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Tízmilliós induló kerettel „Váci Vál-
ságkezelő Csomagot” hozott létre a 
rezsinövekedés miatt legnehezebb hely-
zetbe kerülő váci lakosok számára szep-
temberi ülésén a képviselő-testület.

A nyári tanácskozási szünet és a szep-
tember 14-én megtartott rendkívüli ülés 
után szeptember 21-én tartotta meg 
soros tanácskozását Vác Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete.

Háromoldalú megállapodás jön lét-
re annak érdekében, hogy a Vám utcai 
óvodát bekapcsolják a távhőszolgálta-
tásba. Döntöttek arról, hogy megköthe-
tő az a szerződés, amely a kisfogyasztású 
önkormányzati intézmények gázbeszer-
zését segíti elő. Az első féléves gazdál-
kodásról szóló beszámoló – melyből 
kiderült, hogy a felújítási kiadásokra 
tervezett összeg már meghaladja az 
egymilliárd forintot – elfogadása után 
módosították a költségvetést. Ennek 
eredményeként 10 milliót biztosítottak 
a rezsinövekedés miatt nehéz helyzetbe 
kerülők megsegítésére. Lesz fedezet a 
Kölcsey utcai gyermekintézmény, a Si-
rály utcai óvoda és a Baba utcai bölcső-
de napelemes bővítésére, a Lehotka 
park és kerékpárút fejlesztésére.

A közbiztonsági koncepció elfogadá-

sán túl újabb mobilkamerák telepítésé-
nek helyét határozták meg Deákváron. 
A kavicsbánya kitermelésének bővítése 
miatt szükséges településterv módosí-
tás - az állatmenhely jelenlegi helyének 
megtartásával – a következő hónapok 
során lakossági fórummal is folytató-
dik. A Samsung szennyvizét fogadó új 
telephely megkapta a vízjogi létesíté-
si engedélyt, mely alapján a kivitelezés 
megkezdődött augusztusban. A testület 
most szűk többséggel elfogadta az ezzel 
kapcsolatos határozati javaslatokat.

Zsidel Szilvia jegyző kérte a váci pol-
gárokat, hogy minél többen éljenek a 
lehetőséggel és elektronikusan töltsék 
ki az október 1-jén induló népszámlálás 
kérdőívét.

Egyéni képviselői kezdeményezés-
re úgy döntöttek, hogy élnek a jogsza-
bályok által biztosított lehetőséggel és 
kezdeményezik az ingatlanokon belül 
kötelezően elhelyezendő gépkocsiszám 
megemelését.

Zárt ülésen több fellebbezés elbírálá-
sa mellett jóváhagyták a megyei kitünte-
tésre javasoltak névsorát is.

Az éves munkaterv szerint október 
19-én tartja legközelebbi tanácskozását 
a képviselő-testület.

Az önkormányzati intézmények téli 
gázszükségletének biztosítási formájá-
ról döntött szeptember 14-i rendkívüli 
ülésén a váci képviselő-testület. A ta-
nácskozáson a négy kormánypárti kép-
viselő kivételével teljes volt a létszám.

Határozni kellett arról, hogy a gáz-
mennyiség megvásárlására kiírt pályáza-
tot eredményesnek nyilvánítja-e az ön-
kormányzat. Egyetlen árajánlat érkezett 
– az eddigi ár 17-szeresére.

A több mint tíz önkormányzati in-
tézmény bruttó közel 735 milliós költ-

séggel való gázellátásához a testületnek 
fedezetet kellett volna vállalnia. Ösz-
szehasonlításul: a 2020-as bekerülési 
összeg nem érte el a 49 millió forintot 
sem.

Az egyhangú szavazással meghozott 
döntés értelmében Vác azzal a közbe-
szerzési lehetőséggel él, amely egy köz-
ponti rendszeren keresztül biztosíthatja 
a szükséges gázmennyiség megvásár-
lását. Ugyanakkor világossá vált, hogy 
állami kompenzáció nélkül a hatalmas 
költségnövekedés kigazdálkodhatatlan.

Szeptemberi 
szakbizottsági 

döntések
A nyári szünetet követően a soros testületi 
ülést megelőző héten tartottak ismét ülést 
az önkormányzati szakbizottságok. Az 
alábbiakban a saját hatáskörben meghozott 
döntések közül a legfontosabbakat foglaljuk 
össze.
Emberi Kapcsolatok Bizottsága (EKB)
Nyilvános ülésen bírálták el az egészségügyi 
primer pályázatokat. A rendelkezésre álló 
másfél millió forintos keretre több, mint 5 
milliós igény érkezett, végül három kérelme-
ző kap támogatást: Váci Derűs Gyermekkor 
Alapítvány – 300.000; Vác Város Környe-
zetvédelméért Alapítvány – 550.000; Terü-
leti összefogással a megelőzésért Alapítvány 
– 650.000 Ft. Egy másik határozat szerint az 
önkormányzat a Bursa Hungarica rendszer 
keretében idén is 45 felsőfokú tanulmányo-
kat folytató diák számára fog havi 5 ezer 
forintos támogatást nyújtani. A tanácskozás 
zárt részében más döntések mellett több 
piaci alapon bérbeadott lakás pályázati ered-
ményéről döntött a bizottság.

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság (PÜB)
Ezúttal a gazdasági társaságok két-két hónap 
munkájáról számoltak be, melyeket a bizott-
sági tagok elfogadtak. Szintén átruházott ha-
táskörben került megtárgyalásra havonta az 
önkormányzat likviditási helyzetéről szóló 
jelentés. A szeptember 6-i számlaegyenleg 
szerint közel 150 millió forintos folyószámla 
egyenleg mellett a városnak – az átgondolt 
és takarékos gazdálkodás eredményeként – 
1,1  milliárdos  lekötött  betétje  van a szám-
lavezető banknál.
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

(GVB)
A legszélesebb körű döntéseket meghozó 
grémium ezúttal is több, mint félszáz napi-
rendi pontot tárgyalt meg – két különböző 
időpontban, összesen több mint négyórás 
időtartamban. Ezek nagy része most is a 
különféle ingatlanokat érintő határozat volt. 
De sok építési szabályzatot, településrende-
zést vagy éppen a parkolást érintő előter-
jesztést is megvitattak.

Mint ismert, tavaly nyár óta mind a négy 
kormánypárti képviselő tagja egy-egy szak-
bizottságnak. Az üléseken az adott bizottság 
fideszes tagjai közül az EKB-n Mokánszky 
Zoltán a nyílt tanácskozási részen nem vett 
részt. A GVB-ülés mindkét napján távol 
maradt Pető Tibor, míg a PÜB keddi ülésé-
ről egyedül Manninger Péter hiányzott.

A bizottságok előterjesztéseiről és az át-
ruházott hatáskörben meghozott döntései-
ről részletek a vac.hu weboldal Önkormány-
zat – Bizottságok útvonalon találhatók.

A lakossági rezsinövekedést 
is enyhíti az önkormányzat

Nem fogadták el a 
tizenhétszeres árajánlatot
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Folyamatos a Szent István (Márvány) 
tér felújítása. Az első ütem munkálata-
inak új szakasza kezdődött a közelmúlt-
ban: a kivitelező már a burkoló lapokat 
helyezi el a térfelszínen.

Az eddigi bontási tevékenységet kö-
vetően a kivitelező megkezdte a tér bur-
kolatának lerakását. A tér északi részén 
a főút melletti területen kezdték meg 
ezt a munkafázist. A tervek szerint két 

színvilág jelenik majd meg: homokkő 
és szahara barna színű kövek kerülnek 
lerakásra mintegy 700 négyzetméteren.

A terület négy sarkán a mozgássérül-
tek számára rámpaszerű lejáratok lesz-
nek, és elkészült a vízelvezetést biztosí-
tó rész is. A tér egy részén zöld felületek 
is kialakításra kerülnek, melyek körvo-
nalai már most látszanak.

A közelmúltban a Virágos Vác mozga-
lom díjkiosztójának meghívottjaival telt 
meg a Városháza díszterme. Az egyre 
népszerűbb városszépítő mozgalom ju-
bileumi, 20. akciójában ezúttal több, mint 
100 díjazott vehette át az elismerést.
Matkovich Ilona megnyitó gondolatai-
nak középpontjában a köszönet szere-
pelt. A polgármester egyaránt megkö-

szönte a mozgalom elindítóinak, a két 
évtized alatti lelkes szervezőmunkát vég-
zőknek és a városunk szépítésében részt-
vevőknek azt az önzetlen tevékenységet, 
mellyel Vácot folyamatosan élhetőbbé, 
komfortosabbá teszik.

