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Egy sor fontos döntés született 
a testületi ülésen 

Bár az éves munkatervben szereplő 
nyári szünetet megelőző július 14-i 
képviselő-testületi tanácskozáson a 
korábbiaknál kevesebb téma került 
napirendre, ezek közül több, a város 
életében igen fontos döntést igényelt. 
Az alábbiakban ezekről adunk tájé-
koztatást.

A szokásos tájékoztatók tudomásul 
vétele után a grémium két önkormány-
zati intézmény vezetői pályázatáról dön-
tött. A jelöltek meghallgatása és a titkos 
urnás voksolás után a Kisvác-Középvá-
rosi Óvoda intézményvezetőjének újabb 
5 évre Kovács Ágnest nevezték ki, míg az 
Idősek Otthona és Klubja igazgatói pá-
lyázatát eredménytelennek nyilvánították. 
Az utóbbinál – változatlan tartalommal – 
új pályázat jelenik meg

Rendeletmódosítások
Miután egyetértett a grémium azzal, 

hogy egy háromoldalú szerződés szerint 
a Radnóti iskolát is bekapcsolják a táv-
hőszolgáltatásba, több helyi rendeletben 
eszközöltek tartalmi változtatást, illetve 
alkottak új szabályozást. A lakásrendelet 
módosítása újabb lépés az önkormány-
zati bérlakások igazságosabb elosztása 
felé. Ezentúl a szociális lakbér megállapí-
tásánál már az ötszörös nyugdíjminimum 
a határ az egy főre eső jövedelemnél. 
(Azaz: az eddiginél negyedével magasabb 
jövedelem számít csak kizáró oknak.)

A hivatali és az önkormányzati Szerve-
zeti és Működési Szabályzat is változott. 
Az előbbi oka az ügyféligények gyorsabb 
kielégítése. Az utóbbit többek között an-
nak érdekében módosították, hogy lehe-
tőség nyíljon arra a korábbi két ciklusban 
nem alkalmazott demokratikus munka-
megosztásra, mely szerint az ellenzéki 
képviselők mindegyike szakbizottsági tag 

is lehessen. A rendeletmódosítást – a már 
korábban is bizottsági tag Pető Csillán kí-
vül – nem szavazta meg a bizottsági mun-
kába bevonandó három kormánypárti 
képviselő, Manninger Péter, Mokánszky 
Zoltán és Pető Tibor.

A költségvetési rendelet aktuális mó-
dosításánál a Fidesz-KDNP 4 képviselője 
szintén nem támogatta a többek között 
két forgalmas buszmegállóra, a Márvány 
tér felújítására, kutyafuttatók létesítésére, 
illetve az Iskolaváros jobb megközelítésé-
nek biztosítására javasolt forrást is tartal-
mazó változtatást.

Döntések a rendezettebb városkép 
érdekében

Nagy többséggel meghozott határoza-
tok teszik lehetővé, hogy a szociális ellá-
tás két fontos intézménye (Váci Család- 
és Gyermekjóléti Központ és Vác Város 
Önkormányzat Szociális Szolgáltatások 
Háza) a jövőben immár egységes elvek 
alapján, közös intézményként gondos-
kodjon a rászoruló váci emberekről.

Lépések történtek a volt Karacs kol-
légium építkezési anomáliáinak meg-
szüntetése érdekében. Bár korábban az 
építtetőnek 14 millió forint infrastruktúra 
fejlesztési hozzájárulást írtak elő, ezt nem 
teljesítette. Mivel a településrendezési esz-
közök módosításához sincs meg a szük-
séges dokumentációja, a jelenlegi építési 
övezet besorolása alapján lakásokat nem 
alakíthat ki az épületben. Mindezekre te-
kintettel nem indulhat meg a módosítás 
folyamata.

A képviselők egyetértettek a Cházár 
András intézmény infrastrukturális fej-
lesztésével és a Selye iskola iskolaegész-
ségügyi ellátásának bővítésével.

A városi kitüntetettek
A folytatásban napirend utáni felszó-

lalások következtek, majd közérdekű té-
mákban kérdéseket tehettek fel a képvi-
selők.

A szokások szerint a júliusi testületi 
ülés zárt részét képezte a városi kitün-
tetések díjazottairól szóló szavazássor. 
A  döntés  értelmében  a „Vác Város 
Díszpolgára” címet az idei augusztus 
20-i ünnepségen dr. Kampós Katalin 
gyermekorvos veheti át. Posztumusz 
egyéni „Pro Urbe” elismerést ítéltek meg 
Furucz Zoltánnak, a Váci Napló volt 
tulajdonos-főszerkesztőjének, valamint 
Cs. Nagy Tamásnak, a zeneiskola volt 
igazgatójának és „Pro Urbe” díjban ré-
szesül Fábián Gábor, a Boronkay iskola 
igazgatója is.

Vác Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete az elfogadott éves munkaterv 
szerint a következő plenáris ülését szep-
tember 22-én tartja majd.

Tájékoztató a 
rendeletalkotásról
Magyarország helyi önkormányzataitól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. §-a 
alapján az alábbi tájékoztatást adom:

Vác Város  Önkormányzat  Kép-
viselő-testülete 2021. július 14-én az  
alábbi  rendeleteket alkotta:

25/2021. (VII. 14.) rendeletalkotás 
- a távhőszolgáltatásról és a távhőszol-
gáltatás legmagasabb hatósági díjáról és 
a díjalkahnazás feltételeiről;

26/2021. (VII. 14.) rendeletmódo-
sítás - az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások és nem lakás céljára szol-
gáló helyiségek bérletéről, valamint el-
idegenítéséről szóló 21/2014. (VI. 20.)  
rendeletről;

27/2021. (VII. 14.) rendeletallmtás 
- a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. ön-
kormányzati tulajdonú üzletrészének 
törzsvagyonból történő kivonásáról;

28/2021. (VII. 14.) rendeletmódosí-
tás - a Szervezeti és Működési Szabály-
zatról szóló 9/2012. (III. 22.) rendelet-
ről;

29/2021. (VII. 14.) rendeletmódosí-
tás - Vác Város Önkormányzat 2021. 
évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II. 
18.) rendeletről

A  rendeletek  Vác  város  honlap-
ján,  valamint  a  Váci  Polgármesteri  
Hivatal  Jegyzői Kabinetének 105. sz. 
irodájában is megtekinthetők.

Vác, 2021. július  14.

dr. Zsidel Szilvia s.k.
jegyző



Felhívás szociális 
kitüntetések 

javaslattételére
Vác Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a városban tartósan végzett 
kiemelkedő szociális munka elismerésé-
re „Vác Város Szociális Munkáért” kitün-
tető címet alapított.

Vác Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a városban tartósan kiemel-
kedő munkát végző, adminisztratív és 
technikai dolgozók anyagi és erkölcsi 
elismerésére „Vác Város Szociális Segí-
tő Munkáért” kitüntető címet alapított.

A címek a város közigazgatási terüle-
tén működő szociális intézmények, vál-
lalkozások és civil szervezetek dolgozó-
inak, önkénteseinek adományozhatók.

A kitüntetések adományozására ja-
vaslatot tehetnek részletes indoklással a 
szociális intézmények, vállalkozások és 
civil szervezetek vezetői, közösségei és 
Vác város polgárai.

A kitüntetéseket évente egy-egy ter-
mészetes személy kaphatja meg.

A díjakat a polgármester adja át a 
Szociális Munka napja alkalmából tar-
tandó ünnepségen.

A javaslatokat 2021. augusztus 15-ig 
lehet benyújtani Fehér Zsoltnak az Em-
beri Kapcsolatok Bizottság elnökének 
címezve:

- személyesen: a javaslatok az Igaz-
gatási és Szociális Osztály vezetőjénél 
– Nagyné dr. Spiegelhalter Renáta - ad-
hatók le a 2600 Vác, Március 15. tér. 11. 
szám alatt a 123-as irodába.

- e-mail-es formátumban pedig: jo-
gasz4@varoshaza.vac.hu címre küldhe-
tők be.
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Decemberi 
közmeghallgatás 
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a vírus-
helyzet miatt akkor még fennálló korlátozá-
sokra tekintettel Vác Város Önkormányza-
tának Képviselő-testületi éves munkaterve 
az elmúlt hónapban módosításra került.

Ez érintette az eredetileg július 14. szer-
da 17 órára tervezett közmeghallgatást is. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a 
alapján így az évenkénti kötelező közmeg-
hallgatásra a tervek szerint 2021. december 
13-án hétfőn 17 órától kerül sor. Ezen a vá-
ros polgárai a helyi közügyeket érintő kér-
déseket vethetnek fel és javaslatot tehetnek.

A közmeghallgatás helye: Városháza I. 
emelet 125. sz. terem.

A parlagfű nagymértékű elszaporodásá-
nak jelentős közegészségügyi és gazda-
sági következményei vannak. A parlagfű 
elleni védekezés feladata elsősorban az 
adott ingatlan tulajdonosának/haszná-
lójának a kötelezettsége. A Pest Megyei 
Kormányhivatal összeállított egy tájé-
koztatót a legfontosabbakról.

A parlagfű nagymértékű elszaporo-
dásának a közegészségügyi és gazdasági 
károsító hatása számottevő. A parlagfű 
elleni védekezés elsősorban az ingatlan 
tulajdonosának, illetve használójának 
a kötelezettsége. A hatóságok feladata, 
hogy - amennyiben a tulajdonos/föld-
használó nem tesz eleget a kötelezettsé-
gének - a mulasztók költségén elrendelik 
az ún. közérdekű védekezést, emellett 
növényvédelmi bírságot szabnak ki.

Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A 
földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályoz-
ni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani.".

A növényvédelmi tevékenységről szó-
ló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § 
(1)  bekezdés d) pontja szerint: „A föld-
használó és a termelő köteles védekezni, külö-
nösen parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) ellen."

Fontos tudni, hogy a hatósági intézke-
déshez (közérdekű védekezés végrehaj-
tása, bírság kiszabása) nem szükséges a 
sérelem - egészségkárosodás - bekövet-
kezése, e körben elégséges a védekezési 
kötelezettség elmulasztásának  megálla-
pítása.

Amennyiben a parlagfű elleni véde-
kezési kötelezettségének a földhasználó 
nem tesz eleget, vagyis az ingatlan leg-
alább virágbimbós fenológiai állapotú  
parlagfűvel  fertőzött,  akkor  közérdekű  
védekezést kell elrendelni.

