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Csökkent tavaly a
bűncselekmények
száma Vácon

A márciusi testületi ülés
döntéseiről

A februári plenáris ülést követően –
határidős döntések és az ukrán-orosz
háború miatti teendők okán – megtartott két rövid rendkívüli tanácskozás
után március 17-én (kivételesen csütörtöki napon) tartotta meg munkaterv szerinti ülését a váci önkormányzat képviselő-testülete.

Törvényellenes rendelet az előző
ciklusból
A napirendi sor előtti tájékoztatók
során elhangzott: a megyei kormányhivatal kezdeményezésére a Kúria
megsemmisítette a mostanit megelőző
– Fidesz-KDNP többségű – váci képviselő-testület (2018-as) rendeletét a
korlátozott behajtási övezetekre meghatározott díjakról.
A Csereklye Károly által benyújtott
előterjesztésben a listás mandátummal
rendelkező képviselő azt indítványozta, hogy a testület fejezze be tevékenységét és oszlassa fel magát. A kezdeményezés nem került napirendre,
annak megtárgyalását az előterjesztőn
kívül csak a két jelenlévő kormánypárti képviselő (Mokánszky Zoltán és
Pető Csilla) támogatta.
Az elfogadott napirend elején a Váci
Rendőrkapitányság előző éves munkájáról összeállított beszámoló került
szóba. Az írásbeli anyagot Révész
Ákos rendőrkapitány egészítette ki néhány konkrétummal, majd válaszolt a
képviselői kérdésekre is (képünkön). A
testület határozatban köszönte meg a
rendőrségi állomány munkáját.
Változatlan díjak a szociális
szférában
A helyi TDM néhány szabályzatát
érintő döntéseket követően a jegyzői
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előterjesztéssel benyújtott, tavalyi adóigazgatási feladatok ellátásáról, illetve
az idei ellenőrzési jelentésről szóló határozatot fogadták el. Miután döntés
született a 2022-es közbeszerzési tervről, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti ellátások
igénybevételéről szóló határozatban
változatlan összegekben hagyták jóvá
a fizetendő térítési díjakat. A döntést
Csereklye Károly és Pető Csilla nem
támogatta szavazatával.
A képviselők elfogadták azt az
előszerződést is, amely az immár öt
éve ígért kórházi fejlesztés valamikori megvalósulása utáni tulajdoni,
vagyonkezelési feladatokat határozza
meg. A Földváry iskola feladatai az illetékes tankerület kezdeményezésére
a jövőben kiterjednek majd az egyéb
pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók oktatására/nevelésére is.
Elfogadta a grémium három szociális önkormányzati intézmény tavalyi
munkájáról szóló beszámolót. Néhány ingatlantémát követően költségvetési átcsoportosítással biztosítottak
forrást több járdafelújításra. Egy másik döntés alapján bővül a Madách
Imre Nonprofit Kft. tevékenységi
köre.
Az ülés végén a képviselők reagálhattak a korábbi kérdéseikre adott
írásbeli válaszokra, majd a nyílt ülés
végén napirend utáni felszólalások és
új képviselői kérdések következtek.
Az országgyűlési választás és a
népszavazás miatt az éves munkaterv
áprilisra sem beütemezett bizottsági,
sem testületi tanácskozást nem tartalmaz. Az előzetes elképzelések szerint
a döntéshozók májusban tartanak
legközelebb ülést.

A márciusi testületi ülésen számolt be
Révész Ákos József rendőr ezredes, kapitányságvezető az előző évi tevékenységükről. Mint az a beszámolóból kiderül az
alapvető célkitűzéseiket teljesítették. 2021
évre főbb stratégia céljaik között szerepelt:
a lakosság szubjektív biztonságérzetét
negatívan befolyásoló bűncselekmények
visszaszorítása, felderítése, a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a nyomozások
határidejének csökkentése.
Az elmúlt évben kicsivel több mint
1000 eset volt az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma
a Váci Rendőrkapitányság hatáskörében,
amely 35 települést jelent. Az előző évhez képest 18,2 %-os csökkenés tapasztalható. Pest megyében a rendőrségi eljárásokban ismertté vált bűncselekmények
száma 13.831. Vácon tavaly 541 esetben
volt szükség rendőri intézkedésre. Tavaly
691 ilyen volt, de évekkel korábban ez a
szám 1000 felett is járt.
A lopás miatt indított büntetőeljárások számában az elmúlt évhez képest
csökkenés mutatható ki, a regisztrált
esetek száma 280-ről 252-re csökkent.
A lakásbetörések számában is jelentős csökkenés tapasztalható, mivel a
2020. évben 27 esetben indult eljárás lakásbetörés miatt, míg 2021-ben csupán
20 ilyen eset volt.
Az elmúlt évek során a testi sértések
számában kismértékű emelkedés mutatkozik, 2020-ban 45 esetben, 2021ben 46 esetben fejeztek be nyomozást
testi sértés elkövetése miatt. Súlyos testi
sértés bűntett elkövetése miatt 19 e-setben jártak el, a megelőző évben 25 ilyen
eljárást folytattak.
A garázdaságok száma 2020. évhez képest szintén csökkent 59-ről 38-ra. Kijelenthető, hogy a bűncselekmények száma
évek óta csökkenő tendenciát mutat - hívta fel a figyelmet a kapitányság vezetője.
A személyi sérüléses balesetek tekintetében, a halálos kimenetelű balesetek
számának csökkenése, míg a súlyos sérüléssel járó és a könnyű sérüléses balesetek
számában emelkedés figyelhető meg a
2020. évi adatokhoz képest. 2021. évben
összesen l17 személyi sérüléses baleset
történt, míg 2020. évben 108 esetet
regisztráltak. A halálos balesetek száma
8-ról 3-ra csökkent, míg a súlyos sérüléses
balesetek száma az elmúlt évhez képest
27-ről 33-ra, a könnyű sérüléses balesetek
száma 73-ról 81-re változott.
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Iskolaváros

Vár előtti
terület

Az önkormányzat nem ért
egyet a Duna-hídra vezető
utak helyszínével

Különböző médiafelületeken megjelent: előzetes tervek készültek állami
megrendelésre a váci Duna-híd helyének meghatározására. Vác Város Önkormányzatának határozott álláspontja szerint az elképzelések a tervekben
szereplő módon történő megvalósítása durva beavatkozás lenne városunk
épített környezetébe, jelentős mértékben rontaná a váci emberek komfortérzetét és mindennapos életvitelét. Így
a városvezetés elutasítja ezen elképzeléseket és mindent megtesz azok módosítása érdekében.
Még az elmúlt esztendő végén történt egyeztető megbeszélés egy új
Duna-híd Vác környékén való megépítéséről. Ennek „emlékeztető” dokumentumát több, mint két hónap
múltán juttatták el az önkormányzatnak.
A városvezetés és a szakemberek
megdöbbenve látták, hogy a két bemutatott alternatíva teljes mértékben
figyelmen kívül hagyja mind az itt
élők érdekeit, mind városunk épített
környezetét. Ugyanakkor a természetés környezetvédelmi, továbbá a közlekedési szempontokból is ellentétes az
eddig ismert tervekkel. Így ellentétes
a Helyi Építési Szabályzattal, továbbá
a város Integrált Településfejlesztési
Stratégiájával is.
A megkapott tervek egyike a FerenVáci Hírnök

ces templom vonalában, a Vár előtti
területen jelzi a váci lehajtót, hogy a
forgalmat a József Attila sétányon a
nemzetközi kerékpárút mellett, a Liget
északi részénél átvezetve a Gombás
patakon átívelő Kőszentes hídhoz irányítsa! Ahhoz a barokk műemlékhez,
melynek áteresztő képessége miatt
már ma is hatalmas torlódások vannak
a 2-es út Vác déli bevezető szakaszán.
A másik elképzelés gyermekeink,
a jövő nemzedék egészségét, zavartalan oktatását veszélyeztetné. Ugyanis
aszerint a Szentendrei szigetről az Iskolavárosba irányítanák a híd forgalmát. Amely aztán vagy a sportcsarnok
és a „Vác Pláza” között, vagy a Bernáth Kálmán református középiskola
és a Váci Madách Imre Gimnázium
mellé tervezett úton érkezne meg a
Balassagyarmati útra. Ez megengedhetetlen környezeti terhelést róna az
ott tanuló sokszáz fiatal, valamint a
velük foglalkozók számára.
Önkormányzatunk ezúton is biztosítja városunk lakosságát, hogy ezen
és minden további, a váci emberek
életére erősen negatív hatással bíró
kormányzati elképzelés ellen a leghatározottabban fel fog lépni. Nem engedjük, hogy érdekeinkkel szemben,
egészségünk, nyugalmunk és gyermekeink élete ellen valósítsanak meg átgondolatlan terveket.

