lomb 
u., Szirom u., Gyökér u., Bokor u., Levél u., 

Cserje u., Zeke u., Csillag u., Párta u.

SZERDAI ZSÁKOS SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS: Nyulas, Kerékpár út Vác-Verőce közti, 
Közigazgatási határig (Diósi völgy, Sánc dűlő), 
Huszár út vége, Szt. Mihály dűlő, Papvölgy u., 
Szőlővessző utcától, Fokos u., Felhő u., Alma-
fa u., Must u.

CSÜTÖRTÖKI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS: 
Burgundia u., Diadal tér, Mária u., Fűz u., Qu-
ell Rudolf  u., Ilona u., Lovarda tér, Bajcsy Zs. 
E. u., Budapesti főút, Petőfi u., Oswald Gás-
pár u., Kép u., Hattyú u., Tavasz u., Nyár u., 
Tél u., Cifra-köz, Tragor I. u., Szent Flórián u., 
Szent Miklós tér, Gasparik u., Kert u., Dam-
janich tér, Farkasfalvi u., Attila u., Múzeum 
u., Géza kir. tér, Tímár u., Migazzi Kristóf  
tér, Galamb u. + köz, Sejce lakópark, Présház 
út, Szivárvány u., Napraforgó u., Papvölgy, 
Papvölgy u., Szüret u., Borvirág u., Venyige 
u., Hegybíró, Szőlővessző u., Akó u., Csöbör 
u., Aroma u., Hordó u., Hegymester u., Fürt 
u., Altány u., Donga u., Szederfa-sor, Vág u., 
Cindróka u., Garam u., Kiszsobrák u., Bács-
ka utca/dűlő, Kosdi út, Magyar u., Fonó u.,  
Vásár u., Damjanich u., Vám u., Nagymező 
u., Zöldfa u., Avar u., Gödöllői út, Mézvirág 
köz, Bársonyvirág utca, Nefelejcs u., Homok 
dűlő u., Pipacs köz, Búzavirág u., Árvácska u., 
Gyöngyike u., Boglárka u., Jégvirág u., Kamilla 
u., Gólyahír u., Bolgár u., Csatamező u., Ma-
kay Imre u., Václiget – lakossági, Amur u., Ba-
lin u., Horgásztói u., Keszeg u., Déli u.

CSÜTÖRTÖKI ZSÁKOS SZEMÉT-
SZÁLLÍTÁS: Öregzsobrák dűlő, Egyház-
mögi dűlő, Gombás dűlő, Csipkés dűlő, Felső 
Csipkés dűlő, Kiszsobrák dűlő, Kisgombás 
dűlő, Körtvélyes dűlő, Látóhegy dűlő, Patak-
föld, Patakvölgy dűlő, Pincevölgy, Zsobrák 
dűlő, Tópart u., Horgászköz, Buki sziget.

PÉNTEKI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS: Dr. 
Csányi krt páratlan oldal, Dr. Csányi krt páros 
oldal, II. Rákóczi Ferenc u. páros oldal, II. Rá-
kóczi Ferenc u. páratlan oldal, Árpád u. páros 
oldal, Árpád u. páratlan oldal, Felsőtörökhegyi 
u., Bég u., Szultán u., Törökfürdő köz, Bulcsú 
u., Lándzsa u., Nyíl u., Sisak u., Basa köz, Fo-
kos u., Alsótörökhegyi u., Pajzs u., Szablya u., 
Istráng u., Tábor köz, 
Mentős köz, Szent-Györgyi A. u., Dr. Jávorsz-
ky Ödön sétány, Argenti Döme tér, Jávorszki 
kórház+nővérszálló, Argenti Döme tér 1-3., 
Kertvárosi sor, Kertvárosi u., Pipitér u., Pity-
pang u., Park u., Deákvári fasor, Sánc u., Pálffy 
J. u., Beniczky u., 
Rózsa u., Thomas Edison u., Kertész u., Lu-
xemburg u., Rádi u. Külső Rádi u., Kukorica 
út, Rozs u., Zab u., Gabona u., Cirok u., Ju-
hász u., Arató u., Szekeres u.

SZELEKTÍV SZEMÉTSZÁLLÍTÁS: ja-
nuár 3-tól minden páros héten.

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS: április 
11-től páratlan héten.

Utcaszintű szemétszállítási 
lista február 1-től

A hulladékelszállítás november 1-től KÖZPONTOSÍTÁSRA került. A szolgálta-
tással kapcsolatos problémáikat a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási  Non-
profit Kft (DTkH) ügyfélszolgálatának elérhetőségein jelezhetik: +36-28/561-
200, www.dtkh.hu, személyes ügyintézés a Vác, Zrínyi utca 9. szám alatt.
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A 2022-es év első hónapjai a színház-
kedvelőket részesíti előnyben a Madách 
Imre Művelődési Központban is.

Január 27-én ismét Csányi Sándor 
látogat Vácra és hozza el fergeteges 
egyszemélyes vígjátékát, melyben arra 
a kérdésre keresi továbbra is a választ, 
hogy Hogyan értsük félre a nőket?