Amennyiben a parlagfű elleni közér-
dekű védekezést kultúrnövény károsodá-
sa nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű 
elleni közérdekű védekezés abban az eset-
ben rendelhető el,  ha a  parlagfűvel való 
felületi borítottság a 30 %-ot meghalad-
ja. A parlagfű elleni közérdekű védeke-

zés végrehajtásának, valamint az állami, 
illetve a közérdekű védekezés költségei 
megállapításának  és  igénylésének rész-
letes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 
30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Parlagfű-rendelet) értelmében a közér-
dekű védekezést belterületen a jegyző, 
a Fővárosi Önkormányzat által közvet-
lenül igazgatott terület esetében a fővá-
rosi főjegyző; külterületen, Pest megye 
és Budapest területén;  a  Pest  Megyei  
Kormányhivatal  Élelmiszerlánc-biz-
tonsági, Állategészségügyi, Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály Növény- és Ta-
lajvédelmi Osztálya (a továbbiakban: 
növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli 
el. Amennyiben az  önkormányzati tu-
lajdonban lévő belterületi ingatlanon az 
önkormányzat nem tesz eleget védekezé-
si kötelezettségének, akkor a növény- és 
talajvédelmi  hatóság rendeli el a közér-
dekű védekezést.

A jegyző által elrendelt közérdekű vé-
dekezést az általa megbízott vállalkozók 
végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi 
parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél jel-
zése alapján időközben maga eleget tesz 
kötelezettségének. A közérdekű védeke-
zéssel kapcsolatban felmerült költsége-
ket az ügyfélnek kell megfizetnie.

 A növényvédelmi bírság kiszabására 
a  növény- és talajvédelmi hatóság jo-
gosult, ezért a  közérdekű védekezés el-
rendelését követően a jegyző az ügyben 
keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra 
jogosult hatóságnak. A növényvédelmi 
bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terü-
let nagysága. A bírság mértéke belterü-
leten és külterületen is egyaránt 15.000 
Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

A védekezési kötelezettségét nem 
teljesítő tulajdonos/földhasználó a - 
bírságon túl - vele szemben elrendelt 
közérdekű védekezéssel kapcsolatosan 
felmerülő költség megtérítésére is köte-
lezett. A költség köztartozásnak minősül. 

Arra tekintettel, hogy a parlag-
fű-mentesítés minden állampolgár  kö-
zös érdeke,  és eredményt csak összefo-
gással, illetve közös felelősségvállalással 
érhetünk el.

Tájékoztató a parlagfű-mentesítésről 
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A Belügyminisztérium által tavasszal 
meghirdetett pályázatra a Rádi út egy 
szakaszának felújítására kért forrást ön-
kormányzatunk. Pár napja megtörtént a 
döntés.

Nagy politikai propaganda mellett 
jelentették be: közel másfélezer tele-
pülés között osztottak ki 26 milliárdot. 
Ez azt jelenti, hogy a pályázók majd-

nem 95 %-a nyert támogatást beadott 
céljaira. A kihagyottak között van Vác 
is. Mint korábban, ezúttal is a nem kor-
mánypárti vezetésű települések és fő-
városi kerületek lettek lenullázva.

Emlékezhetünk rá, hogy a 2019-ben 
leváltott városvezetés alatt az említett 
Rádi út egy részére új aszfaltburkolat 
került, ám olyan minőségben, hogy az-

Idén sem ad a váci útpályázatra 
egy forintot sem a kormány

óta is folyamatosan keletkeznek rajta a 
kátyúk. Erősíthette a váciak reményét 
idén, hogy a pályázati kiírás szerint 
előnyt élvezhettek az olyan utak, ahol 
tömegközlekedés is zajlik, márpedig 
ezen a gyűjtőúton jelentős a buszforga-
lom.

Sajnos, ezek szerint sem ez az érv, sem 
városunk országgyűlési képviselőjének 
lobbiereje nem győzte meg a kormány 
döntéshozóit. Mint ahogyan már tavaly 
sem kapott Vác hasonló pályázatára egy 
forintot sem. Pedig a veszélyhelyzetre 
hivatkozva hozott kormánydöntések 
egyike éppen annak a százmilliós nagy-
ságrendű gépjárműadónak az elvonása, 
melyet a rossz állapotú utak felújítására 
fordított volna a város, ha nem veszik 
el tőle.

Azt pedig az „egyszerűen senkiknek” 
nézett váci emberek csak találgatni tud-
ják: parlamenti képviselőjüknek vajon 
akarata, vagy a megfelelő lobbiereje hi-
ányzik ahhoz, hogy az ilyen pályázatok 
során a központi elvonásoknak legalább 
egy részét visszakapja Vác. Mert az elő-
ző városvezetés rendre többszáz milli-
ót kapott a rendkívüli önkormányzati 
támogatásra beadott igényeire. Tavaly 
viszont Vácnak már csak 6 millió jutott.

Most meg már magyarázat nélkül le-
nullázzák az önkormányzati pályázato-
kat…

A váci ES TV híradója is beszámolt 
arról, hogy a képviselő-testület fon-
tos fejlesztésekkel és felújításokkal 
kapcsolatos pénzügyi átcsoportosí-
tásokról döntött a közelmúltban. Ám 
ezeket a kormánypártok négy önkor-
mányzati képviselője most sem támo-
gatta szavazatával.

A költségvetési rendeletmódosítás 
előtti vitán az önkormányzati forrás-

ból megvalósuló óvodafejlesztéseket 
okafogyottnak nevezte Mokánszky 
Zoltán (Fidesz-KDNP), majd meg-
kérdőjelezte a Pannónia Ház felújí-
tásának indokoltságát is. A kormány-
döntések okozta helyi elvonásokról 
azt mondta: „A kormányzat elvont, de 
hát, amit elvont, nem elvonta, hanem a vál-
lalkozásoknál hagyta, amit a kkv-kat em-
lített, hogy nem fizették be. Azt nem elvon-

A váci kormánypárti 
képviselők most sem 

támogatták a fejlesztéseket

ta a kormányzat, mert nem a kormányzat 
nem fizette be.”

Válaszában Matkovich Ilona pol-
gármester felhívta a képviselő figyel-
mét, hogy a kormánydöntések okozta 
bevételkiesésnek csak töredékét kap-
ja vissza Vác állami támogatásként. A 
visszapótlás összeg például a két év 
alatt elvont gépjárműadó nagyságát 
sem éri el. A Pannonia Ház felújítását 
pedig az épület értékének növelése 
indokolta, különös tekintettel arra, 
hogy hamarosan Sajdik Ferenc gyűj-
teményének is otthont ad.

Ferjancsics László (Összefogás 
Vácért) alpolgármester ezután arra 
emlékeztette a fideszes képviselőt, 
hogy olyan váci fejlesztésekről dön-
tenek, amelyért a Fidesz-KDNP-s 
képviselők is lobbiztak. Az átcsopor-
tosítás lehetővé teszi többek között 
régóta elhanyagolt buszmegállók, to-
vábbá a Szent István tér felújítását, 
kutyafuttatók létesítését, de az Is-
kolaváros évek óta megoldásra váró 
könnyebb megközelíthetőségét is. A 
rendelet módosítását, így a tervezett 
fejlesztéseket a testület 11 igen sza-
vazattal elfogadta – a Fidesz-KDNP 
képviselői nem támogatták.
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Indul a váci
vándorbölcső 

program
A közelmúltban a Városházán Mat-
kovich Ilona átvette az önkormány-
zat által megvásárolt két bababölcsőt, 
majd át is adta a váci vándorbölcső 
programot szervező Jószomszéd Há-
lózatnak használatra.

Hazánkban a vándorbölcső prog-
ram közel egy évtizede indult. Vá-
rosunkban a városvezetés és az 

Ágymester Manufaktúra kapcsolat-
felvétele után született meg a döntés, 
hogy két darab bababölcsővel Vácon 
is segítik a kisbabás családokat. A 
minden szükséges kellékkel ellátott 
csecsemőbölcsők – amíg az a kisba-
bának kényelmes – a családoknál pár 
hónapot töltenek, ezt követően lesz 
máshol új apró gazdája az eszköznek.

Vácon a korábban önkormány-
zati kezdeményezésre létrehozott 
Jószomszéd Hálózat vállalta fel a 
szervezését, hogy az újszülött csa-
ládjához, ingyenesen juttatja el a ván-
dorbölcsőt.

A jelentkezés feltételeiről és 
módjáról részletes információt a 
Jószomszéd Hálózat telefonszá-
mán: 06/30-259-3756, a joszom-
szed.vac@gmail.com e-mail cí-
men vagy a Jószomszéd Hálózat 
facebook oldalán kaphatnak.

Több játék balesetveszélyessé vált, a 
kár is tetemes, több százezer forintra 
tehető. Mint képünkön látható, a Váci 
Városfejlesztő Kft. munkatársai igye-
keznek a problémát gyorsan elhárítani, 
de néhány alkatrészre várni kell.

Az önkormányzat kéri, hogy aki 
rongálást tapasztal, tegyen bejelentést a 
Közterület-felügyeletnek a 06-30/729-
2154-es telefonszámon, vagy jelezze 
azt a városi zöld számon: 06-80/890-
020.

Rongálás a Duna-parti játszótéren

Pályázat - Védett épületek 
felújításának támogatása

Vác Város Önkormányzatának a településkép védelméről szóló 31/2017. (XII. 
15.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: TKR) IX. fejezete tartalmaz-
za a védett épületek felújításának támogatási és ösztönző rendszerét.

Ez alapján Vác Város Önkormányzata a 2022. évre pályázatot hirdet az or-
szágos, vagy helyi egyedi védelem alatt álló épületek; valamint helyi területi 
védelem alatt álló, de egyedi védelem alatt nem álló épületek felújításának, kor-
szerűsítésének, külső és az ezzel összefüggő belső helyreállítás esetén a külső 
homlokzat domináns elemeinek leginkább megfelelő állapot szerinti helyreállí-
tásának anyagi támogatására.

A helyi egyedi védelem alatt álló épületek listáját a TKR 1/A. melléklete, a 
helyi területi védelem lehatárolásokat a TKR 1/B. melléklete tartalmazza.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 1.

A pályázat kötelező mellékletei:

- Pályázati űrlap
- Tervdokumentáció (építési engedély vagy településképi bejelentési 

tervdokumentáció)
- Árazott költségvetés

- Kivitelezés ütemezése
- Önerő mértékét vállaló nyilatkozat.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Osztályán kell leadni (114 
szoba). A pályázati űrlap a www.vac.hu honlapról letölthető a Főoldal/Pályá-
zatok/ Védett épületek felújításának támogatása címszó alatt. A településképi 
rendelet (TKR) letölthető az Főoldal/Dokumentumok/Településrendezési 
eszközök/Településképi rendelet elérési útvonalon.
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Csütörtökön hivatalosan is átadták a kö-
zönség számára városunk egyik fontos 
kulturális központját, a felújított Pan-
nónia Házat. A már korábban látható 
kiállítások mellett immár az épületben 
kapott helyet a Sajdik Gyűjtemény is.

