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Közel félszáz napirendi ponttal tartot-
ta meg munkaterv szerinti ülését május 
18-án a váci képviselő-testület. A parla-
menti választások miatt áprilisban nem 
volt plenáris ülés, ezért is több fontos 
témakörben kellett döntést hozni.

A tanácskozás első részében mind a 
15 szavazásra jogosult testületi tag jelen 
volt és egyhangú döntéssel fogadták el 
a napirendi sort. (A szünet után Pető 
Tibor távozott, így jegyzőkönyv hite-
lesítő váltásra is sor került.) Elsőként 
arról határoztak, hogy – a kedvezőbb 
beszerzési ár elérése érdekében – to-
vábbra is más települési önkormányza-
tokkal közösen szerzi be a város a szük-
séges földgázt. 

Ezt követően elfogadták a – könyv-
vizsgáló és az államkincstár által is el-
lenőrzött és rendben talált – 2021-es 
költségvetés végrehajtásáról szóló ren-
deletet. Ez kimutatta, hogy a városi 
vagyon több, mint kétmilliárdos növe-
kedése mellett 2,9 milliárd Ft pénzma-
radvány keletkezett a tervszerű, meg-
fontolt és a váci emberek érdekében 
hozott döntéseken alapuló előző évi 
gazdálkodás eredményeként.

A város 2021-es zárszámadásáról 
A zárszámadás szerinti maradvány lehe-
tőséget biztosít egy sor fontos felújítás 
és fejlesztés idei betervezésére, a magas 
infláció miatti szükséges plusz források 
biztosítására. Ezeket az elképzeléseket 
már az idei büdzsé aktualizálására irá-
nyuló módosítás tartalmazta. A tervek 
szerint ennek köszönhetően növelhe-
tők az önkormányzati intézményekben 
szükséges dologi kiadásokra fordítható 
összegek. Ezen túl többek között:

- 10 millióval több jut az illegális hul-
ladéklerakások kezelésére;

- lesz forrás az egyházi temető szín-
vonalasabb üzemeltetésére;

- de emelkednek például a közvilágí-
tásra, parkfenntartásra, településtiszta-

ságra fordítható kiadások is;
- a felújítások közül többek között 

mód nyílik a gyermekintézmények leg-
fontosabb problémáinak megszünteté-
sére, a leromlott állapotú művelődési 
központ sürgető javításaira, a deákvári 
vízfogó karbantartására, de több jut a 
tervezettnél például járdafelújításokra 
is;

- a beruházások közül jelentős plusz-
forrást kap a Szent István tér rekonst-
rukciója, a játszóterek fejlesztése, a 
térfigyelő kamerarendszer és a parkoló 
automaták felállítása.

Mindezeken felül még mintegy 825 
milliós működés tartalékkeret is beter-
vezhető. 

A terveket csak az Összefogás frak-
ció képviselői támogatták. 

Lépések egy közösségi ingatlan 
megtartásáért

A folytatásban előbb egy sor ingatlan-
témában hoztak határozatot a testület 
tagjai, majd az önkormányzat gazdasági 
társaságainak előző évi mérlegbeszá-
molóját és idei üzleti tervét fogadták el. 
Sajnálatos módon az előző önkormány-
zati ciklusokban nem megfelelő módon 
történt Gádor Magda és Nagy Sándor 
műveinek kiállítása. (A Pannónia-ház 
pincéje erre alkalmatlan volt.)  Ezért 
még 2018-ban szakvélemény alapján – 
kármentés miatt – a közszemlére tétel 
megszűnt. Az örökösök kérték: közös 
megegyezéssel kerüljön megszüntetés-
re a szerződés és az alkotások jussanak 
vissza hozzájuk. Ezzel most a testület 
egyetértett. 

A képviselő-testület ezt követően 
olyan határozatot hozott, mely szerint a 
Samsung által szennyvíztisztításra hasz-
nálandó terület engedélyezéséhez szük-
séges módosító eljárást elindítja. Ennek 
lakossági fórum is része lesz. Egy másik 
elfogadott előterjesztés szerint eddig 
névtelen közterületeket neveztek el. A 

polgármester újból megerősítette: elkö-
telezett abban, hogy városunkban kap-
jon méltó emlékezést Regőczi István 
atya, ám azt az egyéni indítványt nem 
támogatta a képviselők döntő többsé-
ge, mely szerint ennek érdekében a II. 
Rákóczi Ferenc téren a korábbi telekvi-
szonyok megváltozzanak. 

Egy sürgősséggel előterjesztett és 
elfogadott határozatsor alapján az ön-
kormányzat lépéseket tesz annak érde-
kében, hogy az eddig a vagyonkezelé-
sében álló Káptalan utca 16. szám alatt 
található épületegyüttes megmaradjon 
a városi közösség hasznosítására és az 
ingatlan az önkormányzat tulajdonába, 
illetve vagyonkezelésébe kerüljön.

A nyílt ülés végén napirend utáni fel-
szólalások és új képviselői kérdések kö-
vetkeztek. Mint az a zárt ülés döntéseiről 
kiadott hirdetményből kiderült, a testület 
többek között felkérte a négy fideszes 
képviselőt: módosítsa a helytelen adato-
kat tartalmazó vagyonnyilatkozatát.

Az éves munkaterv szerint a képvise-
lő-testület legközelebb június 22-én tart 
plenáris ülést.

Tájékoztató a 
rendeletalkotásról

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

Vác Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2022. május 18-án az alábbi 
rendeleteket alkotta:

- 11/2022. (V. 18.) rendeletalkotás – a 
2021. évi költségvetés végrehajtásáról;

- 12/2022. (V. 18.) rendeletmódosí-
tás – a 2022. évi költségvetésről szóló 
5/2022. (II. 16.) rendeletről;

- 13/2022. (V. 18.) rendeletalkotás – a 
váci 1000/A/23 hrsz-ú ingatlan törzs-
vagyonból történő kivonásáról;

- 14/2022. (V. 18.) rendeletmódosítás 
– az önkormányzati képviselők, a bi-
zottsági elnökök, a bizottsági tagok és a 
tanácsnok tiszteletdíjáról és természet-
beni juttatásáról szóló 17/2019. (XI. 
06.) rendeletről;

- 15/2022. (V. 18.) rendeletmódosí-
tás – a helyi építési szabályzatról szóló 
30/2017. (XI. 24.) rendeletről.

A rendeletek Vác város honlapján, 
valamint a Vác Város Polgármesteri Hi-
vatal Jegyzői Kabinetének 105. számú 
irodájában is megtekinthetők.

Vác, 2022. május 18.
dr. Zsidel Szilvia s.k.

   jegyző

Felújítások, fejlesztések 
kapnak pluszforrást
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Vác Város Önkormányzata és a 
Váci Városfejlesztő Kft. pályázatot hirdet 

magánszemélyek, egyéni és társas vállalkozások 
számára önkormányzati ingatlanok bérlésére, 
illetve megvásárlására. A pályázat feltételei, 

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

egyeztetni emailben vagy telefonon lehet a Váci 
Városfejlesztő Kft-nél.  

Email: info@vacholding.hu,  tel.: 27/510-104

ELADÓ INGATLAN
Vác Város Önkormányzat kizáróla-

gos tulajdonát képező, Vác belterület 
1620/33 hrsz-ú (volt Esze Tamás 

Laktanya területe), 20687 m2 alapterüle-
tű, kivett beépített terület megnevezésű 
ingatlant (a továbbiakban együttesen: 

Ingatlan). Részletek: vac.hu

BÉRELHETŐ INGATLANOK:
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: Káptalan utca 3., 
 (Központi Piac főépülete) 

Ingatlan jellege: nem lakás célú helyiségek  
egyben

Cím/hrsz: Naszály út Telep utca sarok
Alapterület: 17 m2  

Ingatlan jellege: faház 
Tevékenység: kereskedelem-szolgáltatás

Cím/hrsz: Naszály út
Alapterület: 32,52 m2 

Ingatlan jellege: illemhelyiség
Tevékenység: illemhely működtetése

NEM LAKÁS CÉLÚ 
HELYISÉGEK ÉRTÉKESÍTÉSRE

Vác Város Önkormányzat a 
tulajdonában álló Vác, belterület 
1575/29 hrsz-ú, Vác, Radnóti M. 

úton található, kivett autóbuszváró 
megnevezésű ingatlan

Megtekintés előre egyeztetett idő-
pontban – Simon László 27/510-107 
92-es mellék. A pályázatok feltéte-
lei, teljes szövege letölthető a vac.hu 
weboldal Pályázatok rovatában. 

ELADÓ

BÉRELHETŐ
INGATLANOK

A parlamenti választások miatt – a kép-
viselő-testülethez hasonlóan – április-
ban nem tartottak munkaterv szerinti 
tanácskozást az önkormányzati szakbi-
zottságok. A május 18-ra kitűzött ple-
náris ülést előkészítendő emiatt is a szo-
kásosnál bővebb tárgysorozatokkal (és 
részben módosított időpontokban) ült 
össze a három szakgrémium. Az aláb-
biakban a legfontosabb határozatokat 
ismertetjük.

Emberi Kapcsolatok Bizottsága
Nyílt ülés keretében fogadták el a levél-
tár és a színház előző évről szóló szak-
mai beszámolóját. Szintén támogatást 
kapott a 2021-es gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátásáról be-
nyújtott összefoglaló. Egy másik dön-
tés értelmében a Katona Lajos Városi 
Könyvtár idén július 25. és augusztus 
19. között tart nyári szünetet.

Személyiségi jogok miatt zárt ülésen 
határoztak több kérelemről és ítéltek 
oda átruházott hatáskörben városi ki-
tüntetéseket.

A „Fogyatékossággal Élő Váci Em-
berekért” kitüntető címet Kovács Mária, 
a Cházár András Többcélú Közoktatási 
Intézmény nyugalmazott igazgatója ér-
demelte ki.

