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Óriási meglepetésben volt része ápri-
lis 29-én, pénteken délben a városháza 
előtt megjelent váci tűzoltóknak és a 
város önkéntes tűzoltóinak.

Német testvérvárosunk, Do-
naueschingen főpolgármesterének, 
Erik Paulynak, Gerd Wimmernek, a 
város tűzoltóparancsnokának, vala-
mint a velük érkező küldöttség tagjai-
nak fogadására készültek, ám azt nem 
sejtették, hogy nem sokkal később egy 
zászlókkal és lufikkal feldíszített, sziré-
názó tűzoltóautó is megjelenik a főté-
ren.

Az RW2 típusú tűzoltóautó Do-
naueschingen nagylelkű ajándéka, ami 
tovább erősíti a két város eddig is szo-
ros kapcsolatát.

Matkovich Ilona polgármester asz-
szony köszöntötte a város nevében a 
vendégeket, és mondott köszönetet a 

testvérváros polgármesterének, tűzol-
tóparancsnokának.

Erik Pauly, német testvérvárosunk 
főpolgármestere megköszönte a ven-
déglátást és elmondta, örömmel tölti el 
a látogatás, valamint az is, hogy a titok-
ban szervezett meglepetést sikerült ter-
veik szerint megvalósítani. A tűzoltó-
autó, amit most Vácnak ajándékoznak, 
jó szolgálatot tett Donaueschigenben, 
és bízik benne, hogy Vácon is jó szol-
gálatot tesz majd. Reméli, hogy a be-
vetéseken részt vevő tűzoltók minden 
alkalommal egészségesen térnek vissza.

Az ünnepélyes kulcsátadás után 
testvérvárosunk újabb meglepetéssel is 
szolgált: a tűzoltóautóból sorra előke-
rültek azok a mozgást és járást segítő 
eszközök, amelyeket a Vác Város Ön-
kormányzat Idősek Otthona és Klubja 
kapott ajándékba.

Meglepetés: tűzoltóautót 
és járókereteket kapott a 

város Donaueschingenből

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

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: Március 15. tér 27. földszint 4. 
Alapterület: 22 m2 

 Ingatlan jellege: pince
 Tevékenység: megkötés nélkül

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

Cím/hrsz: Március 15. tér. 20. 
szám alatti illemhely

Ingatlan jellege: illemhelyiség
Tevékenység: illemhely működtetése 

Cím/hrsz: Március 15. tér burkolt 
térfelszín

Alapterület: 311,2 m2

NEM LAKÁS CÉLÚ HELYISÉ-
GEK ÉRTÉKESÍTÉSRE

Dr. Csányi L. krt. 60. számú épület 
3-as ajtó alatti 75 m2 pincehelyiség

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
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Városszerte 100 facsemetét ültettek el 
társadalmi összefogással. A Vácon mű-
ködő Éltex Kft, a Bagolybükk Környe-
zet- és Természetvédelmi Egyesülettel, 
valamint Vác Város Önkormányzatá-
val karöltve tesz Vác zöldítéséért. 

Az egyeztetések a fajokról és a hely-
színekről már ősszel megkezdődtek, mi-
vel nem invazív fajokat, hanem őshonos 
fákat szerettek volna ültetni. Ekkor kerül-
tek a helyszínek is meghatározásra.

„Igyekszünk a lakosságot bevonni a gondo-

Felújították a 
Földváry téri 
buszperont

Az idei költségvetésben 3 millió forin-
tot különített el az önkormányzat arra, 
hogy minél előbb megszüntessék a bal-
esetveszélyt a Földváry téri buszmegál-
lóban.

A peronon feltöredezett kövek miatt 
már több panasz is érkezett a körzet ön-
kormányzati képviselőjéhez, Fehér Zsolt-
hoz.

„Kérésemre a város 2022. évi költségvetésé-
be önálló felújítási sorként került be a projekt 
megvalósítása” – nyilatkozta a képviselő.

A város zöldítéséért született 
társadalmi összefogás

zásba. Sok helyen, amikor kiásásra kerültek a 
fák helyei, az ott lakók jelezték, hogy szívesen 
gondozzák a növényeket. Sőt többen meg is ke-
restek minket, hogy ha legközelebb lesz ilyen ak-
ció, az ő házuk elé is ültessünk fát” – mondta 
a vac.hu-nak Szalóki Margit, az egyesület 
tagja.

A társadalmi felelősségvállalás fontos 
mindegyik szereplő számára. Ezért is 
vonták be az ültetésbe a lakosságot és az 
iskolákat is. Negyven középiskolás diák 
segített a munkában, de egy helyi vállal-
kozó is önként vállalta, hogy több helyen 
kialakítja a gödröket.

Vadgesztenyéket, fűzfákat, gömbkőri-
seket, gömbjuhart ültetnek el több hely-
színen: a mélygarázs felszínén, a Kossuth, 
a Piarista és a Farkasfalvi utcákban, a 
Liszt Ferenc sétányon pótolták a kipusz-
tult gesztenyefákat, míg a Dózsa György 
úton a kipusztult gömbfákat, valamint a 
Lehotka parkban fűzfákat ültetnek.

„Stílszerűen a Föld napjához kötődően 100 
facsemetét ültetünk, amelyet felajánlásként ka-
pott az önkormányzat. A 2020-as évben már 
volt egy nagy faültetési program a ligeti tó kö-
rül, majd a Ligetben is fásítottunk. Most ezzel 
a programmal szeretnénk tovább haladni” – 
mondta a helyszínen Inotay Gergely al-
polgármester.

Két nappal a választás után derült ki, hogy 
a Káptalan utca 16. szám alatti épület 
egy Rétvári Bencéhez közeli alapítvány-
hoz, a zebegényi székhelyű Dunakanyari 
Védegylethez kerül. Az alapítvány kurá-
tora az a Bajor Gergő, aki több szálon is 
a Fidesz-KDNP pártszövetséghez, illet-
ve személyesen a település országgyűlési 
képviselőjéhez köthető, ugyanis a titkára. 

„A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábban 
levélben értesített, hogy elveszik az állami tulajdo-
nú, ám mindig is a város vagyonkezelésében lévő 
Káptalan u. 16. alatti épületegyüttest, amely régen 
könyvtárként működött, majd a város kiállító 
térként használta. Mi ezt az állapotot akarjuk 
visszaállítani, pontosabban kialakítani a belvá-
ros szívében egy közösségi- és kulturális teret, a 
Váci Civil Házat. Erről tárgyaltam a nemzeti 
vagyonkezelő illetékesével, aki mindeddig pozi-
tívan állt az igényünkhöz” – írta Matkovich 
Ilona polgármester a közösségi oldalon. 

Az épületet évek óta Papp László 
műgyűjtő használja, aki berendezte ott a 
Váci Modern Művészeti Gyűjteményt. 
Ingyenesen kapta meg az előző polgár-

mester, Fördős Attila idejében, bár erről 
semmilyen írásos dokumentum nem volt 
fellelhető. Az új vezetés, olyan szerződést 
kötött vele, hogy amint lesz lehetőség a 
jócskán leromlott épület felújítására, ki-
költözik. Abban is megállapodtak vele, ha 
elkészült a tetőcsere és a festés, berendez 
egy kiállítást ezen a helyen a gyűjteményé-
ből.

A város korábban többször is egyezte-
tett a vagyonkezelővel az épületről, ahol 
pozitívan álltak a terveikhez. Az önkor-
mányzatnak már terve is volt az ingatlan-
nal. Itt került volna ugyanis bemutatásra 
Hincz Gyula festőművész gyűjteménye is, 
hiszen eredetileg erre a célra kapta meg a 
város annak idején.

Mivel a vezetés nem ért egyet a döntés-
sel, az elmúlt hetekben egy részletes anya-
got állítottak össze, amelyet szeretnének 
átadni Rétvári Bence országgyűlési képvi-
selőnek, akinek közbenjárását is kérni fog-
ják abban, hogy ez az ikonikus épület ne 
kerüljön ingyenesen magánkézbe, hanem 
a városnál maradjon.

Hogyan került egy váci 
középület a zebegényi 

alapítvány tulajdonába?
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Hatalmas munkát fektettek a helyi 
kulturális intézmények a város idei 
kiemelt programjába, a hagyomány-
teremtő Mária Terézia 305 program-
sorozatba. Nem túlzás azt mondani, 
hogy ilyen kezdeményezés – amihez 
minden kulturális intézmény csatla-
kozott és közösen, egymást segítve 
és erősítve léptek fel – még nem volt 
a városban. 

Matkovich Ilona polgármestert 
kérdeztük a rendezvénysorozatról és 
arról, mit jelent, mit üzenhet a mai 
Vác számára Mária Terézia egykori 
látogatása. 

