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városi ünnepségen

Augusztus 20-a államalapításunk ünnepe.
Ám ezen a napon Vácon nem csak Szent
István királyra emlékezünk, hanem azoknak is köszönetet mond a város, akik munkájukkal hozzájárulnak értékei megőrzéséhez. Az ünnepséget megelőzően a város, az
egyházak, a pártok, a civil szervezetek és az
intézmények képviselői helyezték el az emlékezés és a tisztelet koszorúit Szent István
király szobránál.
A rossz idő miatt a megemlékező rendezvény a művelődési központban került
megtartásra. Ünnepi gondolatait ezúttal
Szőke Attila Szilárd, a Vác-Alsóvárosi Református Misszió Egyházközösség lelkésze
osztotta meg a közönséggel. Elmondta:
két éve vette át a református parókiát, így
öröm számára, hogy felkérték őt a megemlékezésre szónoknak, mert így lehetősége
van bemutatkozni a helyieknek.
Beszédében ismertette a Szent István-i
utat az Imre hercegnek írt intelmeken keresztül. Ebből is leginkább azt emelte ki,
amely az egyházra és az egyházi fők tiszteletére hívja fel a figyelmet. Arról beszélt,
hogy tiszteljük embertársainkat, tiszteljük
egymást.
„Ne nyúljatok felkentjeimhez, idézem István
királyt. Megkülönböztetett szerepet bízott rájuk az
Isten, akkor is, ha emberiek, ha törékenyek. Így fogalmazza meg a hercegnek: a hamis vádaskodást ne
engedje meg… A Szent István-i út ez, hogy nem állok bele a vádaskodásba. Hogy amikor azt látom,
hogy beindul ez a gépezet, akkor inkább én például
védeni próbálom az egyházamat” – mondta.
Mint minden évben, így most is sor került az új kenyér megszentelésére, melyet
Varga Lajos segédpüspök tett meg. Egy
díszpolgári cím és három Pro Urbe kitün-
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tetést ítélt oda idén a testület, de a Vác Város Egészségügyéért kitüntető címet is az
ünnepségen adta át Matkovich Ilona polgármester.
Vác Város Díszpolgára kitüntetésben
részesült Jari Ahola, finn testvérvárosunk
Järvenpää önkormányzatának korábbi
munkatársa, a város ifjúsági központjának
korábbi vezetője.
Jari Ahola munkája során a fiatalok
színvonalas
szabadidő-szervezésében,
programjaik koordinálásban vett részt.
A központ feladata volt a magyar diákok
finnországi tartózkodásának megszervezése is. Nyugdíjba vonulásáig, 2021-ig szervezte szinte már a kezdetektől a cserediák
programot, amelynek lebonyolításában is
részt vett. A váci fiatalok kiutazásának sikere az ő munkájának köszönhető. Az ifjúsági
központban dolgozó önkéntes fiatalok segítségével mindig megújuló programokkal
várta a vendégeket. Őszinte és tartós barátságok születtek a magyar és a finn diákok
között, mely neki köszönhető.
Őszinte, egyenes jelleme mind a finn,
mind a magyar diákok és az együttműködésben résztvevő felnőttek körében tiszteletet, megbecsülést váltott ki. Nagyon megszerette a magyarokat és Magyarországot,
számos barátságot kötött az évek során.
Ezzel bizonyította, hogy a kapcsolatok
nem csak a finn-magyar hivatalok között
lehetnek jók, hanem magánemberek között is.
Díját egy későbbi időpontban veszi
majd át.
Posztumusz Pro Urbe egyéni kitüntetésben részesült Majer László, aki 32 évig
vezette a főtéren lévő PikMajer vegyesipar-

cikk szaküzletet, ahol minidig becsülettel és
segítőkészen szolgálta ki vásárlóit. A legendás főtéri bolt 1986-tól árult elektronikai
eszközöket, illetve háztartási gépeket. Hatvan évig dolgozott szakmájában, munkáját
még boltja elődjében kezdte el. A Munka
Érdemrend Kiváló Dolgozója is lett. Aktív
életet élt, hiszen 65 évesen még a Balatont
is átúszta.
Tizenkét évig önkormányzati képviselőként is tevékenykedett, alapító tagja volt a
váci Kereszténydemokrata Néppártanak.
Kitüntetését felesége vette át.
Pro Urbe egyéni kitüntetésben részesült
dr. Horváth Ferenc, a Vác Városi Levéltár
igazgatója, aki munkájával több évtizede kiemelkedő, maradandó értékekkel gazdagítja városunk tudományos és kulturális életét. Nevéhez több városi könyv, kiadvány
is kötődik.
Munkája során mindig részt vállalt a
város közművelődési tevékenységében,
a helyi közgyűjtemények közös rendezvényeinek konferenciák, kiállítások szervezésében. Tagja a Magyar Levéltárosok
Egyesületének, a Magyar Levéltári Vezetők
Tanácsának, a Váci Múzeum Egyesületnek.
Munkája elismeréseképpen 2009-ben Pauler Gyula-díjat kapott.
Horváth Ferenc több, mint negyven éve
dolgozik a város levéltárában, amely 2018ban Az Év Levéltára díját nyerte el.
Szintén Pro Urbe díjban részesült Hajdu
Sándor, a váci rendszerváltás aktív résztvevője, aki az azt követő első önkormányzat
képviselő-testületének is tagja volt. A Váci
Közös Képviselők Klubja vezetőjeként
sokat tett a lakosok dolgainak rendezése
érdekében.
Szívügye volt a Magyar Kultúra Napja, ezért éveken át, mint városi tisztségviselő szervezte a helyi iskolák bevonásával
az ünnepségeket. Rendszeresen kirándul,
állandó résztvevője a Föld Napi Naszály
túrának, amellyel megismerteti a helyieket
természeti kincseinkkel, értékeinkkel.
Nagy érdemei vannak az Ipolysággal
fennálló testvérvárosi kapcsolat ápolásában
is, hiszen jelentősen segítette a városok közötti kulturális munkát és ezzel kiérdemelte
Ipolyság Város Díját.
Vác Város Önkormányzata „Vác Város
Egészségügyéért” kitüntetést adományozott Kudrács Ágnes gyógyszer-expediáló
szakasszisztens részére, aki szorgalmas, lelkiismeretes, kitartó, kedves, precíz kolléganő. A betegek, vásárlók örömmel mennek
a kisváci gyógyszertárba. Mindig kedves,
segítőkész és megértő. A kollégák nagyon
szeretnek vele dolgozni, járvány idején is
segített, akár hétvégén is, a zavartalan betegellátásban.
Az ünnepségen a Váczi Néptáncegyüttes és a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar
működött közre.
Furucz Anita
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Elkészült a Rádi út aszfaltozása
„Egy álom vált valóra, illetve válik valóra a
napokban” – ezzel kezdte mondandóját
Matkovich Ilona a Rádi úton megtartott sajtótájékoztatón, az aszfaltozás
elkezdésekor.
„Amint láthatják, egy új aszfaltréteg kerül most már a régi rétegre, tehát egy sokkal időtállóbb útfelületet fogunk kapni. Az
önkormányzat bruttó 148 millió forintból
készíttette el ezt a szakaszt. Természetesen
tudjuk, hogy hosszabb szakaszt kellene rendbe tenni, de most ennyire volt keretünk. Ahol
nagy kátyúk maradtak az úton, ott pedig
majd kátyúzni fogunk” – mondta a polgármester.

illetve van építése folyamatban” – mondta
a képviselő.
Az aszfaltozás után 12,5 tonnás
súlykorlátozás is be lesz vezetve ezen
a szakaszon. Ennek két célja van: egyfelől, hogy óvják a már létrejött új utat,
másfelől pedig sok lakossági panasz érkezett a Damjanich térről és a Rádi úti
lakótelepről is, arra vonatkozóan, hogy
olyan teherautók hajtanak át, amelyeknek nem arra kellene közlekedniük.
„Az Összefogás frakció, amikor megválasztásra került, már akkor is az egyik
legfontosabb feladatának azt tekintette, hogy
Vácon járható, jól járható utak legyenek.

A város minden része nagy, mondhatni évtizedes lemaradásban van –
hívta fel a figyelmet Ferjancsics László
a körzet képviselője.
„Itt Alsóvároson lényegében ez a második
legnagyobb útfejlesztés, hiszen emlékezhetnek rá, hogy Fehér Zsolt kezdeményezésére
a Zöldfa utca nagy része már aszfaltozásra
került. Az útfelújításokon kívül a parkolóhelyekre is nagy figyelmet fordítunk, hiszen
itt Alsóvárosban több tucat épült már meg,

Rengeteget dolgoztunk azért, hogy ma ez a
beruházás, amely itt látható körülöttünk,
megvalósuljon” – mondta végezetül Kiss
Zsolt alpolgármester.
Az önkormányzat már kétszer is pályázott a Belügyminisztériumnál, hogy
támogatást kapjon a felújításhoz, de
egyik alkalommal sem nyert. Ezért a
közelmúltban úgy döntött a testület,
hogy saját költségen valósítja meg a
beruházást.