A nagy érdeklődéssel kísért esemé-
nyen az önkormányzati és intézményi 
vezetőkön, képviselőkön kívül jelen volt 
többek között dr. Varga Lajos segédpüs-
pök, Gyöngy Kálmán, a Magyar Kari-
katúra Szövetség elnöke, Dluhopolszky 
László, a MÚOSZ Karikatúraművészeti 
Szakosztályának elnöke, Kolodko Mi-
hály "gerillaszobrász" és a városunkban 
élő Szabó László Róbert (Marabu) is.

Köszöntőjében Matkovich Ilona 
nagy örömmel üdvözölte a megnyitón 
megjelent Sajdik Ferencet A polgármes-

ter megemlítette, hogy a Kossuth-díjas 
grafikusművész egyedülálló művészi 
eszköztárának Vác szolgálatába állítá-
sáért, városunk értékeinek és hangu-
latainak sajátos ábrázolásáért, a vonzó 
városkép megteremtésében való szerep-
vállalásáért 2012-ben megkapta Vác Vá-
ros Díszpolgára címet. Matkovich Ilona 
szólt arról is, hogy a Pannónia Ház előtt 
éppen egy Sajdik-figura ihlette Kolodko 
Mihály miniszobrát, amely inspirálhatja 
a város vendégeit a kiállítás megtekin-
tésére.

Az immár a Pannónia Házban elhe-
lyezett gazdag gyűjtemény között sok, 
Váccal kapcsolatos alkotás látható. A 
rajzok nagy része hűen tükrözi alkotó-
jának örökké vidám természetét, pozi-
tív életszemléletét. A kiállított mintegy 

A Sajdik Gyűjteménnyel adták 
át a felújított Pannónia Házat 

200 mű korábban Papp László helyi 
gyűjtő jóvoltából került Vácra, a Váci 
Mosolyalbum nevet viselő főtéri kiállí-
tóterembe. Miután a város megvásárolta 
a gyűjteményt, a jövőben egy tágasabb, 
méltóbb környezetben, állandó kiállítá-
son tekinthetik meg az érdeklődők.

Sajdik Ferenc pár szóval üdvözölte a 
megjelenteket, majd a kiállítás megnyitó 
beszédében Janklovics Péter idézte fel a 
Sajdik-rajzokkal kapcsolatos személyes 
és családi élményeit.

A patinás épület avatóján már dél-
utántól családi programok várták az ér-
deklődőket, akik kora estig megtöltötték 
a felújított intézményt.

A Pannónia Ház Sajdik Gyűjteménye 
– hétfő kivételével – naponta 10 és 18 
óra között látogatható. 

A Váci Tourinform iroda meghívá-
sának eleget téve újságírók és blog-
gerek érkeztek Vácra. A látogatás 
célja az volt, hogy a média képvi-
selői a kialakított egységes turisz-
tikai koncepciót a város kulturális, 
művészeti és építészeti kincseinek 
bemutatásán keresztül ismerhessék 
meg. A vendégek találkozhattak 
Matkovich Ilona polgármesterrel, 
megkóstolhatták a Mária Terézia 
melange-ot, megcsodálhatták Forró 
Katalin múzeumigazgató vezetésé-
vel a kiállításokat, a belvárost, majd 
a Panorámabusszal tettek egy kört 
Vácon. Persze az újonnan felállított 
Kolodko miniszobrokat is megnéz-
ték, végül pedig a Sajdik Gyűjte-
mény megnyitóján vettek részt.

Kolodko Mihály és Sajdik Ferenc
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy Vác város 
polgármestere a veszélyhelyzet kihirde-
téséről és a veszélyhelyzeti intézkedé-
sek hatályba lépéséról szóló 27/2021. 
(I. 29.) Korm. rend. 1. §-ban kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófa-
védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján, Vác 
Város Önkormányzat Képviselő-testü-
letének feladat- és hatáskörében eljárva 
a 76/2021.(II.18.) sz. határozattal úgy 
döntött, hogy a Váci Polgármesteri Hiva-
talban 2021. augusztus 02. napjától 2021. 
augusztus 13. napjáig igazgatási szünet el-
rendelésére kerül sor.

Az igazgatási szünet ideje alatt a Váci 
Polgármesteri Hivatal ZÁRVA tart. Ezen 
időszak alatt kérelmeiket elektronikus 

úton fogadjuk, illetve a Hivatal portaszol-
gálatán kihelyezett gyűjtődobozokba he-
lyezhetik el.

A születések, valamint a halálesetek 
anyakönyvezése az igazgatási szünet ide-
je alatt, a 27/513-450, vagy a 27/513-446 
telefonszámon történő egyeztetés alapján 
történik.

A közterületen észlelt rendellenességek 
esetén hívható ügyeleti telefonszám: 06-
30-729-2154, H-Cs: 8-20-ig, P-V: 0-24-ig.

Halaszthatatlan ügyekben telefonos 
ügyeletet tart 2021. augusztus 02-06. kö-
zött dr. Grmela Judit aljegyző (27/513-
410), 2021. augusztus 09-13. között dr. 
Zsidel Szilvia jegyző (27/513-472).

A hivatali ügyintézés 2021. augusztus 
16-tól (hétfő) a megszokott rendben foly-
tatódik.

Dr. Zsidel Szilvia sk.
jegyző

Tájékoztatás igazgatási szünetről 

Önkormányzatunk idén januárban bő-
vítette ki a városi kitüntetések, elisme-
rések sorát „Vác Város Építészeti Díjá-
val”. Az első kiírás eredményhirdetését 
és díjátadóját július 24-én, pénteken 
tartották a Pannónia Házban.

Mint azt bevezetőjében Matkovi-
ch Ilona elmondta, a díjalapítás célja 
kettős volt. Egyrészt méltó emléket 
kívántak állítani Váczy-Hübschl Kál-
mánnak, a város egykori főmérnöké-
nek, aki magas színvonalú városépí-
tészeti és építésztervezői munkássága 
által formálta Vác korabeli arculatát. 
Másrészt az új díj alapításával és ado-
mányozásával az önkormányzat tiszte-
letét és megbecsülését fejezi ki mind-
azon személyek és közösségek iránt, 
akik munkájukkal a város épített örök-
ségének védelmében, illetve épített 
környezetének alakításában kiemel-
kedő teljesítményt nyújtottak. A pol-
gármester felhívta a figyelmet arra a 
lehetőségre, mellyel – évente kiírt pá-
lyázat útján – támogatásban részesítik 

a védett épületek felújítását végzőket.
A kiállítás megnyitójában Taskovics 

Andrea, városunk megbízott főépíté-
sze méltatta Váczy-Hübschl Kálmán 
váci építészetben betöltött szerepét, 
majd röviden értékelte a beérkezett 
pályázatok erősségeit. Megemlítette 
többek között, hogy „Vác Város Épí-
tészeti Díját” két kategóriában, évente 
ítélik majd oda. Egyrészt a felújított 
épületek, másrészt az új építésűek 
nyerhetik el az elismerést. 

Ezt követően került sor az új váci 
elismerés első díjátadójára. Az új épí-
tésű házak kategóriájának díját az Ár-
pád út 31. számú épület tulajdonosa 
és tervezője, Nagy Márk érdemelte 
ki, a felújított épületek sorában pedig 
a Budapesti főút 20. számú ház tulaj-
donosa, Kalecz Gergely vehette át az 
elismerést Matkovich Ilonától és Tas-
kovics Andreától. 

A díjátadón közreműködött Mátyás 
Adrienn blockflötén.

Első alkalommal adták át "Vác Város Építészeti Díját"



Július 17-én délelőtt tartották meg az 
ország legújabb „pumpapályájának”, a 
váci bringaparknak avató ünnepségét.

A Duna-part déli részén, közvetlenül 
a kerékpárút mellett található „pumpa-
pálya” átadóján Matkovich Ilona üdvö-
zölte a résztvevőket. A polgármester 
megköszönte a létrehozásban közremű-
ködők munkáját, és elmondta: a tartal-
mas és egészséges szabadidő eltöltést 
célzó pályázat segítségével valósult meg 
a bringapark, mely anyagi forrásának fe-

lét az önkormányzati költségvetés, má-
sik felét a Magyar Kerékpáros Turiszti-
kai Szövetség biztosította.

Benyó Balázs, a Magyar Kerékpá-
ros Turisztikai Szövetség elnöke ava-
tó beszédében elismerését fejezte ki a 
városvezetésnek azért, mert rövid idő 
alatt megvalósította a pályázatában vá-
zolt terveket. Megemlítette, hogy a váci 
sportlétesítmény a két éve indult építési 
program része, ráadásul az egyik leg-
színvonalasabb, leginkább a sportolni 
vágyók igényeit kiszolgáló pálya.

A folytatásban Kacsó Dániel, az Ak-
tív-és Ökoturisztikai Fejlesztési Köz-
pont sajtófőnöke ismertette az Aktív 
Magyarország program három évvel 
ezelőtti elindulásának céljait, az azóta 
eltelt időszak eredményeit, a jövőbeni 
elképzeléseket.

A váci bringapark jelképes felavatása 
után a nemzetiszínű szalag darabjait a 
jelenlévő gyermekek, sportolók kapták 
meg, majd a bringás profik bemutatóját 
és versenyét nézhették meg az érdeklő-
dők. Kora délutántól – természetesen 
ingyenesen, ám az előírt biztonsági fel-
tételekkel – már a váciak is birtokukba 
vehették a sokak által már nagyon várt, 
egyedi módon a külső íveken is aszfalt-
borítású váci bringaparkot. A pályán 
nem csak kerékpárral, hanem gördesz-
kával, rollerrel, görkorcsolyával is kipró-
bálhatják a tudásukat és ügyességüket a 
sportolni vágyók.

Átadták Vác első bringaparkját
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A tavalyi premierhez hasonlóan, idén 
is nagy siker volt a „Vác a Tiéd!” ne-
vet viselő városismertető nap. Ki-
csik és nagyok, párok és családok 
látogatták meg szombaton a nyitott 
kapukkal őket váró Városházát és 
vettek részt a kísérő programokon.