						

Útbaigazító táblák
a mélygarázshoz

Vác bővülő turisztikai vonzerejét jelzi a város fokozódó autósforgalma. A
járművek minden tekintetben komfortos elhelyezésére a mélygarázs
kínálja a legjobb megoldást. A megközelítéséhez immár a főúton kihelyezett több útbaigazító információs
tábla is segítséget nyújt.
Mint Jess Kinga belvárosi önkormányzati képviselő emlékeztetett rá,
korábban már több mint tíz új parkolóhely létesült a Konstantin téri
fizetős övezetben, az Apor Vilmos
Katolikus Főiskola előtti részén. A
bővítést a buszközlekedés átszervezése tette lehetővé, a megállót
ugyanis nem érinti már a 364-es járat,
amely június közepe óta közvetlenül
köti össze Alsóvárost és Deákvárt.
Ugyanígy, buszmegálló áthelyezés
tette lehetővé, hogy a Köztársaság
úton, a piac közelében is bővüljön a
parkolóhelyek száma.
„A parkolási gondok enyhítésére is figyelmet fordít az új városvezetés. Szigorítottuk az új építésű társasházak parkolóhelyekkel kapcsolatos előírásait. Több mint
egy tucat új parkolóhely létesült a Belvárosban. A Szent Miklós téren egymillió
forint értékben alakítottak ki parkolókat.
A napokban pedig a város legforgalmasabb
főútján már figyelemfelhívó táblák jelzik
az autósoknak, merre kell haladniuk
annak érdekében, hogy a mélygarázsban
kényelmes módon tudjanak parkolni.” –
mondta Jess Kinga társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok.
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Megoldódik a
csapadékvíz
elvezetése Sas
utcában

Sikeres volt a városi
szemétszedés első napja

A munkanap ellenére nagyon sok
önkéntes lokálpatrióta váci vett részt
a szombati városi szemétszedésen,
melynek folytatása április 9-én lesz.
A mostani közösségi tavaszi nagytakarításhoz sokan csatlakoztak iskolások, sportolók, civil szervezetek
mellett egyének és családok is. Az
előzetesen meghirdetett három helyszín mellett további tíz helyen – Alsóvároson, Deákváron és szinte a

teljes Duna-parti szakaszon – gyűjtötték össze a kisebb-nagyobb hulladékok mellett a csikkek sokaságát a
lelkes váciak.
A szervezők ezúton is köszönetet
mondanak az odaadó munkáért és
bíztatnak mindenkit, hogy az áprilisi
ismétléskor is tegyenek meg mindent
szeretett városunk tisztaságáért.
Legközelebb április 9-én szerveznek szemétszedést városszerte.

Az előző önkormányzati ciklusokban
rendre jelentős gondként merült fel a
deákvári lakótelep Deákvári főút – Fürj
utca – Sas utca környékének megoldatlan csapadékvíz elvezetése. A korábbi tervek, ígérgetések helyett ma már
elkezdődött az ott lakók számára sok
gondot okozó probléma megoldása.
A körzet képviselőjének, Rozmaring
Sándornak tájékoztatása szerint az idei
költségvetésben biztosított összegnek
megfelelően, több mint 17 millió forintos városi forrásból a kivitelező megkezdte a csatornafejlesztési munkát.
Ennek keretében a tömbbelsőben több
esővíz elvezetővel, megépítésre kerül
egy 85 méter hosszú csapadék víz elvezető csatorna, melyek biztosítani fogják,
hogy a víz ne folyjon be a lépcsőházakba.
A Sas utcával párhuzamos kőszórásos parkoló helyén egy korszerű gyeprácsos parkolót építenek ki, továbbá
az eddig balesetveszélyt okozóan gyér
megvilágítású tömbbelsőben 6 darab
környezetbarát szolár-lámpa fogja segíteni a gyalogos közlekedést.

A Mező utcában
is felújítják
a járdát
A tervezett járdafelújítási program részeként a Rádi úti lakótelepen folytatódott a munka. A Mező utca óvodához
vezető részén javítják a szegélyt és cserélik ki az aszfaltburkolatot – erről a
körzet képviselője, Ferjancsics László
tájékoztatott. Kiemelte: ez azért is fontos, mert itt sokan babakocsival, még
bizonytalanul lépkedő kisgyermekkel
közelítik meg a gyermekintézményt.
Az alpolgármester emlékeztetett rá,
hogy a közelmúltban új aszfaltot kapott
a Budapesti főút járdájának egy forgalmas része, illetve aszfaltoznak a Piarista
utca és a piac közötti járdán, ahol teljes
hosszában új burkolat lesz. A mostani
munkákra több, mint tízmillió forintot
költ a város, a kormány ezek útfelújításokhoz sem adott támogatást.
4

		

Váci Hírnök

Megújították a Dunaparti kerékpárút jelzéseit

Megkezdődtek az újabb
járdafelújítások
Több, nagyon rossz állapotban lévő
járdaszakasz felújítási munkája indult
meg ezekben a napokban, illetve folyik majd a következő hetekben – jelentette be Inotay Gergely.
Az alpolgármester saját, belvárosi
választókörzetét is érintő felújítások
közül már elkészült a Géza király tér
és Budapesti főút találkozásától a
Burgundia utcáig tartó rész burkolat
javítása. Ugyanitt a régóta balesetveszélyes lépcsőt is rendbe tették.
Megvan a forrás a Köztársaság út
jelentős szakaszának felújítására és a
Mező utcában egy 170 nm-es nagyon
rossz állapotú járdarész is öntött aszfalt burkolatot kap. A későbbiekben
sor kerülhet majd a Földváry téren a

Váci Hírnök

Budapestről érkező buszok megállójánál a sok panaszt okozó járda rendbetételére.
Mint Inotay Gergely emlékeztetett

						

Újabb régi elmaradást pótoltak városi
megrendelésre, önkormányzati finanszírozásból a szakemberek. Mivel már
elkoptak a váci Duna-szakasz mellett
húzódó kerékpárút útburkolati jelzései,
szinte teljes hosszon megújításra kerültek ezek a felfestések. Így már egyértelműen látható mindenki számára, hol,
milyen kijelölt sávban halad a népszerű
nemzetközi kerékpárút nyomvonala.
Ahogyan arra Kiss Zsolt alpolgármester rámutatott, a 2019-ben bizalmat
kapó városvezetés kiemelten figyel az
út- és kerékpárút felújításokra. Korábban a kisváci és a Buki tó feletti szakaszokon 300 folyóméteren, mintegy
1000 négyzetméteres olyan részt tettek
rendbe 10 millió forint értékben a szakemberek, melyekre hosszú évek óta sok
panasz volt a balesetveszélyessége miatt.
De sor került már a bringásokat eligazító jelzőtáblák, úthibák rendbetételére is.
rá, annak ellenére sikerül megújítani
városunkban a legrosszabb, legforgalmasabb úttesteket (így a Budapesti főutat vagy éppen a Zöldfa utcát),
hogy Vác pályázatai rendre elutasítást
kapnak a kormánytól, amely ráadásként az éves szinten több mint 100
milliós nagyságrendű gépjárműadót
is elvette, melyet a város ilyen célokra
használna fel.
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Szépülnek a játszóterek

Új gyermekcsúszda Deákváron
A jövő nemzedékének mindennapjait
már eddig is sokféle módon igyekezett
a váci önkormányzat szebbé varázsolni.
A gyermekintézmények fejlesztésén, felújításán, a folyamatos karbantartáson túl
a gyermekbarát városvezetés folyamatosan újítja fel az évekig elhanyagolt parkokat, játszótereket, javíttatja meg a tönkrement vagy hibás játszóeszközöket, figyel
a közterületek utcabútorainak állapotára.
Ennek szellemében a lehetőségekhez
mérten – a többmilliós közintézményi
játszótér fejlesztésen túl – tovább folytatódik például a játszóterek eszközállományának bővítése. Mint azt Kiss Zsolt
bejelentette, ezek közül a legújabb az Újhegyi út - Rigó utca - Sirály utca - Harkály

utcai tömbbelsőben felszerelt, másfél
méter magas csúszda. Az alpolgármester
tájékoztatása szerint a környéken lakó
gyermekek nagy örömére megvalósult
fejlesztés közel 750 ezer forintba került.
Napvitorlákkal bővülnek
a váci parkok
A váci önkormányzat megrendelésére
négy játszótér, illetve park komfortját
növeli a jövőben új napvitorla, melyek
közül az elsőt a Deákvári főtéren szerelték fel – tájékozatott Tótváradi-Nagy
Bence képviselő.
A nyári tűző naptól is óvó ernyők
elsősorban a gyermekek védelmét szolgálják, így homokozók, játszóeszközök
kellemesebb körülmények közötti használatára szolgálnak. A jövő hét első fe-

Az óvodai beiratkozások rendje

Az önkormányzat Emberi Kapcsolatok Bizottsága március 7-i ülésén átruházott hatáskörében jóváhagyta a
2022/2023-as nevelési évben indítható
óvodai csoportok számát, és meghatározta az óvodai beiratkozások rendjét.
Eszerint a beiratkozások
időpontjai:
Április 25-én (hétfő):
8-12 óráig
Április 26-án (kedd):
8-12 óráig 14-17 óráig
Április 27-án (szerda):
14-17 óráig

A szülő köteles beíratni gyermekét, ha
- már betöltötte 3. életévét, de még
nem jár óvodába;
- 2022. augusztus 31-ig betölti a
harmadik életévét, ugyanis a nevelési
év kezdő napjától (2022. szeptember
1-jétől) legalább napi négy órát köteles
óvodai nevelésben részt venni!
- amennyiben az óvodai nevelésre
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kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő
köteles a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt
(Az óvodai beiratkozásra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 49. §-a vonatkozik.)
A beiratkozáshoz szükséges:
1. nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (kivéve abban az
esetben, ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot) az ehhez szükséges nyomtatvány átvehető
az óvodákban, illetve letölthető a www.
vac.hu oldalról. Valamint kérem tájékozódjanak az óvoda honlapján elérhető
egyéb dokumentumokról (adatkezelési
lap, jelentkezési lap stb.).
2. gyermek születési anyakönyvi kivonata,
3. gyermek TAJ kártyája,
4. a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított

lében már mind a négy helyszínen – Deákvári főtér, Damjanich utcai „hajós”
játszótér, Rózsapark és Postapark – állni
fognak a napvitorlák, melyek teljes bruttó költsége közel 2 millió forint.
Biztonságosabb játszótér
Deákváron és Kisvácon
Elsősorban a gyermekek védelme érdekében két nagyobb játszótér körbekerítése készül, illetve készült el a napokban.
Mint azt Inotay Gergelytől megtudtuk, már megakadályozza a gyermekek
kiszaladgálását a Virág utcai parkból (képünkön) az a 164 méter összhosszúságú
kerítés, amelyhez két darab kétszárnyú
kapu is tartozik. Ez a játszótér mindeddig egyetlen méteren sem volt körbe
kerítve.
Hamarosan elkészül a Nagysándor
József utcában a korábban részben már
kerítéssel védett játszótéren is az újabb,
18 méteres kerítésszakasz, mellyel immár
a teljes terület védve lesz. A fejlesztések
összköltsége közel 4 millió forint – tájékoztatott az alpolgármester.
Vác jelenlegi városvezetése kiemelt
figyelmet fordít arra, hogy jövő nemzedékének mindennapjait élvezhetőbbé,
komfortosabbá tegye. A gyermekintézmények fejlesztésén, felújításán, a folyamatos karbantartáson túl a gyermekbarát városvezetés folyamatosan újítja fel
az évekig elhanyagolt parkokat, játszótereket, javíttatja meg a tönkrement vagy
hibás játszóeszközöket, figyel a közterületek utcabútorainak állapotára.
személyi azonosító (a születési anyakönyvi kivonat alapján kiállított lakcímkártya hátoldalán található a személyi
azonosító),
5. gyermek lakcímét igazoló hatósági
igazolvány,
6. a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
(A gyermek beíratása a körzet szerinti óvoda székhelyén történik.)
Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik napig dönt a felvételi
kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a
jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és
határidejét is.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló
szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve
az óvoda vezetőjénél.
A beiratkozási rendről szóló hirdetmény pontosított utcalistát tartalmazó
körzetbesorolással a www.vac.hu oldalon olvasható.
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Bírósági ügy lett az előző Végrehajtás a
Vác Online
ciklusok botrányából kiadója
ellen is

