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Hamarosan kész 
az új járda a 

Landerer utcában
Az utóbbi évtized legnagyobb járda-
építése kezdődött meg október végén 
Deákváron, a Landerer utcában, ahol 
mintegy 275 méter hosszan létesül 
a Szivárvány utcáig egy járda, amely 
biztonságossá teszi a gyalogosok 
közlekedését.

Tótváradi-Nagy Bence a körzet 
képviselője a beruházás előtt tartott 
fórumot, ahol megismerhették a ter-
veket az ott élők, és mint ott is el-
hangzott, lakossági kérésnek tesz ele-
get az önkormányzat az építéssel.

„Néhány évtizeddel ezelőtt a Lan-
derer utca az egyik utolsó utcája volt 
a városnak, azóta már egy komoly 
gyűjtőúttá vált, mind az autós, mind 
pedig a gyalogos forgalom jelentős 
ezen a szakaszon” – mondta a hely-
színen a képviselő.

A fejlesztés várhatóan lapunk 
megjelenéséig el is készülhet. A jár-
daberuházás közel tíz millió forintba 
került az önkormányzatnak.

A Március 15. tér újabb rossz állapo-
tú, veszélyes tetőszerkezetét újíttatta fel 
az önkormányzat ennek elkészültéről 
adtak tájékoztatást a közelmúltban. A 
„rózsaszín házként” emlegetett korábbi 
Würth-ház padlása hosszú évek óta rossz 
állapotban volt. Mint azt Matkovich Ilona 
elmondta, a felújítás érdekében pályázott 
az önkormányzat a Nemzeti Kulturális 
Alap Örökségvédelmi Kollégiumához. 
Az igényelt tízmilliónak kevesebb mint fe-
lét kapta meg a város, ami alig nyolcada a 
teljes, 35 milliós bekerülési költségnek. A 
polgármester megköszönte a kivitelezők-
nek és minden közreműködőnek, hogy 

egy újabb patinás épületünk látványát si-
került szebbé tenni.

A választókörzet képviselője, Jess Kin-
ga is hangsúlyozta: az önkormányzat ki-
emelt figyelmet fordít a barokk Belváros 
épített örökségének védelmére. Megem-
lítette, hogy folyamatos a belvárosi kan-
deláberek megújítása, kijavíttatták a korzó 
öntöttvas korlátait és folyamatban van a 
„Márvány tér” felújítása is. A „zöldház” 
felújított tetőszerkezete és külső homlok-
zata mellett további főtéri épületek újultak 
már meg. Jelenleg is látványos munka fo-
lyik a városháza tetőszerkezetének meg-
mentése érdekében is. 

Október 7-én a Káptalan utca 16-os szám 
előtt tartottak demonstrációt. Az ese-
mény aktualitása, hogy ettől a naptól egy 
olyan patinás városi épületegyüttes került 
közvagyonból ingyenes magánvagyonba, 
amely mindeddig Vác közjavát, az itt élő 
emberek érdekét, kultúráját szolgálta.

E házban működött a Reitter István 
által alapított kocsigyár. Ez 1932-ben 
szűnt meg, és az épület 1933-tól a váro-
si vízmű, 1946-tól a közművek székháza, 

1952-től járási könyvtár, 1982-től múzeu-
mi kiállítóhely volt. A hagyományos váci 
hasznosítása miatt az önkormányzat több 
alkalommal jelezte és tette meg a szüksé-
ges lépéseket annak érdekében, hogy a 
nemzeti vagyonkezelőtől tulajdonba, de 
legalább további felhasználásra megkapja.

Ennek ellenére az itt élők megkérde-
zése nélkül és akaratával szembe menve 
egy, semmilyen váci kötődéssel nem bíró 
zebegényi alapítvány kapta meg.

Demonstráció egy volt 
váci közvagyonért

Újabb főtéri épület szépült meg
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A váci embereket és a város működését 
egyaránt sújtó, rezsiválságot kiváltó kor-
mányhatározatok nyomán tervezett intéz-
kedéseket jelentettek be tájékoztatójukon 
a város vezetői.

Matkovich Ilona bevezetőjében hang-
súlyozta: a hatalmas költségnövekedést 
okozó központi döntések után elsősorban 
a leginkább érintett családokat, egyéneket 
kívánja segíteni az önkormányzat. Erre 
már korábban elkülönítettek egy jelenleg 
10 milliós segélykeretet.

A polgármester a felhasználásra vonat-
kozó tervek főbb elemeit a következők-
ben ismertette:

- az óvodák, bölcsődék, szociális intéz-
mények működni fognak;

- a közétkeztetés, a közvilágítás és a tö-
megközlekedés biztosítva lesz;

- négy hónapon keresztül 6 ezer forint 
gáz és 4 ezer forint villanytámogatást biz-
tosítanak azoknak a családoknak, ahol az 
egy főre jutó átlagjövedelem nem éri el a 
100 ezer forintot és akiknek a fogyasztása 
a kormány által megállapított átlag felett 
van (a részletekről a szociális iroda ad 
majd tájékoztatást);

- az önkormányzat konyháiban a rá-
szorulók számára nagyon kedvezményes 
áron - 700 Ft-ért – kínálnak kétfogásos 
étkezést (érdeklődni a Gazdasági Hivatal 
06 30 569 9079-es telefonszámán lehet 
majd).

Megmarad a 70 éven felüliek egyszeri 
decemberi 4 ezer forintos támogatása. To-
vábbra is igényelhetők a meglévő szociális 
támogatások. Az óvodákban, bölcsődék-
ben és idősotthonokban 20-22 fok lesz, az 
egyéb intézményekben pedig 20 fokban 
dolgozhatnak a munkatársak. A családse-
gítő továbbra is minden kötelező feladatát 
ellátja. A területi védőnők november 1-től 
hétfőn, kedden, szerdán fogadják majd a 
gondozásra jelentkezőket. A családlátoga-

tások változatlanul megmaradnak.
A kormány elvárja, hogy a települések 

hozzanak olyan korlátozó intézkedése-
ket, amelyek a rezsiköltségeiket radikáli-
san mérséklik. A váci elképzeléseket Kiss 
Zsolt és Inotay Gergely ismertette.

Az alpolgármesterektől megtudtuk, 
hogy a kormánydöntések végrehajtása ér-
dekében

- az uszoda, a sportcsarnok és a stadion 
épülete december 1-től lesz bezárva; 

- a művelődési központ december 19-
től lesz zárva, utána a főtéri épületeikben 
biztosítják a művészeti csoportok foglal-
kozásait. A Pannónia ház, benne az anya-
könyvi hivatal, a házasságkötő terem és a 
Sajdik kiállítás változatlanul nyitva tart;

- a könyvtár és a levéltár részlegesen to-
vábbra is nyitva tart ez év végéig;

- a Tragor Ignác Múzeum Memento 
mori kiállítása november 1-től csütörtök-
től-vasárnapig 10-17 óra között látogatha-
tó ez év végéig;

- a Váci Dunakanyar Színház csökken-
tett előadásszámmal, de továbbra is nyitva 
tart. A januártól esedékes városi rendez-
vények helyszíne is a színház lesz;

- az óvodai szünet az iskolai szünet-
hez igazodik. Nem lesz őszi szünet, a téli 
szünet január 8-ig tart. A szünet alatt egy 
óvoda lesz nyitva;

- a városban a közvilágítás változatlan 
marad. A díszvilágítást már korábban le-
kapcsolták, a díszkutak október 15-ig mű-
ködnek. Advent idején a lámpafüzérekkel 
ismét feldíszítik a várost – ezek nagyon 
alacsony fogyasztásúak. A tájékoztatón 
a városvezetők kiemelték: mindezen ter-
vekről az októberi testületi ülésen születik 
döntés. Hangsúlyozták azt is, hogy az át-
meneti bezárások ellenére minden mun-
kavállaló munkahelyét megtartják, senkit 
nem küldenek állásidőre, feladatellátásuk-
ról az intézményvezetők gondoskodnak. 

Átruházott hatáskörű 
bizottsági döntések

Az októberi képviselő-testületi ülés elő-
készítéseként tartottak tanácskozást az 
önkormányzati szakbizottságok. Az aláb-
biakban a saját hatáskörben meghozott 
döntések közül a legfontosabbakat fog-
laljuk össze.