A „Vác Város Egészségügyéért” díjat 
Kudrács Ágnes, a Kisváci Szent Gellért 
Gyógyszertár szakasszisztense veheti át.

„Váci Katedra” kitüntetésben része-
sül: Boda Mária, a Váci Madách Imre 
Gimnázium tanára, Hetényiné Zagyi 
Eszter, a Váci Petőfi Sándor Általános 
iskola igazgatóhelyettese és Szottfriedné 
Joó Adrienn, a Váci Kisváci-Középvá-
rosi Óvoda gyógypedagógusa.

A „Vác Város Tehetséggondozásá-
ért” elismerésben részesül Hegedűs Ist-
ván, a Váci Földváry Károly Általános 
Iskola napközis tanítója.

A „Vác Város Oktatását Segítő Mun-
káért” díjat Pálinkás Leventének, a Váci 
Madách Imre Gimnázium oktatástech-
nikusának ítélték oda.

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Több, mint félszáz napirendi ponttal 
közel négyórás tanácskozást tartott a 
bizottság. A témák jelentős részét ingat-
lankérdések tették ki, de szokás szerint a 
májusi ülés része volt az önkormányzat 
gazdasági társaságai 2021-es mérlegbe-
számolóinak és az idei üzleti terveinek 
megvitatása, melyekről aztán a testület 
döntött. Egy bizottsági határozat arról 

szólt, hogy a képviselő-testület ne adjon 
szabad utat az építési szabályzat módo-
sításával a Samsung szennyvízvezetéké-
nek kiépítéséhez.

Egyéni képviselői indítvány új telket 
alakítana ki a II. Rákóczi Ferenc téren. 
A városvezetés elkötelezett a Regőczi 
István atyáról történő közterület elne-
vezés ügyében, az indítványról a testü-
leti ülésen határoztak, majd a Névado-
mányozási Munkacsoport is tárgyal az 
ügyben. Régi probléma – különösen 
rendezvények idején –, hogy a főtér 
Széchenyi utcai torkolatánál igen szűk a 
gyalogosok közlekedési tere. Ezt meg-
oldandó elfogadták a helyszín átalakítá-
sára bemutatott elképzelést. Végül több 
köztéri pad és hulladékgyűjtő kihelyezé-
se mellett javasolták a testületnek, hogy 
kezdődjék meg a szelektív hulladékszi-
getek és egyéb területek bekamerázása.

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság
Időrendben utoljára került sor ennek 
a grémiumnak a munkaterv szerin-
ti tanácskozására. Ezúttal két hónap 
elvégzett munkájáról számoltak be a 
városüzemeltetést végző cégek. A lik-
viditási jelentés szerint május elején a 
város költségvetési elszámolási számlá-
ján mintegy negyedmilliárd forint volt. 
A tagok megtárgyalták és elfogadták a 
költségvetés aktualizálására tett javasla-
tot, illetve a tavalyi év büdzséjének vég-
rehajtásáról szóló beszámolót.

A jelentős magyar infláció miatt a 
polgármester javaslatára emelkedhetnek 
a képviselők és a bizottsági tagok tisz-
teletdíjai. A bizottság ezt is elfogadásra 
javasolta a testületnek. Az egyetlen zárt 
ülésre kerülő napirendi pontról kiadott 
hirdetmény szerint a bizottság javasolta 
a testületnek, hogy a négy fideszes kép-
viselőt kérje fel: módosítsa a helytelen 
adatokat tartalmazó vagyonnyilatkoza-
tát.

Üléseztek a szakbizottságok: 
városi kitüntetésekről is döntöttek
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Mint korábban arról hírt adtunk, Vác Város 
Önkormányzata beadta pályázatát a Bel-
ügyminisztérium által az önkormányzatok 
feladatellátását szolgáló fejlesztések támoga-
tására. Azonban az elbírálás után közzétett 
támogatotti listából – hasonlóan az elmúlt 
évihez – ezúttal is hiányzik városunk neve.

A január közepén kiírt pályázat kapcsán a 
váci képviselő-testület egyhangú határozat-
ban döntött arról, hogy a Rádi út felújítására 
nyújtja be az önkormányzat a jelentkezését. 
Ez azért is indokolt volt, mivel a rossz álla-
potú, forgalmas és a környező településeken 
élők által is gyakran használt út közösségi 
(autóbusz) közlekedésre is szolgál. Ez a tény 
a pályázat szerint előnyt élvez az elbírálásnál. 
A váci pályázatot az illetékes szerv befogad-
ta, majd egyetlen forint forrást sem ítéltek 
meg városunknak annak érdekében, hogy 
központi finanszírozás segítse a roppant 
balesetveszélyes út használhatóbbá tételét. 
A hivatalos kormányhonlapon közzétett 
nyertes listából teljesen hiányzik Vác.

A támogatás elutasításáról sem indoklást, 
sem értesítést nem kapott az önkormányzat, 
így annak okait nem tudjuk a váci polgárok 
elé tárni. 

Minden évben elismeri az önkormányzat azo-
kat, akik a város érdekében kiemelkedő mun-
kát végeztek, végeznek.

VÁC VÁROS DÍSZPOLGÁRA
A díj adományozható olyan személy részére, 
aki Vác városa érdekében, hosszú időszak alatt 
kimagasló társadalmi, gazdasági, közösségi, 
kulturális, egyéb tevékenysége, vagy az egész 
életpályája során a város hírnevét öregbítő és 
történelmileg is maradandót alkotott.

A kitüntetést Vácról elszármazó, külföldön 
élő, illetve a rendelet hatályba lépését követően 
elhalálozott személy is megkaphatja. A díszpol-
gári cím és díszoklevél adományozását a java-
solt személy megnevezésével, tevékenységének 
és érdemeinek hiteles és részletes indokolá-
sával, a képviselő-testület tagja, továbbá Vác 
város polgára kezdeményezheti, valamint Vác 
város nemzetiségi önkormányzatainak elnökei.

PRO URBE
A Pro Urbe kitüntetés annak adományozható, 
aki Vác város érdekében maradandó, kiemel-
kedő, jelentős tevékenységet folytatott tudo-

mányos, kulturális, sport területen. Továbbá 
adományozható önfeláldozó és lelkiismeretes 
munka, életmű elismeréseként is. A kitüntetés-
ből egyéni és közösségi is adható.

Kitüntetésre javaslatot tehet a képvise-
lő-testület tagja, a város szakmai, érdekvédelmi 
és politikai szervezete, egyházi szervezet, vala-
mint Vác város polgára, Vác város nemzetisé-
gi önkormányzatainak elnökei, továbbá civil 
szervezet is döntéshozó szervének többségi 
döntéssel meghozott javaslatával. A javaslatot a 
javasolt személy vagy közösség megnevezésé-
vel, tevékenységének és érdemeinek hiteles és 
részletes indokolásával.

A javasolt személy nevét, címét, a javaslat 
indokait Matkovich Ilona polgármesternek cí-
mezve kell megküédeni június 15-ig. Postacím: 
a 2600 Vác, Március 15. tér 11. E-mail cím: 
szerveztitkar@varoshaza.vac.

A kitüntetések átadása várhatóan augusztus 
20-án, a Szent István napi ünnepségen, a város 
lakosságának nyilvánossága előtt, ünnepélyes 
keretek között történik.

Városi kitüntetésekre
várnak javaslatokat

Idén sem támogatja 
a kormány a váci 

útfelújításokat

Matkovich Ilona megbeszélése 
Rétvári Bencével 

Matkovich Ilona polgármester a Városházán fogadta Rétvári Bence országgyűlési képvi-
selőt, hogy a Vácot érintő kérdésekről egyeztessenek.

A közel másfél órás beszélgetésen több témát is érintettek, köztük a megemelkedett 
energiaárakról, a közétkeztetési normatívákról, a korábban Vácnak megítélt négymilliár-
dos állami támogatásról, az óvodák tetőszigetelésének sürgető megoldásáról, a Bauer Mi-
hály utcai bölcsőde beruházásról és a Káptalan utca 16. szám alatti épületről egyeztettek.

Vác országgyűlési képviselője arról adott tájékoztatást, hogy a Szérűskertben évek óta 
torzóként magasodó kézilabdacsarnok ügye év végére megoldódhat.

A tárgyalófelek megállapodtak, hogy nyáron folytatják az egyeztetéseket.
A POLGÁRMESTER, 

AZ ALPOLGÁRMESTEREK 
ÉS A KÉPVISELŐK TELEFONSZÁMAI:

Matkovich Ilona 
Telefonszám: 06-27/315-534  

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

Inotay Gergely
Telefonszám: 06-27/315-534

Ferjancsics László 
Telefonszám: 06-27/315-534

Kászonyi Károly
Telefonszám: 06-30/294-2645

Jess Kinga
Telefonszám:  06-30/198-3878

Fehér Zsolt
Telefonszám: 06-70/392-0009

Mokánszky Zoltán
Telefonszám: 06-30/360-6303

Tótváradi-Nagy Bence
Telefonszám:  06-70/445-1162

Molnár Nándor
Telefonszám: 06-30/240-8328

Rozmaring Sándor
Telefonszám:  06-30/773-9910

Csereklye Károly
Telefonszám:  06-30/648-1162

dr.  Manninger Péter
Telefonszám:  06-30/844-3212

Pető Csilla
Telefonszám:  06-70/255-6263

Pető Tibor
Telefonszám: 06-30/363-0840
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Papp László elismeri: 
segítséggel szerezte meg 

a patinás épületet

Tavaly adták át először Vác Város Épí-
tészeti Díját. Ezzel a különleges elis-
meréssel tiszteletét és megbecsülését 
szeretné kifejezni az önkormányzat 
azoknak, akik munkájukkal értéket 
alkotnak a településen. A díjjal egy-
ben emléket is kívánnak állítani Vá-
czy-Hübschl Kálmánnak, a város egy-
kori főmérnökének, aki munkájával 
nagyban formálta a város építészeti 
arculatát.