- Azt gondolom, hogy Mária Teré-
zia váci látogatása, mint a város kö-
zös múltjának jelentős eseménye, ed-
dig nem kapott elegendő figyelmet. 
Ez egy elszalasztott lehetőség. Dr. 
Horváth Ferenc, a Mária Terézia váci 
látogatása című kiadvány szerkesz-
tője, a váci levéltár igazgatója fogal-
mazta meg frappánsan: nem kisebb 
dolog történt 1764. augusztusában, 
mint az, hogy ez a város, ami akko-
riban egy elnéptelenedett jobbágy-
város volt, elindult a polgárosodás 
útján. 

Mióta polgármester vagyok, olyan 
rendezvényeket, programokat igyek-
szem szervezni, támogatni, ami erő-
síti a város lakóinak identitását. Úgy 
veszem észre, sokaknak nincs infor-
mációja a látogatás körülményeiről, 
és arról sem, hogy Migazzi püspök 
ideje alatt mi minden történt a vá-
rosban. Pedig ez egy nagyon fontos 
időszaka Vác történelmének, hiszen 
nemcsak a belváros nyerte el barokk 
jellemzőit – amit mind a mai napig 
megcsodálhatunk – de a város egye-
bekben is óriási fejlődésnek indult. 
Mivel Mária Terézia és Migazzi püs-
pök igen szoros kapcsolatban, jó 
barátságban állt egymással, a város 
jelentős pénzadományt is kapott, 
amiből iskolákat, templomokat, 
egyéb épületeket emeltek, és az ural-
kodó nyomon is követte ezeknek az 
adományoknak a felhasználását. 

Azért is gondolom, hogy ez a lá-
togatás nagyon fontos momentuma 

a város történelmének, mert nekünk 
ez a közös múltunk. A korábbi idők-
ből alig maradtak fenn történelmi 
emlékek. Fontos megemlíteni azt is, 
hogy a feljegyzések szerint az ural-
kodó Pozsonytól keletre szinte nem 
is járt, leszámítva Gödöllőt és termé-
szetesen Budát. Azonban tudomá-
som szerint, ilyen hosszú időt egyet-
len városban sem tartózkodott. 

Emlékszem, Mária Terézia szü-
letésének 300. évfordulóját egész 
Európában megünnepelték. Vác kü-
lönböző okok miatt nem vett részt 
abban a programsorozatban. Már 
akkor elhatároztam: ha polgármester 
leszek, a 305. évfordulót méltó mó-
don ünnepeljük meg a mi városunk-
ban is. 

- Magánemberként is vonzódik a ba-
rokkhoz? 

- Vác belvárosa kicsit olyan, mint-
ha díszletek között élnénk. Egysze-
rűen természetes számomra az, hogy 
barokk épületek vesznek körül. Nem 
kellett megszeretnem, mert ebben 
élek és ez a természetes közegem, 
ebben nőttem fel.

- Mária Teréziának, mint erős nőnek 
és uralkodónak, milyen üzenete van a mai 
kor számára? 

- Sokszor elgondolkodom azon, 
vajon miért ennyire erős a Sissi-kul-
tusz Magyarországon és miért nem 
alakult ki egy hasonlóan erős Mária 

Terézia kultusz? Talán azért, mert 
Sissi története egyszerűbb, és – vall-
juk be – mindnyájan egy romantikus 
képet őrzünk róla elsősorban. 

Mária Teréziáról jóval árnyaltabb 
képünk van, a hosszú uralkodása alatt 
Magyarországon jelentős fejlődés in-
dult meg az egészségügyi, oktatási, 
az adminisztrációs intézkedéseknek 
köszönhetően. Ugyanakkor, ahogy 
minden uralkodó esetében, jelentős 
érdeksérelmek is történtek és renge-
teg népszerűtlen intézkedése akadt. 
Egyetlen uralkodót sem lehet feke-
tén-fehéren megítélni. Én mégis azt 
gondolom, Vác városa Mária Terézi-
ának csak köszönetet mondhat azért 
a fejlődésért, ami látogatása kapcsán 
és az azt követő időkben bekövetke-
zett. Jó lenne, ha erről, és Migazzi 
püspök működéséről sokkal többet 
tudnánk. A Mária Terézia 305 prog-
ramsorozat egy lehetőség arra, hogy 
felkeltsük az emberekben az érdek-
lődést és az igényt arra, hogy olvas-
sanak, tájékozódjanak erről a fontos 
időszakról. Vác városának olyan idő-
szaka ez, ami nem tűnt el, ami fontos 
és amit meg kell ismernünk.”

- Különösen erős üzenet lehet ez a vá-
ciaknak? 

- Nagyszüleim életében Vác iga-
zi polgári város volt – legalábbi és 
így emlékszem rá. Gyerekkoromban 
szinte minden társam kórusra járt, 
vagy zeneiskolába, irodalmi színpa-
don szerepeltünk. Én magam is ki-
sebb megszakításokkal mindig éne-
keltem kórusban és zenéltem is. Ez 
rengeteg közösségi élményt hozott 
az életembe, sokféle kapcsolódá-
si lehetőséget nyújtott számunkra a 
művészet. Különféle okok miatt – és 
itt említhetném Budapest közelségét, 
vagy a belvárosváros iskolai campus 
jellegének megszűnését – az úgyne-
vezett digitális magányt, ami korun-
kat jellemzi, ezek a közösségi terek 
leszűkültek. Meggyőződésem azon-
ban, hogy attól jó egy városban élni, 
ha minél többféleképp kapcsolódunk 
egymáshoz, és kötelességemnek ér-
zem, hogy az önkormányzat vezető-
jeként erre kiemelt figyelmet fordít-
sak. Lehetőség szerint, mindenfajta 
közösségi kezdeményt támogatok és 
igyekszem megteremteni az infra-
strukturális hátterét a civil kezdemé-
nyezéseknek.

A Mária Terézia 305 program-
sorozat kiváló alkalom arra, hogy a 
város polgárai egymásra találjanak, 
otthonosabban érezzék magukat.

Hódos Hajni

MÁRIA TERÉZIA 305:
"Ez egy kiváló alkalom 

arra, hogy a város polgárai 
egymásra találjanak"



Váci Hírnök                                                                           5

1717. május 13-án kora reggel III. Károly magyar 
királynak és Erzsébet Krisztina császárné-királyné-
nak gyereke született. Egy kislány. Valószínűleg nagy 
volt az öröm, hisz feledtette velük, hogy alig egy évvel 
korábban fiuk, Lipót János trónörökös főherceg még 
csecsemőkorában meghalt.

Mária Terézia Walburga Amália Krisztinát, aki 
egy korszak kiemelkedő uralkodójává vált, döntései-
vel és családpolitikájával pedig évszázadokra megha-
tározta Európa és benne Magyarország sorsát, még 
aznap megkeresztelték. És egyáltalán nem szánták a 
trónra, mivel apja élete végéig bízott abban, hogy szüle-
tik még egy fiú, aki elfoglalja a trónt. 

Így Mária Terézia és a nála hét évvel fiatalabb 
húga, Mária Anna főhercegnő gyerekkora azzal telt, 
hogy megszerezzék a rangjukhoz méltó műveltséget: 
történelmet, nyelveket, matematikát tanultak. Va-
dásztak, célba lőttek és ahogy azt egy előkelő családból 
származó hölgynek illett, megtanultak táncolni is. 

De a gondolat, hogy nő kerüljön a Habsburgok 
trónjára, már sokkal korábban, I. Lipót idejében fel-
merült. I. Lipót titkos szerződésben egyezett meg fiai-
val arra az esetre, ha valamelyikük fiú örökös nélkül 
halna meg. Mária Terézia főhercegnő előtt viszont ak-
kor nyílt meg az út, amikor apja 1713-ban kihirdette 
a Pragmatica Sanctiót. 

Ez lett az alapja Mária Terézia 40 évig tar-
tó uralkodásának az osztrák tartományokban és 
magyar királynővé koronázásának is, amely 1741. 
június 25-én Pozsonyban volt. A rendek életüket és 
vérüket ajánlották az új uralkodónak.

Mária Terézia magyar királynő igazán szimpati-
kus uralkodóvá vált. Ő volt a Habsburgok közül az 
első, aki számos komoly gesztussal nyitott a magyarok 
felé és az ő uralkodása alatt folytatódott az a békés 
regenerálódás az országban a török pusztítás után. 