Emberi Kapcsolatok Bizottsága 
A tanácskozás első részében a bizottsá-
gi tagok a személyiségi jogokra tekintet-
tel több lakásügyet is megtárgyaltak és 
hoztak ezekben határozatokat zárt ajtók 
mögött. Nyílt ülésen került napirendre 
az önkormányzati óvodák előző évi be-
számolójának, a 2022/23-as nevelési év 
szakmai tervének, továbbá Szervezeti és 
Működési Szabályzatának megvitatására. 
Az előterjesztéseket a bizottság elfogadta. 

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 
Az önkormányzati gazdasági társaságok 
augusztusban elvégzett munkájáról szó-
ló beszámolókat a bizottság elfogadta. 
Átruházott hatáskörben került meg-
tárgyalásra az önkormányzat likviditási 
helyzetéről szóló jelentés. A központi 
költségvetésből a bankszámlára érkezett 
támogatások mindössze kevesebb, mint 
55 milliót tettek ki. A váci önkormány-
zat ebben a negyedévben is több, mint 13 
millió forint visszafizetést teljesített arra 
a hitelre, melyet még az előző ciklusban 
– nagyrészt az azóta sem megvalósuló – 
sportfejlesztésekre vettek fel. A befolyt 
adóbevételek közül a legjelentősebb az 
iparűzési adó és az építményadó. 

Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság 

Mint beszámoltunk róla, a szeptemberi 
testületi ülésen elfogadták azt a bizottsági 
kezdeményezést, miszerint a rendszere-
sen több tucat napirendi pontot tárgyaló 
grémium már délelőtt 9 órától kezdje el 
az üléseit. Ezúttal is több mint húsz na-
pirendi témában született döntés, köztük 
nem egyben több részletből álló határo-
zatsort vitattak és fogadtak el a bizottság 
tagjai. Az ülés elején Taskovics Andrea 
főépítész vetítettképes ismertetőt tartott 
a vasútállomási P+R parkoló, illetve a 
malom bővítése érdekében kidolgozott 
tervekről. A saját hatáskörű döntések 
nagy részét ezúttal is a különböző, ingat-
lanokkal kapcsolatos előterjesztések vitá-
ja előzte meg. És természetesen most is 
voltak olyan megtárgyalt javaslatok, me-
lyekről a plenáris ülésen született meg a 
végső döntés. 

A bizottságok előterjesztéseiről és az 
átruházott hatáskörben meghozott dön-
téseiről részletek a vac.hu weboldal Ön-
kormányzat – Bizottságok útvonalon 
találhatók.

Váci tervek a kormány 
rezsidöntéseire
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Az összefogás és a hazaszeret fon-
tosságáról beszélt Matkovich Ilona 
a váci október 23-i ünnepségen. A 
város polgármestere a félelemmel, el-
hallgatással és elnyomással szembeni 
összefogásra szólított fel az önkor-
mányzat és a Váci Reménység Egye-
sület közös ünnepségén. „Rajtunk 
múlik, hogy képesek leszünk-e elérni, hogy 
legyen tanár az iskolákban, szülésznő, nő-
vér és orvos a kórházakban, hogy képesek 
leszünk-e jobb életet biztosítani a jövő nem-
zedékének.”

A váci önkormányzat és a Váci 
Reménység Egyesület közös ünnepi 
programsorozata vasárnap délelőtt 
10 órakor a Váci Fegyház és Börtön 
előtti emlékműnél kezdődött. Meg-
emlékező beszédében Szűcs Ágoston 
István, az 1945-56 közötti Magyar 
Politikai Elítéltek Közössége ifjúsági 
tagozatának vezetője idézte fel a váci 
börtön múltját és szerepét a forrada-
lom napjaiban és azt követően.

A kegyelet koszorúinak elhelyezé-
sét követően dr. Kristóf  Béla egykori 
polgármester, majd Pap Béla refor-
mátus lelkész, Kovács Ottó mártír és 
Komáromi Kornélia Vác díszpolgára 
emléktábláját is megkoszorúzták az 
önkormányzat képviselői, továbbá 
az áldozatok emléke előtt tisztelgő 
szervezetek, polgárok. A délelőtti 

megemlékezéseken a Váci Piarista 
Gimnázium és Kollégium tanulóinak 
– Dibúz András, Kürtös Mátyás és 
Szarka Máté János – szavalata hang-
zott el.

Este a Zeneiskolában megtartott 
központi ünnepségen a Szózat elé-
neklése után a Vox Humana Énekkar 
előadásában Kodály Zoltán: Békes-
ség óhajtás című  műve  hangzott  el. 
Majd Matkovich Ilona megemlékező 
beszédében arra hívta fel a figyelmet, 
hogy ez a nap nem csak a szabadság 
ünnepe, hanem az összefogásé is, a 
magyar nemzet összefogásáé.

„Ezen a napon a magyarok együtt álltak 
ki, együtt mondtak nemet a diktatúrára, 
lázadtak fel az önkényuralom ellen, mert 
nem akartak olyan országban élni, ahol 
nem tudják, mit hoz a holnap” – hang-
zott el. A városvezető visszaemléke-
zésében felidézte a váci eseményeket, 
felidézte a városban és a fővárosban 
történteket. Végül az összefogást, an-
nak fontosságát emelte ki.

„1956 legfontosabb üzenete a haza-
szeretet, hogy egy nép nem adhatja ki a 
kezéből a kontroll jogát. Rajtunk múlik, 
hogy megértjük-e ezt az üzenetet. Rajtunk 
múlik, hogy képesek leszünk-e elérni, hogy 
legyen tanár az iskolákban, szülésznő, nő-
vér és orvos a kórházakban, hogy képesek 
leszünk-e jobb életet biztosítani a jövő nem-

Matkovich Ilona: 
„A nép nem adhatja ki a 
kezéből a kontroll jogát”

zedékének. Félelem, elhallgatás és elnyomás 
nélküli életet, amelyben össze tudunk fogni, 
szót tudunk érteni egymással, és amelyben 
csak az számít, ki mivel járul hozzá kö-
zösségünk gyarapodásához, és hogyan veszi 
ki részét egy szolidáris, erős európai város 
építésében. Ez a mi történelmi feladatunk, 
mert ez a mi országunk, a mi városunk, 
mindannyiunké, akik itt élünk.”

A polgármester szavai után Cs. 
Nagy Ildikó zongoraművész, illetve a 
Vox Humana újabb előadása követke-
zett, majd a Himnusz közös eléneklé-
sével zárult az ünnepi megemlékezés.

A résztvevők ezt követően a Kons-
tantin téren dr. Brusznyai Árpád, va-
lamint dr. Rusvay Tibor emléktáb-
lájánál meghallgatták Gubó Liza, a 
Boronkay György Műszaki Techni-
kum és Gimnázium tanulójának sza-
valatát, majd elhelyezték a tisztelgő 
emlékezés virágait és mécseseit.

Dr. Pétery József  egykori megyés-
püspök emléktáblájánál főtisztelendő 
Molnár Zsolt, a váci Alsó- és Felső-
városi plébániák plébánosának meg-
emlékező beszéde hangzott el, végül 
az ’56-os hősök előtt tisztelgő váci 
múltidézés a volt megyéspüspökre 
emlékező tábla, illetve a „Világcso-
dája kereszt” megkoszorúzásával fe-
jeződött be.
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Tájékoztató a 
rendeletalkotásról
A Magyarország helyi önkormányza-
tairól  szóló 2011. évi CLUIX. tv. 51. 
§-a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Vác   Város    Önkormányzat    
Képviselő-testülete 2022.   szep-
tember   21-én   az    alábbi rendeleteket  
alkotta:

- 26/2022. (IX. 21.) rendeletmódo-
sítás - a 2022. évi költségvetésről szóló 
5/2022. (II. 16.) rendeletről;

- 27/2022. (IX. 21.) rendeletalkotás - 
önkormányzati rendeletek deregulációs 
célú hatályon kívül helyezéséről;

- 28/2022. (IX. 21.) rendeletmódo-
sítás - a házasságkötések, a bejegyzett 
élettársi kapcsolat engedélyezésének 
szabályairól, és az eseményhez kap-
csolódó többletszolgáltatásért fizetendő 
díjak mértékéről szóló 18/2017. (VI. 
23.) rendeletről;

- 29/2022. (IX. 21.) rendeletmó-
dosítás - a parkolás szabályozásáról 
es a várakozóhelyek igénybevételének 
rendjéről szóló 32/2017. (XII. 14.) 
rendeletről;

- 30/2022. (IX. 21.) rendeletmódosí-
tás - a helyi építési szabályzatról szóló 
30/2017. (XI. 24.) rendeletről.