Január 31-én a Neil Simon: KÜ-
LÖNTEREM (avagy vágytól asztalig) 
című előadását láthatja a közönség, 
melyben az elegáns párizsi La Casette 
Hotel különtermébe vacsorameghívást 
kap hat vendég. Először három férfi ér-
kezik, akik nem ismerik egymást. Aztán 
megérkezik három nő és itt kezdődik 

a meglepetések sorozata…  A darab 
főszereplői Csepregi Éva, Hegyi Bar-
bara és Pusztaszeri Kornél. Rendező: 
Tallós Rita.

Február 11-én a Nejem a neten 
című könnyed vígjátékra látogathat-
nak el Harsányi Gábor és Cseke Ka-
tinka főszereplésével. A darab egy mai 
kispolgár történetét mutatja be, aki 
súlyos anyagi gondokkal küzd és ezért 
belemegy, hogy szerepeljen egy valóság-
showban. 

Zenés – filmes - színdarab  látható 
majd a művelődési központ színpadán 
Trokán Nóra és Klem Viktor fősze-
replésével február 27-én. A Múviláv 

Tartalmas évkezdés a Madách 
Imre Művelődési Központban

– majdnem, mint a filmeken című ér-
zelmektől izzó színházi estén népszerű 
filmmomentumok és emblematikus fil-
mzenék sodorják útjukon főhőseinket. 
Éber álmodozás a mozivásznon, álom-
szerű valóság a színpadon és egy rend-
kívül sokféle műfajban játszó zenekar, a 
Swing a’la Django.

A felnőtt közönség mellett a gyerme-
keket is várják zenés programok, illetve 
színházi előadások.

Bognár Szilvia és zenekara érkezik 
hozzánk február 3-án egy népzenei 
koncertsorozat részeként. Bognár Szil-
via (képünkön) saját világzenei csapatát 
a hazai jazz, népzenei, illetve világzenei 
produkciók neves előadóiból 2006-ban 
hívta életre. Gyümölcsöző együttműkö-
désüket ezidáig négy album fémjelzi.

Farsangi családi nap keretében feb-
ruár 13-án egy különleges koncertre 
várják a családokat a szervezők. Éven-
te csupán néhány alkalommal hallha-
tók a Pannonia Allstars Ska Orchestra 
(PASO) gyerekdalai. A jamaicai táncze-
ne és a magyar dalszövegek találkozása 
érdekes zenei kaland lesz azok számára 
is, akik eddig még nem hallották őket. 
A koncert után kézműves foglalkozás, 
valamint táncház várja a gyermekeket.

 A Görbetükör Színi Társulat mutatja 
be Janikovszky Éva: Hányszor mond-
jam még? című játékát február 15-én. A 
társulat Janikovszky két népszerű művét 
(Kire ütött ez a gyerek, Ha én felnőtt 
volnék) vitte színpadra. Minden gyerek 
tudja, még a legkisebb is, hogy rossznak 
lenni sokkal mulatságosabb, mint jónak 
lenni. 

A további programokról és a jegyin-
formációkról a mimk.hu oldalon, illetve 
az intézmény facebook oldalán tájéko-
zódhatnak! Élményekben gazdag, bol-
dog új évet kívánunk Önöknek!
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Annak ellenére, hogy a 2021-es évet 
is a járvány miatt lezárva kellett indí-
tanunk, úgy érezzük, panaszra még-
sincs okunk. 

Színházunk 2021. június 9-én nyit-
hatta meg kapuit és összességében 
visszatekintve az elmúlt évre, egy szí-
nes, örömteli és eredményes fél év áll 
mögöttünk. 

2021. júniusától összesen 26 nagy-
színpadi és stúdió előadást tartottunk, 
amelyet több, mint 4300-an néztek 
meg. Részt vettünk három tájelőadá-
son a Dunakanyar és a Liliomfi című 
saját darabjainkkal, ez utóbbi a nyír-
egyházi vígjáték mustrán, a VIDOR 
Fesztiválon is nagy sikerrel szerepelt.

Az előadások többsége telt ház 
mellett zajlott, ami nem csak a kol-
légáknak, de a fellépő művészeknek 
is komoly visszaigazolást és nagy 
örömöt jelentett. Az előadások láto-
gatottsága december hónapban csök-
kent látható mértékben, ami egybe-
vág a járvány okozta tendenciákkal.

Bár a közönség számára csak egy 
fél évig lehettünk nyitva, és bár a gaz-
dálkodásunkat kizárólag önkormány-
zati támogatásból és jegybevételek-

ből kellett finanszíroznunk, mégis 
szép eredmények és komoly sikerek, 
látható megújulás is vannak mögöt-
tünk.