Már a trónra kerülése is szimpatikussá tette: fi-
atal, tapasztalatlan, az uralkodásra nem készítették 
fel, férfiak között kénytelen helytállni. De a magánéle-
te is kifejezetten szerethetővé tette. Férjével, Lotarin-
giai Ferenccel többé-kevésbé boldog házasságban élt, 
ami egyáltalán nem volt jellemző ebben a korszakban. 
Ennek ellenére a királynő nem engedte, hogy férje bele-
folyjon a kormányzásba, Ferenc inkább más területen 
ért el sikereket. 16 gyermekük született, ami szintén 
megdöbbentő, ha a kor egészségügyi-orvosi vonatkozá-
sát vizsgáljuk, és Mária Terézia fontosnak tartotta, 
hogy bevonódjon gyerekei nevelésébe. Hogy férje iránt 
valóban gyengéd érzelmeket táplált és megrendítette 
halála, jelzi, hogy Ferenc 1765-ös halála után haját 
levágatta, és kizárólag fekete gyászruhában mutatko-
zott. Hogy gondoskodó, mélyen érző és törődő asszony 

volt, azt bizonyítja férjének és gyermekeinek írt több 
száz levele. 

A történészek két dologban látják a királynő zse-
nialitását. Kiváló érzéke volt hozzá, hogy kiket kell 
pozícióba ültetni, hogy azok a megfelelő döntéseket 
hozzák. Másrészt elismerésre méltó az a tudatos csa-
ládpolitika, amivel hosszú távra biztosította dinaszti-
ája fennmaradását.

Uralkodói erényeit, még a „porosz szörny”, Nagy 
Frigyes is elismerte. Egy alkalommal kijelentette: 
„Végre van a Habsburgoknak egy férfijuk, és ez egy 
nő!”

A királynő emlékét hazánkban azonban egyál-
talán nem ápolják érdemeinek megfelelően, a magyar 
folklór még mindig igazságtalanul bánik az egyik leg-
nagyobb hatású uralkodójával. 

Mária Terézia: 
a szimpatikus uralkodó

Pápai Erika színművész
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A 3-as körzetben (belváros) két régi, elhasználódott járdaszakasz újult meg, a Piarista utca és a Március 
15. tér közötti járdarész a páratlan oldalon, illetve a Géza király tér, Budapesti főút páratlan oldalán, a 
szakközépiskola és a Budapesti főút 21-25. számok előtti szakaszon. Ugyanitt a régi, immár töredezetté 
vált és balesetveszélyes "dobogót" is felújítottuk, a járdaburkolással egybekötve.

Felfestettük a Budapesti főút most felújított szakaszát is.
Megújult a Rózsakert: homokot kapott a régi mulccsal alászórt nagy játszóeszköz, napvitorlát he-

lyeztünk ki, s tovább építettük a gyöngykaviccsal szórt sétányt. Ősszel, ha lehetőségeink engedik, ezt a 
munkát folytatjuk. 

Inotay Gergely Ábel (Összefogás) 3. számú választókörzet

Biztonságunk javításáért: Hamarosan újabb térfigyelő kamerákat szereltet fel az önkormányzat Al-
sóvárosban. A kivitelező kiválasztását célzó pályázat kiírásra került. Jelenleg úgy tűnik, hogy azon két 
helyszínen kívül, ahol az előző ciklusban megszűntették a kamerákat (Törökhegyi-Mező és Rácz P.-Dam-
janich utcák kereszteződése), lehetőség van újak telepítésre a Kötő, valamint a Nagymező utcákba is.

Több éve panaszkodnak a Rádi úti lakótelepen élők, hogy a házakat verik az ágak, a lakásokat besötétíti 
a lombkorona, illetve szemmagasságban lógnak a gallyak. Egyes fák esetében a lakosokkal is egyeztettem, 
ezek alapján került sor a favisszavágásokra, melyben évtizedes lemaradásban volt a város.

Közlekedési fejlesztések: Végre új aszfaltburkolatot kapott az óvodához vezető Mező utcai járda. Ta-
valy hasonló felújításon esett át a Törökhegyi utca járdájának jelentős szakasza, nemrég a Csányi körúti tízemeleteseknél és a 
Rádi útnál (a volt fodrászat mellett) is kijavították a járdákat.

Az elmúlt két évben bővítettük a parkolószámot. Körzetemben tucatnyi helyen tisztítottuk ki a korábbi parkolási helyeket, 
illetve 8 új helyet is építtettünk a Damjanich téren, most a Kötő utcában bővült a parkolóhelyek száma.  A viták elkerülése és a 
nagyobb kapacitás érdekében újabb helyeken festettük fel a parkolóhelyeket, így a Nagymező és a Kötő utcában is.

A komfortosabb környezetünkért: A Damjanich téri park teljes felújítását még 18 évvel ezelőtt, alpolgármesterségem alatt si-
került megvalósítani, majd rá pár évre a máig legmagasabb váci játékot, a kötélpiramist telepítettük a térre. Az elmúlt időszakban 
kijavították a mászóka elszakadt köteleit, újraépítettek és lefestettek játszóeszközöket, a padok festésére is sor került és a homo-
kot is kicserélték. A város terveiben szerepel, hogy az elhasználódott esési felületek is kicserélésre kerülnek: új gumiburkolatot 
helyeztetünk el.

Ferjancsics László (Összefogás) 4. számú választókörzet

Az 5-ös számú választókörzetben kérésemre megújult a korábban balesetveszélyessé vált Földváry Ká-
roly téri buszperon. A töredezett járófelület új aszfaltréteget és szegélyeket kapott.

Ugyanott megkezdődött a kockaházak és a főút közötti zöldterület rendbetétele. Ennek keretében 
fák és bokrok metszésére került sor, valamint megtisztították az aljnövényzetet a gaztól és lehullott 
falevelektől. 

Elkészült a város második kutyafuttatója a Lehotka-parkban. A kerítéssel határolt területen belülre 
pad és kutyaürülék gyűjtő láda lett telepítve, kívülre pedig egy felajánlásnak köszönhetően facsemeték 
kerültek elültetésre. Az esti megvilágításról megújuló energiával működő köztéri lámpák gondoskodnak.  

Felújították a Zöldfa utca páratlan oldalán található padokat. Az utcabútorok némelyike erősen ero-
dálódott az idők során, így szükségessé vált azok részleges cseréje, festése.   

A közelmúltban újabb parkolóhelyek és gyalogos átkelőhelyek felfestése történt meg a körzetben, valamint nagy erőkkel 
zajlottak a lakótelepen a kertészeti munkálatok. 

Fehér Zsolt (Összefogás) 5. számú választókörzet

A körzeti képviselők jelentik

Az utóbbi hetekben folytatódtak Deákváron is a felújítási és a fejlesztési munkálatok. A városrész szívében fek-
vő KRESZ-parkban a kisgyermekes szülők kérésére egy napvitorla került felállításra, a néhány hónappal ezelőtt 
átadott kutyafuttatóba pedig két darab lámpa került. Körbe lett kerítve a Virág utcai játszótér és új csúszdát 
kapott az Újhegyi út-Sirály utca-Harkály utca-Rigó utca közötti tömbbelső játszótere. Több, mint egy évtized 
után felfestést kapott a "kisposta" mögötti és a Petőfi iskola előtti, egykori benzinkút helyén lévő parkoló. A 
tavasz beköszönte előtt Deákvár több utcájában is lezajlottak a fametszési munkálatok és elkészültek a tavaszi 
virágágyások. Kézi szemetes edény került a Hanusz utca-Kis utca közti lépcsősorhoz, a Kálvária alatti területhez 
pedig kutyaürülék-gyűjtő edény került. A Lehár Ferenc út óvoda alatti szakaszára egy víznyelő került beépítésre, 
amely az esővizet a Bauer Mihály utca-Alsó utca közötti nyílt vízelvezető árokba vezeti. Ezen fejlesztésnek kö-

szönhetően jelentősen csökkenni fog a nyári záporok során az Alsó utcába érkező csapadékvíz mennyisége. Április első felében 4 darab 
megújuló energiaforrással működő lámpa került a Présház utca gyalogosok által használt részéhez, a Landerer utca alsó szakaszánál lévő 
gyalogos átjáróhoz pedig 2 darab lámpát helyezett ki Vác Város Önkormányzata a biztonságosabb közlekedés érdekében. 

Tótváradi-Nagy Bence (Összefogás) 8. számú választókörzet
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A körzeti képviselők jelentik
Városszépítés: takarítás, faültetés, fagondozás: Az előző évekhez hasonlóan, választókörzetünk kül- és 
belterületi övezeteiben is megszerveztük a tavaszi nagytakarítást. A Munkácsy-park takarításában a Radnóti 
Miklós Általános Iskola hatodikos diákjai és kísérő tanáraik lelkes segítségére is számíthattam. A városunkban 
működő Éltex Kft. által felajánlott mintegy száz fából, tíz hársfa a Csipkési bevezető utat díszíti ezután. A fák 
gondos, szakszerű elültetésében a Bagolybükk Egyesület és a környéken lakók voltak a segítségemre.