Szeptember 1-től változott a parkolási rend
Az utóbbi években megnőtt az autók száma Vácon is. Több utcában már az ott lakók is nehezen tudtak csak parkolni. Ezért
az önkormányzat úgy döntött, hogy kibővíti a parkolási zónákat.
Az 1-es zóna a meglévő utcák mellett
az alábbiakkal bővül: az Ady Endre sétány
Eszterházy utca és a Petróczy utca közötti
szakasza; a József Attila sétány Petróczy
utca és a Tímár utca közötti szakasza; a
Géza király tér teljes közterülete; a Budapesti főút a Konstantin tértől a Budapesti
főút 36-ig tartó szakasza.
A 2-es zóna a meglévő utcák mellett az
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alábbiakkal bővül: a Múzeum utca teljes
szakasza; a Szent Miklós tér teljes közterülete; a Hattyú utca a Szent Miklós tértől a
Kép utcáig.
A kibővített 1-es zóna területére érvénybe lép a minden év május 1-től szeptember 30-ig tartó „turisztikai időszak”.
Ezen időszakon belül ebben a zónában –
ünnepnapok kivételével – naponta 8 és 18
óra között kell a parkolásért fizetni.
A parkolási zónákban lakó magánszemélyek kedvezményes bérletet válthatnak.
A parkolójegyek ára és érvényessége változatlan.
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Szabályellenes
lenne a kavicsbányai
hulladékhasznosító

Támogatással újult meg a
Gombási út egy szakasza
Három éve nem a város kasszájába folyik be a gépjárműadó. Ez az önkormányzatnak egy év alatt 115 millió forintot, a három év alatt pedig 345 millió
forint mínuszt jelentett. Ami azért nagy
probléma, mert ebből az összegből jelentős útszakaszt tudtak volna felújítani.
Ennek ellenére, ismét újabb aszfaltozás
készült el, ezúttal a Gombási út egy leromlott szakasza újult meg.
„Eltökélt szándékunk volt, hogy a gépjármű adót teljes egészében útfelújításra költjük. Ettől függetlenül, ha lassabban is, és
kevesebb utat is, de folyamatosan zajlanak
az útfelújítások” – mondta a helyszínen
Matkovich Ilona polgármester, aki
arra is felhívta a figyelmet, hogy elkötelezettek abban, hogy a legleromlottabb állapotú váci utakat rendbe
tegyék.
„Több nagyobb útfelújítást végeztünk
már el. Kezdtük a sportcsarnok melletti Bán
Márton úttal. A Budapesti főútnak egy szakasza készült el, a Zöldfa utca, a Horgásztói út egy hosszú szakasza, és most jelenleg

folyik a Rádi úton az útfelújítás” – emelte
ki a városvezető.
A DDC-vel együttműködve, ismét
a támogatásukkal tudott megvalósulni
ez a projekt. A cég 10 millió forinttal járult hozzá a megvalósításához, az
önkormányzat pedig 2,7 millióval.
Rozmaring Sándor, a körzet képviselője azt hangsúlyozta, hogy több
száz család él a területen és használja
ezt az utat. Emellett jelentős számú
turista is látogatja ezt az útszakaszt,
nem említve a telekkel rendelkezőket.
„Ez az útszakasz jelentős balesetveszél�lyel rendelkezett, voltak balesetek, köztük
súlyosabb is történt. Nem volt egyszerű az út
elkészítése, hiszen nem volt elég csak a bitument lecserélni, mert két jelentős szakaszon,
egy 18 és egy 6 négyzetméteres szakaszon az
út be volt roppanva” – hívta fel a figyelmet a képviselő.
A többi útfelújítást, az önkormányzat a saját költségvetéséből végzi és
végezte el, hiszen központi támogatásokat nem kapott a kivitelezésre.

Százmilliós bevételkiesést
okoztak Vácnak a nem fizető bérlők
A váci önkormányzatnak több mint 400
lakása van, amelyeket kedvezményes feltételekkel ad bérbe. Sok bérlő azonban vis�szaélt a város jóindulatával, és hosszú ideje,
többszöri felszólítás ellenére sem fizeti a
bérleti díjat, illetve a közüzemi számlákat.
Ezzel már majdnem 100 millió forintnyi
bevételkiesést okoztak Vácnak. Jelentős
problémát jelentenek továbbá az önkormányzati lakásokat jogcím nélkül használó
lakók is. Az egészségügyi veszélyhelyzet
megszűnését követően velük, illetve a notórius tartozókkal szemben folytatódnak
az eljárások. Az együttműködésre képtelen
bérlőket és a jogcím nélküli lakókat – a jogi
folyamatot lezáró bírósági határozat alapján – ki fogják költöztetni.
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Az előző, fideszes városvezetés elnézte,
hogy többen ne fizessenek lakbért, rezsit.
Emiatt majdnem 100 millió forintos bevételkiesése keletkezett a városnak. Az elmúlt
három évben az új vezetés hozzáfogott a
probléma kezeléséhez. Az önkormányzat
mindent megtett, hogy az elmaradásokat
behajtsa, sok bérlővel sikerült is megállapodni. A jelentős tartozást felhalmozó
bérlők közül többen befizették az elmaradást vagy részletfizetésben egyeztek meg a
várossal.
Voltak olyan bérlők is, akik az önkormányzat megkeresésére nem reagáltak,
vagy nem volt meg bennük az együttműködési szándék. Velük szemben nem lehet
tovább halogatni a fellépést.
		

Vác Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy a Václiget
és Csatamező közötti területen lévő
kavicsbányák közelébe tervezett hulladékhasznosító telep létesítése ellentétes a helyi építési szabályzat (HÉSZ)
érvényben lévő rendelkezéseivel.
A Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási Főosztálya
közleményben adott tájékoztatást arról, hogy az említett területre tervezett nem veszélyes hulladékhasznosító
telep létesítésére vonatkozó előzetes
vizsgálati eljárást megindította.
Azonban a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység több pontban
is sérti a váci HÉSZ előírásait. A terület hasznosítására komplex tájrehabilitációs tervet szükséges készíteni.
A jelenlegi övezetbesorolás nem teszi
lehetővé, hogy ott hulladékhasznosítással kapcsolatos tevékenységet folytassanak.
Minderről a váci önkormányzat tájékoztatta a megyei kormányhivatal
illetékes főosztályát.

Tanszerek rászoruló
családoknak
Különböző vállalkozásoktól és személyektől a Jószomszéd Hálózat segítségével összegyűjtött tanszereket adott át a
rászorulók részére a városházán Matkovich Ilona polgármester.
Augusztus közepén a városházára érkezett több család, ahonnan aztán sok
hasznos tanszerrel gazdagodva távozhattak a nebulók. Az átadás kapcsán a
polgármestertől megtudtuk, hogy az
önkormányzat lehetőségeihez mérten
igyekszik anyagilag is támogatni az idén
a korábbinál is jobban megdrágult iskoláztatást. Például jövedelemhez kötötten tudják segíteni a beiskolázást és a
gyermekétkeztetést is.
Matkovich Ilona elmondta még: számos példa van arra, hogy a rászorulók
a jövedelmi határ csekély mértékű túllépése miatt nem kaphatnak ezekből a
támogatásokból. Ilyen esetekben városunkban a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ Központ, a Jószomszéd
Hálózat, illetve az önkormányzat közösen igyekszik segíteni: megszervezik az
iskolai kezdéshez szükséges eszközök
gyűjtését, átadását.
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Leomlott
pengefal sarka

Pécsi kollégáját fogadta a
váci polgármester
Augusztus végén a városházán folytatott megbeszélést Matkovich Ilona váci
és Péterffy Attila pécsi polgármester. A
látogatás során a városvezetők aláírták
azt a szándéknyilatkozatot, mely nyomán jövő tavasszal a Zsolnay-alkotásokból időszaki kiállítás nyílik városunkban
„Mindig nyíló virágok” címmel. Erről
a két polgármester szándéknyilatkozatot írt alá. A Tragor Ignác Múzeum és a
Janus Pannonius Múzeum együttműködésében megvalósuló kiállításon „Zsolnay” textíliákban, kerámiákban és festményekben gyönyörködhetnek majd a
látogatók.
Még a nyár elején tett látogatást Baranya megye fővárosában Matkovich Ilona.
A váci városvezető a pécsi Janus Pannonius Múzeumban nyílt, a váci domonkos
kriptában feltárt leletekből rendezett kiállítást nyitotta meg. Az esemény alkalom
volt arra, hogy polgármesterünk váci látogatásra hívja meg pécsi kollégáját. Az
invitálásnak Péterffy Attila eleget tett.

