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Az idei évre szóló munkaterv szerinti 
utolsó testületi ülésüket tartották meg 
december 14-én a váci önkormányzati 
képviselők. A több mint harminc na-
pirendi pontot tartalmazó tanácskozás 
nagy részében minden szavazásra jo-
gosult személy jelen volt, a nyílt ülés 
vitája két és félórás volt.

Újabb fejlemények fociügyekben

A napirendi sor témáinak megtárgyalá-
sa előtti tájékoztatóból kiderült, hogy 
a Vác VLSE számára a fociakadémiára 
adott 73 milliós, illetve a Vác FC részé-
re a stadion felújítására adott 180 mil-
liós önkormányzati támogatás (TAO 
önrészt) városi visszaperlése bírósági 
szakaszban van, a tárgyalás napja még 
nem ismert. Majd az indító napirendi 
téma elfogadott határozatában szólí-
tották fel a Vác VLSE-t, hogy január 
10-ig nyilatkozzon a stadion székház-
felújításának állásáról, továbbá a tulaj-
donos önkormányzatnak küldjék meg 
a teljes beruházási dokumentációt.

Gazdasági és energiaspórolási 
döntések

Ezúttal a Szent Család Katolikus Óvo-
da számára biztosították a lakásbérlő 
kijelölési jogot, majd a költségvetés 
módosítása során többek között a 
gyermek- és szociális intézmények mű-
ködési forrásait emelték meg de a köz-
területi és közintézményi játszóterek 
fejlesztésére is plusz 12 millió forintot 

biztosítottak. A jelenlévő kormány-
párti képviselők – Mokánszky Zoltán, 
Pető Csilla és Pető Tibor – nem támo-
gatták voksukkal a módosítást.

Több mint egy tucat pontból álló 
határozatsor elfogadásával történt 
meg a Bölcsődék és Fogyatékosok In-
tézményeinek két másik szervezethez 
való integrálása, vezetőjének nyugdí-
jaztatási kérelmét zárt ülésen elfogad-
ták. Ismét változtak az energia meg-
takarításra vonatkozó intézkedések, 
ezekről részletesen külön tájékozta-
tóban adunk információt. A rászoru-
ló polgárok immár a fogyasztási limit 
alatti fogyasztáshoz is kaphatnak váro-
si támogatást.

További határozatok

A következő évi munkaterv az idei-
hez hasonló időpontokat tartalmaz. 
A napirendnél a kormánypártiak által 
javasolt új megtárgyalandó témákat 
egyetlen képviselő sem szavazta meg. 
Az első plenáris ülésre a tervek szerint 
január  25-én kerül sor, a közmeghall-
gatást december 11-re ütemezték. Pá-
lyázat jelenik meg a Tragor Ignác Mú-
zeum intézményvezetői posztjára. A 
testület elfogadta a 2022. évi külügyi 
beszámolót, valamint a jövő évi elle-
nőrzési és külügyi tervet.

A vízmű területén történő kapaci-
tásbővítés érdekében újabb módosítás 
történt a helyi építési szabályzatban, 
illetve a településszerkezeti tervben. A 
következő évben is a Volánbusz látja 

Tájékoztató a 
rendeletalkotásról
A Magyarország helyi önkormányza-
tairól  szóló 2011. évi CLUIX. tv. 
51. §-a alapján az alábbi tájékoztatást 
adom:

Vác  Város   Önkormányzat   Kép-
viselő-testülete  2022.  december  14-i  
ülésén  az   alábbi rendeleteket alkotta:

- 40/2022. (XII. 14.) rendeletmódo-
sítás - az költségvetésről szóló 5/2022. 
(II. 16.) rendeletről;

 
-  41/2022. (XII. 14.) rendeletmó-

dosítás az energiatámogatási prog-
ramról szóló 31/2022. (X. 19.) rende-
letről;

 
- 42/2022. (XII. 14.) rendeletalko-

tás a közművelődési alapszolgáltatá-
sokról és feladatellátásról;

 
- 43/2022. (XII. 14.) rendeletmó-

dosítás - a helyi építési szabályzatról 
szóló 30/2017. (XI. 24.) rendeletről;

- 44/2022. (XII. 14.) rendeletalko-
tás - a váci 20011/9 hrsz-ú földrészlet-
ből 28 m2 területrész törzsvagyonból 
történő kivonásáról.

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

dr. Zsidel Szilvia 
jegyző

el a helyi autóbusz közlekedési szolgál-
tatást – döntően az eddigiekkel meg-
egyező menetrenddel és változatlan 
tarifákkal. A váci egészségmegőrzési 
program finanszírozási összegét 300 
ezer forinttal megemelték és felosztot-
ták a környezetvédelmi akciókra bizto-
sított összeget.

A nyílt ülés végén reagálhattak az 
elmúlt hónapban feltett kérdéseikre 
kapott válaszra a képviselők, majd új 
kérdések hangoztak el. Zárásként Mat-
kovich Ilona polgármester a testület 
nevében kellemes karácsonyt és bol-
dog új évet kívánt a váci polgároknak.

Zárt ajtók mögött két munkacso-
port döntéseiről, illetve pályázatairól 
hangoztak el tájékoztatók, továbbá 
döntöttek a Vác Piac Kft. ügyvezetői 
feladatainak ellátásáról.A decemberi testületi 

ülés döntéseiről
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Tisztelt váci polgárok! 

Ezekben a napokban teli vagyunk az 
új kezdet reményével, álmokat szövö-
getünk, nagy fogadalmakat teszünk, és 
hisszük, hogy elhatározásainkat meg 
fogjuk valósítani. 

Most leginkább azt szeretnénk, hogy 
2023-ban minden visszatérjen a normá-
lis kerékvágásba. Ám nem tudjuk meg 
nem történté tenni a koronavírusos éve-
ket, az Ukrajnában kirobbant háborút. 

A bizonytalanság időszaka köszön-
tött ránk az élet megannyi területén, so-
kan kerültek mély megélhetési válságba.  
A legutóbbi adatok szerint, a magyarok 
átlagkeresete a második legrosszabb az 
unióban.2022-ben az egekbe szökött az 
infláció, brutális lett az energiaár-eme-
lés. Sorra zárnak be itt, Vácon is a kis-
vállalkozások, a vendéglátóhelyek a kifi-
zethetetlen rezsiterhek miatt. 

Embert próbáló évünk volt, de azt 
hiszem, sokat tanultunk belőle. Megta-
nultuk, hogy lehet, és tudunk is takaré-
kosabban élni, fogyasztani. És ami min-
dennél fontosabb: ismét megtanultuk, 
bebizonyítottuk, hogy tudunk egymás 
felé fordulva segíteni a bajba jutotta-
kon. Vác segített az alacsony jövedel-
műeknek és több nehéz helyzetbe jutott 
váci szervezetnek rezsitámogatással. A 
nyugdíjasoknak, a rászoruló családok-
nak pénzzel, karácsonyi főzőcsomagok-
kal, és ajándékokkal. Köszönöm, hogy e 
nehéz esztendőben is ki-ki ereje és ké-
pessége szerint kereste és megtalálta a 
nélkülözőket, a nincsteleneket.

Vác Város Önkormányzata mind-
eközben tette, ami a legfontosabb dol-
ga. Minden tekintetben biztonságban 
működtettük a várost. Nem álltak le a 
fejlesztések. Olyan nagy beruházások 
valósultak meg, mint a Rádi út aszfalto-
zása, a Márvány tér átépítése, az uszo-
da felújítása, és a későbbi működését 
biztosító termálkút feltárása, óvodáink 
bővítése, tetőfelújítása, fűtéskorszerű-
sítése, hogy csak néhányat említsek a 
számos fejlesztés közül. 

Az egyik legfontosabb feladatunk 
volt tavaly és marad idén is, hogy in-
tézményeinket felkészítsük az előttünk 
álló kihívásokra. Mert látjuk, milyen 

könnyen veszélybe kerülhet, hogy le-
gyen fény és meleg a munkahelyeken, 
az önkormányzati létesítményekben, és 
legyen közvilágítás az utakon. 

De az egyre nehezedő körülmények 
ellenére Vác továbbra is helytáll, és tesz 
azért, hogy a város minden lakója a le-
hető legnagyobb biztonságban érezze 
magát.