Súlyos jogszabálysértést állapított meg
az a 2020-as vizsgálat, amely az előző
két – Fördős Attila polgármestersége
alatti – önkormányzati ciklus felügyelő
bizottsági tagságához kötődő kifizetéseket vizsgálta.
A Matkovich Ilona polgármester által
elrendelt vizsgálat megállapította, hogy
a jelenleg is képviselő (akkori alpolgármester) Mokánszky Zoltán, valamint
egy volt Fidesz-KDNP-s képviselő,
Balkovics Péter nem tartotta be azon

kormányzati cégek vezetőit arra, hogy
visszafizetés híján tereljék jogi útra a
történteket, és mindent tegyenek meg
a közpénzek visszaszerzése érdekében.
Mokánszky képviselő esetében ebben a
ciklusban elévülés miatt már nem járhatott volna sikerrel a jogi út, itt az önkéntes teljesítés maradt, de a képviselő nem
fizetett vissza semmit.
Balkovics Péter sem fizetett vissza
addig egy forintot sem, míg az egyik
városi cég be nem perelte. A per meg-

törvényi előírást, mely szerint egy képviselő ugyan több felügyelő bizottságban
is lehet tag, de ugyanazon időszakban
csak az egyikben vehet fel tiszteletdíjat.
Mint fény derült rá, a volt alpolgármester egy erzsébetvárosi önkormányzati cégnél is felvette a felügyelő bizottsági tiszteletdíját ugyanakkor, amikor a
Váci Városfejlesztő Kft-nél is. ( A váci
cégnek ez 2,3 millió forint kiadást jelentett.) Társa, Balkovics Péter két helyi
önkormányzati cégtől is felvett felügyelő bizottsági tagságért (egyikben elnökségért) járó tiszteletdíjat egyidőben. Az
egyik városi kft-nek ezen kifizetések 2,5
millió forintjába, a másiknak több, mint
14 millió forintjába kerültek.
Az önkormányzat még 2020-ban
határozatban szólította fel a jogtalanul
gazdagodókat a felvett pénzek és azok
közterheinek visszafizetésére, de egyikük sem fizetett vissza egy forintot sem.
A polgármester egyúttal felkérte az ön-

egyezéssel zárult, melyből következően
a volt képviselőnek további 815.000 forint eljárási költség fizetési kötelezettsége keletkezett a Váci Városfejlesztő Kft.
felé.
Ezzel párhuzamosan a város másik
cége, a Vác Piac Kft. is felszólította a
volt képviselőt a még el nem évült 1,6
milliós tartozásának rendezésére. Ezen
összeg visszafizetésére Balkovics részletekben történő teljesítést kért, amelyet
a cég engedélyezett számára. Azonban
a volt képviselő a megállapodást nem
tartotta be, továbbra is jelentős összeggel tartozik. Az önkormányzati cég a
további összegek behajtása ügyében is
intézkedni fog.
A város vezetése ismét felszólítja
Mokánszky Zoltánt és Balkovics Pétert,
hogy fizessék vissza az általuk törvénytelenül zsebre tett milliós nagyságrendű
összegeket, mert a váci költségvetésnek
ezekre a pénzekre is szüksége lenne.
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Végrehajtás alá vonták a Vác Online nevű
oldal kiadójának bankszámláját, közel kétszázezer forint erejéig. Erre azért került
sor, mert városunk nevét használó portál
az egyik elbukott sajtóperének költségét
a jogerős ítélet ellenére nem volt hajlandó
kifizetni, így a bíróság elrendelte a tartozás
végrehajtását.
A sajtóperük a Váci Dunakanyar Színház
művészeti vezetőjéről írt hazugságuk miatt
indult, a bíróság ezen ügyben is elmarasztalta Rétvári Bence kollégájának tulajdonában
lévő, Nagymarosra bejegyzett oldalt. Ha
jogkövető magatartást folytattak volna –
azaz a bíróság ítéletébe foglalt határidőben
fizetnek a színház munkatársának – akkor
százezer forinttal kevesebből megúszták
volna a hamis állításukat.
A Vác Online-nak nem ez az első ügye,
amely kapcsán nem hajlandó végrehajtani
a jogerős bírósági ítéletet. A Fidesz-KDNP-hez köthető oldal múlt hónapban csak
azt követően volt hajlandó helyreigazítást
közölni, miután Vác önkormányzata végrehajtóhoz fordult. Ezen eljárás alapjául szolgáló írásukban azzal vádolták valótlanul önkormányzatunkat, hogy a színházigazgató
kinevezésével kapcsolatban törvényt sértett.
Városunk önkormányzatának lejáratását
is végző portál főszerkesztője az a nagymarosi Hujbert István, akinek köreihez
kormánypárti döntések nyomán 34,8 millió
forint közpénz érkezett.
A portál több pert is vesztett már – elsőfokon és jogerősen. Ezek hatására is helyreigazítást közölt alpolgármesterrel, bizottsági
elnökkel, színházigazgatóval, bizottsági taggal, ügyvéddel, felügyelőbizottsági taggal,
és az önkormányzattal kapcsolatos több
hazug állításai miatt is.
A valótlanságokat közlő portál főszerkesztője korábban városházi forrásra is hamisan hivatkozott: egy bűncselekménnyel
kapcsolatos nyomozás során ismerte be,
hogy korábbi állításukkal ellentétben egy
feladó nélküli borítékban kaptak információkat.
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A váci önkormányzat
segítségnyújtása példaértékű

„Vác Város Önkormányzatának segítségnyújtása példaértékű, mivel elsődleges
célként a családok egyben tartása fogalmazódott meg” – az ideiglenesen Vácon
tartózkodó ukrán menekültekről Járja Andrea, a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatója adott
interjút a városunkba befogadott ukrán menekültekről.
Négy kárpátaljai család, összesen
19 fő él ideiglenesen Vácon és kapnak folyamatos segítséget a Váci Család- és Gyermekjóléti Központtól.
Az orosz-ukrán háború kitörése
után az önkormányzat rögtön reagált
és az ukrán menekültek megsegítése
okán Matkovich Ilona polgármester
rendkívüli testületi ülést hívott össze.
A váci önkormányzat segítségnyújtása, azt gondolom, példaértékű, mivel
elsődleges célként a családok egyben
tartása fogalmazódott meg.
"A rendkívüli testületi ülésen megszavazták azt is, hogy a menekültekkel
kapcsolatos szociális feladatokat intézményünkhöz delegálják. Ettől a pillanattól
felgyorsultak az események. A város tulajdonában álló és felajánlott négy lakást
kevesebb, mint két hét alatt újították fel
a Váci Városfejlesztő Kft. munkatársai.
Ezt követően került sor a Jószomszéd Hálózattal közösen a lakások berendezéséhez
szükséges tárgyi eszközök összegyűjtésére.
A gyors összefogásnak, a felajánlásoknak
köszönhetően napokon belül beköltözhettek
a családok. Azt gondolom, hogy ez hihetetlenül nagy siker
Ahogy hírt adtunk a város által felajánlott négy lakásról, rögtön jöttek a megkeresések. Olyan magánszemélyek, pontosabban családok kerestek meg minket, akik
korábban a saját otthonukba fogadtak be
ideiglenesen menekülteket."
Először minden ilyen családot
felkerestek, tájékozódtak a menekültekről, a családok összetételéről.
A környezettanulmány során olyan
alapproblémákról tájékozódtak elsősorban, amikben az intézmény hatékony, célzott segítséget tud adni. A
tájékozódás, az interjúk és a kiválasztás után indulhatott a beköltöztetés.
Ebben hatalmas feladat hárult a
Váci Városfejlesztő Kft. kollégáira, akiknek ezúton is köszönetet jár.
Időt és energiát nem kímélve vágtak
a felújításba és nagy szerepet vállaltak
a beköltöztetésben is, ők szállították
ugyanis a bútorokat. Abban, hogy a
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családok ilyen hamar otthonra leltek,
nagy szerepe volt a Jószomszéd Hálózatnak, akik a felajánlott adományok delegálásában és a lakások berendezésében segítettek.
"Intézményünk és kollégáim munkája
ezzel párhuzamosan folytatódott. Felállítottunk egy prioritási listát. A legfontosabb
a családok felnőtt tagjainak munkába állása volt, örömmel mondhatom, hogy jelen
pillanatban az itt élő négy családból kettőben már minden felnőttnek van állása,
a további két családban a férfiak találtak
munkalehetőséget.
A gyermekkorú menekültek oktatási
intézményekben való elhelyezése is sikertörténet. Volt olyan gyermek, aki pénteki
érkezését követően a következő kedden már
iskolába járt. Jelenleg mindegyik tanköteles
gyermek valamely váci oktatási intézmény
tanulója, ahol - a családok visszajelzései
alapján - mindenben segítséget kapnak a
pedagógusoktól" - mondja Járja Andrea.
A legnehezebb a hivatalos okiratok intézése - hívta fel a figyelmet a
vezető. "Magánemberként, menekültként
nagyon könnyű most elveszni a hivatalos
ügyek dzsungelében. Szerencsére a kezdeti
nehézségek után sikerrel vettük az akadályokat. A bürokratikus út mindig kissé
göröngyös, ezek voltak az első akadályok.
A dolgunkat megkönnyítette az is, hogy a
városunkba érkező családok Kárpátaljáról
érkeztek, így nyelvi akadályokkal nem kellett megküzdenünk."
A városban befogadott családokkal az intézmény megállapodást kötött, amit havonta megújítanak.
"E szerződés értelmében a családok a
mielőbbi talpra állás érdekében nem fizetnek sem lakbért, sem rezsit – azt gondolom,
ez óriási segítség -, viszont vállalták azt –
a munkavállalás mellett – hogy havonta
meghatározott összeget megtakarítanak.
Ez az előtakarékoskodás két célt szolgál:
egyrészt az a pozitív gondolat fogalmazódik meg benne, hogy a háborús helyzet nem
tart soká és hamarosan visszaköltözhetnek
az otthonaikba, és ekkor ez a megtakarítás jól jön majd. Másrészt motivációs célt
is szolgál, hogy könnyebben tovább lépjenek
és akkor ezeket a lakásokat tovább tudjuk
adni más, szerencsétlen helyzetbe került rászoruló családoknak."
A fenntartót folyamatosan tájékoztatják a családok helyzetéről és javaslatukra jóváhagyja a megállapodás
meghosszabbítását.
"A menekültek kezét természetesen a