Idén is két kategóriában hirdetik 
meg díjat: felújított épület kategória 
(helyi védett vagy műemlék épület, il-
letve helyi területi védelem alatt álló 
épület felújítása, bővítése); új épület ka-
tegória. Olyan épületeket lehet javasol-
ni, amelyek 2018. március 1. és 2022. 
május 1. között készültek el.

Javaslatot bárki tehet, és ehhez nem 
kell kikérnie a tulajdonos engedélyét 
sem. Csupán annyit kell tennie, hogy 

Tegyen ön is javaslatot Vác 
szépülő épületeire

készít 5 darab jó minőségű fotót, meg-
adja a címet és saját elérhetőségeit, és 
elküldi június 30-ig a foepitesztitkar@
varoshaza.vac.hu címre.

A díj átadására és a beadott pályamű-
vekből készült kiállításra a Váci Világi 
Vigalom keretében kerül sor. 

Omladozó vakolat, koszos ablakok, lehú-
zott reluxák. Állítólag ez Vác egyik kiemel-
kedő kiállítóhelye: a Modern Művészeti 
Gyűjtemény. A gyűjtemény jogi helyzete 
hosszú évek óta rendezetlen, és ugyanilyen 
rendezetlen állapotú a többszáz kép, ame-
lyek mind Papp László tulajdona.  Maga 
a hely méltatlan is lenne egy kiállításhoz. 
Dohszag csapja meg az orrom, a parket-
tát ki tudja, mikor takarították fel utoljára, 
szemét hever a földön. A képek ömlesztve 
a falnak támasztva, festmény alakok néz-
nek vissza rám a földről és a lépcsőről is. A 
Káptalan utca 16. szám alatti egykori ko-
csigyár, majd könyvtár és kiállítóhely legin-
kább egy raktárhoz hasonlít. Látszik, hogy 
nincs gazdája, és régóta nem költöttek rá. 

Az ajtón felirat – a kiállítás átalakítás 
alatt, bejelentkezni az önmagát tulajdo-
nosnak kinevező Papp Lászlónál lehet. Az 
épület tulajdonosa egyébként a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., vagyonkez-
elője hosszú évtizedek óta Vác Város Ön-
kormányzata. Papp László tulajdonképpen 
semmiféle jogosultsága nincs a helyiség-
ben képeket tárolni. A jelenlegi városve-
zetés készen kapta a helyzetet, igyekezett 
megállapodni Papp László műgyűjtővel 
abban, hogy 2022. februárig szerződéssel 
használhatja a helyet, még a rezsijét is az 
önkormányzat fizette, ennek fejében, be-
mutatja a képek egy részét az érdeklődők-
nek. Ezután az épületet az önkormányzat 
felújítja, és a felújítás után Papp László 
gyűjteményét örömmel fogadják egy ál-
landó kiállításra. Az önkormányzat jó 
szándékát az is bizonyítja, hogy még jelen-
leg is van Papp Lászlóval egy szerződése. 

Az önkormányzat ezen törekvését, hogy 
a váciaknak itt kiállító- és közösségi teret 
alakítanak ki, a Magyar Vagyonkezelő Zrt. 
is támogatta egészen idén februárig. Akkor 
kaptak egy levelet, hogy visszaveszik a vá-
rosi vagyonkezelésből az épületet. 

Kérdezem az ajtóban álló Papp Lászlót, 
hogy volt-e szerepe ebben. Nem tagadja, ő 
intézte így, hogy egy alapítvány kapja meg. 
Mint mondja, erre azért volt szükség, mert 
a jelenlegi városvezetés – amely legalább 
szerződést kötött vele, az előzővel ellen-
tétben – ki akarta őt rakni az ingatlanból, 
a gyűjteményével együtt. – Ki mondta ezt 
önnek? – teszem fel a kérdést. Senki nem 
mondta, viszont lejárt a szerződése febru-
árban. Ezért gondolja. Igaz, nem költözött 
ki, annak ellenére sem, hogy azóta a város-

nak vissza kellett volna adni az épületet a 
vagyonkezelőnek, és az átadáson sem je-
lent meg, így az önkormányzat illetékesei 
még a közmű órákat sem tudták leolvasni.

Kérdezem őt: mi lesz az udvarban lévő 
önkormányzati lakásokkal. Azt mondja: 
más helyrajzi számon vannak. De a vil-
lanyt, amely a házon keresztüli bejutást 
segíti, lekapcsolja majd, mert azt ő fizeti.  
Annyit még hozzátesz: megsejtette, hogy 
elveszítheti ezt az ingyenes önkormány-
zati helyiséget, ahol képeket is elad, ezért 
Rétvári Bence országgyűlési képviselő se-
gítségét kérte, aki a zebegényi szervezeten 
keresztül segített neki. Bár mint mondta: 
a Nemzeti Múzeumhoz tartozhatott vol-
na az épület, de mivel neki emiatt sokat 
kellett volna Budapestre vonatoznia, nem 
akart ezzel a lehetőséggel élni. Hozzáteszi: 
az általa idehozott öntöttvasgyűjteményt 
szétverte a város (ez a kiállítás ma is meg-
tekinthető a Pannonia Házban – a szerk.), 
valamint keveset kapott a Sajdik gyűjte-
ményért, amelyet az előző városvezetés 
rendelt meg tőle, de a végösszeget már a 
mostani városvezetés fizette ki. 

Egyelőre itt tart a történet. Papp 
László minden jogcím nélkül használja a 
város egyik történelmi épületét, az ön-
kormányzat pedig nem tudja rendezni 
jogviszonyát a nemzeti vagyonkezelővel, 
mert nem jut be az épületbe. A májusi 
testületi ülésen a képviselők arról dön-
töttek, hogy ismételten kérik az épület 
városi kézbe adását, és ellenzik, hogy az 
épület ingyenesen magántulajdonba ke-
rüljön. Papp Lászlónak az önkormányzat 
már korábban felajánlotta, hogy helyet 
biztosít számára egy állandó kiállításra 
az önkormányzati épületben. Egyelőre 
Vác közössége vesztésre áll ebben az 
abszurd történetben, de a városvezetés 
bízik abban, hogy az országgyűlési kép-
viselő közreműködésével mégsem kerül 
magántulajdonba a patinás épület. 

Furucz Anita
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Az idei tavasz kiemelt programja a Má-
ria Terézia 305 programsorozat volt. A 
hagyományteremtő eseménysorozat egy-
szerre volt megemlékezés a királynő 305. 
születésnapjáról és egykori váci látogatá-
sáról. 

Matkovich Ilona polgármester a la-
punknak adott interjújában elmondta, a 
város első embereként olyan rendezvé-
nyeket és programokat igyekszik szer-
vezni és támogatni, amik erősítik a város 
lakóinak identitását. A királynő látogatása 
azonban, mint a város jelentős eseménye, 
eddig nem kapott kellő figyelmet, annak 
ellenére, hogy ez egy nagyon fontos idő-
szak, hiszen nemcsak a belváros nyerte 
el a barokk vonásait, de a város is óriáisi 
fejlődésnek indult: tulajdonképpen innen 
datálható Vác városának polgárosodása. 

A Mária Terézia programsorozat majd-
nem egy héten át adott a város polgára-
inak színvonalas kulturális programokat. 
Május 12-én, csütörtökön vette kezdetét 
az rendezvénysorozat a főtéren: a Garay 
stúdió növendékei alkotását leplezték le. 
A táblaképen, ami egy három részből álló 
sorozat első része, húsz diák dolgozott. 
Az alkotás 12x3 méter, kültéri vászonra, 
akril bázisú festékkel készült. 

Az alkotók Mária Terézia váci látogatá-
sának egy momentumát örökítették meg, 
a királyi családon kívül a helyi arisztokrá-
cia tagjai is szerepelnek rajta, így Migazzi 
váci püspök és Oswald Gáspár piarista 
építész is. 

Délután hatkor Vác Város Levéltárá-
ban tartották a Mária Terézia látogatása 
című kiadvány (képünkön) könyvbemuta-
tóját. A könyvet Dr. Horváth M. Ferenc 
levéltár igazgató szerkesztette. A 120 ol-
dalas könyv hiánypótló alkotás, melyet 
hónapokig tartó tudományos kutatás elő-
zött meg. 

A könyvbemutató után koszorúzásra 
került sor, a résztvevők a néhány éve fel-
avatott Migazzi szobornál helyezték el az 
emlékezés és a tisztelet virágait. 

A következő nap fontos eseménye a 
Tragor Ignác Múzeum kiállítás megnyitója 
volt az Elefántos Házban. A színvonalas 
tárlaton a látogatók megtekinthetik azo-
kat az ajándékokat, amiket Mária Terézia 
1974-es látogatásakor Migazzi püspöknek 
adott. Ezek közül is különleges a miseru-
ha, mivel úgy tartják, azt maga a királynő 
hímezte, saját kezűleg.  Igazi kuriózuma a 
kiállításnak az a két ülőalkalmatosság, ami 
a városba látogató uralkodót és a vendég-
látót hivatott szimbolizálni: Migazzi püs-
pök és a királynő bútordarabjai. 

A püspöki palotában délután hat óra-
kor Dicsőség a váciaknak! zenés irodalmi 
esten vehettek részt az érdeklődők. Pápai 
Erika Matkovich Ilona darabját adta elő, 
Marton Zsolt megyéspüspök mondott 
köszöntőt. Az irodalmi est rendhagyónak 
számított, nemcsak a művésznő fantaszti-
kus előadása miatt, de ahogy azt Marton 
Zsolt püspök is megfogalmazta: a püspö-
ki palota még sosem adott otthont hason-
ló irodalmi programnak. 