Év végi mérlegemben hiányt legin-
kább a béke hiánya mutat. A békének 
sok arca van. Ezért, amikor most békés 
és sikeres új esztendőt kívánok Önök-
nek, elsősorban is a szomszédban dúló, 
ám mindannyiunk életét befolyásoló 
háború békés lezárását várom. Szeret-
ném erősnek, őszintének tudni hazánk, 
és az Európai Unió közti békét, és ösz-
szetartozást. Hiszen Szent István óta 
tudjuk, hazánk helye, értékrendje Eu-
rópa. Minden hibájával, esendőségével, 
botladozásával együtt. 

Békét, megbékélést, a nehézségek 
közepette összetartást kívánok mind-
nyájunknak. Mert erős nemzet csak az 
összetartásban, s nem a széthúzásban 
formálódik. 

S ez igaz városunk közösségére is. 
Éljünk békében, segítő, támogató, fi-
gyelmes szeretetben! Ezzel kívánok 
boldog új esztendőt minden váci pol-
gárnak.

Matkovich Ilona 
polgármester

Matkovich Ilona polgármester: 
"ma leginkább azt szeretnénk, 

hogy 2023-ban minden visszatér-
jen a normális kerékvágásba"

Főzőcsomaggal 
és játékokkal 
segítették a 

nélkülöző váci 
családokat

Az önkormányzat által létrehozott Jó-
szomszéd Hálózat idén is megnyitotta 
az Adományházat, ahova a felajánláso-
kat várták. Emellett a város is segített: 
200 főzőcsomag összeállítását támo-
gatta, valamint a játékbeszerzésekbe is 
beszállt. 

"Az idei év sok nehézséget hozott 
mindannyiunknak. Az elmúlt hónapok-
ban azon dolgoztunk, hogy segíteni 
tudjunk ebben  az  embert próbáló  
helyzetben is: rezsitámogatást adunk 
a rászoruló váciaknak, a 70 év felet-
tiek karácsonyát pedig 4 ezer forinttal 
támogattuk. A Jószomszéd Hálózaton 
keresztül pedig igyekeztünk azokat a 
váciakat elérni, akiknek nélkülözniük 
kell" - mondta Matkovich Ilona pol-
gármester. 

A szervezet   által  gyűjtött ado-
mányok elosztásában a Váci Csa-
lád-   és Gyermekjóléti Központ, az 
önkormányzat szociális osztálya és a 
körzetek képviselői segítettek. 
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Négy nemzetiségi önkormányzat össze-
fogásával tartották meg december 17-én 
Vácon a már hagyományos  Nemzetisé-
gi Napot. A rendezvényen a szlovákok, 
a ruszinok, az ukránok és a görögök 
mutatkoztak be a közönségnek, akik 
egy közös képzőművészeti kiállítással 
valamint zenés programokkal szórakoz-
tatták a megjelenteket.

Az eseményen köszöntőt mondott 
Matkovich Ilona  polgármester, aki meg-
köszönte  a  városban   tevékenykedő 
nemzetiségieknek,     hogy    őrzik a hagy-
ományaikat és programjaikkal színesítik 
a város kulturális életét. A polgármester 
arról is beszélt, hogy a város két agregá-
torral támogatta Técsőt, Vác ukrán test-
vérvárosát, tavaszra pedig jótékonysági 
koncertet terveznek szervezni, hogy 
további segítséget nyújthassanak az ott 
élő magyaroknak. 

Az est folyamán bemutatkoztak a 
nemzetiségek elnökei dr. Alt Gyula 
(szlovák), Sikk Józsefné (ukrán), Ilykó 
Andrea (ruszin) és Sarantis Mantzou-
rakis (görög). Beszéltek munkájukról, 
terveikről, kultúrájukról.  

Négy náció 
mutatkozott be 
a Nemzetiségi 

Napon

Január 2-án, hétfőn reggel 9 órakor is-
mét kinyitott a Deákvári kisposta. Az 
újranyitásnál már kisebb sor alakult ki 
az épület előtt. A várakozók mind örö-
müket fejezték ki, hogy ismét van pos-
tája Deákvárnak és nem kell a városba 
utazniuk, ha csekküket, levelüket szeret-
nék feladni. 

A helyszínen Matkovich Ilona pol-
gármesternek, - aki a helyszínen volt -, 
sokan mondtak köszönetet a közbenjá-
rásért és azért, hogy az újranyitást hosz-
szas tárgyalások előzték meg, aminek a 
végén a lakosok érdekében a város át-
vállalta a működtetési költségek felét. 

„Ahogy ígértük, január 2-án kinyi-
tott a kisposta. A két ünnep között 
voltak egyeztetések, közben aláírtuk a 
szerződést 18 hónapra, változatlan fel-
tételekkel. Utána azonban szeretnénk 
korszerűbb feltételeket biztosítani. Eb-
ben a 18 hónapban csak a kiadás lesz 
az önkormányzaté, a bevételből nem 
részesülünk, ezért szeretnénk egy más-
fajta konstrukciót kialakítani” – mondta 
a városvezető.

Örömét fejezte ki az újranyitás miatt 
Tótváradi-Nagy Bence, a körzet képvi-
selője is.

„Deákvárnak már több mint 95 éve 
van önálló postahivatala, és ezért is volt 
nagyon fájó az, hogy bezárt ez a posta, 
és ezért is voltak felháborodva Deákvár 
lakosai. Ekkor mi egy aláírásgyűjtést 
kezdeményeztünk, amelyet több mint 

2200-an írtak alá néhány nap alatt, nyo-
matékosítva azt, hogy szüksége van De-
ákvár 15 ezer lakosának erre a kispostá-
ra” – mondta.

A Deákvári hivatal működésének 
fontosságára hívta fel a figyelmet Roz-
maring Sándor képviselő.

„Láthatóan igény is van erre a kispos-
tának a működésére, hisz már a nyitás-
kor sorban állás volt itt, de nem tudom 
elfelejteni azt a tényt sem, hogy ez az 
önkormányzatnak 42 millió forintjába 
kerül – hangsúlyozta. 

Mint korábban megírtuk, még októ-
ber végén jelentette be a Magyar Posta 
Zrt, hogy országszerte több száz postát 
zár be, köztük a Deákvári kispostát is 
Vácon. Az állami cég arra hivatkozott, 
hogy a megemelkedett rezsidíjak miatt 
kényszerül az átmeneti bezárásra, ám 
az önkormányzattal történt tárgyalást 
követően kiderült, hogy a bezárás nem 
csak ezért történt és nem is átmeneti 
lesz. 

Az újranyitásról szóló döntés decem-
ber elején egy rendkívüli ülést keretében 
történt meg. A határozat szerint a váci 
önkormányzat egy 18 hónapos szerző-
dés szerint – negyedévenkénti átutalás-
sal – járul hozzá ahhoz, hogy az állami 
cég ellássa kötelező feladatát, úgy, hogy 
a bevételekből a város nem részesül.  Az 
Összefogás frakció képviselőin kívül ezt 
egy kormánypárti képviselő támogatta.

Furucz Anita

Január 2-án újra kinyitott a 
deákvári kisposta



Váci Hírnök                                                                           5

Újabb fontos és sok embert érintő 
módosításokat fogadott el a váci kép-
viselő-testület az energia megtakarítás 
helyi szabályozásában. Ezentúl már 
nem csak a kormány által megszabott 
felhasználási limitet túllépő rászoru-
lók kaphatnak gáz- és áramdíj támo-
gatást.

A hónapokkal ezelőtt elfogadott 
– alapból 10 millió forintos – rezsitá-
mogatási csomag egyik eleme a rászo-
rulók (az egy főre eső nettó 100 ezer 
forint jövedelem alattiak) rezsiszám-
láihoz történő városi hozzájárulás. 
Ezt eddig azok kaphatták meg, akik 
igazolták, hogy a központilag megha-
tározott fogyasztási limitet túllépve, 
a megnövelt árat fizetik a gázért és a 
villamos áramért. (Az előbbihez havi 
6 ezer, az utóbbihoz havi 4 ezer fo-
rintos fizetési segítséget ad a város, de 
akár mindkettőt is lehetett igényelni.) 
A mostani rendeletmódosítás után 
azonban a rászorulók már a limit alatti 
(olcsóbb) gáz- és áramdíjuk esetén is 
kérelmezhetik az említett összegeket.