beköltözés után sem engedtük el, hetente
tartjuk velük személyesen a kapcsolatot,
meghallgatjuk a problémáikat, igényeiket
és segítjük őket. Kollégáinkat a személyes
találkozáson túl telefonon is elérhetik.
Szeretném megköszönni a váciak segítségét, a rengeteg adományt és felajánlást. A
mai napig érkeznek hozzánk a felajánlások, nemcsak tárgyi adományok, de olyan
támogatásról is be tudok számolni, amikor
a váci lakosok egy hétvégi kirándulás keretében szeretnék megismertetni a menekültekkel a várost. A segítséget nyújtók külön
gondot fordítanak arra is, hogy kifejezetten
gyermekeknek szóló programokat ajánljanak fel. Ezeknek nagyon örülünk, és
ami szintén jó dolog, hogy az emberek –
ha fogalmazhatok így – rutint szereztek a
segítségnyújtásban: először intézményünket
keresik fel, és megkérdezik, mire van szükség, így mindig célzottan tudunk segítséget
adni. Ez nagyon fontos, hiszen a jó segítség
az, amikor azt adjuk, amire szükség van"
- mondja végül Járja Andrea.
Hódos Hajni
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Változások és újítás a
városi könyvtárban

A könyvtár vezetőjével, Cserkaszky
Györgyivel beszélgettünk.
- A kulturális intézmények alig vannak túl
a pandémia miatti bezárások okozta sokkon. A
váci könyvtár magára talált?
- Intézményünkben rengeteg változás
és újítás történt: felújítottuk a kézikönyvtárat, újságolvasót és a gyermekkönyvtárat,
rendbe tettük és átadtuk a kerthelyiséget
olvasóinknak. Kialakult és beállt egy jól
működő, népszerű és sikeres rendezvényrendszer. Megtartottuk a kert nyitóbuliját.
Mondhatni, minden jól ment. És akkor jött
a világjárvány.
Az első lezárás volt a legfájdalmasabb,
akkor márciustól június végéig voltunk
zárva. A következő, rövidebb zárásnál már
nem volt ennyire szigorú, ablakon keresztül kölcsönöztünk.
A pandémia a könyvtár személyi állományát is érintette, ez pedig egy sor változást hozott magával. Elsősorban azt, hogy
jelenleg nem tudunk kétműszakos rendben
dolgozni, lerövidült a könyvtár nyitva tartása. Jelenleg keddtől csütörtökig este hatig,
szerdán és csütörtökön négyig, szombaton délelőtt kilenctől délután egyig tartunk
nyitva.
Munkaszervezési okokból a könyvtárban most hétfőn van szünnap. A megváltozott nyitva tartást és a hétfői szünnapot
az olvasók még mindig szokják. De az élet
visszatért a rendes kerékvágásba, elindultak a foglalkozások is.
Volt-e valami pozitív hozadéka a világjárványnak?
- Azt mindenképpen pozitívumként
értékelem, hogy kiderült, szükség van
ránk. És még egy fontos dolgot szeretnék
megemlíteni: a járvány rámutatott a digitalizáció fontosságára. Ebben könyvtárunk
nagyon jól teljesít, hiszen a helytörténeti
gyűjteményt már évekkel ezelőtt digitalizáltuk, a katalógusunk is elérhető online,
ez mindenkinek nagy megelégedésére
Váci Hírnök

szolgált. A kutatások folytatódhattak és a
keresés is olajozottan működött. Persze ez
nem ugyanaz, mint amikor személyesen
keresgélünk, kutatunk, de nagyon fontos,
hogy ez működik, működött.
- Észrevettek-e olyan változást a látogatókkal
kapcsolatban, ami a koronavírus járványnak tudható be?
Szinte mindig felteszik nekünk, könyvtárosoknak azt a kérdést, hogy olvasnak-e
az emberek. A válaszom igen. Akik eddig
olvastak, azok a pandémia alatt is olvastak.
És most is olvasnak. Ám míg a látogatóink
régebben leültek, olvasgattak, leültek egy
folyóirattal, magazinnal, addig most sokan
listával jönnek, kiválasztják a könyveket és
már mennek is.
Kevesebb időt töltenek az emberek a
könyvtárban, ez mindenképpen a pandémia számára írható. Ezt az észrevételt
alátámasztja az a kutatás, amit a gödöllői
könyvtár készített és amiben mi is részt
vettünk.
Ami még szembetűnő volt, az az olvasási szokások megváltozása. Nagyon sok
önsegítő könyvet kölcsönöztek a látogatók
a pandémia alatt. Orvos-Tóth Noémi és
Edith Eva Eger könyveit több példányban
is meg kellett vennünk, annyira keresettek voltak. Az úgynevezett do it yourself
könyvek szintén nagy népszerűségnek örvendtek.
- Beszéljünk egy kicsit a tervekről.
- Minden könyvtárnak, ahogy a miénknek is, vannak pedagógiai feladatai,
szorosan együttműködünk az iskolákkal.
Nagyon örülünk, hogy visszatértek intézményünkbe a diákok. Újra vannak tematikus órák a könyvtárban, ezeket nagyon
szeretik a diákok.
Elindultak a foglalkozásaink is. A gyerekeknek kézműves programokat szervezünk, papírszínházi előadásokat tartunk.
Továbbra is nagyon népszerű a diavetítés
és mivel az egyik kollégánk a társasjátékok

						

szerelmese, így közös társasozásra invitáljuk a gyerekeket. A nekik szóló programok
csütörtök délutánonként vannak, négytől
hatig.
A felnőtt látogatóknak szóló programok közül izgatottan várjuk a Költészet
Napja alkalmából tartott közös versolvasást. Mindenki elhozhatja a kedvenc versét,
amit felolvas, vagy elő is adhatja. A koronavírus előtt már tartottunk ilyen estet és
mi magunk lepődtünk meg legjobban a
sikerén. Rengetegen eljöttek, volt, aki gitárral érkezett. Gyertyafényes, hangulatos este
volt, remek versekkel, bensőséges hangulatban.
Éppen most fejeztük be a kerti munkálatokat, a padokat éppen ezekben a pillanatokban is újítják fel, készítik elő a szezonra,
úgyhogy a látogatók egy-két napon belül
birtokba tudják venni a kertet is.
A korai zárás miatt azonban a felnőtteknek szóló programok szervezése most
sokkal nehezebb. Nagy fájdalmunk, hogy
jelenleg nincs lehetőségünk kiállítások
szervezésére, rendezvények tartására pedig
nincs pénzügyi keretünk.
Két izgalmas könyvbemutató azonban lesz hamarosan. Mihail Gorbacsov
volt szovjet elnök magyarországi barátja
jelentetett meg egy könyvet a személyes
kapcsolatukról, a peresztrojkáról, és a történelmi háttérről. Azt gondolom, hogy ez
a téma most különösen aktuális.
Sinka István író előtt pedig, születési
évfordulója alkalmával életműkiállítással
tisztelgünk.
- Mit gondol, most, hogy az elmúlt két évben
mindenki a monitor mögé vonult, hogyan tud a
digitálissá vált világgal lépést tartani egy könyvtár?
Az a véleményem, hogy a könyvtáraknak közösségi térré kell válnunk. A skandináv országokat tudom felhozni példának,
ők elöl járnak ebben. Ezekben az országokban, kiváltképp Finnországban nagyon
szoros az együttműködés a kormányzat,
az iskolák és a könyvtárak között. Az oslói
könyvtár például egy olyan közösségi tér,
ahol a kiállítások, a kávézó, a különböző
műhelyek egyben vannak. Színházi előadásokat, koncerteket látogathatunk, de kipróbálhatjuk a könyvtárban a 3D-s nyomtatást, zongorázhatunk vagy varrhatunk is.
A könyvtár szervesen a kultúra része. Jó
lenne ilyen megbecsültnek lenni könyvtárként, könyvtárosként itthon is.
Nemcsak a digitális világ, a hétköznapi
történések is mindig új feladatok elé állítanak minket. A napokban vettem részt egy
videokonferencián, aminek a témája volt,
hogyan tudunk felkészülni arra, hogy a
hazánkba érkező ukrán menekülteket miként tudjuk kiszolgálni, hogyan segíthet a
könyvtár az integrálódásukban. Ez is egy
nagy, közös megoldandó feladatunk.
H. H.
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Mikor az ajtó kinyílik:
Örömtánc, előadások, virágok
Zajlik az élet a váci idősek otthona
és klubjában. Erről tanúskodik az is,
hogy az elmúlt időszakban rengeteg
program indult mind a lakók, mind
pedig a látogató klubtagok számára.
Szabados-Slezák Brigitta a közelmúltban kinevezett intézményvezető célja, hogy nyissanak a külvilág
felé. Ezért indult el nemrég a Csillagocskám elnevezésű programjuk is,
amelyben a Deákvári Óvodák gyerekeit hozzák össze az idősekkel.
De más jellegű programokat is
szerveznek.
„Ismét felvettük a kapcsolatot a Magos-
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fa Alapítvánnyal, akik hat alkalommal
előadást fognak nálunk tartani a természetvédelemmel kapcsolatban. Úgy terveztük,
hogy nem csak a bentlakók és a klubtagok
vehetnek ezeken részt, hanem kinyitjuk
az intézmény kapuját és szeretettel látjuk
az időseket” – mondja. Hozzáteszi: a
jó tapasztalat már megvan, hiszen
két alkalommal már tartottak senior
örömtáncot, amelyen már nemcsak a
klub tagjai vettek részt.
A Sajdik Gyűjteménnyel együttműködve hamarosan ellátogatnak
megnézni a kiállítást és egy múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt

