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A szakbizottságok 
júniusi döntéseiről

A június 22-én megtartott éves munka-
terv szerinti testületi ülés előtti héten az 
önkormányzat szakbizottságai tanács-
koztak. Az alábbiakban a saját hatáskör-
ben hozott legfontosabb döntéseikről 
adunk tájékoztatást.

Emberi Kapcsolatok Bizottsága
A hét első napján ülésező grémium zárt 
ülésen átruházott hatáskörben döntött 
a „Vác Város Közszolgálatáért” kitün-
tető címről. Eszerint az elismerést idén 
dr. Grmela Judit aljegyző érdemelte ki. 
A bizottság elfogadta az Egészségügyi 
Primer prevenciós pályázatok, illetve az 
Egészségügyi Alapellátási Pályázat tar-
talmát. (E két kiírás a vac.hu weboldal 
Pályázatok rovatában megtalálható.) Jó-
váhagyták a városi óvodák és bölcsődék 
nyári leállásának ütemtervét, mely a vac.
hu június 16-i hírében található.

Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság 
Másnap a Váci Városfejlesztő Kft. és a 
céggel egységes szabályrendszer alap-
ján működő gazdasági társaságok április 
hónapban végzett munkájáról szóló be-
számolók elfogadása után a bizottság jó-
váhagyta a városi uszoda és strand, a vá-
rosi sportcsarnok, illetve a városi stadion 
igénybevételére érvényes díjtáblázatok 
módosítását. Az első esetében jelentős 
árkedvezményeket vehetnek igénybe a 
váci látogatók. A stadiont a későbbiek-
ben már nem használhatják ingyen az 
NB III-as focisták, illetve újabb utánpót-
lásnevelő egyesület kaphat bérlési lehe-
tőséget a létesítményben. Egyetértettek 
azzal is, hogy a Váci Sport Nonprofit 
Kft. támogatási hozzájárulást adjon a 
Váci Vízmű SE részére egy, a létesít-
ményben lebonyolítandó versenyhez.

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Zárásként e szakgrémium tagjai ülésez-
tek. A közel három és félórás tanács-
kozáson ezúttal is több, mint félszáz 
napirendi témát tárgyaltak meg. A saját 
hatáskörben meghozott döntések dön-
tő részét most is ingatlanügyek tették ki. 
Több helyszínre vonatkozóan értettek 
egyet azzal, hogy ezekre kerékpártá-
rolók, hulladékgyűjtő edények, kutya-
ürülék gyűjtők kerüljenek kihelyezésre. 
Döntésük alapján emléktáblát helyeztek 
el Ujvári István egykori tanár házán. 
Változik a forgalmi rend a mélygarázs 
feletti térfelszínen. Döntés született ar-
ról is, hogy július 30-ig folyamatosan 
megszüntetik a még meglévő közterü-
leti szelektív hulladékgyűjtő szigeteket. 

A három évtizedre visszatekintő váci ön-
kormányzatiság történetében még nem 
fordult elő, hogy a képviselő-testületi ta-
nácskozás rendjéért felelős polgármes-
ter utasításait nem vette figyelembe egy 
jelenlévő személy. Bár – hasonlóan a 
magyar Országgyűlés működéséhez – a 
teremben lévő sajtómunkatársak csak a 
számukra kijelölt helyen tartózkodhat-
nak, a júniusi ülésen a Vác Online szer-
kesztője rendeleten felülinek gondolva 
magát, nem volt hajlandó erre. 

A váci képviselő-testület június 22-én 
megtartott ülésének elején mutatkozott be a 
képviselőknek az idén közösen megválasz-
tott két diákpolgármester, Baranyai Balázs 
és Szilágyi Dávid. Majd még napirend előtt 
Taskovics Andrea főépítész prezentáció ke-
retében számolt be egy, a kerékpáros infra-
struktúra fejlesztéséről szervezett észak-eu-
rópai tanulmányútról.

A napirendi sor – melyben a sokszoros 
pervesztes kormánypárti propagandaoldal 
újabb, embereket félrevezető „információja” 
ellenére sem szerepelt a parkolási rendelet 
módosítása – egyhangú elfogadása után első-
ként Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
2021. évi tűzvédelmi tevékenységét vázolta 
Tót Zoltán tűzoltóparancsnok, mely munkát 
a képviselők határozattal köszönték meg.

Megemelt pénzek fejlesztésekre,
felújításokra

Az intézmény feladatainak zavartalan fel-
adatellátását segítendő a Váci Család- és 
Gyermekjóléti Központ is kapott egyszeri 
bérlőkijelölési jogot.  A büdzsé módosítása 
nyomán a város szociális intézményeinek 
költségvetése az ágazati pótlék biztosításával 
emelkedik. De újabb 20 milliót csoportosí-
tottak át az illegális hulladéklerakások fel-
számolására is. Az infláció és az anyagárak 
emelkedése miatt több beruházáshoz kellett 
pótforrást adni. Így például immár 70 mil-
liós városi finanszírozás szükséges az indu-
láskor még tisztán központi támogatásúként 
propagált bölcsőde építéshez.

Mivel a kormány idén sem adott egyetlen 
fillért sem – viszont a gépjárműadó elvétele 
miatt 2022-ben is hiányzik az útfelújítások-

ra korábban erre szánt mintegy 100 milliós 
forrás – a váci utak javítására, immár közel 
150 millió forintos összegből kell például a 
Rádi úton közlekedhetővé tenni az útburko-
latot. De megemelték a Külső-Gombási út 
javítására szánt összeget is.
Kenéz doktor nevét viseli az idősotthon
A grémium egyetértett azzal, hogy az Idő-
sek Otthona és Klubja felvegye dr. Kenéz 
Zoltán egykori főorvos nevét. Döntöttek 
arról is, hogy három, múzeumi feladatokat 
ellátó ingatlant a város ingyenes tulajdonba 
kéri az államtól.

Inotay Gergely alpolgármester indítvá-
nyára a gyermeke(ke)t egyedül nevelő váci 
szülők számára az önkormányzat idén júli-
usra és augusztusra biztosítja, hogy 10 alka-
lommal féláron látogathassák a művelődési 
központ saját rendezvényeit, illetve vehes-
sék igénybe a sportlétesítményeket (példá-
ul a strandot). A város pályázik a Honvéd 
emlékmű talapzatának és környezetének 
felújítására. Döntés született arról is, hogy 
a várható nagy gépjármű forgalom miatt 
ideiglenes várakozóhelyeket jelölnek ki a 
Vigalom idejére, melyeket egységesen 1.000 
forintért vehetnek igénybe az ide látogatók. 
Matkovich Ilona polgármester előterjeszté-
sét elfogadva nyugvópontra került az a több 
hónapos folyamat, melynek eredményeként 
a II. Rákóczi Ferenc tér zöldterületének el-
nevezése után a park Regőczi István atya 
nevét veszi fel. Az elnevezéshez nem adta 
támogató szavazatát Mokánszky Zoltán, 
Pető Csilla és Pető Tibor. 

Az ülés folytatásaként egy sor telepítési 
tanulmányról és településrendezési szerző-
désről született határozat, majd a képviselők 
reagálhattak a korábbi kérdéseikre adott írás-
beli válaszokra. A nyílt ülés végén napirend 
utáni felszólalások és új képviselői kérdések 
következtek. Az utóbbi során elhangzott 
többek között, hogy egy önkormányzati 
képviselő minősíthetetlen módon szidal-
mazta az egyik szociális intézmény dolgozó-
it. A polgármester az ügy kivizsgálását ígérte. 

A nyári szünet előtt a tervek szerint még 
egyszer tart plenáris ülést a testület, ennek 
időpontja július 20.

Testületi döntések: fókuszban 
a város fejlődése
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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

ELADÓ

BÉRELHETŐ
INGATLANOKJúnius 16-án a művelődési központban az 

önkormányzat megtartotta azt a lakossági 
fórumot, amely kötelező része a váci szeny-
nyíztisztító telep bővítéséhez kapcsolódó 
építési szabályzat módosítási eljárásának.

A jelenlévő mintegy 80 érdeklődőt és a 
meghívott illetékes szakembereket Matko-
vich Ilona polgármester üdvözölte, majd a 
szabályozási terv készítője vázolta fel nagy 
vonalakban a bővítési beruházáshoz kap-
csolódó szabályozási tervmódosítás ele-
meit, majd a DMRV munkatársa mutatta 
be a konkrét beruházás legfőbb elemeit. 
Balogh Zsolt, a DMRV műszaki igazga-
tója elmondta, meggyőződése, megépülé-
se garancia lesz arra is, hogy egy váratlan 
esemény során is meg tudják védeni a vá-
rost. A folytatásban sorban következtek a 
polgárok kérdései. A válaszok fontosabb 
információi:

- a legnagyobb vita a szennyvíz mérésé-
nek körülményei kapcsán alakult ki, mivel 
a vízmű szerint a Samsungtól eddig kapott 
víz „uszodavíz tisztaságú”, melyből sem 
toxikus anyag, sem nehézfém nem mutat-
ható ki;

- az önkormányzat részéről elhangzott: 
azt a kormányhivatali határozatot, mely 
szerint nem szükséges környezetvédelmi 
tanulmány, a város bíróságon támadta meg;

- kormányrendelet írja   elő, hogy a gödi  
gyár szennyvízkezelését a DMRV-nek kell 
végezni, ez alól csak egyedi kérelemmel 
képzelhető el felmentés;

- Balogh Zsolt véleménye szerint a ha-
tósági engedélyes szerződő partnerük - an-
nak ellenére, hogy a cementipar ez irányú 

tevékenységét kormányszinten szorgal-
mazzák – a jövőben sem fogja a DDC-be 
szállítani a szennyvíziszapot;

- nem hangzott el sem „igen”, sem 
„nem” arra a kérdésre, hogy a gödi ivó-
kutakban nemrég talált mérgező anyag a 
Samsungtól származik-e;

- mint ahogyan nem adott egyértelmű 
választ arra a gyár illetékese, hogy az eddi-
gieknél nyíltabb módon teszik-e ellenőriz-
hetővé a mért értékeket („a vezetőkkel 
egyeztetni fognak erről”);

- a DMRV nem számít arra, hogy a bő-
vítés elkészülte után régóta a környéken 
tapasztalható bűz enyhülni fog;

- több alkalommal hangzott el ígéret, 
hogy sem vízhiányt nem okoz, sem egyéb 
olyan probléma nem történhet, amely a la-
kosság életét zavarhatja.