Két saját előadást készítettünk 
2021-ben, Karinthy Ferenc születé-
sének 100. évfordulójára a Dunaka-
nyar című novella friss, mai hangu-
latú, modernebb érzésvilágú stúdió 
előadását. Másik saját produkciónk 
a Horváth János Antal rendezte Lili-
omfi, az előadáshoz írt zenei részek-
kel és váci zenészek által a darab ré-
szeként előadott muzsikával tarkított 
igazi szórakoztató vígjáték. Az ezt 
előadó 16 fős művész kollektíva min-
dig nagyon lelkesen érkezik Vácra. 

Azt tűztük ki célul magunk elé, 
hogy ne csak a közönség, hanem az 
előadóművészek is szívesen és öröm-
mel térjenek vissza hozzánk és ezzel 
kapcsolatban is rengeteg pozitív visz-
szajelzést kaptunk.

Előadásainkhoz – az általunk be-
nyújtott számos pályázat ellenére – 
állami forrást egyszer sem nyertünk 
el. Ért bennünket az a vád, hogy 
minden bizonnyal rosszul pályázunk 
vagy nem megfelelő szakmaiságú 

Váci Dunakanyar 
Színház: eredményes 
fél év áll mögöttünk

anyagokat készítenénk. Erre válaszul 
idézzünk a közel 60 tagot tömörítő 
Magyar Színház Társaság „Év végi 
számvetés” összefoglalójából: „bár-
mennyire nagy központi támogatást kap 
is az előadóművészeti terület, a döntések 
központosítva, indoklás nélkül, súlyos 
aránytalanságokat gerjesztve jelentkeznek.  
A számok bizonyítják, hogy néhány, a 
kormányzat által preferált csoport kapja a 
pályázati támogatások nagy részét, miköz-
ben a független szférába tartozó formációk, 
a progresszivitás képviselői, és ilyen módon 
színházi jövőnk letéteményesei, egyik nap-
ról a másikra tengődnek.” 

Intézményünk a lehető legtakaré-
kosabban működve, kevés erőforrá-
sát teljes hatékonysággal kihasználva 
igyekszik a város és a térség lakóinak 
minden hétre színvonalas, minőségi 
kulturális programot nyújtani, mind-
ezt változatos, színes, vidám és el-
gondolkodtató produkciók mentén.

Nehéz, küzdelmes és fáradságos év 
áll mögöttünk, amely mégis megaján-
dékozta kis kollektívánkat számos 
komoly sikerrel, sok visszaigazolás-
sal, nagy örömökkel, emberi jósággal, 
magas művészi teljesítményekkel.

Hálás szívvel köszönjük nézőink 
bizalmát, partnereink és vendégmű-
vészeink kiváló produkcióit és embe-
ri kiválóságát is! 

Varga Katalin 
igazgató
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„Vác Város Szociális Segítő Munkáért” 
elismerésben részesült Sósik-Ve-
res Anita Katalin, a Váci Család- és 
Gyermekjóléti Központhoz kihelye-
zett gazdasági csoport vezetője.

Váratlanul érte a kitüntetés. Ka-
pott egy sms-t egy  nagyon  kedves  
kolleganőjétől, hogy gratulál, de nem 
tudta, mihez. Rákérdezett, akkor de-
rült ki, hogy jelölték, és sikerrel. „Na-
gyon szeretem a számokat” – ez volt a 
kulcs a beszélgetésben, ekkor értet-
tem meg, milyen szerencse, ha vala-
kinek a tanárai vagy barátai segítenek 
a felismerésben, vagy rájön magától, 
hogy neki a számok a hivatása. "Min-
dig is szerettem a számokkal foglalkozni 
és az adatok között barangolni. Nagyon 
szerencsés helyzetben vagyok, mert olyan 
csapat áll mögöttem, akik szakmailag 
kiválóak, motiváltak és emberileg is a 
legnagyszerűbb munkatársak. Mindenben 
számíthatunk egymásra és számomra ez 
az egyik legfontosabb dolog a munkahelyen 
és az életben. Az ,,én„ elismerésem valójá-
ban a gazdasági csoportom és Járja Andrea 
igazgató asszony elismerése, úgy érzem elis-
merésemben ők is részesek."

Kis kerülőt tett ugyan előtte, mert 
az érettségi után belevágott a kozme-
tikus szakmába (amit szintén nagyon 
szeretett), de aztán az élet mégis a 
,,számok,, irányba vezette. Elvégezte 
a mérlegképes könyvelő tanfolyamot, 
majd adótanácsadó szakmát is szer-
zett. Veresegyházán könyvelőként 
kezdett el dolgozni. Túl sok idejét 
vette el az utazás, ezért olyan állást 
keresett, ami közelebb van Váchoz, a 
szülővárosához.