Május 14-én, szombaton, a városháza 
dísztermében igazi időutazáson vehettek 
részt a váci polgárok. Hahner Péter tör-
ténész, a Rubicon Intézet főigazgatója 
sodró lendületű előadásában Mária Te-
rézia uralkodását, annak fontos állomá-
sait ismertette a résztvevőkkel. Klaniczay 
Péter műemlékvédelmi szakmérnök Os-
wald Gáspár építőmester váci munkás-
ságát mutatta be. Mihalik Béla történész, 
a Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
tudományos főmunkatársa a váci város-
bíró bőrébe bújt: azt mesélte el, hogyan 
készültek a váci polgárok a királynő érke-
zésére, milyen rendelkezéseket hoztak a 
nagy esemény előtt: a város lakói kötele-
sek voltak deszkapallókkal, téglakerítéssel 
körbekeríteni a házakat, fákat ültetni és 
azokat locsolni, gondozni is, a csatorná-
kat, átfolyásokat rendben tartani. Súlyos 
büntetésre számíthatott az, aki a portája 
elől a dögöket, szemetet nem szállította el. 
Az utcákra olajmécseseket szereltek fel, a 
házak ablakába mindenki két égő gyertyát 
volt köteles kihelyezni. 

Horváth M. Ferenc, városunk levél-
tárának igazgatója egy igazi boszorkány-
pert vezetett le. A humorban bővelkedő 

„színjáték” során rengeteg információval 
gazdagodhatott a közönség arról, Mária 
Terézia korában miféle bűntettekkel fog-
lalkozott az úriszéki bíró és arról is, milyen 
vélt vagy valós vádak alapján fogtak perbe 
egy olyan asszonyt, akit boszorkánysággal 
vádoltak meg. 

Rátkai Erzsébet jelmeztervező ipar-
művész, a Magyar Művészeti Akadémia 
tagja a barokk divatba vezette be a hall-
gatóságot. Többek között megtudhattuk 
azt, hogy Mária Terézia öltözködés terén 
is a visszafogottság híve volt és igencsak 
aggódott leánya, Mária Antónia (Ma-
rie-Antoinette) öltözködési túlkapásai mi-
att. Megtudhattuk azt is, hogy az uralkodó 
öltöztetője milyen feladatokat látott el és 
mennyi időt vett igénybe, míg a parókák-
ból csodás hajkölteményt varázsoltak. 

Krász Lilla történész, az ELTE Kora 
Újkori Történeti Tanszékének habilitált 
docense a barokk gasztronómiáról, a ko-
rabeli lakomákról tartott előadást. Nem-
csak azt tudhattuk meg, mik voltak a bécsi 
udvar kedvelt fogásai – gondolták volna, 
hogy Mária Terézia kedvenc étele a bé-
csi módra készített almás rétes volt? -, de 
arról is, mivel díszítették az asztalt, hány 
embert foglalkoztatott az udvari konyha 
és volt-e a királyi családnak saját konyhája? 

A rendkívül érdekes előadások sora 
után a közönség közös barokk korabeli 
étkeket kóstolhatott és természetesen be-
lekortyolhattak a váci signature kávéba, a 
Mária Terézia melange-ba is. 

Délután a Kőkaputól indult az a séta, 
amit Forró Katalin, a Tragor Ignác Múze-
um igazgatója vezetett. „Piklin Örzse bá-
baasszony” mesélte el, hogyan fogadták a 
városiak a királynőt, milyen programokon 
vett részt, hol szállt meg és hogy érezte 
magát a váci tartózkodása idején. 

Vasárnap, a rendezvénysorozat záró 
napján a gyerekek kaphattak ízelítőt a ba-
rokk korból. A főtéren gólyalábasok szó-
rakoztatták a családokat, a Pannónia Ház 
udvarán pedig igazi barokk hangulat fo-
gadta az ide látogatókat: a gyerekek meg-
teríthettek egy korabeli asztalt, barokk 
társasjáték várta őket, a More Temporis 
Alapítvány munkatársai segítségével felöl-
tözhettek a kor divatja szerint, megtudhat-
ták, hogyan készültek a halcsontos fűzők, 
a hatalmas abroncsok. 

Sándor Bence vezényletével a Vác Ci-
vitas Szimfonikus Zenekar interaktív, 
családbarát koncertet adott, ahol a szim-
fóniával ismerkedhettünk meg. A feltett 
kérdésekre válaszoló gyerekek – stíluso-
san – Mozart-golyót kaptak ajándékba és 
kipróbálhatták a hangszereket, sőt, még 
vezényelhettek is. 

Hódos Hajni
(fotók: Fekete István, Kis Dávid és 

Pomaházi Roland)

Négy napra visszarepülhettünk 
Mária Terézia korába Vácon
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A képen balról jobbra: Habsburg Eilika, a rendezvény 
díszvendége, Marton Zsolt püspök, Matkovich Ilona 

polgármester, Inota Gergely és Kiss Zsolt alpolgármesterek

Zenés irodalmi est a Püspöki Palotában. A képen Pápai 
Erika színművész olvassa fel Matkovich Ilona novelláját

Kiállítása a Kék Házban Mária Terézia látogatásáról. 
A tárlat szeptemberig látható

A Vác Civitas Szimfonikus Zenekar barokk koncertje 
a Pannónia Házban

Barokk kézműveskedés: gyerekek alkottak a könyvtárban 

Könyvbemutató a levéltárban. Mária Terézia látogatása 
címmel jelent meg a kiadvány

Gólyalábasok felvonulása a főtéren

"Piklin Örzse bábaasszony” (Forró Katalin) mesélt 
Mária Terézia látogatásáról a vele sétálóknak



Már több éve kér-
tem a testületet, 
hogy az Újhegyi, a 
Harkály, a Sirályés 
a Rigó utca belső 
terében lévő ját-
szóteret bővítsék 
játszóeszközökkel. 

Idén áprilisra egy csúszdával és egy ügyes-
ségfejlesztő eszközzel gyarapodott, valamint 

Az utóbbi hetek-
ben több kérdés-
ben dönthettek 
az érintett alsóvá-
rosiak. A Benicz-
ky utcában lakók 
megszavazták a 
fekvőrendőrök el-

bontását, míg a lakók döntése szerint a Dam-
janich tér 10-es számú ház előtti négy beton 
virágláda áthelyezése elmarad, azt ismét be-
ültették virágokkal. Nagy többség támogatta 
azt a javaslatot, hogy a Damjanich tér 7. és 
10. közötti három szemeteskonténer táro-
ló helyett egy helyen legyenek a gyűjtők. Az 

A belvárosban 
folyamatosak a 
felújítások és a 
rend, a tisztaság 
fenntartását cél-
zó munkák.

Jól látható az 
összes kandelá-

ber, az összes pad és a kézi szemetesek 

A körzeti képviselők jelentik

• A Deákvári főút - 
Sas utca - Fürj utca 
tömbbelsőben, 
önkor mányzat i 
beruházás kereté-
ben, befejeződtek 
a csapadékvíz-el-
vezetési és parko-

ló felújítási munkálatok. Ezzel egy időben 
a felszínen elkészült a gyepráccsal borított, 
tetszetős parkoló. Beüzemelésre került a 
tömbbelsőben 6 db korszerű szolárlámpa is.

• Az önkormányzat és a DDC Kft. kö-
zött megkötött támogatási szerződés kere-
tében 600 tonna, földutak javítására alkal-
mas bányai kő került kiszállításra, melynek 
segítségével 13 dűlő földútja fog megújulni.

• A Váci Városfejlesztő Kft. kivitelezésé-
ben, mintegy 1200 méter hosszan, kőszórá-
sos technikával megújult a Jóhegyi út.
• A Sejce lakótelepen élők bejelentése nyo-
mán indítottam eljárást a közelben lerakott 
illegális hulladék ügyében. Az eljárás befeje-
ződött, a hulladék elszállításra került.

• Eredményesen zárult a Munká-
csy-parkban lerakott illegális hulladék kér-
dése is: az eljárás elindult, a hibát elkövető 
elszállította a lerakott hulladékot.

• A Jóhegyi úton súlyos környezetkáro-
sítás ügyében tettek feljelentést a rendőrsé-
gen az ott lakók. Nagy mennyiségű, veszé-
lyes hulladék került lerakásra az utca egyik 
ingatlana előtt. Az ügy nem volt előzmény 
nélküli, én magam is több alkalommal tet-

tem bejelentést a Közterület-Felügyelet felé. 
Kérésemre az előzményeket megküldték a 
rendőrségnek.

• A májusi képviselő-testületi ülésen 
döntés született a közterületek védelméről. 
Kiemelten az illegális hulladéklerakás meg-
akadályozása érdekében, a 10-es választóke-
rületben közterületi kamerák elhelyezését 
hagytuk jóvá az alábbi helyeken: Fürj utca, 
Munkácsy utca, Deákvári főút - Radnóti út 
sarok, Gombási úti lakótelep, Radnóti úti la-
kótelep, Szélső sori lakótelep. A külterületek 
védelme érdekében vadkamerák kerülnek 
felszerelésre Felső-Nyulas bejáratához és a 
Naszály külterület közúti bejárataihoz.

Rozmaring Sándor (Összefogás)
 10. számú választókörzet
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Belváros friss festése. A főtéren az összes vasz-
szerkezet többek között a harangláb is 
új festést kapott. Megtörtént a padok ja-
vítása és a kidőlt lámpaoszlop cseréje. A 
tér közepén levő fahíd javítását és a pal-
lódeszka minőségi cseréjét is elvégezte a 
Városfejlesztő.

Naponta 4 fő a tér tisztán tartásáról 
gondoskodik és 2 munkatárs üríti reg-
gelenként a szeméttartókat.

A dohányzó helyeket kijelölő táblák 

is a napokban teljes számban felkerül-
nek, hogy a  sétálóutca többi részén a 
dohányzás megszűnjön, a helyi rendelet 
szerint.