A támogatás igénylését a kérelem, 
igazolás, vagyonnyilatkozat és jövede-
lemigazolás kitöltésével az Igazgatási 
és Szociális Osztály Szociális irodáján 

leadva lehet megtenni.
A decemberi testületi ülésen a kép-

viselők az önkormányzati intézmé-
nyek takarékosság miatti működési 
korlátozásaiban is változtattak. Ezek 
szerint:

- a Tragor Ignác Múzeum 2023. ja-
nuár 1-től 2023. március 12-ig zárva 
tart, a Memento Mori kiállítás az eddi-
gi korlátozott nyitva tartással látogat-
ható, kivéve december 29-én és 30-án, 
amikor zárva lesz;

- a Katona Lajos Városi Könyvtár 
munkatársai 2023. január 1. és 2023. 
március 12. között a felnőtt olvasóte-
remben dolgoznak, a könyvek kiadása 
ablakos rendszerben történik;

- Vác Város Levéltára 2023. január 
1. és 2023. március 12. között heti 1 
nap nyitva tartással látja el feladatait;

- a művelődési központ és kiállító-
helyeinek zárva tartása az előzetes ter-
vekhez képest rövidebb ideig (2022. 
december 21-től 2023. január 31-ig) 
tart és ez alatt nem költöznek a cso-
portok és az együttesek a Curia és a 
főtéri „Kék ház” épületébe;

- amennyiben az illetékes államtit-
kárság vissza nem térítendő támoga-
tást ad a Vác Városi Uszoda és Strand 

közüzemi költségeire, a polgármester 
saját hatáskörben dönthet az intéz-
mény január 9-i ismételt kinyitásáról;

- Vác Város Sportcsarnoka 2022. 
december 20. és 2023. március 12. 
között zárva tart, azzal, hogy az NB 
I-es váci női felnőtt kézilabda együt-
tes a december 22-i bajnokiját, illetve 
a januárban és februárban esedékes 
Európa Liga mérkőzéseit a létesít-
ményben rendezheti, a Madách Imre 
Gimnázium pedig a szalagavatóját 
megtarthatja a létesítményben.

A képviselő-testület felhatalmazta 
továbbá a polgármestert, hogy ener-
giamegtakarítási intézkedések céljából 
szükség esetén rendelkezzen a 2023. 
március 12-ig tartó időszakban a költ-
ségvetési intézmények és gazdasági 
társaságok nyitásáról/zárásáról.

Más városokban sem fejezte be a mun-
kát a Fideszhez köthető kivitelező. Döb-
benetes információk birtokába jutott egy 
oknyomozó riporter, miután elkeseredett 
alvállalkozók beszámoltak arról, hogyan 
tette őket tönkre a több állami közbe-
szerzést nyert Octopus Invest Kft. Ezzel 
érthetővé válik az is, ami a váci Bauer ut-
cai bölcsőde építése kapcsán történt. 

Mivel a város előző vezetése 2017-től 
2019 végéig képtelen volt rá, 2020-ban 

Vác Város Önkormányzata már ered-
ményes közbeszerzési pályázatot írt ki 
a beruházásra. A legjobb ajánlatot tevő 
Octopus Invest Kft. 2021-ben elkezd-
te a deákvári bölcsőde kivitelezését. Az 
építkezés mégis megakadt, ugyanis a cég 
nem tudta folytatni a vállalt munkát – 
nem tartotta be a megkötött szerződést.

Most kiderült, hogy ugyanez a cég 
más, fideszes vezetésű városokban, il-
letve kormányzati ellenőrzés alatt álló 

Több váci kérhet 
támogatást a rezsijéhez

Végre kiderült, miért csúszik a 
Bauer utcai bölcsőde beruházása

intézményeknél sem tudta befejezni a 
munkát. 

Többen arról számoltak be, kezdet-
ben azzal biztatták őket, hogy a fővál-
lalkozónak biztos politikai háttere van, 
közvetlen kapcsolattal az Orbán család-
hoz. Több vállalkozás becsődölt, akadt 
olyan cégvezető, akinek az egészsége és 
a vagyona is ráment a pénzügyi vitára. 

A váci Fidesz a bölcsődeépítéssel 
kapcsolatban folyamatosan azt kérde-
zi a váci városvezetéstől, hogy miért 
nincs még kész a beruházás. Úgy tűnik, 
a választ nem a mostani városvezetéstől 
fogják megkapni – saját pártjuk vezetőit 
érdemes kérdezniük e korrupciógyanús 
ügyről. 

Az önkormányzat továbbra is min-
dent megtesz azért, hogy a bölcsőde 
elkészüljön, elhatárolódik a helyi kor-
mánypártok politikai hangulatkeltésétől. 
A munkálatok folytatására kiírt új közbe-
szerzés folyamatban van. 

A Váci Hírnök februárban beszámol 
az ügy váci fejleményeiről. 

Vicsek Ferenc, 
Eszes Ádám
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Vác város képviselő-testülete a rendkí-
vüli háborús helyzetre tekintettel nem-
rég tartott ülésen megszavazta, hogy 
mintegy 1,1 millió forint értékben két 
darab nagy teljesítményű aggregátort 

vásárol és adományoz kárpátaljai test-
vérvárosának, Técsőnek.

Fehér Zsolt és Tótváradi-Nagy Ben-
ce, önkormányzati képviselők az egyik 
hétvégén vitték el az aggregátorokat, 
valamint a Váci Család- és Gyermekjó-
léti Központ tartós élelmiszer adomá-
nyát. Hosszas ellenőrzés és dokumen-
tálás után, délutánra sikerült átjutni az 
ukrán határon, ahonnan még egy másfél 

órás út után érkezett meg a váci delegá-
ció testvérvárosunkba.

Az adományokat Mészáros Tibor, al-
polgármester fogadta, aki megköszönte 
a segítséget, valamint elmondta, hogy a 

folyamatos áramszünetek miatt az egyik 
aggregátort a helyi kórház, a másikat pe-
dig egy iskola fogja használni.

Az este folyamán az alpolgármester, 
valamint László Károly, református lel-
kipásztor látta vendégül a váci képvi-
selőket. Az éjszakába nyúló beszélgetés 
során szó esett a háborús helyzet aktu-
alitásairól, valamint a további segítség-
nyújtás lehetőségeiről.

Két aggregátorral segítette 
az önkormányzat az ukrajnai 

testvérvárosunkat, Técsőt

Vác Város Önkormányzatának Emberi 
Kapcsolatok Bizottsága december 5-i 
ülésén döntött három, a kulturális szfé-
rában tevékenykedők elismerésére ala-
pított kitüntetés odaítéléséről.

Az átruházott hatáskörben megho-
zott döntések alapján ebben az évben

- a „Vác Város Művelődéséért” díjat 
dr. Varga Katalin, a Váci Dunakanyar 
Színház ügyvezető igazgatója érdemelte 
ki;

- „Vác Város Művészeti díja” elis-
merésben a Váci Ifjúsági Fúvószenekar 
részesült;

- a „Vác Város Közművelődését Se-
gítő Munkáért” kitüntető címet pedig 
Janik Erika, a Madách Imre Művelődési 
Központ információs és jegypénztáros 
munkatársának ítélték oda.

Mindhárom díjat a januárban meg-
rendezendő Magyar Kultúra Napján ve-
hetik át a kitüntetettek.

Döntöttek az idei kulturális díjakról

Támogatott 
környezetvédelmi 

pályázatok
Hat pályázat érkezett be a képviselő-tes-
tület által legutóbb meghirdetett kör-
nyezetvédelmi pályázatra. Az egymillió 
forintos keret közel duplájára érkezett 
igény - mondta a decemberi ülésen Jess 
Kinga, a Környezetvédelmi Munkacso-
port vezetője. Kiemelte még: a rövid 
határidő ellenére sokan éltek a lehető-
séggel és nyújtottak be terveket. Ezért 
2023-ban mindenképpen megemelik e 
keretet, hogy még több pályázatot tud-
janak majd támogatni.

A tanácskozáson egyhangú szavazás-
sal a következő pályázatoknak ítéltek 
támogatást:

Akácfa u. 2. társasház komposztáló 
létesítésére – 125.000 forint;

Ódeákvárért Civil Egyesület közös-
ségi tér kialakítására – 275.000 forint;

Nutrifun Club (Sinka Miléna) kör-
nyezeti oktatás – 300.000 forint;

Magosfa Alapítvány Kicsik-Nagyik 
környezeti nevelésre – 300.000 forint.

A Horváth Mihály 
utcai lakosokkal 

egyeztettek
Még karácsony előtt a városházán 
tartott lakossági fórumot Kászonyi 
Károly, az 1-es számú választókörzet 
képviselője és Matkovich Ilona pol-
gármester a Horváth Mihály utcai la-
kosoknak. Az ott élők azzal keresték 
meg a városvezetést, hogy az utcában 
lévő sportpályát és parkolókat közö-
sen újítsák fel.