			

vesznek majd a gondozottak.
Szabados-Slezák Brigitta a demencia érzékenyítés egyik szószólója.
Ezért megkereste a helyi középiskolákat és felajánlotta, hogy osztályfőnöki óra keretében szívesen tart érzékenyítő foglalkozást a diákoknak a
témában.
„Háromszor voltam már a Boronkay
középiskolában órát tartani, amely egy
fantasztikus élmény számomra, hiszen kiválóan reagálnak a fiatalok a témára. Látszik, hogy rengeteg gyerek érintett benne.
Döbbenet volt számomra, nem gondoltam,
hogy ennyien. Sokan közülük fel is merik
vállalni, hogy a nagyszüleik ebben szenvednek. Sokkal többet tudnak a diákok, mint
amit én feltételeztem, hogy tudni fognak”
– meséli.
Nemrég egy felhívást is közzétett
az otthon. Továbbra is várják a virágfelajánlásokat. Olyan növényeket
fogadnának szívesen, amelyet a lakók
kiültethetnek a kertbe, hogy gondozhassák és gyönyörködhessenek benne.
Az intézményvezető azt is kiemelte, hogy hamarosan örömükre dr.
Kenéz Zoltán nevét viselheti majd
az otthon, hiszen a Névadó Bizottság már előzetesen támogatta kezdeményezésükre. Szeretnének az intézményben egy emlékfalat is kialakítani,
amely majd a neves váci orvosra emlékezik.
F. A.
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Mester Bori: Vácon jó
művésznek lenni és
kiállításokat szervezni

Egy ékes színfoltja volt Vácnak a
március 24-én megrendezett Nagymosás projekt, amely egyszerre 118
országban zajlott. Vác francia testvérvárosa, Deuil-La Barre felhívására csatlakozott a Dunakanyar Szíve
Egyesületen keresztül a programhoz,
melynek művészeti vezetője Mester
Bori volt. Bori még decemberben
lépett be az egyesületbe és örömmel
vette, hogy felkérték a lebonyolításra.
„Nem volt sok időnk a szervezésre,
de ahol tudtuk, hirdettük. Elküldtük
az óvodáknak, iskoláknak, egyéni alkotóművészeknek a felhívást” – mondja.
Hozzáteszi: a rendezvény egyszerre
118 országban zajlott, és mindenhol
ruhaszárító kötélre kellett csipesszel
kitenni az alkotásokat, utalva ezzel a
nagymosásra. Az idei rendezvény témája az árnyék volt.
Reggel szerelték fel a Széchenyi
utcában a köteleket és este nyolckor
már sötétben szedték le az alkotásokat. A programba a Váci Tourinform
Iroda is bekapcsolódott, így ott is le
lehetett adni a műveket, de a művészek maguk is „kiteregethették”.
„Jó volt látni, hogy napközben a nagy
szél miatt lehullott alkotásokat a járókelők
visszaakasztották. Bízunk az emberekben, és örültünk, hogy a nap végén minden
alkotás a helyén volt.” – mesélte Bori a
rendezvény után.
Több váci művész is részt vett
a projektben, hiszen nem csak
amatőröknek hirdették meg.
„Mivel ez csak egy egynapos rendezvény
Váci Hírnök

volt, jó volt látni, hogy milyen sokan részt
vettek benne. Délelőtt jött egy óvodás csoport
és kitették a munkáikat, megnézték, ami
már fent volt. Volt olyan iskolás csoport,
akik eljöttek és óra keretében nézték meg a
kitett műveket. De egyéni alkotók is részt
vettek a kiállításon. A járókelők pedig
egész nap lelkesen nézték az alkotásokat,
öröm látszott az arcukon” – mondja.
A folytatáson már dolgoznak Boriék, hiszen évente kétszer szervezik
meg ezt a programot. Bíznak benne,
hogy akkor is nagy lesz az érdeklődés
és hasonlóan jó idő lesz, mint most
volt.
Mester Bori neve azonban Vácon
nem csak ehhez a programhoz kötődik. Gyönyörű festményei mellett
sokat dolgozott azon, hogy segítse
a helyi művészetet, a helyi kulturális
életet. Nemrég még a Sajdik Gyűjteményt erősítette. Mint mondja, ez a
sokoldalúság neki abból fakad, hogy
az Iparművészeti Egyetem mellett
művészettörténész szakot is végzett.
„Nálam ez a kettősség, az alkotás és az
elmélet, ahová a szervezést is sorolom, ha
nem is minden hónapban, de párhuzamosan is megy. Sok szervezői munkát vállaltam már be, Budapesten design fesztiválok
munkáiban vettem részt, a WAMP-nál
voltam szervező, ahol nemzetközi projekteket is koordináltam. Ezeket a munkákat nagyon szeretem, mert az alkotás, bár
nagyon szeretem, nem elégíti ki teljesen az
igényeimet, céljaimat. A szervezésben azt
tartom jónak, hogy azt másokért lehet tenni” – mondja.

						

A lelkesedése sok éve töretlen. Korábban a V’14 Galériának segített be,
ahol általa lett sok helyi művész közismert, hozzájárult egy jó közösség
megalkotásához.
Korábban Vácon három önálló kiállítása is volt Borinak, jelenleg
csoportos tárlatra készül. De napjait
most ismét az alkotás tölti ki, készülnek az új képek, amelyeket Facebook
oldalán meg is csodálhatunk. Tavasztól őszig pedig a bútoroknak és egyéb
tárgyaknak szentel nagyobb hangsúlyt, hiszen iparművészként végzett.
„Jelenleg képeken dolgozom. A téma,
amelyet viccesen festményhamisításnak
hívok, hogy mesterműveket írok át saját
stílusban. Foglalkoztat, hogy hogyan lehet
úgy előadni saját nyelven, hogy mondjon valamit róla. Ez nem egyszerű feladat, de nagyon szórakoztató” – mondja nevetve.
Nemrég a jazz, majd a tánc volt
festményei témája. Mivel azonban
egy-egy témához több gondolata is
támad, ezért sorozatokat készít belőlük.
Bori az alkotás és a szervezés mellett időről időre gyerekekkel is foglalkozik. A festészetben a természetes
anyagok használatát is bemutatja nekik, vagyis, hogy milyen színe van a
papíron a kávénak, a teának, a bornak
vagy a céklának. A kávét ő is rendszeresen használja festményein.
Bízom benne, hogy még sok csodás művét és alkotását ismerhetjük
majd meg a jövőben!
Furucz Anita
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Volt egyszer egy váci…
Piufsich-kastély Kláraházán

Az egykori ”váci nábob”, Piufsich Lajos álmai
alapján megvalósult épület ma kopottan,
üresen áll a város határában. A Cziegler
Győző műépítész tervei szerint 1888-ban
épített kiskastély felkeltette a figyelmet,
az Építő Ipar című szakfolyóirat „vidéki
kisebb lakóház” megnevezéssel ismertette. Fényképek, alaprajz, leírás, amiből
megtudhatjuk azt is, hogy a kivitelezés
fél év alatt valósult meg, 26.000 forintos
költséggel.
„…a központot az előszoba képezi, mely
előtt födött kocsimegálló van. Az előszobából
egyrészt a fogadó terembe, másrészt pedig két
folyosóba léphetni, mely utóbbiak az épület egyes
helyiségei között a közlekedést közvetítik. Az
előszoba mellett vannak a vendégszobák, a kert
felüli részen pedig a család lakó és háló szobái és
a nagy ebédlő, mely zárt erkélylyel van ellátva. A
konyha, cselédszoba, valamint a többi gazdasági
céloknak szolgáló helyiségek a magasan alkalmazott alagsorban helyeztettek el. A szükséges
helyiségek még a padlás magasságában alkalmazott két szobával szaporodtak. Gond fordíttatott az építkezéskor arra is, hogy az alkalmazott anyagok kiváló jó minőségűek legyenek, de
mindamellett a lehető legnagyobb takarékosság
követtetett. Az épület vízvezetékkel, hideg és meleg vizű fürdőszobával is el van látva.”
A név szerint felsorolt kivitelező iparosok között Vácról Tanay Sándor asztalos
mester szerepel. Az említett takarékosság
fogalmán elgondolkodhatunk, hisz má-
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sutt olvasható, hogy márvány borította a
lóistálló falait, az ételek pedig kisvonaton
tették meg a konyha és a tálaló közötti
távolságot. Sokat fordulhatott az a szerelvény, a gyakori lakomák vendégei olykor
különhajón, különvonaton érkeztek, és
omnibusz várta őket a megállóhelyen. A
villa főként nyaraló és mulatóhely szerepet töltött be, és ez volt a körötte kialakult gazdaság központja.
Az építtető Pesten született 1845.
május 11-én. Adatait nem egyszerű
megtalálni, az apai és az anyai névből –
Haydn – egyaránt sok elírás keletkezett.
Az óvári gazdászképző archívumában
találtam nevét és tablóképét, eszerint
ott végzett. A család korábbi váci kötődéséről csak közvetett adatok vannak.
A kastély folyamatos lakója egy Scheffer
Katalin nevű nagynéni a közismert helyi
iparos család tagja lehetett. Piufsichnak
iskolatársa és barátja volt Csávolszky
kanonok, a váci múzeum alapítóinak
egyike, eskető papjaként is őt jegyezték
be 1870-ben. Piufsich Anzelm, Lajos atyja Esterházy herceg alkalmazásában volt
tiszttartó, kisegített egy Bóber nevű váci
nagykereskedőt. Az adós hagyta örökül
hitelezője fiára a Tímár utca végén álló
házát. Ott, és a mellé vásárolt telkeken
alakult ki Piufsich tündérlaknak becézett
városi otthona, melyet terasz, park, bástyára emelt erkély tett egyedivé. Az erkély