Az esemény nem titkolt célja volt, 
hogy a váciakat még közelebb hozza 
városunkhoz. És mivel egy év alatt 
több, mint kétezerrel nőtt Vác la-
kossága, ez a népszerű rendezvény 
is hozzájárult a friss váci polgárok 
tájékoztatásához.

Köszöntőjében Matkovich Ilona 
örömmel üdvözölte az immár a ví-
rus miatti korlátoktól mentes prog-
ram résztvevőit. A polgármester el-
mondta: elsősorban a közelmúltban 
Vácra költözőknek és kiemelten a 
gyermekeknek szervezték meg ezt a 
nyílt napot is, amely fő programja-
it ismertetve kívánt mindenkinek jó 
szórakozást.

A nap folyamán a gyermekeket 
ismereteket fejlesztő játékok és in-
teraktív kiállítás várta, de a lufihaj-
togató bohóc sem tétlenkedett és a 
gólyalábas figurák is ámulatba ejtet-
tek kicsiket és nagyokat egyaránt. Az 
érdeklődők több csoportban ismer-
kedhettek meg a Városháza barokk 
épületével, járták be a patinás terme-
ket.

A panorámabusz utasai a várossal, 
a belvárosi séta résztvevői a barokk 
középületekkel, azok történelmével 
ismerkedhettek. Az egésznapos in-
gyenes programkavalkádot a Katáng 
együttes nagy sikerű koncertje zárta.

Nagy érdeklődés a 
városismertető 

nyílt napon
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A körzeti képviselők jelentik

A több hónapon át tartó közműfejleszté-
si munkálatok befejezését követően teljes 
szélességében új aszfaltburkolatot kapott 
a Szivárvány utca Eperfa utca, és Bauer 
Mihály utca közti szakasza, míg az Eper-
fa utca-Papvölgy utca közti szakaszon a 
Váci Városfejlesztő Kft. munkatársai vé-
gezték az útburkolat karbantartását. 

Folyamatban van a Deákvári KRESZ-
park fejlesztése. A játszótéri játékok 
felújítása után megnyílt a nyilvános 
mosdó is. Jelenleg egy streetball-pálya 
kialakítása zajlik, a júliusban megszava-
zott költségvetés pedig lehetővé tette, 
hogy befejezzük a játszótér kerítését, és 
egy kutyafuttató is létesülhessen végre 

Deákvár központjában.
A választókerülethez tartozó Török-

hegy legrosszabb állapotú útja, a Szab-
lya utca 550 méter hosszan és 3 méter 
szélességben kapott többrétegű, hen-
gerelt burkolatot. A felújítás Vác Város 
Önkormányzatának megrendelésére, 3,6 
millió forintból valósult meg. A Felső 
Törökhegy út egy ingatlanberuházóval 
történő együttműködéssel 900 méter 
hosszan kapott felújítást és útstabilizá-
lást melegaszfalt és mart aszfalt haszná-
latával. A por és zajterhelés csökkentése 
érdekében pedig Törökhegy 3 bevezető 
útjához kerültek sebességkorlátozó zó-
natáblák és súlykorlátozó táblák.

A Gombási úti lakótelep tömbbelsőiben 
és a Fürj utcában lévő parkolóhelyek 
felfestése befejeződött. A rendezett par-
kolás eredményeként, a szakemberek 
véleménye szerint, 15-20 %-kal több 
gépkocsi parkolása válik így lehetővé. 
A felfestési munkák előkészítéseként, a 
Váci Városfejlesztő Kft. munkatársai, a 
parkolókat és a bennük lévő vízelveze-

tő csatornákat kitakarították. Köszönet 
a SPAR Magyarország Kft.-nek, hogy a 
munkálatok idejére a deákvári áruháza 
parkolóját időkorlát nélkül használhat-
ták a környék lakói.

A Radnóti úton és a Munkácsy utcá-
ban a szemétszállítás megkönnyítésére, 
a kukák előtti területek, a parkolás elől, 
felfestéssel lezárásra kerültek.

A Sas utcában élők régi kérése telje-
sült az utca egyirányúsításával. A szűk 
utca és a parkoló autók miatti baleset-
veszély ezzel remélhetőleg megszűnik 
és a járdára történő felhajtások elkerül-
hetőek lesznek. Az iskolába jövő-menő 
gyerekek közlekedése is biztonságossá 
válik. A forgalmi rend átalakításával 
egyidőben egy mozgássérültek részére 
kialakított parkolóhely is kijelölésre ke-
rült.

A Radnóti úti CBA áruház melletti 
kis játszótérről a megkérdezettek több-
sége a játszótér jelenlegi helyen történő 
megmaradását támogatja. Molnár Nán-

dor képviselőtársammal (9. vk.) azon 
dolgozunk, hogy a játszóteret miként 
tudjuk korszerűsíteni. Szeretnénk, ha 
napvitorlával meg tudnánk védeni a 
gyerekeket, a játszótér burkolata gye-
rekbaráttá válna és a közeli szelektív 
hulladékgyűjtők eltakarásra, esetleg át-
helyezésre kerülnének.

A DDC Kft.-vel együttműködve, 
egyéves előkészítő munka után, úgy 
tűnik, sikeresen beadásra került 20, 
agyagbánya környéki család és a DDC 
Kft. agyagbányájának áramellátását biz-
tosító, új elektromos hálózat kiépítésére 
vonatkozó kérelem.

Hermány-külterületnek az elektro-
mos ellátás kiépítésére vonatkozó kér-
vénye is beadásra került.

Köszönöm az Önkormányzat támo-
gatását mindkét kezdeményezéshez.

Folytatódott a Patakvölgyi út tavaly 
ősszel megkezdett felújítása. Újabb 320 
méteres szakasz került kőszórással fel-
újításra 3 méter szélességben. 

A 2021. évi önkormányzati költségvetés-
be az alábbi tételeket kértem betervezni:

- Az Újhegyi úton, a Zeke utcánál ki-
jelölt gyalogos-átkelőhely kialakítása, a 
megnövekedett forgalom miatt.

- A Sirály utcai óvoda előtti szakasz 
kiszélesítése. A Sirály utcai óvoda előt-
ti útszakaszon a bal oldalon parkoló 
személygépkocsik mellett a teherautók 
(például szemétszállító tgk.) nem férnek 
el, s ezért a jobb oldali szegélyre kény-
szerülnek felhajtani, ami által a zöld sáv 
egy része megrongálódott. Javaslom, 
illetve kérem, hogy az óvoda előtt 72 
méter hosszban félméter útszélesítésre 
kerüljön sor a kiemelt szegély áthelye-
zésével.

- A Rigó utca 2-6. szám előtti, kb. 500 
négyzetméter nagyságú aszfaltparkoló 
újra aszfaltozása.

- A Virág utcai játszótér körbekeríté-
se a megnövekedett autóforgalom miatt.

- Az Újhegyi út – Harkály utca – Si-
rály utca – Fácán utca által körülvett 
parkban szintén a játszótér három olda-
lának bekerítése.

- Az Újhegyi út – Harkály utca – Si-
rály utca – Rigó utca által körülvett 
parkban egy darab csúszda és egy darab 
rugós játszóeszköz kihelyezése.

A körzetet érintő döntések még: nyol-
cvanöt millió forintot kapott a város a 
kormánytól a kiesett bevételi források 
kompenzációjaként arra, hogy bővítse 
a Sirály utcai óvodát egy csoporttal, és 
95 millió forintot kapott arra, hogy az 
Újhegyi úti óvoda csoportlétszámát is 
növelje.

Mokánszky Zoltán (Fidesz-KDNP) 
7. számú választókörzet

Tótváradi-Nagy Bence (Összefogás) 
8. számú választókörzet

Rozmaring Sándor (Összefogás) 
10. számú választókörzet
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Hány évre tervezel? – kérdeztem Alt Gyulától, 
viszonylag a beszélgetés közepébe vágva, de 
rögtön hozzátettem, ahhoz képest, hogy 85 
éves vagy úgy nézel ki, mint, akinek még a hori-
zonton túl is bőven vannak tervei.  Jól mértem 
fel, egyáltalán nem vette érzékenyen a bekérde-
zést, a válaszban rögtön a lényegre tért, ahogy a 
tegezést is egyből kezdeményezte, mintha évti-
zedes ismeretség lenne a miénk.

Testnevelő és történelem szakon diplomáztam, ugye 
árva gyerek vagyok, mert a háborúban mind a két 
szülőmet agyonlőtték, és a nagyszülőkhöz kerültem, a 
nagypapa Dorogon volt bányász, szóval én eleget edződ-
tem, mivel szülők nélkül nőttem fel. Piliscsévi vagyok, 
Kesztölc, Piliscsév, Pilisszántó, ezek a pilisi szlovák 
települések... 

Vagyis Magyarországon szlovákok között 
nőttél fel?

Huszonnégy éves koromban voltam először Szlová-
kiában. Nagyapáéknál, otthon szlovákul beszéltünk, 
a faluban, akkor mindenki szlovák volt. Másodikos 
voltam, amikor megalakult a szlovák iskola Pesten, ott 
végeztem az általánost, aztán a tanítóképzőt és Egerben 
a tanárképző főiskolát. Testnevelés történelem szakon.

Érdekes párosítás - vetettem közbe, és ha-
zafelé a vonaton erősödött meg bennem a 
felismerés, a furcsa párosítás lehet az egyik 
magyarázat a különlegesen sikeres életútra. A 
testnevelés-történelem sajátos kapcsolatra én 
legalábbis fel tudtam fűzni, mint egy fonálra 
Alt Gyula nagyon gazdag életének izgalmas 
fordulatait. Neki is megemlítettem, hogy a test-
nevelők azt is tanulják a főiskolán, miként kell 
az iskolaközösségben akciókat szervezni, ho-
gyan kell a csapatokat mozgatni, a lendülete pe-
dig eleve öröklött adottsága volt. A történelem 
tanulmányai pedig érzékennyé tették a nemzeti 
identitás fontossága iránt. Éles kanyarral várat-
lanul 1968-ba toppanunk. Pontosan 1968 au-
gusztusába, amikor a magyar csapatok átmen-
tek Szlovákiába, a korabeli fordulattal segítséget 
nyújtani…(?) Akkor az egyik főtolmácsa voltam a 

bevonuló csapatoknak. Aztán Szlovákia önálló lett, és 
akkor azt kezdtem el kutatni, hogy mi az önállóság 
előnye, mi a hátránya. A magyar-szlovák kapcsolatok 
közelmúltbeli tapasztalatai témában szereztem dokto-
rátust a pozsonyi Komenszky János egyetemen. Abban 
az időben én voltam a Magyarországi Szlovákok Or-
szágos Szövetségének titkára. 