„Dr. Huszák Katalin állt az élére a 
lakossági megkereséseknek, lakossá-
gi elképzeléseknek, és ez alapvetően 
találkozik az önkormányzat elkép-
zeléseivel is. Most itt ezt szeretnénk 
részletesebben, bővebben átbeszélni, 
meghallgatni a Horváth Mihály utcai 
lakosokat, és egyeztetni, hogy az ön-
kormányzatnak milyen elképzelései, 
lehetőségei vannak arra, hogy terveik 
meg is valósuljanak” – mondta az ese-
mény előtt a körzet képviselője.

Kászonyi Károly korábban a pol-
gármesterrel egyeztetett már és abban 
mindketten egyetértettek, hogy sze-
retnének ott egy kulturált pihenőpar-
kot kialakítani padokkal, és emellett a 
parkolókat is rendeznék kőszórással.
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Elkészült a Sirály utcai óvoda bővítése, 
így 25 fővel bővülhet a létszám az intéz-
ményben. A helyszínen tartott sajtótájé-
koztatón Matkovich Ilona polgármester 
az elkészült fejlesztés fontosságát hang-
súlyozta.

„Örömmel állok itt a Sirály utcai óvo-
da új csoportszobájában, hiszen kará-
csonyra elkészült ez a beruházás is. Na-
gyon nagy munkát végzett a kivitelező itt 
és az Újhegyi úti óvodában is, ahol még 
vannak tennivalók, ugyanis ott a kony-
hával problémák adódtak, de januárban 
ott is befejeződik a felújítás” – mondta.

A két felújítás városi költségvetésből 
készül el, abból az összegből, amelyet az 
állam elvont adók formájában az önkor-
mányzatoktól, és egy részét adta vissza 
Vácnak.

A csoportszoba mellett egy új vizesb-
lokkal is gazdagodott az óvoda, valamint 
egy nyitott terasz is elkészült, és még a 
tető az szigetelésére is futotta.

Matkovich Ilona úgy látja, hogy a 
fejlesztés nagyon nagy és egy új értéke 
lesz Deákvárnak, és reményét fejezte ki, 
hogy a családok, a szülők és a gyerekek 
is nagyon fogják szeretni.

„Ezt a két óvodát közel 230 millió 
forintból újítottuk föl, de emellett eb-
ben az évben nagyon sokat fordítottunk 
óvoda és bölcsőde felújításra. Például a 
Baba utcai vizesblokkot is teljesen felújí-
tottuk. Több helyen PVC burkolatokat 
cseréltünk ki.”

A városvezető kiemelte: jövőre sem 
állnak meg, hasonlóképpen tervezik ha-

sonló nagyságrendben a folytatást. Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy nemrég Vác 
energetikai felújításra nyert mintegy 231 
millió forintot, amelyet két óvoda és az 
egyik idősotthon korszerűsítésére fordí-
tanak majd.

Terék Ágnes, a Deákvári Óvodák ve-
zetője egy álom megvalósításához ha-
sonlította a bővítést.

„Mi 2019-ben álmodtunk egy vilá-
got az akkori vezetéssel, és nagyon sok 
szeretettel. Mérföldköveket mozgattunk 
meg, és most itt állhatunk egy olyan cso-
portszobában, amely a XXI. század, sőt 
meghaladva talán már belépve a XXII. 
század elvárásainak felel meg. Mi ide egy 
iskola előkészítő csoportot tervezünk. 
Terveztünk és megírtunk hozzá egy 

Elkészült a Sirály utcai 
óvoda új csoportszobája

olyan programot, amely az óvoda-iskola 
átmenetet segíti, mely több, mint a nagy-
csoportos követelmény és kevesebb, 
mint az általános iskola első osztálya. 
Az együttműködésben a Radnóti Miklós 
Általános Iskolának a tanárait, igazgató-
ságát szólítottuk meg” – mondta.

Inotay Gergely alpolgármester a vá-
ros köszönetét tolmácsolta mind a szü-
lők, a gyerekek, a dolgozók, mind pedig 
a kivitelező felé.

„Köszönet az itt óvodában dolgozó 
kollégák felé, türelmükért. Köszönet a 
szülők felé, hogy hagyták, hogy a dol-
gok nyugalomban menjenek végig, és 
nem utolsó sorban a gyermekeknek az 
alkalmazkodóképességét és rugalmassá-
gát köszönöm.”
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Lámpatestek 
kerültek ki Vác 

több pontján
Az elmúlt napokban mintegy 3 millió 
forintból nagy teljesítményű, megúju-
ló energiaforrással működő lámpates-
tek került kihelyezésre Vácon. Deák-
váron a Béke téren három, az Arany 
János utcai lépcsősorhoz kettő és a 
Rádi úti tömbbelsőben is kettő nap-
elemes lámpát szereltek fel, így már 
nem kell botorkálniuk az arra gyalo-
gosan közlekedőknek.

„Nem ez az első fejlesztés idén a 
Béke téren. Tavasszal megújultak a ját-
szóeszközök, két kisméretű focikapu 
került a térre, valamint a nyár folya-
mán a kisgyermekes szülők kérésére 
napvitorla is került a játszóvár fölé” 
– hívta fel a figyelmet Tótváradi-Nagy 
Bence képviselő.

Városunk eredményesen pályázott az 
önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítésére kiírt felhívásra. Az 
értesítés szerint a TOP PLUSZ pályá-
zati rendszer finanszírozási keretéből 
a Diófa utcai és a Nyár utcai óvoda 
(képünkön), továbbá az Arany János 
utcai Idősek Otthona energetikai fej-
lesztésére összesen mintegy 231 millió 
forintos támogatást kap a város.

Az önkormányzat már korábban 
is több millió forintot fordított arra, 

hogy a gyermekintézményeket meg-
újítsa, karbantartsa. Ebben az évben 
több mint 57 millió forintot költött 
a város, többek között a az óvodai és 
bölcsődei kültéri játszóeszközök fel-
újítására, a lapos tetők szigetelésére, 
padlóburkolat cseréjére, vizesblokk 
felújítására.

A Sirály utcai óvoda bővítése a na-
pokban már elkészült, az Újhegyi úti 
óvoda fejlesztése pedig várhatóan ja-
nuárban fejeződik be.

Két óvoda és az idősek 
otthona energetikai 

fejlesztésére kerülhet sor

Málló falak, zárva maradó ablakok, cső-
törések. Százmillió forintot meghaladó 
tao-forrásból újíttatta fel Pető Tibor ko-
rábbi fideszes alpolgármester vezetésével 
a VVLSE a városi stadionban található 
klubépületet. A munka lezárultáig az egye-
sület a Fördős Attila volt polgármestert 
által vezetett képviselő-testülettől kizáróla-
gos használati jogot kapott a létesítményre.  

A kivitelezés lezárult, azonban a VVL-
SE-ben focizó gyerekek és szüleik folya-
matosan panaszkodtak az épületben levő 
körülményekre. A beruházást ugyanis a 
klub korábbi kormánypárti vezetése nem 
tudta úgy levezényelni, hogy ne legyenek 
hiányosságok - az öltözőépület állapota 
emiatt folyamatosan romlott.

A panaszok ellenőrzésére a képvise-
lő-testület tagjai bejárást tartottak az épü-
letben, melyre ezúttal sem ment el egyetlen 
kormánypárti képviselő sem. Így nem volt 
ott Pető Tibor sem, aki a beruházás idején 
a VVLSE-t vezette. A bejáráson egyönte-
tű volt a szakemberek és a képviselők vé-
leménye arról, hogy a látott problémák a 
felújítás nem megfelelő kivitelezése miatt 
vannak. A garanciális gondok közt volt 
áramkimaradás, csőtörés, falvizesedés, 
több nyílászáró pedig használhatatlan.

Mivel a projekt befejeződött, a tulaj-
donos önkormányzatnak kellett volna át-
vennie az épületet a VVLSE-től, amelynek 
éléről (az evezős szövetség és a városi Fi-
desz után) Pető Tibor időközben távozott. 

Csakhogy a műszaki átadás-átvétel lap-
zártánkig nem történhetett meg, ugyan-
is a stadiont üzemeltető önkormányzati 
cégnek, a Váci Sport Nonprofit Kft-nek a 
VVLSE többszöri kérésére sem adta át a 
kivitelezési munkákkal kapcsolatos műsza-
ki dokumentációt.

