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Mint ismeretes, az éves munkaterv 
és a korábbi évek gyakorlata szerint, 
Vác Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a júliusi tanácskozását 
követően csak szeptemberben tart 
előre tervezett ülést. Mivel néhány 
halaszthatatlan ügy határideje ennél 
korábbi, július 27-re, majd augusztus 
27-re rendkívüli tanácskozást hívott 
össze Matkovich Ilona. Az elsőről a 
kormánypárti képviselők távol ma-
radtak.

A polgármester az ülés elején 
mindkét alkalommal ismertette a 
javasolt napirendi témák rendkívü-
li megtárgyalásának indokait, majd 
az elfogadott napirendi sor szerint 
mindkétszer féltucat előterjesztést vi-
tatott meg a grémium és hozott ezek-
ben döntéseket.

A július 27-i döntésekről
Az Idősek Otthona és Klubja koráb-
bi igazgatói pályázatának eredmény-
telensége miatt új pályázat került 
kiírásra. Szmolár Attila kapott megbí-
zást arra, hogy október 31-ig irányít-
sa az intézményt. A döntés szerint 
Vác belép a Magyar Petőfi Sándor 
Társaságba és a Petőfi Emlékhelyek 
Országos Találkozójára Inotay Ger-

gely alpolgármestert delegálja.
Több mint száz parkolóhely kiala-

kítása végett jelölt meg az Iskolavá-
rosban több mint 11 ezer négyzet-
méteres területet egy beruházó, ám 
mivel ez az építési szabályzat szerint 
sportolási célú különleges övezetnek 
számít, a testület nem fogadta el a te-
rület parkolóvá alakításának tervét.

Az önkormányzat korábban már 
egyetértett a Szent István téri felújí-
tás környezetalakítási elképzeléseivel. 
Az ez alapján elkészített tervet – mely 
két ütemben valósítaná meg a felújí-
tást – most szintén elfogadták. 

Az augusztus 27-i határozatokról
Az elsőként megtárgyalt ingatla-
nügyek sorában többek között térí-
tésmentesen engedélyezték, hogy a 
volt deákvári laktanyában – szigorú 
biztonsági előírások betartásával – 
szeptember második felében tűzoltó 
szakmai versenyt rendezzenek. Dön-
tés született arról is, hogy a bank ál-
tal ideiglenesen (augusztus végéig) 
használt – a főtéri „elefántos ház-
ban” lévő – helyiségeket a korábbi 
használó művelődési központ vegye 
át ismét.

A napirendi sorban ezt követően 

fontos, költségvetést érintő dönté-
seket hozott meg a grémium. Ezek 
közös jellemzője volt, hogy a város 
életében kiemelkedő jelentőséggel 
bíró beruházások megvalósíthatósá-
ga érdekében további anyagi forráso-
kat kellett biztosítani.

- Mivel a Március 15. tér 21. szám 
alatti műemléképülethez a kért pá-
lyázati összeg felét sem kapta meg 
a város (10 millió helyett 4,3 milliót 
ítéltek meg), a korábban tervezett 
önrészt összesen 16,2 millióra kellett 
emelni.

- A Bauer utcai új bölcsőde ví-
zelvezetéséhez szükséges közművek 
kiépítéséhez még a legalacsonyabb 
költséget tartalmazó pályázat elfo-
gadásához is újabb 8 millió forintot 
kellett biztosítani.

- Komoly előrelépés történt a 
Kosdi úti körforgalomnál létesítendő 
gyalogos átkelőhely kialakításában is 
azzal, hogy – szintén igazodva a leg-
kedvezőbb pályázati ajánlathoz – 3 
millió forint plusz forrást csoporto-
sítottak át e célra. 

Vác Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a munkaterv alapján 
legközelebb szeptember 22-én tart 
plenáris ülést.

Több fontos beruházás elől 
hárultak el az akadályok
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Az új oktatási év kezdéséhez igazodva, 
szeptember 1-től városunkban is a tanítási 
időszakra érvényes helyi és helyközi autó-
busz menetrend lép életbe. A megszokott 
menetrend újabb pozitív változtatásáról 
Ferjancsics László adott tájékoztatást.

Az alpolgármester elmondta: az önkor-
mányzat azt tartja a legfontosabbnak, hogy 
a váci tanintézetek pedagógusai és diákjai 
lehetőleg átszállás nélkül érjék el az Iskol-
avárost. Ezért a tapasztalatok és visszajel-
zések alapján folyamatos az egyeztetés a 
szolgáltatást végző Volánbusszal. Ennek 
eredményeként már korábban is egy sor, 
az utasok érdekében történő módosítás 
történt.

Ilyen volt, hogy sikeres egyeztetések 
után az önkormányzat megállapodott a 

Volánbusszal, így Vác újabb városrészeiből 
közvetlenül, átszállás nélkül lehet eljutni 
Kisvácra és az Iskolavárosba. Ezt a célt Sej-
ce és Gombás vonatkozásában már tavaly 
elérték, idén tavasztól a törökhegyi lakosok 
a kosdi, míg a Csendesréten, valamint a 

Szekeres és Arató utca környékén lakók az 
egyik Rád felől érkező busszal utazhatnak 
átszállás nélkül a középiskolákig.

Ferjancsics László emlékeztetett rá: az 
önkormányzat kérésére tavaly óta már a 
Balassagyarmati út felől érkező helyközi já-
ratok – melyek helyi bérlettel és díjszabással 
vehetők igénybe – egy része megáll a Hu-
nyadi utcánál és a Rákóczi téren is. Végül a 
mostani iskolakezdéshez is kapcsolódóan 
egy újabb előrelépésről adott információt, 
melyet a város még tavaly kezdeménye-
zett. Ezek szerint tanítási napokon a reg-
gel 7.05-kor Göd Újtelepről induló járat a 
váci autóbusz állomás helyett már szintén 
az Iskolavárosig fog közlekedni. Visszafelé 
pedig 13.30-kor indul ugyanonnan. Ezzel 
segítve nem csupán a városunkban tanu-

ló gödiek és sződligetiek utazását, hanem 
– mivel a járat megáll a város déli részén 
lévő megállókban (Harcsa u., Gumigyár, 
Hajógyár, Hétkápolna) is – az itt élő váci 
pedagógusok és diákok is már átszállás nél-
kül érhetik el Kisvácot és az Iskolavárost.

Buszmenetrend változás: 
közvetlen eljutás Vác déli 
részéről az Iskolavárosba

Fontos városunk 
környezet- és 

természetvédelme
Városunk önkormányzata kiemelt 
fontosságúként kezeli a Vác termé-
szeti és környezeti értékeinek folya-
matos védelmét.

A Polgármesteri Hivatalon belül 
külön szervezet foglalkozik ezzel, ér-
tékeli és megtervezi a teendőket. A 
környezeti állapotról évente készül 
összefoglaló jelentés a képviselő-tes-
tület számára. Kiemelt figyelmet kap-
nak azon szervezetek, egyesületek, 
civil társaságok, melyek segítik az 
egészséges környezet növényi és ál-
latvilágának kialakítását.

A városban munkálkodó szerve-
ződések is egyre jobban fókuszálnak 
a környezetbarát megoldásokra. A 
komposztáló lehetőségek már nem 
csupán egyénileg vannak jelen Vácon, 
hanem civil összefogással nagyobb 
lakóközösségek alakítanak ki ezek-
re alkalmas területeket, eszközöket. 
Természetes, hogy ezeket a törekvé-
seket támogatja az önkormányzat is.

Immár például a Bagolybükk Kör-
nyezet- és Természetvédelmi Egyesü-
lettel kötött támogatási szerződés is 
segíti a közösségi komposztáló prog-
ramban meghatározott komposztálók 
kihelyezését. A vissza nem térítendő 
városi hozzájárulás nyomán ez év 
végéig olyan eszközök jelennek meg 
közterületeken, melyek használatával 
a váci polgárok is hozzájárulhatnak a 
környezetet kevésbé szennyező hul-
ladékkezelés elterjedéséhez

Immár ötödik alkalommal válaszolják meg online fogadóóra keretében a lakos-
ság közérdekű kérdéseit a váci önkormányzat vezetői.  Az aktuális ügyekkel kap-
csolatos válaszokat október 1-én pénteken 18 órától kapják meg az érdeklődők 
az online kapcsolat révén

Az adás Vác Város Önkormányzata és a városvezetők Facebook-oldalán, va-
lamint az ES TV honlapján lesz megtekinthető. Kérdéseiket, melyeket illetékes-
ségi terület alapján válaszolnak meg a város vezetői, szeptember 29-ig küldhetik 
el az onlinefogadoora@varoshaza.vac.hu e-mail-címre.

Ismét városvezetői online fogadóóra lesz
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A főtéri „zöldház” után remény van 
arra, hogy belátható időn belül a Már-
cius 15. tér „rózsaszín” épületének te-
tőszerkezete is megmenekül. Igaz, a 
várható költség ismét jelentősen meg-
terheli majd a váci költségvetést.

Befejezéséhez közelednek a Március 
15. tér 10. szám alatti műemlék épület 
(„zöldház”) tetőfelújítási és homlok-
zat rekonstrukciós munkái. A korábbi 
években életveszélyes állapotig elhanya-
golt barokk házat tisztán városi forrás-
ból – közel 100 millió forint értékben 
– újíttatta fel az önkormányzat. Ugyan-
akkor egy másik főtéri épület – a 21. 
szám alatti – szintén rossz és baleset-
veszélyes állapotban van, ami miatt (a 
most felújítotthoz hasonlóan) az illeté-
kes kormányhivatali szervezet büntetést 
helyezett kilátásba.

A megoldás érdekében a váci önkor-
mányzat júniusban sürgősségi döntésé-
vel beadta pályázatát a Nemzeti Kultu-
rális Alap Örökségvédelmi Kollégiuma 
által meghirdetett pályázatra. Ezt meg-
előzően a felújítás várható költségét a 
szakemberek mintegy 20,2 millióra be-
csülték. Mivel a pályázat 50 %-os önerőt 
igényelt, valamivel 10 milliót meghaladó 
támogatási forrást kért városunk, azzal, 
hogy a további finanszírozást a 2022-es 
városi büdzsében különíti el.

A napokban megérkezett az értesítés: 
a kért összeg valamivel több, mint 43 
%-át (4,5 milliót) kaphatja meg a város 
a tetőtér felújításra. Így a hiányzó ösz-
szeg biztosítására ismét költségvetési 
átcsoportosításra lesz szükség, melyről 
a képviselő-testületnek kell határozatot 
hoznia.

Elkezdődött a Vám 
utcai ovi konyhájának 

korszerűsítése 
Mint arról korábban egy-egy beruházás 
kapcsán már írtunk, az elvonások és a kor-
mányzati intézkedések hatására kieső je-
lentős bevételek ellenére folyamatos a váci 
gyermeknevelési intézmények felújítása, fej-
lesztése. 

Erre szükség is van, mert városunk von-
zereje az utóbbi pár évben érezhetően emel-
kedett és mintegy 2 ezer fővel gyarapodott a 
váci lélekszám. Az infrastruktúra bővítések, 
korszerűsítések között is prioritást kap a 
jövő nemzedékének komfortérzetét növelő 
bölcsődei és óvodai fejlesztések.

Ezeket összefoglalva Inotay Gergely em-
lékeztetett rá: a Hársfa utcai oviban mintegy 
40 millió forintos korszerűsítés készült el 
még az elmúlt évben. A Deákvári főúti léte-
sítmény tornaszobája speciális sportburkola-
tot kapott, a Nyár utcai gyermekintézmény 
balesetveszélyes parkettája helyett szalagpar-
kettát fektettek le, a Kertész utcában az egyik 
csoportszoba burkolatát új PVC burkolattal 
cserélték ki, a Vám utcai óvoda régi, köves 
talajú öltözője pedig szintén PVC-s burkola-
tú lett. Már folyik a Bauer utcai bölcsőde épí-
tése, a héten pedig elkezdődött a Vám utcai 
óvodában lévő konyha korszerűsítése.

Ez utóbbiról már az érintett két választó-
körzet önkormányzati képviselői tájékoztat-
ták a sajtót.

Kiss Zsolt elmondta, hogy a városve-
zetés megkülönböztetett figyelmet fordít a 
bölcsődei és óvodai körülmények javítására. 
„Megkezdődött Deákváron egy új bölcsőde építése 
és felújításokat, fejlesztéseket hajtunk végre a már 
működő gyermek létesítményeinkben is. Három óvo-
dánk – például a szintén alsóvárosi Kölcsey utcai 
intézmény – napi működést nehezítő gondját felújí-
tással oldjuk meg, de jelentős fejlesztés kezdődött 
itt, a Vám utcai oviban is, amely a tervek szerint 
novemberben készül majd el.” – mondta az al-
polgármester.

Fehér Zsolt többek között kiemelte, 
hogy a tízezres lélekszámú Földváry lakó-
telepen is egyre növekvő igény van a kis-
gyermekek biztonságos, komfortos körül-
mények közötti elhelyezésére. „Egy sikeres 
pályázatnak köszönhetően az önkormányzat közel 
25 millió forintos állami forrást kapott a Vám ut-
cai konyha fejlesztésére. Ehhez ugyanennyit saját 
költségvetéséből áll a város. A megújult korszerű 
konyha bölcsődésekre és óvodásokra is főz majd. A 
munkaterületet a héten adtuk át a kivitelezőknek. 
Két cég összehangoltan dolgozik: egyrészt megújul a 
környezet, ugyanakkor modern konyhatechnikai 
eszközök kerülnek beépítésre. Ennek feltétele az 
elektromos közműfejlesztés, amire az önkormány-
zat saját forrásból további 1 milliót biztosított.” - 
zárta a tájékoztatót Fehér Zsolt szakbizott-
sági elnök.

A tavalyihoz hasonlóan az idei tanév-
kezdésre is nagyon sok adomány gyűlt 
össze a Jószomszéd Hálózat segítségé-
vel. A tanszerekből összeállított csoma-
gok közül egyet Inotay Gergely szemé-
lyesen vitt el egy deákvári családhoz.