Péterffy Attila elmondta, hogy a Vácról érkezett kiállítás nagyon látogatott
volt. Utalt rá, hogy a két város egyaránt fontosnak tartja gazdag történelmi
múltjának minél alaposabb feltárását és
bemutatását. Matkovich Ilona felidézve pécsi látogatását, megemlítette, hogy
felkereste a Zsolnay Múzeumot, ami nagyon tetszett neki, így örül, hogy a váciaknak is hasonló élményekben lehet
részük.
A váci megbeszélés – melyen a polgármestereken kívül jelen volt Nyőgéri
Lajos és Zag Gábor alpolgármester, illetve Kiss Zsolt, Inotay Gergely alpolgármester és Iványi Károlyné kabinetfőnök
– jó hangulatú, fontos témákat felölelő
volt. A kulturális együttműködés mellett szóba kerültek aktuális várospolitikai problémák is. A városüzemeltetési
rezsi emelkedés miatt várható jelentős
költségnövekedés, és az önkormányzati
bérlakások általánosan leromlott állapota, valamint a kintlévőségek problémája.

Állami kitüntetések váci személyeknek

Államalapításunk ünnepe alkalmából
állami kitüntetések átadására került
sor.
A Magyar Arany Érdemkereszt
polgári tagozata kitüntetést vehetett át az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola Anyanyelvi, Művészeti és
Egyházzenei Tanszékének oktatója,
Pázmány Karolina Ágnes pedagógus,
a gyógyszerészek érdekképviselete
területén elért eredményei, valamint
több évtizedes szakmai tevékenysége
elismeréseként dr. Brezanóczy Ferenc gyógyszerész, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei SzerveVáci Hírnök

zete volt elnöke, a váci Vácz Remete
Gyógyszertár tulajdonos-vezetője, és
a Dunakanyar kulturális értékeinek
megőrzése iránt elhivatott, példaértékű tevékenysége elismeréséül Papp
László műgyűjtő.
A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozták a szakképzés iránti elkötelezettséggel és nagy hozzáértéssel végzett
oktatói-nevelői munkája elismeréséül
Dian Jánosnak, a Váci Szakképzési
Centrum Boronkay György Műszaki
Technikum és Gimnázium megbízott igazgatójának és a hallássérült és

						

Az elmúlt hónapban leomlott a Betegápoló Irgalmasrendhez tartozó pengefal Hajnik Pál utcai sarkának egy része. Bár időközben elfedték az omlás helyét, de még
így is balesetveszélyes, az évek óta egyre
csak rosszabb állapotban lévő főtéri „torzó”, amelyre tulajdonosai egyáltalán nem
költenek.
Még 2019 novemberében megerősítést
és részleges takarást kapott a Március 15.
tér problémás csúfsága. Az akkor felálló új
városvezetés megválasztása után azonnal
tárgyalásba kezdett a tulajdonosokkal, de
előrelépés az ígéreteken kívül nem történt
az ügyben.
Legutóbb idén júliusban írt levelet Matkovich Ilona polgármester, hogy felhívja a
Betegápoló Irgalmasrend figyelmét a balesetveszélyes állapotra, valamint a fal mögötti méteres gazra.
Az önkormányzat még tavaly egy határozattal állagmegóvásra, felújításra kötelezte a tulajdonost. Mivel ez nem történt meg,
ezért településképi bírságot szabtak ki,
amelyet azóta meg is fizetett a Betegápoló
Irgalmasrend. De a cél nem a bírságolás,
hanem az, hogy végre eltűnjön a pengefal,
és ezzel együtt megszűnjön a balesetveszély.
Matkovich Ilona felhívta a tulajdonos
figyelmét levelében, hogy az önkormányzat statikai szakvéleményt fog készíttetni a
falak állékonyságával kapcsolatban, hogy
kiderüljön, életveszélyes állapotban vannak-e.
halmozottan sérült gyermekek, fiatalok, illetve felnőttek habilitációját és
rehabilitációját több évtizede odaadóan szolgáló munkája elismeréséül
Mikesy György gyógypedagógiai tanárnak, foglalkoztatási rehabilitációs
szaktanácsadónak.
A Magyar Ezüst Érdemkereszt katonai tagozata kitüntetést érdemelte
ki több mint három évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül Kovács András címzetes tűzoltó törzszászlós, a Váci Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság szerparancsnoka.
Vác Város Önkormányzata ezúton is
gratulál a magas rangú elismerésekhez.
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Térfigyelő kamerák: már három Nem válaszolt a
gyanúsítotti
feljelentés született az illegális
kihallgatásról
szemétlerakás miatt
Szabálysértés esetén 10-től 50 ezer fo- föl, erősíteni fogunk, arra szövetkeztünk, azt
távozó volt
rintig, bűncselekmény elkövetése esetén tűztük ki célul, hogy rendet csinálunk Vácon és
akár másfél millió forintig terjedő pénz- ebből nem engedünk” – hívta fel a figyelmet
alpolgármester
bírsággal is lehet sújtani azt az elkövetőt, Kiss Zsolt.
aki illegálisan tesz le hulladékot. Ha nem
fizet, adók módjára behajtják, illetve akár
elzárásra, közmunkára lehet ítélni. Vácon az elmúlt hetekben három esetben
indítottak eljárást a közterület-felügyelet
munkatársai, köszönhetően a felszerelt
kameráknak.
Nemrég számolták fel városszerte a
szelektív szigeteket és csak az üveggyűjtőket hagyta kint a szolgáltató. Kiss Zsolt
alpolgármester a Zrínyi utcában megtartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy
elkezdték a kamerák felvételeinek értékelését, és már három eljárást is indítottak.
„Olyan eljárások ezek, amelyeket azokkal a
személyekkel szemben kezdeményeztünk, akik
a felszámolt szelektív szigetekre továbbra is illegálisan helyezték el a hulladékot. Szeretném
felhívni a lakosok figyelmét és az ide látogatók
figyelmét is, hogy ezeken a szigeteken már nem
lehet lerakni szemetet, kivétel a zöld edényzetben az üveg hulladék” – mondta. Hozzátette: nagyon oda fognak figyelni a jövőben,
hogy a felszerelt kameráknak kiértékeljék
a felvételeit, és elkezdjék azokat az eljárásokat, amelyekkel a tetteseket megbüntethetik.
„Mindannyiunk közös érdeke, hogy a szemetelést visszaszorítsuk. Az illegális hulladékkal szemben folytatott harcunkat nem adjuk
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Jelenleg hét kamerával rendelkezik a
közterület-felügyelet. Ez azt jelenti, hogy
hét darab olyan mobil kamerát vásárolt
a város, amit Vác területén bárhova el
tudnak helyezni. A cél is ez, változtatni a
kamerák helyét.
„Ezek a kamerák egy felhőalapú rendszerben működnek, ahogy elkészíti a fényképfelvételt, rögtön a közterület-felügyelet irodájában,
illetve a járőrszolgálatnak a mobiltelefonján
megjelennek. Az értékelés után tudjuk elindítani az eljárást. Ez egy szabálysértési eljárás,
illetve a szemét minősége, összetétele, illetve
nagyságától függően akár büntetőeljárást is tud
a felügyelet kezdeményezni” – mondta Szeri
Mihály, a Váci Közterület-felügyelet vezetője.
Kiss Zsolt arról is beszélt még, hogy
az elmúlt évek során volt olyan, hogy 40
millió forintot fizetett a város az illegális
hulladék elszállításáért éves szinten. Szerinte ez egy olyan nagyságrendű összeg,
amelyből akár több utcát, vagy parkot is
rendbe lehetne tenni.
Végül a sajtó arról is információt kapott, hogy várhatóan heteken belül már
tudja fogadni a hulladékudvar az elektronikai hulladékokat is. Ősszel pedig az
önkormányzat szervezésében várhatóan
veszélyes hulladék gyűjtés is lesz majd.