Dr. Beer Miklós nyugalmazott me-
gyéspüspök elmondta: mindig nagy 
örömmel vesz részt a várost virágosító 

A jubiláló Virágos Vácért 
díjátadója

polgárok jutalmazásán. Azok díjazásán, 
akiknek köszönhetően ma is nagyon ott-
honosnak érzi Vácot. Mint hangsúlyozta, 
maga is csatlakozik Ferenc pápához, aki 
határozottan kiáll a természet védelme 
érdekében.

Ezt követően került sorra a több ka-
tegóriában zajló verseny díjazottjainak 
jutalmazására. Ezúttal is külön elisme-
résben részesültek a családi házak, illetve 
az intézmények, cégek, társasházak dí-
szítésében szorgoskodók. Majd az új Vi-
rágos Vác – Virágos Ház táblák átadása 
következett, melyekkel immár 124 ilyen 
épület viselheti büszkén a megkülönböz-
tető jelzést.

A folytatásban a különböző fokozatú 
okleveleket vehették át a virágosításban 
végzett kitartó munkát végző váciak. 
Majd külön jutalmazásban részesültek 
azok, akik már a két évtized kezdetétől 
jelen vannak a virágosítási mozgalom-
ban.

A díjakat Matkovich Ilona polgár-
mester, dr. Beer Miklós nyugalmazott 
megyéspüspök, Kiss Zsolt és Inotay 
Gergely alpolgármester és Kasnya Sán-
dor szervező, a mozgalom ötletgazdája 
adta át.

A díjkiosztó ünnepségen közreműkö-
dött Szlávics Viktória, a Váci Bartók-Pi-
kéthy Zeneművészeti Szakgimnázium és 
Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulója. 

Már készül a Szent István 
tér burkolata
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Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázat
Vác Város Önkormányzat Emberi 
Kapcsolatok Bizottsága szeptemberi 
ülésén döntött arról, városunk csat-
lakozik a „BURSA HUNGARICA” 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázathoz.

A 2023-as évben a támogatottak 
létszámát a pályázat típusától függő-
en 45 főben, a havi támogatást sze-
mélyenként 5.000 Ft-ban állapította 
meg.

A két típusú pályázat részletei az 
önkormányzat honlapján olvashatók.

Szerdán több százan gyűltek össze a 
Konstantin téren, hogy a pedagógu-
sok mellett demonstráljanak. Az Ok-
tatás Világnapján váci diákok és taná-
raik a szülőkkel közösen tüntettek a 
tanárok méltatlan munkakörülményei, 
a magyar közoktatás válságos helyzete 

miatt. A Pedagógusok Szakszervezete 
és a Pedagógusok Demokratikus Szak-
szervezete által meghirdetett országos 
egységes és általános pedagógusz-
sztrájk központja Budapest.  Élőlánc-
cal, hídfoglalással és a hagyományos 
kockás ing viselésével adják tudtul a 

Vácon is több százan tüntettek 
a pedagógusokért

„Amíg párbeszéddel megoldható egy 
konfliktus, addig a város vezetői ezt 
az utat fogják választani” - mondta 
Matkovich Ilona polgármester a Baba 
utcai bölcsődében összehívott szak-
mai konzultáció után. Feszült helyzet 
alakult ugyanis ki a szülők és az intéz-
mény vezetői között.

Szeptember 27-én a Városháza 
tárgyalójában ültek egy asztalhoz a 
bölcsőde vezetői és a meghívott szak-
értők, akiktől elsősorban szakmai ta-
nácsot, jogi segítséget vártak a város 
szintén jelen lévő vezetői a Baba ut-
cában kialakult vitás kérdések feloldá-
sához.

Három szakértő tanácsadót dele-
gált a megbeszélésre a Magyar Bölcső-
dék Egyesülete: eljött Németh Mária 
főtitkár és elkísérte őt Göncziné Sár-
vári Gabriella módszertani bölcsőde-
vezető, valamint Zárai Dinka Gabri-
ella gyógypedagógus. Jelen volt még 
a helyi Bölcsődék és Fogyatékosok 
Intézményének vezetője, Sívóné Cseh 
Katalin és helyettese, Faludi Szil-
via, valamint a tagintézmény részéről 
Tenczel Ferencné, és természetesen a 

panaszos szülő.
A Gyermekvédelmi Törvény közös 

értelmezésével, illetve a törvényben 
nem szabályozott helyzetek kezelésé-
vel sikerült közelebb jutni a konflik-
tus feloldásához. A panaszos szülőt 
pedig tájékoztatták, hogy gyermeke 
továbbra is annak az intézménynek a 
gondozásában marad, amelyik a gyer-

Szakmai párbeszéd a 
gyermekek érdekében

mek számára a legmegfelelőbb ellátást 
és gondoskodást nyújtja.

A város vezetése hangsúlyozta: a 
jövőben is mindent elkövetnek annak 
érdekében, hogy a gyermekek számá-
ra nyugodt, otthonos, barátságos és 
biztonságos környezetet teremtsenek 
a fejlődéshez. 

Továbbá emlékeztettek arra: komoly 
anyagi ráfordítással újult meg most 
nyáron a Baba utcai részleg vizesb-
lokkja, illetve a Kölcsey úti intézmény 
teljes tetőszigetelése. Emellett nemrég 
egy új, korszerű konyhát is átadtak a 
bölcsőde számára a Vám utcában.

résztvevők a véleményüket. Egyben 
szolidaritásukról biztosítják többek 
között a véleményük hangoztatása 
miatt elbocsátott pedagógusokat.

Ennek a demonstráció sorozatnak 
volt része a váci esemény, amelyen 
több helyi iskola diákjai és tanárai 
dalokkal és csendes tüntetéssel csat-
lakoztak az országos tüntetéshullám-
hoz.
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Jut-e megyei 
támogatás Vácnak?
Tartalmas és hasznos megbeszélést 
folytatott a közelmúltban a váci Város-
házán Matkovich Ilona polgármester és 
Karácsony Ádám, Pest Megye Közgyű-
lésének alelnöke.

A polgármesteri meghívásra érkező 
vendéggel a városvezető a Vác Civil 
Támogatási Alapba kerülésről, az ön-
kormányzatot érintő rezsinövekedés-
ről, továbbá az új uniós pályázati ciklus 
városunkat érintő támogatási lehetősé-
geiről tárgyalt. De ezek mellett szóba 
kerültek a váci óvodákban az esőzés 
nyomán keletkező károk is.

A májusi megbeszélések után nemrég 
Matkovich Ilona polgármester a Vá-
rosházán ismét fogadta Rétvári Bence 
országgyűlési képviselőt, hogy a Vácot 
érintő kérdésekről egyeztessenek.

A másfél órás beszélgetés előkészí-
téseként a váci polgármester írásban 
jelezte azokat a témákat, melyekben 
sürgős előrelépésre van szükség a váci 
emberek érdekében.

Így az egyeztetésen szóba került a 
városüzemeltetés (intézményi működ-
tetés, közvilágítás, tömegközlekedés, 
gáz- és villamosenergia ellátás és költ-
ség) biztonságos és finanszírozható jö-
vője. A magas infláció és a rezsi miatti 
költségnövekedés kompenzációja kap-
csán a nehéz helyzetbe kerülő önkor-
mányzatok egyelőre nem kaptak ígére-
tet megnövekedett költségeik központi 
kompenzációjára.

Matkovich Ilona több helyi beru-
házással és ingatlannal kapcsolatban 
adott tájékoztatást, egyben kérte Vác 
országgyűlési képviselőjének fellépé-
sét. Ezek között szerepelt a Bauer utcai 
bölcsőde megnövekvő építési költsége, 
továbbá két, eddig városi kezelésben 
lévő patinás váci épület (Káptalan utca 
16. és Görög templom) érthetetlen in-
gyenes tulajdonba adása Váchoz nem 
kötődő szervezeteknek. Polgármeste-
rünk sürgette a belügyminisztériumi 
államtitkár közbenjárását a barokk fő-
teret elcsúfító pengefal rendbehozata-
lához is.

A mostani megbeszélésen tehát is-
mételten terítékre kerültek olyan ügyek, 
melyek a májusi egyeztetés során is, ám 
azóta nem történt előrehaladás megol-
dásukra.

Egyelőre nem ígérnek 
kompenzációt az 

önkormányzatoknak

Kész a tanulmány egy termálkútra
Elindult az a tervezési munka, mely-
nek célja: az uszodához lehetőleg mi-
nél közelebb olyan termállelőhely fel-
kutatása, melynek magas hőfokú vize 
ellátja a strand és uszoda szükségle-
tét, esetleg energiaforrásként további 
felhasználásra is alkalmas lehet.