A decemberi testületi ülésen határozat-
ban szólították fel a VVLSE-t, hogy január 
10-ig nyilatkozzon a székházfelújítás állásá-
ról, továbbá a tulajdonos önkormányzat-
nak küldjék meg a teljes beruházási doku-
mentációt.

Nem ez az első botrányos pénzköltés, 
amely a váci Fideszhez köthető. Már bíró-
sági szakaszban van annak a 73 millió fo-
rintnak az ügye, amelyet Vác a VVLSE-nek 
adott egy futballakadémia létesítésére. A 
beruházás el sem kezdődött, majd a Pető 
vezette VVLSE nem tudott elszámolni a 
pénzzel, hiába próbált megoldást keresni a 
gyerekek érdekében a váci önkormányzat.

Eszes Ádám

Még az önrész nélküli beruházás sem 
sikerült a Pető Tibor vezette VVLSE-nek
Az önkormányzat nem tudja átvenni a klubszékházat
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Az Aranyszamár Bábszínház babáknak 
szóló előadását hozta Vácra az önkor-
mányzat. A kifejezetten 0 és 3 év közötti 
gyerekeknek szóló darabot mindhárom 
bölcsődében bemutatták.

A Baba utcai intézményben pénteken 
szerepelt a két tagú társulat. A helyszínen 

Baranyai Anita bábszínész arról beszélt, 
hogy a kifejezetten 0 és 3 év közötti gyer-
kőcöknek szóló szöveg nélküli ritmusra, 
hangokra, színekre épülő babaszínházi 
előadás első részében, mint nézők vehet-
nek részt a bölcsisek, míg a második fe-
lében bekapcsolódhatnak az előadásba.

„Montessori Mária alapelvei alapján 
próbáltuk meg felépíteni az előadásun-
kat. Itt igazából az alapszínek tanulása, 
párosítása, finommotorikai mozgások-
nak a gyakorlása, illetve a hangokra, 
hangi ritmusra való építkezésen van a 
hangsúly. A mi kis történetünknek van 
egy főhőse is, egy kukac, aminek a fej-
lődését végignézhetik a gyerkőcök, és 
aztán utána mindannyian kapnak belőle 
egy-egy kis kukac példányt, amivel tud-
nak játszani ők is” – mondta.

Az előadáson részt vett Matkovich 
Ilona polgármester is, akinek a jóvoltá-
ból került a bölcsődékbe a bábelőadás.

„Hallottam erről a társulatról néhány 
hónappal ezelőtt egy ismerősömtől, aki 
bölcsődét vezet. Ő hívta fel a figyelme-
met az ilyen típusú előadásokra. Szeret-
tem volna, ha a mi gyermekintézménye-
inkben is lenne hasonló program, mivel 
úgy tudom, hogy korábban ilyen jellegű 
kezdeményezés nem volt még” – mondta.

A bábelőadásnak nagy sikere volt a 
gyerekek körében, így várhatóan a jövő-
ben lesz folytatása is.

Különleges bábelőadást 
láthattak a váci bölcsődések

A hagyományokhoz híven idén is Mar-
ton Zsolt megyéspüspök biztosította a 
váci hajléktalanok karácsonyi vacsorá-
ját. A menü felszolgálása előtt, amely 
halászlé és túros csusza volt, az egyház-
megye kispapjai adtak betlehemi mű-
sort.

A mintegy 20 lakót Járja Andrea, a 
Váci Családi- és Gyermekjóléti Köz-
pont vezetője köszöntötte és karácsony 
alkalmából minden jót kívánt nekik az 
ünnepekre.

Az új hajléktalanszállóról és a bent-
lakók lehetőségeiről beszélt Matkovich 
Ilona polgármester. Kiemelte: az ön-

kormányzat felkarolta a fedél nélkü-
lieket, hiszen munkához és lakáshoz 
juttatja azokat, akik tesznek érte. Kér-
te, hogy minél többen csatlakozzanak 
a kezdeményezéshez, ehhez minden 
lehetőséget biztosít a város. Felhívta a 
figyelmet arra is, hogy jövő év elején át-
költözhet a szálló az új épületbe, amely 
komfortosabb körülményeket biztosít 
majd lakóinak (képünkön).

A Váci Egyházmegye gyakorló 
kispapjai műsorukkal a megváltó, Jézus 
Krisztus születésére hívták fel a figyel-
met. Az előadás végén a lakókkal közö-
sen énekelték el a Mennyből az angyalt!

Karácsonyi vacsora volt a 
hajléktalanszállón

FIGYELEM: 
ezekben az időpontban 

szállítják el a 
kidobott fenyőket

A Duna-Tisza Közi Hulladék-
gazdálkodási Kft. kiadott tá-
jékoztatása szerint a kidobott 
fenyőfákat január 6-tól 10-ig és 
január 30-tól február 3-ig szállít-
ják el.

A társasházi 
kéményseprés 

ütemezése
A Belügyminisztérium Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazda-
sági Ellátó Központ Kéményseprő-ipari 
Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi 
Szervezete értesítette önkormányzatun-
kat a 2023-as kéményseprő-ipari társas-
házi sormunka ütemezéséről.

A Pest megyére települési bontásban 
elkészített sormunkaterv szerint váro-
sunkban a kéményseprő-ipari munkákat 
a társasházak tekintetében az év első 
felében (január 1. és június 30. között) 
fogják a szakemberek elvégezni.

További információk a kemenysep-
res.katasztrofavedelem.hu weboldalon.
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Megérkezett Vácra a Meki
Átadták városunk új gyorskiszolgáló ét-
termét, a Diadal téri McDonald’s-t amely 
minden nap reggel héttől éjfélig tart nyit-
va, de az autós megrendelés (drive) folya-
matosan a vendégek rendelkezésére áll.

A megnyitó délelőttjén a váci városve-
zetők is ellátogattak a több mint félszáz 
munkatárssal működő étterembe. Itt már 
a céghálózat új koncepciója alapján, a mo-
dern technológián alapuló digitális rend-

szer várja a vendégeket.
A sajtó képviselőinek Égi Zsolt, a Mc-

Donald’s magyarországi ügyvezető igaz-
gatója elmondta, hogy az utóbbi évek 
intenzív fejlesztési programja során az or-
szágos hálózat 111. mekis étterme a kör-
nyezetbe illeszkedő külső kialakítással és 
a digitalizáció mellett a személyes kapcso-
latra épülő belső szerkezettel, kiszolgáló 
rendszerrel valósult meg. A hagyományos 

választék mellett a váciban is megtalálják a 
vendégek a McCafé egységet, ahol széles 
választékú kávékínálat mellett süteménye-
ket is fogyaszthatnak. Az étterem a főállá-
sú kollégák mellett diákoknak is rugalmas 
munkabeosztással biztosít munkalehető-
séget a tanulás melletti és a tanítási szüne-
tek időszakában egyaránt.

A cég és az önkormányzat két éve vet-
te fel egymással a kapcsolatot. Ekkor egy 
pályázat nyerteseként kapott lehetőséget 
a McDonald’s arra, hogy a Diadal téren 
kialakítsa váci éttermét. Az együttműkö-
dés során tett vállalások között van pél-
dául, hogy egy helyi alapítványt egymillió 
forinttal támogatnak.

A megnyitó apropóján Matkovich Ilo-
na kiemelte: például a fiatalok számára 
is örömteli lehet egy ilyen új, modern és 
ízlésesen kialakított közösségi tér kialakí-
tása. De segíti majd az étterem a turizmus 
fejlődését is. A polgármester megemlí-
tette, hogy az új, munkahelyeket teremtő 
gazdasági szereplő belépése az önkor-
mányzat által igényelt kérések teljesítésé-
vel történt. A területen a tervek szerint 
kialakítanak ismét egy extrém sportpályát, 
a korábban a téren lévő bitumenes helyett 
pedig a Lehotka parkban már épül egy 
műanyag borítású streetball pálya.