Az átadásnál az alpolgármester a 
sajtó képviselőinek elmondta: a támo-
gatások jövedelmi határa miatt vannak 
olyanok, akik éppen elesnek a közvet-
len pénzbeli segítség lehetőségétől. 

Az egyre eredményesebben műkö-
dő Jószomszéd Hálózat által gyűjtött 
iskolaszerekből a hivatali szakemberek 
javaslatára elsősorban ilyen családok 

számára ad iskolatáskákat, tanszereket 
és a tanuláshoz szükséges eszközöket 
az önkormányzat.

„A lehetőségekhez mérten igyekszünk 
pénzbeli támogatást is adni a rászoruló csa-
ládoknál ilyenkor megnövekvő terhek enyhíté-
sére. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmé-
nyen túl települési támogatásként jövedelemhez 
kötötten tudjuk segíteni a beiskolázást, továb-
bá a gyermekétkeztetést.” - mondta Inotay 
Gergely, aki végül megköszönte min-
den felajánlónak az önzetlen segítsé-
get, a diákoknak pedig egészségben és 
sikeres tanulásban bővelkedő tanévet 
kívánt.

Újabb főtéri műemléképület 
menekülhet meg 

Tanszerek rászorulóknak
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Ebben az évben is nagy érdeklődés mel-
lett tartotta meg Szent István-napi ün-
nepségét városunk. Az államalapításra 
és első királyunkra emlékező rendezvény 
ezúttal is a már megszokott hagyomá-
nyok szerint zajlott.

A Himnusz közös eléneklését köve-
tően Marton Zsolt váci megyéspüspök 
mondott ünnepi beszédet. Ebben feli-
dézte Szent István tevékenységét, sorra 
véve azon jelzők tartalmát, melyekkel 
államalapító királyunk nevét ma említik. 
Többek között elmondta: hiba az adott 
kor történelmi tetteit egy későbbi gon-
dolkodás, politikai felfogás alapján meg-
ítélni. Mint hangsúlyozta: szeretettel 
ajánlja, hogy tanuljuk el István királytól a 
béketeremtést és a befogadást. „Tanuljuk 
meg tőle észrevenni azokat az embertársainkat, 
akik valóban segítségre szorulnak, és befogadni 
azokat, akiknél ez tényleg szükséges.” – emel-
te ki ünnepi beszédében a Váci Egyház-
megye püspöke.

Az új kenyér megáldása után Matkovi-
ch Ilona polgármester és Inotay Gergely 
alpolgármester átadta a „Vác Város Dísz-
polgára” címet dr. Kampós Katalin gyer-
mekorvosnak. Idén posztumusz „Pro 
Urbe” egyéni díjjal ismerték el Furucz 
Zoltán újságírói munkásságát. (A díjat két 
lánya, Angelika és Anita vette át.) Szintén 
posztumusz egyéni „Pro Urbe” díjat ér-
demelt ki Cs. Nagy Tamás, a zeneiskola 
egykori igazgatója. (A kitüntetést özve-
gye vette át.) Balesete miatt nem tudta 

átvenni egyéni „Pro Urbe” díját a Boron-
kay iskola igazgatója, Fábián Gábor. Az ő 
elismerését feleségének, Fábiánné Kősze-
gi Erzsébetnek adták át a városvezetők.

A „Vác Város Egészségügyéért” ki-
tüntetést ebben az esztendőben dr. 
Niegreisz Mária, az Országos Véradó 
Szolgálat Váci Területi Vérellátó vezető-
je és Nagyné Tar Ágnes szakasszisztens 
érdemelte ki. A díjazottak nevében dr. 
Kampós Katalin köszönte meg az elis-
meréseket, majd Inotay Gergely felolvas-
ta a balesetét követő rehabilitáción lévő 
Fábián Gábor levelét.

Miután Matkovich Ilona röviden tájé-
koztatott arról, hogy hamarosan elkez-
dődik a Szent István tér felújítása, a ren-
dezvény végén a város vezetői, a pártok, 
szervezetek képviselői megkoszorúzták 
Szent István szobrát, majd közösen elé-
nekelték a Szózatot.

Az ünnepségen közreműködött a Vác 
Civitas Szimfonikus Zenekar, Kóbor Ta-
más operaénekes, a Váczi Néptáncegyüt-
tes, valamint a Váci Huszár és Nemzetőr 
Bandérium.

A kitüntetettek méltatása
Vác   Város   Önkormányzata   Díszpolgári   
címet   adományoz   dr.   Kampós   Katalinnak,   
aki gyermekorvosként   több   mint   ötven   éve   
gyógyítja   Vác   és   környékének   gyermekeit,   
gyógyító tevékenységét széles körben folytatta. 
Hivatása mellett sokszínű közéleti tevékeny-
ségében kiemelt figyelmet kaptak a hátrányos 
helyzetűek.

Méltóságteljes városi 
ünnep kitüntetésekkel

Vác Város Önkormányzata egyéni Pro 
Urbe kitüntetést adományoz Fábián Gábor 
igazgató úrnak, aki közel tizenöt éve vezeti a 
Váci Szakképzési Centrum Boronkay György 
Műszaki Technikumot és Gimnáziumot,   mely   
időszakban   nem   csupán   megtartotta   ko-
rábbi   rangját,   de   elismertsége folyamatosan 
emelkedik. Igazgatói munkásságával tovább 
növeli Vác hírnevét.

Vác Város Önkormányzata Posztumusz 
Pro Urbe kitüntetést adományoz Cs. Nagy 
Tamásnak†, aki kiváló   igazgatója   volt   a   
váci   zeneiskolának,   megszervezte   a   Váci   
Szimfonikus   Zenekart   és megalapította a 
Zeneművészeti Szakközépiskolát, a város zenei 
életének kiemelkedő alakja volt.

Vác Város Önkormányzata Posztu-
musz Pro Urbe kitüntetést adományoz Fu-
rucz Zoltánnak†, aki a Váci Napló alapító 
főszerkesztőjeként harminc éven át törekedett a 
magas színvonalú tájékoztatásra, a váci értékek 
magas nívójú közvetítésére és a lokálpatrióta 
városszemlélet kialakítására.

Vác   Város   Önkormányzata   „Vác   
Város   Egészségügyéért”   kitüntetést   
adományoz   dr.   Niegreisz Máriának, az 
Országos Véradó Szolgálat Váci Területi 
Vérellátó vezetőjének. Évek óta magas szak-
mai színvonalon vezeti és irányítja a rá bízott 
munkát. Beosztottjai és betegei egyöntetű vélemé-
nye alapján is igazi ember és igazi orvos.

Vác Város Önkormányzata „Vác Város 
Egészségügyéért” kitüntetést adományoz Nagy-
né Tar Ágnes szakasszisztensnek   (Dr.   Bán-
hidi   Péter   mellett   asszisztens),   aki   hosszú   
évek   óta   a   betegek szolgálatában   tevékeny-
kedik   odaadó   lelkes   munkával,   és   most   
a   „pandémia”   idején   pedig megsokszorozva 
erejét végzi gyógyító munkáját.

Képünkön balról jobbra: Furucz Angelika, Furucz Anita, özv. Cs. Nagy Tamásné, dr. Kampós Katalin,
Matkovich Ilona, Fábiánné Kőszegi Erzsébet, dr. Niegreisz Mária és Nagyné Tar Ágnes
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Az elmúlt hetekben a nyílt beszerzési pá-
lyázat útján nyertes kivitelező megkezdte a 
Horgásztói utca Amur utca és Déli utca kö-
zötti szakaszának útfejlesztését.

Mint azt a választókörzet önkormányzati 
képviselője, Kiss Zsolt elmondta, a tervezési 
és kivitelezési munkákra az idei költségvetés-
ben különítettek el 10 millió forintot, majd 
a júniusi rendeletmódosítás során – melyet 
csak a 4 kormánypárti képviselő nem tá-
mogatott szavazatával – újabb 10 milliót 
csoportosítottak át. Az alpolgármester kö-
szönetet mond az érintett terület lakóinak is, 
mivel ők mintegy 6 millió forinttal járulnak 
hozzá a megvalósításhoz.

A több mint 200 méteres útszakasz asz-
falt burkolatú lesz, melyhez tározó-párolog-
tató árok kerül kialakításra, fagyálló szegély-
kövekkel.

Újabb hazug írása miatt kellett helyreigazí-
tást közölnie a kormányközeli Vác Online 
weboldalnak. A magát híroldalként defini-
áló, de bevallottan szerzői véleményeket 
közlő portál most Vác egyik alpolgár-
mesteréről nem írt igazat. A vaconline.hu 
oldalon július elején megjelent, portrénak 
beállított írásban Ferjancsics Lászlóról állí-
tottak számos valótlanságot.

A Vác Online oldal legutóbb egy hó-
napja, a Budapest Környéki Törvényszé-
ken vesztett sajtópert, mert a polgármes-
terre vonatkozóan állított valótlant. Emiatt 
a Nagymarosról szerkesztett oldalt koráb-
bi ítélethez hasonlóan ugyancsak helyre-
igazításra kötelezték. Májusban egy másik 
állítása miatt is elmarasztalta az oldalt a 

Törvényszék, mert a város egyik munka-
társáról írt valótlant.

Az alpolgármesterről most közzétett 
helyreigazításuk és az őket elmarasztaló 
bírósági ítéletek is jellemzik a Vác Online 
tájékoztatási színvonalát. A valótlanságo-
kat tartalmazó cikkeket a weboldal főszer-
kesztője, Hujbert István írta. 

Az oldal a vesztett pereknél gyakrabban 
közöl valótlanságokat, félinformációkon 
alapuló tévedéseket. Többször volt már 
kénytelen helyreigazításokat is közölni. 
A város vezetésének ennek ellenére az az 
álláspontja, hogy propagandakiadványok 
helyett Vác ügyeivel kell foglalkozni. Eljá-
rásokat épp ezért szinte kizárólag csak ki-
vételesen súlyos esetben kezdeményeznek.

Közvetlen kapcsolat sejlik fel a váci 
városvezetés lejáratására szakosodott 
portál és a térség kormánypárti or-
szággyűlési képviselője között. Rét-
vári Bence minisztériumának egyik 
munkatársa lehet a helyi kormánypár-
ti álhíroldal, a Vác Online tényleges 
tulajdonosa, az azt kiadó kft. ügyve-
zetője. Erre utal, hogy Zámbó Eme-
se nyújt további információt Rétvári 
Bence sajtóeseménye kapcsán az Em-
beri Erőforrások Minisztériumának 
nevében, ahol a térség országgyűlési 
képviselője a miniszterhelyettes. Egy 
levélből kiderült, hogy minisztériumi 
emailcímmel is rendelkezik Zámbó 
Emese, akinek a Hivatalos Értesítő 
alapján kormányzati szolgálati jogvi-
szonya is volt korábban.

Zámbó Emesének hívják annak a 
Hellodunakanyar Kft.-nek a tulajdo-
nosát (egyben ügyvezetőjét is), amely 

a Vác Online felelős kiadója. Az a 
nyilvános adatok alapján nem elérhe-
tő, hogy a cégnek miből származik a 
bevétele, miből telik a lejárató oldal 
működtetésére. A Nagymarosról szer-
kesztett oldal korábban több sajtópert 
elvesztett, a város vezetőiről és mun-
katársairól valótlan állítások közölt.

Lapunk megkeresésére Kászonyi 
Károly képviselő elmondta: elképesz-
tőnek tartja, hogy Rétvári Bence egyik 
munkatársa az itt élők által megválasz-
tott városvezetés ellen munkálkodhat, 
álhírek terjesztésével akadályozva a 
munkát. Véleménye szerint ezért kár 
heti 1-2 alkalommal felutaznia Buda-
pestről Rétvári Bencének a körzetbe. 
Úgy fogalmazott: a tisztességes mun-
kának viszont meglenne a gyümölcse, 
ha a térség országgyűlési képviselője 
nem a saját politikai érdekeit nézné, 
hanem Vácét.

Megkezdődött az 
útépítés a 

Horgásztói utcában

Rétvári Bence minisztériumi 
munkatársa üzemeltetheti a 

várost gyalázó álhíroldalt

Alpolgármesterről hazudott a Vác 
Online – helyreigazítást kellett közölnie

Rangos állami 
elismerést vehetett 

át három váci
Mint minden évben így idén augusztus 20-án 
is állami elismeréseket adtak át, nemzeti ün-
nepünk alkalmából. Ebben az éveben három 
váci vehetett át kitüntetést.

Dr. Bozsó Zoltán, büntetés-végrehajtási 
dandártábornok, a Fővárosi Büntetés-vég-
rehajtási Intézet parancsnoka, a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek állományában több 
mint három évtizede kiemelkedő színvona-
lon végzett szakmai munkája, valamint példa-
értékű vezetői tevékenysége elismeréseként a 
Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének kato-
nai tagozatát vehette át.

Moys Csaba, a Váci Reménység Egyesület 
alapítója és elnöke, Vác város korábbi alpol-
gármestere, Vác város közéletében a rend-
szerváltoztatást követően betöltött szerepe, 
különösen az egyházi ingatlanok visszaszol-
gáltatása, valamint a Dunakanyar idegen-
forgalmának fejlesztése érdekében végzett 
munkája elismeréseként a Magyar Arany 
Érdemkereszt polgári tagozatában részesült. 

Rusvay Balázs mentőtiszt, az Országos 
Mentőszolgálat Váci Mentőállomásának 
nyugalmazott vezető mentőtisztje, a Magyar 
Érdemrend Lovagkereszt polgári tagoza-
tában részesült, a Vácon és környékén élők 
egészségügyi ellátása érdekében kiemelkedő 
szakmai tudással, példaértékű hivatástudattal 
végzett, több mint négy évtizedes munkája 
elismeréseként. 

Szívből gratulálunk mindhármuknak!
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Szeretettel 
köszöntjük 
szépkorú 

polgárainkat
Kilencvenedik születésnapja alkalmából kö-
szöntötte otthonában Pitz Pálnét (Marika né-
nit) és Valcz Magdolnát Inotay Gergely alpol-
gármester és Hegyvári Ágnes, a Polgármesteri 
Hivatal munkatársa, akik átadták a miniszterel-
nöki üdvözlő dokumentumot, illetve városunk 
díszoklevelét és ajándékát.