Választókörzetünk főbb közlekedési útvonalain a Városfejlesztő Kft. munkatársai megtisztították az út-
szegélyeket. A kertészeti részleg munkatársai a Deákvári főúton, a Fürj utcában, a Radnóti úton és a tömb-
belsőkben elvégezték a fák tavaszi karbantartását.

Javítások, hiánypótlások: járda, zebrák, parkolók: Egy balesetveszélyes járdaszakasz felújítására került sor a Gombási út 30/A. és 
40. számok közötti átjáróban. Választókörzetünk valamennyi zebrája megújult. A tavaszi munkálatok keretében a Városfejlesztő Kft. 
munkatársai kitakarították a Deákvári főúton lévő szolgáltatóház melletti parkolókat majd a burkolatjavítást követően a parkolóhelye-
ket is felfestették. Mintegy harminc utcanévtáblát helyeztünk ki a választókörzet külterületi övezetében, segítve ezzel az eligazodást 
a dűlőkben. A kezdeményezésben és a kivitelezésben is sok segítséget kaptam az ott  lakóktól.

Infrastruktúra: útfelújítás, csapadékvíz-elvezetés, világítás: A Téglaház út burkolatjavítását mart-aszfalttal és kőszórással végez-
te el a Városfejlesztő Kft. Útkarbantartó részlege. Végéhez közelednek a Deákvári főút- Sas utca – Fürj utca tömbbelső csapadék-
víz-elvezetési munkálatai. A felszínen megújulnak és korszerű gyeptégla burkolatot kapnak a parkolóhelyek. Két parkolóhely a moz-
gássérültek számára is kialakításra került. Évtizedes hiányosságot pótoltunk a tömbbelsőben elhelyezett hat darab szolárlámpával.

Ezúton is köszönöm a körzetben lakóknak a sok segítséget és az építkezések környékén élők türelmét.
Rozmaring Sándor (Összefogás) 10. számú választókörzet 

Otthonában köszöntötte Inotay Ger-
gely, Vác város alpolgármestere La-
katos Lászlóné Gabi néni szépkorú 
váci lakost.

Lakatos Lászlóné Gabi néni a na-
pokban ünnepelte 90. születésnapját. 
Ebből a jeles alkalomból köszöntötte 

díszoklevéllel és virágcsokorral Ino-
tay Gergely, Vác város alpolgármes-
tere.

Gabi néni Veresegyházon szüle-
tett 1932. április 18-án, 5 gyermekes 
kereskedő család középső gyerme-
keként. Édesapját a II. világháború 

A 90 éves Lakatos Lászlónét 
köszöntötte a város

alatt, 1944-ben veszítette el. Az özve-
gyen maradt édesanya Kosdon nevel-
te egyedül gyermekeit.

Iskolái elvégzése után Gabi néni 
először Budapesten, a vasútnál dol-
gozott, adminisztrátorként. Itt ismer-
kedett össze férjével, Lakatos Lász-
lóval, akivel 1951-ben házasodtak 
össze. Két lányuk született, Ágnes és 
Anna.

A család 1956-ban Vácra költö-
zött, abba a kis kertes házba, ahol 
Gabi  néni  most is lakik. Vácon a 
PÁÉV-nál dolgozott bérszámfej-
tőként, majd nyugdíjba vonulásáig 
Dunakeszin, egy biztosítótársaságnál 
vállalt munkát.

Gabi néni szívesen kertészkedett, a 
veteményesben még ma is ott vannak 
azok a palánták, amiket édesanyja ül-
tetett. Mostanában a virágokban már 
csak gyönyörködik, a kerti munkát 
már nem bírja. Szabadidejében szí-
vesen fejt rejtvényeket és nézi a te-
levíziót: kedvenc műsorai a magyar 
és külföldi természeti látványosságo-
kat bemutató sorozatok, és nagyon 
szereti a régi filmeket. Régebben is 
szeretett utazni, amennyire egészsé-
ge engedi, most is szeret kisebb-na-
gyobb kiruccanásokat tenni.

www.vac.hu
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A Városházán tartott megbeszélést a 
váci hulladékkezeléssel kapcsolatos ak-
tuális kérdésekről Matkovich Ilona pol-
gármester, Kiss Zsolt alpolgármester és 
Feigli Ferenc, a szolgáltató ügyvezetője. 
Az egyeztetések után a tárgyalás ered-
ményéről sajtótájékoztató keretében in-
formálták a közvéleményt.

Kiss Zsolt bevezetőjében emlékez-
tetett rá, hogy a hulladékkezelés terü-
letén országos szintű átalakítás zajlik, 
melynek célja, hogy akár már jövőre egy 
központi konzorcium végezze a tevé-
kenységet. Ezen folyamat viszont váro-
sunkban egyelőre sok problémát hozott 
felszínre. Ezek megoldása érdekében 
– a többi, önkormányzattól függetlenül 
működő közműszolgáltatóhoz (ELMŰ, 
Vízmű, gázszolgáltató) hasonlóan – a 
városvezetés folyamatosan egyeztet a 
szolgáltatóval, kérve, hogy a cég lakos-
ságbarát módon javítson a kommuni-
kációján. Ehhez segítséget nyújt majd 
például a hivatalos városi havilap (Váci 
Hírnök), melyben rendszeresen megta-
lálhatók lesznek a legfontosabb tudni-
valók.

Az alpolgármester felhívta rá a figyel-
met: a Deákvári fasor 2. szám alatti hul-
ladékudvarban lehet átvenni az erre a 
szezonra biztosított 32 darab zöldhulla-
dékgyűjtő zsákot. Megerősítette továb-
bá: a jövőben fokozott figyelmet fordít 
az önkormányzat, hogy megelőzhetők 
legyenek az illegális hulladékfelhalmo-
zások – ehhez azonban kérik a lakosság 
segítségét is. Fontos, hogy Vácon ház-
hoz menő lomtalanítás működik, tehát 
nem a közterületre kell kitenni a lomo-
kat, hanem a szolgáltatót megkeresve 

szabadulhatnak meg a felesleges holmi-
któl, illetve rendelkezésre áll a hulladé-
kudvar ezek leadására.

Feigli Ferenc ügyvezető ezt követő-
en azt hangsúlyozta: a gondokat a há-
rom közreműködő – a közszolgáltató, 
a lakosság és az önkormányzat – csak 
közösen tudja megoldani. A cég javíta-
ni fogja a lakossági kommunikációját. 
Ennek egyik eleme lesz (várhatóan pár 
héten belül), hogy a Zrínyi u. 9. szám 
alatt működő ügyfélszolgálat telefonos 
ügyintézése is belép a rendszerbe. Így 
a lakosság is könnyebben tudja jelezni 
a problémákat, de a szolgáltató is gyor-
sabban tud reagálni ezekre.

Az ügyvezető ezúttal is kiemelte: a 
polgárok a felmerülő gondokkal NE 
AZ ÖNKORMÁNYZATOT KE-
RESSÉK, hiszen annak a törvényi sza-
bályozás alapján NEM FELADATA a 
közszolgáltatásban való részvétel! Kérik 
továbbá, hogy a lakosság tartsa be a 
gyűjtési napokat: ígéretük szerint a jö-
vőben az így kihelyezett hulladékot be 
tudják aznap gyűjteni.

A szolgáltató weboldalának címe: 
w1.dtkh.hu

Elérhetősége: 06 28 561 200
Elektronikus levelezési címe: 

ugyintezes@dtkh.hu
A tájékoztató során mindkét illeté-

kes kiemelte: kérik, hogy a hamarosan 
postázandó információkat mindenki 
őrizze meg és ezek szerint vegye igény-
be a szolgáltatásokat, tartsák be a meg-
adott napokat. (A kommunális hulladék 
elszállításának napján kell kihelyezni az 
egyik héten a szelektív, a másik héten a 
zöldhulladékot.)

Zöldhulladék 
gyűjtése

A zöldhulladékot tavasztól őszig, április 1. és 
november 30. között szállítjuk el a lakóin-
gatlanoktól, PÁRATLAN héten, a kommu-
nális hulladékgyűjtéssel megegyező napon.

A gyűjtésre vonatkozó utcalista megte-
kinthető a közszolgáltató honlapján.

A zöldhulladék kihelyezhető a DTkH 
Nonprofit Kft. által kibocsátott zöldhul-
ladékgyűjtésre alkalmas lebomló zsákban. 
Társaságunk a 2022-es évre vonatkozóan, 
32 db zsákot biztosít díjmentesen az aktív 
szolgáltatással rendelkező ügyfelek részére, 
melyeket szabadon használhatnak fel igé-
nyeik szerint a gyűjtési időszak alatt.

A díjmentes zsákok a Váci Hulladékud-
varban vehetők át nyitva tartási időben.