Az új kút szükségességét az indo-
kolja, hogy a jelenlegi, 1968-ban fúrt 
kút állapota koránál és műszaki álla-
potánál fogva kritikus, szükségessé 
vált új, ideálisabb hőfokú és hozamú 
vízlelőhely feltárása. A váci strand és 
uszoda gazdaságos üzemeltetéséhez 
a jelenlegi kút, 28 fokos kitermelt víz 
hőfoka éppen hogy csak elégséges. 
Egy melegebb hőforrással a meden-
cék melegebb termálvízzel való fel-
töltése mellett megoldható lenne az 
uszoda jelentősen gazdaságosabb fű-
tése, illetve erről a vízről üzemelhet-
nének a mosdók, zuhanyzók.

A Váci Sport Kft. ügyvezetője, 

Gulyás Zoltán tájékoztatása szerint 
a napokban elkészült a “Vác vá-
ros termálvíz földtanából, leendő 
új kút/kutak termálvíz bázisáról” 
című tanulmány. Eszerint az uszo-
da előtt található területen 35-40 °C 
hőmérsékletű, a jelenlegi kúttal azo-
nos összetételű termálvíz nyerhető 
ki biztonságosan és megfelelő víz-
hozammal. Ezzel a fejlesztéssel már 
kiváltható lenne a több mint 50 éves 
kút és üzembiztossá tehető a városi 
strand és uszoda jövőbeli vízellátása.

Amennyiben a jelenlegi tanulmány 
pozitív elbírálást kap, megkezdődhet 
a megvalósításhoz szükséges munka 
pályáztatása, a szükséges engedélyek 
beszerzése és a kutak kiépítése. A 
tervezett beruházás a város életében 
is jelentős mérföldkő lenne, amely-
nek előnyeit a váci lakosság mellett a 
turizmus jelentős fejlődése is követ-
heti.

A váci barokk Városháza látványos 
felállványozása mellett immár egy 
helyszínre telepített daru segítségével 
folytatódik a műemlék épület egyes 
részeinek legszükségesebb felújítása.

Több évtizedes problémára jelent 
halaszthatatlanná vált megoldást a ko-
rábbi kormánydöntések okozta elvo-
nások és bevételkiesések után kapott 
200 milliós visszapótlásból elkészülő 
javítás. Mint azt a Műszaki Osztály-
tól megtudtuk, a patinás épület több 
része is erősen megrongálódott. A 
tetőszerkezet hosszú időn át fennálló 
beázások okozta komoly károsodása 
miatt főelemeket kell cserélni annak 
érdekében, hogy a tetőszerkezet meg-
felelően jó műszaki állapotba kerül-
jön, emellett teljes héjazatcsere szük-
séges, hogy a rendszeres beázások 
megszűnjenek.

A műszaki szükségesség miatt nem 
halasztható a barokk részek műem-
lékvédelmi szempontoknak megfelelő 
felújítása, illetve az újabb épületszár-
nyakon található kisebb lapostetős 
szakaszok és lemezfedések javítása. 
Sajnos, az előző években elmaradt 
karbantartási munkák miatt az épület 
több irodája már kisebb esőzések után 
is beázik, amely fontos dokumentu-
mok védelme mellett az ott dolgozók 
tevékenységét is ellehetetleníti.

Bár az időjárás az elmúlt időszak-
ban komolyan hátráltatta a munkát, 
a szakemberek remélik, hogy a felújí-
tások, javítások nyomán hamarosan 
megszűnnek az eddig tapasztalt állag-
romlások és a méltán világhírű barokk 
főterünk patinás épülete immár belső 
terében és szerkezetének minőségé-
ben is méltó dísze lesz városunknak.

Zajlik a városházi tető 
megmentése
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Szeptemberben kilencvenedik születés-
napja alkalmából köszöntötte otthonában 
Kiss Endrénét, Etelka nénit, valamint 
Hugyecz Józsefet Inotay Gergely alpol-
gármester és Hegyvári Ágnes, a polgár-
mesteri hivatal munkatársa, akik átadták a 
miniszterelnöki üdvözlő dokumentumot, 
illetve városunk díszoklevelét és ajándékát.

Etelka néni soproni születésű, de mivel 
már 64 éve városunkban él, vácinak vallja 
magát. Három és fél évtizedet dolgozott 
a vágóhídon adminisztrátorként, onnan 
ment nyugdíjba. Szeretett férjével 1954-
ben házasodott össze és élt boldog házas-
ságban annak 2005-ös haláláig. Négy test-
vére volt, sajnos egyikük sem él már. Mint 
ahogyan szomorúan említi, munkatársnői-
től is végső búcsút kellett már vennie. Há-
rom lánya van, hat unokája és hamarosan 

megszületik második dédunokája is.
Szerencsésnek vallja magát, sok dolog 

nagyon jól sikerült az életében. Ma is rend-
kívül aktív, például rövid távot még szíve-
sen tesz meg kerékpáron. Mint mondta, 
mind a mai napig állandóan tesz-vesz, 
így nem ér rá betegeskedni. Érdeklődik 
a közélet történései iránt, szívesen nézi a 
tévében a hírműsorokat. Gyakori vendég 
a váci, sződligeti és székesfehérvári rokon-
ságnál.

Józsi bácsi Nógrádban született, 
majd a Rozália nénivel 1952-ben kötött 
házassága után költözött Vácra. Felesé-
gével – annak haláláig – 56 évig élt bol-
dog házasságban. Két gyermekük szü-
letett, 3-3 unokája és dédunokája van. 
Lányával és unokájával él egy gondosan 
ápolt kertű deákvári házban. Szerszám-

készítő lakatosként kezdett dolgozni, de 
közel négy évtizedet a vasút szolgálatá-
ban töltött mozdonyvezetőként. Élén-
ken és szívesen mesél vasutas éveiről, 
leginkább az országot bejáró gőzösével 
töltött élményeiről.

Mint mondja, vasutas évei alatt nem 
tudott sokat pihenni, a szolgálat rendre 
munkába szólította. Ezt az odaadó, lel-
kiismeretes szolgálatot több elismeréssel 
jutalmazták: háromszor lett kiváló dolgo-
zó és miniszteri dicséretben is részesült. 
Néhány hete az egyik szakirányú vasutas 
szervezet életműdíjat adományozott ré-
szére.

Önkormányzatunk ezúton is még sok, 
családja körében egészségben és boldog-
ságban eltöltött esztendőt kíván Etelka 
néninek és Józsi bácsinak.

Tisztelettel köszöntjük a szépkorú 
Kiss Endrénét és Hugyecz Józsefet 

Az Idősek Világnapja alkalmából a Ma-
dách Imre Művelődési Központban egy 
kiállítással köszöntötték az ünnepelte-
ket, melyen Kiss Zsolt allpolgármester 
modott beszédet. A szépkorúak kö-
szöntésétből nyílt tárlatra sokan voltak 
kíváncsiak. 

A megnyitó után már a zenéé volt 
a főszerep, hiszen a táncdalfesztivál 
hangulata elevenedett meg. 

Az időseket 
köszöntötte 

a város
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Augusztus elején kapott levelet a pol-
gármester egy ügyvédi irodától, amely-
ben a Konstantinápolyi Egyetemes 
Patriarchátus Magyarországi Ortodox 
Exarchátus nevében, és nyilván meg-
bízásából segítő együttműködésben 
bízva kezdeményezi, hogy a város 
mondjon le a görög templomról, mint 
kiállító térről. Azzal érvel az ügyvéd, 
hogy a hosszú nevű egyház érzékeli az 
ortodoxia iránti a társadalomban egyre 

erősödő érdeklődést, és ennek kielégí-
tésére szeretné birtokba venni a Katona 
Lajos utca 6. szám alatt található orto-
dox templomot, amiről tudják, az állam 
tulajdonában áll, és a legrégebbi kiállító 
tér Vácott. Aztán ugrik egy nagyot a 
politikai térben a levél, mert arra utal, 
hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes, a levélben említett egyházi és 
hitéleti cél támogatását szakpolitikai ál-
lásfoglalásban megerősítette. 

Az oszmán-török hódoltság utáni évek-
ben, a 17-18. század fordulóján teleped-
tek meg városunkban a Balkánról érkező, 
ortodox vallású kereskedők. Vallásuk és 
közvetítő nyelvük, a görög teremtett egysé-
get közöttük, ennek alapján nevezték őket 
helyben görögöknek. Kereskedőtársulatuk 
a váci püspöktől 1749-ben nyert szabada-
lom alapján tevékenykedett. A 18. század 
végén II. József  rendelkezései szabadabb 
vallásgyakorlást tettek lehetővé, ekkorra a 
váci „görögök” közössége is megerősödött 
annyira, hogy önálló templom építésébe 
kezdtek. A korabeli szabályozás csak ka-
tolikus templomot engedett főutcára, térre 
nyitni, így a közösség egyik tehetős tagja, 
Naszto Mancsuka telkén, annak Duna 

felőli végén építkeztek. 
Húsz család összefogása teremtette meg 

a templom felépítésének anyagi hátterét. 
(Az egyik bőkezű támogatót, Bratovics 
Pétert később a templomban temették el, 
amiről ott emléktábla tanúskodik.). Egy 
típustervet vettek alapul, melyben a keleti 
rítust az egyszerűbb barokk templomok 
formavilága fogadja be. 1793-95 között 
folyt az építő munka, a templomot 1795. 
szeptember 30-án a budai görög ortodox 
püspök szentelte föl. 