Kimaradt egy szakasz az időrendben, kér-
tem, azt gyorsan pótoljuk be: ’56-ban kerültem 
Nógrádra tanítani. Tanítottam Bánkon is, Felsőpetény-
ben is, mert ott se volt szlovák nyelvű tanár. Tanítottam 
néptáncot az óvónőknek, mert valamikor néptáncos is 
voltam. A szlovák tanítóképzőben nagyon jó néptánc 
együttesünk volt. Irénke 18 éves gyönyörű óvónő volt 
Nógrádban, ott ismerkedtünk meg. Most ünnepeltük 
a hatvanadik házassági évfordulónkat. 

Irénke szintén árvagyerek volt, talán ez is so-
dorta a közösségi élet felé. Csaknem másfél év-
tizedig irányították ketten Nógrádon a kulturá-
lis életet. Az egykori óvodások és a tanítványok 
olyan hálásak voltak, hogy pár hete meghívták a 
pedagógus-párt és egy csodás ajándékkal lepték 
meg őket. 1970-ben hívták Gyulát Budapestre 
a titkárnak a magyarországi szlovákok országos 
szövetségéhez. Akkor költöztek Vácra, hogy 
ne szakadjanak el a környéktől, de Budapest se 
legyen messze. Nem kíméltem Alt Gyulát… 
Ekkor már a hivatásod lett a nemzeti identitás 
ápolása, de soha nem éltél Szlovákiában, akkor 
hogyan lett szlovák identitásod? Csak a nyelv 
ápolása révén, a kultúra ápolásán keresztül?

Ez nem csak a nyelv, mert benne van a zene és a 
tánc is… - vágja rá gyorsan. Ezt ennyivel el is intéztük, 
mert azzal folytatta: Amikor elmúltam 60, elmentem 
nyugdíjba, még a rendszerváltás előtt, és megalakítottuk 
Vácon a szlovák önkormányzatot. Sok szlovák tele-
pülés van a környéken: Acsa, Csővár, Püspökhatvan, 
Galgagyörk, Nógrád, Kóspallag, Nőtincs, Márianoszt-
ra, ezek mind szlovák települések. Amikor a téeszek 
megszűntek, az emberek munka nélkül maradtak a te-
lepüléseken, bejöttek Vácra. Ma már több, mint 1200- 
szlovák nemzetiségű polgár van a városban. 

A néhány évtized alatt tekintélyt szereztünk ma-
gunknak. Magam is, a szlovák önkormányzat is 
kapott Pro Urbe díjat a várostól. Népszerűek a ren-
dezvényeink, van, amelyiken 500-an is vannak.  Ilyen 
például a szlovák Karácsony. Az is lesz az idén ismét. 
A sztrapacska elég népszerű. Indítottunk felnőtt nyelv-
oktatást, ami még a Covid alatt online is működött. 
Egy-egy évfolyamban 20-30 diákunk van. Szeptember-
től megint beindítjuk. Nagyon elevenek a testvérvárosi 
kapcsolataink is, például Ipolysággal, Vágtölgyessel (az 
Trencsén felett van), ott például iskolás sportversenyeket 
is rendeztünk. Volt, amire a Visegrádi 4-ek projekt 
is adott támogatást. Augusztus 15-én Trencsénből ho-
zunk egy nagy harmonika együttest, akik operett és 
táncestet is tartanak. Szeptember 25-én jön egy ötven 
tagú táncegyüttes, az már a Művelődési házban lesz. 
December 11-én pedig jön a Vrsatec, az egyik legna-
gyobb szlovák együttes. A legutóbbi olimpián a nyitó-
táncot ők adták. Ezekre a rendezvényekre eljönnek 
4-500-an.

Vissza a tervekhez: Két év múlva lesznek a vá-
lasztások, de azon már nem indulok. 

De Alt Gyula el tudja Alt Gyulát képzelni, 
hogy kivonul a közéletből?  Dehogy vonulok, nem 
kell ahhoz elnöknek lennem, hogy segítsem a munkát, 
mondjuk hátulról. Ugyanolyan aktív lehetek még, mint 
most vagyok, akár elnökségi tagként is. 

Miben leled örömed? – kockáztatom meg a 
veszélyesen nyitott kérdést. A válasz megérte a rizikót: 
Hogyha van egy szép rendezvényünk, vagy amikor pél-
dául azt látom, hogy az emberek értik, amit szeretnék 
átadni nekik, amikor mondjuk arról beszélek, hogy a 
múltunk nem mögöttünk van, hanem a lelkünkben, 
vagyis hordjuk még magunkban. De csak ak-
kor tudjuk magunkban hordani, ha gondozzuk. 
Azzal például, hogy benne élünk, és jó azt lát-
ni, hogy most a nemzetek között a kapcsolat 
nagyban is jól alakul. De például öröm volt 
adni kis támogatást a Covid járvány miatt ne-
héz helyzetbe került városi önkormányzatnak, 
mert ügyesen gazdálkodtunk, és erre is futotta a 
szlovák nemzetiségi önkormányzatnak… 

Alt Gyula: A múltunk nem mögöttünk van 
A szlovák nemzetiségi önkormányzat váci elnökével beszélget Vicsek Ferenc
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Soha sem szakadtam el Váctól, ma is itt 
élek, a családunknak generációk óta ottho-
na ez a város. Iskolai tanulmányaim is itt 
kezdődtek, majd felsőfokú tanulmányaimat 
követően, Vác volt évtizedekig munkám 
színtere. Vácnak köszönhetem, hogy előbb 
taníthattam a zeneiskolában, a későbbiek-
ben pedig vezetője lehettem az intézmény-
nek – kezdte a sodró tempójú választ 
Farkas Pál, arra a rövid kérdésre: mit 
jelent Önnek Vác? Nem szakítottam 
félbe, csak, ha elakadtam a jegyzete-
lésben. Akkor persze készségesen se-
gített, kicsit lassabban mondta: 

Az oktatás mellett a művészeti tevé-
kenységem kibontakoztatására is egyre több 
lehetőség adódott, így a Musica Humana 
Kamarazenekar, majd a Váci Szimfoni-
kus Zenekar irányítása is feladatommá 
vált. A városnak köszönhetem, hogy olyan 
hagyományteremtő programokat indíthat-
tunk el, mint a váci Tavaszi Fesztivál, az 
Újévi koncertek, vagy az opera bemutatók a 
Konstantin téren. A város történelmi és he-
lyi adottságaira építve segíthettem a barokk 
hagyományokra épülő Váci Világi Viga-
lom projekt indításában, melyben hosszú 
évekig zenekarunk főszerepet vállalt. Az 
idők folyamán a városi rendezvényeken túl, 
országos, illetve egyre több külföldi fellépés 
gazdagította tevékenységünket. Szeretem ezt 
a várost, még ha a munkám el is szólított 
innen, örömmel jövök vissza koncertezni, 
hiszen a több mint 30 éves közös múlt sok 
emléket és élményt őriz. 

Értékes kölcsönösség, talán így fo-
galmazható meg a város és a művész 
közötti a kapcsolat lényege. Jól mutat-
ja ezt: elég a zenekarnak a közösségi 

felületekre kiírnia, hogy hamarosan 
fellépnek Vácott, azonnal megtelnek 
az előadótermek, elővételben elkel-
nek a jegyek. Sőt, azok a váciak, akik 
korábban szívükbe zárták a zenekart, és a 
zenekarvezetőt, azok követik Dunakeszi-
re. Ahogy Farkas Pál fogalmaz: nagyon 
köszönöm azoknak, akik továbbra is hű-
ségesen követik tevékenységünket, eljönnek 
utánunk Dunakeszire, jó érzés sok ismerős, 
váci arcot felfedezni a közönség soraiban… 

Rövid kitérőt teszünk a beszélge-
tésben Dunakeszire, csak azért, hogy 
érzékelje az olvasó is, mit nyert Du-
nakeszi azzal, hogy ott kezdett új éle-
tet a karmester. Farkas Pál, ha nem is 
kottából olvasta, a fejében bizonyára 
ott volt a minta, nevezzük „váci mo-
dellnek”, amit követett, hogy egy kis-
városban mennyire nélkülözhetetlen 
és folyton megújuló erőforrás az, ha 
szerves kapcsolat van a helyi zeneis-
kola és a helyi szimfonikus zenekar 
között. Nekilátott ezért Dunakeszin 
is a művészeti élet fejlesztéséhez. A 
tanácsaival és munkájával segítette a 
kulturális élet megújulását. Nyolc éve 
dolgozik a városban, ahol a Farkas 
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolát 
vezeti, és továbbra is, az Vácról át-
költözött, immáron Dunakeszi Szim-
fonikus Zenekar vezetője és karmes-
tere. Az együttes 50 egyesületi taggal 
hagyományteremtő bérleti, szabadtéri 
koncerteket ad. Repertoárjuk széles, 
így nem csak az ország területén, ha-
nem a világ számos országában is is-
mertté váltak. Nagy öröm számukra, 
hogy Dunakeszin, az új otthonukban 

elkészültek a Művészeti Iskola és a 
Művészetek Házának, 750 fő befoga-
dására alkalmas színház- és hangver-
senyterem tervei. 

Nekünk mindig nagy ünnep, ha Vácra 
kapunk meghívást, kanyarodik vissza 
Vácra… Mire a lap megjelenik, már túl 
lesznek a Váci Nyár keretében bemu-
tatott „Te rongyos élet” operett gálán. 
A másik esemény pedig: a már évek 
óta sikeres Budai Szabadtéri Színpa-
don bemutatott „Hullócsillagok éj-
szakája” programjuk lesz augusztus 
15-én, amit a Pannónia ház udvarán 
élvezhetnek majd a váciak. Teljes sötét-
ségben játszunk, csak a kottavilágítás fényei 
látszanak, miközben a nézők az eget fürké-
szik, hátha éppen a fejük felett húz el egy 
meteorit, miközben hallgathatják, Vivaldi 
La Notte - (Éjszaka) című darabját, vagy 
Mozarttól a Kis éji zenét, illetve a Csillagok 
háborújából a legismertebb dallamokat.