A lakossági fórumra meghívták Vác 
országgyűlési képviselőjét is, de amint azt 
az őt képviselő Pető Csilla önkormány-
zati képviselő elmondta Rétvári Bence 
országgyűlési képviselő „egyéb elfoglaltsá-
ga miatt nem tudott jelen lenni”. Viszont 
Pető Csilla a feltett kérdések egyikére sem 
válaszolt, így a beruházás kormányzati in-
tézkedésekre vonatkozó kérdéseire a pol-
gármester írásban kért válaszokat.

A 140 perces lakossági fórum zárszavá-
ban Matkovich Ilona a váci emberek elvá-
rásait tolmácsolta a projektben résztvevők 
felé, hangsúlyozva: csak a teljes nyíltságon 
és őszinteségen alapuló további egyezteté-
sek jelenthetnek megnyugtató megoldást a 
fórum után is bőven sorjázó felvetésekre, 
aggályokra.

Fórum az új samsungos 
szennyvíztisztító telepről

LAKÁS CÉLÚ HELYISÉG 
ÉRTÉKESÍTÉSRE:

Vác, Barabás Miklós utca 2. alagsor 1.

NEM LAKÁS CÉLÚ 
HELYISÉGEK BÉRBEADÁSRA:

Vác, belterület 999 hrsz-ú, 
17 m2 alapterületű, Naszály út és Telep 

utca sarkán található „faház”

Vác, belterület 3180/A/33,34,35 hrsz-ú, 
Káptalan utca 3. szám alatti, 

a Központi Piac főépületében található 
nem lakás célú helyiségek egyben

Vác Város Önkormányzat a
 tulajdonában álló Vác, 2717/2 hrsz-ú, 

32,52 m2 alapterületű, Naszály úton 
található „kivett illemhely”

Vác, belterület 3180/A/12 hrsz-ú, 
Káptalan utca 3. szám alatti, a Köz-

ponti Piac területén található nem lakás 
célú helyiség (raktár)

Vác, belterület 4520/A/1 hrsz-ú, Zöld-
fa utca 1-5. szám alatti „volt Alsóvárosi 

patika” megnevezésű, 
nem lakás célú helyiség

BELTERÜLETI INGATLANOK 
ÉRTÉKESÍTÉSRE:

Vác, belterület 4762/38 hrsz-ú, 
Hegymester utca és a Sárfehér köz 

által határolt, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan

Vác, belterület 4762/39 hrsz-ú, He-
gymester utca és a Sárfehér köz által 

határolt, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan

Megtekintés előre egyeztetett idő-
pontban – Simon László 27/510-107 
92-es mellék. A pályázatok feltéte-
lei, teljes szövege letölthető a vac.hu 
weboldal Pályázatok rovatában. 
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A POLGÁRMESTER, 
AZ ALPOLGÁRMESTEREK 

ÉS A KÉPVISELŐK TELEFONSZÁMAI:
Matkovich Ilona 

Telefonszám: 06-27/315-534  
Kiss Zsolt János 

Telefonszám: 06-27/315-534
Inotay Gergely

Telefonszám: 06-27/315-534
Ferjancsics László 

Telefonszám: 06-27/315-534
Kászonyi Károly

Telefonszám: 06-30/294-2645
Jess Kinga

Telefonszám:  06-30/198-3878
Fehér Zsolt

Telefonszám: 06-70/392-0009
Mokánszky Zoltán

Telefonszám: 06-30/360-6303
Tótváradi-Nagy Bence

Telefonszám:  06-70/445-1162
Molnár Nándor

Telefonszám: 06-30/240-8328
Rozmaring Sándor

Telefonszám:  06-30/773-9910
Csereklye Károly

Telefonszám:  06-30/648-1162
dr.  Manninger Péter

Telefonszám:  06-30/844-3212
Pető Csilla

Telefonszám:  06-70/255-6263
Pető Tibor

Telefonszám: 06-30/363-0840

A Madách Imre Művelődési Központban 
tartották a Váci Testvérvárosi Gyermek 
Találkozó ünnepélyes megnyitóját június 
7-én, kedden. 

Városunk diákjait és a programban 
részt vevő, öt testvérvárosunkból ide lá-
togató iskolásokat Matkovich Ilona kö-
szöntötte. A jó hangulatú megnyitón a 
gyerekek megismerték a részletes progra-
mot, a csoportbeosztásokat és apró aján-
dékkal kedveskedtek nekik. 

A polgármester asszony jó szórakozást 
kívánt a színes programokhoz és kifejezte 
abbéli reményét, hogy a diákoknak meg-

tetszik Vác és megszeretik városunkat. 
Köszönetét fejezte ki a Játékos Tudomány 
Egyesületnek, az esemény az ő munká-
juknak köszönhetően valósult meg.  

A június 10-ig tartó programon a di-
ákok részt vettek az egyesület interaktív 
kiállításain, madármegfigyelésre mentek 
a Ligetbe, látogatást tettek a püspöki pa-
lotába, de ellátogatnak a fővárosba, ahol 
a parlament épületét járták be és kirán-
dulnak a Margit-szigeten. A Kezedben 
a Jövő! testvérvárosi találkozó központi 
témája a környezetvédelem és bolygónk 
megóvása volt.

A Pannónia Hát udvarán szerveztek 
városi köszöntő ünnepséget a hazánk-
ban 2008 óta rendszeresen megtartott 
védőnők napja alkalmából.

Az eseményen Járja Andrea, a Váci 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
vezetője üdvözölte a jelenlévőket, 
majd Matkovich Ilona köszöntötte 

az önkormányzat és a váci polgárok 
nevében a városban tevékenykedő 
védőnőket. A polgármester felidézve 
a pandémia alatti különösen nehéz 
időszakot, hálás szívvel mondott kö-
szönetet az önzetlen, kitartó és hasz-
nos tevékenységért. Azért a munkáért 
mely során az e területen munkálko-

A váci védőnőket köszöntötték

dók gyógyítók, pedagógusok, pszi-
chológusok, egészségügyi és életmód 
tanácsadók is egyben, de ha kell, akár 
mentális válságmenedzseri küldetést is 
teljesítenek.

Ezt követően Gulyás Bernadett ol-
vasott fel részletet Pál apostol korintu-
siakhoz írt I., a szeretet fontosságáról 
szóló leveléből. A rendezvény folyta-
tásában a nyugdíjba vonuló Bodnárné 
Megyeri Erzsébet védőnő több évtize-
des munkáját és életpályáját méltatta 
meleg szavakkal Rózsa Anett csoport-
vezető, majd az intézmény vezetői 
egy-egy szál rózsával köszönték meg 
kollégáik munkáját.

A védőnők napjának váci megün-
neplése állófogadással zárult, amely 
jó alkalmat kínált a résztvevők kötet-
len beszélgetésére. Olyan diskurzusra, 
melyre a szerteágazó munka közepet-
te ritkán van lehetősége a szakmabe-
lieknek.

Öt testvérvárosunkból érkeztek 
diákok Vácra – elindult 

A kezedben a jövő! program
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A városunkban több évtizedes pedagó-
gusi munkát végzett színes diplomásokat 
köszöntötték, illetve az oktató-nevelő te-
vékenységért odaítélt városi kitüntetése-
ket adták át a közelmúltban művelődési 
központban.

A Nyár utcai óvodások nagy sikerű 
műsora után köszöntő beszédében Ino-
tay Gergely – mint a pedagógus társada-
lomból érkező – kitért arra a szomorú 
tényre, hogy hazánkban a politikai elit, 
az országirányítás rendszere nem ad kellő 
megbecsülést az életre felkészítő pedagó-
gusi munkát végzőknek. Az alpolgármes-
ter jó egészséget és sok sikert kívánva az 
önkormányzat és a maga nevében köszö-
netet mondott minden pedagógusnak, a 
hűség példájaként kiemelve a több évti-
zedes katedrai munkát maguk mögött 

hagyó színes diplomásokat.
A díjátadások sorában „Váci Kated-

ra” kitüntetésben részesült: Boda Mária, 
a Váci Madách Imre Gimnázium tanára, 
Hetényiné Zagyi Eszter, a Váci Petőfi 
Sándor Általános Iskola igazgatóhelyet-
tese és Szottfriedné Joó Adrienn, a Váci 
Kisváci-Középvárosi Óvoda gyógypeda-
gógusa.

„Vác Város Tehetséggondozásáért” 
kitüntetést vehetett át Hegedűs István, 
a Váci Földváry Károly Általános Iskola 
napközis tanítója.

A „Vác Város Oktatását Segítő Mun-
káért” díjat Pálinkás Levente, a Váci Ma-
dách Imre Gimnázium oktatástechnikusa 
érdemelte ki.

„A Fogyatékossággal Élő Váci Embe-
rekért” kitüntető címet Kovács Mária, a 

váci Cházár András Többcélú Közokta-
tási Intézmény nyugalmazott igazgatója, 
gyógypedagógus kapta meg.

A díjakat Inotay Gergely alpolgármes-
ter és Fehér Zsolt, az Emberi Kapcso-
latok Bizottságának elnöke és Székelyné 
Angi Emőke osztályvezető nyújtotta át.

A folytatásban a korábban a váci is-
kolákban tanító színes diplomás örökifjú 
pedagógusokat köszöntötte egy-egy vi-
rágcsokorral volt tanintézményük veze-
tője.

Tisztelettel emlékeztek meg a nemrég 
elhunyt Varga Györgynéről, aki idén ve-
hette volna át 65 éves jubilálása alkalmá-
ból vas díszdiplomáját.

Rubin díszdiplomát vehetett át (70 éve 
diplomázott): Demjén Jánosné.

Vas díszdiplomások (65 év): Bodnár 
Ferenc; Bors Károly; Kárpáti Pál; Kovács 
Aurélné; Pálmai Lászlóné; Szalai Gyuláné 
és Szalai Lajos.

Gyémánt díszdiplomás (60 év): Bakter 
Ferencné és Valentik Attiláné.

Arany díszdiplomások (50 év): Hanula 
Ferencné; Kollár Jánosné; Nyegrán Iván 
és Vásárhelyi Péterné.

Az ünnepségen közreműködött Szlá-
vics Viktória, Tar Dóra, Vanderlik Boró-
ka, továbbá a „Szép magyar beszéd” ver-
senyen arany Kazinczy-jelvényt elnyerő 
Cs. Nagy Éva.