Hulladékudvar nyitva tartás:
Vác (Deákvári fasor 2.) 431/1 hrsz.

hétfő: 8 - 12 óra
kedd: 14 - 18 óra
szerda: 8 - 12 óra

csütörtök: 14 - 18 óra
péntek: 8 - 12 óra

szombat: 10 - 14 óra
Az átvételhez a felhasználási címre vo-

natkozó lakcímkártya, illetve az NHKV Zrt. 
által kiállított legutolsó számlalevél bemuta-
tása szükséges.

Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési 
napon, legfeljebb 10 db zöld színű zöldhul-
ladék gyűjtő zsák helyezhető a közterületre.

Ammenyiben a díjmentesen biztosított 
zsákmennyiség nem elegendő, lehetőség 
van 180 Ft/db bruttó díj ellenében kék 
színű, szintén DTkH logóval ellátott zöld-
hulladék gyűjtésére alkalmas zsákot vásárol-
ni, személyes ügyfélszolgálatunkon, illetve 
zsákértékesítő partnereinknél.

Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési 
napon, korlátlan mennyiségben helyezhető 
az ingatlanok elé a kék színű zöldhulladék-
gyűjtő zsák.

A zöldhulladék gyűjtésre alkalmas le-
bomló zsákban elhelyezhető a kertgondozás 
során levágott fű és egyéb lágyszárú növény, 
illetve a lehullott falevél.

Továbbá, ágnyesedék ((maximum 100 cm 
hosszú kötegekben, lebomló kötözővel össze-
kötve, (alkalmanként) maximum 1 m3 mennyi-
ségben), a zsák mellé kihelyezhető az ingatlan 
elé, a közterületet nem szennyező módon.

Az elszállításra szánt, bezsákolt, illetve 
kötegelt zöldhulladékot a saját ingatlan elé, 
az úttól 1-2 méterre kell kihelyezni a szállí-
tási napot megelőző este vagy a megjelölt 
nap reggel 6-ig! Kérjük, ügyeljen rá, hogy 
a gyűjtőzsák szája legyen bekötve, ezáltal 
összefogható legyen. Együttműködésüket 
ezúton is köszönjük! 

DTkH NKft.

Egyeztetés a rendezettebb 
hulladékkezelésért



Váci Hírnök                                                                            9

Éppen e lap megjelenésének napjaiban 
lesz húsz éves, a váci Rotary Club. Hiva-
talosan 2002. május 4-én, 21 taggal lett a 
Rotary család tagja a Rotary Club Vác, 
dr. Telegdi Ervin alapító elnök többéves 
szervező munkája eredményeként. 

A Rotary, világszerte, az olyan szakembe-
rek szervezete, akik hisznek az emberbaráti 
segítség fontosságában, akik minden szak-
mában magas etikai normákat képviselnek, 
és támogatják a békére való törekvést, a 
nemzetek közötti jó viszonyt. Arra mutat-
nak jó példát, hogy eltérő hitvallású, külön-
böző politikai meggyőződésű emberek is jól 
működhetnek együtt közös céljaik megvaló-
sítása érdekében, sőt ezt baráti légkörben is 
tehetik. Barátságra alapozott önzetlen szol-
gálat, a társadalmi szolidaritás elősegítése, 
és a közösségek támogatása céljából – ez a 
hitvallásuk.

A Rotary a világ egyetlen olyan civil szer-
vezete, amely 1945 óta tanácskozási joggal 
vesz részt az ENSZ ülésein, ami nem cso-
da, hiszen 1,4 millió tagjuk a van világszerte, 
akik évente körülbelül 47 millió órányi ön-
kéntes munkát végeznek, és akik a globális 
szolgáltatási kezdeményezéseikre nagyjából 
333 millió dollárt adományoztak a 2020-
21-es időszakban. New-Yorkban minden 
évben tartanak egy-két olyan napot a világ 
Rotary Klubjainak delegáltjai, amikor arról 
tanácskoznak az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetének illetékeseivel, hogy miben tud-
nának egymásnak segíteni. (A Rotary olyan 
nagy erőforrásokat képes megmozgatni 
humanitárius ügyekben, amelyet nem tud fi-
gyelmen kívül hagyni az ENSZ. Ilyen példá-
ul a gyermekbénulás globális felszámolása, 
amelyre világ Rotary Clubjai több mint 400 
millió dollárt adtak eddig.)

A váci klub a segítő küldetését első-
sorban a sérült gyermekek, a tehetségük 
kibontakoztatásához gondoskodást igénylő 
fiatalok, és az egyedülálló idős emberek tá-
mogatásában teljesíti. Ennek részeként cél-
juk a mozgássérültek életének megkönnyí-
tése, az ő szervezeteikkel, helyi segítőikkel 
kialakított kapcsolatok révén.

A rendszeres adventi adománygyűjtés 
mellett az anyagi támogatásuk forrása az 
alkalomszerűen megszervezett jótékony-
sági rendezvények, a jótékonysági bálok és 
hangversenyek bevétele, illetve a tagok és a 
klub önzetlen segítőinek a támogatása. Kül-
földi Rotary klubok, helyi vállalkozások és 
magánemberek egyaránt hozzájárulnak a 
projektek sikeréhez. A pénzbeli adományok 
gyűjtése mellett természetbeni juttatások 
is gyakoriak. Könyvekkel, tüzelőanyag-
gal, informatikai eszközökkel, használt, de 
hasznos tárgyakkal, tartós élelmiszerekkel 

segítenek a rászoruló családoknak, közös-
ségeknek, intézményeknek. Ezért a klub 
örömmel fogad és továbbít a céljaihoz il-
leszkedő felajánlásokat. Összejöveteleiket 
minden csütörtökön 18.30-kor tartják a váci 
Rubra Vendéglőben, ahol a klubélet a Rota-
ry hagyományai szerint zajlik. 

A jelentősebb projektjeik: a Rotary, 
nemzetközi diákcsere program; a váci ala-
csonyjövedelmű nyugdíjasok megsegítése; 
a Simon Antal Általános Iskola és Diákott-
hon támogatása; a Váci Jávorszky Ödön 
Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályának, 
valamint a Covid osztályának támogatása; a 
határon túli magyar gyermekek megsegítése, 
illetve a Mozgáskorlátozottak Pest Megyei 
Egyesületének támogatása. 

Most csak egy projektről férnek ide rész-
letek, de a többi is elérhető a honlapjukon: a 
tehetséggondozás keretében 800.000 forint-
tal támogatták a Váci Bartók Béla Zeneis-
kola hangszervásárlását, 600.000 forinttal 

járultak hozzá a régió zenei képzéséhez, a 
hangszervásárlást lehetővé tevő adomá-
nyukkal, ösztöndíjast támogattak és juttattak 
el az RC Perugia egyhónapos nyelvi kurzu-
sára, 280.000 forinttal segítették városunk-
ban egy középiskolai tehetséggondozó szer-
vezet munkáját.

A büszkeségek közül talán a leglát-
ványosabb: a 2016 -ban átadott Vác, főtéri 
"Tapintható, láthatatlan" bronz makett, ami 
a tér egyik látványossága lett.

Nem szobrász készítette, hanem 3D 
nyomtatással alakították ki az öntőformát, 
az épületek alakhű, méretarányos másolatát.

A forrást a támogatásokhoz adomány-
gyűjtő akciók, koncertek rendezvények ke-
retében teremtik elő. A legközelebbi koncert 
május 22-én vasárnap lesz a Madách Imre 
Művelődési Központban. 

Egy nappal korábban, május 21-én ren-
dezik a Rotary Túrát, két hosszban; a 20 
km-es a Kosd-Katalinpuszta-Ősagárd-Kosd 
útvonalon, a rövidebb a 10 km-es a Kosd-
Naszály-Kosd útvonalon. 

Reméljük szép idő lesz!
Vicsek Ferenc

A váci Rotary Club két évtizede
Civilek az ENSZ-ben 
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Új frekvenciára 
kerül az ESTV

Május 17-től a Vodafone vezetékes há-
lózatán új frekvenciára kerül az ESTV. 
Ezt a változást egyes TV készülékek 
nem követik le automatikus áthangolás-
sal. Amennyiben Vodafone mediacarddal 
veszi igénybe a digitális TV szolgáltatást 
és a megszokott helyen nem találja a he-
lyi TV csatornákat, kérjük hangolja újra 
TV készülékét. Ehhez segítséget talál a 
mediacard használati útmutatójában, il-
letve a www.vodafone.hu weboldalon. A 
változást a mediaboxok automatikusan 
lekövetik, így ezeken az eszközökön nem 
szükséges újrahangolást kezdeményezni.

Sikeres húsvéti 
tojáskeresés

Húsvéti tojáskeresésre várta nagyszom-
baton a Jószomszéd Hálózat a gyereke-
ket városszerte. A program szervezője 
Matz-Molnár Krisztina lapunknak el-
mondta: ekkora sikerre ők sem számítot-
tak, ezért jövőre sokkal több tojással ké-
szülnek majd.