Vác Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2022. október 19-én az 
alábbi rendeleteket alkotta:

- 31/2022. (X. 19.) rendeletalkotás – 
az energiatámogatási programról;

- 32/2022. (X. 19.) rendeletmódo-
sítás – a köztemetőről és a temetkezés 
rendjéről szóló 35/2014. (XI. 14.) ren-
deletről;

- 33/2022. (X. 19.) rendeletmódosí-
tás – a 2022. évi költségvetésről szóló 
5/2022. (II. 16.) rendeletről;

- 34/2022. (X. 19.) rendeletmódosí-
tás – a városi kitüntetések alapításáról 
és adományozásáról szóló 2/2021. (I. 
20.) rendeletről

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

dr. Zsidel Szilvia s.k.
   jegyző

Októberi ülésükön a váci képviselők 
meghozták azokat a szükséges döntése-
ket, melyekkel enyhíthetők a rezsinöve-
kedés által okozott anyagi problémák. 
A tanácskozást megelőzően átadták 
Jari Aholának városunk díszpolgári cí-
mét.

Az ülés egyperces csenddel kez-
dődött: a jelenlévők az elhunyt ko-
rábbi váci országgyűlési képviselő-
re, a Pro Urbe-díjas Koltai Imrére 
emlékeztek.

Majd ünnepélyes díjátadás követ-
kezett. Inotay Gergely alpolgármester 
méltató szavai után Jari Ahola – aki több 
évtizeden át sokat tett a magyar-finn 
diákcsere programok lebonyolításáért, 
Vác és Järvenpää testvérvárosi kap-
csolatáért – átvette Matkovich Ilonától 
Vác Város Díszpolgára kitüntetést.

A városunkban működő hat nemze-
tiségi önkormányzat közül öt nyújtotta 
be éves beszámolóját, ezeket elfogad-
ták. (A roma önkormányzat december 
11-én időközi választást tart.) A rész-
letes polgármesteri indoklás után az 
energia megtakarításra vonatkozó in-
tézkedéseket tárgyalta meg és fogadta 
el a testület. 

A tanácskozás folytatásában módo-
sították a 2022-es városi költségvetést. 
Az aktuális büdzsé közel félszáz felújí-
tási célt tartalmaz, melyekre több, mint 
1,2 milliárd forint szerepel külön költ-
ségvetési soron. De a különböző váci 
szervezeteknek, csoportoknak bizto-
sított pénztámogatás is meghaladja a 
másfél milliárd forintot. A Váci Válság-
kezelő Csomag jelenleg 10 milliós ösz-
szeget tartalmaz.

Támogatták azt az elképzelést, hogy 
a jövőben a Bölcsődék és Fogyatéko-
sok Intézménye (BFI) megszűnő ta-
gintézményei közül a Kölcsey utcai 

Bölcsőde, a Szegfű utcai Bölcsőde, va-
lamint Bölcsőde és Speciális Csoport 
tevékenységét a Váci Család- és Gyer-
mekjóléti Központ vegye át jogutód-
ként. Hasonló módon a BFI Fejlesztő 
Napközi Otthonának, illetve Fogyaté-
kosok Napközi Otthonának feladatait 
jogutódlással a Dr. Kenéz Zoltán Idő-
sek Otthona és Klubja veheti át janu-
ár 1-től. A BFI igazgatója – tekintettel 
arra, hogy már korábban elérte a nyug-
díjkorhatárt – az eddigi bizalmat meg-
köszönve kérte nyugdíjazását.

A Váci Család- és Gyermekjólé-
ti Központ egy újabb döntés alapján 
a hajléktalan ellátottak számára nép-
konyhát létesít. A testület tagjai egyet-
értettek abban, hogy induljon el a Helyi 
Építési Szabályzat módosítása abból a 
célból, hogy parkolóházzal bővüljön a 
vasútállomás várakozóhely kapacitása, 
Továbbá lehetővé válik a malom csar-
noképülettel történő kiegészítése is. Az 
önkormányzat 600 ezer forinttal támo-
gatja a Nemzeti Vágtán Vácot képvise-
lő Cziráky Zsombort. 

A nyílt ülés végén új képviselői kér-
dések hangzottak el, majd zárt ajtók 
mögött két munkacsoport döntéseiről, 
illetve pályázatairól, továbbá egy tele-
pülésképi bejelentésről tárgyaltak. 

Október 28-án rendkívüli ülést is 
tartott a testület. Ezen döntést hoz-
tak arról, hogy a sportintézmények-
ben novemberben még megtarthatók 
az iskolai testnevelés órák. A strand és 
a stadion csak decembertől lesz zár-
va. Szintén határozattal biztosították 
a Széchenyi utcai japán cseresznyefák 
elültetésének jogi hátterét. 

Az éves munkaterv szerint a testület 
legközelebb november 16-án tart ple-
náris ülést. 

Testületi határozatok a 
rezsiválság enyhítéséért
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Az október 19-i képviselő-testületi ülés 
egyik fontos napirendi témája a Bölcső-
dék és Fogyatékosok Intézményének 
(BFI) szervezeti átalakítása volt. A ja-
vaslat szerint az öt tagintézményt másik 
két szervezetbe integrálnák. Ugyanak-
kor a BFI vezetője jelezte: megköszön-
ve az eddigi bizalmat – tekintettel arra, 
hogy korábban már elérte a nyugdíjkor-
határt – kéri nyugdíjaztatási kérelmének 
elfogadását.

Az előterjesztés célja az volt, hogy a 
testület elvi hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a BFI megszűnő tagintézményei 
közül a Kölcsey utcai Bölcsőde, a Szeg-
fű utcai Bölcsőde, valamint Bölcsőde és 
Speciális Csoport tevékenységét a Váci 
Család- és Gyermekjóléti Központ ve-
gye át jogutódként. Továbbá a Dr. Ke-
néz Zoltán Idősek Otthona és Klubja 
kapná meg jogutódként a BFI megszű-

nő Fejlesztő Napközi Otthonának, illet-
ve Fogyatékosok Napközi Otthonának 
feladatait.

Járja Andrea, a Váci Család- és Gyer-
mekjóléti Központ vezetője a testületi 
ülésen képviselői kérdésre elmondta: 
nem idegen, hogy más szociális intéz-
ménnyel vonják össze a bölcsődét, ami-
re korábban már Vácon is volt példa. 

„Nagyon fontosak a jó példák, és nekünk 
is fontosak azok a megerősítések, amelyek a 
szakmai elvárásainkat alátámasztják. Felvet-
tem a kapcsolatot több, más várossal is, ahol 
szintén nem ördögtől való, hogy a bölcsőde a 
szociális ellátás intézményei közé betagozódik. 
Maga a bölcsődei ellátás egy gyermekjóléti alap-
ellátás. Eger, Szeged, Kecskemét, Nyíradony 
– ezeket a településeket kérdeztük meg, hogy 
ott hogyan működik a rendszer. Tőlük pozitív 
visszajelzéseket kaptunk, hiszen tud hatékony 
lenni egy ilyen együttműködés” – mondta. 

Bár már évekkel ezelőtt is gondot oko-
zott Vácon, a vízelvezető csatornák hi-
bája, az akkori városvezetés a probléma 
feltárására semmilyen kezdeményezést 
nem tett. Először a Katona Lajos utcá-
ban szakadt be a kukásautó alatt az út, 
majd kicsit lejjebb egy évvel később a 
Fürdő lépcső teraszánál. Szintén emiatt 
történt baj a Kossuth utcában, a Tímár 
utcában és a most a Káptalan utcában 
is.

A piac forgalmas utcájában egy épü-
lő társasház csatornáját kötötték volna 
rá a hálózatra, viszont mikor feltárták, 
kiderült, hogy nincs is hova elvezetni 
a vizet, hiszen a régi rendszer teljesen 
megsemmisült. 