Tavaly köszöntötte önkormányzatunk 90. 
születésnapja alkalmából Pitz Pált, ma pedig 
kedves felesége, Marika néni fogadhatta a vá-
rosi ajándékokat. Az ünnepelttől megtudtuk, 
hogy mindössze két munkahelye volt, a máso-
dik több mint három évtizedes karriert jelen-
tett számára a vendéglátóiparban csoportveze-
tőként. Nagy családban nőtt fel, nyolcan voltak 
testvérek és már 67 éve él boldog házasságban 
Pali bácsival. Két gyermekük született, kiknek 
keresztneve megegyezik az anyuka, illetve az 
apuka keresztnevével. Öt unoka és három dé-
dunoka teszi színesebbé a közös életüket.

Valcz Magdi néni Erdélyben született, ke-
reskedelmi végzettsége van. A dési bankban 
dolgozott, ott ismerte meg férjét, akivel annak 
2000-ben bekövetkezett haláláig élt boldogság-
ban. Banki alkalmazottként ment nyugdíjba, 
majd 2011-ben (1940 után másodszor) is meg-
kapta a magyar állampolgárságot. Két leánya, 
3 unokája és 4 dédunokája van. Magda lánya 
a pandémia idején hozta a járvány elől Vácra, 
azóta él a családdal. Nagy örömét leli unokái, 
dédunokái társaságában, de a lakás körüli te-
endőkben való besegítés mellett sokat tévézik 
és olvas.

Kilencvenedik születésnapja alkalmából 
köszöntötte otthonában Posta Péternét, Erzsi 
nénit Kiss Zsolt alpolgármester, aki átadta a 
miniszterelnöki üdvözlő dokumentumot, il-
letve városunk díszoklevelét és ajándékát.

Erzsi néni Salgótarján mellett, Etesen 
született, tizedikként érkezett a családba. 
Csecsemőkora óta Feketének becézik. Férjével 
hatvan éve költözött Vácra, ahol huszonnyolc 
évig dolgozott a Forte gyárban, innen is ment 
nyugdíjba. Posta Péterrel 50 évig éltek boldog 
házasságban, két fiuk született, Péter és Bo-
tond, akikre Erzsi néni nagyon büszke. Négy 
unokája és egy dédunokája van. Úgy gondolja, 
hogy a hosszú élet titka az, hogy aktívan éli éle-
tét, sétál, közösségbe jár, emellett szeret olvasni 
és keresztrejtvényt fejteni. Humora páratlan. 

Önkormányzatunk ezúton is még sok, csa-
ládja körében egészségben és boldogságban 
eltöltött esztendőt kíván mindhárom szépko-
rúnak.
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A körzeti képviselők jelentik

Rozmaring Sándor (Összefogás) 
10. számú választókörzet

Augusztus hónap választókerüle-
tünkben a külterületi utak karbantartá-
sáról és az utcafórumokról szólt.

A tavaly ősszel megkezdett munkák 
folytatásaként, önkormányzati forrás-
ból, újabb 330 méteres szakaszon, kő-
szórással újult meg a Patakvölgyi út. A 
Borász utca, szinte már járhatatlanná 
vált, utolsó 100 méteres szakaszát a 
Váci Városfejlesztő Kft. munkatársai 
hozták rendbe. A DDC Kft.-vel kötött 
megállapodás alapján, 330 tonna zúzott 
kővel, nyolc külterületi úton javítottuk a 
közlekedési feltételeket. A társaság által 
leszállított kő szétterítése szinte min-
denhol az ott élők közreműködésével és 
a Váci Városfejlesztő Kft. gépi segítsé-
gével valósult meg. Minden közreműkö-
dő munkáját ezúton is köszönöm.

Lakossági kezdeményezésre két hely-
színen került sor utcafórum megszer-

vezésére. Mindkét lakossági fórum az 
érintett utcák forgalmi rendjének lehet-
séges megváltoztatásáról szólt. 

Csipkés dűlő külterületen a kő-
szórással megújított utak állagmegóvása 
érdekében születtek javaslatok súly- és 
sebességkorlátozásra vonatkozóan. A 
deákvári Dolmány, Suba és Kucsma ut-
cák családi házas lakóövezetében a for-
galom lassítására tettek javaslatokat az 
itt élők.

Mindkét területen folyik a lakossági 
kérdőívek visszaküldése és feldolgozá-
sa. Az összegzést követően, az érintet-
teket tájékoztatni fogom a döntésükről.

Köszönöm a fórumokon való nagy-
számú, személyes részvételt és a sok 
hasznos javaslatot.

Az elmúlt hónapokban történt, s remé-
nyeim szerint az elkövetkező 3 hónap-
ban történni fog: 

 • Megújult a 2018-ban megrongáló-
dott Dunakorzó vaskorlátja, új öntött 
elem került a régi helyére.

• Megújultak a belváros kandeláberei 
– a Városfejlesztő Kft. több alkalommal 
újabb és újabb kandeláberek újrafesté-

sét végezte a Duna-parton és a Kons-
tantin téren.

• A Konstantin tér térbelsőben kicse-
réltük a 6 régi, megrongálódott padot, 
így most a tér egységes képet mutat 
padjaival.

• Átadtuk a Pumpapályát, mellette 
a behajtó utat a Diadal térről teljesen 
felújítottuk; valamint átadtuk a Csónak-
házat, mely körül folyamatos a terület-
rendezés. A nagy Duna-parti játszótér 
eszközkarbantartása és fejlesztése meg-
történt; a sajnálatos rongálások után 
pedig immár helyreállítottuk a nagy má-
szókát is.

• Folyamatosak a kátyúzások, de a 
Tragor, Hattyú és Petőfi utca hibáit 
még nem hárítottuk el, hasonlóképpen 
folyamatosak a túlnőtt és veszélyes fák 
visszavágásai, metszései, ezen az őszön 
még a Budapesti főút és a Petőfi utca 
valamint a Konstantin tér fái vannak 
hátra.

• Az ELMŰ-vel kötött megállapodás 

értelmében a kábelek cseréjét követően 
többszáz méteren újult meg a belváros 
járdahálózata. A Burgundia utcában és a 
Köztársaság út első szakaszán tervezünk 
még idén önerőből járdafejlesztést. 

• Az áthelyezett buszmegálló (Piac 
előtt) okán újabb 4 parkolóhely szaba-
dult fel a belvárosban, a korábban már 
a Konstantin téri buszmegállók meg-
szüntetésével kapott legkevesebb 12 
parkolóhely mellett. (Így kicsit élhetőbb 
a belváros a hétköznapokon is.)

• A hetekben kiírásra kerül a Buda-
pesti főút Múzeum és Kép utca közötti 
szakaszának útrekonstrukciós pályázata, 
így a költségvetési terveinknek megfele-
lően ebben az  évben megoldódhat a 
sokéves áldatlan állapot. 

• A Lovarda térre pedig a lakók ké-
rése szerint hulladékgyűjtő edényzet 
kihelyezéséről dönthet szeptemberi ülé-
sén a szakbizottság, amint az Alsóvárosi 
Plébánia kérésére a plébánia előtti 6 pad 
áthelyezéséről is. 

Inotay Gergely Ábel (Összefogás) 
3. számú választókörzet

A „CseppetSem!” Program kere-
tében immár Deákváron is le lehet 
adni a használt sütőolajat az Újdeák-
vári Csemege (Vác, Radnóti utca 9.) 
mögötti parkolóban - tájékoztatott 
Tótváradi-Nagy Bence képviselő a 
közösségi oldalon. 

A 800 literes gyűjtőedénybe kér-
jük ne öntve, hanem „cseppmen-
tesen”, azaz zárt csomagolásban 
helyezzék el az olajat vagy zsírt. Bár-

milyen műanyag palackban vagy be-
főttesüvegben leadható a felhasznált 
olaj. Kérjük, hogy egyéb hulladékot 
ne helyezzenek a gyűjtőbe (pl. hasz-
nált motorolaj, háztartási hulladék, 
stb.) A gyűjtőpontok állandóan elér-
hetők. Kérjük, ügyeljenek a gyűjtők 
és környezetük tisztaságára!

Vác Város Önkormányzatá-
val együttműködésben hamarosan 
újabb pontok létesítése várható.

Használt sütőolaj gyűjtőpont létesült Deákváron
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2000-ben születtem Budapesten, de itt 
nőttem fel a Börzsönyben, Szokolyán. 
Jelenleg az ELTE Bölcsészettudományi 
Karának vagyok harmadéves hallgatója.

Azért jelentettem be idén februárban 
az indulási szándékomat az előválasztá-
son, mert azt láttam, és ma is azt látom, 
hogy a jelenlegi hatalomnak nincsen 
hiteles, pártfüggetlen alternatívája térsé-
günkben. 

Legfontosabb célom, hogy végre 
valódi képviselete legyen Vác és Szob 
térségének, többet érdemlünk egy bu-
dapesti pártkatonánál. Képviselőként 
kiemelten foglalkoznék az önkormány-
zatok elmúlt tíz évben elvont bevéte-

leinek, és feladatainak visszaszerzésén. 
Helyi ügyekben ne egy belvárosi mi-
nisztériumban döntsenek!

Az előválasztás egyik legfiatalabb je-
löltjeként nem csak a térség, de az or-
szág fiatalságának ügyeit is képviselni 
szeretném. A lakhatási válság, az egyre 
romló minőségű oktatás, a helyi mun-
kalehetőségek hiánya, és az európai 
szinttől fényévekkel elmaradó bérek 
miatt ma a fiatalok szinte menekülnek 
térségünkből és hazánkból is.

Kérem támogassanak az előválasztá-
son, mögöttem nem állnak milliárdok-
kal kitömött pártok és bukott politiku-
sok, csak Önök. Számíthatnak rám!

Inotay Gergely vagyok, 46 éves, 21 éve 
házas, két gyermek édesapja. Életemet 
alapvetően határozta meg a pedagógia, 
felsős énektanárként, alsós tanítóként, 
falusi szolfézstanárként és hitoktató-
ként is tevékenykedtem 22 éves peda-
gógus pályámon. Szülőként, pedagó-
gusként és városvezetőként is hiszek 
az egyenlő esélyek Magyarországában. 
A történelemben oly sokszor megmé-
rettetett meg nem osztható, jövőjéért 
közösen tenni tudó és akaró magya-

rokban. Vác és a térség választott ked-
ves hazám, életem immár több mint 
felét itt éltem le. Alpolgármesterként 
látom lehetőségeit, erőforrásait, és lá-
tom, hogy miben lehet és kell is előre 
lépni. Ezért vállaltam el az előválasz-
táson való megmérettetést Pest megye 
4. számú választókerületében. Hogy 
Pest megye északi része; a Dunaka-
nyar, a Galgamente és az Ipolymente 
végre adottságaihoz méltó módon fej-
lődjön.

Juhász Béla Róbert vagyok, a Momentum, 
a Demokratikus Koalíció, az Új Világ Nép-
párt és a Liberálisok országgyűlési képvi-
selő-jelöltje. Közgazdász és politológus 
diplomáim vannak.

Több, mint 10 éve lokálpatrióta pol-
gármesterként szolgálom a Sződligetieket. 
Eddig három önkormányzati választáson 
győztem le a Fidesz jelöltjét. 

Ma az ország helyzete hasonló, mint 
amilyen Sződligeté volt 10 évvel ezelőtt. 
Akkor egy minden ízében kifosztott, el-
adósodott, reményét vesztett település sza-
vazott bizalmat nekem. Az utak fele sáros 
földút volt, az intézmények lepusztulva, a 
dunai árvizek elöntéssel fenyegették a köz-
séget. A lakosság a végletekig megosztott, 

az önkormányzati vezetés öntelt és pök-
hendi volt. 

Hát nem pontosan ilyen a hazánk is 
most?

Tíz év fejlődés eredménye, hogy Sződ-
ligeten ma már minden út aszfaltozott, gát 
épült a Dunán, az összes közintézmény 
megújult és hamarosan elkészül a bölcső-
dénk is. Civil közösségek sokasága szervezi 
a pezsgő kulturális életet. Sződliget európai 
színvonalú életminőséget biztosít lakóinak.

Azt szeretném, ha Vác és a körzet tele-
pülései mind olyan hellyé válnának, ahol jó 
élni. Ha Sződligeten ez sikerült, akkor mi-
ért ne lehetne a hazánkat is egy új, valóban 
európai Magyarországgá változtatni? Csak 
rajtunk múlik!

2021-es magyarországi ellenzéki előválasztás
Pest megye 4-es számú országgyűlési 

egyéni választókerülete 
A 2022-es országgyűlési választásokat (Ogyv) megelőzően, a jelenlegi ellenzéki pártok 2021 őszén

 előválasztást tartanak, melynek célja, hogy a választópolgárok megismerhessék a képviselő- és 
miniszterelnök-jelöltek alapprogramját, majd online, illetve személyes szavazás útján kiválaszthassák 

azokat, akik majd felvehetik a versenyt a tavaszi voksoláson. 
Az első forduló SZEPTEMBER 18-26. között lesz, amikor a helyi jelöltekről és 

a miniszterelnök-jelöltekről is dönthetünk majd. Vácon három országgyűlési képviselő-jelölt közül 
választhatunk majd, akiket az alábbiakban mutatunk be.

GYURCSIK ÁDÁM

INOTAY GERGELY

JUHÁSZ BÉLA 
RÓBERT
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Mintha egy nagy család lenne a város. 
Amikor Katalin sétál az utcán, alig kell 
megtennie ahhoz egy-egy saroknál 
többet, hogy ne üdvözölje valaki nagy 
szeretettel, régi ismerős, egykori páci-
ens anyukája, ne újságolná el az éppen 
arra járó rengeteg barátja egyike, mi 
történt az egykor vizsgált gyermekkel, 
az időközben már felnőtt ismerőssel. 
Dr. Kampós Katalin évtizedekig volt 
gyermekorvos, gyermek neurológus 
Vácott. Itt kezdte a pályáját, végig itt 
dolgozott, innen ment nyugdíjba. So-
kat köszönhetnek neki a váciak, és 
most a város a sok évtizedes odaadó 
munkáért hivatalosan is kifejezi kö-
szönetét a Vác város díszpolgára díjjal. 