Négyszáz tojást rejtettek el több 
helyszínen a Jószomszéd Hálózat segítői, 
hogy aztán a gyerekek azokat ajándékokra 
válthassák be. 

"A kisebbeknek olyan helyszínt kerestünk, 
ami körbe van zárva pont azért, hogy a szülők 
könnyebben el tudják őket engedni, ezért a Pos-
ta-park, a KRESZ park, a nagyobbaknak pe-
dig a Duna-part volt a helyszín."

A tojások számot rejtettek, melyeket a 
főtéri harangjátéknál válthatták ajándék-
ra a gyerekek. Az eseményen fellépett a 
Mendemondák Mesefolk zenekar is.

Lezárult a Sajdik Gyűjtemény Vác iro-
dalmi pályázata. A Madách Imre Műve-
lődési Központ fenntartásában működő 
kiállítóhely munkatársai még február-
ban tették közzé a felhívást, miszerint 
várnak minden olyan irodalmi művet, 
melyben megjelenik Vác: egy várossal 
kapcsolatos élmény, emlék vagy gondo-
lat. 

A Petőfi emlékév kapcsán, illetve az 
ősszel lezajlott Váci sztorik alkotópá-
lyázat folytatásaként a Gyűjtemény arra 
szerette volna motiválni a helyieket, il-
letve a várost szerető látogatókat, hogy 
öntsék írásos formába, milyennek látják 
Vácot, vagy miféle benyomásokat sze-
reztek a településen. A szervezők nem 
titkolt célja volt az irodalom, illetve az 
írás népszerűsítése, valamint a lokálpat-
riotizmus erősítése. A pályázat mellé állt 
Durica Katarina, a sikeres írónő is, aki 
videóüzenetben buzdította a fiatalokat 
arra, hogy írjanak, bátran tegyék pró-
bára magukat, már csak azért is, mert a 
téma a városuk, amellyel kapcsolatban 
biztosan számos élményük van, írni pe-
dig jó. 

A felhívás A tintásüveg címmel jelent 
meg, mely egy 1844-ben íródott, váci 
eseményt megörökítő Petőfi vers címe 
is. A költőóriás több szálon kötődik a vá-
roshoz: egyrészt két éven át éltek a szü-
lei Vácon, másrészt szállóvendégként 
és vándorszínészként is megfordult az 
egykori Aranyszarvas Fogadóban, azaz 
a főtéri Pannónia-házban. A tintásüveg 
című versében egy váci anekdotát sze-
dett rímekbe, melyet elbeszélésekből 
hallott. A könnyed költemény Megyeri 
Károlynak, a kor nagy színészének, a 
Nemzeti Színház első komikusának állít 
emléket. A vers Sajdik Ferencet is meg-
ihlette: a Gyűjtemény egyik becses da-
rabja a költeményt megelevenítő, négy 

részből álló műalkotás. 
Az irodalmi pályázat alkotásainak ér-

tékelésére a szervezők felkérték Pápay 
Eszter költő-írót, művészetterapeutát, 
Marabut, a Vácon élő karikaturistát, és 
Lakatos Ádámot, a Madách gimnázium 
irodalomtanárát, műsorvezetőt. A zsűri 
tagjai a pályázók nevének ismerete nél-
kül bírálták el a folyamatosan beérkező 
műveket. Az eredményhirdetésre – a 
meghosszabbított beadási határidőt kö-
vetően- április 22-én délután, a Pannó-
nia Házban került sor. Pápay Eszter ki-
emelte: nagyon értékes anyag született, 
és ami számára a legnagyobb élményt 
adta, az az, hogy az irodalmi értéküktől 
függetlenül minden egyes alkotás hiteles 
és őszinte. Lakatos Ádám többek között 
arról beszélt, érezhető, hogy a pályázók 
elmélyülten, gondosan fogalmazták 
meg soraikat, és a pályaművekben jól 
tetten érhető Vác jellegzetes atmoszfé-
rája, adottságai, nevezetességei. Az iro-
dalmi pályázatra beérkezett műveket 
hamarosan a lap olvasói is megismerhe-
tik, a Váci Hírnök ugyanis mindegyiket 
megjelenteti. 
A Tintásüveg című pályázat eredményei: 

FELNŐTTEK:
Rusvay Balázs: Vác balladája

Kovács Fanni: Emlékek gyalogszerrel – 
próza

Sógor Zsuzsanna: Észlelés – vers
Különdíj: Fricz Brigitta: Éjszaka a Du-

na-parton
KÖZÉPISKOLÁSOK:
Laczi Lilla: Vác-hexameter
Sindely Zsófia: Vácra nézve

Paul Csenge Lina: Kis utcai vad ház
Jelinek Nóra és Kovács Fanni további kü-

löndíjban részesült: számukra Pápay Eszter 
ajánlott fel egy-egy verseskötetet.

Michalik Judit,
a Sajdik Gyűjtemény vezetője

A tintásüveg – a Sajdik 
Gyűjtemény irodalmi pályázata
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Rendezvények, kulturális programok tekin-
tetében rendkívül mozgalmas és izgalmas 
időszak elé néz városunk. A hosszú távú 
tervekről és városunk népszerűsítéséről kér-
deztük Kelecsényi Ágnest, a Vác és Környéke 
TDM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét. 

- In medias res, rögtön az egyik legizgalmasabb 
programról kérdezek. Idén nyáron Vác ad otthon 
a Spartan Race városi versenyének. Hogyan esett 
városunkra a választás? 

- Így van, nagyon örülünk, hogy Vác vá-
rosa ad otthont ennek a különleges rendez-
vénynek. A Spartan Race egy nemzetközi 
akadályfutó versenysorozat, sport, közösség 
és életfilozófia. 2010-ben alakult, egy rend-
kívüli állóképességet igénylő akadályfutó 
versenysorozat megszervezése volt a cél, egy 
olyan versenyé, ami arra ösztönzi a sporto-
lókat, hogy kilépjenek a komfortzónájukból. 
Ma már szinte az egész világon vannak szer-
vezetei, hazánk a Közép-európiai régióhoz 
tartozik. Általában 3-4 versenyt szerveznek 
évente. A tavalyi, Csehországban megren-
dezett egynapos városi rendezvény sikerén 
felbuzdulva idén nyáron nagyon szerettek 
volna egy hazai, városi versenyt rendezni, 
ehhez kerestek helyszínt. Városunk pedig 
lecsapott erre a lehetőségre, mert úgy gon-
doltuk, ez a nagy presztízsű esemény több 
szempontból is jól jönne a városnak. 

- Miért fontos, hogy a Spartan Race idén Vácott 
lesz? 

- A jövőbeli elképzelésünk a várossal 
kapcsolatban, hogy minél több olyan nagy 
presztízsű, nagy érdeklődésre számot tartó 
rendezvényt és programot szeretnénk befo-
gadni. Olyan eseményekről beszélek, amik 
alkalmasak arra, hogy olyan embereket is 
meg tudjunk szólítani és el tudjunk érni, aki-
ket egyébként nehezen, vagy csak nagy költ-
ségek és hosszas erőfeszítések árán tudnánk. 

A Spartan Race verseny körülbelül 
négyezer belföldi és külföldi embert vonz 
a városba, ők mind potenciális turisták. És 
– hadd fogalmazzak így – kitűnő lehetőség 
arra, hogy kinyíljon a világ. Ráadásul ez az 
akadályverseny nem testidegen rendezvény, 
éppen ellenkezőleg, különleges lehetőség 
arra, hogy városunk remek adottságait ki-
használjuk és megmutassuk. Bevonjuk a 
Duna-korzót, a Ligetet és a főteret: rend-
kívül izgalmas lehetőség, hogy Vác városát 
izgalmas módon mutassuk be. 

Ebbe az elképzelésbe illik bele a heteken 
belül megrendezésre kerülő rally bajnokság, 
ami a térség egyik legnagyobb sportren-
dezvénye. A Dunakanyar Rallly Bajnokság 
harmadik futamáról van szó, ahol Európa 
ismert versenyzői állnak rajthoz. Ez a ver-
seny természetesen a városon kívül zajlik, 

de a szombati ünnepélyes rajtceremónia a 
főtéren lesz. Biztos vagyok bennek, hogy 
elképesztő futamra számíthatunk. 

Persze a város nem csak sportesemé-
nyekben gondolkodik. Ősszel a Magyar 
Vidéki Múzeumok Szövetsége városunkban 
tartja éves közgyűlését. Ez is egy nagy presz-
tízsű esemény, amire rendkívül büszkék va-
gyunk és ami szintén kiváló lehetőség arra, 
hogy megmutassuk városunk értékeit. 