Gyanúsítotti kihallgatáson járt Vác korábbi,
kormánypárti alpolgármestere a Váci Rendőrkapitányságon. Mokánszky Zoltán nem
válaszolt arra a kérdésre, miszerint azzal ös�szefüggésben járt-e az épületben, hogy Fördős Attila alpolgármestereként jogszabályellenesen adhatott fizetésemelést egy akkori
váci intézményvezetőnek.
Mokánszky azt sem volt hajlandó elárulni, hogy kihallgatáson járt-e, de arról sem
mondott semmit, hogy rabosították-e. A
politikust, jelenlegi képviselőt ügyvédje kísérte, aki szemmel láthatóan idegesen terelgette ügyfelét a kérdésektől minél messzebb.
Az önkormányzat még tavasszal tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, miután kiderült, hogy az egyik akkori intézményvezetőnek – 2019-es leváltása előtt nem sokkal – az
egyik kormánypárti elöljáró szabályellenesen
adott havi százezer forintnyi fizetésemelést,
milliós kárt okozva ezzel a városkasszának.
Ahogy azt a Vác és Környéke nevű helyi
hírportál kiszúrta, Mokánszky Zoltánt egy
celebek körében is foglalkoztatott sztárügyvéd kísérte. A szerepeltetését nem engedélyező ügyvéd többek között olyan hírességek ügyében szakértett már a sajtónak, mint
Nótár Mary, vagy épp Győzike.
Mokánszky Zoltán 2010 és 2019 között
volt alpolgármester a Fidesz-KDNP által
vezetett önkormányzatban, Fördős Attila
alatt. A politikus szabálytalanul vett fel több
millió forintot felügyelőbizottsági tisztségeiért, azonban a pénzt nem fizette vissza, az
ügy pedig a lebukása előtt nem sokkal elévült. Ő volt az, aki a város kasszájából fizette
első osztályú, Japánba szóló repülőútját, és
csak lebukását követően volt hajlandó vis�szatéríteni a közpénz egy részét.
Eszes Ádám

			

Váci Hírnök

Büszkén viseli Kenéz
Zoltán főorvos nevét az
idősek otthona

Zárt körben tartotta meg névadó ünnepségét a Dr. Kenéz Zoltán Idősek Otthona
és Klubja. A meghitt hangulatú összejövetelen megemlékeztek az egykori főorvosról, a szegények doktoráról.
„A mai névadó ünnepségünkön egy kiemelkedő egyéniségre emlékezünk. Dr. Kenéz Zoltán szellemiségét idézzük, és nevének felvételével
tisztelgünk emléke előtt” – kezdte mondandóját
Szabados-Slezák Brigitta igazgató. „A 77 éves
múlttal rendelkező intézményünk megérett arra,
hogy identitástudata megerősödjön azáltal, hogy
egy olyan nevet választunk magunknak, aki
példaértékű, mely név képviseli azt az értéket és
elkötelezettséget, amit a mindennapi munkánk
során szem előtt tarthatunk. Dr. Kenéz Zoltán
lett a kapaszkodónk. A szegények orvosa, aki
nem tett különbséget szegény és gazdag, gyermek
és agg között, akinek a gyógyítás volt a legfontosabb, és a segíteni akarás mindenek felett. Egy
olyan embert választottunk példaképnek, aki
mindent alárendelt hivatásának, aki egyszerű
volt és szerény, okos és elszánt, akinek a segítségre szoruló embertársa volt mindig a legfontosabb.
Bizton tudjuk, hogy tökéletes a névválasztásunk” – emelte ki.
Az ünnepségen jelen volt Matkovich
Ilona polgármester is. A városvezető beszédében azt hangsúlyozta, hogy nagyon
ritka az, amikor egy közösségnek van egy
olyan embere, egy olyan képviselője, akit
az emberek elfogadnak, egyöntetűen szeretnek, elismernek.
„Mit kell ehhez tenni? Szerintem alázatosan
kell dolgozni, és az emberekért kell dolgozni.
Gyerekként mindig sajnáltam, hogy mi nem tartozunk dr. Kenéz Zoltán főorvoshoz semmilyen
Váci Hírnök

módon. Bár aztán később megtudtam, hogy ő
Budapesten dolgozik. De én nagyon szerettem
volna, hogyha a mi orvosunk lett volna, mert
mindig azt hallottam, hogy éjfélkor is, ha valaki telefonált neki, akkor bukósisakot húzott, a
motorjára felült és elment hozzájuk gyógyítani.
Azt is nagyon sokan elmondták, hogy vizitdíjat
nem kért, ezért a szegények orvosaként is emlegették. Igazából ő egy hétköznapi hős volt egy
gyerek számára, amilyen én is voltam. Mondhatom, hogy egy mesebeli hős képe alakult ki róla
bennem.”
Szabados Blanka tolmácsolásában
hangzott el dr. Kenéz Zoltán életútja,
majd a családi emlékeibe avatta be a jelenlévőket dr. Kenéz Tibor, a főorvos
unokaöccse, aki kiemelte: egy dolog jellemezte nagybátyját, a betegekért élt, a betegekért dolgozott, számára semmi más

						

nem volt fontos.
„Az én emlékezetem szerint nagybátyám,
Zoli bácsi, Ancsa nénivel, feleségével együtt
egyetlen egyszer hagyta el az országot. Ez úgy
történt, hogy édesapámnak sikerült rábeszélnie
a nagybátyámat, hogy együtt kiránduljon az
egész család, testvéreimmel, Zoli bácsival, Ancsa
nénivel, az Alacsony-Tátrába, ami akkor még
Csehszlovákiában volt. Végül is sikerült rábeszélni a mestert (így hívták családon beül – a
szerk.), nagybátyámat, aki egyébként rettenetesen nem szeretett vezetni, ezért is járt mindig kismotorral, amivel hajnali kettő, fél háromig járta
a betegeket, és mindig mi voltunk az utolsók,
akikhez jött. Szóval végül is sikerült rábeszélni.
El is indultunk, át is értünk. Gyönyörű helyen
voltunk az Alacsony-Tátrában, sétáltunk, megvacsoráztunk, és másnap reggel levonultunk az
étterembe reggelizni. Zoli bácsi csak nem jött.
Édesapám kiment a recepcióhoz, ahol közölték,
hogy a főorvos úr reggel 7 órakor beült az autójába, és azt üzente, hogy neki reggel kilenckor a
Szarvas-közben van rendelése” – osztotta meg
kedves történetét a résztvevőkkel.
Dr. Kenéz Tibor köszönetet mondott
a névválasztásért, amelyre az egész család
nagyon büszke.
Az intézmény a Burgundia utcai otthonban egy emlékfalat is létrehozott,
amelyet régi újságcikkekkel, fényképekkel,
dokumentumokkal díszítettek. Szerettek
volna egy olyan helyet, ahol a bent lakó
idősek is emlékezhetnek. Erre az emlékfalra került fel László Soma rajza, dr. Kenéz Zoltánról, és koszorúzta meg a falat,
Inotay Gergely alpolgármester.
Az ünnepség keretében búcsúztatta
el az intézmény négy nyugdíjba vonuló
kollégáját is. Győri Juliannától, Puskásné
Gulyás Margittól, Szabó Erzsébettől és
Zsíros Istvánnétól köszöntek el.
Az ünnepségen közreműködött Faludi Szilvia, Schmidt Mátyás, Fábián Stella,
Inotay Réka, Szabados Blanka, Vámos
Orsi és Szarka Máté.
F. A.
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A körzeti képviselők jelentik
Belváros

• A kiemelkedően
sikeres Vigalom
hétvége gazdag
volt programokban. Augusztusban pedig ismét
sok-sok jókedvű
ember sétált a
Duna-parton. A belvárosban lakóknak
ezek a zenés rendezvények kellemetlenségekkel járnak, de remélem a szórakozást is

Alsóváros

• Elkészült a körzetem
jelentős
forgalmát lebonyolító Rádi út új
aszfalttal történő
felújítása, immár
nem kell kerülgetni a kátyúkat. Új
burkolatot kapott a három buszmegálló
is. Kezdeményezésemre – a területre beszállítók kivételével – ki lesznek tiltva innen a 12,5 tonnánál nehezebb gépjárművek. Így A Rádi úti lakótelepen élőknek,

Deákvár

• A DDC Kft. és
az Önkormányzat
között létrejött támogatási szerződés keretei között
leszállított
600
tonna bányai kő,
tíz külterületi úton
került beépítésre. A munkálatokban a Váci
Városfejlesztő Kft. munkatársai mellett a
helyi lakosság is aktívan közreműködött.
Örömmel nyugtázhatjuk, hogy az úthen-

megtalálták a fesztiválok idején. Köszönjük a türelmüket!
Említsük meg az izgalmas Spartan futóversenyt is. Elképesztő erőfeszítések, az
emberi sportteljesítmény ámulatba ejtő
bemutatkozása. Egészen pici gyerekek és
nagyszülő korú sportolók is elindultak a
versenyben. Visszavárjuk őket jövőre is!
• A főtér - főutcában kihelyezésre kerültek a dohányzást tiltó és bizonyos helyeken az engedő táblák. Látványosan nagyobb a tisztaság ezeken a helyszíneken!
Köszönjük a Városfejlesztő munkatársai-

nak a napi seprést, szemétszedést, a virágok locsolását, a szökőkút karbantartását
is.
• A főtéri barokk házak körül egyre
több a megújult homlokzat. Öröm nézni
a tér átalakulását!
• A Szent István tér felbontása is megkezdődött. A régen várt fejlesztés látványos szakaszba érkezett.
A nyár lassan letelik, a megkezdett
munkák folytatódnak.
Jess Kinga (Összefogás)
2. számú választókörzet