Dr. Kampós Katalint receptre írnám fel 
azoknak, akik a mindennapjaikat szívósan 
mérgezik az állandó torzsalkodással, az itt-
hon oly jellegzetes, mindenre kiterjedő, és 
szüntelen elégedetlenséggel, akik nem ve-
szik észre, mennyi minden jó történik ve-
lük az életben. Már fél órája beszélgettünk, 
de még egyetlen odavetett lekicsinylés, 
keserű felhang, kudarc emléke nem volt a 
mondataiban. Folyamatosan ismételgette, 
választott városukban milyen szerencsé-
sen alakult az élete, mennyi barátra lelt itt, 
milyen jó közösségre talált munkahelyén, 
milyen sok szeretet kapott a szülőktől, akik 
a gyereküket hozták a rendelésre.  

Párjával évfolyamtársak voltak az orvo-
si egyetemen, amit 1970-ben fejeztek be, 
de akkor már házasok is voltak. A családi 
történetek közül ki nem hagyható: éppen 
szülészet államvizsgára készült Kata, az 
volt a terv, hogy levizsgázik, majd utána 
szül, de a vizsga időpontja előtt elindult a 
szülés, úgyhogy a szülőszobából hívták fel 
a professzort, halasztanák az államvizsgát, 
a sajátos ok miatt. A professzor azt hitte 
ugratják, kérte a szülész kollégát, mondja 
meg az igazat, aki jelentette: a kollegina 
szülésből sikeres gyakorlati vizsgát tett, a 
baba is, a mama is jól vannak, de ő is java-

solja az államvizsga későbbre halasztását. 
Az idősebbek emlékezhetnek arra, 

mekkora változást hozott a város és a 
környék életében az 1970-ben felavatott, 
frissen épített kórház. Hetven új dolgozót 
vett fel az intézmény akkor, a távolról érke-
zőknek szövetkezeti lakást intézett a város 
a Földváry téren. Óriási lehetőség volt ez 
a családnak, hiszen a férje belgyógyásznak 
készült, Kata gyermekorvosnak, és erre 
itt a kórházban mindkettőjüknek azonnal 
egyszerre nyílt lehetőségük. Kata határo-
zottan állítja, ő 4 éves kora óta gyermek-
orvos szeretett volna lenni, ilyen meséket, 
gyógyítósokat kért már akkor a mamájá-
tól, sőt a nagymamától is. Nem a babá-
kon játszott orvosost, hanem történetekre 
vágyott, amelyben az orvos meggyógyí-
tott gyerekeket. (Így könnyű, gondoltam 
magamban: négy évesen már tudta, mit 
szeretne csinálni, meg volt hozzá a tehet-
sége, a szorgalma, a hivatástudata, a családi 
háttere, a kifogyhatatlan emberszeretete, 
persze, hogy sikeres, persze, hogy árad be-
lőle a kiegyensúlyozottság. A beszélgetés 
végére, mintha megfordult volna a képlet. 
Aki ilyen kiegyensúlyozott, ennyi szere-
tet van benne, és alázat és szorgalom, az 
nem véletlenül választja már négy évesen a 
gyógyítást hivatásának, nem véletlenül lesz 
sikeres.) 

Többször előkerült a beszélgetésben 
a sors, mint a jó dolgok eredője. A két 
lány és az egy fiú után „kaptunk ajándék-
ba a sorstól még egy gyermeket. ” A negyedik is 
fiú, de akkor már Katalin csaknem 40 éves volt. 
„Nagy ajándéka a sorsnak a kőszentes híd mel-
lett épült lakótelep.” „A mi otthonunk Vác lett. 
Mély, máig tartó barátságok szövődtek akkor a 
lakóközösség tagjaiból. Segítettünk egymásnak, 
vigyáztunk egymás gyerekeire, nagy szerencse volt, 
hogy egymásra találtunk. Legtöbbjükkel együtt 
kezdtük a pályát, hasonlóak voltak a gondjaink 
és az örömeink. A Kálvária dombon együtt legel-
tettük a gyermekeinket. Amilyen nehéznek tűnt 
sokszor, olyan szép emlékek azok mára mind.” 

Kicsit gyorsítanunk kell, mert kevés 
itt az újságban a hely: Négy évig a tanács 
egészségügyi osztályának vezetőjeként 
segítette a kórház munkáját, hogy sikere-
sek legyenek a pályázatok, illetve a város 
egészségpolitikájának kidolgozása volt a 
feladata. De nem viselte jól, hogy le kellett 
mondania a gyakorlati orvoslásról, ezért 
bevállalta a mozgó szakorvosi szolgála-
tot, járta a falvakat, a körzeti orvosok által 
összegyűjtött esetek lett a dolguk. „Szak-
mailag az életem talán legszínesebb időszaka volt 
ez. Szembesültem egy másik Magyarországgal. 
Ezek a tapasztalatok tereltek nagyrészt a neu-
rológia felé. Rengeteg gyermekkel találkoztam, 
akik öröklött és nem csak öröklött neurológia 
problémákkal küszködtek, Tanulási nehézség-
gel, epilepsziával, más neurológiai panaszokkal. 
Ebben az időben rendelte el a budapesti gyermek 
neurológiai klinika vezetője, hogy minden kórház-
ban ki kell alakítani az epilepsziás gyermekek 
gondozásának helyeit. Ahhoz, hogy Vácon mega-
lakíthassuk a csoportot, már felnőtt fejjel, le kellett 
tennem a gyermek ideggyógyász szakvizsgát.”

Vácon óriási szükség volt a gyermek 
neurológiai ellátás megerősítésére, mert 
itt sok olyan iskola van, ahol hátrányos 
helyzetű, magatartás-zavaros, sérült, prob-
lémás gyereknek segítenek a pedagógusok 
abban, hogy valahogy képesek legyenek 
megkapaszkodni az életben. Nem hagyha-
tó ki a visszaemlékezésből: a Magyar Vö-
röskereszt Váci Szervezetével kitalálták, 
hogy mivel más úgyse tenné, ők elviszik 
ezeket a hátrányos helyzetű gyermekeket 
nyaralni. „Azt mondták az irodában, ha válla-
lom az orvosi ellátást, ők vállalják a gyermekfel-
ügyeletet. 11 nyáron át tartott ez a projekt. Cso-
dálatos volt.” Felvetem, mintha egyre több 
lenne a neurotikus gyermek, de a doktor-
nő szerint ennek elsősorban a diagnoszti-
ka fejlődése az oka, illetve érzékenyebbek, 
felkészültebbek a tanárok, hamarabb fel-
ismerik a tüneteket. Csak röviden kerül 
szóba, sajnos nem sokkal azután, hogy 
befejezte a munkát, nyugdíjba vonult, 
megszűnt a gyermek neurológia Vácott, 
most már többnyire Pestre küldik azokat 
a gyerekeket, akit szakorvosnak kell látnia.

Ahogy kezdünk búcsúzni, Katalin ma-
gától összegzi a beszélgetést: Egy ilyen 
kisvárosban, mint Vác, azért szép élni, 
(pláne, hogy a férjem, dr. Szőnyi Mihály is 
itt dolgozott), mert amikor sétálunk csak 
kedves ismerősökkel, barátokkal találko-
zunk. Semmi rosszra nem emlékszem, és 
nagyon szerencsésnek érzem a sorsunkat, 
hogy ide kerülhettünk. A férjem 7 évig 
volt a kórház igazgatója, és nagyon szép 
napokat, éveket élhettünk itt át - adja át a 
stafétát, szerényen, én pedig kapcsoltam, 
ha folytatom a portré-sorozatot, hamaro-
san a párja következhet…

Vicsek Ferenc

A sors tenyerén…
Dr. Kampós Katalin portré
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Csak kevesen mondhatják el magukról, 
hogy ugyanabban a középiskolában 
tanítanak, ahol valaha ők is tanultak. 
Csak kevesen mondhatják el magukról, 
hogy igazgatók lettek ugyanabban a 
középiskolában, ahol koptatták a padot. 
Nos, Fábián Gábor, a Váci Szakképzé-
si Centrum Boronkay György Műszaki 
Technikum és Gimnázium igazgatója 
elmondhatja mindkettőt magáról, hi-
szen 1989-től tanít az intézményben és 
2006-tól ő is vezeti. Munkáját ebben az 
évben a város is elismerte, hiszen „Pro 
Urbe” díjat adományozott neki Vác Vá-
ros Képviselő-testülete.

„Óriási megtiszteltetés számomra, hiszen óriási 
nevek mellé kerül az én nevem is, olyanok mellé, 
akik sokat tettek a városért. Egy ilyen névsorhoz 
tartozni nagyon nagy elismerés” – mondja kér-
désemre, hogy mit jelent számára ez a díj. 
Az iskola már 2010-ben megkapta ezt a ki-
tüntető címet, most azonban Fábián Gábor 
is részesült ebben. Szerényen hozzáteszi, 
hogy szerinte ez valójában az intézmény-
ben zajló munka elismerése. 

A Boronkay nem csak Vácon, hanem 
országszerte is népszerű. Gyakran kerül 
különböző ranglisták élére. Sikerének kul-
csa Fábián Gábor szerint az, amit a vezé-
relvük is tükröz: Mindenki tehetséges vala-
miben! Ezért igyekeznek minden területen 
támogatni a tanulókat, legyen szó közisme-
reti vagy szakmai területről, sportról, tudo-
mányról vagy kultúráról.

Korábban valahol azt nyilatkozta, hogy 
akkor érzi magát sikeresnek, ha a diákok is 
sikeresek. De, mi a sikerük titka – tettem fel 
a kérdést. Jött a válasz: „A munka.”

„Nincsen semmilyen varázslat. Talán nem 
nagyképűség azt állítani, hogy én magam is sokat 
dolgozok az iskolában, az iskoláért. Most ebben 
az állapotomban éppen nem, de eddig igen. Amitől 
azonban a Boronkay országos hírűvé vált, - már 
előtte is az volt, mielőtt átvettem az igazgatóságot 
– hogy én már gyerekkoromtól kezdve egy ered-
ményorientált ember vagyok, és a tehetséggondozást 
tűztem ki az iskola zászlajára.”

És valóban, ha megnézzük az utóbbi 
évek országos szintű versenyeredményeit, 
akkor azt látjuk, hogy a Boronkay számos 
tantárgyban az élmezőnyhöz tartozik, a hu-
mán tantárgyakban, a reál tantárgyakban, a 
szakmai tantárgyakban, de még a sportban 
és a művészetben is. Ehhez azonban az 
kellett, hogy a tanárok is támogassák ezt az 
elvet. Az igazgató szerint ő megteremtette 
azt a lehetőséget: hogyha a kollégái belete-
szik azt a plusz energiát, amelyek ilyen ered-
mények eléréséhez szükségesek, akkor ezt 
megtehessék, kapjanak hozzá támogatást.

„Van azonban, amihez mi sem tudunk hozzá 
tenni. Például a Junior Kézilabda Válogatottban 
több diákunk is szerepelt, az ő szakmai fejlődé-
süket mi nem tudjuk biztosítani. De, hogy ott is 

meg tudja állni a helyét diákunk, és emellett az 
iskolában is tudjon teljesíteni, azt megpróbáljuk 
számukra megteremteni.”

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az 
edzőtáborokra, versenyekre a diákok viszik 
magukkal a tanulnivalót és amikor vissza-
térnek az iskolapadba, a tanárok kellő időt 
és segítséget adnak számukra a felkészülés-
re, hiszen ne felejtsük el, eredményeikkel az 
iskola és a város hírnevét is öregbítik. 

A diákok sikereit hosszan sorolja Fábián 
Gábor beszélgetésünk alatt. Ha lenne any-
nyi helyem, szívesen megosztanám az olva-
sókkal. Kiemeli közülük a ÁSZÉV  (Ága-
zati Szakmai Érettségi tárgyak Versenye), 
amelyen a 12. osztályosok mérik össze 
tudásukat. A Boronkayból idén öten lettek 
dobogósok, de huszonketten kerültek be a 
döntőbe.

„Gyakran mondják, hogy nektek könnyű, 
mert jó diákok mennek hozzátok. De mi nem 
kényszerítjük a diákokat, hogy hozzánk jöjjenek. 
Valami miatt azonban a Boronkayt választják. 
Azt gondolom, vagy szeretném gondolni, hogy 
azért, mert az iskolánk kimeneteli eredményei 
nagyon jók. Aki nálunk érettségizik, az vagy az 
érettségi évében, vagy miután megszerezte a tech-
nikusi végzettséget, körülbelül a 90 százalékuk 
bejut a felsőoktatásba. És még egy adat: az érett-
ségiig eljutott diákjaink 80 százaléka középfokú 
nyelvvizsgával rendelkezik” – mondja büszkén.

Nagy siker az is, hogy a diákok 80-90 
százaléka abba az irányba megy tovább, 
amilyen szakon végzett. Ennek egyik oka 

talán az lehet, hogy sikerül fenntartani az 
intézményben töltött évek alatt a tanulók 
kíváncsiságát, érdeklődését – véli Fábián 
Gábor. Neki ez egy nagy büszkeség, mert 
azt jelenti, hogy elhivatottak a tanárok a 
tantárgyuk iránt, de figyelembe veszik az 
iskola érdekét is. 

„A Boronkayban az egy általános elvvé vált, 
hogy bármely diák, bármely eredménye, az iskola 
eredménye. Ehhez mi minden segítséget megadunk. 
Ezt támogatja a fenntartónk, a Váci Szakképzé-
si Centrum is.”

Jelenleg 1100 diák jár az intézménybe. 
Az elmúlt évtizedek során nagyon sok te-
hetség került ki az iskola falai közül. És per-
sze mindig sajnálják, amikor egy-egy tehet-
ségtől az érettségi után meg kell válni. De 
jönnek helyettük mindig újabbak, akikben 
szintén megvan a tehetség, bennük van a 
lehetőség.

Sajnos Fábián Gábor nem tudta szemé-
lyesen átvenni a város díját, mivel balesete 
miatt jelenleg is rehabilitáción van. 