Piufsich Lajos tablóképe 1863 Magyaróvári Gazdasági Felsőbb Magántanintézet
ma is szembetűnő a már feltöltött Tímár
utca szintjén. Piufsich vagyonának alapjairól más örökséglegendák is kerengtek,
de bizonyosságot senki nem szerzett. A
hazai első takarékpénztár főpénztáros
helyetteseként jó ideig szerény, takarékos
életmódot folytatott, amiben támogatta
felesége, Wimmer Clarisse, a pesti Arany
Sas fogadósának lánya, Kláraháza névadója. A férj életmódja akkor változott
meg, amikor üzlettárs lett az Evva Lajos
vezette népszínházban. „Fényelgése napról-napra nőtt s mind előkelőbb köröket gyűjtött
társaságába.” Miután Piufsich Lajos 1891
szilveszterén Kláraházán véget vetett
életének, 1.680.000 forint sikkasztására
derült fény. A lapok később kíméletlenül
felemlegették az általa protezsált színházi
kóristanőkkel kapcsolatos gavallérságát,
és hiúságából eredő pazarlásait.
A kastély és a birtok több gyors tulajdonosváltáson esett át, Peskó Medárd
ügyvéd után Peskó-majorként is jelölték
a térképek. Jelentősebb tulajdonos volt
Luczenbacher Jenő, aki családi tragédiája
után vonult vissza oda Mária nevű feleségével, az újabb névadóval. Ők adták el
Marx János vasúti mérnök MÁV vezérigazgatónak, akinek a Máriaudvar vasúti
megállóhely köszönhető. Marx az első
világháborúban hadikórházat is működtett a birtokon, majd özvegye szesz- és
ecetgyárat indított ott 1925-től. A hely az
államosítást követően tangazdaság, állami
gazdasági központ volt, jelenleg vállalkozói tulajdonban van. Környezetében
lakóházak épülnek, a helyi védelemmel
rendelkező kastély jövőbeli funkciója
egyeztetés alatt áll.
Irodalom: Épitő Ipar, 1890. október 26.,
Tragor Ignác: Vác és határának hely- és ingatlannevei - Váci könyvek 22. (Vác, 1935), Volentics Gyula: Vác egyetlen kastélya, a kláraházai Piufsich-Marx-kastély története, in: Várak,
kastélyok, templomok 2018. június.
Zomborka Márta
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Közeleg a húsvét,
körülnéztünk a váci piacokon

Közeleg a húsvét, körülnéztünk a váci
piacokon, mennyibe kerülnek az ünnepi
asztal főszereplői.
Csütörtökönként a váci Püspöki Palota előtt évek óta őstermelői piacot
tartanak, a városiak szeretik és szívesen
vásárolnak itt. Délután kettőtől délután
hatig válogathatunk a kézműves portékák között.
A szabadon tartott tyúktojás darabja
70 Ft itt és valószínűleg húsvétra még
feljebb megy az ára. Ez nem a kapzsiság,
hanem a takarmány árának emelkedése
miatt van, naponta mennek fel az árak,
ezért a tojás ára irányárnak mondható.
Varga Zoltán Albertnél házi, adalékmentes foszlós kalácsokból válogathatunk. A 440 grammos fonott kalács 800
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Ft/db, húsvétra készülnek sztíviával készült és kakaós fonott kaláccsal is, ezek
ára 900 Ft/db.
Ifj. Janecska András standján a füstölt sonka és a kötözött sonka 4.000 Ft,
a füstölt kolbász kilója szintén ennyi. A
tarjának is 4.000 Ft kilója, az árak nem
változnak az ünnepekre.
A termelői piacon hihetetlen választék
van kézműves sajtokból, sajtkrémekből
és egyre több a friss zöldség is.
A piacot is bejártuk: rengeteg a barka
és már van vágott virág – ezek is elmaradhatatlanok a húsvéti asztalról.
A 84-es asztalnál gyönyörű, lakkos
foszlós kalácsot árulnak, kb. 60-70 dkgos, az ára 1200 Ft. Húsvétra – a vásárlók kérésére – hoznak tormás kalácsot is,

						

amit nagyon szeretnek a vevők.
A 69-es asztalnál a tojás darabja 55 Ft.
Itt is azt mondták, várható a drágulás.
Ennél az asztalnál van fürjtojás is, ennek
40 Ft darabja.
A 88-as asztalnál 60 Ft-ba kerül a tojás, az árus jó híre, hogy ennyi is marad,
nem fog emelkedni az ára.
Sonkából, kolbászból sincs hiány. Az
Attila Hús Monor Kft. asztalánál a sonka 2600 Ft, a parasztkolbásznak 2.600 Ft
kilója, és van juhbélbe töltött snack kolbász is, 2.600 Ft-ért.
A többi standon a parasztkolbász kilója 2.600-3.000 illetve 3.200 Ft, a sonka
pedig 3.500 Ft-ba kerül. Füstölt tarja is
több helyen van, ennek ára ugyanannyi,
mint a füstölt sonkáé.
Érdemes kilátogatni nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton
is, mert nem mindegyik árus lesz kinn
mindhárom napon.
Ahogy azt megszokhattuk, a városi piacon is rengeteg jó minőségű áru között
válogathatunk, gyönyörű konyhakész
tyúk, csirke, friss zöldségek, kézműves
sajt, sajtkrém, házi vaj, tejföl, lekvár és
szörp között válogathatunk.
És persze mindenből kóstolhatunk is,
ami egy jó piac legfőbb ismérve!
H. H.

15

Itt a húsvét: a sonka és tojás ideje
Itthon ugyan nincs akkora kultusza a sonkának, mint Spanyolországban vagy Olaszországban, de a húsvéti asztal elképzelhetetlen
az omlós főtt sonka nélkül.
Mivel ritkán fogyasztjuk és drága portéka, azt gondolom, megéri a pénzt és a fáradtságot, hogy keressünk egy jó hentest,
akinél jó sonka van, és vegyünk tőle egy
darab parasztsonkát, a gyorsérlelt, műfüstös
borzalmakat meg hagyjuk a hűtőpultban.
A sonka főzésével kapcsolatban két hiedelem is erősen tartja magát.
Az egyik, hogy mindenképpen be kell
áztatni, lehetőleg a főzés előtti este, a másik,
hogy a főzési ideje kötött, azaz kilónként
negyven percig, illetve egy óráig kell főzni.
Egyik sem igaz.
Hogy mennyi áztatásra van szükség, és
egyáltalán kell-e áztatni, ez attól függ, men�nyire sós, ezt kóstolással tudjuk eldönteni,
ha úgy sem vagyunk biztosak benne, meddig ázzon, kérdezzük meg a hentest. A főzési idő ennél sokkal egyszerűbb: a sonka
akkor kész, ha megfőtt. Ez viszont nem az
órától függ, fogjunk egy hústűt és szúrjuk
meg. Ha könnyedén beleszalad, kész a sonka.
Ha parasztsonkát vásároltunk, akkor jó
nagy edénybe tegyük és annyi hideg vízzel
öntsük fel, amennyi ellepi. Szokás, hogy a
vizet, amikor felforr, leöntjük és új vízben
tesszük oda újra főni. Ha túl sós a sonka,
érdemes így csinálni. A sonkát mindig úgy
főzzük, mintha húslevest készítenénk: a víznek a főzési idő egésze alatt csak gyöngyözni szabad! Az elforrt vizet mindig pótoljuk,
hogy a víz mindig ellepje a sonkát!
A főzővizet fűszerezhetjük is: egész
borssal, babérlevéllel. Tehetünk bele egész
fej vöröshagymát (héjával együtt), fokhagymát, egy-két gerezddel, egy darab kolbászt.
A sonkát mindig a főzővízben hagyjuk
kihűlni. A levéből merjünk ki, ebben főzzük
meg a tojásokat. A többit se öntsük ki, tegyük el, és az ünnepek után főzzünk belőle
bablevest. A főzőlét akár le is fagyaszthatjuk.
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A sonkát hidegen vágjuk fel, közvetlenül tálalás előtt. Tárolni úgy tudjuk, hogy
letakarjuk egy nyirkos konyharuhával és így
tesszük a hűtőbe, így biztosan nem szárad
ki.
Ha kötözött sonkát vásároltunk, nem
szabad megvárni, hogy a sonka szobahőmérsékletűre hűljön, mert a háló anyaga
kiszárad és beleragad a húsba: nem tudjuk szépen lefejteni róla, megsérti, feltépi
a ragacsos húst. Főzés után várjunk 20-30
percet és ha már nem bántja a meleg a kezünket, vágjuk végig egy ollóval hosszában
a hálót és óvatosan fejtsük le a sonkáról,
körben haladva.
A sonka főzővize igazi kincs, nehogy
kiöntsük! Először is merjünk ki belőle és
ebben főzzük meg a tojásokat, nagyon jó
ízt ad nekik. A többit le is fagyaszthatjuk és
később főzhetünk belőle bablevest, lencsefőzeléket, de vigyázzunk, mert a lé a sonkától önmagában is elég sós.
Az ünnepi asztal másik főszereplője a
keményre főtt tojás.
Ki ne tudna egy tojást megfőzni? – kér-