A pedagógia területén dolgozókat kö-
szöntő városi ünnepség állófogadással 
zárult, ahol Fehér Zsolt köszönte meg 
életünk egyik nagyon fontos területén 
helytállók kitartó és magas színvonalú 
munkáját.

A júliusi testületi ülés előtt Matkovich Ilona polgármes-
ter fogadta Vác két diákpolgármesterét, Baranyai Balá-
zsot és Szilágyi Dávidot. A fiatalok elmondták javaslata-
ikat, amelyeket az elkövetkező évben közösen a várossal 
szeretnének megvalósítani.

A diákpolgármesterek a 
városházán jártak

Méltó megemlékezés a Vácról 
elhurcolt zsidók tiszteletére 

Az 1944 nyarán elhurcolt váci és Vác környéki zsidóság 
tiszteletére rendezett emlékünnepséget vasárnap a város. 
Pontosan azon a helyen tartották a megemlékezést, ahol 
a vészkorszak idején a váci gettó egyik központi épülete 
állt és ahonnét 1944. június 26-án a helyi és környékbeli 
zsidóság túlnyomó többségét elhurcolták és elpusztították.

Pedagógusköszöntés a 
városi díjátadón
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A nyári időszak feladatairól és az elmúlt 
időszakban történt változásokról kérdez-
tük Szeri Mihályt, a váci Közterület-fel-
ügyelet osztályvezetőjét. 

„Az elmúlt időszakban egy fontos projekt vé-
gére értünk, így a városban működő 19 térfigyelő 
kamera mellett a közeljövőben újakat telepítünk. 
A rendőrséggel és Kiss Zsolt alpolgármesterrel 
együttműködve megvizsgáltuk a bűnügyi statiszti-
kákat és figyelembe vettük a közlekedésbiztonsági 
szempontokat. Természetesen gondunk volt arra 
is, hogy megnézzük azt is, hol voltak a városban 
nagyobb szelektív szigetek, illetve merre vannak 
kihelyezve olyan nagy, 1100 literes szemétgyűjtő 
konténerek, amik vonzanák a nagyobb mennyi-
ségű szemetet, az illegális szemétlerakást. 

Mivel a vonatkozó jogszabályok szerint csak 
úgy telepíthető térfigyelő kamera, ha a képvise-
lő-testület jóváhagyja a helyszíneket, benyújtottuk 
a kidolgozott terveket és azok elfogadásra is kerül-
tek. Az új helyszínek között már van külterületi 
helyszín is. 

A közeli terveink közül a két legfontosabb: a 

Földváry tér és környéke, ahova fix kamerákat 
telepítünk és a mobil vagy vadkamerák telepítése" 
- mondta.

Kiemelte, hogy a közterület-felügyelet 
feladatai mindig szezonálisak: a nyári idő-
szakban a szokásosnál több városi rendez-
vény van, ahol mindig segítik a szervezők 
munkáját. Ezekben a hónapokban kiemelt 
fontosságú az elhanyagolt ingatlanok, el-
gazosodott telkek, területek ellenőrzése. 

Nagy segítséget jelent számukra, hogy ösz-
szedolgoznak a városfejlesztőkkel, így ha-
tékonyabbá vált a zöldterületek ellenőrzése. 

A hajléktalan kérdés a városban min-
dennapos problémát jelent és a szabályta-
lanul parkoló, tilosban várakozó gépjármű-
vek is sok gondot okoznak. 

„Összességében elégedett vagyok. Az elmúlt hó-
napokban a városvezetés különös gondot fordított 
arra, hogy a technikai eszközeink megújuljanak, 
korszerűbbé váljanak, ez a mindennapos mun-
kavégzés terén nagy lendületet és egy olyan pozitív 
lökést adott az osztálynak, ami további fejlődésre 
ad lehetőséget.” 

A lakosság többnyire együttműködő, 
összegezte a tapasztalatokat az osztály-
vezető, bár sokaknak még mindig furcsa, 
hogy egy ingatlan tulajdonosának vannak 
feladatai, kötelezettségei, amik a hatóság 
által kikényszeríthetők, számon kérhetők. 

„Az előttünk álló nyári időszakban fontos 
kérdés lesz a hőségriadóban való helytállás. Pol-
gármester asszony már intézkedett, a kooperatív 
munkába természetesen a közterületesek is részt 
vesznek” – fejezte be a beszámolót Szeri 
Mihály. (képünk illusztráció)

H. H.

Megújult eszközökkel zajlik a 
munka a közterület-felügyeletnél

A Kálmán Imre-emlékplakettet 1998 óta a 
siófoki balatoni pünkösdi szezonnyitó ke-
retében adják át színészeknek, előadómű-
vészeknek, rendezőknek, szerkesztőknek, 
színháztörténészeknek. Olyan alkotómű-
vészek kaphatják, akik az operett világában 
eltöltött többéves kitartó és sikeres munká-
jukkal olyan értéket és hagyományt terem-
tettek, mellyel az operett műfaját és egyben 
a híres komponistát is méltán halhatatlanná 
teszik. 

Idén, két év szünet után éledt fel Siófokon 
a pünkösdi szezonnyitó hagyománya Pün-
kösdi Fesztivál néven, ahol a nyári főváros 
kulcsát és a Kálmán Imre-emlékplaketteket 
is átadták. A helyi képviselő-testület döntése 
alapján ezúttal Farkas Pál, a Dunakeszi Szim-
fonikus Zenekar Egyesület vezetője és kar-

mestere, egyben a Dunakeszi Farkas Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója kapta. 

Ennek apropóján ültünk le vele beszélget-
ni és kérdeztük zenéről, sikerről és a terveiről. 

- Mindenekelőtt szeretnék gratulálni a Kálmán 
Imre-emlékplaketthez! 

- Köszönöm. Nagyon váratlanul ért ez 
a díj, nem számítottam rá. 2003-ban a Váci 
Szimfonikus Zenekar kapta ezt a díjat és 
akkor, együttesként is nagyon büszkék vol-
tunk rá. Igazi meglepetés volt, hogy idén az 
a megtiszteltetés ért, hogy rám gondoltak. 

- Régi és jó kapcsolata van a várossal. 
- Igen, az elmúlt években rengeteget 

dolgoztunk ott. A nyári időszakban heten-
te egyszer koncertezünk Siófokon. Ősszel 
a Kálmán Imre Napok állandó résztvevői 
vagyunk, az újévi koncerteket pedig mi ho-

nosítottuk meg a városban.
- Ez a díj elismerése az eddigi munkásságának. 

Hogyan mérhető még egy karmester számára a siker? 
- Az elismerés folyamatosan érkezik, a 

közönség nagyon szeret minket.  Természe-
tesen az is elismerés, ha visszahívnak min-
ket egy-egy helyszínre, mert ez azt jelenti, 
hogy elégedettek voltak velünk. 

Ugyanakkor fontos megemlítenem, hogy 
nem vagyok az a típus, aki lubickol a saját si-
kereiben.  Tudatosul bennem a siker, jólesik 
a közönség szeretete, de mivel folyamatosan 
dolgozunk, emiatt előre kell tekintenem. 

Jelen pillanatban már azzal foglalkozom, 
hogy az őszi koncertekre leadjam a műsort, 
a turnék pedig egy évre előre szerveződnek, 
a jövő nyárra készítek terveket. Ahogy a 
partitúránál: mindig „néhány ütemmel” elő-
rébb kell járnom. 

- Hol láthatja és hallhatja a Dunakeszi Szimfo-
nikus Zenekart a közönség a nyár folyamán? 

- Nyár esti muzsika címmel indul a Kö-
röndi Esték szabadtéri hangversenysorozat 
Dunakeszin, ugyanitt júliusban két színházi 
előadásunk is lesz, A víg özvegy és a Háry 
János. Utóbbi egy felvidéki színházzal közös 
produkció, azt gondolom, a darab nagyon 
aktuális és élő. Ez a produkció folyamato-
san megy Felvidéken is, Kassától-Pozso-
nyig. Fellépünk a Városmajori Szabadtéri 
Színpadon, a paksi Operafesztiválon, a 
Gyulai Szabadtéri Játékokon, a szarvasi Vízi 
Színpadon és persze minden héten Sió-
fokon. Szeptemberben pedig Bécsben és 
Genfben is lesz koncertünk.

Hódos Hajni

Kálmán Imre-emlékplaketteket 
vehetett át Farkas Pál
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A körzeti képviselők jelentik
Alsóváros

Deákvár

• A 2009-ben át-
adott Damjanich 
utcai „hajós” ját-
szótér felújítása 
megkezdődött. 
A hajót a szak-
emberek új pa-
dozattal látták 

el, oldalmerevítői és leesés gátlóinak 
nagy része is cserélve lett, csakúgy, mint 
az egyik hálós kiegészítése. A mintegy 
2 millió forintba kerülő felújítást úgy 
végezték el, hogy nem kellett lezárni a 
játékot. Ezzel egyidejűleg a padokat is 

újrafestették, a tavasz elején jelentősen 
visszavágták a fásszárú növényeket, 
nemrégiben pedig végre napvitorlát ka-
pott a homokozó. Ugyanitt a homokos 
esési felületeket géppel lazították fel és 
gyomtalanították.

• Rácz Pál utcai elektromos mopeddel 
közlekedők fordultak hozzám azt kérve, 
hogy utcájuk járdájáról akadály nélkül 
lehajthassanak a főút irányába. Válasz-
tókörzetem környezetében a Honvéd 
utcánál és a Nagymező utca játszótér 
felé vezető járdáján kívül a Földváry téri 
buszmegállóban is elkészült az akadály-
mentesítés. A Nagymező utca 11. szám 
melletti járda lépcsőjének akadálymen-

tesítése is megtörtént.
• Júniusban megújító kövezést kapott 

a Kertész utcai és a Kötő utcai garázs-
sor is, ahol így a vízelvezetés is javulhat. 
Az alsóvárosi járdafelújítások részeként 
elkészült a Rádi úti lakótelepre irányuló 
kis alagút kivezető szakasza. 

• A kicsik nagy örömére új, kétsze-
mélyes játékkal bővült a Damjanich téri 
park, melyet a több éve hiányzó egy-
személyes rugós játék helyére szereltek 
fel. A játszóeszköz alatti gumiburkolat 
is megújult. Előterjesztésemre engedé-
lyezték, hogy a Damjanich tér 7. számú 
épületnél új kerékpártároló és kupak-
gyűjtő kerüljön kihelyezésre.          