Főkönyvi könyvelőként kezdett 
dolgozni 2016. szeptemberében az 
önkormányzat kötelékében. Gazda-
sági vezető helyettesnek 2019-ben 
nevezték ki az akkori főnöke ajánlá-
sára. Jelenleg a hajléktalan ellátás, a 
szociális étkeztetés, az iskolaorvosi 
hálózat, az iskolai védőnők, illetve a 
területi védőnők, gyermekjóléti köz-
pont és szolgálat „számai” a munkája. 
Az, hogy rendben legyenek az elszá-
molások, az intézményi költségvetés, 
hogy idejében elküldjék a hivatalok-
nak a bevallásokat ez mind csupa 
olyan feladat, ami az emberek több-
ségének áttekinthetetlen, idegesítő, 
felesleges macera, pedig ezek nélkül 
a számsorok nélkül, azok precíz nyil-
vántartása, lejelentése, kalkulációja 
nélkül nincs is tervezhető működés. 
Próbáltuk megfejteni, miért is kapta 

a kitüntetést. Anita, persze nagyon 
szerényen csak annyit mondott: „Sze-
retek előre gondolkodni. Az egyik legfon-
tosabb szempont számomra, a prognosz-
tizálhatóság. Könyvelőként nekem mindig 
határidőkhöz kell alkalmazkodnom. So-
sem szerettem, ha mondjuk hónap 20-a 
az áfabevallás, akkor 20-án délután négy 
órakor vagyok kész a bevallással. Szeretem 

tartani a határidőt.” 
"Sok adózási területet érint a munkám, 

amit nagyon szeretek és imádom a jogsza-
bályokat bújni valamikor még késő este ott-
hon is, ha felmerül egy kérdés utánanézni, 
megkeresni a hátterét. Szeretek felismerni 
összefüggéseket a különböző jogszabályok 
között és azok gyakorlati alkalmazható-
ságát. Ez kihívást jelent számomra: jót 
tenni, jól.’’

Beszélgettünk arról is, hogy a pá-
lyaválasztásában szerepet játszott-e 
a szolidaritás, hiszen a munkaköre 
látszólag messze van a rászorultak-
tól, de többnyire olyanok dolgoznak 
a környezetében, akiktől nagyon so-
kat tanult az elmúlt években, és akik 
örömüket lelik abban, ha gondos-
kodhatnak embertársaikról. A köz-
vetett kollégák  szakmai munkáján 
keresztül lehetősége volt megismer-
ni, azon emberek sorsát, akiknek az 

Szeretem a számokat intézmény gazdasági működtetésén 
keresztül hozzájárul a lehető legjobb 
szolgáltatások biztosításhoz.  Abban 
maradtunk, ha nem érezné jól magát 
a munkatársai között, aligha maradt 
volna itt. Megragadtam az alkalmat, 
hogy a számok emberével beszélhe-
tek, megkérdeztem: mennyire súj-
totta a világjárvány az általa kézben 
tartott intézmény környezetét. A vi-
lágjárvány minden embertől nagy ál-
dozatot és lemondást követelt, nincs 

ez másképp az intézmény életében 
sem, de megpróbálta gazdaságilag a 
lehető legjobbat kihozni a megválto-
zott helyzetből. "Vezetőként kiderült a 
számomra, hogy nem kell mindig mindenre 
elsőre tudni a választ. Érdemes egy fon-
tos döntés előtt egyet ráaludni a válaszra. 
Tegyük hozzá, nem is kell mindig , hogy 
mindenre legyen válasz, ahogy az sem hogy 
hibátlan döntéseket hozzunk minden pilla-
natban. Ez a másik szempont a munkám 
során, ami kihívást jelent."

Szóba került még, hogy a hobbija 
a család, illetve a lakberendezés, amit 
szinte nulláról kezdve kiélhet most, 
hiszen pár hete költöztek új lakásba 
a párjával. Végül még fontosnak tar-
totta, hogy legyen ott a cikk végén: 
"Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni 
mindazoknak, akik az elismerésben része-
sítettek." 

Vicsek Ferenc
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Szabados-Slezák Brigitta Vácon szüle-
tett, bár a sors hat évvel ezelőtt Gödre 
sodorta, most mégis ismét egy kicsit 
váci lett. Az októberi testületi ülésen a 
többség mellette döntött, így öt évre őt 
nevezték ki a Vác Város Önkormányzat 
Idősek Otthona és Klubja vezetőjének. 
Úgy érzi, kinevezésében a sors is közre-
játszott, hiszen egy napon több ismerős 
is megkereste őt, hogy pályázza meg az 
állást. Egy számára fontos ember is ezt 
kérte: az édesanyja. Ígéretét betartotta.

Pályafutását a váci kórházban kezdte, 
de mint főnővér már dolgozott az intéz-
ményben is. Mikor bejött megnézni még 
pályázóként ismét az otthont, akkor ta-
lálkozott ismerős arcokkal és nem csak 
a kollégák között. Az egyik idős hölgy, 
még akkor költözött be, amikor ő is ott 
dolgozott. Most könnyek között üdvö-
zölte az ismerős arcot.

Szabados-Slezák Brigivel mi akkor is-
merkedtünk össze, amikor Vácon is el-
indította az Alzheimer Café-t. Szívügye 

a demencia kérdése, a demens emberek 
segítése.