A legutóbbi testületi ülésen Kiss 
Zsolt alpolgármester Mokánszky Zol-
tán KDNP-s képviselő kérdésére vá-
laszként elmondta: a csapadékvíz elve-
zető hálózat karbantartása és fejlesztése 
is az önkormányzat feladatai közé tar-
tozik.

„A városunknak van egy olyan közműve, 
amivel időzített bombán ülünk, ez pedig a csa-
padékvíz hálózat gyűjtőrendszerünk. Ez nem 
látszik sehol, csak azt vesszük észre, hogy el-
tűnik az esővíz és valahogy elkerül a Dunáig. 
Ez a hálózat a mi kezelésünkben van, nem 
a DMRV kezelésében, hanem ez egy városi 
tulajdon, ez egy városi kötelezettség. Sajnos 
ebben az elmúlt 20-30 évben nagy javítások, 
rekonstrukciók nem történtek” – mondta.

A munkálatok a Káptalan utcában 
már a múlt héten véget értek. A szak-
emberek visszabontották a megmaradt 
ép esőcsatornáig, és pótolták a hiányzó 
szakaszt. Az önkormányzat a közmű 
felújítására egy átfogó program kidol-
gozását rendelte el. 

Átalakulhat a bölcsődei 
intézményrendszer

Hozzátette: azért is tartja fontosnak 
az összevonást, mert bár a bölcsőde a 
jelzőrendszer része, mégis az elmúlt 
években onnan érkezett a legkevesebb 
figyelmeztetés hozzájuk. Sokszor csak 
úgy került az ő látószögükbe egy-egy 
probléma, hogy a bölcsődés gyermek 
testvére óvodás vagy iskoláskorú volt. 

Egerben jól működik ez a rendszer 
– emelte ki Járja Andrea. Ott hatéko-
nyabbak és preventívebbek lettek az in-
tézmények, miután a családsegítő szak-
emberei rendszeresen részt vesznek a 
bölcsődei munkában. 

Szabados-Slezák Brigitta, a Dr. Ke-
néz Zoltán Idősek Otthona és Klubjá-
nak vezetője is azt erősítette meg, hogy 
máshol is hasonlóan jól működnek in-
tézmények úgy, hogy a fogyatékkal élők 
is az intézményhez tartoznak. 

„Az idősek otthona és klubja alapvetően 
időseket lát el, de ez egy személyes gondosko-
dást nyújtó, szakosított ellátási forma. Ápo-
lást és gondozást nyújtó intézmény és a szo-
ciális törvényben deklarált módon fogyatékkal 
élő személyeket is elláthat. Jelenleg hét olyan 
ellátottunk van a 118-ból, akik 65 év alatti-
ak, fogyatékkal élnek és évek óta bent laknak 
az intézményben. Nekem nem tisztem, hogy 
megítéljem, hogy szét kell-e szedni az intéz-
ményt vagy sem, nekem azt kell szakmailag 
alátámasztanom, hogy be tudjuk-e fogadni az 
ellátottakat, vagy sem” – mondta. Hozzá-
tette: elgondolkodtak azon, hogy a dön-
tés milyen pozitívumokkal járhat. Úgy 
látja, hogy azok a fogyatékkal élők, akik 
a Tabán utcába járnak és egyre időseb-
bek lesznek, akik otthonaikban gondju-
kat viselik, azok is, így előbb-utóbb arra 
lesznek rászorulva, hogy ellátásukat se-
gítsék. 

Több olyan város is van – hozta pél-
dának az intézményvezető, ahol a két 
ellátási forma egy intézménybe van so-
rolva. 

Az elképzelés támogatást kapott az 
októberi ülésen, így elindulhat az a fo-
lyamat, amely végén január 1-től már az 
új formában működnének az intézmé-
nyek.

Furucz Anita

A csapadékvíz elvezető egy 
időzített bomba 
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A hirdetmények tartalmáért a szerkesztőség 
semmilyen felelősséget nem vállal.

Újabb váci pályázatokat utasítottak el 
a kormányzati szervek – közölte az 
önkormányzat a Váci Hírnök megke-
resésére. Ezúttal a TOP-os pályázatok 
közül kettőre mondtak nemet a rezsi-
válságot és az emelkedő élelmiszerá-
rakat előidéző döntéshozók. Három 
pályázat továbbra is elbírálásra vár, 
azonban a korábbi döntések nem ke-
csegtetnek jóval.

Nem ad támogatást a kormányzat 
az uniós forrásokból a Szent István 
tér megújítására – derül ki az önkor-
mányzat lapunknak küldött válaszából. 
Hiába a Fidesz-KDNP által előidézett 
rezsiválság, az Újhelyi úti óvoda kor-
szerűsítését is elutasították.

A három másik beruházásról még 
nincsen hír. A város kerékpáros turisz-
tikai fejlesztésre, a Deákvári főtér felújí-
tására és több szociális intézmény ener-
getikai korszerűsítésére, de eddig ezek 
elbírálásáról nem érkezett értesítés.

Nincs segítség a képviselő részéről
A térség országgyűlési képviselője Rétvári 
Bence, aki a választási kampányban több 
olyan fejlesztést is megígért a körzetnek, 
amelyet nem sokkal a voksolás után elka-
száltak. A Fidesz-KDNP-s politikus nem 
kardoskodik az általa képviselt Vác sikere-
iért. Ezt támaszthatja alá, hogy állami for-
rást alig nyert az önkormányzat az elmúlt 
három évben.

Ugyan Rétvári Bence propagandistái 
jelenleg azt kifogásolják, hogy az általuk 
okozott gazdasági válság közepette a vá-
rosháza tetőfelújítására jut forrás, a valóság 
ugyanakkor az, hogy a városvezetés által 
összeállított, több tucat tételt tartalmazó 
listából többek között ezt a beruházást 
tartotta támogathatónak a kormányzat. A 
támogatással azt a Vácot érintő, közel mil-
liárdos megszorítást és bevételkiesést kom-
penzálták volna részben, amelyet korábban 
a koronavírusra hivatkozva vezettek be. 

Eszes Ádám

A fideszes 
rezsiválság 

következményeit 
kennék a 

városvezetésre
A tényeket és a forrásfelhasználással 
kapcsolatos kormányzati iránymutatást 
figyelmen kívül hagyva támadta a váci 
Fidesz ifjúsági tagozata az önkormány-
zatot a barokk városháza tetőszerkeze-
tének felújítása miatt.

Szabó Csaba Facebook-oldalán kifo-
gásolja azt, hogy a tetőszerkezetre van 
pénz, miközben bezár az uszoda és a 
sportcsarnok. Igaz, azt nem teszi hozzá, 
hogy a felelőtlen fideszes gazdaságpoli-
tika okozta gazdasági válság miatt köte-
lezően 25 %-os spórolást vár el  a kor-
mány az önkormányzatoktól. A válság 
közepette Brüsszelben luxuséttermező 
Szabó ugyanakkor arról nem beszél, 
hogy miért szegték meg választási ígére-
tüket a rezsicsökkentés részleges eltör-
lésével és különadók bevezetésével.

A fiatal politikus többször kampá-
nyolt a térség kormánypárti képviselő-
jének, a Vác és Környéke beszámolója 
szerint egy alkalommal még testőrként 
is fellépett a rétesosztó Rétvári Bence 
védelmében, amikor egy aktivista kér-
dezte volna.

E. Á. 
Elfogyott a kormány pénze: 
megint elutasították a váci 

pályázatokat

Hamarosan elkezdődhet az ivóvíz veze-
ték kiépítése Václigeten, miután a közel-
múltban a városházán aláírták az erről 
szóló szerződést. A dokumentumot 
Vác Város Önkormányzata nevében 
Matkovich Ilona polgármester, a Las-
selsberger Hungária Kft nevében, Máté 
László ügyvezető látta el kézjegyével.

A területen kavicsbányát üzemeltető 
cég vállalta, hogy jövő év végéig elvégzi 
a vízellátás tervezését és kivitelezését, 
valamint 2024 végéig helyben honos fá-
kat telepít a kivágottak pótlására. A több 
éve húzódó ügyet számos egyeztetés és 
tárgyalás előzte meg, ezek lezárásaként 
kötötték meg a szerződést.