Aki Farkas Pált szeretné megfejte-
ni, az akár kezdheti ott is, hogy azt a 
pillanatot teszi a górcső alá, ami a be-
szélgetésünk előestéjén történt. Egy 
750 fős nagysátorban adtak koncertet 
a 95. éves Dunakeszi Járműjavítóban, 
ahol az alkalomhoz illően, Honegger 
Pacific231 című darabját, illetve Jo-
hann Strauss Kirándulóvonat polká-
ját adták elő, frenetikus sikerrel. Még 
aznap este szintén Dunakeszin- Itá-
lia címmel - (olasz operarészletek és 
slágerek) bérleti előadásukat tartot-
ták meg. Beszélgetésünk napján este 
a Budai Szabadtéri Színpadon lépett 
fel a Dunakeszi Szimfonikus Zene-
kar, ahol Képzelt riport egy amerikai 
popfesztiválról című program LGT-s 
számokkal kiegészítve vált egész estét 
betöltő nagy produkcióvá. A folyta-
tás- Siófok, Miskolc, majd Paks Rost 
Andreával. Igyekszünk különleges, újsze-
rű programokat létrehozni, melyek nemcsak 
az országban, hanem a világ minden részén 
megállják helyüket – teszi hozzá a kar-
mester. 

Természetesen szóba került az is, 
hogy mekkora megpróbáltatás volt 
a csapatnak a világjárvány. Sajnos a 
gazdasági vezetőnket elveszítettük, Kávai 
Györgyné, Kati a Covid19 egyik áldozata 
lett. A zenekart is megviselte a pandémia. 
Egy darabig jól esett a pihenés, de egy idő 
után hiányzott a munka, így online kon-
certeket tartottunk, és készültünk az újra-
indulásra, amiket szerencsére már élő előa-
dásokban élvezhet Vác, illetve Dunakeszi 
közönsége. 

Vicsek Ferenc

Farkas Pál: Sohasem 
szakadtam el Váctól
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Gyerekként nagy élmény volt, ami-
kor a Posta-park felé vitt utunk és 
megcsodálhattuk, sőt ihattunk is a 
békás ivókútból. Ám egyszer csak 
eltűntek a múlt század első felé-
ben készült bronz békák, amelyeket 
egyébként többször meg is rongál-
tak. Kiderült, hogy ellopták őket. 
Most azonban újra felbukkantak 
egy alsópetényi kertben.

Versényi Péter tanár fotózta le a 
békákat ismét, amely aztán kikerült 
a Facebookra is. Sokan felismerték, 
előkerültek régi fotók is, többen pe-
dig azt pedzegették, hogy feljelentést 
kellene tenni. 

Nos, erre nem lesz szükség, ugyan-
is az Alsópetényen élő Horlik Rihárd 
szívesen visszaadja a városnak, hiszen 
már korábban is ezt tervezte.

- Tizenkét évvel ezelőtt Nőtincsen 
egy építkezés alkalmával munkagé-
pekkel borították ki a békákat a föld-
ből. A ház korábban színesfémkeres-
kedőké volt, valószínűleg ők ásták el 
valamikor. Az egyik ott dolgozó em-
ber, akit ismertem, jött haza és az ő 
autójában láttam meg. Ő nekem adta, 
én pedig letisztítottam és kitettem a 
kerti tavamhoz – mesélte el lapunk-
nak. 

Négy évvel ezelőtt is kikerült egy 
fotó a békákról a közösségi oldalra. 

Horlik Rihárd akkor szembesült vele, 
hogy ezek a Posta-park békái lesznek, 
hiszen még emlékezett ő is a kútra. 
Szerette volna már akkor visszaadni, 
de nem tudta, hogy mi a módja, rá-
adásul családi gondok is nehezítették 
akkor helyzetét.

A békák azóta már vissza is kerültek 
Vácra, hiszen Horlik Richárd júliusban 
vissza is juttatta a városnak, és átadta 

Inotay Gergely alpolgármesternek. 
És, hogy mi lesz a sorsuk? A város-

vezetés tervei szerint szavazást indíta-
nának, hogy hova is kerüljenek felsze-
relésre a békák. Mivel a Posta-parkban 
lévő ivókutat 2014 óta Zubovits-Győr-
kös Erzsébet alkotásai díszítik, ezért 
talán egy másik helyszínen jobban mu-
tatnának és régi funkciójukat is betölt-
hetnék.

Tragor Ignác Múzeum diatára 1179 sz., dr. Stefaits István felvétele 1972-ből

Visszakerültek Vácra a 
Posta-parkból ellopott békák
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A Múzeumok Éjszakája program kereté-
ben egy érdekes sétára invitálta a Tragor 
Ignác Múzeum a váciakat. Az Abigél séta 
apropóját az adta, hogy a  négy részes 
tv-filmsorozat külső felvételeit részben itt 
Vácon vették fel és nagyon sok statiszta 
került ki a helyiek közül, akik akkor itt vol-
tak középiskolások. A meglepetésvendég 
pedig Bánfalvy Ágnes volt, aki a színház-
ban mesélt élményeiről.

„Nagyon szeretik az Abigélt, hiszen év-
ről évre újra vetítik és az az érdekessége ennek 
a sorozatnak, hogy egyszerűen nem veszített a 
frissességéből. Tehát minden generáció, legalább 
ugyanannyi élvezetet talál benne, mint a régiek” 
– kezdi beszélgetésünket Forró Katalin, a 
múzeum igazgatója.

„Van úgy, hogy egy-egy régi film kicsit avittá 
válik, de az Abigéllel nem ez van. Én közép-
iskolába jártam ide akkor, amikor forgatták a 
filmet és sok osztálytársnőm benne volt, akiknek 
hosszú haja volt. Nekem akkor egészen rövid 
hajam volt, sajnos nem kerülhettem a statiszták 
közé” - meséli.

A séta előtt a múzeum dolgozóival 
nézték végig a filmet kockáról-kockára, és 
kivették belőle azokat a részeket, amelyek 
Vácon születtek és párhuzamba állították 
az eredeti regénnyel, mert a film forgató-
könyvét is Szabó Magda írta. Így sikerült 
megőrizni a regény eredetiségét.

„Körülbelül 70-80-an vettek részt a sétán, 
ennyi emberre nem számítottam” – mondja 
Forró Katalin.

A népes csapat végigjárta a forgatás 
helyszíneit, Bánfalvy Ágnes színésznővel 
pedig a séta végén találkozhattak, aki a 
Váci Dunakanyar Színházban mesélt váci 
élményeiről.

„A sétánk a színházban ért véget, ott volt egy 
élménybeszámoló, ami fantasztikus volt, mert 
Bánfalvy Ágnes nagyon jó előadó és nagyszerű 
anekdotákat adott elő. Mesélt arról, hogy ők ho-
gyan élték meg a forgatást. A sétának még az 
volt az érdekessége, hogy jött olyan ismerős is, aki 
statisztaként ott volt és ő mesélt arról, hogy mint 

középiskolás diák, hogyan élte meg, mit látott. 
Ezek a diákok most 59-62 évesek, akik akkor 
játszottak.”

Érdekesség volt még az is, hogy a ren-
dezvény előtt egy olyan képet is kapott a 
múzeum, ami a váci forgatáson készült. 
Van egy kutatója az Abigél filmnek, Ri-
móczi Gábor, aki miután olvasott arról, 
hogy Vácon lesz egy ilyen séta, felvette a 
kapcsolatot a múzeummal. Szeretett vol-
na olyan statisztákat megismerni, akikkel 
még nem találkozott. Úgy tudjuk, ez sike-
rült is neki, kutatásai pedig könyv formá-
jában fognak majd megjelenni. 

A sétán sokan voltak olyanok, akik ak-
kor, amikor ezt a filmet forgatták nem is 
éltek, vagy nagyon kicsik voltak. A mú-
zeum a sikeren felbuzdulva már tervezi a 
folytatást is, őszre.

Idén lesz 125 éves a Tragor Ignác Mú-
zeum. Ehhez kapcsolódóan számos prog-
rammal készülnek. Lesz egy tablókiállítás 
a Memento Mori kapujában és lesznek 
további tematikus séták is. 

„A legnagyobb sétánk az egy zenés séta lesz. 
Kooperálunk a zeneművészeti szakközépiskolá-
val, mert az idei Múzeumok Őszi Fesztiváljá-
nak a központi témája a harmónia és a zene. 
Ennek a múzeumi kapcsolatát akartuk erősí-
teni. De, ha meghívunk egy zenészt játszani, az 
még nem múzeum. Ezért egy múzeumi zenés 
sétát terveztünk Banda Marci életéről. Vannak 
helyszínek, amiket fel tudunk keresni. Banda 
Marci nagyon-nagyon neves zenész volt, váci szü-
letésű, Vácott is halt meg. Igazából nemzetközi 
hírű volt, mert nagyon sok helyen, külföldön is 
fellépett. Nemcsak erről volt nagyon híres, hanem 
arról is, hogy három olyan váci személy van, aki 
a 19. század végén, a 20. század elején Ferenc 
József-renddel lett kitüntetve. Az egyik Reitter 
István kocsigyáros, aki a technikai újításai mi-
att kapott, a másik Argentin Döme homeopátia 
orvos és a harmadik Banda Marci” – mondja 
Forró Katalin.

Banda Marcit a népzene terén kifejtett 
tevékenységéért tüntették ki Ferenc Jó-

zsef-renddel. A saját zenésztársai, a zenész 
közösség is kiemelte és elismerte őt és 
munkásságát. S hogy miért volt a múze-
ummal kapcsolata? Tragor Ignáccal baráti 
kapcsolatot ápolt. De még el sem indult a 
múzeum, ő és a csapata tagjai már akkor 
támogatták azzal a kezdeményezést, hogy 
felajánlottak pénzérméket, ásványokat.

„Akkor, amikor Banda Marci a működése 
50. évfordulójára megkapta a kitüntetést, innen 
Vácról egyedül a múzeum egyesület gratulálta 
neki. Ez az újságban is megjelent, Tragor Ignác 
is írt róla és megjelent az is, hogy mit válaszolt 
nekik Banda Marci. Külön kiemelte, hogy meny-
nyire örül annak, hogy őt egy múzeumi egyesület 
köszöntötte mert, hogy ő is feladatának érezte 
azt, hogy a múlt emlékeit meg kell őrizni.”

Talán azt kevesen tudják, hogy Ban-
da Marci nevét korábban utca is viselte, 
amely a beépítések miatt mára már elve-
szett. Érdemes lenne a jövőben ezt ismét 
feleleveníteni. 

A Tragor Ignác Múzeum a séták mel-
lett egy könyvbemutatóval és egy emlékü-
léssel is készül a 125. évfordulóra. 

Furucz Anita

Nagy sikere volt az Abigél sétának, 
hamarosan Banda Marcira is emlékeznek
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Sajnos gyakran hallani ma, hogy sok 
a szúnyog Vácon is. Ám azt sokan 
elfelejtik, hogy ezt a feladatot hét 
éve átvette az Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság. Tavaly óta 
pedig már csak a földi gyérítés en-
gedélyezett az Európai Unióban, így 
Magyarországon is.