„Nagyon jó lenne, ha egy olyan demens el-
látást tudnánk az intézményben nyújtani, ami 
mondjuk példaértékű, vagy akár módszer-
tanilag is megállhatná a helyét, értve ez alatt, 
hogy megfelelő demensbarát környezet, kerengő 
kialakítása, a kertnek átalakítását úgy, hogy 
ott szabadon tudják a mozgásigényüket kielé-
gíteni. Gondolkodom abban is, hogy fiatalokat, 
gyerekeket vonhatnánk be a demensek környe-
zetében. Én azt gondolom, hogy a társadalmi 
érzékenyítés az egyébként is nagyon fontos lenne 
itt, Vác városában is. A demenciával kapcsola-
tosan a fejemben van egy együttműködés terve az 
általános iskolákkal, középiskolákkal, hogy 
esetleg rendkívüli osztályfőnöki órák keretében 
is, beszélhetnénk az időskori elbutulásról és en-
nek a nehézségeiről. Vagy arról, hogy kell egy 
ilyen időssel bánni, mert az előfordulhat, hogy 
utcán, vagy akár családban is összefutnak ilyen 
beteggel. A saját kollégáimnak a képzését, to-
vábbképzését szeretném még nagyon preferálni a 
témában” – mondja.

Nem is tétlenkedett, kollégáinak már 
november végén szervezett egy tovább-
képzést Demencia Morzsák címmel. A 
szakismereteken túl, gyakorlati tapasz-
talatokat is hallhattak a munkatársak. 
Briginek nem titkolt szándéka az is volt 
ezzel, hogy csapatépítés is legyen ez a két 
napos alkalom.

„Az intézménnyel kapcsolatban valamilyen 
fejlesztés várható az elkövetkező időszakban” 
– szegeztem neki a kérdés. 

„Olyan nagy baj nincs a házban, az intéz-
ményeink jó állapotban vannak, igyekszünk 
az állagot megőrizni” – kezdi válaszát. „Ami 
azért nem könnyű, főleg itt, a Burgundia utcá-
ban, mert nagyon elhasználódott, maga az épü-
let nagyon régi. A másik két telephely, a Rádi 
út és az Arany János utca ebből a szempontból 
sokkal jobb helyzetben van. Itt a Burgundia 
utcában most kezdődnek a munkálatok, egy 
gyógyszerosztó helyiséget alakítottunk ki, mert 
mind a három telephelyünk gyógyszerelése itt 
történik centralizáltan, a két, gyógyszerosz-
tásért felelős kolléganő koordinálja. Ez alap-
vetően nem újdonság. Az újdonság az, hogy 
egy kicsit a szakmai munkát szeretném átcso-
portosítani és jobban átgondolni, hogy melyik 
munkakörhöz milyen feladatok tartoznak. A 
jelenleg érvényben lévő munkaköri leírások átta-
nulmányozásánál sok olyan területet találtam, 
ahol átfedés van. Azt gondolom, hogy a felada-
tok akkor vannak jól elvégezve, meg akkor jól 
nyomon követhetőek, ha azért megvannak a 
felelősök.”

A helyiség felújítása mellett nagy 
igény még a Burgundia utcai épület fő-
bejárat akadálymentesítése és az egyik 
telephelyen a kazán kicserélése is lassan 
aktuálissá válhat. Emellett tervezik, hogy 
fejlesztik az intézmény weboldalát is.

„Az az elképzelésem, hogy tudjanak rólunk 
az emberek, nemcsak a hozzátartozók, hanem 
ha bárki rákeres, hogy érdeklődjön, elérjen ben-
nünket, lássa a programokat, képeket, egy ki-
csit élettel szeretnénk megtölteni.”

Az intézményeknél nagyon sok a vá-
rakozó, de mint Brigi mondja, a közel 
nyolcvan fő kérelmének felülvizsgálatá-
nál kiderült, hogy nincsenek is már eny-
nyien. A héten el is kezdik az üres helyek 
feltöltését, de mint mondja szükség len-
ne, akár még egy intézményre.

„El tudnék képzelni egy olyan intézményt, 
ami inkább nyugdíjasházként funkcionál, akár 
apartmanház jelleggel, ahol van egy központi 
hely, ahol van gondozónő, portaszolgálat, tud-
nak segítséget kérni, felügyelet alatt vannak, de 
még élik az önálló életüket. Olyat is el tudnék 
képzelni, olyan intézményt, ami a demenciára 
van specifikálódva, mert erre is nagy igény van, 
a demencia most korunk nagy népbetegsége, na-
gyon sok embert érint. 

Házi segítségnyújtást most is végzünk, ki-
járunk az idősekhez, az a feladat is hozzánk 

Az új intézményvezető kitűzné 
Vác város lobogójára a

demencia érzékenységet
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tartozik, illetve vannak nappali idősek klub-
jaink is két helyen is, a Budapesti főúton, meg 
az Arany János utcában, amik most zárva 
vannak a pandémia miatt, de mihelyst lehet, 
szeretnénk nyitni és szeretnénk még több időst 
megérinteni. Például idősbarát közösségi terek 
létrehozásával, ahová be lehet jönni” – sorolja 
a terveit Brigi.