- Az események befogadásán kívül maga a vá-
ros is alapít rendezvényeket. A Mária Terézia 305 
programsorozatra gondolok. 

- Így van, ez is a hosszú távú céljaink 
fontos pontja. A Mária Terézia 305 prog-
ramsorozat, ami megemlékezés a királynő 
születésének évfordulójáról és egykori váci 
látogatásáról nem titkoltan hagyományte-
remtő szándékkal jön létre és pozitív példa 
arra, hogy a város összes kulturális intézmé-
nye együtt, összefogással, egymást segítve 
vesz részt benne. Hatalmas munka, de ki-
emelkedő kulturális esemény a város életé-
ben. 

Azért is izgalmas ez az időszak, mert a város 
polgárai által szeretett, hagyományos programok 
újra megrendezésre kerülnek. 

- Valóban, nagyon hiányoztak már. Má-
justól újra lesz a főtéren bolhapiac. Újra 
megrendezésre kerül a Fut a Vác program, 
a Múzeumok Éjszakája és 2022. július 22-
24-ig ismét lesz Váci Világi Vigalom. Ez 
utóbbi újra két fő rendezvényhelyszínen fut, 
a Duna parton és a főtéren lesznek a nagy-
színpadok és idén, a hagyományokat szem 
előtt tartva egy kissé meg is újul ez a városi 
rendezvény. 

Nagy örömmel jelenthetem be, hogy újra 

lesz a Duna korzón óriáskerék: június 11-től 
augusztus 22-ig várja a vendégeket. Tavaly 
nagy sikere volt, ezért döntöttünk úgy, hogy 
idén is legyen. 

- Visit Vác néven új weboldal jött létre, amely-
nek célja Vác népszerűsítése. 

- Igen. Elengedhetetlen volt az új webol-
dal a céljaink eléréséhez. Mert a célunk nem 
más, mint az, hogy Vác városát feltegyük 
Magyarország turisztikai térképére. A váro-
sunk méltó helyet kell, hogy kapjon hazánk 
és a Duankanyar nagy turisztikai célpont-
jai közt. A weboldalt is ennek megfelelően 
terveztük meg. Nyolc célcsoportot határoz-
tunk meg és összeszedtük azokat a prog-
ramokat, érdekességeket, attrakciókat, ami 
érdekelheti őket. Mindezt úgy, hogy az ide 
látogató rögtön tudjon magának útvonalat is 
tervezni és a praktikus információk is kéznél 
legyenek számára: hol tud szállást foglalni, 
hol tud megebédelni. 

Hogy felkeltsük az érdeklődést a város 
iránt, rengeteg munkát fektettünk abba, 
hogy összegyűjtsük a városunkhoz kapcso-
lódó legendákat, történeket, apró sztorikat. 
Ez további információt ad és kedvet csinál 
a látogatáshoz. Vác egy izgalmas város, amit 
mindenkinek látni kell és mi azon vagyunk, 
hogy ezt megmutassuk. Azt gondolom, jó 
munkát végzünk. 

Hódos Hajni

Mozgalmas időszak elé nézünk: 
kultúra, Spartan, rally
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A váci Tímár utca alsó végén az utca-
szint fölött alig pár centivel lebeg egy 
erkély, különös látvány. Bizony, más te-
repviszonyokkal számoltak az 1880-as 
évek elején, amikor védfalat építettek 
itt, Piufsich Lajos, a „váci nábob” házánál. 
Az ingatlan a levéltári iratok tanúsá-
ga szerint a 19. század közepén Véber 
János birtokában volt, majd Carl Bober 
kereskedőé, aki 1873-ban kelt német 
nyelvű végrendeletével  hagyományoz-
ta  Piufsichra, hálából az apjától kapott 
kölcsönért. Az új tulajdonos hamar va-
rázsolt itt egy kényelmes villát, ami az 
1891 szilveszterén bekövetkezett ön-
gyilkossága után ugyancsak a kíváncsi-
ság célpontjává vált. A Vasárnapi Újság 
1892. januári számai így tudósítanak: 
„12 évvel ezelőtt egy igénytelen házacska állt 
a   mostani    «tündérlak»  helyén.  Ezt Pi-
ufsich Bóber-től örökölte, ehhez vett 4 szom-
széd háztelket, és így lett évről-évre tágasabb és 
díszesebb e lak.” Az újság váci levelezője, 
Csik-Volecz Sándor beszámolója alapján 
írja, hogy a ház utcafrontja nem sokat 
mutat, de a Dunához lekanyarodva im-
pozáns épület áll előttünk. A Duna ak-
kor még közvetlenül a kert alatt folyt, és 
az építtető valószínű a hajón utazóknak 
akart többet mutatni. Magas kőkerítés 
sarkára készült az erkély, fölötte terasz, 
„egy valóságos tündérlak (mint ezt itten Er-
dőssy fényképész keresztelte el) virágágyaival, 
faültetvényeivel és szobraival.” Az udvarban 

különféle épületrészek sorakoztak, a 
part felé erkélyekkel, a falakon folyon-
dárral. Tizenkét szoba elegánsan búto-
rozva, egy fürdő, két konyha, egy nagy 
pince, egy jeges pince, istálló öt lóra, 
két kocsiszín és egy külön gondnoki 
lakás. A lakrészek villamos jelzővel és 
telefonnal összekötve, a kertben külön 
vízvezeték az öntözéshez, két üvegház. 
A birtok őrzése a házmesterre és egy új-
funlandi ebre volt bízva. 

Erdőssy Rezső, a tündérlak névadója, 
fotón is megörökítette a ház társasági 
életét. Nagy szó volt ez, mert Piufsich 
legendásan tartózkodott a fényképezés-
től, „arczkép, fénykép róla nem található, sőt 
még az első hazai takarékpénztár főbb tisztvi-
selőinek valami ünnepélyes alkalomra készült 
arczképgyüjteményé-
ből is hiányzik az ő 
— az egyik legfőbb 
tisztviselő, a főpénz-
tárnok — arcz-
képe.” A lapban 
leközölt pillanat-
fölvétel a veran-
dán, kártyajátékkal 
mulatozva, roko-
ni körben tünteti 
föl a házigazdát, a 
később milliomos 
sikkasztóként el-
híresült férfit, aki 
kalap nélkül ül az 

asztal mellett. „Ugyancsak e veranda alatt 
látható egy három tagból álló kedves gyermek-
csoport, a nevelőnővel. E gyermekek közül ket-
tő a Knotz-leányka, a dúsgazdag Szelényi két 
unokája, kikre nagyatyjuk százezer forintot 
hagyott, s kiknek gyámságával végrendeletében 
Piufsichot bizta meg.” A lányok regényes 
sorsa szintén nagyon foglalkoztatta a 
közvéleményt. A képen a fiúcska lehet 
az   1871-ben   született   egyetlen   Pi-
ufsich gyermek, aki nagykorúságát elér-
vén nevet változtatott, s a belügyminisz-
ter 11198/92 sz. engedélyével Pogány 
Lajos néven élt tovább. Még születési 
nevével jegyezte a népszerű Nincs cserepes 
tanyám című műdal zenéjét, amit akkori-
ban budapesti népdalként is neveztek. 
Piufsich Lajos Vácon, kláraházi kasté-
lyában lőtte főbe magát a banki leltárt 
megelőző napon. A szerencsétlen sor-
sú ember végzetes tette előtt igyekezett 
rendezni magánszemélyekkel kapcsola-
tos anyagi ügyeit. Sokan szerették sikert, 
életvidámságot tükröző egyéniségét, ám 
néhány év alatt a pompa hajszolójává 
vált. Remélt üzleti sikerei elmaradtak, a 
látszatot ideig-óráig csalással őrizte, de 
a következményekkel már nem akart 
szembenézni. Özvegye, Wimmer Clarisse 
két év után újra férjhez ment, és boldo-
gabb házasságban, 90 éves koráig élt.

Zomborka Márta

Volt egyszer egy váci…
Tündérlak a Tímár utcában 

Társasági élet a villa kertjében. (Vasárnapi Újság, Erdőssy Rezső fölvétele alapján)

Tündérkert a Tímár utca végén
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Atlétika
A két éve elhunyt sikeres váci atlétika 
edző, Szikora Gyula emlékére országos 
súlylökő versenyt rendeztek a közelmúlt-
ban a Vanyek Béla Sportcentrumban. Az 
I. Szikora Gyula Emlékversenyt mind az 
ép, mind a paraatléták számára rendezték. 
Az ország különböző egyesületei összesen 
több, mint harminc versenyzőt indítottak 
a viadalon, mintegy negyedük a rendező 
Váci Reménység SE sportolója.

A vándorsereleget a váci klub érdemelte 
ki.