		

dezi most az olvasó felvont szemöldökkel,
de nem biztos, hogy igaza van, mert a tojással egy csomó gond van. Megreped főzés
közben. Nem lesz aranylóan sárga a sárgája,
hanem szürke csík éktelenkedik rajta körben. Nem keménytojás lesz, hanem gumilabda, aminek a sárgája száraz és fojtós.
Nem lehet rendesen megpucolni, mert a
héjjal együtt jön a fehérje is.
Pedig a tökéletes főtt tojásnak omlós,
lágy a fehérje és könnyű, krémes a sárgája.
A tojásfőzési kiskáté úgy kezdődik, hogy
a tojás, amit az ünnepi asztalra szánunk, ne
legyen túl friss.
A második szabály, hogy a tojások ne
legyenek túl hidegek. Egy-két órával a főzés előtt vegyük ki őket a hűtőből, illetve
hozzuk be a hűvös kamrából és legyünk
nyugodtak, ennyi idő alatt nem tenyészik
bennük szalmonella, cserébe a hideg tojás a
lobogó vízben nem robban fel.
A megtisztított tojásokat helyezzük el egy
lábasban, úgy, hogy lehetőleg ne nagyon legyen helyük mocorogni. Mert repedni nem
csak a hőhatástól tudnak, de attól is, hogy a
forrásban levő vízben mozogva egymáshoz
ütődnek és összetörik egymást.
Az így elhelyezett tojásokra engedjünk
annyi hideg vizet (sonkalét), hogy két-három centire ellepje őket, majd közepes lángon kezdjük főzni.
A víz forrásától számított 3-4 perc után
zárjuk el a tüzet, és hagyjuk állni a tojásokat. Jó negyedóra múlva a tojások a vízben
készre főnek.
Ezután a tojásokat hűtsük le, azaz tegyük
egy tálba és engedjünk rájuk hideg vizet. A
kihűlt tojások héja könnyen leválik majd, a
sárgájuk gyönyörű sárga marad, a fehérje
meg nem radírgumi, hanem lágy és rugalmas. Azaz tökéletes lesz.
Hódos Hajni
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Labdarúgás

A jövő sportreménységeit díjazták

Ezúttal a Madách Imre Művelődési Központ adott otthont az előző tanévben a
különböző sportágak diákolimpiai versenyein dobogós eredményt elérő, városunkban tanuló diákok díjátadó ünnepségének.
A Váci Lakóterületi SE szervezésében,
Vác Város Önkormányzat támogatásával
létrejött rendezvényen a Himnusz eléneklése után Tótváradi-Nagy Bence méltatta
köszöntőjében a jövő nemzedékének városunk hírnevét öregbítő kiváló teljesítményét. Majd Inotay Gergely mondott
köszönetet a sikereket elérő fiatalok mellett az őket felkészítő tanároknak, edzőknek, illetve a sportolók szüleinek.
A diákok sportsikereikért névre szóló

serlegben, míg a felkészítő edzők és testnevelő pedagógusok elismerő oklevélben
részesültek. A díjakat Inotay Gergely alpolgármester, illetve Fehér Zsolt, az Emberi Kapcsolatok Bizottságának elnöke
adta át. A Vácon tanuló diákok remek
eredményeit jelzi, hogy ezúttal 121-en vehették át az elismerést, továbbá 61 edző,
testnevelő részesült díjazásban.
A pontosan százperces rendezvényen
közreműködött a Parlando Színház Kulturális Egyesület, továbbá a Tini Dance
Team Tánciskola.
A díjátadó ünnepség a Szózat eléneklésével és állófogadással zárult.
(A díjazottak névsora a vac.hu weboldal
hírének mellékleteiben megtalálható.)

Kézilabda

Előző lapszámunkban a Váci NKSE
eredményeinek leltárát ott fejeztük be,
hogy csapatunk már sorozatban 7 győztes bajnokin jutott túl. Sajnos, ezt követően már közel sem volt ilyen fényes
Ottó Katalin vezetőedző csapatának menetelése.
Az együttes a végső helyezés szempontjából lényeges két bajnokit is elvesztett. Előbb Debrecenben maradt alul a
csapat 30-25-re, majd hazai környezetben a Siófok bizonyult jobbnak a mieinknél 36-32-re. Ezt követően a kiesés
elől menekülő Vasas otthonában egy jó
első félidőt követően 38-32-re nyertek
a váciak. A sorozat végén pedig a papírformának megfelelően a világ egyik
legjobb együttese, a Győr verte a Vácot

a Rába-parti városban 37-27-re. Mindeközben csapatunk búcsúzott a hazai
kupasorozattól is, miután Siófokon egy
góllal (25-24) alulmaradt és nem jutott a
négyes fináléba.
A váciak eredményességének visszaesése a riválisoknál „rövidebb kispad”,
illetve néhány sérülés és betegség miatti
hiányzás mellett a mérkőzéseken mutatott védőmunka romlásával magyarázható. Mert míg a VNKSE rendre 30-nál
többször talál be meccsenként az ellenfél
hálójába – nem véletlen, hogy a góllövőlistát Kuczora Csenge vezeti –, sajnos
nagyon sok gólt is kap az együttes.
Az eddig lejátszott bajnokikon 12-szer
győztek és 7-szer vesztettek a mieink, és
jelenleg a 4. helyet foglalják el a tabellán.

Asztalitenisz

A Váci Reménység NB II-es pingpongosai továbbra is nagy harcban állnak a
harmadosztályú bajnokság tízcsapatos
Észak-Kelet csoportjának második helyéért. A mieink ugyan az erőviszonyoknak
megfelelően súlyos, 15:3-as vereséget szenvedtek a listavezető Szerencs vendégeként,
de a folytatásban a minél előkelőbb helyeVáci Hírnök

zésért vívott megyei rangadón nagy különbséggel, 14:4-re verték a gödöllőieket.
Csapatunk lapzártánk előtt szintén fontos
mérkőzésre utazott Ózdra, ahol szoros
meccsen 11:7-re győzött.
A pontvadászatból még két forduló van
hátra, jelenleg a Reménység őrzi második
helyét a tabellán.

						

Míg az újabb nemzetközi kupaszereplést érő helyezésért vívott harcban az élvonalbeli váci női kézisek szereplésében
visszaesés tapasztalható, a labdarúgó
harmadosztályban a kiesés ellen harcoló Vác FC erősen hullámzó formában
játssza a mérkőzéseit. A Csank János
által irányított gárda két vereséggel nyitotta a naptári évet, majd két győzelmet
aratott, hogy aztán újra két vereség következzen.
Ez utóbbi vesztes meccsdupla már az
előző lapzártánkat követte. Előbb hazai
környezetben egy hosszabbításban kapott góllal szenvedett vereséget a csapat 1-0-ra az Iváncsától, majd az MTK
tartalékok vendégeként 3-0-ra maradtak
alul a mieink. Következett a már majdnem biztos kieső Rákosmente elleni váci
összecsapás, amelyet nagy adag szerencsével, de sikerült megnyerni 1-0-ra. A
sort Tolna megyében zárták a mieink:
Szekszárd – Vác 1-2. Az NB III Közép
csoportjában 28 fordulón vannak túl a
csapatok.
A Vác FC jelenleg 30 pontjával a 20
csapatos mezőny 15. helyén áll.

Vízilabda
Immár három dupla fordulós játéknapon szállt medencébe az OB II-es
pólóbajnokság 1-10. helyéért folyó középszakaszában a Váci VSE. A mieink
– az elsőhöz hasonlóan – a második
napon is félsikerrel zártak, majd kettős
vereséget szenvedtek a folytatásban.
Március 19-én Pécsen előbb az egriek ellen 17-13-ra győzni tudtak a váciak, ám a csoportgyőzelem várományosa, a házigazda PTE-PEAC fölényes
22-8-as győzelmet aratott csapatunk ellen. Április 2-án a csongrádi legénység
fogadta a csoport résztvevőit. Itt a nap
nyitó összecsapásán sajnos az orvosegyetemisták és a házigazdák is jobbnak
bizonyultak a mieinknél. Vác – SE SK
5-13, Vác – Csongrád 11-20.
Még egy játéknap két mérkőzése vár
csapatunkra: április 23-án a csoport
legerősebb és leggyengébb gárdája ellen.

www.
vac.hu
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Fogadóórák

Polgármesteri fogadóóra
(előzetes egyeztetés alapján)
MATKOVICH ILONA
Helye: Városháza, 133. szoba,
polgármesteri iroda
Telefonszám: 06-27/315-534
E-mail: polgarmester@varoshaza.vac.hu

Alpolgármesteri fogadóóra
(előzetes egyeztetés alapján)
KISS ZSOLT JÁNOS
(Összefogás Vácért)
6. sz. választókerületének képviselője
Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda
Telefonszám: 06-27/315-534
E-mail: alpolgarmester1@varoshaza.vac.hu
INOTAY GERGELY
(Összefogás Vácért)
3. sz. választókerületének képviselője
Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda
Telefonszám: 06-27/315-534
mail: alpolgarmester2@varoshaza.vac.hu
FERJANCSICS LÁSZLÓ
(Összefogás Vácért)
Alsóváros, 4. sz. választókerületének képviselője
Helye: Városháza, 133. szoba, alpolgármesteri iroda
Telefonszám: 06-27/315-534
Jegyzői elérhetőség
DR. ZSIDEL SZILVIA
JEGYZŐ
Telefonszám: 06-27/314-130
Önkormányzati képviselők
KÁSZONYI KÁROLY
(Összefogás Vácért) - 1. sz. választókerület
Telefonszám: 06-30/294-2645
JESS KINGA
(Összefogás Vácért) - 2. sz. választókerület
Telefonszám: 06-30/198-3878
FEHÉR ZSOLT
(Összefogás Vácért) - 5. sz. választókerület
Telefonszám: 06-70/392-0009
MOKÁNSZKY ZOLTÁN
(Fidesz-KDNP) - 7. sz. választókerület
Telefonszám: 06-30/360-6303