Hamarosan virágokat is láthatunk az 
oszlopokon és az ágyásokban is. Sok 
pénzt költ a város a tisztaság fenntartá-
sára! Kérjük az együttműködést a lakos-
ság  részéről is.

Jess Kinga (Összefogás) 
2. számú választókörzet

Alsóváros emiatt elbontható két sziget helyén parkolók 
alakulhatnak ki.
A Kötő utca mintegy 200 lakásában élők ér-
dekében visszavágattuk a fákat a garázssor 
és a főút mellett is, ápolttá vált a parkolók 
melletti tujasor, felfestettük a parkolóhelye-
ket, csillapítottuk az utca forgalmát, hat új 
parkolóhely jött létre, útpadka átépítéssel se-
gítettük a garázssori kihajtást, és több, régóta 
egyhelyben álló autót távolíttattunk el a par-
kolóhelyekről.

A környéken élők közül többen valódi vi-
rágos kiskerteket gondoznak. Pár kiemelkedő 
példa a Kötő utcából: a 7-es lépcsőház előtti 
főleg Vojtkó Pálné, Katalin nyugdíjas peda-
gógus munkáját dicséri, míg a 19-es virágos 
kertjét Szilágyi Gábor gondozza, a 23-as lép-

csőház előtti virágágyást pedig Morvainé Icu 
ülteti be évről-évre. 

A kényelem, a biztonság érdekében
Lakói kérés után indítványomra született 
meg az a döntés, hogy a Kertész utca 7. szám 
bejárata mellé pad kerül felállításra. Szintén 
a polgárok kérését teljesítettük azzal, hogy a 
Rózsa-Beniczky utca kereszteződéséhez egy 
kézi szemetes került ki. Májusban javaslatom-
ra nagyobb köveket helyeztek el a Városfej-
lesztő Kft. munkatársai a főút trafóház menti 
részén. Ez az a hely, ahová bár tilos felállni, de 
előszeretettel használták parkolásra, ezért lép-
ni kellett, mert nagyon balesetveszélyes volt 
az autóból kiszállók főúton történő átkelése.

Ferjancsics László (Összefogás) 
4. számú választókörzet

Deákvár a homokot is kicserélték a homokozóban. 
Megnövekedett a forgalom és a kis-

gyermekek száma is a Virág utcai játszótér 
környékén, amely kerítés nélkül balesetve-
szélyes volt. Két éve kértem már ennek a 
helynek a körbekerítését, amely végre április 
elején el is készült. Ugyanitt jelezték a lakók, 
hogy meg kellene oldani a játszótér árnyé-
kolását is. Ehhez felajánlották, hogy saját 
költségen fákat is ültetnének a főkertésszel 
egyeztetve. 

Több, mint két éve kértem kijelölt gya-

logosátkelőhely kialakításáti a Zeke utcánál, 
a megnövekedett forgalom miatt. Nagyon 
sokan használják a kisváci temetőnél lévő 
lépcsősort, az Újhegyi úton az átkelés bal-
esetveszélyes volt. Örülök, hogy a kérésem 
megvalósult.

Szintén áprilisban készült el a körzetem-
ben a Harkály utca 9-11. szám alatti belső 
udvarban a parkolók felfestése, így többen 
tudnak ott autóval megállni.

Mokánszky Zoltán (Fidesz-KDNP)
7. számú választókörzet
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Áprilisban egyeztetett a város veze-
tése és a Duna-Tisza közi Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. (DTkH) 
vezetője. A megbeszélés utáni sajtótá-
jékoztatón Kiss Zsolt alpolgármester 
elmondta: a hulladékkezelés terén or-
szágos szintű átalakítás zajlik, melynek 
célja, hogy akár már jövőre egy közpon-
ti konzorcium végezze a tevékenységet, 
ez a folyamat viszont Vácon egyelőre 
sok problémát hozott felszínre. 

Feigli Ferenc, a DTkH ügyvezetője 
szerint a gondokat három közreműkö-
dő (a szolgáltató, a lakosság és az ön-
kormányzat) közösen tudja megoldani, 
és a cég javítani fogja a lakossági kom-
munikációját. Már akkor hangsúlyosan 
kérte, hogy a lakosság a felmerülő gon-
dokkal ne az önkormányzatot keresse, 
mert a törvényi szabályozás alapján 
nem feladata a közszolgáltatásban való 
részvétel.

Az egyeztetések azóta is napi sz-
inten zajlanak a két fél között, mert 
mindkettőjüknek érdeke, hogy rend 
legyen Vácon. 

A szolgáltató áprilisban létrehozta a 
térségre vonatkozó Facebook oldalát, 
ahol igyekeznek napi szinten tájékoz-
tatni a lakos-ságot a felmerülő prob-
lémákról. 

Június 1-től pedig megújult a tele-
fonos ügyfélszolgálatuk is, így a váciak 
már közvetlenül a helyi ügyfélszolgá-

lattal beszélhetnek. A 06-28/561-200-
as számot tárcsázva az irányítószám 
megadásával közvetlenül a váci irodát 
kapcsolják, annak érdekében, hogy a 
legpontosabban és legfelkészültebben 
tudjanak tájékoztatni akár a szállítással, 
akár a számlázással vagy a lomtalaní-
tással kapcsolatban is. De itt tehetnek 
panaszt is, ha elmarad vagy hiányos a 
szolgáltatás.  

A személyes ügyfélszolgálat tovább-
ra is üzemel a Vác, Zrínyi utca 9. szám 
alatt. Itt az alábbi nyitva tartási időben 
várják az ügyfeleket:

Hétfő: 7:00 – 12:30 és 13:00 – 19:00
Szerda: 12:00 – 16:00
Péntek: 8:00 – 12:00

A társaság levelezési címe változatlan: 
2101 Gödöllő, Pf.: 90, ugyintezes@dtkh.hu

Kommunális hulladékszállítás hét-
fő-péntek napokon történik. Kérik, 
hogy az elszállítandó hulladékot a saját 
ingatlan elé, az úttól 1-2 méterre he-
lyezzék ki a szállítási napot megelőző 
este vagy a megjelölt nap reggel 6 óráig. 

A házhoz menő zöldhulladék gyűjtés 
páratlan héten történik a kommunális 
hulladékgyűjtéssel megegyező napon.

A házhoz menő szelektív hulladék 
gyűjtés páros héten történik a kom-
munális hulladékgyűjtéssel megegyező 
napon.

A szelektív hulladék gyűjtése a jövő-
ben azoknak is elérhető zsákos formá-

ban, akik lakótelepen vagy társasházban 
laknak és eddig a hulladékgyűjtő szige-
tekben tették le a szétválogatott szeme-
tet. Ehhez nem kell mást tenni, mint a 
szelektív gyűjtésre kijelölt napon a szür-
ke, nagy kukák mellé kitenni zsákban, a 
szolgáltató el fogja onnan is szállítani.

A házhoz menő lomtalanítás éven-
te ingatlanonként térítésmentes EGY 
alkalommal. Az igénylést kizárólag a 
közszolgáltatásban nyilvántartott és 
szerződött, aktív (a szolgáltatást nem 
szüneteltető), közüzemi díjhátralék-
kal nem rendelkező ingatlanhasználók 
nyújthatják be. Jelentkezni telefonos 
ügyfélfogadási időben a 06-28/561-
200-as telefonszámon lehetséges a 4-es 
menüpont kiválasztásával.

Boltok-üzletek tevékenységéből
keletkező csomagolási hulladék 

A DTKH Nonprofit Kft.  csak és 
kizárólag a közszolgáltatás körébe tar-
tozó hulladékot jogosult elszállítani, 
melybe nem tartozik bele telephelyen 
képződött tevékenységből származó 
hulladék. 

Ezért kérik, hogy a csomagolási hul-
ladékukat NE helyezzék ki a szelektív 
szigetekre. A gazdálkodó szervezetek-
nek lehetőségük van bármely érvényes 
hatósági engedéllyel rendelkező társa-
ságot igénybe venni. Közületek, boltok 
kereshetik többek között a Váci Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft-t. Elér-
hetőségük: kozulet@vacihulladek.hu

2022. február 1-jén megnyitotta ka-
puit a váci hulladékudvar, amely egy 
régi hiányt igyekszik pótolni. 

Ide sok mindent vihetünk, amelyet 
nem szabad, vagy nem kell feltétlenül a 
kukába dobnunk, mivel szelektíven is 
gyűjthető. Az üzemeltetést a Duna-Tisza 
közi Hulladékgazdálkodási Kft. látja el. 

A DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatá-
si területén élő lakosság lakcímkártyája 
és a tartozás nélküliségét igazoló szám-
lakivonata bemutatásával térítésmente-
sen adhatja le a meghatározott mennyi-
ségű és összetételű hulladékát az alábbi 
nyitva tartási időben.
Hulladékudvar (Deákvári fasor 2.):         

Nyitva tartás: 
hétfő, szerda, péntek: 8-12 óra

kedd, csütörtök: 14-18 óra
szombat: 10-14 óra

FONTOS! A megfelelően szétválo-
gatott hulladékot  veszik  csak  át. Le-
adható hulladéktípusok: zöldhulladék 
– legfeljebb 1 m³/év/ingatlan – falevél, 
szelektív hulladék – mennyiségi korlát 
nélkül, inert hulladék – legfeljebb 1 m³/
év/ingatlan, lomhulladék – legfeljebb 1 
m³/év/ingatlan, üveg csomagolási hul-
ladék – mennyiségi korlát nélkül.

Hogy tisztán lássunk a 
szemétszállításban
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Június 7-én egy rendhagyó eseményt szer-
veznek Vácon az önkormányzat támogatá-
sával. Öt testvérvárosból érkeznek fiatalok, 
hogy egy interaktív kiállításon vegyenek 
részt. Az eseményről Gyenesné Kozsup Ri-
tát, a Játékos Tudomány Egyesület elnökét 
kérdeztem. 

- Milyen céllal hozták létre a Játékos Tudomány 
programot?