• A környék idős 
lakóinak bizton-
ságos közleke-
dése érdekében, 
korláttal egészült 
ki a Gombási út 
30/A. és 36/A. 
l é p c s ő h á z a k 

előtti átjárók lépcsője.
• A ciklus kezdetétől folyamatosan 

fejlődő Munkácsy-parkba, az önkor-
mányzat jóvoltából, két focikapu ke-
rült kihelyezésre. Ezzel újra indulhat a 

focisport a parkban.
• Választókörzetünk külterületi öve-

zetében újabb utcanévtáblák kihelyezé-
sével folytatódott  a többéves hiányos-
ság felszámolása.

• A DDC Kft. segítségével leszállí-
tott 600 tonna bányai kő egy része már 
bedolgozásra került. A Zúgó utcát és a 
Csipkerózsa utcát a Váci Városfejlesz-
tő Kft. szakemberei és munkagépei, a 
Látóhegy, a Pincevölgy, a Sejcei lakó-
telep és Felső-Nyulas dűlőit az ott élők 
segítségével újítottuk meg.

• A lakosság gondoskodásának kö-
szönhetően, szépen fejlődnek a Csip-

késen áprilisban elültetett hársfák.
• Deákvár városrészben, így a mi 

választókerületünkben is, folyamato-
san két fő gondoskodik a játszóterek, 
parkok és egyéb közterületek tisztasá-
gáról.

• Parkjaink, közterületeink és a kül-
területeink fűnyírása a tervezettek sze-
rinti ütemben zajlik.

• A tavaszi „Városi nagytakarítás” 
során a külterületeken lakosság által 
összegyűjtött nagy mennyiségű illegális 
hulladék, több hónap várakozást köve-
tően, végül a Váci Városfejlesztő Kft. 
közreműködésével került elszállításra.
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Virágcsokorral és oklevéllel köszön-
tötte Inotay Gergely alpolgármester 
június 23-án, csütörtökön délelőtt a 
90. életévét betöltött Péter Józsefnét.

A tősgyökeres, összetartó váci csa-
ládból származó ünnepeltet két éve 
keresztlánya gondozza, mióta Erzsi 
néni elveszítette a hallását.

Öt testvérével szoros kapcsolatban 
állt, mára Erzsi néni maradt egyedül. 
Harminchat év munka után vonult 
nyugdíjba: a bélésgyárban és a híradás 
területén dolgozott. Férjével hosszú 
évtizedekig éltek békességben és sze-
retetben, gyermekük sajnos nem szü-
lethetett.

A magas kor és az egészségügyi 
problémák nem akadályozhatják meg 
abban, hogy az ötéves ikerlányokkal 
labdázzon, együtt játsszanak délutá-

nonként.
Jó egészséget és hosszú, boldog éle-

tet kívánunk!

A szépkorú Péter Józsefnét 
köszöntötte a város
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adott önkormányzatnak -, hogy saját finan-
szírozásból egy adott településen meg tud-
ja-e valósítani ezt a beszerzést. 

- Vác nem volt benne ebben körben?
- Ebben a pillanatban még nem, de itt 

még nem volt olyan régiós beszerzés, vagy 
akár a városra levetített beszerzés, ami ki-
fejezetten a házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtést foglalná magában és ami arról 
szólna – mint ahogy ön is említette –, hogy 
külföldön 4 darab különböző színű hulla-
dékgyűjtő edény van. Pénzügyi okai vannak, 
ez teljesen egyértelmű, semmi más. Én na-
gyon örülök annak a megkeresésnek, ami a 
váci önkormányzat részéről az irányunkba 
történt. 

- Milyen termékeik vannak és kik veszik ezeket 
a kukákat?

- Összességében a szabványos hulladék-
gyűjtő eszközök forgalmazásával foglalko-
zunk, azt jelenti a szabványos szó, hogy a 
hulladékszállító jármű beöntő szerkezetével 
kompatibilis és egyébként európai szabvány 
vonatkozik ezekre az edényekre. Van a két-
kerekes, a legkisebb, a  60 literes, amit álta-
lában nyugdíjasok vásárolnak, 120-240 lite-
res és aztán vannak a nagy 770, illetve 1100 
literes konténerek. Ezek lehetnek használt, 
lehetnek új termékek. Az egyéni vásárlókat 
is kiszolgáljuk, viszont nem erre szakosod-
tunk. 

- Például itt Vácon a szelektív hulladékokat 
egy zsákba kell tenni. Azt milyen kukába érdemes 
gyűjteni, mit használnak?

- Tudomásom szerint sárga a kötelező 
szelektív gyűjtés, a kék a papír. Egyébként 
akkor sincs probléma, egy pici lépést akkor 
is teszünk a környezettudatosság felé, ha 
egybe tesszük.

- Társasházak is vásárolhatnak szelektív ku-
kákat?

- Nagyon sok társasház vásárol tőlünk.
Furucz Anita

A Semicont’06 Kft váci telephelyén renge-
teg szemetes edény fogad. Van kék, sárga, 
zöld és a hagyományos szürke is. A szeme-
tes edénybe történő szelektív hulladékgyűj-
tés csak nálunk nem ismert annyira. Az biz-
tos, kulturáltabban mutat, ha abban és nem 
zsákban tesszük ki a házunk elé.

- Amikor 20 évvel ezelőtt Németországban dol-
goztam, akkor láttam, hogy ők négy fajta kukába 
gyűjtik a különböző hulladékokat. Nálunk nagyon 
sokára jött be a szelektív gyűjtés. Mi ennek az oka 
- kérdezem Tulák-Kovács Ritát, a cég ügyvezetőjét.

- Sajnos a szelektív hulladékgyűjtés az 
európai viszonylathoz képest itt Magyaror-
szágon elég későn valósult meg. Ennek a 
finanszírozás volt az elsődleges oka. Alap-
vetően az uniós forrásoknak köszönhető-
en ezek mind közbeszerzési pályázatokból 
megvalósuló projektek voltak. Az unió min-
dig elkülönít bizonyos alapokat a hulladék-
gazdálkodás fejlesztésére, környezetvédelmi 
fejlesztésre.  Az uniós tagállamok felé lebon-
tott formában bizonyos rátákat kell teljesíte-
ni. A források ezeknek az eredményeknek 
a megvalósulása érdekében kerültek kifize-
tésre a Magyar Kormány felé. Ők azután 
támogatási szerződést kötöttek a különböző 
önkormányzati társulásokkal és az első ilyen 
nagy beszerzések – ami már kifejezetten a 
szelektív gyűjtésre irányult– ezekből a forrá-
sokból valósultak meg. 

- De akkor még nem a lakosság felé?
- Ezek már a lakossági, az úgynevezett 

házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés el-
nevezésű projekt keretében történnek. A 
legelső ilyen jellegű projektünk nagyjából 
2013-14-ben indult. Az unió megköti a Ma-
gyar Kormánnyal a szerződést, onnantól 
még általában - a tapasztalat szerint - 2-3-4 

év maga a megvalósulás, miután az adott te-
lepülések egyes lakosaihoz eljutnak az edé-
nyek.

- Hogyan kapcsolódik ehhez a projekthez a 
Semicont'06 Kft?

- Ahogy említettem, ezek közbeszerzési 
eljárások. 2013-tól 2017-ig mintegy 1 millió 
200 ezer darab edény beszerzésére került 
sor. A javarésze a kis, 120-240 literes, a csalá-
di házakhoz, a különböző lakóparkokba, te-
hát a lakosság részére került kiosztásra. Ezek 
nyílt, európai uniós közbeszerzési eljárások 
voltak, erre a cégünk, mint gazdasági szer-
vezet jelentkezett. A mi partnerünk volt az 
önkormányzati társulás.

- Tehát elméletileg Vácon is kell legyen több sze-
metes edényzet, mert én nem látok ilyeneket.

- Ez a finanszírozási háttértől függ, hogy 
mely önkormányzat mit tud vállalni, vagy 
éppen milyen támogatásban részesül az 
adott régiós önkormányzati társulás, ezek-
ből az úgynevezett uniós finanszírozások-
ból. Nagyon ritkán előfordul az is – de ez 
megint csak a pénzügyi helyzetét tükrözi az 

Szebb látványt nyújt: gyűjtsük 
szemetesbe a szelektív hulladékot is

Az elmúlt hónapokban számos panasz ér-
kezett az önkormányzathoz is, hogy nem 
működik jól a szemétszállítás települé-
sünkön. Mint ismeretes tavaly vette át ezt 
a feladatot a városi kft-től a Duna-Tisza 
közi Hulladékgazdálkodási Kft. (DTkH). 
Bár az elején még mindenki elfogadta, 
hogy az átállás okozza a problémákat, 
mára úgy látszik, hogy a gond nem csak 
Vácon jelentkezett.

Több országos portál is arról számolt 
be az elmúlt hetekben, hogy akadozik 
Pest megyében a szemétszállítás ott, ahol 
a fenti cég a szolgáltató. Arról is írnak, 
hogy nem csak a munkaerőhiány ennek 
az oka hanem, hogy a közszolgáltató 
elszámolási vitába keveredett a kukahol-

dinggal és nincsen már pénze. 
Versegyházon, Gödöllőn és Vácon, 

de a környékbeli településeken is hason-
ló a helyzet, a városvezetés pártállásától 
függetlenül. Legutóbb arról cikkeztek, 
hogy Őrbottyánban önkéntesek a pol-
gármester koordinálásával gyűjtötték be 
a zöldhulladékos zsákokat. 

A szolgáltató, a DTkH forráshiány-
ra hivatkozik az akadozó munka miatt. 
Azt állítják, hogy ennek oka a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt-vel (NHKV) zajló el-
számolási vitájuk. Szerintük nem kapták 
meg a szolgáltatásért járó díjat – aminek 
összegével egyébként sem érettek egyet - 
az NHKV-től, így nem tudják megfelelő 

Problémák a szemétszállításban, 
de nem csak Vácon

műszaki állapotban tartani járműveiket, 
és elég emberük sincsen a feladatok el-
látására. 