Idővel az ortodox közösség részben 
elmagyarosodott, vallást váltott, vagy el-
vándorolt. 1850 után már csak néhány 
ortodox vallású család élt a városban, az 
önálló egyházközség megszűnt 1861-ben, 

Vác Esztergom fiókegyháza lett. A 20. 
század elejére a templom híveinek – fenn-
tartóinak – száma tovább csökkent, a 
hitélet az épületben a század első felében 
megszűnt. A Görög templomot a város 
felújította, és kiállítóhelyként a múzeum 
számára átadta. Az 1970-es évek köze-
pétől kiállító teremként működött 2011-
ig Pest megye, majd a következő évben az 
állam fenntartásában. 

Vác városa a szomszédos telken egy 
múzeumi tömb megvalósítását tervezi, 
melyben a „váci múmiák” néven közis-
mert 18. századi kriptaleletek is méltó 
elhelyezést nyernének. A Görög templom 
e tervekben kiváló többfunkciós közösségi 
térként csatlakozna ehhez. 

A K16 után vinnék a Görög 
templomot is

Az ügyvéd kéri, hogy a város támo-
gassa a vagyonátruházást, és egyben 
megígéri, hogy nem zárkóznak el az 
időszaki kiállítások megrendezésében 
az együttműködéstől. Miután még az a 
seb sem gyógyult be, amit a váci K16 
Kortárs Galéria ügye ütött a város ter-
vein, elkezdtek aggódni a város vezetői. 
A K16-tal az történt, hogy annak ellené-
re döntött a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelő a tulajdonukban levő épületnek 
a Rétvári Bencéhez közeli, de amúgy 
zebegényi székhelyű alapítványnak való 
ingyenes tulajdonba adásról, hogy előt-
te évekig folyt az egyeztetés arról, hogy 
a város kapja meg a kiállító teret. E két 
épület közel fél milliárd forintot ér. 

Matkovich Ilona polgármester az 
ügyek kapcsán egyeztetést kezdemé-
nyezett a helyi pártok és civil szerve-
zetek képviselőivel, támogassák azt, 
hogy ezek az ingatlanok maradjanak a 
város használatban. A megbeszélésen 
jelen voltak a Demokratikus Koalíció, 
a Jobbik, a Momentum, az MSZP, a 
SZAVAD Egyesület, a Váci Múzeum 
Egyesület képviselői. Nem fogadta el 
a meghívást a Fidesz és a KDNP helyi 
szervezete, de részt vett a megbeszé-
lésen a váci KDNP örökös elnöke, dr. 
Áfra Tamás. A polgármester azért hív-
ta össze a megbeszélést, mert szeretné, 
ha a parlamenti pártok foglalkoznának 
ezzel a két témával, hiszen innentől 
kezdve Vác város lakói elesnek a lehe-
tőségtől, hogy ezt a két épületet szaba-
don használják. A résztvevők támogat-
ták a kezdeményezést, hogy lépjen a 
város a két ingatlan ügyében, keressék 
meg az illetékes fórumokat, ahol talán 
még meg lehet akasztani a folyamatot, 
amellyel a város biztosan rosszabbul 
járna, és a legjobb esetben is csak néhá-
nyan járnának jól… 

-vicsek-
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Vagy el sem olvasta a Közbeszerzési 
Hatóság határozatát, vagy szövegértési 
gondjai lehetnek a váci Fidelitas vezető-
jének. (Esetleg belső személyi ellentétek 
húzódnak az eset mögött?) Bejelentése 
szerint ugyanis olyan, korrupciósnak és 
hűtlen kezelésnek mondott ügyekben for-
dult a rendőrséghez a korábban már több 
politikai öngólt vétő fiatalember, melyek 

döntő része (a Közbeszerzési Hatóság 
által említett 11 esetből 9-ben) egyértel-
műen a korábbi FIDESZ-KDNP város-
vezetés hibája. (A maradék két ügyet is 
ők indították el, de azok intézése átnyúlt 
a mai önkormányzat idejére.)

Idén augusztus 26-án kelt az a határo-
zat, amelyben a Közbeszerzési Hatóság 
Vác Város Önkormányzatának Gazdasá-

A fideszes váci vezetés 
törvénytelen gyakorlatát támadta 

meg a Fidelitas helyi elnöke

Október első napjaiban a hagyományok 
szerint Budapesten, a Hősök terén ke-
rült megrendezésre a magyar tradíciók-
ra épülő lovasverseny, a Nemzeti Vágta. 
Az esemény Kishuszár Vágtáján indult 
városunkat képviselve Cziráky Zsom-
bor is.

A váci születésű 15 esztendős fiatal-
ember már az elmúlt években – Kisné-
medit, majd Püspökhatvant képviselve 
– is résztvevője volt a versenynek. Ta-
valy Szeder nevű sportpónijával a 11. 
legjobb időt érte el.

Idén már városunk képviseletében 
állt rajthoz, növelve ezzel Vác imázsát 
és turisztikai jóhírét. Városunk az 5 éves 
kora óta szenvedélyes lovas, Zsombor 
révén először vett részt azon a Nemzeti 
Vágtán, amelyen évente mintegy 100 te-
lepülés lovasa képviselteti magát.

Cziráky Zsombor a 27 indulót szám-
láló Kishuszár Vágta előfutamai közül a 
sajátját megnyerte, így résztvevője volt a 
vasárnap délutánra tervezett döntőnek, 
melyen az előkelő harmadik helyen ért 
célba. 

Váci lovas siker a Nemzeti Vágtán

gi Hivatalát (GH) a 2019 és 2022 közötti 
időszakra kiterjedő vizsgálat megállapítá-
sai alapján 1,6 millió forintra bírságolta. 
A Fidelitas helyi elnöke ez alapján tett 
feljelentést a Váci Rendőrkapitányságon. 
Mivel a hatóság nem vizsgálta a korábbi 
időszakot, nem is tárta fel, hogy a szóban 
forgó beszerzésre a GH 2008. óta nem 
írt ki közbeszerzési pályázatot. A vizsgá-
latban most kifogásolt 11 tételből 9 eset 
az előző, Fördős Attila vezette önkor-
mányzathoz, illetve az általuk megbízott 
GH-vezetéshez – a helyi KDNP-elithez 
tartozó Szentiványi Erikához és Kriksz 
Istvánhoz – köthetőek. Ezek a zömében 
határozatlan idejű szerződések alapvetően 
határozták meg a korábbi évek s még nap-
jaink beszerzési gyakorlatát.

Változtatás ezen a területen is akkor 
indult meg, amikor 2021. januárjában új 
vezetője lett a GH-nak. Belencsák Ágnes 
elkészítette a 2021-es közbeszerzési ter-
vet, és az már tartalmazta az élelmiszer 
beszerzésre vonatkozó kötelezettséget is. 
A szabályoknak megfelelően az idei évre 
már megtörtént a közbeszerzési kiírás.

Az átállás azonban sajnos több időt igé-
nyelt, mert 13 éve nem volt érvényes köz-
beszerzés a kötött szerződések mögött, 
ráadásul a pandémia miatt az étkezésért 
fizetendő rögzített árak mellett jócskán 
megemelkedtek az alapanyagárak minde-
nütt. Az iskolák és kollégiumok részleges 
bezárása miatt pedig 2021. májusáig kér-
déses volt az étkeztetésben résztvevők lét-
száma, hiszen 2020-ban, a pandémia első 
hullámában a korábbi mintegy 4000 adag 
helyett a konyháinkon 150-200 adagra 
csökkent a napi feladat. A 2021-ben kö-
tött két kifogásolt szerződés kifejezetten 
kis értékre, a közbeszerzési kötelezettség 
határát el sem érő összegre történt.

Összességében elmondható, hogy a 
Fidelitas-elnök gyakorlatilag az előző, 
FIDESZ-KDNP vezette városvezetést, 
és az általuk megbízott korábbi hivatal-
vezetőt, Szentiványi Erikát és helyettesét, 
Kriksz Istvánt jelentette fel azon elhibá-
zott gyakorlatért, amely során 10 éven ke-
resztül nem a Közbeszerzési Törvénynek 
megfelelően zajlott Vácon a nyersanya-
gok beszerzése.