vagy például a Damjanich téren lakóknak
nem kell majd a kőszállító kocsik zajára
ébredni hajnalban.
• Az illegális szemétlerakások visszaszorítása érdekében a Damjanich téren az
eddigi három helyett egy hulladékszigeten
lettek elhelyezve a lakossági konténerek.
Ezzel újabb két parkolásra alkalmas hely
keletkezett, valamint jóval kevesebb hely
maradt a kukák melletti hulladékelhelyezésre. A Rádi úti lakótelepen és a Damjanich-Rácz Pál utcák kereszteződését
érintve pedig tervezés alatt állnak hasonló
kisebb átrendezések. Az illegális szemetelés csökkentése érdekében mobil térfigye-

lők buktatják majd le a környezetünket
szemeteléssel rombolókat.
• A Kötő utcai szelektív szigetekről az
állammal szerződött szolgáltató elszállította az edényzetet. Az így üresen maradt
helyre a közelben álló fekete, kommunális
hulladék tárolására használandó konténereket egy helyre vontuk össze. Az egyik
visszamaradt kukatárolóhelyen egy új
parkolóhely létesült. Alsóvárosban már
több tucat új vagy felszabadított parkolóhelyet adtunk át, és hamarosan megkezdődik továbbiak kivitelezése is.
Ferjancsics László (Összefogás)
4. számú választókörzet

gerrel tömörített agyagos kőburkolatban a
hirtelen jött villámárvizek sem tettek kárt.
• A Gombási út egyik legveszélyesebb,
mintegy 100 méteres útszaka újult meg az
agyagbánya előtt. A felújítást a DDC Kft.
és az önkormányzat közösen finanszírozta.
• A Váci Városfejlesztő Kft. kivitelezésében, bazaltkőszórásos technológiával
felújításra került a külterületi Szarvasbogár
utca.
• Befejeződött a Téglaház út csapadékvíz-elvezetésének újbóli kialakítása a Kovács Ottó utcától kezdődően.

• Az első hetek tapasztalata alapján elmondható, hogy a Fürj utcába kihelyezett
térfigyelő kamerának visszatartó ereje van
az illegális hulladéklerakásra.
• Nagy érdeklődés mellett megtartott
lakossági fórumon beszéltük meg a Naszály-hegy közbiztonságának kérdését. A
helyi rendőrkapitányság és a Váci Közterület-felügyelet jelenlévő képviselői közreműködésével kialakított akcióterv és a nagy
nyilvánosságot kapott esemény hatásosnak
tűnik. Kedvező folyamatok indultak el.
Rozmaring Sándor (Összefogás)
10. számú választókörzet

Tovább szépült a Béke téri játszótér

Tovább szépült Deákváron a Béke téri játszótér. A már körbekerített park mellett
néhány hete focikapukat állítottak a Váci
Városfejlesztő Kft. munkatársai, valamint
a játszóeszközöket és a padokat is újrafestették. Most egy napvitorlával egészült ki,
amely a felmelegedéstől védi a fém csúszdát.
"Az utóbbi hetekben több szülő is megkeresett azzal a panasszal, hogy az extrém forró
nyári napokon nagyon túlmelegszik a játszótéren található fém csúszda, és ezáltal napközben
használhatatlanná és balesetveszélyessé válik.
Annak érdekében, hogy a játszótér komforto8

sabb és biztonságosabb legyen a jövőben, Vác
Város Önkormányzatának megrendelésére egy
új napvitorla került kihelyezésre a játszóvár fölé,
amely árnyékot biztosít a fém csúszdának is,
amely ezáltal használhatóvá vált minden napszakban" – mondta a helyszínen Tótváradi-Nagy Bence önkormányzati képviselő.
Nem ez az első deákvári játszótér-fejlesztés idén, tavasszal szintén napvitorla
került a KRESZ-park homokozója fölé,
körbe lett kerítve a virág utcai játszótér,
valamint egy új csúszda került az Újhegyi
út - Rigó utca - Sirály utca - Harkály utcai
tömbbelsőbe.
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A Praktiker-Vác vezetőedzője: Elindulhatott a
negyedosztályban
Herbert Gábor
a Vác VLSE

Mint korábban már hírül adtuk, az új névvel szereplő váci női NB I-es felnőtt kézilabda együttes új vezetőedzővel kezdte
meg július elején az ezekben a napokban
elrajtolt bajnokságra való felkészülést.
Az új tréner, Herbert Gábor Komlón
született 1979-ben. A kőkemény védőspecialistaként elkönyvelt, beálló poszton szereplő játékos Százhalombattán és
Győrön keresztül került 2005-ben Szegedre, ahol egy bajnoki címet és két Magyar Kupa-diadalt könyvelhetett el. Hetvenszeres magyar válogatottként 26 gólt
szerzett a nemzeti csapatban. 2017-ben
az NB I/B-s Algyő csapatában fejezte be
játékos pályafutását.
Edzőként az erősebb nem együttesei közül az Algyőnél és a magyar junior
válogatottnál volt feladata, de dolgozott
a szegedi és a csurgói utánpótlásban is.
Az elmúlt évben a női másodosztály Keleti csoportjában a 3. helyre vezette az
orosházi hölgykoszorút. A váci egyesület
kétéves szerződést kötött a csapat vezetőedzőjével.
Az első bajnoki mérkőzést megelőzően a július 6-án elkezdett felkészülés részeként több hivatalos előkészületi találkozón is pályára lépett a

váci hölgykoszorú. A szurkolók ezeken nem sok
bíztatót láthattak, igencsak döcögött az együttes
játéka. Ezt mutatták az eredmények is. Két
másodosztályú ellenfél legyőzése mellett a felkészülést szolgáló mérkőzések sorában az NB I-es
riválisok közül csak a budaörsiek ellen sikerült
nyerni. A Praktiker-Vácot legyőzte kétszer a
Mosonmagyaróvár és az Érd, és jobbnak bizonyult a Fradi és az MTK is. Mindezek után kellemes meglepetésre a bajnoki rajton az egyik nagy
riválist magabiztosan, helyenként kiváló teljesítménnyel győzték le a mieink: Praktiker-Vác –
Siófok 26-22 (14-11). (Fotó: Fehér Viktor)

Kajak-kenu: váci világbajnoki
ezüstérmek Szegeden

Szeged adott otthon a junior és U23as korosztály világbajnokságának. A
váci egyesületeket hárman képviselték.
Közülük elsőként a Váci Karakán Kajak-Kenu SE fiatal tehetsége, Szemán
Linett (edzője Szemán László) szállt hajóba a juniorok kenu négyes versenyszámában. A magyar kvartett a táv felénél
a 3. helyen haladt, majd remek hajrával
– csupán 0,6 másodperccel a győztes
németek mögött a 2. helyen célba érve
– világbajnoki ezüstérmet szerzett.
Vasárnap két junior hosszútávú versenyen is rajthoz állt egy-egy váci sportoló. A női kenu egyesek 5 ezer méteres
számában a Váci Karakán versenyzője,
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Zagyvai Borka (edzője szintén Szemán
László) a mezőnyből kiemelkedő kínai
vetélytársát ugyan nem tudta megszorítani, de kiváló versenyzéssel, magabiztos fölénnyel ért célba ugyancsak az
ezüstérmet jelentő második helyen.
A férfiak 35 indulót számláló hos�szútávú kajak egyes versenyszámában a
Váci Kajak-Kenu SE sportolója Aradi
Álmos (edzője László Csaba) állt rajthoz magyar színekben és a remek taktikával ő is másodikként zárva, a váci
fiatalok harmadik ezüstérmét gyűjtötte
be a világbajnokságon. Képünkön balról
jobbra: Szemán Linett, Zagyvai Borka és
Aradi Álmos.