Vízvezeték épül Václigeten, 
aláírták a szerződést



8                                                                                                          Váci Hírnök

• Az utóbbi he-
tekben több fon-
tos útkarbantar-
tási és útfelújítási 
munka zajlott le 
Deákváron. A 
Váci Városfej-
lesztő Kft. mun-
katársai infrare-

des aszfaltjavító technikával javították 
többek között az Eperfa, az Aroma és a 
Meszely utca útburkolatát. A 100 %-ban 

önkormányzati tulajdonú Fürt utca 
mintegy 230 méteres szakaszon kapott 
egy új, többrétegű, hengerelt burkolatot, 
november első felében pedig az Alsó 
Törökhegy út első, 280 méteres szaka-
szán várható útépítés. 

• A 2019-es kampányígéretünknek 
megfelelően megkezdődött az elmúlt 
évtized legnagyobb városi járdaépítési 
projektje a Landerer utcában. A Lehár 
Ferenc utca - Napraforgó utca közti 275 
méteres szakaszon épülő járda várhatóan 
november első felében kerül átadásra.

Friss festést kaptak a Jávorszky sétány 

lámpaoszlopai, a KRESZ-parkban pedig 
több játszóeszköz is megújult, valamint 
a sérült díszburkolat is kijavításra került 
a Váci Városfejlesztő Kft. munkatársai 
által.

• A Deákvári főtéren lévő butiksor 
előtt új parkolóhelyek kerültek kialakí-
tásra, amelyeknek köszönhetően nem 
csak a napközbeni parkolási nehézségek 
enyhülhetnek, a fejlesztés által a koráb-
ban elhanyagolt butiksor előtti terület is 
jóval rendezettebbé vált.

Tótváradi-Nagy Bence (Összefogás) 
8. számú választókörzet

A körzeti képviselők jelentik

Deákvár

• A Földváry téri la-
kótelepen a mögöt-
tünk álló hetekben 
gallyazási, cserje- és 
bozótírtási munká-
kat végeztek a Vá-
rosfejlesztő mun-
katársai, így vált 

rendezettebbé többek között a két Nagy-

mező utcai tömbbelső, a Zöldfa utca és az 
Istenmalmi utca. Utóbbiban és a Zöldfa 
utcaiban megújultak a játszótér játszóesz-
közei, míg a másik oldalon, a Nagymező 
utcával határos területen megtisztították 
és új kavicsréteggel fedték le az ottani ját-
szótérhez vezető járdarészeket. Szintén az 
Istenmalmi utcában, kérésemre a murvás 
pakoló bejáratánál megsüllyedt, így az idők 
folyamán balesetveszélyessé vált járólapo-
kat gyeprácsos térkőre cserélték a szakem-

berek. Állagmegóvási munkák keretében 
pedig az utca végében lévő parkolóhelye-
ken elvégezték az invazív növények kiír-
tását, aminek következtében ismét teljes 
szélességben használhatók a rendelkezésre 
álló helyek. A jövőben szándékaim szerint 
felfestésre kerülnek a ezek, és a szemét-
gyűjtő sziget átalakításával további két hely 
kialakítására nyílhat lehetőség.

Fehér Zsolt (Összefogás) 
5. számú választókörzet

Alsóváros

• A főtér felújított 
házainak sorába 
lépett a Würth-
ház, ismertebb 
nevén a „rózsa-
szín ház”. A 18. 
században készült 
épület veszélyes 

tetőzetének teljes cseréje megtörtént. A 
felújítása érdekében pályázott a város a 
Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédel-
mi Kollégiumához. Az igényelt tízmillió-
nak kevesebb mint felét kaptuk meg, ami 
alig nyolcada a teljes 35 milliós bekerülési 
költségnek. Így sajnos a rohamos drágulás 
miatt a homlokzat felújítására most nem 
maradt forrásunk. Öröm viszont, hogy a 

beruházásnak köszönhetően az épület te-
tőszerkezete nemcsak szebbé, de erősebbé 
és időtállóbbá is vált. A tönkrement tetőe-
lemek cseréje mellett a ház teteje is teljesen 
új cserepezést kapott.

Az önkormányzat kiemelt figyelmet 
fordít a 2. választókörzethez tartozó ba-
rokk Belváros épített örökségének vé-
delmére. A kiemelt felújítások mellett 
folyamatos a belvárosi lámpaoszlopok 
megújítása, megtörtént a korzó öntöttvas 
korlátainak kijavítása is. 

• Az útjavítások is szükséges ütemben 
folytatódnak. Ebben a hónapban a Hon-
véd utcában, a Jókai utcában és a Zrínyi 
utcában is történt kátyúzás.

• A Márvány tér átadása is elérkezik no-
vember hónapban. A nagy múltú tér meg-
újulását már sok éve várjuk. Keressék ki a 

fejükben az emlékképeket, hogy nézett ki 
már évek óta, töredezett és hiányos bur-
kolattal. Most nagyon szép lesz. A felújítás 
következő szakasza folytatódik tavasszal. 
Használják örömmel és vigyázzunk együtt 
az épségére.

• A belvárosi japán díszcseresznye faso-
rok a fák betegségei és kiöregedése miatt 
már nagyon hiányosak. November 11-én 
22 db fa ültetése történik meg. A szaksze-
rű előkészítés már elkezdődött. Ez az ül-
tetés egy nagyobb fásítási program része. 
Ebben az évben a város több helyszínén, 
tervek szerint 157 elültetett fával lesz gaz-
dagabb a város. Figyeljék a plakátokat 
és vegyenek részt a munkákban! Várjuk 
Önöket!

Jess Kinga (Összefogás) 
2. számú választókörzet

Belváros

A váci gyermekintézmények folyamatos 
fejlesztése, felújítása mellett az önkor-
mányzat kiemelt figyelmet fordít a léte-
sítményekben található játszóeszközök 
bővítésére is. Három óvodában nem ke-
vesebb, mint összesen húsz darab újon-
nan telepített kültéri játékról számoltak 
be a városvezetők.

A fejlesztések összefoglalásaként Mat-

Játszóeszközökkel 
bővültek az óvodák

kovich Ilona hangsúlyozta: az infláció és 
a rezsi növekedése ellenére a váci gyer-
mekek komfortjára kiemelt figyelmet 
fordít az önkormányzat. Az épületek 
karbantartása, felújítása mellett ezért fo-
lyamatosan bővül az intézmények játék-
parkja is. A Kertész utcai, a Nyár utcai 
és a Deákvári főúti óvodában 15 millió 
forint értékben vehettek birtokukba új 
rugós játékokat, hintákat, egyensúly- és 
mozgásfejlesztő eszközöket a gyerme-
kek. A polgármester szólt arról is, hogy 
megkezdődik a napelemes bővítés és 

folytatódnak a tetőfelújítások is a város 
gyermekintézményeiben.

A három óvodában az adott válasz-
tókörzet önkormányzati képviselője 
– Ferjancsics László, Inotay Gergely és 
Rozmaring Sándor – ismertette a megva-
lósult fejlesztés részleteit. Bakos István-
né, Somogyi-Nagy Réka és Terék Ágnes 
intézményvezetőktől megtudtuk, hogy a 
korábbi évekkel ellentétben ezúttal sok-
kal nagyobb értékben kaptak udvari játé-
kokat, amiért köszönetüket fejezték ki az 
önkormányzatnak.
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A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ve-
zetője 2022. október elsejei hatállyal dr. 
Horváth Imre alezredest bízta meg a Váci 
Rendőrkapitányság vezetésével.

Dr. Horváth Imre rendőr alezredes 
1971. augusztus 5-én született Siófokon. 
Általános és középiskolai tanulmányait 
Fehérgyarmaton végezte. A Rendőrség 
kötelékébe 1991. február elsején lépett. A 
Rendőrtiszti Főiskolát 1998-ban közrend-
védelmi szakon végezte el, majd 2009-ben 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi 
karán szerzett diplomát.

2011 és 2020 között a Váci Rendőrka-
pitányságon tevékenykedett különböző ve-
zetői beosztásokban, 2015-től kapitányság-
vezető-helyettesként. Az elmúlt két évben 
pedig a Nagykőrösi Rendőrkapitányságot 
vezette.

Dr. Horváth Imre alezredes nős, két 
gyermek édesapja, szabadidejében szívesen 
teniszezik.