A rendőrségi nyomozás során bizo-
nyára lesz hivatalos dokumentum arról, 
hogy milyen hanyag és törvénytelen mó-
don vezette a várost a maga idejében a 
FIDESZ-KDNP. Azonban sajnos a bün-
tetést a mindenkori önkormányzatnak, 
jelesül a 2019-ben megválasztott új vá-
rosvezetésnek és Gazdasági Hivatalának 
kell kifizetnie – a váci emberek pénzéből, 
mely összeget sok minden hasznosabb 
dologra lehetne fordítani, főleg a bekö-
vetkezett, kormánydöntések okozta rezsi-
válság idején.
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Vác Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a városban tartósan végzett 
kiemelkedő sporttevékenység elismeré-
sére „Vác Város Sportjáért” kitüntető 
címet alapított.

Vác Város Sportjáért” kitüntető cím
(1) A kitüntetés olyan személyeknek, 

csapatoknak adományozható, akik az 
utánpótlás nevelésben, a sportolók ver-
senyre történő felkészítésében, a spor-
tolás megszerettetésében kiemelkedő és 
példamutató munkát végeznek, illetve 
Vácon élő és váci sportegyesületben 
sportolók részére, közoktatási intéz-
ményben tevékenykedő edzőknek és 
sportszakembereknek.

(2) Vác Város Sportjáért kitüntetés 
azon személyeknek, csapatoknak adomá-
nyozható:

a) akik Vác városában a testnevelés és 
sport területén kiváló munkájukkal kima-
gasló eredményeket értek el.

b) a város jó hírnevét emelő országos, 
európai, világ- és olimpiai versenyeken 
I-III. helyezést elért sportolók és felké-
szítésükben közreműködő sportszakem-
berek elismeréséért.

c) akik a városban a testnevelés és a 
sport érdekében a testnevelés és sport 
népszerűsítésével, a lakosság fizikai és 
erkölcsi állapotának fejlesztéséért, az ifjú-
ság testedzésének és a diáksportnak az 
eredményességéért, fejlesztéséért hosszú 
időn keresztül eredményes tevékenységet 
végeztek.

d) akik a testneveléssel és a sporttal 
foglalkozó társadalmi szervezetekben, 
egyesületekben hosszú időn át példamu-
tatóan eredményes és kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtottak.

A Vác Város Sportjáért kitüntetés ado-
mányozását írott formában - a 19. § (2) 
pontjában felsoroltak figyelembevételé-
vel Vác Város polgára kezdeményezheti.

A kitüntetés adományozója Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete.

A kitüntetés részeként díszoklevél dí-
szmappában, és bronz plakett díszdoboz-

ban kerül átadásra.
A javaslatokat minden év október 30-

ig lehet benyújtani az Emberi Kapcsola-
tok Bizottsága elnökének címezve.

Személyesen: a javaslatok a Polgár-
mesteri Kabinet 108-as irodájában ad-
hatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. 
szám alatt.

E-mail-es formátumban pedig: szer-
veztitkar@varoshaza.vac.hu címre küld-
hetők be.

A kitüntető címet decemberben adja 
át a polgármester.

Sportkitüntetésre várják a javaslatokat

Óriási sikert arattak a 
Parlandosok Donaueschingenben

Donaueschingenbe, Vác német test-
vérvárosába látogatott Matkovich 
Ilona polgármester és Inotay Gergely 
alpolgármester. A városvezető ebben 
a tisztségében először tett látogatást 
a településen, ahol kollégájával, Erik 
Pauly-val folytatott egyeztetést a to-
vábbi kulturális együttműködésről. A 
két város jövőre ünnepli kapcsolatuk 
30. évfordulóját.

A városvezetők mellett a fesztivá-
lon vendégszerepelt a tíz éves Parlan-
do Színház és Kulturális Egyesület is, 
Dónusz Katalin vezetésével. Pénteken 
nagyszabású koncertet adtak a városi 
kultúrcsarnokban, míg szombaton a 
fesztiválon négy alkalommal szóra-
koztatták a közösnéget. 

Mindkét alkalommal óriási sikert 
arattak. Pénteken a közönség felállva 
tapsolta őket, szombaton pedig a szín-
pad előtti tér megtelt a koncertjeikre. 
Olyannyira nagy volt a sikerük, 
hogy már a jövő évi rendezvényre is 
meghívták őket.
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A szebb időket megélt váci futball törté-
netébe gyásznapként vonul be az a nap, 
amikor Petőék bejelentették, hogy a Vác 
FC anyagi nehézségek miatt nem indul 
semmilyen bajnokságban. A játékosokat 
elküldték, helyettük az U19-esekből fel-
álló VVLSE indulhatott a Pest megyei 
I osztályban. Az átvételkor megfogal-
mazott ígéretekből semmi nem teljesült, 
a pár éve még stabil NB II-es csapatot 
három év alatt sikerült szétverni. Annak 
ellenére, hogy csak az önkormányzat 
több, mint negyedmilliárd forintot adott 
Petőéknek. Mindezt akkor, amikor al-
polgármesterként is tagja volt a döntést 
meghozó képviselő-testületnek. Ezzel az 
összeggel a mai napig nem tudott elszá-
molni a politikus.

Pedig Vác vezetése az utolsó pillana-
tig nyitott volt a megegyezésre. Ám az 
egyesület korábbi vezetője nem tudott 
elszámolni a támogatással, a 253 millió 
forintból még az állítása szerint meglevő 
összeget sem utalta vissza az önkormány-
zat számára, hogy egy új megállapodás 
születhessen. A helyi futball szempontjá-
ból tragikus kimenetelt előrevetítették a 
sorra felbukkanó pénzügyi visszásságok 

a csapat körül, mígnem kénytelenek vol-
tak bejelenteni, hogy az egykori magyar 
bajnokcsapat nem indul el a 2022-2023-
as idényben.

A gyerekek szülei állták volna 
a profik játékát

A helyzet miatt július elejére össze-
hívott lakossági fórumon az egyesület 
akkori vezetője nem reagált érdemben 
a helyszínen levő szurkolók azon állítá-
saira, hogy „szétloptátok a klubot” vagy 
„mennyi pénzt kellene még adni, hogy 
elég legyen neked”. A VVLSE akkor 

még mindig megingathatatlannak tűnő 
elnöke a Bánkkal indult volna közösen 
az NB III-ban, a stadionbérletet pedig a 
VVLSE-be járó váci gyerekek szülei ál-
tal fizetett tagdíjból finanszírozták volna 
részlegesen. Azt is elismerte, hogy a tag-
ság megkérdezése nélkül vették át 2019-
ben a Vác FC-t.

A VVLSE-tagoknak a Vác FC szét-
verése, a bánki csapat tervezett megfi-
nanszírozása és a sorozatos pénzügyi 
visszásságok után sikerült elérni, hogy a 
fideszes elnök távozzon a VVLSE éléről, 
noha az egyesület vezetősége több for-
rásunk szerint is úgy állt össze, hogy ab-
ban döntően a Petőhöz köthető embe-
rek foglalnak helyet. A VVLSE vezetését 
Ónodi-Szabó Ádám vette át, aki a Vác 
és Környéke helyi hírportál cikke alapján 
szintén kormányközelinek mondható. 
Elnöki nyilatkozatában azt írja:

„Egy vagyonkezelői csoporttal közösen dol-
gozva az egyesületet egy professzionálisan mű-
ködő szervezeti formába kell átvezetnem, hogy 
3-5 év múlva ismét az NB II élbolyához tar-
tozzon a csapat.”

Azt minden bizonnyal csak hónapok 
alatt tudja majd felmérni az új elnök, 
hogy a Pető-korszak milyen károkat oko-
zott a váci futballnak. Azonban úgy néz 
ki, minden focis botrányt túlél az egyko-
ri vezető: az elnökváltással egyidőben a 
klub titkárának nevezték ki… 

Eszes Ádám

Pártpolitika, bűncselekménygyanús 
ügyek szakmai munka helyett

Leradírozták a váci focit az országos térképről

Szeptember 7-én lemondott a Vác Vá-
ros Labdarúgó Sport Egyesület elnöki 
tisztségéről Pető Tibor, aki 9 évig töl-
tötte be ezt a tisztet. Az egyesület élére 
Ónodi-Szabó Ádám került, akit többek 
között terveiről kérdeztünk.

- Ön szerint kik voltak a váci labdarú-
gómúlt legnagyobb egyéniségei?