Környezettudatos kertészkedés 
a Pannónia Házban

Komposztálót kapott a Pannónia Ház 
a Bagolybükk egyesülettől. A Madách 
Imre Művelődési Központ fenntartásá-
ban működő, a Sajdik Gyűjteménynek 
is otthont adó főtéri épület belső udvara 
tavasztól őszig számos rendezvénynek 
ad otthont, és évente többezer látoga-
tót fogad. A kert állandó látványossága 
Vertel Andrea keramikus Tündérkert-
je, Hincz Gyula szobrai, Gádor István 
kerámiaképei. A barokk épület hangu-
latos belső kertjében rendszeres a kerti 
munka: fűnyírás, gazolás, metszés, stb., 
a rendszeresen keletkező zöldhulladék 
tárolása és elszállítása azonban nem 

volt megoldott. A Sajdik Gyűjtemény 
munkatársai a környezettudatosságot 
népszerűsítő Bagolybükk Környezet- és 
Természetvédelmi Egyesületet keresték 
meg azzal a kéréssel, hogy segítenének-e 
egy komposztáló beszerzésében. A civil 
szervezet városszerte mintegy 16 kom-
posztálót adományozott már az elmúlt 
év során iskoláknak, intézményeknek, de 
több közterületi ládát is kihelyeztek. 

A Bagolybükk önkéntesei végül 
Csehországból tudták beszerezni a Pest 
Megyei Kormányhivatal Örökségvédel-
mi Osztálya által jóváhagyott, a barokk 
épülethez illeszkedő, fenyőből  készült 

zöldtrágya tároló ládát, melynek meg-
vásárláshoz a Nemzeti Együttműködési 
Alap pályázatán keresztül kaptak támo-
gatást. 

A komposztálót a civil szervezet tag-
jai, Szalóki Margit és Becsó János sze-
relték össze a helyszínen - sötétben és 
szakadó esőben -, az intézmény dolgozói 
pedig tavasztól veszik majd használatba. 

Boldog Gabriella, a Bagolybükk egye-
sület koordinátora az átadás alkalmával 
elmondta: az ajándékozással egy újabb 
helyszínen sikerült elébe menni egy, a 
lakossági hulladék mennyiségének csök-
kentését célzó uniós szabályozásnak, az 
Európai Parlament által elfogadott új 
tervezet alapján ugyanis 2024-től a bioló-
giailag lebomló háztartási hulladékokat is 
kötelező lesz mindenhol külön gyűjteni.

Michalik Judit 
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Vác Város Önkormányzatának megbízá-
sából évek óta a Váci Városfejlesztő Kft. 
látja el alvállalkozót is bevonva a város hó- 
és síkosságmentesítési feladatait. A feladat 
megfelelő színvonalú ellátása és a gyors re-
agálás érdekében a kritikus időszakban ké-
szenléti és ügyeleti szolgálatot tartunk fenn. 
Az élet- és balesetbiztonság megőrzése 
mindannyiunknak az elsődleges szempont, 
ezért fontosnak tartjuk a lakosságot tájé-
koztatni a megtett előkészületekről – írja a 
Váci Városfejlesztő Kft. közleményében.

Az önkormányzat tulajdonában és ke-
zelésében lévő területeken, a gépjármű-
vek és gyalogosok által használt utakon, 
tereken, lépcsőkön, szabadon vezetett 
járdákon, kerékpárutakon, parkolókban és 
buszmegállókban kell elvégezni a hóelta-
karítást, síkosságmentesítést.

A fagyos, hófútta napokon a kft. mun-
katársai dolgoznak a munkagépekkel ne-
hezebben járható belvárosi területeken, 
így a Széchenyi utcai járdákon, a Március 
15. téren, a Görgey utcában, az Eszterhá-
zy utcában, a Szilassy utcai P+R parkoló 
járdáinak megtisztításán. Alvállalkozó be-
vonásával gondoskodnak mindenekelőtt a 
kórház, a mentők, a nagy forgalmú utak, 

buszjáratok útvonalának valamint a Kül-
ső-Gombási út, illetve Sejce síkosságmen-
tesítéséről.

A korábbi évekhez hasonlóan már be-
szerezték a várhatóan szükséges sószóró 
anyagot, felkészítették gépi eszközeiket. A 
lépcsőknél, meredek szakaszokon a köz-
lekedés biztonságának javítása érdekében 
sótároló edények kerültek kihelyezésre. 
Napi kapcsolatban állnak az alvállalko-
zókkal és folyamatosan figyelik az időjárás 
alakulását.

A társaság, az önkormányzat által biz-
tosított forrásokból éves szinten több 
mint 75 millió forintot tervezett be a fel-
adat ellátására, melynek szakszerű és mi-
nél hatékonyabb felhasználása a jelenlegi 
gazdasági körülmények között különösen 
fontos. A tél súlyosbodásával egyre több 
utcát, közterületet kell bevonni a hó- és 
síkosságmentesítésbe, a feladatnak a ren-
delkezésükre álló pénzügyi keretek között 
igyekeznek minél hatékonyabban megfe-
lelni. Ezúton is kérik a lakosságot, hogy 
a biztonságos közlekedés érdekében gon-
doskodjanak az ingatlanuk előtti járdasza-
kasz hó- és síkosságmentesítéséről, mely 
kiegészíti a Váci Városfejlesztő Kft. által 

kritikus időjárás esetén rövid idő alatt el-
végzendő munkát.

Szóróanyag tároló edények 
helye Vác területén: 

Argenti Döme tér rendelőintézet bejára-
ta, Csányi krt. 63. sz. művelődési központ 
északi oldal, Cserje u. - Bimbó u. lépcső 
felső része, Cserje u. - Meredek u. lépcső 
felső része, Cserje u. - Páfrány u. lépcső 
felső része, Cserje u. - Zeke u. lépcső felső 
része, Földváry tér - Nagymező u. lépcső 
lejárat mellé, fent, Földváry tér 15. sz. gya-
logos átkelőhely lépcső alja, Hanusz u. - 
Tátika u. (lépcső) felső része, József  A. sé-
tány - Galamb köz alsó része, Katona L. u. 
- Fürdő lépcső felső része, Konstantin tér 
székesegyház oldallépcső mellé - déli oldal, 
Kosdi út gyalogos aluljáró Deákvári fasor 
felőli oldal, Naszály út - Űrhajós u. lépcső 
alsó része, Naszály út 1. sz. nyilvános WC 
sarok, Petróczy u. - Konstantin tér sarok, 
Szent István tér - 2 j. fkl. út felőli oldal, 
Tabán u. - Dombay u. lépcső felső része, 
Tabán u. - Fényes A. u. lépcső felső része, 
Tabán u. - Halász köz lépcső felső része, 
Tabán u. - Mátyás király lépcső felső ré-
sze, Tabán u. - Mézeskalács u. lépcső felső 
része, Végh D. u. lépcső felső része, Pajzs 
utca-Alsó Törökhegy út kereszteződés, 
Bácska utca-Kanyar utca kereszteződés, 
Papvölgy utca - Szőlővessző utca kereszte-
ződés, Kútvölgyi dűlő - Kisgombási dűlő 
kereszteződése, Csillag utca, Sas és Fürj 
utca kereszteződése.

Felkészülten várja a téli 
fagyokat a városfejlesztő

Idén rendhagyó módon a Pannónia Ház-
ban nyílt meg a Téli Tárlat, melyre 36 helyi 
és környékbeli művész mintegy 67 alkotás-
sal pályázott.

A kiállítás résztvevőit Inotay Ger-
gely alpolgármester köszöntötte, aki 
arról beszélt, hogy bár a helyszín 
rendhagyó, a tárlat azonban már ha-

gyományos, hiszen több évtizede 
szervezi meg a Madách Imre Művelő-
dési Központ.

Varga-Almár László Munkácsy díjas 
festőművész, a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesülete Képzőművészeti 
Tagozatának elnöke megnyitójában arról 
beszélt, hogy a tárlatra beérkezett pályamű-

vek közül mind művészi és színvonalas.
„Változatos a technikai megjelenítés 

is, hiszen a festmény és táblaképek mel-
lett igen gazdag a fotográfiai anyag, szá-
mítógépes grafika és a vegyes anyagok 
használata” – mondta.

Az idei kiállításra beérkezett műve-
ket Varga-Almár László, Molnár László 
József  Munkácsy díjas grafikusművész, 
Németh Árpád festőművész, valamint a 
kiállítás rendezője, Koltai-Dietrich Gá-
bor festőművész, művelődésszervező 
zsűrizték.

A kiállítás a Pannónia Ház nyitva tar-
tási idejében tekinthető meg.

Téli Tárlat: 36 művész 67 
alkotással pályázott



12                                                                                                                                           Váci Hírnök

Ebben az esztendőben is több olyan spor-
toló teljesítményét díjazta a hagyományos 
Sportkarácsonyon Pest Megye Közgyűlé-
se, aki váci egyesületekben ért el kiemel-
kedő teljesítményt és Vác Város Önkor-
mányzat felterjesztése után érdemelte ki a 
díjat.

