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Rengeteg fejlesztés indul el
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zájárulását adta, hogy a kereskedelmi
középiskolában a tervezett fejlesztések
megtörténhessenek.
Az ülés végén a képviselők reagálhattak a korábbi kérdéseikre adott írásbeli válaszokra, majd napirend utáni felszólalások és új képviselői kérdések következtek.
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tervek szerint március 17-én
szerdán tartja legközelebbi tanácskozását.

Elfogadták az idei városi
költségvetést

Egy sor fajsúlyos témát megtárgyaló, a korábbiakhoz képest hosszabb ülést tartott
február 16-án Vác Város Önkormányzat
Képviselő-testülete. Többek között a grémium nagy többséggel elfogadta Vác idei
költségvetését is. Minden napirendi pont
nyílt ülésen került megvitatásra.

A szakbizottságok döntései
A plenáris ülést megelőző héten tartották
meg tanácskozásukat az önkormányzati
bizottságok. A három közül a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság ülése
a szokottnál is tartalmasabb döntéssorozatot hozott, mivel itt történt az építési
szabályzattal összefüggő módosításhoz
érkezett javaslatok véleményezése is. Természetesen a szakbizottságok áttekintették a 2022-es büdzsé tartalmát és képviselő-testületi elfogadásra javasolták.
A testületi ülés rendeletmódosításai
A testületi ülés első néhány napirendi
pontjában ingatlanügyekben született
döntés, majd az éves költségvetésről szóló
rendeletalkotás mellett néhány rendeletet
módosítottak. Így egy új kitüntetés alapításáról is döntöttek, mely díjjal a városban
tevékenykedő, szolgáltatásokkal foglalkozók megbecsülését kívánják emelni. Fontos döntés született a közösségi együttélés váci szabályozásának változásairól is.
Eszerint a törvényi korlátozások mellett
meghatározták azokat a helyi közterületeket (jellemzően a Belváros utcáit, tereit),
ahol tilos lesz a dohányzás.
Az idei költségvetésről – 100 percben
A korábbi évekhez hasonló tematika szerint került sor a 2022-es városi büdzsé
vitájára és elfogadására. Az egyensúlyt
mutató kiadási és bevételi főösszeg közel
9,5 milliárd forintos. Működésre valamivel több, mint 7 milliárd, beruházásokra,
felújításokra mintegy 2 milliárd forint jut
majd. Meghatározták a költségvetés vég2

rehajtási szabályait is, melyek hasonlóak a
korábbi évek előírásaihoz. Idén is jelentős gondot jelentenek majd a központi
elvonások és a kormányrendeletek miatti
kiesések. Ráadásul az államtól származó
központi bevételek növekedése az infláció töredékét egyenlíti csak ki. Így fontos
volt, hogy 2021-ben átgondolt, takarékos
gazdálkodást folytatott az önkormányzat.
Ez ebben az esztendőben sem fog változni. A város idei működését biztosító
büdzsé szavazási sorozatából kiderült,
hogy a kormánypárti képviselők nem támogatják a fejlesztések tervezett listáját.
A költségvetés egészére – százperces tárgyalás után – 12-en voksoltak „igen” szavazattal, nem fogadta el azt Manninger
Péter, Pető Csilla és Pető Tibor.
További fontos döntések
- A testület meghozta azokat a határozatokat, melyek az április 3-án esedékes országgyűlési választás és népszavazás helyi
lebonyolításához szükségesek.
- Elfogadták a Polgármesteri Hivatal
előző évi munkájáról benyújtott beszámolót és meghatározták, hogy az idén két
alkalommal (augusztus 1. és 12., illetve
december 27. és 30. között) lesz igazgatási szünet a Hivatalban.
- Vác csatlakozik ahhoz a kezdeményezéshez, hogy az egyébként központosított keretek között történő szúnyoggyérítés a jövőben biológiai módszerekkel
történjen.
- Jelentősen bővülhet a közterületeket
ellenőrző kamerarendszer és tágabb városi területre lesz érvényes az az előírás,
mely szerint az épületekhez tartozó várakozóhelyek telken belül építendők ki.
- Igen időigényes volt annak a napirendi pontnak a megtárgyalása és szavazási
procedúrája, melyben az építési előírások
felülvizsgálatára beérkezett lakossági javaslatokról döntöttek.
- Az önkormányzat tulajdonosi hoz-