Új rendőrkapitány Vácon

Időközi nemzetiségi 
választás lesz

A Váci Helyi Választási Bizottság a választá-
si eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 
309. § (2) bekezdésben meghatározott jog-
körében eljárva meghozta határozatát, mely 
szerint a Váci Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzati képviselők időközi választását 2022. 
december 11. (vasárnap) napjára tűzi ki.

A Váci Helyi Választási Bizottság megálla-
pítja, hogy a szavazáson megválasztható kép-
viselők száma 5 fő, a jelöltállításhoz szükséges 
ajánlások száma 6 fő.

Ideiglenesen bezár 
november 12-től a 
Deákvári kisposta

A Magyar Posta Zrt a közelmúltban tett 
közzé egy listát, azokról a postákról, ame-
lyeket iedeiglenesen bezár. A spórolás mi-
att meghozott intézkedés Vácot is érinti, 
hiszen a Deákvári kisposta is szerepel a 
felsorolásban. 

Matkovich Ilona polgármester a közös-
ségi oladalon közölte: az értelmetlen dön-
tés miatt Rétvári Bence országgyűlési 
képviselő közbenjárását kéri. A körzet 
képviselője, Tótváradi-Nagy Bence pedig 
arról ír, hogy levélben fordult a Magyar 
Postához.

Előző számunkban több cikkben is foglal-
koztunk a Vác Városi Labdarúgó SE (VV-
LSE) háza táján zajló eseményekkel. Interjú 
készült például az akkor éppen az elnöki 
posztot betöltő Ónodi-Szabó Ádámmal is, 
aki lapunk terjesztésekor már nem volt a VV-
LSE elnöke.

Történt ugyanis, hogy a szeptember 7-én 
lemondott Pető Tibor helyére kinevezett 
Ónodi-Szabót – a klub által október 9-én 
kiadott közlemény szerint – a rendkívüli 

közgyűlés mind az elnökségből, mind elnöki 
megbízatásáról visszahívta. 

A rekordgyors váltást közleményükben 
azzal magyarázták, hogy: „Így a közgyűlés 
az elmúlt hetek átgondolatlan döntései miatt 
kialakult helyzetre tekintettel 9 igen, egy nem 
szavazat mellett dr. Ónodi-Szabó Ádámtól a 
mai nappal megvonta a bizalmat, visszahív-
ta tisztségéből és felszólította, hogy az általa 
kötött valamennyi munkaszerződés felmon-
dásában járjon el. A közgyűlés vállalta, hogy 

30 napon belül dönt az új elnök személyé-
ről.”

Pető Tibor kormánypárti alpolgármester 
azután kényszerült lemondani a VVLSE élé-
ről, hogy elnöki tevékenysége „eredménye-
képp” megszűnt a Vác FC, amely egyik baj-
nokságban sem tudott elindulni. A fideszes 
vezetés alatt a váci csapat több száz milliós 
adósságot halmozott fel, az önkormány-
zat felé negyedmilliárd forinttal nem tudtak 
elszámolni. A Fördős Attila, Pető Tibor és 
Mokánszky Zoltán-féle kormánypárti vá-
rosvezetés 2019 előtt több sportberuházásra 
vett fel hitelt. Ezek a beruházások csak igen 
kis részben, vagy nem készültek el. A várost 
10 évre eladósították. A hatszáz millió forin-
tos hitel törlesztése 2026-ban jár le. 

Az a Vác FC tönkretétele miatti fórumon 
többször is elhangzott, hogy a VVLSE veze-
tésében pár kivételtől eltekintve Petőhöz lo-
jális emberek ülnek. Nem véletlen, hogy Pető 
a váci Fidesz vezetéséről is lemondott, helyét 
az a Szádoczki Imre vette át, akivel közösen 
az „Egyszerűen senkik vagytok hej-hej”-rig-
must skandálták a 2018-as választások után. 

Arról sportoldalunkon olvashatnak, hogy 
mit tudni a megye I-es bajnokságban szerep-
lő VVLSE újszakmai vezetéséről

Eszes Ádám

Váci futball: Petőék máris 
visszahívták az új elnököt 
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A váci képviselő-testület októberben 
megtartott ülésének bevezető részében 
vette át városunk díszpolgári címét Jari 
Ahola.

Hagyományosan az augusztus 20-i vá-
rosi ünnepségen adják át városunk veze-
tői az abban az esztendőben díszpolgári 
és Pro Urbe elismeréseket. Idén az előb-
bi kitüntetéssel elismert Jari Aloha nem 
tudott jelen lenni az ünnepségen, így az 
október 19-i ülés részeként vette át Mat-
kovich Ilona polgármestertől a díjat.

Mint az augusztus 20-i ünnepségen, 
most is felolvasásra került Jari Ahola 
méltatása. Inotay Gergely alpolgármes-

ter elmondta róla, hogy több évtizeden 
át sokat tett a magyar-finn diákcsere 
programok lebonyolításáért, Vác és Jär-
venpää testvérvárosi kapcsolatáért. Vác 
első testvérvárosának, a finnországi Jär-
venpää város önkormányzata ifjúsági 
osztályának csoportvezetője volt 30 évig. 
A város ifjúsági központjának vezetője 
volt Järvenpää önkormányzatának al-
kalmazásában. A többprofilú központ 
többek között ifjúsági foglalkoztató 
és kulturális centrumként is működik, 
amely részben a finn fiatalok színvonalas 
szabadidő-szervezését végzi, illetve a vá-
ros ifjúsági eseményeit, külföldi táborait, 

Jari Ahola átvette a város 
díszpolgári címét

utazásait intézi. A magyar diákok finnor-
szági tartózkodását is ennek a központ-
nak az önkéntesei, fiataljai szervezték Jari 
Ahola vezetésével.

A kitüntetés átvétele után a díjazott 
idézte fel a testvérvárosi kapcsolat múlt-
ját, kiemelve annak kölcsönös előnyeit. 
Majd nem csupán a díjat odaítélő kép-
viselőknek, hanem a váci polgároknak is 
köszönetet mondott, hogy immár a vá-
ros díszpolgárának vallhatja magát.

A finn delegáció három napot töltött 
Vácon. A testületi ülés után a díjazott, 
Osmo Björkman volt képviselő, aki szin-
tén városunk díszpolgára és Hanna Gra-
effe német tanár, a városi tanács helyettes 
elnöke a Váci Madách Imre Gimnázium-
ban tettek látogatást.  

Jari Ahola a városi televíziónak nyi-
latkozva elmondta: nagy megtiszteltetés 
számára a díj.

"Nagyon hálás és meghatott vagyok. Mint, 
ahogy a beszédemben elmondtam: nem gondol-
tam volna, hogy valaha díszpolgárrá válasz-
tanak. Egyrészt egy csodálatos megtiszteltetés 
másrészt nem csak magaménak tudom a díjat, 
hanem annak a több száz vácinak, akik miatt 
ez a kölcsönhatás ma is tart" - mondta. 

Elmondta még: a szívét Magyarország 
és Vác 1988-ban elrabolta, első látásra 
beleszerett a városba. Azt mondta: mi 
váciak büszkék lehetünk a Váci Világi 
Vigalomra, amely szerinte egy nagyszerű 
fesztivál. Bízik benne, hogy a jövőben 
lesz még lehetősége finn együtteseknek 
fellépni a rendezvényen.

Emlékkiállítás nyílt október 14-én  Kocsis 
Iván fotográfus munkáiból az Elefántos 
házban. A két éve elhunyt művészt Vácon 
leginkább a Dunakanyar Fotóklub meg-
alapítójaként és elnökeként ismerték, de 
ösztöndíjasa volt a Római Magyar Aka-
démiának, tagja a Magyar Fotóművészek 
Szövetségének és a Magyar Alkotóművé-
szek Országos Egyesületének is. Kocsis 
Iván az 50-es években kezdett fotózni, a 
most nyíló tárlatot régi barátja, Zahora Má-
ria, a Magyar Televízió ismert dramaturgja 
állította össze a művész életművéből – írja 
az ES tévé.