A speciális sportágak kategóriájában az 
Év Legjobb Pest Megyei sportolója II. díj-
ban részesült Budavári Attila para asztalite-
niszező, a Váci Reménység Sportegyesület 
versenyzője.

Középiskolás korosztályban az Év Leg-
eredményesebb Pest Megyei Iskolája I. díj 
elismerésben részesült a váci Boronkay 
György Műszaki Technikum és Gimná-

zium. Pest Megyei Diáksport Szövetség 
aranyérmét nyerte el Fábián Gábor igaz-
gató.

Az általános iskolás korosztályban az 
Év Legjobb Pest Megyei Diáksportolója 
III. díjat kapott Briglovics Emese úszó, a 
Váci Vízmű SE versenyzője, a Váci Juhász 
Gyula Általános Iskola tanulója, II. díjat 
vehetett át Balogh Antónia triatlonista, a 
Vágta Multisport Club versenyzője, a Váci 
Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulója.

Utánpótlás korosztályban az Év Leg-
jobb Pest Megyei Csapata elismerést az a 
női kenu négyes kapta, melynek tagja volt 
Szemán Linett, a Váci Karakán Kajak-Ke-
nus SE versenyzője.

Németh 
András kapta 
a Pest Megyei 

Sport Díjat
Vác Város Önkormányzat javasla-
tára Pest Megye Közgyűlése az idei 
„Pest Megyei Sport Díjat” a kézilab-
dázásban elért kimagasló eredményei 
elismeréséül – mellyel nemzedékek 
számára mutatott példát a sport iránti 
szeretet erejéből – Németh András-
nak, a Váci Női Kézilabda SE szakmai 
igazgatójának adományozta.

A megye hivatalos weboldalán 
megjelent indoklás szerint „Németh 
András többszörös magyar és oszt-
rák bajnok kézilabda-mesteredző. A 
magyar női válogatottat három világ-
bajnokságon és két Európa-bajnoksá-
gon irányította, 2005-ben világbajnoki 
bronzérmet nyert. A Váci női kézilab-
dacsapatát a 2009–2010-es bajnokság-
ban bronzéremig vezette, ami a csapat 
történetének legnagyobb sikere volt. 
A váci klubnál szakmai igazgatóként 
is dolgozik, emellett a mai napig je-
lentős oktató-képző tevékenységet 
folytat az utánpótlásban. Munkájának 
köszönhetően több száz Pest megyei 
fiatal választotta a kézilabdát sportjá-
nak.”

Vác Város Önkormányzata gratulál 
a kitüntetéshez, további munkájához 
jó egészséget és sikereket kíván az el-
múlt évben a „Vác Város Sportjáért” 
díjjal elismert kiváló sportembernek.

December végén jelentette be a Vác Vá-
rosi Labdarúgó Sport Egyesület honlap-
ján, hogy az utolsó őszi, Gödöllő elleni 
bajnoki mérkőzésen megbízott edző-
ként tevékenykedő Kovács Péter lesz 
tavasszal a felnőtt csapat vezetőedzője, 
akinek munkáját asszisztens-edzőként 

Burzi Attila segíti. A két szakember 
emellett tovább folytatja munkáját az 
utánpótlásban is. 

A Pest megyei I. osztályú bajnokság 
február 18-án folytatódik a 16. fordu-
lóval. (Fotó: www.vac-vlse.hu/Daru 
Andrea)

Váci sportolók díjazása a 
megyei Sportkarácsonyon

Kovács Péter irányítja a Vác 
VLSE  felnőtt  csapatát tavasztól
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Mindenekelőtt a névről és a titulus magyará-
zatáról. Silberstein Józsua – zsidó nevén Jesaja – 
Zentán született, a helyi zsidóság történetét 
kutató Pejin Attila adatai alapján 1857. szep-
tember 17-én. Silberstein Lőb Dávid rabbi és 
Mittelman Száli fia az anyakönyvben Sayer 
formában szerepel, a Dávid név viszont – 
melyen több váci kiadvány is említi a csoda-
rabbit – őt soha nem illette.

Csodarabbinak a rendkívüli képességű 
vallási tanítót nevezték, aki bölcsességével a 
legsúlyosabb kérdésekben is dönteni tudott, 
aki imával, mágiával a veszedelmet elhárítot-
ta. Silberstein Józsuát valójában csak az utó-
kor titulálta csodarabbinak, kortársai a gaon 
titulussal tisztelték. A gaon szó jelentése 
nagyméltóságú, és eredetileg a babiloni zsidó 
főiskolák vezetőinek hivatalos címe volt, az 
elismert vezetőé, aki a szétszórtságban élő 
zsidók ügyeiben meghozta a döntéseket. A 
megnevezést később alkalmazták a talmud 
– a zsidóság jogi és vallási alapvetése – ki-
váló ismerőire, egy-egy nemzedék szellemi 
vezérére. 

A Silberstein család 1859-ben vándo-
rolt ki Palesztinába, Jeruzsálemben éltek 
1867-ig. Hazatérve az apa Tőketerebesen 
(ma Trebišov, Szlovákia) szolgált rabbiként, 
onnan került Vácra 1876-ban. A terebesiek 
fiát akarták utódjául, úgy tudni a birtokos 
Andrássy Gyula gróf  személyesen is felkér-
te. Józsua a tóra alapjait apjától ismerte meg, 
és a Szentföldön, majd több nagyhírű hazai 
felsőoktatási intézményben, jesivában (Mun-
kács, Beregszász, Ungvár) mélyítette el tu-
dását. Már 20 évesen rabbi diplomát kapott, 
ám nem akarta, hogy a tóra-tudás megélhe-
tési eszköz legyen számára, „kapa, amellyel 
ásnak” – ahogyan a zsidó hagyomány fogal-
maz erről. Rövidáru-kereskedőként kereste 
kenyerét, és családjával Vácra telepedve is 
ezzel foglalkozott. Üzletében több volt a tu-

dós, mint a vevő, a tanulására fordított több 
energiát, a megélhetés előteremtésére csak a 
legszükségesebbet. Idővel egyre több fela-
datot kapott az apja vezette váci jesivában, 
tudós híre széles körben elterjedt. Az apa 
1884-ben meghalt, s Józsua ekkor már nem 
tért ki az utódlás elől.  

A váci ortodoxok 1882-ben építettek zsi-
nagógát maguknak, kiegészítve azt a vallási 
és közösségi élet intézményeivel. (Az épü-
letegyüttest 1963-ban bontották el, helyére épült a 
tízemeletes ház a buszpályaudvar mellett.) Ott élt, 
tanult, tanított, írt és bíráskodott Silberstein 
Józsua főrabbi évtizedekig. Szerény, vissza-
húzódó ember volt, erős hatással híveire. 
A bajban hozzáfordulókat megerősítette, a 
perlekedőket ítéleteivel megnyugtatta. Tanít-
ványai közé alig lehetett bejutni, jöttek miat-
ta Máramarosból, Galíciából, Amerikából is. 
Írt több tucat könyvet, a Vácon indult tal-
mudi folyóirat (Tel Talpijot) szinte minden 
száma hozott tőle írásokat. Rabbik zarán-
dokoltak hozzá tanácsát kérve, napi 60-80 
levele érkezett. A Prágai Magyar Hírlap írta 
meg, hogy az angol királyi udvar 1929-ben 
V. György király – Palesztina protektora – 
felgyógyulásáért kérte imáit. A lap szerint ő 
„Jeruzsálemben úgy él a köztudatban, mint 
Európa legnagyobb, legnemesebben gon-
dolkozó rabbija”. Bár nem óhajtotta, de a 
közéleti szereplést sem kerülhette el. A köz-
ponti rabbibizottság elnökévé választották, 
és tevékenykedett az Agudát Jiszráel (Izráel 
Szövetsége) nemzetközi szervezet magyar 
ágazatában is.

Háromszor nősült, első és második fele-
sége fiatalon meghalt, gyermekei a második 
házasságból születtek. Két fiából lett rabbi, 
kettő polgári foglalkozást űzött, két leányát 
is említik források. Harmadszor az özvegy 
Klein Chárnát vette el, aki élete végéig maradt 
vele, s akit Auschwitzban pusztítottak el. 

Erre a sorsra jutott Dávid nevű fia, rabbiként 
utódja is.