Egy új vezető érkezése gyakran szül 
felmondásokat. Így történt ez az idősek 
otthonában is, igaz nem nagy létszámban. 

„Nemcsak én érkeztem újként a házba, 
hanem intézetvezető ápoló, illetve három te-
lephelynek a vezetője is október 31-vel elment, 
már ők nem voltak itt, mire én érkeztem. Ez 
pillanatnyilag egy kis nehézséget jelent abban a 
tekintetben, hogy azért vezetők nélküli telephe-
lyeknek nagyon nehéz az élete, hisz ők voltak 
azok, akik azért egy személyben koordinálták 
a telephelyek életét. Ezért kellett több álláshe-
lyet meghirdetni, de nagyon jó dolgokat tudok 
mondani, hisz már van intézményvezető ápo-
lónk, ugyancsak átmeneti jelleggel tudnánk 
most regnálni, mert ő egyébként egy nyugdíjas 
kolléganő, aki vállalta, hogy amíg nem találjuk 
meg a megfelelő embert, addig ő itt lesz és segít 
nekünk és már két hete munkába állt és na-
gyon jó, hogy itt van velünk Éva. Már úgy néz 
ki, hogy az egyik telephelyünknek lesz vezetője 
január 2-iki kezdéssel. A gyógyszerosztó felelős 
nővér – aki egyedül volt – mellé megtaláltuk a 
megfelelő társat, ő is a jelenlegi munkahelyén a 
felmondási idejét tölti, ő is január 2-án kezd. 
Már vettünk fel két szociálisgondozó ápolót, 
vettünk fel egy takarító kolléganőt. Azt gon-
dolom, hogy így szépen, lassan töltődik fel a 
létszám” – mondja Brigitta. 

Mint új vezető, az első héten, amikor 
megérkezett minden telephelyen bemu-
tatkozott, köszöntötte a kollégáit és kér-
te mindenkitől, hogy az élet menjen to-
vább, ahogy eddig, hogy az itt élő idősek 
ne nagyon érezzék meg a változást.

„Mindenkinek azt mondtam, hogy én min-
denkivel szeretnék együtt dolgozni. Van egy 
irány, ami mentén szeretnék haladni és nagyon 
örülnék, ha beállnának mögém és együtt, egy 
irányba tolnánk azt a bizonyos szekeret, de ad-
jon mindenki esélyt, ahogy én is mindenkinek 
esélyt adok. Próbáljunk meg együttműködni a 
házak életében és az érdekében és aztán majd 
meglátjuk, hogy mit hoz az idő.”

Mint a cikk elején is írtam, Brigittát 
már korábbról ismerem. Az Alzheimer 
Café kapcsán felmerült bennem a kér-
dés, folytatja-e, hiszen ez egy nagyon 
jó kezdeményezés és sokaknak segít. 
Igennel válaszolt, bár a pandémia miatt 
továbbra is marad az online felület, de 
szeretne egy állandó helyet is keresni Vá-
con, mert ahogy ő fogalmaz: „Én azért 
kitűzném Vác város lobogójára a demencia ér-
zékenységet.”

Furucz Anita

A Magyar Önkormányzatok Szövet-
sége (MÖSZ) szerdán Szentendrén 
megtartott elnökségi ülésén kialakult 
helyzetelemzés szerint a települési ön-
kormányzatok pénzügyi kilátásai egy-
szerre drámaiak és tragikusak.

Az egyik legnagyobb önkormány-
zati érdekvédelmi szervezet megfo-
galmazta véleményét, mely szerint 
azonnali kormányzati döntés szüksé-
ges annak érdekében, hogy a központi 
költségvetés megtérítse a központi el-
vonások okozta bevételkieséseket.

Mint elhangzott: a világjárvány 
miatti gazdasági visszaesés következ-
ményei mellett a jelentős inflációval, 
a folyamatosan dráguló energiaárak-
kal, a közétkeztetés nyersanyagárai-
nak drasztikus emelkedésével szem-
besülnek az önkormányzati vezetők. 
Emellett immár tartósan csökkentek 
a bevételeik a gépjárműadó elvonás, a 
kis- és közepes vállalkozások után járó 
helyi iparűzési adó megfelezés miatt.

Mivel az önkormányzatok nagy 
foglalkoztatók is, az emelkedő mini-
málbérek további terhet jelentenek 
majd, mert ezeket sem kompenzálja a 
központi költségvetés. Ezt a váci ön-
kormányzatot képviselő Ferjancsics 
László alpolgármester is megerősítet-
te. A tanácskozás egységes álláspontja 
szerint a kormányintézkedések hatá-
sára csökkenhet az önkormányzatok 
kötelező feladatellátásának színvonala, 
a közétkeztetésben, a városüzemelte-

tésben is problémák lehetnek. Mivel a 
köz- és a versenyszféra fizetései már 
régen elszakadtak egymástól, komoly 
munkaerő elvándorlás következhet be 
éppen azokon a területeken, melyek 
az adott településen élők mindennap-
jaira a legnagyobb kihatással vannak. 
Ezért a központi költségvetés segít-
ségére várnak az önkormányzatok az 
emelkedő minimálbérrel és az emelke-
dő garantált bérminimummal kapcso-
latosan is.