						

Bár már július elején bejelentette a klub,
hogy a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség
elfogadta nevezését a megyei első osztályú
indulásra, ez a lehetőség csak a rajt előtt
néhány nappal kapott jogi megerősítést.
Mint ismeretes, a korábbi hivatalos közlemények tartalmából nem valósult meg az
NB III-as bánki együttes nevében a „Vác
VLSE” megjelölés és a harmadosztályú
bajnokik váci megrendezése sem. A Vác
Városi Stadion jelenleg nem rendelkezik
NB III-as meccsek lebonyolítására vonatkozó engedéllyel. A Vác VLSE (VVLSE)
indulása körül is sportjogi aggályok mutatkoztak, a hazai kupasorozatot rendező
Magyar Labdarúgó Szövetség nem is fogadta el a VVLSE Magyar Kupa indulását.
(Kisorsolt ellenfele mérkőzés nélkül jutott tovább.)
A negyedosztályú pontvadászatot szervező megyei szövetség is ahhoz kötötte a
VVLSE bajnoki indulását, hogy az azzal
rendelkező – ám közben anyagilag ellehetetlenült és játékoskeretét elvesztő – Vác
FC közgyűlési határozattal mondjon le a
VVLSE javára ezen jogáról.
Ez még az augusztus 21-i bajnoki rajt
előtt megtörtént, így Szalai Attila vezetőedző csapata pályára léphetett a megyei elsőosztály pontvadászatának nyitó fordulójában. Az eredmény: Vác VLSE – Vecsés
0-7…

Egy osztállyal
feljebb a váci
asztaliteniszezők

A Magyar Asztalitenisz Szövetség döntése
értelmében a Váci Reménység SE (VRE)
asztaliteniszezői a következő bajnokságban a másodosztálynak számító NB I-ben
szerepelhetnek. A 2021/2022-es NB II-es
pontvadászat Észak-Kelet csoportjában
remekeltek a mieink és a csoportból kiemelkedő Szerencs mögött – 12 csapatgyőzelemmel, 1 döntetlennel és 5 vereséggel – magabiztosan szerezték meg a
második helyet.
A váciak klubhonlapja szerint a második helyezetteknek kiírt helybetöltőre
a Kecskemét és a Szécsény csapata nem
nevezett, így a szövetség a váciakat sorolta
be az NB I-es sorozat Kelet csoportjába.
(A csapatbajnokságban az Extraliga jelenti
az élvonalat, ez alatt két NB I-es csoportban szerepelnek az együttesek.) A VRE
első csapata mellett az NB III-ban is szerepeltet csapatot a klub Váci Reménység
SE II néven.
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Vácon jó kutyának
lenni, ha szerető gazdival
élhet a négylábú

Hazánkban, de szűkebb környezetünkben, Vácon is egyre több a kutyatartó.
Bár városunkban nem a családi házak
dominálnak, mégis sokan döntenek
amellett, hogy ebet tartanak akár társas-,
vagy panelházban. Az utóbbi időben
szerencsére a kutyatartás kultúrája is
változott, így már nem csak házőrzésre,
hanem családtagként tartják a négylábúakat.
Hogy Vácon jelenleg hány kutyus
van, pontosan nem tudni, hiszen sokan
nem tettek eleget az ebösszeírásnak.
„Nem tudható pontosan hány váci kutya
van. Az ebösszeírásra kevés, 600 alatt érkezett be adatlap.
Becslések szerint akár 3 ezren is lehetnek. Ez a háztartások negyedét is érintheti”
– mondja Jess Kinga, önkormányzati
képviselő, a Zöld Menedék Állatvédő
Alapítvány titkára.
A város is igyekszik segíteni a gazdikat. Nagy igény volt kutyafuttatóra, így
az elmúlt évben kettő is létesült Vácon,
az egyik Deákváron, a másik a Gombás
patak partján.
„Ezek nagyon népszerűek lettek rövid idő
alatt, szeretnénk, ha még több is lenne. A Duna-parton és a Kálvária alatt van rá igény”
– teszi hozzá Jess Kinga.
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De, ne hagyjuk szó nélkül a gondokat
sem! Az együttélés szabályaihoz tartozik
a kutyaürülék összeszedése is, de sajnos
ezt még nem mindenki érzi fontosnak.
„Nem nagy erőfeszítés, és mégis vannak,
akik nem teszik meg. Ez nem csak közegészségügyi veszély, hanem a kutyások ellen hangolja a közvéleményt.”
A kutyás kultúra szerves részei lettek

mára a kutyaiskolák, amelyek Vácon és
környékén is nagy számban működnek.
Itt nemcsak az ebeket oktatják, hanem
a gazdikat is, hiszen a felelős állattartáshoz nekik is sok mindent tudniuk kell.
Bár az elmúlt évek során több intézkedés is született a kutyák védelmében,
mégsem tűnik elég szigorúnak
„Vácon főleg a külterületeken tartják
rosszul a kutyákat. Sajnos, az állattartó
törvények nagyon lazák. Ha szenvedő állatot látnak, kérjük jelentsék be a polgármesteri hivatalban. Az állat nem tud szólni, ne
menjenek el a probléma mellett” – hívja fel a
figyelmet Jess Kinga.
A városban harminc éve működik a
Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány.
Naponta mintegy 300 kutyát és majdnem 100 macskát gondoznak. Működésük alatt több tízezer négylábú kapott
új esélyt a boldog élethez. Kiemelt céljuk a gondozottak mielőbbi „gazdisodása”. Jess Kinga alapítótagja az alapítványnak.
„Nem kötelező hobbiállatot tartani! Ha
mégis ezt vállalja a család, akkor a feladatokat sem lehet elhanyagolni. A rendszeres kutyasétát, az oltásokat, az ivartalanító műtétet
és a napi teendőket. Úgy éljünk és úgy tartsunk állatot, hogy másoknak ne okozzunk
kellemetlenséget” - mondja.
Gyakran olvasni a közösségi oldalon
talált ebekről. Vácon több állatvédő önkéntes is segít hazajutni az elcsatangolt
ebeknek. Található chipolvasó az állatorvosoknál és a benzinkutakon is.
„Vannak, sajnos, városunkban rendszeresen egyedül sétáló kutyák. Sajnos, a gazdik
nem akarják megérteni, hogy ez nem csak a
kutyájukra, hanem másokra is nagyon veszélyes lehet. Összességében van javítani való a
váci kutyás életben, de nem rossz a helyzet”
– fejezi be Jess Kinga.
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A Bátorság évada a Váci
Dunakanyar Színházban

A Váci Dunakanyar Színház a 2022/23as évadát a Bátorság évadaként hirdeti.
Erről és a várható előadásokról kérdeztük a színház ügyvezetőjét, dr. Varga Katalint.
„Évadunk mottójaként több okból választottuk a bátorság fogalmát. Részben azért, mert
az eltelt évek, a lezárások nehézségei és az újraindítás küzdelme után a hit mellett bátorságra
is szükségünk van, hogy újra és újra tervezzük
a működést, bízzunk a látogatottságban és a
sikerekben. A világjárvány után az árak elszabadulása újabb nehézség elé állít minket,
de igyekszünk ezzel is bátran szembenézni.
legfontosabbként pedig az előadások témaválasztásánál is előkerült a bátorság. Úgy látjuk,
hogy a minőségi, igényes szórakoztatás mellett a
színháznak feladata, hogy rezonáljon a mindennapok problémáira. Feladata, hogy felerősítsen,
ha úgy tetszik hangosbemondóba mondjon olyan
jelenségeket, érzéseket, folyamatokat, amelyekre
talán jobban kellene figyelnünk. Különösen fontos ez napjainkban, mikor a bennünket körülvevő közösségi média azt sugallja, mintha minden
mindenkivel teljesen rendben lenne, de tudjuk,
hogy a felszín alatt sokszor fájdalmak, ki nem
mondott érzések, nehézségek húzódnak meg.”
Az új évadot szeptembert pedig két
vígjátékkal indítják: a Párterápia (Balla
Eszter, Debreczeny Csaba és Mészáros
Máté előadásában) és a Nézőművészeti
Főiskola (Mucsi Zoltán, Scherer Péter és
Katona László játékával) remek szórakozást, de emellett elgondolkodtató tanulságokat is ígér.
„A bátor témaválasztás első darabja szeptember 24-én lesz látható. A Darázs, ami egy
színházi krimi, két iskolai barátnő húsz évvel
Váci Hírnök

későbbi találkozásáról szól, de az előadás ennek
kapcsán fiatalkori traumákat is felszínre hoz és
beszél az iskolai zaklatás kérdésköréről is. Ami
vitathatatlanul fontos, rengeteg fiatalt érintő – és
talán nem is kellően „kibeszélt” – téma napjainkban. Októberben Ötvös András, Schruff
Milán, Péter Kata, Járó Zsuzsa és Mészáros
Máté szereplésével a Határátlépések című vígjátékot, és a Munkatársas szórakoztató problémamegoldó estjét tűztük műsorra Pokorny Lia,
Cserna Antal és Botos Éva közreműködésével.
Várjuk Molnár Piroskát, Rohonyi Barnabással és László Lilivel a Jaj, Nagyi! című Orlai
Produkcióban, és játsszuk majd a Dunakanyar
és a Liliomfi saját előadásainkat is. A másik
„bátor” előadásunk október végén várható, Mu-

csi Zoltán és Kerekes Éva előadásában és Rozs
Tamás csellójátékával az Elem című Háy János
dráma, amelyben a Háy-féle különleges humorba csomagolva számos olyan hétköznapi vagy
húsbavágó érzés kerül felszínre, ami mindan�nyiunknak ismerős lehet” – mondja az ügyvezető.
A Bátorság évadában többféle szabadbérletet is kínálnak, négy alkalomra szólót, vagy a bátrabbaknak nyolc alkalmas
változatot, de rendkívül kedvező árképzéssel gondoltak a pedagógusokra és a
diákokra is.
„Szállóigénk lett, hogy a váci színház vis�szavár, ami a művészeknek is, de nem utolsó
sorban a mi kiváló, értő és érző közönségünknek is szól. Várunk szeretettel színházunkba
minden érdeklődőt” – mondta végezetül dr.
Varga Katalin.
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KARIKATÚRA NAP 2022
Sajdik Gyűjtemény Vác
2022. szeptember 18. vasárnap