TÓTVÁRADI-NAGY BENCE
(Összefogás Vácért) - 8. sz. választókerület
Telefonszám: 06-70/445-1162
MOLNÁR NÁNDOR
(Összefogás Vácért) - 9. sz. választókerület
Telefonszám: 06-30/240-8328
ROZMARING SÁNDOR
(Összefogás Vácért) - 10. sz. választókerület
TeleFONSZÁM: 06-30/773-9910
CSEREKLYE KÁROLY
(Vác Városért Választási Egyesület)
Telefonszám: 06-30/648-1162
DR. MANNINGER PÉTER
(Fidesz-KDNP)
Telefonszám: 06-30/844-3212
PETŐ CSILLA
(Fidesz-KDNP)
Telefonszám: 06-70/255-6263
PETŐ TIBOR
(Fidesz-KDNP)
Telefonszám: 06-30/363-0840

Ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban
Hétfő: 14:00 - 18:00 óráig
Szerda: 8:00 - 12:00 óráig és 13:00 - 16:00 óráig
Ebédidő: 12:30 - 13:00 között minden nap

A polgármesteri hivatal zöld száma:
06-80/890-020
Országgyűlési képviselői elérhetőségek
RÉTVÁRI BENCE
Email: vac@retvari.hu
Telefonszám: 06-20/287-3531
Ügyfélfogadási rend a kormányablakokban:
Kormányablak 1.: dr. Csányi László krt. 16.;
Kormányablak 2.: Széchenyi utca 42. (vasútállomás);
Kormányablak 3.: dr. Csányi László krt. 45.
Ügyfélfogadási rend egységesen:
Hétfő: 7.00 - 18.00
Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 11.00 - 19.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 14.00
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Tel.: +36-30/583-6767, E-mail: estv@estv.hu l NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS: PROXA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft l NYOMDAI MUNKÁK: Mediaworks Hungary Zrt. l TERJESZTÉS: Váci Városimázs Kft. l MEGJELENIK: Vácon 13 000 példányban, ISSN: 1586-4014 l
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A hirdetmények tartalmáért a szerkesztőség semmilyen felelősséget nem vállal.
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Anyakönyvi hírek

Vácott született váci lakosok:
Naményi Krisztián és Horváth Barbara Diána gyermeke: Alex,
Neumayer Antal és Hajduk Kitti gyermeke: Elena, Horváth Tibor
és Feiner Györgyi gyereke: Dániel Marcell, Ocztos Martin és Együd
Nikoletta gyermeke: Mirkó, Rászoska Máté Mihály és Viczenczová
Csilla gyermeke: Olívia Hajnalka, Ballai Attila és Galambosi Réka
gyermeke: Bálint, Oláh István és Balogh Klaudia gyermeke: István
Benett, Bossányi Péter és Marján Ibolya gyermeke: Levente, Gönczöl
Ferenc és Iván Viktória gyermeke: Luca, Tusor Tamás és Nemeslaki Nóra gyermeke: Anett, Szederkényi Pál és Kubinyi Zsuzsanna
gyermeke: Tamás, Pajor Sándor és Szalai Barbara Erika gyermeke:
Rozália, Zikva Róbert és Halász Gabriella gyermeke: Lujza, Turcsik
Imre és Kiss Zsófia gyermeke: Emma, Modi Kunal Nayan Kumar
és Madár Emese gyermeke: Ankus, Ajtai Andor és Pistyúr Patrícia
gyermeke: Ármin.
Házasságot kötött váciak:
Góman Károly és Borsi Erzsébet Sofia, dr. Törőcsik Tamás és Kardos Emőke, Szeghalmai Bálint Ákos és Tóth Lívia, Farkas Lehel Imre
és Lukács Mária Terézia, Monori Tamás és Vathy Szilvia Nóra, Horváth Balázs és Kovács Henrietta, Mandl Péter Lajos és Tankó Mária
Piroska, Békési Máté és Sinkó Szilvia, Csillag József és Sütő Ildikó.
Elhunyt váciak:
Sasvári László (1945). Az elmúlt hetekben 17 váci személy hunyt el
városunkban.
A kegyeleti jogok figyelembevételével a tavalyi évtől csak azoknak az elhunytaknak az adatait közöljük, akiknél az elhunyt hozzátartozója nyilatkozatával
hozzájárult a nyilvánosságra hozatalhoz. A többi elhunyt esetében összesített statisztikai adat közlése lehetséges csak.

Gyógyszertári ügyelet
Április-Május

H

B
I
G
E

11

18
25

2

K
12
19
26

3

SZ

CS

P

Szo

V

C D E F G H
A B C D E F
H I A B C D
F G H I A B
13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

28

29

30

1

7

8

27

4

5

6

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

KÖTELEZŐ AZ ELŐZETES
IDŐPONTEGYEZTETÉS A HÁZIORVOSI,
GYERMEKORVOSI, FOGORVOSI
RENDELŐBE ÉRKEZÉS ELŐTT!
Maszk viselése a rendelőben kötelező!
HÁZIORVOSOK:
DR. BAKSA GYÖRGY
(Deákvári főtér 29., 06-27/302-772, 06-70/289-3424)
DR. BÁNHIDI PÉTER
(Flórián u. 26., 06-27/300-420, 06-30/951-7237)
DR. BÉRES GÁBOR
(Deákvári főút 13., 06-27/313-600, 06-30/276-1266)
DR. FERENCZI NÓRA
(Földváry tér 15., 06-27/412-847, 06-30/379-3438)
DR. FÜREDI GYULA
(Vám u. 5., 06-27/316-525, 06-30/746-7285)
DR. HAJMER VIKTÓRIA
(Kakukk u. 2., 06-27/316-870, 06-20/396-1376)
DR. HIRLING ANDRÁS
(Flórián u. 26., 06-27/311-583, 06-20/943-6671)
DR. KISS LAJOS
(Deákvári főtér 29., 06-27/303-169, 06-70/211-3399)
DR. KISS PÉTER
(Kodály Zoltán u. 3., 06-27/301-199)
DR. MANNINGER PÉTER
(Csányi László krt. 47., 06-27/306-090, 06-30/954-4797)
DR. ÖRDÖGH EMESE
(Vám u. 5., 06-27/310-041, 06-30/574-0361)
DR. SZŰCS BARNABÁS LAJOS
(Zrínyi u. 9., 06-27/315-478, 06-20/332-8639)
DR. VIRÁG LAURA
(Deákvári főtér 29., 06-27/412-821, 06-30/836-8810)
GYERMEKORVOSOK:
LEHOTKÁNÉ DR. KŐVÁRI ZITA
(Flórián utca 26., 06-27/310-709, 06-30/211-8695)
DR. RUZSA MÁRIA
(Deákvári főtér 29., 06-27/412-545, 06-70/701-5980)
DR. MARTON ANITA
(Deákvári főtér 29., 06-27/314-385, 06-70/632-2428)
DR. MONOSTORI KLÁRA
(Vám u 5., 06-27/306-845, 06-20/583-3059)
DR. SOLTÉSZ ANDREA
(Zrínyi u. 9., 06-27/316-871, 06-30/954-3885)
DR. HUSZÁGH HEDVIG
(Vác, Deákvári fõút 7., 06-27/302-502, 06-30/950-7488)
FOGORVOSOK:
DR. BEA IMRE
(Deákvári főtér 29., 06-27/307-094)
DR. KLÉNER VIKTÓRIA
(Kodály út 3., 06-27/315-068)
DR. MÁTAI SÁNDOR GÁBOR
(Kodály út 3., 06-27/312- 952)
DR. MOLNÁR CSILLA
(Földváry tér 15., 06-27/301-471)
DR. TEJEDA TAMÁS MÁRK
(Földváry tér 15., 06-27/311-386)
DR. TÓTH ZSUZSANNA MARGIT
(Zrínyi u. 9., 06-27/302-721)
DR. ULLMANN KLÁRA
(Zrínyi u. 9., 06-27/310-031, 06-20-566-3446)
DR. ZEINALI EHSAN
(Deákvári főtér 29., 06-27/307-093)
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ELADÓ
BÉRELHETŐ
INGATLANOK
Vác Város Önkormányzata és a Váci Városfejlesztő Kft. pályázatot hirdet
magánszemélyek, egyéni és társas vállalkozások számára önkormányzati
ingatlanok bérlésére, illetve megvásárlására. A pályázat feltételei, valamint az
ingatlanokkal kapcsolatos részletes tudnivalók letölthetők a www.vacholding.hu és
a www.vac.hu honlapokon. Érdeklődni, jelentkezni, az ingatlanok megtekintéséről
egyeztetni emailben vagy telefonon lehet a Váci Városfejlesztő Kft-nél.
Email: info@vacholding.hu, tel.: 27/510-104

BÉRELHETŐ INGATLANOK:
Cím/hrsz: Káptalan utca 3., (Központi Piac főépülete)
Alapterület: 18+18+8 m2-es egyben - Ingatlan jellege: nem lakás célú helyiségek
Tevékenység: szolgáltatás+vendéglátás
Cím/hrsz: Március 15. tér 27. földszint 4.
Alapterület: 22 m2 - Ingatlan jellege: pince- Tevékenység: megkötés nélkül
Cím/hrsz: Naszály út Telep u. sarok – 999 hrsz.
Alapterület: 17 m2 - Ingatlan jellege: faház - Tevékenység: kereskedelem-szolgáltatás
Cím/hrsz: Március 15. tér 27. - műemlékvédelem alatt álló
Alapterület: 118,5 m2 - Ingatlan jellege: pincehelyiség - Tevékenység: megkötés nélkül

KIVETT BEÉPÍTETLEN TERÜLETEK ÉRTÉKESÍTÉSRE:
4762/38 hrsz-ú, Hegymester utca és a Sárfehér köz által határolt 1277 m2 nagyságú
4762/39 hrsz-ú, Hegymester utca és a Sárfehér köz által határolt 1000 m2 nagyságú
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