„Minden orvos azt mondja, hogy életem végéig 
kerekesszékes leszek. Készülök erre az életre, de a 
csodáról nem mondok le. Aki nem orvos, az pedig 
azt mondja, hogy fel fogok állni. Mind a kettőért 
dolgozok” – mondja. 

Jelenleg sűrűek a napjai, rengeteg mentá-
lis- és fizikális kezelésen vesz részt. De este 
mindig előveszi a laptopját és szeretett is-
kolájával, a Boronkay ügyeivel foglalkozik. 
Mert már nagyon várják vissza…

Furucz Anita

Fábián Gábor: a csodáról 
nem mondok le
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Vác Város Levéltára is bezárta kapuit a 
kutatók előtt a koronavírus járvány idő-
szaka alatt. A munka azonban az épület 
falai között nem állt meg, hiszen több 
elmaradt feladatot is sikerült befejezniük 
a munkatársaknak – mondja Horváth M. 
Ferenc igazgató. Talán kevesen tudják, 
hogy 2009-cel bezárólag az intézmény 
átvette az önkormányzat műszaki osztá-
lyának iratanyagát, amely 80 folyóméter-
nyi iratot jelentett. Ezt a pandémia alatt 
sikerült feldolgozniuk. 

„Tavaly több, mint 4 millió forintra pályáz-
tunk. Az egyik pályázati fő cél az volt, hogy a 
levéltári honlapot megújítsuk. Nemcsak külse-
jében – ami most már alapvető dolog -, hanem 
alkalmassá tettük, hogy digitális anyag is megje-
lenhessen rajta és online kutatni lehessen. Mivel 
mi közintézmény vagyunk, közlevéltár, maga a 
kutatás ingyenes, és az online felületen is az lesz. 
Viszont azok az oldalak, vagy azok az iratok, 
amelyek ilyen formában vannak fenn, nem lesz-
nek letölthetők. Ha valaki másolatot akar kérni 
róla, azért fizetni kell, hiszen van egyfajta szol-
gáltatási díjunk. Hogy mikor tudunk feltölteni 
anyagot, azt nem tudjuk, még csak mintaként 
jelenítettünk meg néhány iratot. Nagyon időigé-
nyes feladat, de igyekszünk” – mondja beszél-
getésünk kezdetén Horváth M. Ferenc. 

A járvány azonban az intézményen is 
hagyott nyomokat, ugyanis jelenleg mind-
össze három dolgozója van. Az igazga-
tó szerint az idei év egyik faladata, hogy 
megerősítsék a létszámot.

„Emellett fontos cél az is, hogy készül egy I. 
világháborús kiadvány, aminek lesz egy nyom-
tatott része is, ami a város I. világháború alatti 
történetét dolgozza fel. Ehhez kapcsolódna egy 
személyi adatbázis, ami kb. 7500 személynek 
az adatait tartalmazza. Ezt szeretném megter-
veztetni, online megjelentetni. Ez minden további 
nélkül kutatható, hozzáférhető lenne” – mond-
ta.

Egy másik pályázaton is sikeresen in-
dult a levéltár, így amint megérkezik a 
pénz hozzájuk, szeretnék a reprográfiai 
műhelyüket továbbfejleszteni és alkal-
massá tenni tömeges fényképfelvételek 

készítésére. 
Az elmúlt évek alatt többen is meg-

fordultak a váci levéltárban, hogy kutas-
sanak. Ebben nyújtanak segítséget szá-
mukra az online is elérhető úgynevezett 
raktári jegyzékek, melyek alapján alapvető 
tájékozódást kaphat bárki, hogy milyen 
iratanyag van az intézményben.

„Hogy egy példát mondjak, az 1872 és 1950 
közötti polgármesteri iratanyagról darabszintű 
raktári jegyzékünk van. Ez azt jelenti, hogy 
névre, tárgyra, lakcímre, utcanévre tud bárki 
keresni és ez alapján ki tudja kérni az irata-
nyagot. Tehát egyre inkább efelé megyünk, hogy 
a kutató megnézi a honlapunkon lévő segédlete-
ket és ez alapján kikéri az iratanyagot, mi egy 
megbeszélt időpontra előkészítjük, és akkor jö-
het. Hogy mit kutatnak? Elsősorban családfát, 
most leginkább ez iránt érdeklődnek. Ráadásul 
nálunk hozzáférhetnek itt, helyben az Országos 
Levéltárnak a felekezeti anyakönyveihez, mivel 
megkaptuk ezt a lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy 
a Magyarország területén 1895 előtt keletkezett 
mindenféle felekezeti anyakönyvet itt, helyben 
tudnak kutatni. Ennek nagy előnye, hogy ezért 
nem kell Budapestre utazni. Amit kutatnak 
még, az egyre inkább az épülettörténet. Most az 
új jogszabályok szerint – főként, ha középületről 
van szó, nem új építésről – a régi épületnek a tör-
ténetét a tervezőnek be kell mutatnia. Legutóbb 
magunk is adtunk a volt papi szemináriumra, 
a kispréposti palotára, a Pannónia épületére, 
az Eszterházy utcára vonatkozó adatokat. De 
összeállítottuk a Szent István tér történetére vo-
natkozó anyagot is, amit a tervező felhasznált.”

A családkutatás az utóbbi másfél év-
tizedben felerősödött, amibe a levéltárak 
is bekapcsolódtak oly módon, hogy az el-
múlt években egyre inkább átveszik a csa-
ládok és a személyek magániratait.  A ta-
pasztalatuk az, hogy rengeteg ilyen anyag 
elvész, mert a rokonok kidobják. 

„Most legutóbb egy hölgy vett meg egy 
házat és a háznak a padlásán találta meg 
azokat az iratokat, amiket behozott a levél-
tárba. Ebben az esetben nemcsak egy család-
ra, hanem az oldalágak tagjaira vonatkozó, 
1870-2000 között keletkezett iratok is 

megtalálhatók az anyagban.”
A levéltár munkatársai nem írnak csa-

ládtörténetet, viszont a kutatók rendelke-
zésére bocsájtják a náluk lévő anyagokat. 
De mindig „sír a levéltáros”, amikor hall 
valamit arról, hogy egy házbontás, vagy 
haláleset miatt kidobják az iratokat. Ha 
nincs utód, aki gondozza ezeket, akkor 
érdemes a közintézménybe adni – hívja 
fel a figyelmet az igazgató.

„A gyakorlat az, hogy szinte mindent átve-
szünk, mert ebben változott a levéltárak felfogása 
az elmúlt évek alatt. Még egy villamosjegy, vagy 
egy mozibelépő jegy, egy személyi igazolvány, vagy 
egy MÁV-igazolvány, tehát olyan dokumen-
tumok is bírnak maradandó vagy történeti ér-
tékkel, amik a hétköznapokat mutatják be. A 
közigazgatási iratanyagban, általában a közira-
tokban nincsenek ilyen jellegű iratok. Azokban 
hiába keresnénk azt, hogy a polgárok hogyan 
éltek, vagy mi köze volt valakinek a városhoz, 
tehát sok minden kiderül ezekből az iratokból és 
ezért a hangsúly a családi és a személyi anyagok 
gyűjtésére tevődött át. Természetesen a köziratok 
kötelező átvétele mellett.”

A levéltárak rájöttek, hogy az emberek 
mindennapjait, mikroéletet nem tudják 
bemutatni e források nélkül. Az elmúlt 
időszakban volt olyan eset, amikor egy csa-
ládtörténeti kiállítást rendezett a levéltár, 
amikor hét-nyolc családi album fényképeit 
kellett beszkennelniük. Ezek soha nem ke-
rültek volna be hozzájuk, mert ezek koráb-
ban nem számítottak levéltári anyagnak. 

„Nekem mindig a Lehotka Gábor a min-
taképem, aki még életében elkezdte kiválogatni 
és átadni a levéltárnak a saját anyagát a szer-
zői kottapéldányaitól elkezdve a szerződések, 
az orgonatervezési irataiig. Mindent félretett, és 
fényképekkel együtt még a kitüntetési okmánya-
it is átadta a leszármazottja. A gyűjtést, vagy 
az átadást még az életében ő kezdte el. Ő ebből 
a szempontból kivétel, mert olyan művész volt, 
aki kiemelkedő tevékenységet folytatott, és élet-
műve nemcsak a hangfelvételein és a lejegyzett 
kottáiban marad fenn, hanem rekonstruálható 
lesz egész élete, minden tevékenysége.  De nem 
szükséges, hogy neves személy legyen az iratok 
„keletkeztetője”. Ha valaki csak egyszerű polgá-
ri életet élt és a polgári életének a lenyomatai, vagy 
dokumentumai is megvannak, ha például tagja 
volt a céllövész egyesületnek, vagy a nőklubnak, 
vagy a temetkezési társulatnak, akkor az ezek-
hez kapcsolódó dokumentumok is értéket jelen-
tenek a levéltárnak ma” – mondja Horváth 
M. Ferenc. 

Alkalmaként érdekes kérésekkel is for-
dulnak az intézményhez. Legutóbb valaki 
azt szerette volna, hogy a családtörténeti 
dolgozatát hitelesítsék, mert a német szár-
mazását kellene igazolnia, hogy le tudjon 
telepedni Németországban. Persze ezt az 
intézmény nem tehette meg.

F. A.

Mindig „sír a levéltáros”, 
amikor azt hallja, hogy családi 

iratok semmisülnek meg
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Idén a koronavírus-járvány miatt 
ismét elmaradt a Váci Világi Viga-
lom. Azonban gondolva a nyárra 
és a helyi és környékbeli művé-
szekre, tavasszal egy pályázatot 
hirdetett meg a város a Váci Nyár 
program fellépéseire, melyre hat-
vanan jelentkeztek. 

Inotay Gergely alpolgármester 
szerint bár mindenképpen szeret-
nék megőrizni a vigalmat, a sikeren 
felbuzdulva várhatóan jövőre is lesz 
Váci Nyár és lesz hozzá pályázat is. 

- Korábban is voltak rendezvé-
nyek, koncertek nyáron, függetlenül 
a vigalomtól, csak nem ilyen temati-
kus, vagy szervezett, és nem a város 
támogatásával. Idén több mint 4 mil-
lió forintot osztottunk szét pályázati 
formában a Pannónia-ház udvarán 
fellépő váci és Vác környékén műkö-
dő szereplők között – mondja.

A programokat komoly szervezés 
előzte meg, hiszen több intézmény 
működött együtt: a Madách Imre Mű-
velődési Központ, a Váci Dunakanyar 
Színház, a Tragor Ignác Múzeum és a 
Dunakanyar Rendezvényiroda. 

- Amikor összeültünk megtervezni 
a programokat, akkor azt tartottuk 
szem előtt, hogy egészében a Vác és 
kistérsége kapjon lehetőséget, de a 
nagyobb települések tekintetében Őr-
bottyánig, Szobig menjünk el a meg-
kereső levelünkkel. Jöttek onnan is 
pályázatok, és mindegyiket támogat-
tuk. Támogattuk a képzőművészeti 
kiállításokat is, így például a Giuseppe 
Pizzériában is tudtunk fotókiállítást 
rendezni. Itt egy újabb arculat buk-
kant fel, hiszen sok fiatal fotósnak 
adott lehetőséget a kiállítás. Úgy vé-
lem, sikeres volt ez a pályáztatás.

A rendezvény visszhangja is na-
gyon jó. A szervezők igyekeztek a 
vigalom hétvégéjére több könnyű- és 

komolyzenei koncertet is szervezni, 
valamint színházi előadást is tartot-
tak. 

- A vigalom hétvégéjén komoly-
zenei hangversenyen Beethoven V. 
szimfóniája csendült fel, és egy nem 
is akármilyen színielőadás a Pannó-
nia-ház udvarán. Igazából minden 
volt azon a hétvégén, noha nem volt 
olyan sűrű, mint a vigalom, amikor 
egyszerre zajlik 70-100 program – 
mondja.

Egy új színfoltja volt a nyárnak a 
Duna-parton lévő óriáskerék, amely 
sokakat vonzott Vácra. A Dunaka-
nyar Rendezvényirodával együttmű-
ködve sikerült Vácra hozni. Megál-
lapodásunk értelmében nagyon sok 
táborozónk élvezhette ingyenesen 
az óriáskerékről városunk és a térség 
mesés panorámáját. 

- A Dunakanyar Rendezvényiroda 
organizálta az egészet, ők megkapták 
a területet ingyen, az áramdíjat pedig 
a kereskedőktől tudták beszedni, akik 
a Duna-parti plázst alkották. Mivel 

nem kértünk területfoglalási díjat, így 
nagyon sok táborozónk feljutott az 
óriáskerékre, amely nagy élményt je-
lentett a számukra – teszi hozzá.

Két nagy nyári attrakciónk a Ko-
lodko szobrok átadása, valamint a 
Sajdik-gyűjtemény új helyszínen, mél-
tó körülmények közötti megnyitása 
volt. 

- Szeptemberre karikatúra-na-
pot tervezünk, a már meglévő Saj-
dik-gyűjteményre építve – árulja el az 
alpolgármester, aki azt is elmondta, 
hogy már számos fellépővel, köztük 
Csernus Imre doktorral, a Honey-
beast zenekarral is tárgyalnak, ami az 
őszi programokat illeti. 

Nem titok, hogy Inotay Gergely 
indul az előválasztáson. Célja nem ke-
vesebb, mint hogy országgyűlési kép-
viselője lehessen a térségnek. Úgy lát-
ja, a Váci Nyár pályázata is rámutatott 
arra, hogy szüksége van a kulturális 
területeknek is a támogatásra, legyen 
az helyi tánccsoport, kórus vagy kép-
zőművészeti kör. 

- A pályázathoz kapcsolódóan már 
korábban felkerestem néhány telepü-
lés polgármesterét: ők maguk is elkö-
telezetten buzdítsák a falvaik kultu-
rális csoportjait, hogy szerepeljenek 
Vácon, illetve jeleztem, hogy Vác is 
nagyon szívesen, ha a lehetőségek en-
gedik, akkor küld kulturális csoportot 
a faluba, településre.

A nyári rendezvények megszerve-
zésére, lebonyolítására mintegy 4 és 
félmillió forintot osztott szét a város, 
de nagyon sok munkája fekszik a szer-
vezésben a Madách Imre Művelődési 
Központnak és dolgozóinak is, akik 
munkájukkal hozzájárultak a progra-
mok színvonalas lebonyolításához. 