A MÖSZ elnöksége végül bejelen-
tette: a szervezet csatlakozik ahhoz 
a nyilatkozathoz, amelyet pártállás-
tól függetlenül mind a huszonhárom 
megyei jogú város vezetője aláírt. Ez 
a dokumentum az önkormányzatok 
2022. évi gazdálkodását ellehetetlení-
tő intézkedések, negatív folyamatok 
megoldása érdekében megfogalma-
zott működési kompenzációs igénye-
ket foglalja össze. (Fotó: Bellai László)

Az önkormányzatok jövője: 
drámai és tragikus
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Befejeződtek a 2021-es tétmérkőzések a váci 
kézilabdás utánpótláskorú játékosok által al-
kotott kézilabda együtteseink számára. Váro-
sunkban négy olyan, fiatalokból álló utánpót-
lás hölgykoszorú van, amelyik az országos 
bajnokság élvonalában szerepel. Rajtuk kívül 
az NB II-es felnőttek között játszó akadémis-
ták mérlegéről adunk helyzetjelentést.

Az utóbbi csapat a Dunakanyar Kézilab-
da Akadémia (DKA) együttese, amely a har-
madosztály Észak csoportjában 11 riválissal 
veszi fel a harcot. A mieink 8 győzelemmel, 
1 döntetlennel és 2 vereséggel jelenleg a 3. 
helyet foglalják el a táblázaton. Németh Lilla 
edző együttesének legeredményesebb góldo-
bója a 7 bajnokin 56 találattal büszkélkedő 
Kurucz Aida.

A női ifik Kelet csoportjában két váci 
csapat is verseng. Örömünkre jelenleg mind-
kettő dobogós a listavezető Fradi mögött. A 
Váci NKSE (VNKSE) és a DK ifi együttesé-
nek egyaránt 18 pontja van. Az előbbi csapat 
edzője Solymos Andrea, két gólfelelőse az 
egyaránt 52 találatnál tartó Bárdy Noémi és 
Perák Csenge. A DKA edzője a felnőttekhez 
hasonlóan Németh Lilla, legjobb gólszerzője 
pedig az 51 találatnál tartó Bagi Virág.

A két váci klub serdülői szintén remekel-
nek és az élmezőny tagjai. A VNKSE Fe-
renczyné Siska Brigitta edző vezetésével 8 
győzelemmel és 1-1 döntetlennel, illetve ve-
reséggel a 3., a DKA 6 győzelem, 1 döntetlen 
és 3 vereség után a 4. helyen áll. Az előbbi 
váci hölgykoszorúban Janicsák Maja a leg-
eredményesebb gólszerző. A DKA csapatát 
Nemes Tibor edző irányítja, az együttesben 
leginkább Nyakas Emese és Molnár Korinna 
Alexandra veszi ki részét a gólszerzésből.

A labdarúgó utánpótlás bajnokságok kö-
zül a Vác VLSE csapatai közül kettő érdekelt 
országos szintű versenysorozatban. A máso-
dik vonalnak számító Alap csoportban a klub 
19, illetve 17 évesei vesznek részt.

Mindkét korosztályban 12 együttes alkot-
ja a mezőnyt. A mieink közül az idősebbek 
szerepelnek sokkal jobban, hiszen míg Szalai 
Attila gárdája a 2., Kovács Péter tanítványai a 
10. helyen várják a folytatást.

Az U19-es csapat az eddigi 11 bajnokija 
közül 7 alkalommal hagyta el győztesen a 
küzdőteret, míg 4 mérkőzésen alulmaradt. 
Gólkülönbsége 24-14. A megszerzett 21 
ponttal a jelenleg 25 pontjával éllovas Kis-
várda mögött a második helyen foglalja el a 
tabellán.

Az U17-es csapat viszont csupán 2 alka-
lommal örülhetett a lefújást követően, a többi 
9 összecsapását elvesztette. Tíz góljára az el-
lenfelek 34 találattal válaszoltak. A csapatnak 
6 pontja van, mellyel csak a 3 ponttal rendel-
kező dunaújvárosiakat előzi meg.

Pest Megye Közgyűlése minden évben 
díjazza a megye legjobb sportolóit. Az 
elmúlt évben a járványhelyzet miatt a 
Sportkarácsonyt nem rendezték meg. A 
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal hi-
vatalos internetes portálja alapján a váci 
sportolók a következő elismeréseket ér-
demelték ki.

Férfi utánpótlás korosztályban az év 
legjobb Pest megyei sportolója Sellyei 
Csanád (Váci Kajak Kenu SE, edzője 
László Csaba).

Az év edzője Magyari Zoltán (Váci 
Reménység Egyesület).

A speciális sportágak kategóriában az 

év legeredményesebb Pest megyei sport-
szervezete a Váci Reménység Egyesület.