 - Személyes kedvenceim Nyilas Elek 
és Hajdú Attila voltak, akik később a 
Ferencvárosban teljesedtek ki, de ki-
emelném még Nagy Tibort, Koszta Já-
nost és Füle Antalt is, valamint az egész 
egykori bajnokcsapatot és a szakmai 
stábjukat is

- Melyek azok a teendői, amiket a legsür-
gősebben meg kell oldania? 

- Jelen pillanatban a klub valós hely-
zetének felmérése zajlik, ez a legfonto-
sabb feladat a napi problémák intézése 
mellett. 

- Milyennek látja az egyesület anyagi hely-
zetét, mennyi tőkét tud Vácra hozni a fejlődés 
érdekében? Ön szerint mikor és milyen meg-
oldása lesz a váci közpénzből százmilliókba 

kerülő, de megvalósulatlan fociakadémia ala-
pításnak és stadionrekonstrukciónak?

– A két kérdést összevontan vála-
szolom meg. Az egyesület egyben 100 
%-os tulajdonosa a Vác Futball FC 
Kft-nek, így a múlt, jelen és jövőbeli 
anyagi helyzet szorosan összefügg a két 
szervezet együttműködése során kelet-
kezett gazdasági eseményektől, szer-

"Az egyesület jelenleg méltatlan 
körülmények között működik"

ződés kötelmektől, ezek teljesítésétől, 
nem teljesítésétől, mindezek jogszerű-
ségét vagy jogellenességét megállapító 
vizsgálattól. 

- Lát-e a klubnál olyan személy(eke)t, 
aki(k) felelőssé tehetők a TAO-források ered-
ménytelensége miatt? 

– Pletykákra alapuló döntést nem 
illik hozni. Személyiségi jogai minden-
kinek vannak és abban senkit nem illik 
megsérteni. A felelősség megállapítása 
hatósági jogkör. 

- Kérem, vázolja, milyennek képzeli el a 
váci futball következő jellemzőit 3 év múlva?

-  Infrastrukturális helyzet: ez a 123 
éves egyesület jelenleg méltatlan körül-
mények között működik, a cél, hogy 
törvényes keretek között ezen mihama-
rabb változtassunk. 

A váci utánpótlásképzés helye a ma-
gyar labdarúgásban: A klub utánpótlá-
sát a hazai elit utánpótlás színvonalára 
kell felhoznunk addigra.  

A klub első csapatának helye a bajno-
ki ranglétrán: ez nagyban függ a jelenle-
gi játékosállomány odaadásától, a klub 
helyzetének tisztázását követően tűzhe-
tünk ki olyan reális célokat, amelyek az 
NB II-be való feljutást jelenthetik.
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Előző lapszámunkban megírtuk, milyen 
módon indulhatott a negyedik vonalnak 
számító megyei I. osztályban a megszűnt 
Vác FC helyett pályára lépő Vác VLSE. 
Azóta az elnöki poszton is változás történt 
– majd újabb (egyelőre a nyilvánosság szá-
mára ismeretlen) problémák merültek fel.

A csapat szereplése lehangoló, ugyanis 
egy osztállyal lejjebb is a kiesés ellen kell 
harcolnia. A nyitány hazai pofonját (VV-
LSE – Vecsés 0-7) követően elhalasztották 
az első idegenbeli bajnokit, ám a következő 
hazai meccsén is alulmaradtak Szalai Attila 
vezetőedző tanítványai (VVVLSE – Buda-
kalász 1-2). A halvány játékerőt képviselő 
Felsőpakony pályáján sikerült kétgólos si-
kerrel megszerezni az első győzelmet. Ám 
pár napra rá jött az újabb hidegzuhany: az 
egy osztállyal lejjebb szereplő helyi rivális a 
kupasorozattól is elbúcsúztatta a csapatot 
(Vác-Deákvár – VVLSE 3-2).

Lelátói tragédia (egy idős szurkoló lett 
rosszul a Biatorbágy elleni találkozó há-
romnegyedénél és sajnos nem tudták meg-
menteni az életét) vetett véget az újabb 
hazai bajnokinak, melyet aztán a pályán 
kialakult 1-1-es eredménnyel igazolt a szö-
vetség. Majd két súlyos idegenbeli vereség 
következett: Dunakeszin és Dunaharasz-
tiban (a pótolt meccsen) egyaránt 4-0-ra 
kaptak ki a mieink. 

A gyenge szereplés miatt a klub közle-
ménye szerint változás történt a szakmai 
stábban: Nagy Tibor váltja Szalai Attilát. 
Továbbá az NB III-as bajnokságból visz-
szalépett Balassagyarmattól féltucat játé-
kos került (volna?) Vácra. Ám az október 
1-i hazai bajnokit elhalasztották. Az indok 
a pálya állapota. Annak a pályának, amelyet 
sokmilliós TAO-forrásból teljesen felújí-
tottak és alácsöveztek… A valódi okok 
lapzártánkig nem kerültek nyilvánosságra. 
Úgy tudni, a napokban rendkívüli közgyű-
lés következik, ahol a helyzetértékelésen túl 
az alapszabály módosítása is napirenden 
lesz. 

A bajnoki rajton a Siófok ellen aratott 
hazai győzelem (26-22) után kétszer 
is idegenben, újonc ellen zsebelte be 
a pontokat élvonalbeli női kézilabda 
együttesünk. 

A Viharsarokban annak ellené-
re nyert fölényes magabiztossággal 

együttesünk (Békéscsaba – Prakti-
ker-Vác 20-28), hogy két hullámvölgy 
is akadt a mieink játékában. Legered-
ményesebb góldobónk az NB I előző 
sorozatának gólkirálynője, Kuczora 
Csenge (Fehér Viktor fotóján) volt a 
maga 10 találatával. 

A fiatal akadémistákat felsorakoz-
tató NEKA elleni balatonboglári 
60 perc sokáig még simábbnak tűnt 
Herbert Gábor vezetőedző tanítvá-
nyainak, mivel a meccs kétharmadá-
nál már 10 gólos előnyben voltak. 
Ám a hátralévő időben túlságosan 
megnyugodtak a váciak, így ismét 
Kuczora Csenge fontos góljaira volt 
szükség a 30-28-as váci győzelemhez.

Megkezdődött a bajnokság mindkét szakág 
NB II-es pontvadászatában. 

Csapataink eddigi eredményei, nők:
Praktiker-Vác U22 – Dorog 27-26
Dunakeszi – Praktiker-Vác 19-40

BVSC-Zugló – Praktiker-Vác U22 36-38
férfiak:

FTC – Váci FKA 34-26
Váci FKA – Füzesabony 26-28

Váci FKA – Honvéd 29-29
Rákosmente – Váci FKA 24-22

Sellyei Csanád 
világbajnoki 
helyezései

Portugália adott otthont a felnőtt és 
utánpótlás korosztályú kajak-kenusok 
maratoni világbajnokságának. A Váci 
Kajak-Kenu ifjú tehetsége, Sellyei Csa-
nád két versenyszámban is rajthoz állt. 
Az U23-asok között újoncként, a 33 in-
dulót számláló kajak egyes mezőnyében 
alig 3 másodperccel lemaradva a bron-
zérmestől, a 4. helyen ért célba. A fel-
nőtt kajak kettesek viadalán az MTK-s 
Kulifai Tamással párban szerepelt a váci 
fiú. A duó a 13. helyen végzett. 

Felemás rajt a 
pólóbajnokságban

Dupla fordulóval kezdődött meg a férfi 
harmadosztályú vízilabda pontvadászat 
alapszakasza. A váciak egy-egy győ-
zelemmel és vereséggel jutottak túl a 
rajton. A mieink a Polo Academy ellen 
végig nagy fölényben voltak és 19-8-
ra nyertek. A folytatás már nem sike-
rült csapatunknak: a miskolci Aquatics 
együttesétől 15-10-es vereséget szen-
vedtek. 

Ács Kristóf  a 
16. helyen zárt a 

világbajnokságon
Csehországban rendezték meg a felnőtt 
evezősök világbajnokságát, ahol egy 
váci klubban sportoló állt rajthoz. A 
férfi normálsúlyú kétpárevezősök viada-
lán a Vác Városi Evezős Club verseny-
zője, Ács Kristóf  egykori klubtársával, a 
ma már az MTK-ban versenyző Bácskai 
Mátéval ült egy hajóban. A mieink az 
előfutamok eredményei alapján a 13-18. 
helyért vívott C-döntőben indulhattak, 
ahol a 4. helyen zártak. Ezzel összesítés-
ben a 16. helyen fejezték be a versenyt.