F. A.

Több ezer látogatót 
vonzott az idei Váci 

Nyár programsorozat
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A váci színház nagy 
sikere a Liliomfival 

A Váci Dunakanyar Színház Liliomfi 
című zenés vígjátéka is szerepel majd a 
XX. VIDOR Fesztivál versenyprogram-
jában – tájékoztatott Varga Katalin, a 
népszerű kulturális intézmény igazgatója.

A nyíregyházi színházi fesztivál – évi 
130-160 ezer nézőjével – hazánk egyik 
legrangosabb összművészeti eseményso-
rozata, amely a fesztiválminősítési folya-
mat során „Minősített Fesztivál” lett. A 
magas színvonalú, minőségi előadásokat 
felvonultató programba meghívásos ala-
pon kerülnek be a színpadi produkciók. 
Idén köztük lesz a váci teátrum Liliomfi 
című zenés vígjátéka is.

A bolgár fővárosban és Budapesten is 
futott kiállítása párhuzamosan Szaniszló 
Róbertnek. A rangos sporteseményeken 
és nagynevű divatmárkáknak is dolgo-
zó váci fotós hamarosan „hazatér” és az 
Őszi Művészeti Hetek keretein belül di-
vatfotó-kiállítása lesz látható a művelődési 
központban. 

Szaniszló Róbert neve jól ismert a 
szakmában – nemcsak Vácon, hanem vá-
rosunkon kívül is. A divatfotózás mellett 
rendszeresen készít képeket rangos nem-
zetközi sporteseményekről. Első képeit 
még helyi magazinoknak készítette 2006-
ban. 2008-tól fotózza a Roland-Garros 
francia nyílt teniszbajnokságot, 2013-tól 
pedig a Formula-1 számos futamát. Szá-
mos díjat nyert karrierje során és nagyne-
vű ügynökségekkel dolgozik együtt.

A szófiai Magyar Intézetben június 
23-tól augusztus 12-ig voltak megtekint-
hetők a több mint egy évtizedes karrier 
során készült sportfotók legjobbjai. Sza-
niszló Róbert a kiállításhoz kapcsolódóan 
a bolgár BECA fotós akadémián is work-
shopot tartott angol nyelven, ahol arról 

is beszélt, hogy hogyan és milyen körül-
mények között járja a világot és készíti a 
fotóit, de lehetőség volt közös beszélge-
tésre, szakmai eszmecserére is.

Világjáró váci fotós 
kiállítása Szófiában

„Számomra hatalmas mérföldkő, mert bár 
volt Vácon és Budapesten is önálló kiállításom, 
de külföldön még nem volt alkalmam kiállíta-
ni és képviselni munkámat és Vác városát" – 
mondta a Váci Hírnöknek a kiállítással 
kapcsolatban Szaniszló Róbert. A képek-
kel kapcsolatban azt hangsúlyozta: számá-
ra az a fontos, hogy visszaadja az esemény 
hangulatát úgy, hogy a látogató szinte ott 
érezze magát az adott eseményen és őt is 
magával ragadja annak hangulata.

A különleges és egyedi látásmódjáról 
ismert fotós Vácon is kiállít hamarosan, 
igaz egy számára másik kedves témában. 
A szófiaival párhuzamosan a Hegyvidék 
Kulturális Szalonban „Ez a Divat” cím-
mel futott a legjobb divatfotóiból készült 
kiállítás. Ez a tervek szerint az Őszi Mű-
vészeti Hetek rendezvénysorozat keretein 
belül október elejétől lesz látogatható a 
Madách Imre Művelődési Központban. 

Eszes Ádám

Fotó: Tihany Károly

Fotó: Szaniszló Róbert
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Ma Vácon két szemétszállítással kap-
csolatos szerződése van az önkor-
mányzatnak. Minden településnek 
kötelező ugyanis egy közszolgáltatási 
szerződést kötnie egy olyan céggel, 
akinek van erre jogosítványa. Mivel 
a város része egy 116 települést ma-
gába foglaló társulásnak, így nálunk 
ezt a megállapodást a Zöld Híd Kft-
vel kötötték meg. Mivel azonban az 
elmúlt évek során a cég veszteségeket 
termelt, és ezt a települések nem kí-
vánták pótolni, ezért tavaly bevonták 
a Duna-Tisza közi Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft-t, aki 49 száza-
lékos részesedést szerzett a cégben.

"Mi  speciális helyzetben vagyunk, mivel 
ebben a régióban, azon két település közé 
tartozunk, akiknek van saját hulladék-
gazdálkodási kft-je. Az elődeink alapítot-
ták a céget, felvettek embereket, vásároltak 
gépeket, 10 éves futamidőre. Ez akkor egy 
jó döntés volt, mert az ár megállapítása 
megmaradt a város jogköreként. Rá két 
évre központosította a rendszert az állam, 
ebből lett a kukaholding" - mondja Kiss 
Zsolt alpolgármester. 

Bár a finanszírozásba besegít a 
DTkH Kft, ettől függetlenül tavaly 
30 millió forintot kellett a hulla-
dékgazdálkodási cégbe betennie az 
önkormányzatnak. A veszteség nem 
a  működés egyenletlenségéből adó-
dott,   hanem  a korábbi,  ki  nem 
egyenlített tartozásokat kellett leírnia 
a cégnek, amely korábban nem tör-
tént meg. 

Szolgáltatási kötelezettsége Vácon 
a DTkH Kft-nek van, de a város cége 
alvállakozóként működik közre, így 
ők gyűjtik be és szállítják el a háztar-
tási- és szelektív hulladékot is. 

"A kft-nek csak kétszer lenne feladata 
üríteni a szelektív szigeteket. El lehet kép-
zelni, hogy mi lenne ott. Mi ezeket napi 
szinten ürítjük, szombat kivételével" - 
mondja. 

Ennek ellenére gyakran találko-

zunk olyan szelektív hulladékos 
szigettel, amiből szinte kifolyik a sze-
mét. Kiss Zsolt szerint ez azért van, 
mert az emberek teletömik a kukákat 

nem  oda  való hulladékkal,  úgy keze-
lik, mint egy hulladékudvart. 

Az alpolgármester szerint az is baj, 
hogy sokan - annak ellenére, hogy 
kötelező - nem jelentkeznek be hul-
ladékszállításra. Gyakori ez a lakótel-
epeken, hogy a beköltöző új lakók 
nem jelentkeznek be, de szemetüket 
a kihelyezett kukákba teszik be. De 
sajnos cégek is megteszik ezt.

"Nagyon sokan potyautasok" - mond-
ja Kiss Zsolt. A felderítés azonban 
nem a városi cég feladata lenne, ha-
nem a DTkH-é. 

A hulladékudvarral kapcsolatban 
az alpolgármester elmondta: alá van 
írva már minden szerződés, várhatóan 
szeptemberre el is készülhet, az már 
csak az engedélyek függvénye, hogy 
mikor nyithatják meg.

A Dining Guide idén már negyedjére 
ítélte oda az Év Cukrászdája Díjat Mi-
hályi László váci desszertszalonjának. 
A Mihályi Patisserie az ország legjobb 
cukrászdáinak listáján és a legjobb vi-
déki cukrászdák listáján is első helyen 
szerepel.

Mihályi László 1970-ben született 
Budapesten. Azonban szülőfaluja Sződ-
liget lett, ami mindig is meghatározó 
inspiráló környezet volt számára. Már 
az első óvodai jelmezbálon cukrásznak 
öltözött – olvashatjuk róla az interne-
ten.

Tanulóéveit Vácon töltötte, majd egy 
termelőüzembe került, ami inkább el-
rettentette a szakmától, mintsem afelé 
vitte. 1987-ben a Fórum szálló nemzet-
közileg is híres Bécsi kávéházában lett 
cukrászsegéd. Itt találta meg önmagát, 

itt találta meg a helyét. Az ott eltöltött 
évek visszahozták a hitét, érdeklődését 
és megalapozták szakmai fejlődését. 

Majd bejárta a világot, járt Ausztriá-
ban, Németországban, Norvégiában és 
Olaszországban. 1994-ben mestervizs-
gázott. Úgy érezte, hogy tovább kell 
mennie, ezért hajózni kezdett ahol már 
nemzetközileg is elismert Pastry Chef-
ként kiváló séfekkel, cukrászokkal, pé-
kekkel együtt élve, dolgozva bejárta a 
világot.

Végül 2008 márciusában megva-
lósította régóta dédelgetett álmát, és 
megnyitotta a korábbi Boda Cukrászda 
helyén a nevével fémjelzett Desszert 
Szalont, amit aztán 2014-ben átkeresz-
telt Mihályi Patisserie-re.

Gratulálunk újabb sikeréhez és jó 
munkát kívánunk neki és csapatának!

Negyedszer lett az Év 
Cukrászdája Mihályi 

László váci desszertszalonja

Még mindig sok a potyautas 
a szemétszállításban Vácon
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Sikeres nyári tábort szervezett idén is a 
Tragor Ignác Múzeum. Ezúttal az alsó ta-
gozatos korosztályt várták, hogy egy hé-
tig bevezessék őket a múzeum rejtelmes 
világába. Minden évben új tematikával 
készülnek az intézmény munkatársai. Ez 
azért is jó, mert sok olyan gyerek van, aki 
évente újra és újra részt vesz a programon.

- Mindig többek szeretnénk lenni, mint 
egy gyermekmegőrző – mondja Kis Ber-
nadett múzeumpedagógus. – Táboraink-
ban mindig van egy kis múzeumi tarta-
lom is. Az 6 és 10 éves korosztályt még 
nagyon jól lehet érzékenyíteni, nagyon 
másképp viszonyulnak a múzeumhoz. 
A mostani táborunk címe a Kör-kör, ki 
játszik címet viselte. Néhány évvel ezelőtt 
volt egy ilyen című kiállítása a múzeum-
nak, amihez visszanyúltunk.

A kiállítás az 1900-as évektől kezdő-
dően a váci gyermekek életét, az akkori 
gyermeki játékokat mutatta be. Ebből 
merítve, keddtől péntekig minden napra 
egy téma köré szervezték a programokat. 
Segítségül hívtak két narrátort is, akiknek 
a meséjén keresztül elevenedtek meg a 
feladatok, elevenedett meg a dédszülők, 
nagyszülők gyermekkora. 

- Bemutattunk a gyerekeknek korabeli 
tárgyakat, körjátékokat játszottunk velük, 
kreatív foglalkozásokat tartottunk. Néz-
tünk a korszakra jellemző mesefilmeket, 
megnéztük a kiállításainkat, részt vettünk 
a Sajdik-gyűjtemény megnyitóján. Sokat 
sétáltunk a városban, meséltünk nekik az 
épületek történeteiről is. Érdekes tapasz-
talat volt számunkra is, hogy a covid után 
a gyerekek sokkal nehezebben nyíltak 

meg.
Nagy népszerűségnek örvendett ezút-

tal is a régészeti ásatás, amikor a Görög 
templom udvarán a homokozóban rejtet-
tek el csontvázat és egyéb értékes tárgya-
kat, amelyet a gyerekek kis régészek mód-
jára szedtek ki. Szintén nagy öröm volt 
a táborozóknak, hogy a város jóvoltából 
felülhettek az óriáskerékre. 

- Siker számunkra, hogy az egyik gye-
rek a Memento Mori kiállítás után azt 
mondta, hogy elhozza a családját is, mert 
mély benyomást tett rá a tárlat. Sokan úgy 
búcsúztak tőlünk, hogy jönnek jövőre is. 
Mindig nagy elismerés nekünk, amikor 
sokan úgy búcsúznak, hogy jönnek jövő-
re is. 

A dédszülők, nagyszülők 
gyerekkora elevenedett 

meg a múzeumi táborban

Tervezett őszi
 programok Tragor 
Ignác Múzeumban
2021. szeptember

Szeptember 18. 17 óra 
HINCZ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ 

Pannónia Ház Kiállítóhely

KÖN NAPOK - „KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉGÜNK KÍVÜL-BELÜL” 

– történeti kertek, tematikus séták

Szeptember 18. 10 óra 
".... DICSŐ MÚLTJA UTÁN 

FÉNYES JÖVŐT ÉRDEMEL..." 
Múzeumtörténeti séta a Tragor Ignác 

Múzeum megalapításának 
125. évfordulója alkalmából

Találkozó a Memento Mori 
Kiállítóhely előtt 

(2600 Vác, Március 15. tér 19.)
Az ingyenes séta időtartama kb. 1-1,5 óra. 

A séta vezetői: Csukovits Anita, 
Forró Katalin

MÚZEUMOK ŐSZI 
FESZTIVÁLJA 

Múzeumi harmónia – kiemelt: Több-
szólamú Múzeum

Szeptember 27. – november 11.
Többszólamú Múzeum

Október 16. szombat, 10 óra 
„BANDA MARCI HEGEDŰJÉT

CSUDAFÁBÓL FARAGTÁK”
zenés múzeumi séta 

Október 2. szombat, 10 óra 
SÉTÁLJ, GYALOGOLJ, 
BRINGÁZZ VELÜNK

"TRAGOR NYOMÁBAN” 
Archeológiai séta a Tragor Ignác
Múzeum megalapításának 125. 

évfordulója alkalmából

UTAZÓ MÚZEUM – „SZÜLŐ-
FÖLDÜNK ŐSIDŐKBEN” 

régészeti tablókiállítás
Váci és Vác környéki általános és 

középiskolák számára kölcsönözhető 
szeptember 27. és november 11 között.

MÚZEUMI KULISSZATITKOK
Reneszánsz vigasság a váci püspök 

udvarában - múzeumpedagógiai 
foglalkozás

Óvodások és alsó tagozatosok számára
2021. november 2-3-4. 9-14 óra

Helyszín: Tragor Ignác Múzeum Köz-
ponti Irodaépület (Zrínyi u. 41/a)

Előre bejelentkezett óvodai csoportok 
és iskolai osztályok számára!
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A Madách Imre Művelődési Központ a 
nyár folyamán öt héten át biztosított tá-
borozási lehetőséget 6-12 éves gyerme-
kek részére. Különböző tematikák men-
tén szerveződtek az egyes alkalmak, így 
kedvére talált foglalkozást a sportbarát 
és természetjáró, a környezetismeret 
iránt vonzódó, a kézimunkával molyoló 
és a színjátszás után érdeklődő csemete. 