Igazából mindegy mi az ok, az biztos, 
hogy Vácon is gyűlnek a panaszok. Sok 
helyen továbbra is hetekig állnak a zöld-
hulladékos és szelektíves zsákok, annak 
ellenére, hogy a lakosság időben teszi ki a 
háza elé. Sajnos ebben a nagy melegben, 
pedig nem igazán jó, hogy a hulladékok a 
hőségben hetekig kint maradnak...



Váci Hírnök                                                                            9

Volt egyszer egy váci…
Reitter kocsigyár

A kocsigyártás alapja a kerék, annak 
mestere a bognár és Vácon már 1787-
ben foglalkozott kocsigyártással Reitter 
Gáspár műhelye. 1823-ban fia, Antal 
vette át az ipart, s az ő 1828-as születésű 
István fia is követte felmenőit a szakmá-
ban. 25 évesen külföldi tanulmányútjáról 
kellett hazatérnie, hogy megözvegyült 
édesanyjának segítsen. Két év múlva, 
1855-ben már a mesterek sorába fogad-
ták és Reitter István új alapokra helyezte 
a váci kocsigyártást. Egy igényes jármű 
előállítása többféle szakmát mozgatott, 
a kerékgyártó együttműködött kovács, 
nyerges, kárpitos, szíjgyártó mesterekkel, 
minden termék esetében egyedi szerve-
zés, megállapodás alapján. Amint lehe-
tősége nyílott rá, Reitter szakembereket 
alkalmazott, terméksort tervezett, és a 
bognárműhelyből gyárat fejlesztett. Az 
1870-es évek elejétől vásárolt ingatlano-
kat a Káptalan utcában és kiépített ott 
egy korszerű ipartelepet. A Péntek – ma 
Zichy – utcáig terjedő telektömbön folyt 
a termelés. A mestert az új alapanya-
gok is foglalkoztatták, saját szabadalmai 
voltak alkatrészek fejlesztésére. A gyár 
214 tételt sorakoztató mintakönyve sze-
rint számos járműtípust állítottak elő az 
egyszerű homokfutótól a gálahintóig, a 
mentőkocsitól az omnibuszig. Mintegy 
felére rövidítették az átadási határidőt az-
zal, hogy a népszerű darabok vázát előre 
legyártották, s erre építették a vevő által 
kiválasztott felszerelést. Az árba beszá-
mítottak használt járművet, amit aztán 
felújítva adtak el. 

Reitter a gyártáson túl modernizálta 
az értékesítést is. Cégérként egy teljes 
üvegeshintó állt a Káptalan utcai épület 
csúcsán, mintakönyve több nyelven is-
mertette a gyárat, a kínálatot és az ára-
kat, bemutatóterem működött Vácon 
és Budapesten. Jót tett a forgalomnak a 
részletfizetés lehetőség és a garanciavál-
lalás is. A század végére sok országban 
lett ismert és népszerű a Reitter márka 

és önmagáért beszél, hogy egy másik ko-
csigyártó reklámja hozzá hasonlítja saját 
termékeit.  

Karcsú Arzén várostörténetében így 
írt róla: „Országszerte s a külföldön is isme-
retes saját találmányú s erős, kitűnő szerkeze-
tű, ízletes kocsiairól, több kiállításon érmekkel 
lőn kitüntetve. .. A veres-kereszt-egylet részére 
igen csinos, kényelmes és célszerű kocsikat ké-
szített, melyeket telepén számosak tekintettek 
és bámultak meg, valamint igen alkalmas gya-
log-hordágyakat is a sebesültek részére. József  
főherceg és a király ő Fölségének is készített igen 
gyönyörű hintókat, s azért császári és királyi 
udvari kocsigyáros címet is nyert elismerésül. 
A közlekedési minisztérium által 1888. évben 
postakocsik készítésére kiirt pályázaton 11 
versenyző közül Reitter István váci kocsigyáros 
lett a győztes… Az u. n. káptalan-utcai saját 
házában, mely saját felügyelete alatt 15,000 fo-
rintnyi költséggel készült díszes épület, lakik és 
ennek telekén nagyszerűen van berendezve gyári 
telepe, ellátva irodával.”

A gyáralapító 1896 karácsonyán hunyt 
el, a hagyatéki leltár szerint 69 jármű állt 
akkor épp munkában vagy értékesítés 
alatt. Fia, Reitter Ödön hasonló lelkü-
lettel és lendülettel folytatta a munkát, a 
Pesti Hírlap 1910. december 25-i száma 
így ír üzeméről: „A ház utcai szélességének 
terjedelmében hosszasan nyúlik a másik utcáig 
a különböző szakmák szerint munkanemekre 
osztott gyári helyiség. Külön műhelyekben dol-
goznak az asztalosok, bognárok, esztergályo-
sok, nyergesek, kárpitosok, fényezők, kovácsok 
stb. Nagy olvasztó-kemencékben látjuk izzani 

a vasat, melyből pántot, szöget, csavart és egyéb 
kocsi-kelléket formálnak, mert a kocsihoz tar-
tozó minden részt a gyár maga készíti, ami a 
kocsi egyöntetűségére nagy befolyással van. A 
gyárban dolgozó munkások száma 100-150 
között váltakozik.”

Borovszky megyemonográfiája így 
fogalmaz: „Gyárt mindenféle kocsit és azok 
alkotórészeit. Különlegessége a hintó, betegápo-
lókocsi és hintótengely-gyártás. Területe 1300 
□-öl s 11 épületből áll. Hajtóerő 50 HP gőzgép, 
saját villamos világítással. Munkások száma 
130. Évi termelési képesség 350 kocsi.”

A Reitter család jelentős szerepet ját-
szott a város életében, a helyi sajtó gyak-
ran említi áldozatkészségüket. Reitter 
István fontos városi tisztségeket viselt, 
országos szinten képviselte az iparvéde-
lem és az iparosképzés ügyét. Gyárában 
tanulta ki a szakmát a méltatlanul fele-
dett Wessely György, az automobil első 
feltalálója. A fogatolt járművek, az állati 
erővel mozgatott kocsik napjai az autó 
elterjedésével megszámláltattak. Reitter 
Ödön üzeme ugyan megkezdte autó-
karosszériák gyártását, autót is szállított 
Csáky püspöknek, de az átállás nem sike-
rült. 1932-ben a kocsigyár bezárt, ekkor 
a Káptalan utca 16. számú ingatlant Vác 
városa vásárolta meg villamosműve ré-
szére 66.000 pengőért. 

Napjainkban mindössze három Reit-
ter jármű  meglétéről  van tudomásunk, 
ennyinek is örülhetünk, mert néhány éve 
csak egyről tudtunk. A Közlekedési Múze-
um gyűjteményébe tartozó darabok közül 
most Parádon, a Cifra Istálló kiállításán 
látható egy Landau. A Csáky püspök beik-
tatására 1900-ban készített Coupe de Gala 
Nagycenken várja a kastély jövő évi meg-
nyitását, és a tervezett budapesti állandó ki-
állításon mutatkozhat be néhány év múlva 
az egyetlen fennmaradt magyar Omnibus. 

Zomborka Márta
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Vác ad otthont július 30-án, szombaton a 
Spartan Sprint, Night Sprint és Kids ver-
senyeknek. A Spartan Magyarország a váci 
önkormányzattal történt egyeztetések, hely-
színi bejárások után városunkat méltónak 
találta a nyári városi - Duna-parti verseny 
helyszínének. Legalább 4-5000 magyar és 
nemzetközi versenyzőt várnak a szervezők a 
Magyarországon első alkalommal városban 
zajló versenyhétvégére. A versenyközpont 
és fesztiválterület a főtéren, a verseny pedig 
a Duna-parton és a Ligetben zajlik majd. A 
rendezvényről a főszervezővel, Szimon Zitá-
val beszélgettem.

- Beszéljünk a Spartanról. Először mindenki-
nek Spárta jut eszébe, amiről történelem órán tanul-
tunk. Van köze hozzá?

- A szót Magyarországon sz helyett s-sel 
ejtik, mert a spártai harcosokból kiindulva 
jött ez a szó. Természetesen van is közük 
hozzá, ugyanaz a szellemiség. Ha elolvasod a 
spártai harcosoknak a történetét, látod, hogy 
ők mennyire keményen, tűzön-vízen keresz-
tül akár mezítláb bármire képesek voltak. 

A Spartan filozófiája, hogy győzd le az 
akadályokat és teljesítsd és igenis mindenre 
van lehetőséged. Ha az ember egy picikét 
elenged és kikapcsolja az agyát, akkor képes 
mindenre. Én azt szoktam mondani, hogy 
minden fejben dől el. Nagyon sokszor azt 
mondjuk egy-egy akadályra, hogy ezt biztos 
nem fogom teljesíteni és hihetetlen, de akár 
50 évesen is meg fogja tudni tanulni azt az 
akadályt legyőzni, átmászni a 8 láb magas 
falon, vagy végig menni a gyűrűkön, mert 
hogyha az ember nagyon-nagyon akarja és 
egy picit hozzáedz és célirányosan fejleszti a 
testét és specifikusan ezekre az akadályokra 
ráedz, akkor igenis meg fogja tudni csinálni.

- Ez nemzetközi sport. Magyarországon mióta 
van?

- 2010-ben hozta létre egy amerikai férfi 
Joe De Sena, ő volt a megálmodója, akkor 
volt az első verseny Amerikában. Európá-
ban a mi régiónk volt az első, aki átvette ezt a 
franchise jogot. Ez a régió magában foglalja 
Csehországot, Szlovákiát, Lengyelországot, 
Romániát, Magyarországot és Ukrajnát.

- Te és a csapatod szervezi ebben a régióban a 
versenyeket?

- Ebben a régióban vagyunk mindany-
nyian, egyébként mindenki jár mindenhova 
segíteni, amikor szükség van rá, a magyar-
országi versenyekért én vagyok a felelős 
a versenyhelyszín kiválasztásától kezdve a 
szerződéseken, az engedélyeken át a pálya-
tervezésen keresztül a bontásig, takarításig.