Igaz alkalmanként, külön enge-
déllyel mégis lehet repülőgépről ir-
tani, de ezt csak akkor kérhetik a te-
lepülési önkormányzatok, ha nagyon 
elszaporodtak náluk a vérszívók, és 
emiatt már haragosak az emberek.

A földi kémiai írtást - melyet Vácon 
is alkalmaznak - az önkormányzatok 
kérésrére azonban kiterjeszthetik, de 
akár külön cégtől is megrendelhetik. 
Kérhetnek még biológiai irtást is a te-
lepülések, ami tulajdonképpen megelő-

zés, hiszen ezt a ki nem fejlett lárvák 
élőhelyén végzik el a szakemberek. 

Vácon ebben az évben hat gyérí-
tést tervezett a katasztrófavédelem, 
ebből már kettőt el is végeztek. Az 
első, amely júniusban volt, nem volt 
eléggé hatásos, ezért az önkormány-
zat plusz területeket, utcákat jelölt ki 
számukra. 

Kiss Zsolt alpolgármester vette 
fel a kapcsolatot a katasztrófavéde-
lemmel, mivel ők csupán a Dunához 
közeli utcákban rendelték meg a szú-
nyoggyérítést, így az önkormányzat 
kérésére kibővítették a tervet a vá-
ros további részeire is, hiszen Vácon 
több olyan hely is van, amely vizes 
terület, és a szúnyogok szaporodá-
sára alkalmas. Ez alkalmanként több 
százezer forint terhet ró a városra. 

Jó ha tudja: a szúnyoggyérítés 
a katasztrófavédelem feladata

Sajnos az időpontokat előre nem 
közli a főgazgatóság az önkormány-
zatokkal, így most sem lehet tudni, 
hogy a következő négy alkalom, mi-
kor lesz. Előfordul, hogy csupán pár 
nappal előbb közlik, ami a méhészek 
kiértesítése miatt is megnehezíti a fel-
adatot. 

Talán jó megoldás lenne, ha az 
állam újra tervezné ezt a feladatot, 
és akár szakemberek bevonásával 
is egy sokkal jobb megoldást ta-
lálna, vagy visszaadná a feladatot az 
önkormányzatoknak, akik úgy tűnik 
mégis csak jobban tudják, hol kellene 
gyéríteni a vérszívókat. 

És persze a helyzet egyre rom-
lik, hiszen a klímaváltozás miatt már 
új fajok is megjelentek, amelyek ko-
rábban nem éltek hazánkban. Ilyen a 
tig-risszúnyog is, amely még igen rit-
ka nálunk. Az új fajok új megbetege-
déseket is hozhatnak magukkal, igaz ez 
még a szakemberek szerint nem valós. 

Az Ökológiai Kutatóközpont 
működtet egy Szúnyogmonitor 
elnevezésű honlapot (www.szunyo-
gmonitor.hu), ahol megtalálhatóak 
azok a fajok is, amelyek hazánkban 
élnek. Sőt, még Vácrátótra be is lehet 
küldeni vérszívót bevizsgálására. 

De van egy egyszerűbb me-
goldás is: a MosquitoAlert telefonos 
applikáció, melynek segítségével 
elküldheti a fotót nekik. Minden 
beküldésről kap visszaigazolást, hogy 
a szakértő véleménye alapján a bekül-
dött szúnyog melyik fajhoz tartozik.

A városi intézmények sokrétű fel-
adatellátási tevékenységük zavar-
talan lebonyolítása érdekében több 
szakterületre is keresnek munka-
társakat.

l Vác Város Önkormányzata szep-
tember 1-i jelentkezési határidővel 
pályázatot ír ki a Gazdasági Hivatal 
gazdasági vezetői feladatkörének ellá-
tására. Az állás november 1-től tölthe-
tő be.

l Vác Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete pályázatot ír ki az Idő-
sek Otthona és Klubja Igazgató (ma-
gasabb vezető) munkakör betöltésére. 
Jelentkezési határidő: szeptember 30.

l Vác Város Önkormányzat Gazda-
sági Hivatala szeptember 1-től kony-
hai kisegítői feladatra keres jelentke-
zőket.

l A Váci Városfejlesztő Kft. folya-
matosan keres különböző szakirányú 
végzettségű munkatársakat: zöldte-
rület kezelő-gépkezelőt, segédmun-
kást, villanyszerelőt, lakatost, zöldte-
rület-gondnokot, nehézgépkezelőt, 
ácsot, tetőfedő/bádogost, kőművest 
és víz-, gáz- központifűtés szerelőt. 
Három főt vesznek fel köztisztasági 
munkásnak. 

l Az Idősek Otthona és Klubja szak-
képzett gondozó, ápoló munkakör és 

szakképzetlen segítő munkakör betöl-
tésére vár jelentkezőt. Jelentkezési ha-
táridő nincs. Az intézmény augusztus 
közepén történő belépéssel mosodai 
kisegítőt is keres.

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

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

Önkormányzati álláspályázatok

Az önkormányzat további utcákat jelölt ki
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Augusztus 21., szombat 
16 óra és 17 óra

Augusztus 20-án este nyolc órakor lép 
fel a Zenepavilonnál Tóth Gabi és ze-
nekara. Az ifjú énekesnőnek ez lesz az 
első fellépése városunkban. 

- Ez lesz az első fellépésed Vácon. 
Mivel készülsz a bulira? 

- Régi és új dalok egyaránt szerepelnek 
a repertoárban. A régi dalokat is kicsit újra-
gondoltuk és áthangszereltük. Úgy érzem 
mostanra találtam meg azt a stílust, ami 
leginkább én vagyok, ami valóban az én 
izlésemet tükrözi. A népdalokból merítet-
tem ihletet, és a dalaimat kicsit folkosítot-
tuk. 

- Esetleg már magánemberként 
meglátogattad városunkat?

- A legjobb barátnőm, aki a kislányom 
keresztanyukája, Kosdon lakik. Akkor jár-
tam Vácon, amikor segítettem az esküvője 
szervezésében. Rohantunk egyik helyről a 
másikra, és csak kutyafuttában volt lehe-
tőségem megcsodálni a város szépségeit. 
De sok barátom lakik még a környéken és 
mindenki rajongással mesél róla. A Székes-
egyház már kívülről is egy csoda, nagyon 
szeretném egyszer belülről is megnézni. 

- A koronavírus miatt sokáig nem 
lehetett fellépéseket szervezni. Ho-
gyan vészeltétek át ezt az időszakot?

- Vegyes érzésekkel gondolok vissza az 

elmúlt időszakra. Egyrészt ijesztő volt lát-
ni, hogy a szakmám mekkora bajban volt. 
Nem voltak koncertek, fellépések. Gábor 
szakmája is egyik napról a másikra vált a 
pandémia áldozatává, így ott álltunk mind 
a ketten tele kétségekkel. Szülőként ter-
mészetes, hogy megijedtünk, hiszen már 
nem csak magunkért tartozunk felelőség-
gel. Ugyanakkor, talán soha nem tudtunk 
volna ennyi időt együtt tölteni családként a 
gyermekünk születése után. Így Hanninak 
az eddigi életében mindketten jelen vol-
tunk, és a fejlődési szakaszainak együtt vol-
tunk a tanúi. Ezt csodálatos volt megélni. 

- Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus önkéntes hírnöke lettél. 
Mit jelent ez számodra?

- Vallásos családba születtem, már gye-
rekként fontos része volt az életemnek a 
hit. Imádtam a miséket, és ahogy a nagy-
mamám mesélte a bibliai történeteket. 
Olyan gyökereket kaptam ezáltal, ami hi-
hetetlenül erőssé tesz. A hitem által mindig 
van kihez fordulnom, és a Jóisten mindig 
meg is erősít abban, hogy jó úton vagyok. 
Büszke vagyok rá, hogy méltónak találtak 
arra, hogy önkéntes hirnökként részese 
legyek az Eucharisztikus Kongresszusnak. 
Nálam talán csak a két nagymamám izga-
tottabb az esemény kapcsán. 

Furucz Anita

Először Vácon: Tóth Gabi



Augusztus 19-én, csütörtökön 19 óra-
kor a Váci Dunakanyat Színházban lesz 
látható a Váci Nyár keretében Gerlóczy 
Márton: A csemegepultos naplója című 
színdarab. Az előadást az Orlai Produk-
ció hozza el Vácra. A belépőjegy 3000 
forint. 

A fiatal pesti író egy szép napon két 
dolgot határoz el: hogy egyedülálló lesz 
és hogy csemegepultos lesz. Hogy színt 
vigyen az életébe, beleveti magát Buda-
pest – és a Vásárcsarnok – sűrűjébe. Egy 
darabig minden jól alakul…

Gerlóczy Márton regényét Ötvös 
András eleveníti meg, a kolbászok, a má-
jasok, a kolozsvárik segítségével.

A rendező, Göttinger Pál weboldalán 
az infovilág kritikája nyomán az előadás 
története egyszerű: az írói ambíciókkal 
eddig nem sokra jutott Márczy Lajosnál 
betelt a pohár, és elhatározza, hogy be-
leveti magát az élet sűrűjébe. A két cse-
megeboltot működtető piaci kofa, Joli 
megtanítja neki a szakmai alapokat, majd 
beállítja őt az eddig üresen állt lóhús-ter-
mékeket árusító bolt pultjába. Lajos éle-
te ettől kezdve a csemegeboltba betérő 
mindenféle vásárlók, a házában előfor-
duló lakótársak, és a szabadidejében fel-
szedett nők között zajlik, akiket hősünk 
naplószerűen rendre felidéz, elmesél. 
Csak épp egy idő után már maga sem 
tudja, hogy a húst keresi a nőben, vagy a 
nőt a húsban. És itt mutatkozik meg an-

nak a dramaturgiai nagyszerűsége, hogy 
Lajos egyszerre küzd meg a szakmával 
és a kapcsolataival, hiszen mindent általa 
és rajta átszűrve látunk, mondhatni nem 
csupán vásárlók és eladók vagyunk, de 
már-már mi vagyunk a termék is, testes-
től, lelkestől.