Mint beszámoltunk róla, a Váci Re-
ménység (VRE) férfi asztalitenisz 
együttese a 2022/2023-as bajnokság-
ban a második vonalnak számító NB 
I-es pontvadászat Kelet csoportjában 
szerepel. A váciak az első fordulóban a 

Szerva ASE gárdáját fogadták és súlyos, 
13:1-es vereséget szenvedtek. A folyta-
tás már sokkal jobban sikerült, hiszen 
a megyei rivális ceglédiek otthonában a 
VRE fölényes, 11:3-as győzelmet köny-
velhetett el.

Nagy Tibor ismét a 
váciak kispadján (?)

Három fordulót vett hibátlanul 
a Praktiker-Vác

Vendégként jobban ment pingpongosainknak
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Volt egyszer egy váci…
 Pokol csárda

Nehéz röviden megfogalmazni mit jelentett a 
váciaknak a másfél évtizede eltűnt Pokol csár-
da. Egy többszáz éves ingatlan esetén a száraz 
jellemzők összefoglalása is nehéz, de itt ennél 
többről, egy intézményről kell szólni. 

A csárda eredendően a külterületen, utak 
mentén, vámok, révek mellett épült kocsma, fo-
gadó. Fedél, táplálék, biztonság az úton lévőnek. 
Általában a terület birtokosai építették és bérlők 
üzemeltették az adott vidék népi építkezését 
tükröző épületeket. Levéltárunk őriz egy 1745-
ös szerződést, miszerint Zichy Miklós gróf  
„220 Rhenesi Foréntokért adta bérbe Vácz városának 
a Tóttfalusi Határban lévő P. Vácz várossának ellené-
ben Dunán Túli situált vendégfogadóját”. Az ugyan-
csak a Zichy uradalomhoz tartozó Szigetmo-
nostor kapcsán Gy. Balogh Ágnes ír arról, miként 
szerezte meg 1766-ban a bécsi kamara a Zichy 
birtokot. A kincstár tulajdonába került uradalmi 
épületeket Hamon J. Mihály budai és Gföller Jakab 
gödöllői kőművesek mérték fel 1774-ben. Álta-
luk, és minden bizonnyal ekkor készültek a váci 
révkocsma dátum nélküli ábrázolásai is (MNL.
OL.T1. No222/1 és 2). Alaprajz és keresztmet-
szet az egyik mester rajzán, homlokzati ábra 
a másikén. A rajzok és megjegyzések alapján 
u alakú, jó állapotú épület, 17 öl hosszú és 14 
öl széles bekerített kerttel. Bejárata a Dunával 
párhuzamos főhomlokzat tengelyében, onnan 
jobbra nyílt a kocsma, balra a konyha és a foga-
dós lakrésze. Látható még vendégszoba, spejz, 
az udvar végében „reterád”, vagyis wc. A kül-
ső kapun elérhető kerített udvart közrefogta a 
12 lovat befogadó istálló és a kocsiszín, s a szín 
alatt nyílt az 50 akó borhoz alkalmas pince.

A hely megnevezése révi korcsma, túlsó 
kocsma, váci csárda a 19. század végéig. Tra-
gor Ignác szerint a váci fiatalság látványos Du-

na-ünnepet rendezett az 1880-as évek elején, 
esti előadással a vízen, Bukitól lefelé. A csárdát 
görögtűzzel világították ki, mert az volt a pokol 
díszlete, s ez a Varázséji Gusztáv által kiosztott 
név maradt rajta. Csárda, csárda, Pokol csárda! 
Ki keresztelt ily furcsára? - kérdi Szepessy Lász-
ló verse, amit Wolkóber János meg is zenésített. 
Egy biztos, Tótfalu 1885-ös térképén (MNL.
OL.S79-No.1792/1) már ez a név szerepel. E 
térkép a csárda mögött faiskolát jelez, s az „er-
dőcske”, majd az itt kialakuló funkciók emelték a 
vendéglátóhely népszerűségét. 

A 19. század végén Éles Gusztáv ügyvéd a 
tulajdonos, aki jelentős befektetéssel mulató-
hellyé alakította a csárdát. Ő kezdeményezte 
1893-ban a várossal való rendszeres összeköt-
tetést, ennek eredményeként állt forgalomba 
a Fürge nevű csavargőzös. Örökösei aztán 
1902-ben eladták a helyet s a hozzá tartozó 
20 hold területet Vác városának. A következő 
év átalakításai nyomán létesült a csárda előtt 
a kőfallal ellátott magas terasz, az épület déli 
oldalán táncterem, mellette két fedett kuglipá-

lya, a parton díszes kilátó pavilon, hátrébb két 
teniszpálya. Fürdőzésre alkalmas partszakaszt 
1922-ben alakítottak ki, s a komplexum vál-
tozó bérlőkkel pensió és weekend telep néven 
virágzott évtizedekig. Hétvégente 4-5000 em-
ber kereste fel, népünnepély, sportbemutató, 
társasebéd, kerékpárverseny, evezős- lovas- és 
túramotoros találkozó, filmforgatás egyaránt jó 
helyszínt talált itt. A pezsgő életet erősítette a 
Váci Sportegyesület kérésére kijelölt labdarú-
gópálya, amihez 1938-ban lelátót építettek, és 
egészen 1967-ig használták. Kompon jártak 
meccsre a váciak, a jegyár az átkelés díját is fe-
dezte. A pálya helyet biztosított még az Arany-
csapat edzéseinek, majd a városi stadion felava-
tása után agárversenyeket fogadott. Sokaknak 
vannak szép emlékei az 1978-ban megnyitott 
úttörőtáborból is. 

Egy 1947-es újságcikk utal az „elpusztult 
Pokol csárda” újjáépítésére, eszerint a háború 
idején nem maradt sértetlen. Utolsó bérlője 
1956-tól Kalencsik Béla volt, aki fél évszázadra 
meghatározta életét. A csárda az 1960-as évek 
felújításai után 800 főt tudott egyszerre leültet-
ni, ebből 300-at fedett helyen. Látogatta piarista 
öregdiák professzor és lakótelepi gyári munkás 
családja, kedvelte az Operaház társulata és az 
Újpesti Dózsa focicsapata egyaránt. Remek 
szakácsok és pompás cigányzenészek gondos-
kodtak a vendég elégedettségéről. 1968-ban 
nagy tervek készültek a további bővítésre, de 
az már nem valósult meg. A 20. század utol-
só évtizedeiben egyre meghatározóbbá vált a 
turizmus kiszolgálása, az IBUSZ félnapos bel-
földi szervezései mellett szaporodtak a külföldi 
csoportok. A csárda egyre kevésbé alapozott 
a váci közönségre, a strand a folyón történt 
beavatkozások miatt eliszaposodott, a komp 
is megdrágult. A hely nem sokkal a rendszer-
váltás után magánkézbe került, és a – főként 
német – turistacsoportokhoz igazodva egyre 
inkább „magyarosch” étel- és programkíná-
lat, szezonális működés jellemezte. 1998-ban 
még emiatt méltatlankodva cikkeznek róla, de 
a 2002-es árvízi tudósító szerint ott „már régen 
kihunyt a konyha tüze”. Valamikor az ezredfor-
duló környékén zárt be tehát végleg. 2005-ben 
váltott tulajdonost, 2007-ben rombolták le, az-
óta nézzük helyén a félbemaradt épülettorzót.  

Zomborka Márta
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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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Anyakönyvi hírek

A váci püspöki palota kertje műemléki 
védelem alatt álló, az 1771-ben elkészült 
épülettel közel azonos korú zöldfelület. 
Azon kevés történeti jelentőségű kertek 
közé tartozik Magyarországon, amelyek 
az elmúlt 250 év alatt megőrizték erede-
ti funkciójukat és fénykori legnagyobb 
alapterületüket. Az egyházmegye püspö-
kei a korszellemet és a helyi igényeket, le-
hetőségeket figyelembe véve alakították 
a kertet: volt itt barokk és tájképi stílusú 
kert, sőt haszonkert is.

Most a Váci Egyházmegyének az a 
szándéka, hogy ezt a természeti és tör-
téneti értéket megőrizze, hitelesen hely-
reállítsa és mint a püspöki palotához 
szervesen kapcsolódó területet a turisták 
számára is látogathatóvá tegye oly mó-
don, hogy az a városképbe is tetszetős 
módon illeszkedjen. 

A püspökkert faállományának mint-
egy negyedét kiemelkedő értékű fák (pl. 
japánakácok, páfrányfenyő, hársak, ka-
liforniai gyantásciprus, kínai császárfák, 
keleti ostorfa, tiszafák) alkotják. Ezek fel-
tétlenül megtartandók, de többségükön 
fadoktori beavatkozásokat kell végezni 

annak érdekében, hogy hosszútávon meg 
lehessen őrizni őket. A püspökkert jelen-
legi állapotában ugyanakkor nem felel 
meg sem a személy- és vagyonbiztonság 
alapvető követelményeinek, sem a termé-
szet- és örökségvédelmi szempontoknak. 
Összességében el lehet mondani, hogy 
a legutóbbi nagyszabású kertrendezés, 
megújítás óta már több mint fél évszázad 
eltelt, a kert növényállománya azóta erő-
sen leromlott, elöregedett, balesetveszé-
lyessé vált, túlzottan besűrűsödött. 