- A célunk a természettudományok 
megkedveltetése az ifjúság körében. Ezt in-
teraktív játékok és információs paravánok 
segítségével tesszük meg. Hidat szeretnénk 
építeni a gyermeki játékosság és az iskolában 
tanultak közé.

Kiállításainkkal azt szeretnénk elérni, 
hogy a gyermekeket játék közben lássuk el 
információkkal a körülöttünk lévő világról. 
Fizika világáról, saját testünk működéséről, 
környezetvédelmi problémákra adott vála-
szokról.

- Tizenkét éve indították útjára az interaktív 
kiállítást. Vácon is többször szerepeltek már. Most 
azonban Vác testvérvárosaiból érkeznek diákok. 
Milyen programmal készülnek?

- 2005-ben, a fizika évében indítottuk út-
jára az első kiállításunkat. Vácon szinte min-
den évben megjelenünk valamelyik aktuális 
aktivitásunkkal.

Természetesen a találkozó gerincét prog-
ramjaink bemutatása adja. De mivel test-
vérvárosi találkozóról van szó, kiemelt je-
lentőségűnek tartjuk Vác város értékeinek, 
látnivalóinak, hagyományainak bemutatását, 
amihez hathatós segítséget kaptunk Vác Vá-
ros Önkormányzatától.

Emellett látogatást teszünk a Parlament-
be és egy budapesti sétán is részt veszünk. 
A programot színesítik még a váci Liget és 
ártér természeti értékeinek bemutatása kvíz 
játékok, táncház.

 - Honnan jött az ötlet, hogy most külföldi diáko-
kat is bevonjanak?

- Többször voltunk már külföldön kiállí-
tásainkkal, nagy sikerrel. Egy pályázatra buk-
kantunk, ami külföldi testvérvárosi diákok 
bevonását is lehetővé tette munkánkba. Él-
tünk a lehetőséggel, és ennek a pályázatnak a 
keretében valósul meg a program.

Vác városnak rendkívül széles körű test-
vérvárosi kapcsolatai vannak. Ezek közül 
a pályázat az európai uniós testvérvárosok 
meghívását tette lehetővé.

A találkozóra Dubnica, Sahy, Székelyud-
varhely, Jarvenpää és Otrokovice fogadta el 
meghívásunkat. 10-15 éves diákok és kísérő-
ik érkeznek.

Ez nagyszerű lehetőség a nemzetek fia-
taljainak találkozójára, egymás megismerésé-
re. A célunk, hogy egy jó hangulatú, oldott 
ifjúsági találkozó keretén belül megismerjék 
a különböző nemzetek fiataljai egymás kul-
túráját, értékeit.

- Hogyan néz majd ki a többnapos program?
- Június 5-én érkezik a finn csapat, június 

6-án  a többi résztvevő. Ezen a napon ismer-
kedés, játékos vetélkedők lesznek.

Június 7-én a polgármester asszony kö-
szöntője után a Kezedben a jövő interaktív 
kiállítás megtekintése a művelődési központ-
ban, ami a környezetvédelemről és a fenn-
tarthatóságról szól.

Konkrét tanácsokat kapnak a talaj, a víz, a 
levegő és az élővilág megvédéséről interaktív 
játékok segítségével. Majd a váci Liget ma-
dárvilágának a megfigyelése következik. A 
program végén elültetünk  közösen egy fát, a 
találkozó emlékére.

Az esti program keretében minden csapat 
egy kis rövid bemutatkozó előadással készül.

Szerdán budapesti kirándulás, a Parlament 
megtekintésével és margitszigeti sétával.

Június 8-án a Testünk a csoda interaktív 
kiállításon belül megismerkedhetnek a részt-
vevők az egészséges életmóddal és az emberi 
test rejtelmes működésével, a kiállításon ta-
lálható interaktív eszközök segítségével.

Mivel a csapatok ezen a napon csopor-
tokra lesznek osztva, ezért lehetőség nyílik 
több váci nevezetesség megtekintésére is, 
mint a püspöki palota és a Memento Mori 
tárlat megismerése.

A záró nap egy izgalmas, nyomózásra, egy 
kvíz játékra invitáljuk a résztvevő fiatalokat, 
amely Vác belvárosában zajlik, és a digitális 
eszközök használata is szerepet kap majd. A 
találkozó egy búcsúesttel zárul.

Furucz Anita

Székelyudvarhelyen 
vendégelőadással 
szerepelt a Váci 

Dunakanyar Színház

Karinthy: Dunakanyar című írásából 2021-
ben a szerző születésének 100. évfordulója 
előtt tisztelegve készült stúdióelőadás. A 
Váci Dunakanyar Színház számára – nem 
csak címe miatt – nagyon kedves darabot 
egy, túlnyomó részt a színház stábjához tar-
tozó fiatal csapat hozta létre, és egy kisebb 
csavarral még inkább maivá és különleges 
hangulatúvá tette.

A Dunakanyart Molnár Bence, a színház 
művészeti vezetője és Nagyabonyi Emese 
játsszák, rendezője Alex Mendezberg.

„Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy az 
elmúlt hétvégén már másodszor vihettük a határon 
túlra is produkciónkat, így május 13-án két vendé-
gelőadással szerepeltünk a székelyudvarhelyi Tom-
csa Sándor Színház műsorán, május 12-én pedig 
az Aradi Kamaraszínházban vendégeskedtünk. 
A darab komoly sikert aratott – állva tapsoltak 
a nézők -, és számunkra igen megtisztelő módon 
a nézők között üdvözölhettük a Tomcsa Sándor 
Színház igazgatóját Nagy Pált” – mondta dr. 
Varga Katalin, a színház igazgatója.

Az erdélyi turné előtt május 10-én Buda-
pesten, a Bethlen Téri Színházban mutat-
kozott be a Váci Dunakanyar színház.

Játékosan élik majd meg a 
tudományt testvérvárosaink diákjai
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A Határtalanul! program keretében a kül-
honi magyarsággal kapcsolatos ismeretei-
ket bővíthették a Váci Radnóti Miklós Ál-
talános Iskola hetedik évfolyamos tanulói, 
akik részt vettek egy erdélyi kiránduláson 
április 4. és 9. között.

A kirándulás célja Erdély történelmé-
nek, földrajzának bemutatása, valamint 
az Erdélyben élő magyarok helyzetének 
megismerése volt. Az utazás előtt még 
Magyarországon vehettek részt a tanulók 
egy tanulmányi kiránduláson, ahol egy 
Határtalanul! előkészítő órát is szerveztek 
nekik történelem, illetve földrajz tantár-
gyakból.

A kirándulás első helyszíne Nagykároly 
volt, ahol a Károlyi kastélyt tekintették 
meg, meglátogatták az Aranyszarvas foga-
dót is, ahol Petőfi Sándor megismerkedett 
Szendrey Júliával. Utazásukat Érdmind-
szenten folytatták (Ady Endre falva), ahol 
Ady szülőházát keresték fel. Zilah régi 
központjában a Wesselényi szobrot és a 
régi Wesselényi kollégiumot is megnézték 
a fiatalok. Majd tovább indultak szállásuk-
ra, Torockóra a Dr. Demeter Panzióba.

A második napon Kolozsvárt nézték 
meg, ahol a központban sétálva megtekin-

tették Mátyás király szobrát és szülőházát, 
a Szent Mihály templomot, a Farkas utcai 
református templomot és a Házsongárdi 
temetőt. Tovább utazva Tordán először 
a sóbányát látogatták meg, majd a Tordai 
hasadékot járták be. 

A harmadik napon megismerkedtek 
Torockó központjával, és megnézték a 
néprajzi múzeumot. A torockói Kis Szent 
Teréz Gyermekvédelmi Központban és a 
Sebes Pál Általános Iskolában átadták a 
váciak ajándékaikat, kölcsönösen bemu-
tatták iskoláikat és településeiket történel-
mi és kulturális jelentőségük alapján, majd 
elénekelték együtt a magyar Himnuszt.  

Hazafelé útközben Nagyenyeden a 
Bethlen Gábor kollégiumot, a vártemp-
lomot, és az 1848-as emlékművet, Gyu-
lafehérváron a székesegyházat és a Ká-
roly kapukat, Vajdahunyadon a Hunyadi 
várat, Aradon pedig az aradi vértanúk 
kivégzésének emlékszobrát keresték fel 
a diákok.

A kiránduláson 44 radnótis diák vett 
részt, valamint a kísérő pedagógusok: 
Flamichné Somogyi Erzsébet igazgatónő, Ju-
hász Hajnalka, Nagy Ágnes és Pálinkásné 
Branizsa Szilvia pedagógusok. 

Családbarát hely 
lett a Madách Imre 

Nonprofit Kft.

A Madách Imre Nonprofit Kft. (korábban 
Madách Imre Művelődési Központ) régi 
álma vált valóra a Családbarát Hely tanú-
sítvány megszerzésével, mivel a kulturális 
szervezet intézkedései már régóta a munka 
és a családi élet egyensúlyának megtartására 
irányulnak. Ebben az évben először indultak 
el a pályázaton, és azonnal nyertek is.

„Munkatársaink nagy része kisgyermekes anyu-
ka, vagy nagyobb gyermekeket nevel és sokszor nehéz 
a gyermekek felügyeletét, a neveléssel járó feladatokat 
összeegyeztetni a sok esetben hosszú, többször hétvé-
gére is eső, rendezvényekhez igazodó munkaidőnk-
kel. Törekszünk arra, hogy rugalmasan kezeljük 
az ebből adódó feladatok összehangolását, próbá-
lunk minden esetben segítőkészen hozzáállni ahhoz, 
hogy a családi élet se sérüljön a munka miatt. Sok-
szor gyermekeink is velünk vannak a rendezvénye-
ken vagy iskola után a művelődési központban töltik 
délutánjukat” – mondta Laczi Sarolta igazgató. 