Asztalitenisz
Befejeződött az asztalitenisz csapat-
bajnokság harmadik vonalában a 
2021/2022-es sorozat. Az Észak-Kelet 
csoportban remekeltek a Váci Reménység 
pingpongosai és a tízcsapatos mezőnyben 
a toronymagasan élen végző szerencsiek 
mögött a 2. helyet szerezték meg. 

Labdarúgás
Csank János együttese legutóbbi híra-
dásunk óta 5 bajnokin lépett pályára és 
ezeken összesen 5 pontot gyűjtött. Ered-
ményei: Vác – Hódmezővásárhely 1-1; 
Kozármisleny – Vác 2-2; Vác – Mohács 
2-0; Cegléd – Vác 3-1; Vác – Dunaújvá-
ros 1-2. A 20 csapatos Közép csoport-
ban még 5 fordulót rendeznek. A váciak 
mérlege jelenleg: 9 győzelem, 8 döntet-
len és 16 vereség. A gárda a megszerzett 
35 pontjával a tabella 16. helyét foglalja 
el és minden bizonnyal elkerüli a kiesést.

Evezés
Évértékelővel egybekötött díjátadó gálát tar-
tott a Magyar Evezős Szövetség (MESZ). A 
jelenlévő sportolók, szüleik, szakemberek kö-
zött voltak a legeredményesebb váci evező-
sök is. Az ünnepségen Szántó Éva, a MESZ 
általános elnökhelyettese tekintett vissza az 
elmúlt év eredményeire. Majd a különböző 
korcsoportokban vehették át sikereik elisme-
réseként a sportolók az érmeket.

Ezt követően a nemzetközi viadalokon 
legeredményesebbek kaptak elismerést. A 
klubok közül a kategóriákban szinte minden 
trófeát a Győr nyert, ám az év felnőtt egyesü-
letének járó díjat a Vác VEC vehette át.

A Magyar Evezős Szövetség május 30-án 
tartja meg éves közgyűlését. Ennek napirend-
jén tisztújítás is szerepel, bár a 2020-as köz-
gyűlésen a megválasztottak (köztük elnök-
ként Pető Tibor) 2024-ig kaptak megbízatást. 
A váci klub ezt megelőzően, május 13-án tart 
közgyűlést, amelyen a tervek szerint szintén 
napirenden lesz az időközi tisztújítás.

A válogatott kontinensbajnoki selejtezői 
miatt előző lapszámunk óta csak három baj-
nokin léptek pályára kézilabdázónőink. A 
sorsolás szeszélye folytán mindhárom alka-
lommal idegenben. 

Először a Kisvárda otthonában szerepel-
tek Ottó Katalin tanítványai. A mérkőzés 
váci szempontból igazi kakukktojással ért fel 
az idei pontvadászatban, hiszen míg hosszú 
idő óta általában hatvannál is több gól szü-
letett a mieink meccsein, most szokatlanul 
kevés találat esett a 23-19-es győzelmünkkel 
zárult összecsapáson. 

A kiesőjelölt szombathelyiekkel szembe-
ni összecsapás már jóval több hálózörgetést 
hozott. A szorosabb első játékrészt köve-
tően alaposan beleerősítettek a váci lányok 
és végül a papírformának megfelelően – az 
őszi vácihoz hasonlóan – 11 góllal 37-26-ra 
nyertek.

A sorozat befejező játéknapján a Budaörs 
vendége volt a Váci NKSE. Ez már sokkal 
keményebb találkozó volt, de szinte végig 
vezetve, 34-31-re ezt az akadályt is sikerrel 
vették Ottó Katalin vezetőedző tanítványai.

A váciak számára az idei élvonalbeli baj-
nokságból lapzártánk után még négy mér-
kőzés lesz hátra. A 4. helyét őrző váci hölgy-
koszorú ebből hármat hazai környezetben 
vívhat meg. A május 3-án a Fradi ellen le-
játszott itthoni után még kétszer lép pályára 
csapatunk a váci sportcsarnokban: május 
7-én szombaton 18 órakor az Alba Fehér-
vár, 15-én vasárnap fél héttől a Mosonma-
gyaróvár lesz az ellenfél. A záró mérkőzés 
május 20-án pénteken 18.30-tól a Fradi ott-
honában lesz.

Az említett Európa-bajnoki selejtezőkön két 
magabiztos győzelmet aratott a magyar nemze-
ti csapat és csoportelsőként jutott ki a tornára. 
Előbb Portugáliában 30-18-ra, majd itthon 
Szlovákiával szemben 25-19-re győztek a mi-
eink. E két találkozó legeredményesebb magyar 
gólszerzője Kuczora Csenge volt, aki összesen 12 
alkalommal zörgette meg a hálót. A váci játékos 
(Fehér Viktor fotóján labdával) jelenleg is vezeti 
az NB I-es góllövőlistát. Rajta kívül szerepet 
kapott még a válogatottban a váci Kácsor Gréta 
és Helembai Fanny is.

Kézilabda 

Sakk
A bronzérmes elleni nagy különbségű ve-
reséggel fejezték be a 2021/22-es NB II-es 
sakkcsapatbajnokság Erkel csoportjában 
lebonyolított pontvadászatot a váciak: Váci 
SC – HASE 3,5:8,5. A mérkőzésnek nagy 
tétje már nem volt: a váciak csak egy nagy 
különbségű sikerrel léphettek volna előre a 
tabellán és a vendégek 3. helye is biztosnak 
látszott. Végül a papírforma érvényesült. 
A csoportban eredetileg 10 csapat indult, 
ám végül csak 9 együttes játszotta le a 9 
fordulót. A Váci SC a 7. helyen zárt, ami 
jelentős előrelépés azt követően, hogy a két 
legutóbbi teljes sorozatban egyaránt sereg-
hajtóként végzett a csapat.

Vízilabda
Az Egerben lebonyolított utolsó dupla 
fordulóban először a csoport legerősebb 
együttese ellen papírforma vereség született: 
Váci VSE – PTE-PEAC 9-13. A találkozó 
szoros negyedeket hozott, ezek közül a har-
madik döntetlennel zárult. A házigazdák el-
len már a helyezés szempontjából nem volt 
tétje a mérkőzésnek, de a mieinknek illett 
volna az addig minden találkozóját elvesztő 
Eger ellen nyerni. Sajnos, nem így történt: 
Váci VSE – Eger 15-17. Az ötcsapatos 
csoportban 2 győzelemmel és 6 vereséggel 
csapatunk a 4. helyen zárt és a folytatásbeli 
rájátszásban majd az OB II-es pontvadászat 
5-8. helyéért szállhat medencébe. 
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Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyvi hírek
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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:

Kiss Tamás István és Király Katalin Judit gyermeke: Gel-
lért István, Rácz Ádám és Lesták Gyöngyi Mária gyermeke: 
Olívia, Benedek Tamás és Zatykó Anikó gyermeke: Anna 
Dorka, Strausz Tamás és Nagy Bianka gyermeke: Levente, 
Sándor Attila és Vígh Erzsébet gyermeke: Natália, Nyéki Ká-
roly és Solymár Eszter gyermeke: Barnabás, Egyed Krisztián 
és Kármán Bernadett gyermeke: Blanka, Csepregi János és 
Regős Mária Rózsa gyermeke: Berzsián, Lencsés Zsolt és Su-
bai Fanni gyermeke: Kolen, Hrabacsik Balázs Mihály és Szi-
lágyi Orsolya gyermeke: Luca.

Házasságot kötött váciak:
Szarvas Zsolt József  és Szlépka Ramona, Galambos Péter 
Mihály és Juhos Babett Viktória, Tóth Szabolcs Máté és Sóti 
Barbara, Szabó Gergő és Moravcsik Dorottya, Sebestyén Szi-
lárd Attila és Horváth Réka, Tóth Levente és Juricsky Dorka 
Afrodité, Szerényi János és Birkás Bettina.

Elhunyt váciak:
Az elmúlt hetekben 41 váci személy hunyt el városunkban. 

A kegyeleti jogok figyelembevételével az elmúlt év 
márciusától csak azoknak az elhunytaknak az adatait 
közöljük, akiknél az elhunyt hozzátartozója nyilatkoza-
tával hozzájárult a nyilvánosságra hozatalhoz. A többi 
elhunyt esetében összesített statisztikai adat közlése le-
hetséges csak.
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JÚNIUSTÓL ÚJRA INDULNAK A FOGADÓÓRÁK
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 elérhetősége
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.; 

Kormányablak 2.: Széchenyi utca 42. (vasútállomás);
 Kormányablak 3.: dr. Csányi László krt. 45.

Ügyfélfogadási rend egységesen: 
Hétfő: 7.00 - 18.00
Kedd: 8.00 - 16.00

Szerda: 11.00 - 19.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Péntek: 8.00 - 14.00

Fogadóórák
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