A szakképzett táborvezetők tartalmas 
időtöltést biztosítottak a résztvevőknek, 
akik bejárták a környék bicikliútjait, fel-
fedezték a katalinpusztai tanösvényt, 
megmerültek a váci strand hűs vízében; 
csinos kis agyagművek, figurák, kézmű-
ves termékek készültek kezeik között; 
bepillantást nyertek a színészmesterség 
rejtelmeibe; tanulmányokat folytattak a 
víz körforgása, a botanika, az ásványtan 

területén és környezettudatos szemlé-
lettel gazdagodtak. 

A szervezői munka egyik leghálásabb 
feladata ez, hiszen azonnali visszacsato-
lás születik egy gyermek vidám tekinte-
te, önfeledt kacaja útján. A hónapokig 
zárva tartó intézmény életében nagy 
felüdülést jelentett ez a néhány hét, hi-
szen ismét élettel telt meg a ház! 

Köszönjük a szülők bizalmát, a tá-
borvezetők munkáját, és a közel 100 
résztvevő gyermek aktivitását!

Ígérjük, jövőre folytatjuk!
A Madách Imre Művelődési 

Központ munkatársai 

Öt héten át szervezett sikeres  
táborokat a művelődési központ
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A 90-es években kulcsfigura volt Bíró 
György Vácon, hiszen nem rejtette véka alá a 
véleményét, amely még tettekkel is párosult. 
Neki köszönhetjük részben, hogy Vác már 
nem a Piszkos 12 része, illetve számos sport-
rendezvény az ő nevéhez kötődik. Vácon ő a 
bírógyuri – így kisbetűkkel. 

Bíró György a 90-es években képviselő 
volt, majd a város környezetvédelmi vezetője, 
később tanácsadója lett. 

„Ezeken a fórumokon tudtam érvényesíteni a vé-
leményemet mely eljutott a város lakóihoz is. Ebben 
a ciklusban már civil vagyok. Meghívtak ugyan a 
szakbizottságba tanácskozási joggal, vagyis vélemé-
nyem lehetne, de szavazati jogom nincs. A véleménye-
met most sem rejtem véka alá és Váci Napló újság 
hasábjain ezt sokan el is olvassák, és az úton szembe 
jövet belecsapnak a tenyerembe, mint amikor mindkét 
ember ugyanazt gondolja” – kezdi beszélgetésün-
ket. 

Gyakran kritizál építő jelleggel döntése-
ket, terveket, vet fel problémákat. Gyakran 
azonban eredményeket is elér vele, hiszen 
mindezt a nagy nyilvánosság előtt, az újság 
hasábjain teszi. „Sokszor az értelmes emberek 
bejegyzései is vulgárisakká válnak a közösségi olda-
lakon, a nevüket fel sem vállaló kommentelőkről nem 
is beszélve. Én ezért választottam az újságírást. Meg-
írok egy cikket és adom hozzá a nevemet, ami csak 
akkor jelenhet meg, ha megüti azt a színvonalat, ami 
ott elvárás. Tudom, hogy célt érnek a kritikáim, és 
örülök, ha hetekkel utána az általam felvázolt meg-
oldásnak megfelelően cselekszenek, még akkor is, ha 
úgy adják elő, hogy maguktól találták ki.”

Szerinte a kritika legalább olyan fontos, 
mint a dicséret, és ha mellé rakjuk a megoldás 
alternatíváját az alapján lehet jobban csinálni 
a dolgokat. Úgy véli, hogy a környezetvé-
delem nem egy szakkör, ahol jó szándékkal 
hülyeségeket is elkövethetünk, hanem egy 
szakma, ahol mindennek következményei 
vannak.

„Én ennek vagyok a szakembere, harminc éves 
tapasztalattal, ezt tanítom az egyetemistáknak. 
Ezért komolyan veszem a város környezeti kérdéseit, 
még akkor is, ha ezzel konfliktusba kerülök.”

Nagyon sok városi program köthető a ne-
véhez: Fut a Vác, Mikulásfutás, Autómentes 
Nap, Föld Napja programok, Mobilitási Hét. 

Jelenleg ez utóbbit szervezi a várossal karölt-
ve. 

„Eltelt két év. Vannak programjaim, amiket 
a Covid miatt most kezdek el szervezni ötödik al-
kalommal, mert a vírus mindig közbeszólt. A Mo-
bilitási Hétre az a feladat, hogy minél több fiatalt 
lehessen kimozdítani a komfortzónájából, elcsalni 
a monitor mellől és bringára ültetni, vagy felmenni 
velük a Naszályba. Eddig ez a program inkább egy 
felületes népünnepély volt, most ezt én inkább kihí-
vásnak, mozogva tanulásnak tervezem. Persze ehhez 
az kell, hogy ne robbanjon be újra a vírus. A többi 
az én dolgom” – véli.

Ma mindannyian tudjuk, hogy megváltoz-
tak a szokások, kevesebbet mozognak a fia-
talok, hiszen szinte mindent az online térben 
élnek meg, még a közösségi kapcsolataikat is. 
Sajnos erre csak rásegített a ví-
rus, hiszen még jobban a benti 
életre és az online térbe szorul-
tak a diákok, és ehhez még az 
online oktatás is hozzájárult. 

„Nagyon nehéz kicsalni őket 
ebből a világból egy olyanba, ahol az 
embereknek felelősségük van a tettei-
kért és ahol nem lehet az újraindítás 
gombbal elintézni, ha valami rosszul 
sikerül. Pedig meg kell tenni, mert az 
ő életükben a környezeti problémák 
miatt valószínű a fizikális létükért is 
küzdeniük kell majd az elemekkel. 
Aki a csigaházban marad az lema-
rad a túlélésről.”

Gyuri úgy véli, hogy meg-
változott a közösségi rendez-
vények támogatottsága, és ha 
mégis bevállalja, akkor az előző 
évek színvonalából le kell adnia 
ahhoz, hogy megrendezhetőek 
lehessenek ennyiért. Mégis úgy 
érzi, hogy meg kell tennie, mert, 
ha kihagyja, akkor a következő 
évben már nem lesz lehetőség 
az újraindításra. 

„Az idén a kormány által ki-
írt pályázaton is indultam a városi 
programokhoz, de még arra sem 
méltattak, hogy megírják, miért nem 
nyertük el a támogatásnak egy picike 

részét sem. Nem is lenne ez baj, ha valaki más, aki 
megnyerte, az megrendezné a programjainkat. Én 
szívesen átadnám neki, de sehol senki. Így nehéz 
új rendezvényekben gondolkodni. Azon töprengek, 
hogy a jelenlévőket hogyan lehetne a megvalósíthatóság 
szintjén tartani. Talán idén egyedül a Fut a Keszi 
az egyetlen programunk, ahol nem kell visszább lép-
nünk a pénzhiány miatt, de az meg már egy másik 
város, és nem a miénk” – mondja némi elkesere-
dettséggel a hangjában.

Arra talán csak kevesen emlékeznek, hogy 
Gyuri egy időben nagyon jó karikatúrákat raj-
zolt. Számomra a legemlékezetesebbek az ak-
kori képviselő-testület tagjairól készült alko-
tásai voltak. Öt testületről készített rajzokat, 
melyből kiállítást is szerveztek a városházán 
a ciklusok végén. 

„Tetszett nekik a görbe tükör. Jót nevettek és 
amikor a kiállítás véget ért hazavitték és kirakták a 
szobáik falára. Aztán jött egy csapat, akik már nem 
engedték meg, hogy az utolsó ülésen a városházán ki-
állítsam a karikatúrákat. A Margaréta kávéházba 
vittem a képeket. Valami megváltozott. Azóta nem 
erőltetem a dolgot miért rajzoljak én önszorgalomból 
olyan emberekről karikatúrát, akiknek nincs hu-
morérzékük? De nem hagytam abba a rajzolást, 
rajzolom azokat, akik ezt értékelik és azokat az 
eseményeket, amiket fontosnak tartok. Talán lesz is 
kiállításom. Na persze nem a városházán, de van 
Vácott pont elég hely, ahol szívesen látják őket” – 
mondta beszélgetésünk végén. 

F.  A.

Bíró György: aki a csigaházban 
marad az lemarad a túlélésről 
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Polgármesteri fogadóóra
(előzetes egyeztetés alapján)

MATKOVICH ILONA
Helye: Városháza, 133. szoba, 

polgármesteri iroda 
Telefonszám: 06-27/315-534  

E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu 
Alpolgármesteri fogadóóra

(előzetes egyeztetés alapján)
KISS ZSOLT JÁNOS

(Összefogás Vácért)
6. sz. választókerületének képviselője

Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda 
Telefonszám: 06-27/315-534

E-mail:  alpolgarmester1@varoshaza.vac.hu
INOTAY GERGELY

(Összefogás Vácért)
3. sz. választókerületének képviselője

Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda 
Telefonszám: 06-27/315-534

mail:   alpolgarmester2@varoshaza.vac.hu
FERJANCSICS LÁSZLÓ

(Összefogás Vácért)
Alsóváros, 4. sz. választókerületének képviselője Helye: Városháza, 133. 

szoba, alpolgármesteri iroda Telefonszám: 06-27/315-534
Jegyzői elérhetőség

DR. ZSIDEL SZILVIA
JEGYZŐ

Telefonszám: 06-27/314-130
Önkormányzati képviselők

KÁSZONYI KÁROLY
(Összefogás  Vácért) - 1. sz.  választókerület

Telefonszám: 06-30/294-2645
JESS KINGA

(Összefogás  Vácért) - 2. sz.  választókerület 
Telefonszám:  06-30/198-3878

FEHÉR ZSOLT
(Összefogás Vácért) - 5. sz. választókerület 

Telefonszám: 06-70/392-0009
MOKÁNSZKY ZOLTÁN

(Fidesz-KDNP) - 7. sz.  választókerület  
Telefonszám: 06-30/360-6303

TÓTVÁRADI-NAGY BENCE
(Összefogás Vácért) - 8. sz.  választókerület

Telefonszám:  06-70/445-1162
MOLNÁR NÁNDOR

(Összefogás Vácért) - 9. sz.  választókerület
Telefonszám: 06-30/240-8328
ROZMARING SÁNDOR

(Összefogás  Vácért) - 10. sz.  választókerület
TeleFONSZÁM:  06-30/773-9910

CSEREKLYE KÁROLY
(Vác Városért Választási Egyesület)

Telefonszám:  06-30/648-1162

DR.  MANNINGER PÉTER
(Fidesz-KDNP)

Telefonszám:  06-30/844-3212
PETŐ CSILLA
(Fidesz-KDNP)

Telefonszám:  06-70/255-6263
PETŐ TIBOR
(Fidesz-KDNP)

Telefonszám: 06-30/363-0840
ÜGYFÉLFOGADÁS

A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
A polgármesteri hivatal zöld száma:

06-80/890-020
Országgyűlési képviselői elérhetőségek

RÉTVÁRI BENCE
Email:  vac@retvari.hu 

Telefonszám:  06-20/287-3531
Ügyfélfogadási rend  a kormányablakokban:

Kormányablak 1.: dr. Csányi László krt. 16.; Kormányablak 
2.: Széchenyi utca 42. (vasútállomás); Kormányablak 3.: dr. 

Csányi László krt. 45.
Ügyfélfogadási rend egységesen: 

Hétfő: 7.00 - 17.00
Kedd: 8.00 - 16.00

Szerda: 12.00 - 20.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Péntek: 8.00 - 14.00

Fogadóórák
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Gyógyszertári ügyelet
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A - Deákvári Gyógyszertár: Vác, Deákvári főtér 30., 06 - 27/510-805; 
B - Központi Gyógyszertár: Vác, dr. Csányi L. krt. 46., 06-27/501-630; 
C - Vácz Remete Gyógyszertár: Vác, Magyar u. 3., 06-27/305-997; 
D - Gyöngyvirág Gyógyszertár: Vác, Széchenyi u. 3., 06-27/303-343; 
E - Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár: Vác, Papp Béla u. 10., 06-27/306-190; 
F - Váci Levendula Gyógyszertár: Vác, Sas u. 1/a., 06-27/301-367; 
G - Benu Gyógyszertár Vác:  Vác, Zrinyi u. 9., 06-27/501-385; 
H - Fekete Kígyó Gyógyszertár: Vác, Széchenyi u. 37., 06-27/312-338; 
I - Alsóvárosi Gyógyszertár: Vác, Zöldfa u. 25., 06-27/311-157 

FOGORVOSI ÜGYELET
A váci és Vác körzeti hétvégi 

fogászati ügyeletek megszűntek! 
Legközelebbi ingyenes ügyelet:

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

Tel.: 06-1-317-6600

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
(felnőtt és gyermek)

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

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

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

Önkormányzati 
álláspályázatok

A városi intézmények sokrétű feladatellátási te-
vékenységük zavartalan lebonyolítása érdeké-
ben több szakterületre is keresnek munkatársa-
kat.

l Vác Város Önkormányzata szeptember 1-i jelent-
kezési határidővel pályázatot hirdet a Gazdasági Hi-
vatal gazdasági vezetői feladatkörének ellátására. Az 
állás november 1-től tölthető be.

l Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
pályázatot írt ki az Idősek Otthona és Klubja igaz-
gató (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A je-
lentkezési határidő: szeptember 30.

l Váci Polgármesteri Hivatal pályázatai: műszaki 
referens - mérnök (szeptember 15.), műszaki ügyin-
téző - mérnök (szeptember 15.). 

l A Katona Lajos Városi Könyvtár pályázatot 
hirdet Könyvtáros munkakör betöltésére. A pályázat 
benyújtásának határideje: 2021. szeptember 16.

l A Váci Városfejlesztő Kft. folyamatosan keres 
különböző szakirányú végzettségű munkatársakat: 
zöldterület kezelő-gépkezelőt, segédmunkást, vil-
lanyszerelőt, lakatost, zöldterület-gondnokot, ne-
hézgépkezelőt, ácsot, tetőfedő/bádogost, kőművest 
és víz-, gáz- központifűtés szerelőt. Három főt vesz-
nek fel köztisztasági munkásnak.

l A Váci Sport Közhasznú Nonprofit Kft. pályá-
zatot hirdet: fürdőszolgálatos (takarító), uszodames-
ter és gépész munkakörbe. Jelentkezni lehet fényké-
pes önéletrajz és fizetési igény benyújtásával a Váci 
Sport Kh. Np. Kft. 2600 Vác, Ady Endre st. 16. 
postai címen vagy ugyanitt személyesen vagy elekt-
ronikus formában a nagy.magdolna@vacholding.hu 
címen.

l Az Idősek Otthona és Klubja szakképzett 
gondozó, ápoló munkakör és szakképzetlen segítő 
munkakör betöltésére vár jelentkezőt. Jelentkezési 
határidő nincs. Az intézmény takarítót és augusztus 
közepi belépéssel mosodai kisegítőt is keres.

l A Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye ke-
res bölcsődei dajkát szeptember 1-től határozatlan 
idejű közalkalmazotti munkakörre. Az intézmény 
karbantartó-udvari munkás munkakörre is várja az 
érdeklődőket.