Munkatársaiknak egyéb kedvezményeket 
is biztosítanak: kedvezményes vagy díjtalan 
belépőket tudnak igényelni rendezvényeikre, 
adott esetben munkaidő kedvezményt tud-
nak biztosítani vagy egymást tudják helyette-
síteni, ha valamilyen nehézség, megoldandó 
feladat merül fel családjaikban. 

Az intézményben is a lehetőségekhez 
mérten igyekeznek családbarát helyeket ki-
alakítani. Ilyen a játszószoba, a kávézóban 
kialakított gyermeksarok és a gyermekbarát 
mosdóhelyiség. Rendezvényeik nagy része 
kisgyermekes családoknak szól, valamint 
több, gyermeket célzó szakkör, foglalkozás 
működik napi–heti rendszerességgel az épü-
letben.

„Idén először pályáztunk és nagy öröm, hogy el is 
tudtuk nyerni a címet. A helyszíni ellenőrzés során 
a követelményrendszer 108 pontjából 59 pontot si-
került elérnünk. Továbbra is azon fogunk dolgozni, 
hogy munkatársaink családi életét is védjük, hiszen 
csak akkor hatékony és kreatív egy munkahelyi csa-
pat, ha kiegyensúlyozottan és nyugodtan tudja végez-
ni szakmai munkáját. Mi ezen leszünk és büszkén 
viseljük a Családbarát Hely címet” – mondta vé-
gezetül Laczi Sarolta. 

Határtalanul kirándultak a Radnótisok
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Ha napjainkban barokk hidat említünk 
Vácon, természetesen a Kőszentes híd jut 
mindenki eszébe. De állt valaha egy másik 
igényes, szobrokkal díszített hídépítmény is 
városunkban. Migazzi püspök építtette, aki 
Mária Terézia látogatására igyekezett javí-
tani ezzel a város megjelenésén. Akkoriban 
egy mélyút, vagyis inkább árok vezetett le a 
főtérről a Dunához, ami elválasztotta a part 
menti út két szakaszát egymástól. A megol-
dást jelentő híd 1764-ben épült a mai rév-
lejárónál, s az addig Magyarszabó vagy Vá-
rosház utca néven emlegetett közterületet 
ekkor kezdte Vác népe Nagyhíd utcának ne-
vezni. A belváros területe akkoriban a ma-
inál jóval tagoltabb volt, sok helyen kellett 
- szó szerint - áthidalni a közlekedési akadá-
lyokat. Migazzi három hidat veretett a királyi 
látogatás alkalmára, melyek később számos 
társukkal együtt szerepüket veszítették, a 
csatornázások, feltöltések során eltűntek. 

A Nagyhíd tervezőjét, építőjét eddig nem 
sikerült egyértelműen azonosítani, bár még 
reménykedhetünk ebben. B. Wallon Emma 
kutatásai alapján tudjuk, hogy Migazzi kap-
csolatban állt korának egyik jelentős építő-
mesterével, Fellner Jakabbal, akinek a hábo-

rúban elpusztult mintakönyve tartalmazott 
egy Vácra tervezett hidat is. Levéltári iratok 
tudósítanak több híd építéséről, és bizakod-
hatunk újabb, az eddigi ismereteket kiegészí-
tő, rendszerező adatok felbukkanásában.  

Migazzi hídját 1764 nyarán, Szent Kris-
tóf  napján, július 25-én szentelték fel. Az 
építés költségei 271 forintot tettek ki, amin 
a püspök a várossal osztozott. A hidat éke-
sítő két szobor egyike a püspök védőszent-
je, Szent Kristóf  volt, a másik Nepomuki 
Szent Jánost ábrázolta. Nepomukit, a vízen 
járók védőszentjét pár évtizeddel korábban 
Althann püspök közreműködésével avatták 
szentté, ami erősítette tiszteletét Vácon és az 
egyházmegyében.

A híd kövein latin felirat hirdette: Migazzi 
Kristóf  bíboros földesúrtól a váciaknak – A 
legjobb fejedelmek látogatásának tiszteletére 

Volt egyszer egy váci…
Migazzi híd

az Úr 1764. évében a felékesített és gyarapí-
tott város ezt a hidat és a két oldalról oda ve-
zető utat felépítette. A királyi látogatás egyik 
estéjén e híd volt az ünnepi helyszín, ekkor 
kelmékkel vonták be, körben megvilágítot-
ták, fölé sátrat emeltek.

Városunkat 1775 februárjában szörnyű 
jeges ár pusztította, megsérült ez a híd is.  
Megújításáról nincs adatunk, de az 1800-as 
évek elején készült városképen már három 
szobor díszíti, Nepomuki Szent János mel-
lett Szent István és Szent László ábrázolásai. 
Együtt e három szent a kor felfogása szerint 
védett a három félelmetes rossztól: a járvá-
nyok, a háborúk és az éhínség gyötrelmeitől.  

A hidat 1889-ben a Széchenyi utca csa-
tornázásakor, a korabeli révlejáró kialakítá-
sakor bontották el. 125 év szolgálat után két 
szobra, két feliratos köve, és néhány ábrázo-
lása maradt ránk. Feliratos kövei 1961-ig, a 
révlejáró újabb átépítéséig a dunai védfalban 
őrződtek, onnan a múzeumba kerültek. A 
szobrok vándorútra keltek. Nepomukit a 
híd lebontásakor a duna-parti töltésre állítot-
ták, később, mikor a rakpart a fegyházig ki-
épült, a Csavargőzös-állomás előtt helyezték 
el. Aztán a püspöki palota kertjében őrizték 
évtizedekig, míg felújítva, lemásolva ismét 
köztérre kerülhetett. Szent László a püspöki 
kert alatti lépcsőn állt, onnan vitték a palo-
ta bejárata elé, amikor a partot az 1960-as 
években feltöltötték. Szent István útját a 
Szent Miklós téri iskola oldalfaláig követhet-
jük, az 1920-as évek végén Tragor még ott 
ír róla, további sorsa ismeretlen. A városi la-
pok ugyan említik ezeknek és más szobrok-
nak a „vándorlását”, de gyakran érzékelhető 
írásaikban a zavar, tudósításaikat nem vehet-
jük komoly forrásként számításba. (Irodalom: 
Tragor Ignác helytörténeti munkái, Karcsú Arzén: 
Vácz város története, Vác, 1880-1888, Mária Te-
rézia váci látogatása (szerk.: Horváth M. Ferenc) 
Vác, 2022

Zomborka Márta

Migazzi hídja Erdőssy Rezső felvételén 1887-ben

Az egykori híd feliratos kövei a révlejáró 
falában, háttérben Nepomuki szobra
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Megismételve – az előzőhöz képest még 
egy ponttal többet is szerezve – tava-
lyi bravúros szereplését, a 14 csapatos 
mezőnyben a 4. helyet szerezték meg a 
nemrég zárult NB I-es pontvadászatban 
a Váci NKSE kézilabdázói.

A záró négy bajnoki közül hármat ha-
zai környezetben vívhattak meg a mieink. 
Előbb a korábbról elhalasztott Fradi el-
leni mérkőzés hozott drámai nagy csatát 
és 30-29-es vendégsikert. Majd az Alba 
Fehérvár elleni kötelező sikerrel (36-28) 

folytatódott a sorozat. Hogy aztán követ-
kezzék a bajnoki 4. helyről döntő rangadó 
a tavalyi bronzérmes Mosonmagyaróvár-
ral szemben. Ezúttal csapatunknak sike-
rült jobban a véghajrá és született meg 
a pályán és a lelátón hatalmas ünneplést 
kiváltó 30-29-es váci diadal. Zárásként a 
tét nélküli népligeti mérkőzésre már nem 
sikerült motiváltan pályára lépni, melynek 
eredménye egy súlyos vereség lett (38-16 
a Fradinak).

A tavalyi után tehát újra a 4. helyen 

zárt a VNKSE. Most 17 győzelemmel 
és 9 vereséggel 34 pontot gyűjtött a váci 
hölgykoszorú. A mostani helyezés értéke-
sebb is az előző évihez képest, hiszen em-
lékszünk: tavaly a Siófoktól levont pon-
tok jelentették ezt a pozíciót. Ráadásul a 
mostani pontvadászatban a gólkirálynőt 
is a váciak adták: Kuczora Csengét 190 
dobott gólja után „koronázták meg”. (To-
vábbi adatok, érdekességek a csapat sze-
repléséről a következő számunkban!) 

A mieink megkezdték megérdemelt 
nyári pihenőjüket. Hogy aztán részben át-
alakuló játékoskerettel és Herbert Gábor 
személyében új vezetőedzővel megkezdjék 
a felkészülést a hazai pontvadászatra, illet-
ve a hazai és nemzetközi kupasorozatra.

Az előző évihez hasonlóan, a most befe-
jeződött harmadosztályú bajnokságban 
is csupán az utolsó hazai összecsapáson 
sikerült meghosszabbítani NB III-as tag-
ságát a Vác FC Csank János vezetőedző 
által dirigált legénységének.

Az előző lapzártánk után igazi vesz-
szőfutásban volt része az együttesnek. 

Az előző kettő után újabb három ve-
reség sorakozott egymás után: FC Da-
bas – Vác 2-0; Vác – Honvéd II 2-3 és 
FTC II – Vác 5-1. Ezt követően végre 
az ESMTK elleni hazai eseménytelen 
és góltalan döntetlennel sikerült ma-
tematikailag is biztosítani a bennmara-
dást. Az utolsó fordulóban a sereghajtó 

Két sima vereség
Az utolsó játéknap (június 11. Vác) van 
már csak hátra a férfi vízilabda bajnokság 
harmadik vonalának 2021/2022-es pont-
vadászatából. A Váci VSE a rájátszásban 
az 5-8. helyért vív összesen hat mérkőzést 
a minél előkelőbb helyezésért. Az első fel-
vonásban a mieink előbb a MAFC csapa-
tát legyőzték 11-8-ra, majd súlyos, 16-5-ös 
vereséget szenvedtek a szegediektől. 