Mindehhez Ötvös András (a Tanár; 
a Mellékhatás sorozatok szereplője, új 
filmje, a "Becsúszó szerelem") a realista szín-
játszástól az abszurd blődliig kihasználja 

Gerlóczy Márton: 
A csemegepultos naplója
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eszköztárának teljes palettáját. Keze alatt 
megszemélyesülnek a tárgyak: egy darab 
rongyból, papírból, egy papucsból, egy 
felmosómopból, vagy egy kabátból hihe-
tetlen komikus erővel ember lesz, az el-
adandó libák lányokká válnak, a szalámi, 
a kolbász, vagy a sódar pillanatok alatt 
hangszerként kel életre, akikkel/amikkel 
társalogni, karakterizálni, zenélni lehet, 
miközben visítva röhögünk a másikon – 
és persze saját magunkon. 

Színpadra alkalmazta: Lőkös Ildikó 
– Göttinger Pál. Előadja: Ötvös András. 
Dramaturg: Lőkös Ildikó. Produkciós 
asszisztens: Jánoska Zsuzsa.  A rendező 
munkatársa: Schneider Jankó. Rendező: 
Göttinger Pál.
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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



Arany minősítést szerzett 
Szabó Márton az országos, 
nyugdíjas Ki-Mit-Tud-on

Kiemelt arany minősítést ért Szabó Mártonnak, az általa 
írt rímes próza az idei országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud 
és Népek Tánca-Népek Zenéje döntőjén. Marci bácsi A 
nő diszkrét bája című írását olvasta fel a közönségnek. 
Az idén 91. születésnapját ünneplő Marci bácsi eddig na-
gyon aktív volt, hiszen már régóta oszlopos tagja az Esze 
Tamás Nyugdíjas Honvéd Egyesületnek. Igaz, a korona-
vírus miatt az elmúlt hónapokban átadta a helyét a fiata-
labbaknak. A mostani siker már a negyedik volt számára, 
hiszen először 2016-ban vett részt a rendezvényen. Leg-
nagyobb kritikusa és segítője felesége, Éva néni, akivel 
már 65 éve élnek boldog házasságban. 

Gyógyszertári ügyelet

Anyakönyvi hírek
Vácott születtek:

Madar Balázs és Sármezey Renáta gyermeke: Emília, Molnár Gá-
bor és Fehér Orsolya Veronika gyermeke: Márk, Jójárt Ádám és 
Barna Zsanett gyermeke: Botond, Havan Gábor és Kovács Nóra 
gyermeke: Kristóf, Klucsár Gergely és Bihari Alexandra Kitti 
gyermeke: Benett, Ráduly Péter és Szabó Andrea gyermeke: Le-
vente, Répásy Péter és Podolyák Éva gyermeke: Luca.

Az 28. héten 5 váci gyermek a 27. héten 2 váci gyermek született váro-
sunkban.

A személyiségi jogok figyelembevételével csak azon szü-
letéseket publikáljuk, amelyeknél a szülők nyilatkozattal já-
rultak hozzá a nyilvánosságra hozatalhoz.

Házasságot kötött váciak:
Simoni Gábor Ferenc és Csorba Anna Mária, Kürti Attila László 
és Poszlóczky Zsófia, Prontvai Bence és Steidl Evelin Anna, Gye-
nei Róbert és Ujvári Andrea, Oszaczki Róbert és Tóth Petra, 
Bacsa Krisztián és Jéger Vivien, Heier Tamás Ferenc és Lengyel 
Enikő, Nagy Ferenc és Bihari Klára

Elhunytak: 
A 28. héten 7 váci személy a 27.  héten 3 váci személy hunyt el városunkban.

A kegyeleti jogok figyelembevételével március második 
felétől 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.
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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
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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): Görgey u. 13. 3206/3 hrsz. (volt Peti bolt)

Alapterület: 173 m2

Ingatlan jellege: kivett üzlet és udvar

(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:) Park u. 3. II. sz telephelyen
Alapterület: 77,35 m2

Ingatlan jellege: 3 db helyiség egyben
Tevékenység: iroda

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

(Cím/hrsz:) Deákvári fasor 2. - 431/1 hrsz
Alapterület: 330 m2 

Ingatlan jellege: szabad terület
Tevékenység: gépjármű-tárolás

Időtartam: 1 év

LAKÁS BÉRBEADÁSRA
Cím: Galcsek u. 9. fsz. 5.

Alapterület: 16 m2

Szociális alapon közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, 
munkaviszony fennállásának idejére
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Lapunk megjelenésekor már javában 
zajlik a vírushelyzet miatt sajnos rendkí-
vüli körülmények között megrendezett 
tokiói nyári olimpia. A magyar női ké-
zilabda válogatott kiutazó 17 fős kere-
tében tartalékként kapott helyet a Váci 
NKSE játékosa, Helembai Fanny is.

A Váci NKSE július 5-én kezdte meg 
a bajnoki felkészülését, ám két hét mun-
ka után kiderült: a vezetőedzői feladat-
körrel megbízott Őze Beáta elképzelései 
nem illeszkednek a klub sportfilozófiá-
jához. Így az eredetileg kétéves szerző-
dését közös megegyezéssel felbontották 
és a feladattal Ottó Katalint (képünkön) 
bízták meg.

Az edzésprogram elejéről nem csak 
az ötkarikás játékokon érdekelt beálló, 
hanem a junior kontinensbajnokságon 
remeklő magyar nemzeti csapat négy 
tagja – Ballai Borbála, Bukovszky Anna, 
Pálffy Anna és Világos Diána – is hi-
ányzott. A magyar együttes a viadalon 
kimagaslott riválisai közül és hibátlan 
mérleggel, hét győztes mérkőzéssel Eu-
rópa-bajnoki címet szerzett! 

Pár napja két sorsoláson is érdekelt 
volt a váci együttes. A második számú 
nemzetközi kupasorozaton egy tovább-
jutás szükséges a mieinknek a csoport-
körbe jutáshoz. A sorsolás szerint a 
november közepére tervezett oda-visz-
szavágós párharcban (az első mérkő-
zés itthon) a mienk ellenfele két német 
csapat (Metzingen és Blomberg) októ-
beri találkozóinak továbbjutója lesz. A 
hazai pontvadászat sorsolása szerint a 

Váci NKSE a bajnokság első játéknap-
ján Érdre látogat, majd egy hét múlva 
az MTK-t fogadja. (A teljes sorsolás a 
vac.hu Sporthírek rovatában található, 
az órára lebontott programot később 
egyeztetik.) 

A csapat a felkészülés során több 
edzőmérkőzésen is pályára lép(ett) a 
tervek szerint. Ismét lesz hazai rende-
zésű torna. Augusztus 20-án 15 órakor 
az MTK a Vasassal, majd 17 órától a 
Vác a szlovák Mihalovceval találkozik 
az elődöntőben. A helyosztókra más-
nap szintén délután háromkor és ötkor 
kerül sor.

A bajnoki mérkőzésekre változatlan 
belépőárak lesznek: a felnőttek 1.500, a 
diákok 1.000 forintért nézhetik meg a 
meccseket. Helyre szóló bérletek (ko-
rábbi székére elővásárlási joga van a 
tulajdonosnak) 20 ezer forintért vásá-
rolhatók, a tavalyi bérlete felmutatása 
mellett 5 ezer forintos kedvezményt kap 
a vásárló.

Moszkvában rendezték meg a korosztá-
lyos kajak-kenu maraton kontinensbaj-
nokságot, ahol a férfi kajak egyesek 22,6 
kilométeres számában kettős magyar si-
ker született. A hatkörös viadalon nagy 
csatát vívott egymással a két magyar 
fiú: a Váci Kajak-Kenu SE sportolója, 
Sellyei Csanád és a győri Kolozsvári 
Brúnó. A váci kajakos – képünkön mes-
terével, László Csabával – végül közel 
5 másodperces előnnyel ért célba, így 
aranyérmes lett.

Ezt megelőzően a gyorsasági Euró-
pa-bajnokságon Csanád a szintén váci 
Kozma Barnabással párban mindössze 
15 századmásodperccel maradt le a férfi 

ifi kajak kettesek 1000 méteres verse-
nyében a dobogóról. 

Evezés – Nem 
szereztek érmet a 

váciak a junior 
világbajnokságon 
A 17 fős magyar válogatott tagjaként 4 
egységben összesen 5 váci evezős volt 
érdekelt a Csehországban megrendezett 
U23-as evezős világbajnokságon. A leg-
jobb eredményt a női könnyűsúlyú két-
párevezős számban a váci Csepel Zsófia 
a győri Fehérvári Fruzsinával érte el: az 
5. helyen végeztek.

Egyaránt a 9. helyet szerezte meg a 
magyar férfi könnyűsúlyú négypáre-
vezős – melynek a Vác Városi Evezős 
Club két fiatalja, Fenyődi Tamás és Pál-
fai Csikó is tagja volt – és a normálsúlyú 
egypárevezősök között a váci Szklenka 
Bence.

A férfi normálsúlyú kétpárevezősök-
nél a 21 induló között a váci Újhelyi Mi-
hály párjával, a szegedi Szabó Gáborral 
az összesített a 18. helyen zárta a viadalt.

Labdarúgás – 
Jelentős változások 
a játékoskeretben 

A Magyar Labdarúgó Szövetség elké-
szítette a 2021/2022-es harmadosztályú 
pontvadászat csoportbeosztását. A há-
rom, egyenként 20 csapatos csoport kö-
zül a Vác FC továbbra is a Közép cso-
portban kapott helyet.

A mieink játékoskeretében nagy válto-
zások történtek. A szerződéskötéseknél a 
klub közleménye szerint a vezetőség célja 
„egy, a korábbinál sokkal motiváltabb csapat 
kialakítása” volt. A korábbi labdarúgók 
közül heten hosszabbítottak szerződést. 
Hozzájuk még – az NB III-ból és a ne-
gyedosztályból – érkeztek új játékosok. 
A szakmai stábból távozott Végső Béla 
gyúró, illetve Hámori István kapusedzőt 
Telek Árpád váltja.

Az NB III-as pontvadászat augusztus 
legelején indul és 2022. május végéig tart. 
A csoportbajnokok az NB II-be jutnak, a 
17-20. helyezettek kiesnek a negyedik vo-
nalba. A sorsolás szerint a váciak az első 
fordulóban Balassagyarmatra látogatnak. 
(A teljes sorsolás a vac.hu Sporthírek ro-
vatában megtalálható.) Mint ismeretes, a 
klub irányítóinak tavaszi bejelentése sze-
rint idén „június 1. és augusztus 1. között 
elkészül a lelátó befedése, amely ahhoz szük-
ségeltetik, hogy a következő szezonban már 
biztosan a váci stadionban játszhassuk hazai 
meccseinket.” 

Kézilabda – Európa-bajnok 
váci fiatalok

Kajak-kenu – Sellyei Csanád 
kontinensbajnoki címe
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