A pályázati kiírások részletezése megtalálható a vac.hu 
weboldal Pályázatok rovatában, illetve a Városfejlesztő Kft. 
pályázatai a vacholding.hu címen elérhető weboldalon.

Vácott született váci lakosok:
Ványai László Levente és Vincze Bernadett gyermeke: Csaba 
Zsigmond, Jakus Zsolt és Nyéki Alexandra gyermeke: Botond Zsolt 
Hász Dániel és Szabó Anita Lilla gyermeke: Attila, Gubányi Attila 
László és Balogh Anita gyermeke: Annabella, Szabó Patrik és Jónás 
Anna gyermeke: Ezra, Kovács Ákos és Prohászka Ágnes Berta gyer-
meke: Patrik Ákos, Garaguly Zoltán és Misák Anita Petra gyermeke: 
Zalán, Dunavölgyi Mátyás és Garamvölgyi Melitta gyermeke: Manna, 
Zahorán Bálint és Lami Edit gyermeke: Bende, Farkas Ádám és Cser-
pán Beáta Ildikó gyermeke: Benjámin, Borna Csaba és Kreszács Zsu-
zsanna gyermeke: Zsombor Péter, Gigollaj Artist és Selmanaj Arblinda 
gyermeke: Zylfije. Az elmúlt hetekben 19 váci gyermek született városunkban.

Házasságot kötött váciak: 
Rudolf  János és Kiss Mercedes, Horváth Norbert Zoltán és Dósa 
Réka, Király Gábor és Görgényi Xénia Cecília, Pók Márk és Sellyei 
Dorottya Csenge, Moksony Antal és Hetényi Xénia, Nándori Martin 
és Szabó Virág Erzsébet , Lakatos Márk és Balázs Cintia, Himmer Dá-
vid Ádám és Berán Violetta Mercédesz, Juhász Patrik és Farkas Tünde, 
Lóderer Ákos és Záhorszki Katalin, Pintér Robin és Blaskó Ágnes, Né-
meth Zsolt és Fridrik Judit, Fidesz János és Bese Renáta, Takács Gergő 
József  és Balik Viktória Jenifer. 

Elhunyt váciak: 
Babják László (1950).  Az elmúlt hetekben 26 váci személy hunyt el városunkban. 
A kegyeleti jogok figyelembevételével március második felétől csak 
azoknak az elhunytaknak az adatait közöljük, akiknél az elhunyt hozzá-
tartozója nyilatkozatával hozzájárult a nyilvánosságra hozatalhoz. A töb-
bi elhunyt esetében összesített statisztikai adat közlése lehetséges csak.
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Vác Város Önkormányzata és a Váci Városfejlesztő Kft. pályázatot hirdet 
magánszemélyek, egyéni és társas vállalkozások számára önkormányzati ingatlanok 

bérlésére, illetve megvásárlására. A pályázat feltételei, valamint az ingatlanokkal kapcsolatos 
részletes tudnivalók letölthetők a www.vacholding.hu és a www.vac.hu honlapokon.  

Érdeklődni, jelentkezni, az ingatlanok megtekintéséről egyeztetni emailben vagy telefonon 
lehet a Váci Városfejlesztő Kft.-nél. Email: info@vacholding.hu, tel.: 27/510-104

Éljen a lehetőséggel!
Önkormányzati ingatlanhirdetések

MEGVÁSÁROLHATÓ INGATLANOK:
(Cím/hrsz:) Hegymester utca és a Sárfehér köz 

által határolt terület - 4762/38 hrsz.
Alapterület: 1277 m2

Ingatlan jellege: kivett beépítetlen terület

(Cím/hrsz:) Hegymester utca és a Sárfehér köz 
által határolt terület - 4762/39 hrsz.

Alapterület: 1000 m2

Ingatlan jellege: kivett beépítetlen terület

(Cím/hrsz:) Harács köz – 6023 hrsz.
Alapterület: 750 m2

Ingatlan jellege: kivett beépítetlen terület

BÉRELHETŐ INGATLANOK:
(Cím/hrsz:) Március 15. tér 20 udvar

Alapterület: 15 m2

Ingatlan jellege: illemhely
Tevékenység: illemhely

Időtartam: október 31-ig

(Cím/hrsz:) Zrínyi utca 9. - 2707/1/A/19 hrsz.
Alapterület: 41 m2

Ingatlan jellege: iroda
Tevékenység: irodai

Időtartam: 3 év

(Cím/hrsz:) Március 15. tér 21. fsz. 2. 
 - 3102/1/A/2 hrsz.
Alapterület: 41 m2

Ingatlan jellege: üzlet
Tevékenység: kereskedelem-szolgáltatás

Időtartam: 1 év

(Cím/hrsz:) Káptalan utca 3., 
(Központi Piac főépülete)

Alapterület: 18+18+8 m2 -es egyben
Ingatlan jellege: nem lakás célú helyiségek

Tevékenység: szolgáltatás+vendéglátás
Időtartam: 3 év

(Cím/hrsz:) Földváry tér 16. - 4513/A/2 hrsz.
Alapterület: 87 m2

Ingatlan jellege: üzlet
Tevékenység: kereskedelem-szolgáltatás

Időtartam: 1 év

(Cím/hrsz:) Március 15. tér 27. - 3099/1 hrsz
Alapterület: 118,5 m2

Ingatlan jellege: pince
Tevékenység: megkötés nélkül

Időtartam: 3 év

(Cím/hrsz:) Naszály út Telep u. sarok – 999 hrsz.
Alapterület: 17 m2 

Ingatlan jellege: faház
Tevékenység: kereskedelem-szolgáltatás

Időtartam: 3 év
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A Dunakanyar Kupa megnyerésével 
a tervek szerint lezárult a Váci NKSE 
bajnoki rajtra való felkészülésében az el-
sőosztályú csapatok elleni edzőmeccsek 
sora. A kétnapos nemzetközi váci tornán 
előbb az MTK biztosította be a döntő-
ben való szereplését a Vasas legyőzésével 
(45-32), majd a váci együttes a szlovák 
Mihalovce ellen nyert 42-23-ra.

Másnap előbb a 3. helyért vívott ta-

lálkozón: Mihalovce – Vasas 35-28. A 
fináléban a váciak 16-14-es első félidőt 
követően 32-30-ra verték az MTK-t, 
itthon tartva ezzel a kupát. Mindhárom 
különdíj váci játékosé lett: a legjobb ka-
pusnak Pásztor Bettina, a legjobb me-
zőnyjátékosnak Kácsor Gréta bizonyult, 
a legeredményesebb játékos pedig a 2 
meccsen dobott 18 góljával Kuczora 
Csenge lett.

Az élvonalbeli klubok egyeztették a 
pontvadászat első körének órára lebon-
tott menetrendjét. A váciak tervezett 
programja a következő:

09. 11. (szo.) 18:00 Érd – VNKSE
09. 18. (szo.) 18:00 VNKSE – MTK

09. 25. (szo.) 17:00
 Dunaújváros – VNKSE

10. 02. (szo.) 18:00 VNKSE – DVSC
10. 23. (szo.) 18:00 Siófok – VNKSE
10. 30. (szo.) 18:00 VNKSE – Vasas 
11. 04. (cs.) 18:00 VNKSE – Győr 

11. 10. (sze.) 18:00 VNKSE – Kisvárda
11. 17. (sze.) 18:00 

Szombathely- Váci NKSE
12. 29. (szerda) 18:00
VNKSE – Budaörs

01. 15. (szo.) 18:00 Fehérvár – VNKSE
01. 19. (sze.) 18:00 

Mosonmagyaróvár – VNKSE
01. 29. (szo.)18:00 VNKSE – FTC

Az időpontok a nemzetközi kupaszerep-
lések és a televíziós közvetítések miatt változ-
hatnak!

A korosztályos és a mix versenyszá-
mokban megszerzett közel 30 érem 
mellett 5 arany-, 3 ezüst- és 2 bronzér-
met gyűjtöttek a Vác Városi Evezős 
Club (VVEC) felnőtt sportolói a szege-
di Máty-éri pályán lebonyolított orszá-
gos bajnokságon.

A legeredményesebb váci versenyző 
ezúttal is Galambos Péter volt. A ko-
rábbi megszámlálhatatlan hazai bajno-
ki címét ezúttal hárommal bővítette a 
35. életévében járó evezős. Megnyerte 
mind a normálsúlyú, mind a könnyű-
súlyú egypárevezős versenyszámot és 
Fenyődi Tamással párban elsőként ért 
célba a könnyűsúlyú kétpárevezősök 
mezőnyében is.

A VVEC további aranyérme közül 
egyet a normálsúlyú kétpárevezősök 
számában győztes Ács Kristóf, Bácskai 
Máté érdemelt ki. Itt a 3. helyen is váci-
ak (Ujhelyi Mihály, Szklenka Bence) vé-
geztek. Országos bajnoki címet nyert a 
férfi négyesünk is a Varga Tamás, Bács-
kai Máté, Ács Kristóf, Ujhelyi Mihály 
összetételben.

A női könnyűsúlyú kétpárevező-
söknél másodikként ért a célba a Bóka 
Sára, Csepel Zsófia duó, akik Kiss Lara 
Blankával és Zöld Annával a könnyű-
súlyú négyeseknél is ezüstérmesek let-
tek. Szintén második lett a könnyűsúlyú 

Kosztrub Tamás, Privári Mürschberger 
Domokos, Pálfai Csikó Bálint, Fenyődi 
Tamás összetételű kvartett.

A normálsúlyú egypárevezősök 
mezőnyében bronzérmes lett Bácskai 
Máté.

Plovdivban rendezték meg az ifjúsági 
evezősök világbajnokságát, amelyen a 
VVEC két sportolója is hajóba szállt. A 
női négypárevezősöket Harsányi Vik-
tória, míg a férfi négyest Földesi Bence 
erősítette.

A hölgyeknél 11 kvartett nevezett a 
versenyre. A hat indulóval lebonyolí-
tott előfutamban a mieink zárták a sort, 
majd a reményfutamban is csak egy ri-
válist sikerült megelőzni. A 7-12 helye-
zéseket eldöntő „B” fináléban viszont 
már csak egy vetélytárs tudott a mieink 
előtt célba érni, végül a 8. helyet szerez-
ték meg a világbajnokságon.

A női négyesekhez képest dupla lét-
számú mezőnyben a férfi négyes előfu-
tamában a 4. helyen ért célba, így re-
ményfutamba kényszerült. Ott sajnos 
senkit sem sikerült megelőzni, így a 
„C” döntőben szállhattak vízre. A 13-
18. pozícióról döntő futamban a mieink 
másodikként haladtak át a célvonalon, 
így összesítésben a 14. helyen zárták a 
vb-t.

Labdarúgás – Pont 
nélkül sereghajtó a 

Vác FC
A 2021/2022-es NB III-as bajnokság Közép 
csoportjában a váciak első bajnokija Balas-
sagyarmaton gólnélküli állásnál a mérkőzés 
kétharmadánál vihar miatt félbeszakadt. A 
hátralévő játékidőt a tervek szerint szeptember 
közepén pótolják a felek.

Mivel a váci stadion továbbra sem alkal-
mas tétmérkőzések lejátszására, az NB III 2. 
fordulójában elcserélte a pályaválasztói jogot 
csapatunk. A makói kirándulás aztán súlyos ve-
reségbe torkollt, mivel a hazaiak 3-0-ra verték 
a mieinket. Nem sikerült jobban a következő 
fordulóban a monori kirándulás sem, mivel a 
megyei rivális 4-1-re nyert a mieink ellen. Az él-
vonalbeli Paks tartalékcsapatánál tett látogatás 
szintén vesszőfutást és újabb 4-1-es vereséget 
hozott. Így lapzártakor a Vác FC még pont nél-
kül (2 rúgott és 11 kapott góllal) – a riválisok-
hoz képest egy meccsel kevesebbet játszva – 
sereghajtó helyen áll a 20 csapatos csoportban.

Ami pedig a váci stadion ügyét illeti – vál-
toztatás nélkül közöljük a klub hivatalos hon-
lapján található augusztus 5-i közleményt. „… 
a következő hazai bajnokit szeptember 1-jén játsszuk 
majd Vácott, a Dabas-Gyón ellen. Klubunk egy 200 
fős mobillelátót szerez be e hónap folyamán, amiből 100 
fő fedett lelátórészen szurkolhat, így eleget tudunk tenni 
a szövetség előírásainak. A végleges, kiépítendő fedett 
lelátóval kapcsolatban pedig fejlemény, hogy a szerző-
dést klubunk aláírta a kivitelezővel, amely augusztus 
16-án kapja meg stadionunkban a munkaterületet, így 
akkortól kezdheti el a fedett lelátó megépítését.”

Kézilabda – Kupagyőzelemmel 
hangoltak a bajnokságra

Fotó: Fehér Viktor

Evezés – Váci érmek az 
országos bajnokságon



Váci Hírnök                                                                           23



24                                                                                                                 Váci Hírnök