Kocsis Iván a korát megelőzve aknázta 
ki az analóg fényképezés utómunkálatainak 
lehetőségeit, amihez textiltechnikusi kép-
zettsége is biztos alapot nyújtott. 1966-tól 
1979-ig a Magyar Iparművészeti Főiskola 
fotólaborját vezette. Szakmai jártasságáról 
tanúskodik számos megjelent publikációja, 
előadásai és állandó szerzője volt a Fotópi-
ac című folyóiratnak. Sokat tett azért, hogy 
a fotográfia, mint művészeti ágazatot, Vá-
con is ismertté és elismertté tegye.

A tárlatot Matkovich Ilona polgármes-
ter nyitotta meg.

Kiállítás nyílt Kocsis Iván fotóiból
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Egy hónap alatt eltávolították a VVLSE 
élére kinevezett új elnököt, aki a hírek 
szerint több változtatást is kezdemé-
nyezett a csapatnál. A visszahívás során 
az elnökség felszólította Ónodi-Szabó 
Ádámot, hogy valamennyi általa kötött 
szerződés felbontását végezze el.

Lapzártánkig nem kaptunk informá-
ciót arról sem, hogyan állnak a tárgya-
lások az elnök személyéről, illetve az 
egyesület problémáinak orvoslásáról. 
Amit eddig tudni lehet: Nagy Tibor 
(egyelőre?) mégsem váltja a megyei első 
osztályú csapat kispadján Szalai Attila 
vezetőedzőt, és a megszűnt balassagyar-
mati csapattól sem érkeznek profi lab-
darúgók Vácra. 

Döntés született a Pest megyei I. 

osztályú focibajnokság 7. fordulójában 
a váci stadion – egyébként nemrég 
felújított és alácsövezett… – center-
pályájának „megkímélése” miatt elha-
lasztott mérkőzés pótlásáról. Eszerint 
a Gödöllő elleni találkozót december 
10-én szombaton délelőtt 11 órakor a 
Vanyek Béla Sportcentrumban rendezi 
a váci egyesület. 

Csapatunk legutóbbi bajnoki 
eredményei:

Bugyi-Obo SE – Vác VLSE 1-1
Vác VLSE – Tököl 5-1 
Pilis – Vác VLSE 1-0

Vác VLSE – Veresegyház 2-3
Az együttes az eddig lejátszott 10 baj-

nokiján 8 pontot gyűjtött és a 16 csapa-
tos mezőnyben a 14. helyet foglalja el. 

Kézilabdás 
aktualitások
A női kézilabda Európa Liga bécsi sor-
solásán nem panaszkodhattak a mieink 
a szerencsére, mert a tavalyi svájci baj-
nokság bronzérmesét, a Brühl együtte-
sét kapták ellenfélnek a csoportkörért 
vívandó párharcra. A sorsolás az első 
mérkőzést december első hétvégéjére 
hazai környezetben határozta meg, míg 
a visszavágót idegenben kellett volna 
lejátszani.

A rivális nem láthatott sok esélyt a 
továbbjutásra, mivel feladva pályavá-
lasztói jogát, vállalta, hogy mindkét ta-
lálkozó házigazdája a Vác legyen.

Az önkormányzat testületi ülésén 
hozott határozatot arra, hogy a mie-
ink a nemzetközi mérkőzésre alkalmas 
városi sportcsarnokban fogadhatják 
ellenfelüket. A két klub megállapodása 
alapján tehát december 3-án szomba-
ton és másnap szintén délután kettő-
kor  – a Sport TV élő közvetítése mel-
lett – kerül sor a Praktiker-Vác – Brühl 
EL-selejtezőre.

Az eredetileg a két nemzetközi ku-
pameccs közötti szerdára tervezett 
Kisvárda elleni hazai bajnoki várhatóan 
csak a kupameccseket követő hétvégén 
lesz – jelen állás szerint a Dunakanyar 
Akadémia deákvári csarnokában, ahol 
csak a bérletesek tekinthetik meg az 
összecsapást.

A novemberi kontinensbajnokság 
miatt többhetes szünet lesz a női ké-
zilabdázók élvonalbeli pontvadászatá-
ban. A magyar válogatott Ljubljanában 
Norvégia, Horvátország és Svájc ellen 
mérkőzik meg a csoportküzdelmek so-
rán. Golovin Vlagyimir szövetségi kapi-
tány keretében egy váci játékos szerepel: 
Kuczora Csenge. 

Bajnoki eredmények
Női NB I, felnőttek:

Praktiker-Vác – Győr 17-28
FTC – Praktiker-Vác 42-29

Női NB II, felnőttek. 
Észak csoport: 

Praktiker-Vác U22 - Szentendre 30-30
Budakalász – Praktiker-Vác U22 29-31

Göd – Praktiker-Vác 40-35

Férfi NB II, felnőttek 
Észak csoport:

Váci FKA – Budakalász 27-26
Gödöllő – Váci FKA 40-36

Két magabiztos győzelemmel folytatta 
a harmadosztályú férfi vízilabda bajnok-
ság alapszakaszát a váci gárda. A Mart-
fűn rendezett dupla fordulóban előbb a 
szolnoki Invictus csapatával találkoztak 
a mieink. A Váci VSE mind a négy ne-
gyedet megnyerte és végül fölényes, 17-
9-es győzelmet aratott. Együttesünkből 
nyolc játékosnak is sikerült megzörgetni 
az ellenfél hálóját, közülük Kiss Ádám  
dr. (képünkön). hét alkalommal is beta-
lált.

Mindössze egy mérkőzésnyi pihenő 
után a váciak az egri gárdával szem-
ben szálltak medencébe. Az első ne-
gyed még 2-2-es döntetlent hozott, de 
a folytatásban felülkerekedtek Császár 
György edző tanítványai és 16-10-re 
győztek. Kiss Ádám dr. ezúttal 5 talá-
lattal volt a váci legénység legeredmé-
nyesebb góldobója. Négy lejátszott for-
dulót követően a VVSE 9 megszerzett 
ponttal jelenleg a tabella második helyét 
foglalja el.

A 4. fordulóból előrehozott csapatbaj-
nokival kezdte meg az NB II-es csapat-
bajnokság tízcsapatos Erkel csoportjá-
nak 2022/2023-as pontvadászatot a váci 
együttes: Vízügyi SC – Váci SC 7,5:4,5. 
A fővárosban lebonyolított találkozón a 
mieink közül hárman is bravúros sikert 

értek el sötéttel és szereztek ezzel teljes 
pontot: Gyenes Máté, Kiss Pál és Zöl-
dy Róbert. Világossal remizett Tornai 
Imre, Török Tamás és Harkai Emma. A 
sorsolás szerinti első fordulóban – a ter-
vek szerint november 20-án – a váciak a 
gödöllői együttes vendégei lesznek.

Előrehozott sakkvereség

Kérdőjelek a VVLSE keretével 
és a stábbal kapcsolatban

Két szép pólógyőzelem
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Gyógyszertári ügyelet

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
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Az asztalite-
nisz csapat-
b a j n o k s á g 
második vo-
nalában az 
Apagy gárdá-
ját fogadták 
és győzték le 
11:3 arányban 

a Váci Reménység asztaliteniszezői.  
A 4. forduló mérkőzésén csapatunk-
ban mindkét páros (a Némann Dávid, 
Héjj Marcell, illetve a Lovas Dániel, 
Klucsár Balázs duó) nyerni tudott. 
Az egyéni találkozók közül Némann 
Dávid és Lovas Dániel mindhárom 
ellenfelénél jobbnak bizonyult. Héjj 
Marcell 2, Klucsár Balázs egy győzel-
met aratott. 

Nem sikerült ilyen jól a mieink egri 
vendégeskedése, miután a hazaiaktól 
sima, 10:4-es vereséget szenvedtek. 
Győztes mérkőzéseink közül Némann 
Dávid kettőt mondhat magáénak, míg 
Lovas Dániel és Héjj Marcell egy-egy 
találkozót nyert.