A Sajdik Gyűjtemény Vác idén is megrendezi a Karikatúra
Napot, melynek alkalmából Sajdik Ferenc is tiszteletét teszi
állandó életmű kiállításán. A Munkácsy-díjas Érdemes Művész 2022. szeptember 18-án, vasárnap délután dedikálásra
érkezik a Pannónia Házba, de a program már 10 órakor elkezdődik. A látogatókat Gombóc Artúr és Süsü fogadja, akikkel
bátran lehet fotózkodni is, 11 órától pedig színpadra áll a Világ Legügyetlenebb Bűvésze. Szép Bence műsorát gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánlják!
A tavalyi évhez hasonlóan idén is készülnek majd portrékarikatúrák. A meghívott rajzművészek akár fénykép alapján
is megalkotják a különféle fizimiskákat, így akár meglepetésként, ajándékba is lehet tőlük képeket kérni.
13 és 14 órai indulással tárlatvezetésekre várják a szervezők azokat az érdeklődőket, akik kíváncsiak Sajdik Ferenc
életútjára, művészetére, és szívesen meghallgatnának néhány
anekdotát, érdekességet az elismert művészről. A művész
maga is szeretett volna itt lenni a rendezvényen, de végül egy
váratlan esemény miatt mégsem vehet részt rajta.
16 és 18 óra között Szottfried Zsófia, a Sajdik Gyűjtemény
múzeumpedagógusa várja az alkotni vágyó gyerekeket, majd
a napot az Európa-szerte ismert és elismert mozgáskomikus,
Méhes Csaba pantomim-művész előadása zárja.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak!

Anyakönyvi hírek

Vácott született váci lakosok:
Lakatos Gyula és Oláh Amanda Angelina gyermeke: Léna Dionízia,
Morvai Bálint és Glózer Eszter Gyöngyi gyermeke: Miksa Bálint, Bokros Ádám Ferenc és Mándoki Melánia gyermeke: Lilien Györgyi, Papp
János és Kecskés Anasztázia gyermeke: Noel, Konrád Péter és Hornyák Nóra gyermeke: Benett, Takács Bálint és Deilinger Alexa gyermeke: Márk, Nagy József és Farkas Magdolna gyermeke: Bianka, Pap Viktor és Németh Anna gyermeke: Lotti, Bosányi Tamás Dávid és Molnár
Kata gyermeke: Dalma Szonja, Kiss Dávid és Alföldi Fanni gyermeke:
Szofi, Oroszi Tamás Károly és Placskó Emese gyermeke: Boldizsár,
Ujszegi János és Szabó Krisztina Szilvia gyermeke: Bella, Sasvári Zoltán
és Uhrin Éva gyermeke: Bence, Juhász Zsombor és dr. Szalai Boglárka gyermeke: Milla, Linszter Ervin és Zahorán Renáta gyermeke: Mia,
Cserepka Balázs és Rottek Kata Réka gyermeke: Rebeka.
Házasságot kötött váciak:
Bartha József Ádám és Triffa Ágnes, Fuchs Ádám és Semsei Mercédesz Adrienne, Tóth József és Elek Renáta, Mózes Dávid és Katyina
Renáta, Rubus Péter és Zsíros Renáta Barbara, Varga Zoltán és Miklós
Orsolya, Kurucz Csaba és Pál Bernadett, Dobos Dávid Attila és Zobin
Regina, Liptai Árpád és Ülkei Adrienn, Szűcs Barna Bálint és Orgoványi Rita, Szilágyi Bálint Árpád és Gyuráki Emma, Nagy Nikodémusz és
Sztranyán Katalin, Surányi Miklós és Nemcsics Viktória, Varga Csaba
és Kanalas Elvira, Golán Ádám és Fridrik Mónika, Johnston Lee Roland és Szűcs Enikő, Nagy Dániel és Bolczek Krisztina, Horváth Roland és Virág Nikoletta, Molnár Attila és Nagy Andrea, Gubis Tamás és
Pazsitka Ilona, Szőke Péter és Jancsó Zsuzsanna.
Elhunyt váciak:
Nagy Ferenc (1942). Az elmúlt hetekben 36 váci személy hunyt el városunkban.

Gyógyszertári ügyelet
Szeptember - október
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A - Deákvári Gyógyszertár: Vác, Deákvári főtér 30., 06 - 27/510-805;
B - Központi Gyógyszertár: Vác, dr. Csányi L. krt. 46., 06-27/501-630;
C - Vácz Remete Gyógyszertár: Vác, Magyar u. 3., 06-27/305-997;
D - Gyöngyvirág Gyógyszertár: Vác, Széchenyi u. 3., 06-27/303-343;
E - Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár: Vác, Papp Béla u. 10., 06-27/306-190;
F - Váci Levendula Gyógyszertár: Vác, Sas u. 1/a., 06-27/301-367;
G - Benu Gyógyszertár Vác: Vác, Zrinyi u. 9., 06-27/501-385;
H - Fekete Kígyó Gyógyszertár: Vác, Széchenyi u. 37., 06-27/312-338;
I - Alsóvárosi Gyógyszertár: Vác, Zöldfa u. 25., 06-27/311-157
FOGORVOSI ÜGYELET
A váci és Vác körzeti hétvégi
fogászati ügyeletek megszűntek!
Legközelebbi ingyenes ügyelet:
Szájsebészet
Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600
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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

Váci Hírnök

Volt egyszer egy váci…
szellemi szükségmunkás,
Latabár Károly

A címben felbukkanó fogalom és családnév rácsodálkozásra késztethet néhányakat. A szellemi szükségmunkás státusz a
két világháború között az Állástalan Diplomások Országos Bizottsága (ÁDOB)
segélyezése, egyfajta közfoglalkoztatás
volt. A Latabár név pedig sokak számára
az egyik leghíresebb magyar színészdinasztiát jelenti, és igen, közülük származott
az itt említett Károly Dezső iparművész is.
1898-ban született Szegeden, szülei Latabár Endre Gyula és Halász Anna színészek,
másodunokatestvérei a közismert komikus
testvérek, Kálmán és Árpád. Ő maga sem
állt távol a színháztól, váci diákként 1913ban a Szent József Fiúnevelő színielőadásán „bohóságokban” szerepelt, rövid ideig
Latabár Károly idősen, gödi házánál
színházi súgó volt, iparművészként díszleteket is tervezett. A váci diákévek 1917-ben
zárultak, Károly neve már abban az évben szerűsége. Büszke lehet gyönyörű munkájára.”
az Országos Magyar Királyi Iparművészeti Azidőben Latabár Vácon élt, a helyi sajtó
Iskola értesítőjében olvasható, ott szerzett beszámol közéleti szerepvállalásairól is a
váci nőegyleti vásártól a gödi kultúrotthon
képesítést.
1922-ben Párizsban folytatott múzeumi társadalmi bizottságáig.
Mindeközben aktív az Országos Maés művészeti tanulmányokat, majd a híres
Siégel reklámcikkgyárban dolgozott há- gyar Iparművészeti Társulatban, országos
rom évig. Hazatérve a néprajz, népélet ku- tárlatot és a magyar iparművészek tevétatói között mélyítette el tudását, rajzokat kenységét külföldön bemutató kiállítást
készített a Néprajzi Múzeumnak, szerepe szervez. E munkák tapasztalatait megírta
volt a debreceni Déri Múzeum kialakításá- a Magyar Iparművészet folyóiratban, ahol
nál, a halasi Csipkeház bővítésénél, a ber- rendszeresen publikált. A balti partvidék
lini Magyar Borház berendezésénél. Népi több nagyvárosában sikeres vándorkiállíépítészeti felmérés, restaurálás, tárlatren- tása hozadékaként részesült a lett Három
dezés, épület- és enteriőrtervezés mellett Csillagrend tiszti keresztje kitüntetésben,
néprajzi gyűjtéseket végzett. Egyre inkább ez alkalomból a Váci Múzeum Egyesület
foglalkoztatta a hagyomány tisztelete, a közgyűlése köszöntötte őt 1937-ben. Ekkézművesség, a motívumok és technikák kor már mint helyi múzeumőrt, hiszen egy
őrzésének lehetősége. Mindez megjelent évvel korábban Bán Márton kegyesrendi
alkotásaiban, idegenforgalmi emléktárgyak
tervein, kirakat- és reklámdíszítésekben.
1930-tól tevékenykedett a váci múzeumban, időszakosan szellemi szükségmunkásként alkalmazva, havi 50 pengő
fizetésért. Feladata volt minden, ami múzeum. Régészeti feltárás, néprajzi gyűjtés,
kutatómunka, konzerválás, könyvtár és
irattárkezelés, kiadvány szerkesztés. Vezető
szerepet vitt az intézmény újjászervezésében, egy váci polgárház – ma Múzeum
utca 4. – múzeummá alakításában. Latabár
tervezte meg az 1931-ben megnyitott kiállítást, ő először szakmai koncepció alapján
elrendezve – már nem mint műtárgyraktár – mutatta be a váciaknak múltuk tárgyi
emlékeit. A hírlapíró szerint „Latabár Károly
ismert iparművész szakavatottságát és széleskörű
Kosárfonó munkái
tudását dicséri a berendezés és elrendezés mintaVáci Hírnök
						