- Hogyan került a képbe Vác?
A kiválasztás fő szempontja a fővároshoz 

való közelsége volt, valamint szerettünk vol-

na valami mást, valami újat, mert az összes 
versenyünk valahol kint egy hegy lábánál 
van és hosszasan mászunk fel a hegyekre - 
egyébként én is ezt szeretem. Itt más lesz, 
itt nem lesznek szintek, hegyek, ellenben a 
csodálatos belváros, a Duna látványa, a Li-
get, valamint sok más különleges látnivalóra 
csodálkozhatnak majd rá a versenyzők. Ez a 
verseny arról szól hogy a kezdők, akik eddig 
csak gondolkoztak azon, hogy elinduljanak 
egy spartan versenyen, bátran kipróbálják 
magukat a kezdő spartan akadályokon, át-
érezzék a spartan hangulatot, a spartan lég-
kört, a spartan közösségi élményt és amikor 
majd átugorják a célban, a befutó kapu alatt 
a tüzet, arra gondoljanak hogy az elmúlt 
egy-másfél órában hányszor győzték le ön-
magukat. Ez az érzés, ami után napokig a 
föld felett járnak a versenyzők.

2016 óta mindössze kétszer láttam rész-
ben városi versenyt, két évvel ezelőtt Cseh-
országban és Spartan otthonban, a világ-
bajnokság helyszínén a görögországi Sparta 

városában.  
- Hogy fogjátok megoldani? Lesz városi rész is és 

kimentek a hegyekbe is?
- Nem tudunk kimenni a vasút és a főút 

kereszteződése miatt, csak akkor tudnánk, 
ha alatta, vagy felette mennénk. Itt a Március 
15. tér lesz a fesztiválterület, valamelyik ut-
cában lefutunk a Duna-parti sétányra - ezek 
még részben titkos információk - majd elin-
dulunk a Liget felé, onnan visszafordulunk a 
stadionnál és vissza a sétányra majd vissza a 
városba és ezen a pályán szórjuk szét azokat 
a kötelező természetes és mesterséges aka-
dályokat, amiket ebbe az úgynevezett sprint 
távba be kell építeni. Ez egy 5 és 6 kilomé-
ter közötti táv, ami ebbe a területbe belefér.  
Eredetileg nem volt nyári verseny betervezve 
Magyarországra, de olyan sok kérdés - igény 
érkezett a versenyzőktől, hogy miért csak áp-
rilis, és miért csak október, hogy végül egy 
nyári versenyt is beillesztettünk a verseny-
naptárunkba. 

- Mennyibe kerül a versenyzés a csapatoknak, 
cégeknek?

- A regisztrációs rendszer többlépcsős. 
Ahogy közeledünk az eseményhez úgy 
emelkednek az árak. Minden hónap 25-én 
van egy árugrás. Akik csapatban indulnak ott 
is elérhető csapatkedvezmény. Ami hiányzik, 
hogy Vácról egyetlenegy cég nem jelentke-
zett pedig mindig van céges futamunk, most 
is elkülönítettünk 200 helyet, ők a regisztrá-
ció zárása előtt két hétig, ez esetben július 15-
ig egy fix áron regisztrálhatnak.

- Milyen állóképesség kell hozzá és kinek aján-
lott ez a verseny?

- Mindenkinek, 4 évestől 99 éves korig 
ajánlott. Ami az állóképességet illeti, a futás 
része itt Vácon 5 kilométer, bárki le tudja 
sétálni. Az akadályoknak a teljesítésénél van-
nak könnyen teljesíthetők, vannak specifikus 
akadályok. 

F. A.

Több ezer embert várnak a váci 
Spartan versenyekre
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Házasságot kötött váciak: 
Seres Gergő és Erdős Enikő, Varga Zoltán és Tóth Judit, 
Ónya Attila és Oláh Dóra, Makai Róbert és Szikszai Éva 
Mária, Pap Árpád Csaba és Péter Titanilla, Kiss Richárd és 
Kerekes Ildikó, Koscsó Ákos László és Berkula Edit, Zsib-
rik Tamás és Lestyán Laura, Hirth Gergely és Ványi Eszter 
Ágota, Bertha József  és Józsa Evelin, Bogdán Péter és Szőke 
Lilla, Lőrincz Imre és Szilágyi Melinda.

Elhunyt váciak: 
Az elmúlt hetekben 32 váci személy hunyt el városunkban. 

A kegyeleti jogok figyelembevételével az elmúlt év márciusától csak 
azoknak az elhunytaknak az adatait közöljük, akiknél az elhunyt 
hozzátartozója nyilatkozatával hozzájárult a nyilvánosságra hozatal-
hoz. A többi elhunyt esetében összesített statisztikai adat közlése le-
hetséges csak.

A Váci Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosok jelentkezését 
várja a 2022. október-november hónapokban lebonyolítandó or-
szágos népszámlálásban való közreműködésre.

A jelentkezési határidő: 2022. július 29.
A számlálóbiztos feladata a körzet bejárása, a körzethez tartozó 

internetes önkitöltési időszakban le nem zárt címek felkeresése, az 
adatfelvétel lebonyolítása, címek pontosítása és esetleges új címek 
felvétele, folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval. 

Az adatgyűjtést a KSH által biztosított, védett elektronikai esz-
közzel (tablet) kell végrehajtani 2022. október 17-november 20. 
között. 

A számlálóbiztosok kiválasztása a helyi népszámlálási felelős 
(jegyző) feladata. A számlálóbiztosi feladatok ellátására a kivá-
lasztást követően elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) 
történő egyéni felkészülést követően, sikeres vizsga letétele után 
köthető szerződés.

A számlálóbiztosnak legalább középfokú végzettséggel, hely-
ismerettel, magabiztos számítógépes ismerettel kell rendelkeznie, 
emellett megfelelő fizikai erőnlét, jó fellépés, beszédkészség és 
kapcsolatteremtő képesség is szükséges a feladat elvégzéséhez.

A jelentkezőnek a felkészüléshez saját eszköz (PC, laptop, tab-
let stb.) és internet elérhetőség szükséges, a folyamatos kapcso-
lattartáshoz pedig mobiltelefon és e-mail cím megléte elengedhe-
tetlen.

A számlálóbiztosok díjazásban részesülnek. A 362/2020. (VII. 
23.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján:

• kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás 
tekintetében címenként 300 Ft

• egyéb szervezés - címenként 770 Ft
• összeírás körébe tartozó címenként 300 Ft

• összeírt személyenként 620 Ft
• felkészülési és kapcsolattartási díjként 25.000 Ft

Amennyiben számlálóbiztosnak szeretne jelentkezni és a felté-
teleknek is megfelel, kérem, hogy a www.vac.hu honlapon vagy a 
Váci Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztályán (Vác, 
Március 15. tér 11., 122. iroda) elérhető jelentkezési lapot kitöltve, 
aláírva, beszkennelve küldje meg az igazgatas12@varoshaza.vac.
hu címre, vagy postai úton a Váci Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
és Szociális Osztálya (Vác, Március 15. tér 11., 122. iroda) részére. 
A jelentkezési lapot személyesen is leadhatja a Váci Polgármesteri 
Hivatal Igazgatási és Szociális Osztály 122. irodájában, Székelyné 
Angi Emőke osztályvezetőnél.

Ha kérdése van a számlálóbiztosi jelentkezéssel vagy a nép-
számlálással kapcsolatban, akkor kérem keresse Székelyné Angi 
Emőke osztályvezetőt a 27/513-451-es vagy Csernákné Rákóczi 
Erzsébetet a 27/513-476-os telefonszámon.

Dr. Zsidel Szilvia jegyző, 
helyi népszámlálási felelős

Felhívás: Népszámlálás 2022
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A Vác FC eltűnik a focitérképről

Az 1899-ben indult váci focitörténelmet 
címerében büszkén hirdető Vác FC a jö-
vőben már hiányozni fog a magyar labda-
rúgásból. Az alábbiakban összefoglaljuk 
az utóbbi évek idáig vezető folyamatát.

2016 őszén a kormánypárti többségű 
váci képviselő-testület fejlesztési hitelből 
180 millió forintos TAO-önrészt szava-
zott meg a John P. Marshall által tulajdo-
nolt Vác FC számára a városi tulajdonú 
stadion rekonstrukciójára. Pető Tibor 
alpolgármester (Vác VLSE elnök) in-
dítványára a pénz a VVLSE számára is 
elérhető lett.

Közel egy évre rá az önkormányzat 
John P. Marshallnak Pro Urbe Díjat ado-
mányozott. 

2018 tavaszán az önkormányzat újabb 
5 évre ingyenes és kizárólagos létesít-
mény használatot adott a Vác FC-nek 
úgy, hogy a klubnak a rezsit sem kellett 
fizetni.

A stadionrekonstrukció csupán a 
szurkolóámító tervekig jutott, így a csa-
pat többnyire Váctól távol rendezhette 
csak a hazai meccseit. 

2019 nyarán a VVLSE vette át tulaj-
donba a Vác FC-t. Rétvári Bence, Vác 

országgyűlési képviselője és Pető Tibor 
klubelnök bizakodott, mondván: végre 
ismét magyar kézbe került a váci labda-
rúgás és elindulhat a stadionberuházás és 
a csapat megerősítése. A következő NB 
II-es bajnokságban a gárda kiesett a har-
madik vonalba.

A 2019-es önkormányzati választá-
son győztes Összefogás Vácért elkezdte 
számonkérni a váciak pénzéből finanszí-
rozott fociberuházások elmaradását. (A 
hitelvisszafizetés ma és még a jövőben is 
súlyos milliókkal terheli évente a költség-
vetést.) 

Miután egyértelművé vált, hogy a 73 
millióval támogatott fociakadémiás pá-
lyaépítés, illetve a 180 milliós városi se-
gítséggel megvalósítandó stadionfelújítás 
sehol sem tart, a városvezetés elindította 
a pénzfelhasználás vizsgálatát. 

Az MLSZ Versenybizottságának 
NBIII-099/2022. (07.01.) számú hatá-
rozata szerint: „A Vác FC Kft. csapatát a 
2022/23. évi NB III. osztályú Férfi felnőtt 
nagypályás labdarúgó bajnokságból kizárta.”

A tervek szerint az NB III-ba felke-
rült Bánk a váci stadionban rendezné 
hazai mérkőzéseit (Bánk-Dalnoki-Vác 
VLSE néven) – amennyiben ehhez a 
létesítmény ellenőrzés során az MLSZ 
engedélyt ad. Az utánpótlásneveléssel 
foglalkozó VVLSE pedig a negyedik vo-
nalban, a Pest megyei pontvadászatban 
szerepel majd – amennyiben elfogadják 
a nevezését.