A Csongrádon megrendezett újabb 
dupla fordulóban a hazaiakkal szemben 
súlyos, 22-11-es vereséget szenvedtek a 
mieink. A nap második meccsén ismét 
a MAFC volt az ellenfél, ám most a mű-
egyetemisták nyertek 13-6-ra.

Bravúros teljesítménnyel 
megtartott 4. hely

Ismét bennmaradtak, a 
többi nem számít?

otthonában: Gerjen – Vác 0-2.
A lejátszott 38 bajnokin a mieink vé-

gül 10 győzelemmel, 9 döntetlennel és 19 
vereséggel 39 pontot szereztek. Ez a 16. 
helyre volt jó. Arra a pozícióra, mely újra 
csak a legrosszabb még bennmaradó he-
lyezés. Az előző sorozat végén nem gon-
dolták volna a drukkerek, de „sikerült” 8 
ponttal kevesebbet gyűjteni az új bajnoki 
sorozatban és egy helyet rontani az akkor 
szintén a mieink alatt meghúzott kiesési 
pozíción. (Szerencsére idén a versenyki-
írás már csak csoportonként négy kiesőt 
jelölt meg. Jövőre pedig már csak három 
gárda búcsúzik a harmadosztálytól.) 

Egy roppant gyenge bajnoki szereplést 
követően mehet tehát pihenőre a csapat. 
Az NB III-es licenc és tabellahely újabb 
harmadosztályú pontvadászatot vetít elő-
re. Kérdés azonban, hogy milyen játékos-
kerettel és a hazai meccseket illetően hol. 
Ugyanis június végén ismét lejár a váci sta-
dionra kapott ideiglenes MLSZ-engedély. 
És mint a meccsekre kilátogató, bántóan 
kevés szurkoló láthatta (és amit fotónk is 
bizonyít): semmi jele a már nagyon régen 
megígért fedett lelátónak… 

Küldöttgyűlést tartott a közelmúltban a 
Magyar Kézilabda Szövetség. Ezen elfo-
gadták a szövetség 2021. évi szakmai és 
pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági 
mellékletét, könyvvizsgálói és felügyelő-
bizottsági jelentését, majd az MKSZ 2022. 
évi pénzügyi és szakmai tervét is, illetve az 
előterjesztésnek megfelelően a küldöttgyű-
lés módosította a szövetség alapszabályát.

Az eseményen kitüntetések átadására 
is sor került. A Török Bódog életműdíjat 
Németh András, a Váci NKSE szakmai 
igazgatója vehette át. Mint ismeretes, a 
váci klubnál végzett tevékenységéért tavaly 
megkapta a Vác Város Sportjáért kitünte-
tést is.
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Gyógyszertári ügyelet
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A - Deákvári Gyógyszertár: Vác, Deákvári főtér 30., 06 - 27/510-805; 
B - Központi Gyógyszertár: Vác, dr. Csányi L. krt. 46., 06-27/501-630; 
C - Vácz Remete Gyógyszertár: Vác, Magyar u. 3., 06-27/305-997; 
D - Gyöngyvirág Gyógyszertár: Vác, Széchenyi u. 3., 06-27/303-343; 
E - Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár: Vác, Papp Béla u. 10., 06-27/306-190; 
F - Váci Levendula Gyógyszertár: Vác, Sas u. 1/a., 06-27/301-367; 
G - Benu Gyógyszertár Vác:  Vác, Zrinyi u. 9., 06-27/501-385; 
H - Fekete Kígyó Gyógyszertár: Vác, Széchenyi u. 37., 06-27/312-338; 
I - Alsóvárosi Gyógyszertár: Vác, Zöldfa u. 25., 06-27/311-157 

FOGORVOSI ÜGYELET
A váci és Vác körzeti hétvégi 

fogászati ügyeletek megszűntek! 
Legközelebbi ingyenes ügyelet:

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

Tel.: 06-1-317-6600

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
(felnőtt és gyermek)

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

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

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

Vácott született váci lakosok: 
Nieberl Olivér és Altsach Andrea gyermeke: Anna, Német 
Zoltán Norbert és Kiss Judy gyermeke: Zoltán Ádám, Pető 
Viktor és Margai Andrea gyermeke: Soma Vendel, Takács 
Attila és Sevcsuk Natalija Volodimirivna gyermeke: Radomir 
Zalán, Csukárdi Zoltán és Mester Dominika gyermeke: Noel 
Zoltán, Gáspárdy Zsolt Márk és Boros Boglárka gyermeke: 
Márk Iván, Kárpáti Károly és Gimpl Nóra gyermeke: Kitti 
Krisztina, Palásty István és Jeszenszky Eszter gyermeke: Bol-
dizsár, Horváth Gergely és Bálint Réka gyermeke: Csongor 
Emil, Kulcsár Zsolt Dániel és Bartha Dorottya gyermeke: 
Nátániel.

Házasságot kötött váciak: 
Demény Donát Zoltán és Párizs Cintia, Tedás Gábor és 
Muk Andrea, Oláh Norbert és Sánta Tünde, Bosányi Tamás 
Dávid és Molnár Kata, Isztujka Lajos és Horváth Vanessza, 
Kalhammer Henrik és Sleng Henrietta, Szabó István és Bú 
Gabriella, Benedek Zsolt és Adorján Beáta, Zahorán Bálint 
és Lami Edit.

Elhunyt váciak: 
Az elmúlt hetekben 33 váci személy hunyt el városunkban. 
A kegyeleti jogok figyelembevételével az elmúlt év márciusától csak 
azoknak az elhunytaknak az adatait közöljük, akiknél az elhunyt 
hozzátartozója nyilatkozatával hozzájárult a nyilvánosságra hozatal-
hoz. A többi elhunyt esetében összesített statisztikai adat közlése le-
hetséges csak.
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Az idei lesz a 30. váci futás. Ahogy Vácra 
költözött Bíró György, annak már 32 éve, 
szinte azonnal megrendezte az első városi 
futást, és csak a Covid világjárvány terjedése 
ellen bevezetett korlátozások miatt maradt ki 
két alkalom is. Ez a lényegében hibátlan, gye-
rekeknek, családoknak szóló rendezvényso-
rozat, de készülnek a szervezők a profi futók 
hosszabb távjaival is. Ez már önmagában 
elég árulkodó azzal kapcsolatban, hogy ha 
Bíró György belevág valamibe, akkor azt el-
kötelezetten és kitartóan képviseli. Futó em-
bernél ez aligha lehet másként. Gondoltam 
a jubileum jó alkalom arra, hogy az előzmé-
nyekről is kérdezzem. Már gyerekkorában 
is versenyszerűen futott, majd a Miskolci 
Egyetem bányamérnöki karán, a tanulmányi 
időben is szervezetten sportolt, ott lett tri-
atlonos. 

A diploma megszerzése után Bakony-
szentlászlón a bauxitbányában kezdett bá-
nyamérnökként, a mélyben is, külszíni fej-
téseknél is, és természetesen a munka után 
azért rendszeresen futott. A fenyvesekben 
tartott edzésen lett egyre erősebb benne az 
érzés, eléggé ki van már zsigerelve a Föld, 
így nagy "F" betűvel, inkább átáll a másik ol-

dalra, környezetvédő lesz. Abból is szerzett 
diplomát, szintén Miskolcon, sőt később el-
végezte a közgazdász szakot is.

A hivatás-váltás hozta Vácra, jelentke-
zett az önkormányzathoz környezetvédelmi 
mérnöknek, és azóta él itt. Komoly kihívá-
sokkal kellett megküzdeniük: a legszennye-
zettebb 12 város környezetvédelmi szakem-
berei több törvényjavaslat kidolgozásában 
vettek részt, ez volt a piszkos 12 csoport. Ak-
kor rakták le azoknak a követelményeknek a 
törvényi alapjait, amelyek eredménye már jól 
érzékelhető Vácon is. Sokkal tisztább a le-
vegő, sokkal kevésbé szennyezettek a vizek, 
mert a Duna-Dráva Cement Kft., vagy pél-
dául az egykori Chinoin sem kerülhette meg 

Harmincadik alkalommal 
startol a Fut a Vác

a szigorú szabályokat és sikerült a szennyező 
2-es számú utat is elterelni. 

Bíró György mellékesen megjegyzi: van 
egy adottsága, jól össze tud hozni embereket 
és ezt szereti is csinálni. Ezzel magyarázza, 
hogy 32 éve kitalálta a váci futást és most 
már a 30-at rendezik meg majd június 12-én, 
vasárnap.

A verseny főrendezője finoman célozga-
tott arra a beszélgetés közben, hogy jöjjek én 
is, de szerencsére van orvosi igazolásom és 
elfogadta a mentségemet. 

A versenyközpont az idén is a Szérűskert-
ben, a Boronkay iskolában lesz, ahonnan 5 
km-es körökkel teljesíthetik az indulók az 5 
km-es, a 10 km-es és a félmaratoni távot - 
chipes időméréssel. Az idén is lesz lehetőség 
a 2,5 km-es úgynevezett buli futásra, és az 
óvodásokra is gondoltak, lesz lufis futás is.

A buli futás, annak, aki az előnevezésen 
regisztrál, az idén is ingyenes. A futásra a ver-
seny reggelén is lehet nevezni, de akkor már 
fizetni kell. Az 5 és a 10 km-es illetve a fél-
maratoni távokra minél hamarabb neveznek 
a versenyzők annál olcsóbb a nevezési díj.

 Az előnevezők között az idén kisorsolnak 
Fut a Vác pólókat.  Az ovisoknak az elő- és 
a helyszíni nevezés is ingyenes. A versennyel 
kapcsolatban minden fontos információ 
megtalálható a futavac.hu internetes oldalon. 

Jó futást kíván mindenkinek: 
Vicsek Ferenc
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