Vácott született váci lakosok: 
Jánoskó Attila és Szaniszló Marietta gyermeke: Laura, Oláh 
László és Berki Denissza gyermeke: Amira Bianka, Kóczé 
Zsolt és Szabó Dalma gyermeke: Zsombor, Molnár Attila és 
Eperjesi Ilona gyermeke: Riza, Króner Martin és Jakubecz 
Alexandra gyermeke: Mira, Vincze Norbert és Hosof  Zsu-
zsanna gyermeke: Norbert Szilárd, Hajdi Gergő és Bencze 
Annamária gyermeke: Hanna, Szabó Viktor és Kováts Ágnes 
gyermeke: Vilmos, Jávorcsik István és Dr. Barcza Dóra gyer-
meke: Ádám, Sebián Balázs és Cselovszki Nikolett gyermeke: 
Karina Zoé, Katona Roland és Csámpai Dominika gyerme-
ke: Zoé Ájlin, Sárközi Dániel Donát és Balázs Anett Krisztina 
gyermeke: Zalán Dominik, Varga Zoltán és Miklós Orsolya 
gyermeke: Lilla Róza.

Házasságot kötött váciak: 
Hugyecz Csaba és Vona Mercédesz Inez, Szlovik Tibor Fe-
renc és Bogáromi Mária, Együd Zoltán és Timkó Zsuzsanna, 
Balogh Péter Zoltán és Kanizsai Dóra, Kollár György Lajos 
és Tóth Marianna, Budai István és Varró Bettina, Oláh László 
és Berki Denissza, Szilágyi Gábor és Feyzioglu Deniz, Aczél 
Márk és Bíró Veronika Rebeka.

Elhunyt váciak: 
Az elmúlt hetekben 35 váci személy hunyt el városunkban.

A kegyeleti jogok figyelembevételével az elmúlt év márciusától csak azok-
nak az elhunytaknak az adatait közöljük, akiknél az elhunyt hozzá-
tartozója nyilatkozatával hozzájárult a nyilvánosságra hozatalhoz. A 
többi elhunyt esetében összesített statisztikai adat közlése lehetséges csak.

Október 16-án Zalaegerszegen ren-
dezték meg a Nyugat-Magyarország 
Szabadfogású Területi Diákolimpiát és 
Gyermek Gálát, amelyről a november 
elején megrendezésre kerülő országos 
döntőbe lehetett bejutni.

A Budapesti Honvéd váci fiókcsa-
patát, Vácot és iskoláit 14 diákolimpián 
szereplő és 4 gyermekkorú versenyző 
képviselte a megmérettetésen.

"A hosszúra nyúlt versenyen a délutáni 
helyosztókon, minden elvárásunkat felülmúl-
va, szinte minden sportolónk versenyben volt, 
amit mi sem bizonyít jobban, hogy 4 aranyat, 
3 ezüstöt, 4 bronzot, valamint hat ötödik he-
lyezést sikerült nyerniük. A sikeres verseny 

eredménye, hogy az országos döntőkre 9 ver-
senyzőnk jutott tovább és a gyermekkorúak 
eredményei is biztatóak a jövőre nézve" - nyi-
latkozta Mrena Gábor edző.

Az eredmények: 
Nyugat-Magyarország Bajnoka: Wei-
senfart László (Diák II. 69 kg), Mitrovic 
Ádám (Diák I. 58 kg), Rimóczi And-
rás (Diák I. +85 kg), Tarjáni Benedek 
(gyermek korcsoport).

Ezüstérmes: Homonnai Levente Örs 
(Diák II. 54 kg),  Ferencz Attila (gyer-
mek korcsoport), Csuka Hunor (gyer-
mek korcsoport).

Bronzérmes: Vass Albert (Diák I. 35 
kg), Király Csaba (Diák II. 35 kg), Pető 
Áron (Diák II. 58 kg), Király Szabolcs 
(gyermek korcsoport).

Ötödik helyen végeztek: Csuka Ken-
de (Diák I. 58 kg), Kovács Erik (Diák 
I. 85 kg), Herzog Benjámin (Diák II. 
29 kg), Erdős Olivér (Diák II. 38kg), 
Gyetven Csanád (Diák II. 35 kg), Mem-
hölczer Ádám (Diák II 46 kg). A hetedik 
helyen végzett: Ferencz László (Diák II 
58 kg).

Gratulálunk a versenyen résztvevők-
nek és a továbbjutóknak! (F. A.)

Éremeső a birkózó diákolimpián
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A Duna Dráva Cement Kft. (DDC) 
újra példát mutat; ezúttal a Váci Ce-
mentgyárban dolgozó munkavállalók 
fogtak össze, hogy közös erővel meg-
tisztítsák a Hermány dűlőt.

A vállalat által létrehozott ”DDC 
szuperhősök” program ezúttal azt a 
célt szolgálta, hogy a munkavállalók 
közös összefogás keretében meg-
tisztítsák a Váci Cementgyár mellett 
található Hermány dűlőt. Korábban 
egy állatmenhelyen betonozásban se-
gédkeztek már a DDC munkatársai a 

program keretében.
Az eseményt október 14-én rendez-

ték meg, amelyre közel 40 munkatárs 
csatlakozott a cementgyárból. A sze-
métszedési akció során összesen 12 m3 
hulladékot gyűjtöttek össze. Az akció-
nak köszönhetően a dűlőbe látogató-
kat remélhetőleg sokáig tiszta környe-
zet fogadja.

Az esemény sikeressége azt bizo-
nyítja, hogy a DDC minden munka-
vállalója számára fontos, hogy ne csak 
a gyáron belül, hanem azon kívül is 

Nem minden hős visel 
köpenyt!

példát mutassanak a településen élők 
számára. 

„Az ehhez hasonló programok amellett, 
hogy pozitívan hatnak a környezetre, csapat-
építőként is szolgálnak; a jó hangulat garan-
tált, az eseményt pedig mindig finom falatok-
kal zárjuk.” – nyilatkozta Guth Zoltán, 
a vállalat kommunikációs vezetője.

Így is lehet!
A DDC-nek nem ez az első ilyen 
kezdeményezése. A helyi közösségek 
támogatásának és egy tisztább, rende-
zettebb és élhetőbb környezet kialakí-
tásának érdekében hozták létre a DDC 
Zöld Város Programot, beépítve azt a 
további három pillérből álló társadalmi 
felelősségvállalási programjába.

A program keretében Vácott, a de-
ákvári KRESZ park területén meg-
található vízfogót tisztították meg a 
munkavállalók családtagjaikkal közö-
sen, illetve fákat és egyéb növényeket, 
például levendulákat is ültettek. 

A közelmúltban több százan gyűltek össze 
a Konstantin téren, hogy a pedagógusok 
mellett demonstráljanak. A pedagógusok 
világnapján váci diákok és tanáraik a szü-
lőkkel közösen tüntettek a tanárok méltat-
lan munkakörülményei, a magyar közokta-
tás válságos helyzete miatt. A Pedagógusok 
Szakszervezete és a Pedagógusok Demok-
ratikus Szakszervezete által meghirdetett 
országos egységes és általános pedagógusz-
sztrájk központja Budapest.

Élőlánccal, hídfoglalással és a hagyomá-
nyos kockás ing viselésével adják tudtul a 
résztvevők a véleményüket. Egyben szoli-
daritásukról biztosítják többek között a vé-
leményük hangoztatása miatt elbocsátott 
pedagógusokat.

Ennek a demonstráció sorozatnak volt 
része a váci esemény, amelyen több helyi 
iskola diákjai és tanárai dalokkal és csendes 
tüntetéssel csatlakoztak az országos tünte-
téshullámhoz.

Vácon is több százan 
tüntettek a pedagógusokért

Ne tegyenek salakot 
és hamut a kukába

A fűtési szezon indulásával sokan ve-
gyes tüzelésű kazánnal/kályhával fű-
tenek, melynek mellékterméke a sa-
lak és a hamu, mely nem kommunális 
hulladék. 

Tájékoztatjuk önöket, hogy a 
hamu, salak és kazánpor egyrészt a 
hulladékrakodó kollégák egészsé-
gére, másrészt a tehergépjárművek 
működőképességére is veszélyt je-
lent, tekintettel arra, hogy tűzveszé-
lyes és előidézheti a további hulladék 
begyulladását. Javasoljuk az ingatlan-
használóknak, hogy a hamut lehető-
ség szerint a telkükön hasznosítsák, 
mivel a kihűlt fahamu számos nyers-
anyagot tartalmaz, az akár a kom-
posztba is hasznosítható.

Kérjük ügyfeleinktől, a fent leírtak 
betartását. Amennyiben személyze-
tünk a gyűjtés során hamut észlel a ki-
helyezett hulladékgyűjtő edényzetben, 
társaságunk az ürítést megtagadhatja. 
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