Több száz futó állt rajthoz az idén 30. 
születésnapját ünneplő Fut a Vác ver-
senyen, amelyet évek óta Bíró György 
és barátai szerveznek az önkormány-
zat támogatásával. A startpisztoly el-
dördülését követően többféle távon 
is indultak megmérettetések. Idén re-
kord sokan indultak az ovis futáson.

A bulifutást Inotay Gergely alpol-
gármester mellet Fábián Gábor, a Bo-
ronkay igazgatója indította el. Arról 
beszélt, hogy neki ez a nap egy óriá-

si élmény, hiszen szeretett iskolájánál 
lehet, ennyi boldog és vidám ember 
közelében.

„Köszönöm, hogy ilyen szeretettel fogad-
tatok, ezek a dolgok nekem óriási erőt ad-
nak ahhoz, hogy tovább küzdjek. Küzdjek 
azért, hogy egyszer valóban felálljak és egy-
szer még valóban futhassak közöttetek. De 
ha nem, akkor is én nem példakép akarok 
lenni, hanem példa. Példa arra, hogy lehet 
csinálni: ülve állni” – mondta.

A díjátadáson először Bíró György 

emlékezett vissza a kezdetekre, érté-
kelte az elmúlt harminc évet és köszö-
netet mondott azoknak, akik segítik és 
segítették a programot.

Matkovich Ilona polgármester a 
város elismerését fejezte ki a főszer-
vezőnek. 

„Az önkormányzat nagyon szívesen 
és nagy szeretettel támogat minden sportren-
dezvényt. De hozzá kell tennem, hogy nem 
csak ez az önkormányzat, hiszen 30 éve 
minden évben megrendezi Bíró Gyuri és 
csapata ezt az eseményt, tehát nyugodtan 
elmondhatjuk, hogy politikamentes. Min-
denféle városvezetés támogatta és örült neki. 
Most egy kicsit beszéljünk azokról az em-
berekről, és elsősorban Gyuriról, aki ezt az 
egészet létrehozta és aki a motorja és a lelke 
ennek a versenysorozatnak. Ő és a csapata 
egy nagyon nagy köszönetet érdemel. Azt 
gondolom nagyon büszkék lehetünk és óriási 
szerencse, hogy ő van nekünk” – mondta a 
városvezető.

Gratulálunk a résztvevőknek és a 
szervezőknek is a színvonalas progra-
mért! Az eredményeket mellékletünk-
ben olvashatják! 

Fotó: Pomaházi Roland

Jubileumát ünnepelte a 
Fut a Vác



Mint ismeretes, a Váci NKSE élvonalbeli 
felnőtt csapata megismételte az előző évi 
4. helyezését a bajnokságban és egy pont-
tal többet szerzett az egy évvel korábbinál. 
Az alábbiakban a számok, pár érdekesség, 
statisztikai adat segítségével boncolgatjuk a 
remek eredményt. 

A csapat igazán szimmetrikus eredmé-
nyeket ért el a sorozatban. Az előtte vég-
zőktől oda-vissza kikapott, a középmezőny 
három csapatával szemben 50 %-os mu-
tatót ért el, az utolsó hat együttest pedig 
oda-vissza legyőzte. Döbbenetes kudarc 
nem érte a mieinket, bár a helyezések alap-
ján a 8. MTK elleni hazai fiaskó nem szép. 
Igaz, nagyobb bravúr sem történt, bár a 6. 
Siófok idegenbeli legyőzése utólag megsü-
vegelendő.

Egy furcsaság: a váciak hazai pontmérle-
ge (8 győzelem és 5 vereség 16 pont) rosz-
szabb, mint az idegenbeli (9 győzelem és 4 
vereség 18 pont). Azért a gólkülönbségen 
már látszódik a hazai pálya előnye, itthon: 
426-379, idegenben: 373-379. Azaz: ugyan-
annyi gólt kaptak a mieink vendégként, mint 
hazai környezetben, de itthon 53 találattal 
gazdagabb volt a termés - mégis kevesebb 
pontot ért mindez.

A Váci NKSE tavalyi eredménye: 4. hely, 
16 győzelem, 1 döntetlen és 9 vereség. Most 
ezt majdnem lemásolta: 4. hely, 17 győzelem 
és 9 vereség. Tehát ugyanaz a tabella pozíció 
plusz egy ponttal. A mostani sorozatban je-
lentősen több gól esett a mieink bajnokijain, 
mint egy éve. Akkor 769 (átlag: 29,57) adott 
gólra 753 (átlag: 28,96) válasz érkezett. Idén 
ez 799-758. Tehát a csapat a dobott gólok 
számával túlszárnyalta a meccsenkénti 30-
as határt, míg a kapott találatok száma öttel 
emelkedett.

Nem véletlen tehát, hogy – folytatva 
olyan kiváló elődök hagyományát, mint Má-
tyás Auguszta, Tóth Tímea, Veszeli Judit – 
idén a váci klub adta a gólkirálynőt Kuczora 
Csenge személyében, aki 190 találatot szer-
zett. (Idén Kácsor Gréta 141 góllal a lista 
7. helyét foglalja el. Ő egy évvel korábban 
105 alkalommal talált be és lett a 113 gólos 
Szabó Laura mögött második a házi és 21. a 
mezőny góllövőlistán.)

A VNKSE két legnagyobb különbségű 

sikere egyaránt a kiesett szombathelyiek 
ellen volt, mindkétszer 11 gólos. Negatív 
rekordokat hozott sajnos az utolsó idei 
bajnoki. A Fradi-pályán szenvedte el a leg-
nagyobb vereségét a csapat, 22 gólost. Ott 
szerezte a legkevesebb (16) és kapta a leg-
több (38) gólt egy találkozón. Ugyanakkor 
a pontvadászat utolsó játékrésze jelentette 
a félidőkben dobott legkevesebb váci há-
lózörgetést, hetet.

Igazán szoros (3 vagy kisebb különb-
ségű) bajnokija 8 volt a csapatnak. Fele 
egygólos különbséggel ért véget. Hármat 
(MTK, FTC, Loki) itthon elvesztett, egyet 
(Siófokon) megnyert az együttes. A leg-
gólgazdagabb két meccs a szintén kiesett 
Vasas ellen volt: 72, illetve 70 találattal (40-
32, illetve 38-32 ide). Ezekhez képest igen 
gólszegény volt a Kisvárda – Vác 19-23-as 
végeredménye. Dobott góljaink 16 és 40 
között, a kapottak 38 és 19 között mozog-
tak. A játékoskeret 18 tagja szerzett gólt a 
sorozatban. köztük a két kapus (Bukovszky 
Anna és Pásztor Bettina) kettőt-kettőt. A 
két említett hálóőrünk közül az előbbi 32 
%-os, az utóbbi 33 %-os védési hatékony-
sággal látta el feladatát.

A Vác a 26 bajnokin összesen 119 bün-
tetőt dobhatott, ebből 93 lett gól (78,2 %). 
Játékosainknak összesen 128 percet kellett 
kiállítás miatt a padon csücsülni.

A november 4. és március 12. között 
bajnokikon veretlen maradt csapatunk: 7 
mérkőzést nyert meg zsinórban, pedig eb-
ben az időszakban voltak az utazásokkal és 
kemény ellenfelekkel szembeni nemzetközi 
kupacsaták is. Igen tanulságos, hogy milyen 
eredményeket hoztak a találkozók egyes já-
tékrészei. Ugyanis míg az első félidők közül 
a 26-ból 17-et megnyert a csapat, 2 döntetlen 
mellett csak 6 alkalommal állt vesztésre a szü-
netben. Viszont a második félidők statiszti-
kája jóval szorosabb: 12 „győzelem” mellett 
14 „vereség”. Az első félidők gólkülönbsége: 
418-369, a második játékrészeké: 381-389.

Összefoglalva: az előzetes elvárásokat 
jelentősen túlszárnyaló teljesítménnyel és 
eredményességgel zárta a pontvadászatot a 
Váci NKSE. Teljesen megérdemelt a képün-
kön látható, a bajnoki 4. helyezést bebiztosí-
tó győzelem utáni ünneplés. (Fotó: vacinkse.hu)

Ismét a 8.
helyen zártak a 

váci pólósok
Az OB II-es férfi vízilabda bajnokság 
rájátszásának utolsó, Vácon megren-
dezett dupla fordulójával befejező-
dött a 2021/2022-es pontvadászat A 
Váci VSE megismételte tavalyi he-
lyezését és a 8. helyet szerezte meg. 
A mieink a nyitómeccsen a szege-
diek ellen két negyedet döntetlenre 
hoztak, ám mivel a másik kettőben 
egyaránt három-három góllal többet 
dobott a rivális, végül 22-16-os ve-
reséget szenvedtek. Góljaink közül 
Kiss Ádám dr. féltucatot szerzett.

Az utolsó bajnoki nagy különb-
ségű zakót hozott, hiszen a csongrá-
diak kétszer annyi gólt dobtak, mint 
a váciak és 24-12-re nyertek. Kuncz 
Tamás négy találatával lett a mieink 
legjobb gólszerzője.

Vácra is került 
érem

A 127. Atlétikai Magyar Bajnokságot 
a zuglói Lantos Mihály Sportközpont-
ban rendezték meg, ahol a Reménység 
SE Vác több versenyzője is rajthoz 
állt.

Női rúdugrásban két atlétánk is ér-
dekelve volt. A selejtezőkből Szegner 
Kittinek a 3 méter 20 centis teljesít-
ménye nem volt elég a döntőbe jutás-
hoz. Fedor Veronika viszont a 3 méter 
60 centit is átvitte, így részese volt a 
finálénak. Ott 10 centivel gyengébb 
eredménye a 7. helyhez volt elegendő. 
Férfi rúdugrásban Szász Mátyás volt 
ott az indulók között. A selejtezőben 
4 méter 20 centis eredménye sajnos 
csak a 11. legjobb volt, így nem lehe-
tett ott a döntőben.

Férfi gerelyhajításban Adame Máté 
magabiztosan jutott a nyolcas döntő-
be 58 méter 95 centiméteres dobásá-
val. A fináléban utolsó kísérletével 62 
méter 32 centire hajította a gerelyt, ez 
a bajnoki 4. helyezéshez volt elegen-
dő. 

Szegner Kitti női magasugrásban is 
rajthoz állt, 160 centis eredményével a 
8. helyen zárt. Ebben a versenyszám-
ban remekelt a váci, de a Budapesti 
Honvéd színeiben versenyző Fekete 
Fédra, aki egyéni csúcsbeállítással, 182 
centis sikeres ugrással ezüstérmes lett. 