1935-ös bejegyzése Tragorék vendégkönyvében
tanár mellett őt is megválasztották öt évre
erre a tisztségre.
Latabár állította össze 1943-ban A mai
magyar háziipar című „a magyar könyvpiacon
eddig nem látott ízléssel kiállított képeskönyvet,
melynek 83 lapja a Központtól irányított háziipar
minden ágának legjelesebb termékeit mutatja be” –
méltatta Fél Edit néprajztudós.
Későbbi éveiről kevesebb forrással
rendelkezünk, Felsőgödön élt, és főként
a kosárfonás technikája foglalkoztatta. A
Budapesti Kosárfonó HTSZ alkalmazottjaként dolgozott, kosárfonó népi iparművészként tervezett kosárbútort, nád lámpatestet, dísztárgyakat. Kevéssel 1976-ban
bekövetkezett halála előtt látogatta meg
gödi otthonában Mayer Géza, az ő képeit
őrzi múzeumunk a már idős mesterről és
alkotásairól.
Egy kiállítás méltatásakor kor- és pályatársa így írt Latabár Károlyról: „mindenben
ízléses, maradandó munkát végzett”. Néhány
évtized alatt vált szinte elfeledetté.
Zomborka Márta
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A Tintásüveg pályázat
nyertes művei

A Sajdik Gyűjtemény Vác irodalmi
pályázatának győztes műveit közöljük A Madách Imre Művelődési Központ fenntartásában működő kiállítóhely munkatársai még februárban
tették közzé a felhívást, miszerint
várnak minden olyan irodalmi művet,
melyben megjelenik Vác: egy várossal

kapcsolatos élmény, emlék vagy gondolat.

A középiskolások között első lett
Laczi Lilla: Vác - hexameter alkotásával.
A felnőttek között első lett Rusvay
Balázs: Vác balladája című alkotásával.

Laczi Lilla:
VÁC
Mostmár mázsás kőkapu ábránd szelleme szólít
Hosszú sétány elterül, Kisvác temploma szélén
Lámpák halvány, foszló fényét porcica tépi
Honját nyújtó főtér, rejtett végtelen térkép
Emberek égő szívén, hálás Bóbita érzés
Tegnapi mámoros kérdés, félénk válasza őrjít
Régies utcák oszló titkát emberek őrzik
Városa lelkét tisztán érteni angyali érték

Rusvay Balázs: Vác balladája

Két királyfi a fegyveres hadakkal
az iszapbűzös folyampartra ért,
hol fűzből volt a kereszt, s ölyvből angyal
vijjogott a bűnbocsánatért.
Szelíd vadak a kengyelükhöz gyűltek,
és gímszarvassal ájtatos manó
emelte csúzos, vén kezét az Égnek,
jóslatából Templom lett a szó:
„Halld szavam, te Sólyom vérű Géza!
Király leszel az ádáz harc után,
király leszel, Nagy Vajknak ivadéka,
Krisztust imádd, és gondolj néha rám!”
És betörték az örvénylő, vad Isztert,
és építettek templomot, falat
szarvasba ölt, halódó, régi hittel
az éhező, rongy rabszolgahadak.

A vártemplomban, mindent hátrahagyva,
Jézustól várta irgalmát a nép.
Ömlött a tűz a tetőn átszakadva,
s bedobták mellé főpapok fejét.
Az aranyhorda lángnyilas kutyái
felperzselték a büszke paplakot,
arkangyalként vágtattak bosszút állni
a városon, mit Isten elhagyott…
E cinteremből Öldöklő Mihálynak
emelte újjá templomát a hit,
és kereskedtek, alkudtak, halásztak:
békén az Úrral éltek-haltak itt.
Háromszáz év aranyba szőtte őket,
háromszáz évnyi igazgyöngy-apály,
hogy megrohassza Szolimán e földet,
s gyilkolja az, ki épp csak arra jár…
Izommal, ésszel, vérrel, verítékkel
szorgoskodott jobbágy, előkelő,
nagy hírt hozott Migazzi, bécsi érsek:
a Gyilkos Asszony vendégségbe jő.
Fénylett a Tér, és állt a Székesegyház,
s aranyhintón a Kőkapunkon át
bevágtatott. Megünnepelte őt Vác.
És nem akadt, ki elmetssze nyakát…
De élt a város, újra felvirágzott,
a nagy folyam tükrözte vissza őt,
s kék tükörben, a szabadságtól távol,
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dolgos kezek munkáltak szebb jövőt.
És angyalarcot faragtak a hívek
az angyal szárnyú, vén kapuk fölé.
Dörgött a menny, zúgott a hálaének:
Kilenc neked, és egy a püspöké.
Ahogy a nap egy pontba gyűlik össze
a gyűrt papíron, nagyító alatt,
úgy lett a Híd és minden szikla szentje
egy veres sipkás, szabad pillanat.
Horkant a ló, reszketve fújta vérét,
marját, szívét egy golyó járta át:
Földváry úr üvöltött új gebéért,
s új gebével vívott nagy csatát…
Püspök Zichy, a nyájat óvó pásztor,
a győzedelmes nagyherceg elé
kerített rajt pár címzetes juhából:
„Maradjon Vác, legyek az Istené!”
Négy óra lett a kettőből, s a polgárt
a szabadrabló félember hadak
örjöngve marták, széterőszakolták,
s a szívekben csak csendes űr maradt…

A városra, mely majd kilencszáz éve
főnixként szülte porából magát,
új átkot szórt a két iksz rémes éje,
tornyától távol temette fiát:
A leventét, ki mesze-messze földre
csatába indult Ferenc Józsefért,
nem ismert lányt, és szűz maradt örökre,
polyákok földjén muszka tépte szét…
A családot, a három nemzedéket,
ki szomszédjára bízta otthonát,
s hogy vissza nem tért, szíve szégyenére
fosztotta ki szomszéd és jóbarát…
A vén bakát a második seregből,
ki rongysátrában fegyverré fagyott
egy jégfolyamnál, távol istenétől,
vagy északabbra lett merev halott…
S a rothadás az érben és nyirokban
dögvészként járt az öreg Vácon át,
és ólmos ég alatt majd összeroppant
szürke kalap és még szürkébb kabát.
A templomokban lézengtek a vének,
csak megszokásból misézett a pap,
			

csak megszokásból, faltól falig éltek:
hétfőn a boltzár, pénteken piac…
Egy szikra volt a negyven év ködében:
egy pisla láng, egy oszlopdöngető,
hogy vézna foglyok szent szívébe égjen:
a rácsokon túl visszavárja Ő…
Majd elfeküdt a gennyes mélaságban,
köszvényes testén erőt vett a sár,
hol házmester, lábszag és árulás van
és néma csönd és kisbetűs halál.

(Vallomás)
De el ne hidd, hogy átkoználak Téged,
hisz minden sejtem legbelül Te vagy,
s hogy elkoptatnak lassacskán az évek,
emlékek nélkül elszöknöm ne hagyj!
Ne hagyd felednem angyalarcú házad,
hol albérletben három angyal élt,
s a három angyalt nagypapám vigyázta,
hogy vigyázzák hármuk négy gyermekét…
Ne feledjem sirályok vijjogását
kenyérre gyűlve Ősfolyónk felett,
hogy Pokolból a csillagos Dunán át
csodáltam tornyot, összemart Hegyet!
Ne hagyd felednem lázas lázadásom
a 104-est, a részeg nagyfiút!
S ha átszöknék is százezer határon,
hazudd szemembe: lesz majd visszaút!
Több vagy nekem, mint égbe nyúló tornyok
árnyékán alvó, megkopott barokk,
mi ősi pincék éjjelébe omlott,
hol alszik még egy Koronás Halott.
Több vagy nekem az ezer véres évnél,
mely hullámként hol Trónusig lökött,
hol hályogot szőtt kényére az éjfél
szemedre, Koldus, láng és csont között…
Ha megnyílnak a véghetetlen mélyek,
és felbőgnek a mitikus vadak,
vagy lányaim, fiam szemébe nézek,
velőmig ég: csak itt vagyok szabad.
Hű voltam én, vagy gyáván itt ragadtam,
kezed szorítva Drága Városom?
Hát őrizlek csak mélyen, moccanatlan,
s néma számmal értünk imádkozom.
Váci Hírnök

Váci Hírnök
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