A speciális sportágak kategóriában az 
év legjobb Pest Megyei sportolója I. díj: 
Szőllősi István paraatléta (Váci Remény-
ség Egyesület, edzője Magyari Zoltán).

Az általános iskolás korosztályban az 
év legjobb Pest megyei diáksportolója 
III. díj: Birkás Bíborka versenytáncos 
(TAZE TSE, edzői: Bődi Dénes és Had-
dad Sabrina).

Az általános iskolás korosztályban az 
év legjobb Pest megyei diáksportolója I. 
díj: Illyés Gréta atléta (Váci Reménység, 
edzője és testnevelője Magyari József).

Evezés – 
Galambos Péter: 
Vác helyett MTK
Januártól a Vác Városi Evezős Club he-
lyett a fővárosi MTK igazolt sportoló 
lesz Galambos Péter evezős. A könnyű-
súlyú egypárban kétszeres Európa-baj-
nok, háromszoros világbajnoki ezüs-
térmes 35 éves versenyző a következő 
olimpián a csapathajóban történő indulás 
lehetőségét mérlegelve döntött a klubvál-
tás mellett. Klubtársa lesz többek között 
a szintén a váciaktól a kék-fehérekhez 
már korábban eligazoló Bácskai Máté 
is. A váltás kapcsán a Vácon Pro Urbe 
Díjjal és kétszeres Vác Város Sportjáért 
kitüntetéssel elismert Galambos Péter 
elmondta: „A jövőben is ugyanott és 
ugyanúgy nevelőedzőmmel, Rapcsák Ká-
rollyal készülök majd a hét nagy részében. 
Ugyanakkor havonta egy-két alkalommal 
Budapesten, az MTK teljes keretével is 
dolgozunk majd, ami új lehetőségeket és 
motivációkat biztosít.”

Az olimpiai felkészülést egyébként új 
alapokra helyezték a sportágban. A ter-
vek szerint a következő ötkarikás játékok-
ra esélyes versenyzők – köztük többen a 
váci egyesületből – a jövőben jelentősen 
megemelt közös edzésszámmal, egy köz-
ponti program szerint készül majd. 

A Váci NKSE első 
kéthavi programja

Kialakult a Váci NKSE január-februári 
tétmérkőzéseinek pontos menetrendje. 
Csapatunk február végéig 13 mérkőzé-
sen lép pályára a tervek szerint. 

A program a következő:
01. 08. szo. 18.00 

Chambray – VNKSE (EL)
01. 12. sze. 18.00 

Alba FKC – VNKSE (NB I)
01. 16. vas. 14.00 

Valcea – VNKSE (EL)
01. 19. sze. 18.00 

VNKSE – Kisvárda (NB I)
01. 22. szo. 18.00 

VNKSE – Viborg (EL)
01. 26. sze. 18.15 

Kozármisleny – VNKSE (MK)
01. 29. szo. 18.00 

VNKSE – FTC (NB I)
02. 05. szo. 20.00 

Viborg – VNKSE (EL)
02. 09. sze. 18.00 

VNKSE – Érd (NB I)
02. 13. vas. 16.00 

VNKSE – Chambray (EL)
02. 17. cs. 18.00 

MTK – VNKSE (NB I)
02. 20. vas. 16.00 

VNKSE – Valcea (EL)
02. 26. szo. 18.00 V

NKSE – Dunaújváros (NB I)

Váci sportolók a megyei 
díjazottak között

Kézilabda, labdarúgás 
– Utánpótlás körkép 
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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!

Vácott született váci lakosok:
Dobó Dániel János és Urbán Anett gyermeke: Dávid, 
Varga Balázs és Kalina Mercédesz gyermeke: Maja, Hor-
váth Csaba Gábor és Takács Alexandra gyermeke: Bo-
tond, Füleki Dániel és Toldi Boglárka Kamilla gyermeke: 
Adél, Kiss Tamás és Juhász Flóra gyermeke: Réka, Ro-
mán Kornél és Kasza Boglárka gyermeke: Olivér

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

Házasságot kötött váciak:
Sasvári Zoltán és Uhrin Éva, Német Zoltán Norbert és 
Kiss Judy, Oláh Dávid és Kovács Erzsébet, Sívó András 
Gábor és Zsoldos Anna Róza, Mózes Zsolt és Volentics 
Mária Magdolna, Lénárt István és Dudás Krisztina, Si-
monyi Ernő Károly és Tachscherer Panna.

Elhunyt váciak: 
Az elmúlt hetekben 23 váci személy hunyt el városunk-
ban.

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

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

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

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

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

Cím: Földváry tér 14. 4. em. 2. - Alapterület: 52 m2

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

Cím: Köztársaság u. 57. – 4. ajtó - Alapterület: 49 m2

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

Cím/hrsz: Bán M. u. 3.
Alapterület: 15 m2 -  Ingatlan jellege: iroda 

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

ELADÓ

BÉRELHETŐ
INGATLANOK
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