Érdekességek a Váci NKSE idei 
bajnoki szerepléséről
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JÚLIUS 22. PÉNTEK 
Pannónia Ház 

SAJDIK-NAP  - 1 éves a Sajdik 
Gyűjtemény 

10-12 óra: Családi alkotói műhely: kísér-
letezés a Sajdik Ferenc által alkalmazott „ve-
gyes technikával” kicsiknek és nagyoknak.

13, 14, 15 óra: ingyenes tárlatvezetések 
16 óra: Rutkai Bori Banda: Zsebtenger 

– ingyenes gyermekkoncert
18 óra: Ráskó Eszter stand-up comedy 

estje - Jegyár: 3500 Ft

17 óra Március 15. tér
Nyitó forgatag

Közreműködik: VagaBanda Társulat, Váci 
Mazsorettek, Váci Ifjúsági Fúvószenekar, 

Parlando Színház Társulata

18 óra Március 15. tér
Váci Ifjúsági Fúvószenekar koncertje

19 óra Fehérek temploma
Nyitóhangverseny 

Előadja a Vox Humana énekkar és a Vác 
Civitas Szimfonikus Zenekar

Vezényel: Sándor Bence

19 óra Duna-parti nagyszínpad
Random Trip koncert

20 óra Zenepavilon, Gasztroudvar
Countaktus Country koncert

20 óra Március 15. tér
Csík zenekar koncertje 

21 óra Pannónia udvar 
Six Socks koncert 

21 óra Duna-parti nagyszínpad
Magna Cum Laude koncert

22 óra Március 15. tér
Pedrofon utcabál

23 óra Duna-parti nagyszínpad
Crockodeal koncert

JÚLIUS 23. SZOMBAT 
8-13 óra Zenepavilon 

3. Váci Dunakanyar régiós 
kajak-kenu kupa

10 óra Március 15. tér
Apacuka gyerekkoncert 

10-12 óra Pannónia udvar
A barokk nyomában – interaktív 
ismeretterjesztő foglalkozások 

11 óra Pannónia udvar
Vitéz László: Az elásott kincs

14 óra Március 15. tér 
Ukrán melódiák 

15 óra Zenepavilon, Gasztroudvar
Sunny – Dalaim

16 óra Pannónia udvar
Vác Város Építészeti Díja átadása és az 

azt kísérő kiállítás megnyitója

16 óra Március 15. tér
Táncolj! Gyere táncolj még! 

16 óra Duna-parti nagyszínpad
Art of  Beats

17 óra Zenepavilon, Gasztroudvar
Nótaműsor. 

Faludi Szilvia – ének, Schmidt Mátyás – 
tangoharmonika 

17 óra Fehérek temploma 
Ábrahám Quartet 

18 óra Zeneiskola
Cs. Nagy Ildikó zongora- és Lachegyi 

Imre furulyaművész koncertje

18 óra Pannónia udvar
Itt vagyunk!

A Thália Művészeti Egyesület előadása

18 óra Március 15. tér
Peet Project koncert

18.30 óra Duna-parti nagyszínpad
Sugarloaf  koncert 

19 óra Fehérek temploma
Szent Cecília kórus hangversenye 

20 óra Zeneiskola
Páratlan romantika

Fellépő művészek: Dézsi Bernadett 
énekművész, Dónusz Katalin énekművész, 

Rácz Éva énekművész, Huszár 
Anita- énekművész, Cs. Nagy Ildikó 

zongoraművész

20 óra Levéltár udvara 
Cseh Tamás Projekt koncert 

20 óra Március 15. tér
PASO koncert

2022. július 22-23-24.



20 óra Duna-parti nagyszínpad
Dj Dominique – Fergeteg Party 

21 óra Pannónia udvar
Rock & Roll party a Panoráma zenekarral

21 óra Duna-parti nagyszínpad
Neoton Família Sztárjai élő koncert 

22 óra Március 15. tér 
Made In 

23 óra Duna-parti nagyszínpad
Radio Live Party Zenekar 

JÚLIUS 24. VASÁRNAP 
10 óra Pannónia udvar

Családi délelőtt
Kézműves foglalkozás - Katáng koncert

11 óra Barátok temploma
Dr. Bednarik Anasztázia orgonamű-
vész koncertje: "Sokszínű orgona...."

15 óra Március 15. tér
Körutazás a Görög zene 

és tánc világában!

16 óra Pannónia udvar
Szekér Színház: Arany-mesék

17 óra Március 15. tér
Parlando 10!  Csak egy tánc volt!

17 óra Duna-parti nagyszínpad
Kitti Live koncert

18 óra Ferences templom
Vox Humana Énekkar koncertje 

18 óra Zenepavilon, Gasztroudvar
Odeion zenekar - LGT emlékműsor

18 óra Pannónia udvar
Pálinkás Gergely és zenekara 

19 óra Zeneiskola
Antonio Vivaldi Kamarazenekar 

koncertje 

19 óra Március 15. tér
Musical, operett gálaműsor

A HungarOperett® Bemutatja: Retro 
Koncert Show/Abba, Hotel Menthol, 

Szenes slágerek 

19 óra Duna-parti nagyszínpad
Berkes Olivér koncert 

20 óra Zenepavilon, Gasztroudvar
Polarys zenekar

20 óra Pannónia udvar 
Trio ANCOOR koncert

20 óra Fehérek temploma
Kalmus Felícián csellóművész 

koncertje 

21 óra Március 15. tér
Aurevoir. koncert

21 óra Duna-parti nagyszínpad
Best of  Geszti

23 óra 
Tűzijáték 

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
Tragor Ignác Múzeum

Memento Mori & Ars Memorandi 
Kiállítóhely

- A váci domonkos kripta kincsei -
Vác, Március 15. tér 19.

Nyitva: kedd-vasárnap 10.00-18.00
A kiállítóhely a Vigalomkor 2022. július 
22-23-án (péntek-szombat) meghosz-

szabbított nyitva tartással, 
10.00-20.00 óra között tart nyitva!

PANNÓNIA HÁZ kiállítóhely
SAJDIK GYŰJTEMÉNY

Vasba öntött történelem – Öntöttvas 

Gyűjtemények. Az európai öntöttvas-
művesség remekeit tárja a látogatók elé. 
Vertel Andrea: Tündérkert. A Gödön 
élő és alkotó neves keramikusművész 

egyedülálló szabadtéri szoborcsoportja a 
Pannónia Ház udvarán tekinthető meg. 

KIÁLLÍTÁSOK
Mária Terézia 305

Megtekinthető az Elefántos Házban 
Március 15. tér 23. 2022. 09. 04-ig.

július 21. csütörtök 17 óra, MIMK 
Emeleti Galéria

VÁCI HANGULATOK XIII., a váci 
nemzetiségi önkormányzatok kiállítása.

július 10 - augusztus 30.
MIMK ABLAK GALÉRIA:

Orvos András festőművész kiállítása

július 7-augusztus 11. 
„A TÁJ” – csoportos kiállítás

Torony Galéria: Lyra Könyvesház,  Piac u. 1. 

július 22. péntek 17 óra Pannónia 
Ház rendezvényterem 

Vác testvérvárosa, Otrokovice fotómű-
vészeinek kiállítása 

KÍSÉRŐPROGRAMOK 
Kézművesek utcája – Petróczi utca

Csapraverés
Sörsátor, pecsenyék és egyéb ínyencségek a 
főtéri és Duna-parti vendéglátóhelyeken. 

Gasztroudvar – Duna-part, 
Zenepavilon 

Játékos tudomány
Furfangos játékok – interaktív kiállítás 

gyermekek részére
Július 23. szombat 10-18 óra Március 15. tér

Kutyaduma Központ kutyás
 bemutatója, szaktanácsadás

Július 23. szombat, július 24. vasárnap
 16-18 óráig Duna-part

Hogyan harcoltak a gladiátorok?
Július 24. vasárnap 15 óra Duna-part

A Familia Gladiatoria bemutatója. 
Vezető: Weixelbaum János. 

Fónagy & Walter Vendég- és Borház
 Vác, Budapesti főút 36. 

Július 22-23-24. 19-től 22 óráig. Tokaji 
borok estje, 20 éves aszúk kóstolása. 

 Margaréta Kávéház 
Vác, Széchenyi u. 19.

Július 12-én 18 órakor a Váci Forte Fo-
tóklub kiállítása "A Ligetünk" címmel.

Július 22. péntek, 20.30 óra
Terasz party; Beszkid József  szóló estje,

Július 23.szombat, 20.30 óra
Fehér Lili szóló estje (zongora, ének)

A zenés műsorok belépőjegyesek.
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A Duna-Dráva Cement Kft. (DDC) 
több mint egy évtizede indította útjára 
a Zöld Megoldás-pályázatot a környe-
zettudatos kezdeményezések támogatá-
sára. Azóta mintegy 53 projekt valósult 

meg összesen 74 millió forint összérték-
ben. 

A pályázat keretében június elején 
több projektet is felavattak; az Azonos 
Esélyekért Alapítvány “Napozzunk” el-

képzelését, valamint a Váci Juhász Gyu-
la Általános Iskola „Csend a zajban” 
nevet viselő projektjét. 

A Szokolyai Cseh Péter Általános 
Iskola és az Azonos Esélyekért Alapít-
vány szervezésében megálmodott „Na-
pozzunk” projekt célja az intézmény-
ben működő napelemes rendszer fizikai 
bemutatása és a gyakorlati hasznosulás 
ismertetése a gyerekekkel és szüleikkel 
egyaránt. A projekt megvalósulását a 
DDC közel 900 ezer forinttal támogat-
ta.

A Váci Juhász Gyula Általános Iskola 
a "Csend a zajban" elnevezésű projekt-
tel indult és nyert a pályázaton. A pro-
jekt keretében egy kiskertet hoztak lét-
re, amely nem csupán veteményesként 
szolgál, hanem az iskolába járó minden 
kisiskolás megismerheti és megfigyel-
heti, gondozhatja a növényeket, ezáltal 
növelve a felelősségvállalás készségét. A 
projekt megvalósulását 417 ezer forint-
tal támogatta a DDC.

A nyár folyamán további átadók vár-
hatóak a térségben és Baranya megyé-
ben egyaránt. (x)

Újabb projekteket avattak fel a DDC Zöld 
Megoldás-pályázatának keretében