Silberstein Józsua utolsó éveiben testében 
gyengülve, de szellemiekben épen dolgozott. 
Állapotának romlását követte a zsidó sajtó, 
1930. július 21-én bekövetkezett halálának 
híre az ortodox lap címoldalára került. 

Temetése nagy szertartás keretében zaj-
lott, a zsidó hagyományok szerinti rövid 
határidő ellenére körülbelül háromezren ér-
keztek. Legidősebb fia, Áron beledi főrabbi 
gyászbeszédében a nemzedék Mózesének 
nevezte, kinek szava mindig döntő és irá-
nyító érvényű volt. A sírkőavatásra egy év-
vel később került sor, a sír fölé áhítatossági 
házikót, ohelt is emeltek. Benne a szokásnak 
megfelelően kövek, mécsesek és kívánság cé-
dulák ölelik körül a sírt. Az ohel szinte válto-
zatlanul fennmaradt az Ambró utcai ortodox 
temetőben, napjainkban is érkeznek tisztelők 
hozzá a világ számos pontjáról. Restaurálása-
kor helyet kaptak benne a temető elbontott 
ravatalozójából kimentett emlékkövek. 

Silberstein Józsua haláláról megemlékez-
ve a Prágai Magyar Hírlap így írt: „a magyar 
zsidóságnak egyik legkiválóbb szellemi vezetője volt, 
igazi példaképe annak a magyar zsidónak, aki a 
vallás ősi tradícióit gyönyörűséges összhangba tudta 
hozni a magyarság szeretetével és a magyar nemzeti 
érzéssel.” Emlékéből fakadjon áldás.  

Irodalom: Pejin Attila: Egy zentai, de rabbiként 
váci: Silberstein Jesájá, Kormos Szilvia: A váci zsidó 
temetők.

Zomborka Márta

Volt egyszer egy váci…
Csodarabbi, Silberstein Józsua 

Az ortodox zsinagóga, rabbilakás és iskola

A váci gaon

Silberstein Józsua sírja a váci 
temetőben
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Gyógyszertári ügyelet

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

FOGORVOSI ÜGYELET
A váci és Vác körzeti hétvégi 

fogászati ügyeletek megszűntek! 
Legközelebbi ingyenes ügyelet:

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

Tel.: 06-1-317-6600

KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET
(felnőtt és gyermek)

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

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

Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig 
Pénteken 16 órától  hétfő reggel 7 óráig 
Munkaszüneti  napokon  24  órában
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Furucz Anita  l MUNKATÁRSAK: Eszes Ádám, Kereszturi Gyula, 
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KESZTŐSÉG: Váci Városimázs Kft. 2600 Vác, Kossuth u. 21. Tel.: 

+36-30/583-6767, E-mail: vacihirnok@estv.hu  l NYOMDAI ELŐ-
KÉSZÍTÉS: PROXA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft  l NYOMDAI 
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A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett cikkeket és 
leveleket rövidített és szerkesztett formában közölje. 

A hirdetmények tartalmáért a szerkesztőség semmilyen felelősséget nem vállal.

Vácott született váci lakosok: 
Soltész Gergely és Trieb Dorottya gyermeke: Lilla, Kramár 
Krisztián és Kerényi Krisztina gyermeke: Maximilián, Varga 
Zoltán és Tóth Judit gyermeke: Boldizsár, Fehér László és 
Kiszelák Adrienn Edina gyermeke: Mira Lilien, Nagy Zol-
tán Csaba és Palócz Adrienn gyermeke: Milán, Szabó Gyu-
la és Szabó Andrea gyermeke: Dorka, Regele István és Tiba 
Luca Katalin gyermeke: Hunor, Orsik Attila Péter és Boros 
Klaudia gyermeke: Attila Lehel, Budai István és Varró Betti-
na gyermeke: Debóra Zoé, Ábrányi Endre és Borsi Mónika 
Tünde gyermeke: Albert Jákob, Lukács Jenő és Czipó Kitti 
gyermeke: Dominik, Nagy Mátyás és Lelkes Henriett Ilona 
gyermeke: Róza.

Házasságot kötött váciak: 
Varga István és Magyari Julianna, Molnár Zsombor és Rózsa 
Hajnalka, Kiss Dominik és Néma Patrícia, Nagy Kristóf  Dá-
niel és Kertész Janka, Német Roland Gyula és Lakatos Ka-
talin.

Elhunyt váciak: 
Az elmúlt hetekben 31 váci személy hunyt el városunkban. 
A kegyeleti jogok figyelembevételével 2021 márciusától csak 
azoknak az elhunytaknak az adatait közöljük, akiknél az el-
hunyt hozzátartozója nyilatkozatával hozzájárult a nyilvános-
ságra hozatalhoz. A többi elhunyt esetében összesített statisz-
tikai adat közlése lehetséges csak.

Hirdessen a 13 ezer példányban, 
ingyenesen megjelnő Váci Hírnökben!

Hirdetési áraink: 
1/1 oldal - 100.000 Forint + ÁFA
1/2 oldal - 50.000 Forint + ÁFA
1/4 oldal - 25.000 Forint + ÁFA
1/8 oldal - 12.500 Forint + ÁFA

Hirdetésfelvétel: Váci Városimázs Kft. Vác, Kossuth 
utca 21. Tel.: 06-30/583-6767, e-mail: estv@estv.hu



Váci Hírnök                                                                           15

ÍGY VÁRTUK A KARÁCSONYT



JANUÁRI MŰSORAINK 
JANUÁR 8. VASÁRNAP
15:00 ÓRA ÉS 18:00 ÓRA

XXIV. ÚJÉVI KONCERT 2023
Vérpezsdítő összeállítás J.Strauss műveiből, valamint népszerű operett és musical részletekből. Közreműködnek: 

Zhang Yu Carolyn, Boncsér Gergely, Simon Boglárka,  Csengeri Attila és Bozsó József. 
Előadja a Dunakeszi Szimfonikus Zenekar, karmester: Farkas Pál. 

A belépőjegy ára: 3000.-Ft

JANUÁR 14. SZOMBAT 19:00
LILIOMFI – ZENÉS VÍGJÁTÉK

Szigligeti Ede örökérvényű vígjátékában Szilvai professzor rég nem látott gyámleányát, Mariskát szeretné édesfi-
ához, Gyulához adni, hogy a két vagyont egyesítse. Gyula, apja akarata ellenére elszökik az orvosi egyetemről, 
hogy színész lehessen, méghozzá nem is akármilyen, hanem a nagyszerű, szerelmes színész, a kaliber: Liliomfi. 
Liliomfi beleszeret a szomszédban lakó Mariskába, és viszont, igen, ez az a Mariska, de az atyai tervet csúnyán 

félreértik, bonyodalom bonyodalom hátán, és a szerelmesek nem lehetnek egymáséi.
Belépőjegy ára: 4.000.-

JANUÁR 20. PÉNTEK 
19:00 GÁLAEST A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL

Műsoron: Dvorak: Új világ szimfónia
Előadja: a Vác Civitas Szimfonikus Zenekar, vezényel: Sándor Bence karmester. Az est folyamán kerülnek átadás-
ra „Vác Város Művészeti Díja”, „Vác Város Művelődéséért” és a „Vác Város Közművelődését Segítő Munkáért” 

kitüntető címek.
A belépés díjtalan.

JANUÁR 22. VASÁRNAP 15:00 ÓRA
„AZ EMBEREK SZERETETTEL ÖLIK EGYMÁST” 

 Márai Sándor nőkről és férfiakról – Hirtling István felolvasóestje. Közreműködik Szabó Dániel cimba-
lomművész. Estünk során felvillantjuk a szerelmes és szenvedélyes Márai arcát és bepillantást adunk az egymásért 

és egymástól szenvedő kapcsolatokba is, nem feledve az író intését a megismerhetőség kapcsán: 
Ahol ember van, ott titok van.

Belépőjegy ára: 3.500.-Ft

JANUÁR 29. VASÁRNAP 17:00 ÓRA
A SZÍV HÍDJAI 1965. 

Egy amerikai kisváros. Egy véletlen találkozás, amelyből megrendítő szerelem lesz. Sorsuk talán mindig egymás 
felé tartott – még ha nem is tudtak róla. Négy napjuk van rá, hogy gyökeresen megváltoztassák egymás életét. 

Lehetséges ez? Játsszák: Udvaros Dorottya, László Zsolt, Járó Zsuzsa és Chován Gábor. Rendezte: Novák Eszter. 
Az Orlai Produkció előadása

Jegyár: 4.300.-
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