Ezért a Váci Egyházmegye szakértők 
közreműködésével felmérette a történe-
ti jelentőségű kert jelenlegi állapotát és a 
helyreállítási munkák megalapozásaként 
elkészült egy kerttörténeti tanulmány 
is. Augusztusban egy bejáráson a városi 
főépítész, az örökségvédelmi szakható-
ság és az egyházmegye képviselői egyez-
tették azokat a szempontokat, amelyek 
alapján október végéig elkészül egy faki-
vágási, fapótlási és kezelési terv. Ebben 
szerepel majd a javaslat a megtartandó, 
az ápolásra szoruló és az előzetes felmé-
rések alapján kivágásra szoruló fákra. A 
munkálatok megkezdése előtt a tervet a 

Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Főosztályának kell 
engedélyezni. 

A fák kivágására és pótlására több 
ütemben kerül majd sor.  Első lépésben 
a biztonsági okokból halaszthatatlannak 
minősített kivágások és a faápolási mun-
kálatok történnek meg a vegetációs pe-
rióduson kívüli időszakban, várhatóan 
idén télen. Második ütemben azon fa-
egyedek eltávolítására kerül sor, amelyek 
nem illeszkednek a történeti kertszerke-
zetbe. Új fák telepítését a kertrekonst-
rukciós tervek elkészültét követően lehet 
elvégezni. Az első ütemben eltávolításra 
kerülnek egyebek mellett: 

- a kert Petróczy utcával határos olda-
lán azon fák, amelyek erősen megdőlve a 
kerítést, a sarokbástyát és az utcán köz-
lekedők biztonságát veszélyeztetik, - a 
kert Konstantin tér felőli oldalán azon 
fák, amelyek az épülethomlokzat és a te-
tőszerkezet épségét, valamint a szomszé-
dos értékesebb fákat veszélyeztetik, - a 
kerten belül azon fák, amelyek a pálma-
ház épségét veszélyeztetik, 

- a Konstantin téren, a székesegy-
ház körül álló, elöregedett, ferde tör-
zsű, csökkent esztétikai értékű tuják, - a 
Migazzi téren álló elöregedett, száradó, 
beteges tuják.

Helyreállítják a püspöki palota kertjét 
és a Konstantin tér zöldfelületét

Vácott született váci lakosok: 
Kálfalvy Dániel és Molnár Lilla gyermeke: Alíz, Schleng Attila 
és Kovács Tímea gyermeke: Hanna Flóra, Durovics Péter és 
Knieszl Hajnalka gyermeke: Bálint,  Kósa Balázs és Kozma 
Edina gyermeke: Bertalan, Hesz Péter József  és Szabó Szilvia 
Zita gyermeke: Henrik, Schleng Tamás és Tóth Tamara gyer-
meke: Milla, Détári Gábor és Horváth gyermeke: Nándor, 
Kákonyi Dávid és Schvajda Réka gyermeke: Simon, Nyers 
Balázs és dr. Békési Flóra Anna gyermeke: Anna, Bakos Nor-
bert és Sívó Boglárka Nárcisz gyermeke: Vivien Napsugár, 
Sasvári Gyula Henrik és Kovács Jennifer gyermeke: Elizabet, 
Segesvári Dávid László és Ujhegyi Lilla gyermeke: Máté, Ko-
csis Péter és Kosik Petra gyermeke Konrád Péter.

Házasságot kötött váciak: 
Gyurkovics Zorán Péter és Zelenik Renáta Erzsébet, Békés 
Tibor Márton és Zelenik Regina Valéria, Nagy Roland és 
Kollár Zsuzsanna, Ács István és Koma Henrietta Mónika, 
Fehér Tamás és Gyürky Krisztina, Ürmös Norbert és Sze-
gedi Zsanett, Báthori András és László Enikő, Orsik Péter 
Attila és Boros Klaudia, Bánszki Tamás és Kaponyás Móni-
ka, Can Tolga és Tölgyes Arabella, Varga Ferenc és Prontvai 
Margit, Vincze Norbert és Hosof  Zsuzsanna, Bátori Csaba és 
Merckle Andrea Krisztina, Tomori Dávid és Kalmár Kriszti-
na Írisz, Bratkovics István és Bera Barbara Alexandra, Zöld 
Dániel és Lenge Viktória Alexandra, Regele István és Tiba 
Luca Katalin, Lengyel Alexander és Nagy Erika.

Elhunyt váciak: 
Az elmúlt hónapban 25 váci személy hunyt el városunkban.
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KUTATÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT AZ EURO VII 
KIBOCSÁTÁSI SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ  

TURBÓFELTÖLTŐ ALKATRÉSZEK 
KIFEJLESZTÉSÉRE  

Az ecoMIM Kft.  212,288 millió forint vissza nem térí-
tendő európai uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020  
Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program, a 
„VEKOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének  tá-
mogatása” pályázati kiírás keretében, az „KUTATÁSFEJ-
LESZTÉSI PROJEKT AZ EURO VII KIBOCSÁTÁSI  
SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ TURBÓFELTÖLTŐ 
ALKATRÉSZEK KIFEJLESZTÉSÉRE” címmel  be-
nyújtott pályázatával.   

A  projekt azonosítószáma: VEKOP-2.1.1-15-2016-00138  

A projekt a kedvezményezett székhelyén, Vácon valósult meg, a beruházás időtartama 2017. szeptember 1. – 2019. de-
cember 31. A projekt megvalósítása során létrehozott munkahelyek száma 5 fő K+F munkatárs. 
Az Euro VII emissziós szabványt dízel és benzines motorok esetében csak változó geometriás turbófeltöltők használatá-
val lehet teljesíteni. Ehhez fejlesztési irányul kiválasztottuk az egyik legmeghatározóbb alkatrészt, a kipufogógáz perdüle-
tét szabályozó lapátot. Kaptunk erre vevői megbízatást, Euro VII motorban használandó lapát rajzot.  
A fejlesztés végeredményeként benzin és dízel motorokhoz is kifejlesztettük a turbólapát termékünket, ezek átmentek a  
vevő oldali minőség biztosítási elfogadtatási eljárásokon, folyamatos megrendelések vannak a kifejlesztett termékekből.  
A fejlesztések továbbra sem állnak meg, mert az eljárások összetettsége folytán vannak technológiai evolúciók, amelyeket  
kézben kell tartani. Valamint a folyamatos versenyhelyzet is generál állandó változtatási igényeket, amelyeket  tudományos 
fejlesztési mederben kell tartani a jövőben is.  

Egyéb információk www.ecomim.hu 
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Ahogy minden évben, úgy idén is meg-
hirdeti a Duna-Dráva Cement Kft. 
(DDC) a Zöld Megoldás-pályázatát. A 

fenntarthatóság és környezetvédelem 
fontossága évről-évre egyre nagyobb 
figyelmet kap, ezért a DDC különösen 

Újra a zöld megoldásoké 
a főszerep!

fontosnak tartja, hogy immár 12 éve 
lehetőséget biztosítson olyan projektek 
megvalósításához, amelyek ezt az ügyet 
támogatják. 

A pályázat alapját továbbra is a kör-
nyezetvédelem teszi ki; minden olyan 
ötlet, amely egy zöldebb és fenntart-
hatóbb jövő elérését teszi lehetővé. 
Azonban ennek a jövőnek a megterem-
tése nem kis feladat, de a vállalat által 
támogatott több mint 53 projekt bizo-
nyítja, ha csak kis lépésekben is, de nem 
lehetetlen! Legyen szó oktatási intéz-
ményekről, közhasznú szervezetekről, 
kulturális központokról, alapítványok-
ról vagy akár egyesületekről, mindenki 
pályázatát szívesen látják. 

A támogatás mértéke a Beremend és 
Vác térségéből érkező pályázatokra 3-3 
millió forint, míg Pécs és környéke szá-
mára 1,5 millió forint áll rendelkezésre. 

Azok számára, akik elakadnak a pá-
lyázás során, idén is rendelkezésre áll-
nak a támogató szakértők, akiknek fel-
adata a pályázók segítése, tanácsokkal 
való ellátása. 

A jelentkezők pályázatukat 2022. 
szeptember 5. és december 2. között 
adhatják le. 

A DDC honlapján részletesen megis-
merhetik a pályázatot! 