Tájékoztató a
rendeletalkotásról
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. §-a alapján az alábbi tájékoztatást adom:
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 16-án az alábbi
rendeleteket alkotta:
4/2022. (II. 16.) rendeletmódosítás Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021. (II. 18.) rendeletről;
5/2022. (II. 16.) rendeletalkotás -Vác
Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről;
6/2022. (II. 16.) rendeletmódosítás - a
városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 2/2021. (I. 20.) rendeletről;
7/2022. (II. 16.) rendeletmódosítás - a
közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartásokról és azok megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 31/2016.
(VII. 15.) rendeletről;
8/2022. (II. 16.) rendeletmódosítás - a
közterületek használatáról és rendjéről
szóló 34/2014. (XI. 14.) rendeletről;
9/2022. (II. 16.) rendeletmódosítás a
kötelező települési hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló 56/2013. (XI. 22.)
rendeletről;
10/2022. (II. 16.) rendeletmódosítás a város gépjármű elhelyezési feltételeinek
elősegítéséről szóló 52/2018. (XII. 14.)
rendeletről.
A rendeletek Vác város honlapján,
valamint a Váci Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinetének 105. sz. irodájában is
megtekinthetők.
Vác, 2022. február 16.
dr. Zsidel Szilvia s. k.
jegyző
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Humanitárius segítségnyújtást
szavazott meg a testület

Rendkívüli ülést hívott össze Matkovich
Ilona polgármester március 3-án délutánra, mivel Vác ukrán testvérvárosa, Técső
háborús övezetbe került az orosz agres�szió miatt.
Mint azt a városvezető elmondta:
megkeresésükre Técső alpolgármestere
február 26-án érkezett levelében gyógyszereket, kötszereket, tartós élelmiszereket, ágytakarókat, párnákat, elektromos
generátorokat, mosógépeket, higiéniai
eszközöket és a tűzoltóság számára felszereléseket kért adományként.
A testületi ülésen egyhangú döntés
született arról, hogy a kért adományokat biztosítja a város. Emellett azt is támogatta minden megjelent képviselő,
hogy a Váci Család- és Gyermekjóléti
Központ az intézményben igénybe vehető szolgáltatásokat, mint az egészségügyi alapellátást (területi védőnői is) és a
szociális ellátásokat humanitárius célból
visszavonásig biztosítsa az ukrán háború

elől menekülő, Vácra érkező családok részére.
A menekültek elhelyezésére négy ingatlant is kijelölt az önkormányzat, melyeket bebútoroz és az étkezésükről is
gondoskodik itt tartózkodásuk alatt.
A tanácskozás után Matkovich Ilona egy sajtótájékoztatón ismertette az
intézkedéseket. Először ukrán nyelven
szólt Técső lakosaihoz, kiemelve, hogy
Vác szolidáris testvérvárosa polgáraival.
Majd már magyarul folytatva arról beszélt, hogy a városnak fel kell készülnie
rá, hogy a háború elől menekülők nagy
számban érkeznek hazánkba. Nekik helyben, a Kárpátalján élőknek pedig segélyszállítmánnyal kell segíteni – hangzott el.
„Az első teherautó ma reggel elindult
Beregsurányba. Fehér Zsolt és Tótváradi-Nagy Bence képviselők a Református
Szeretetszolgálatnak adták át a váciak
adományait, amelyet a szeretetszolgálat
visz át majd a határon. Felvettük a kap-

Főhajtás a kommunizmus
áldozatai előtt

A kommunizmus áldozataira emlékeztek pénteken délután az immár nemzeti
emlékhellyé nyilvánított váci rabtemetőben.
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján a Himnusz közös eléneklése
után Ruzicska László színművész adta
elő Papházi Tivadar A 301-es parcellánál című versét.
A megemlékezés szónoka Inotay
Gergely volt. Az alpolgármester bevezetőjében Nagy Imre 1956-os rádióbeszédét idézve párhuzamot vont a magyar
nép akkori tragédiája és a napjainkban
Ukrajnát ért agresszió között. Mint kiemelte „az ember szabadságra, kreatív
alkotásra, életterének, lehetőségeinek
maximalizálására született. Semmiképpen sem rabságra, jogfosztottságra,
elnyomatásra”. Majd feltette a kérdést:
vajon tanultunk-e a szabadságelvonások
történelmi példáiból? A fasizmust és a
kommunizmust megemlítve elmondta:
a XX. század súlyos visszaesést hozott
az emberiség történelmi fejlődésében.
Egyben figyelmeztetett rá: vigyázó és
óvó tekintetünket a ma történéseire is
rá kell irányítanunk, hogy az embertelen eszmék ne kaphassanak ismét teret.
Figyelnünk kell a mi és gyermekeink jövője érdekében – zárta megemlékezését
Váci Hírnök

Inotay Gergely.
Az emlékezés szavait Ruzicska László előadásában Gérecz Attila Karácsonyi ének a börtönben című költeménye,
majd a zeneművészeti szakközépiskola
növendékének, Szlávics Viktóriának
népdal előadása követte.

						

csolatot Técső testvérváros vezetésével,
ahonnan részletes listát kaptunk, hogy
mire van a legnagyobb szükség. Tisztítószerek, kötszerek, orvosi eszközök, mert
sok a sebesült, akik Kárpátaljára érkeznek” – mondta.
A város tájékoztatja a többi testvérvárosát is, hogy felajánlásaikat eljuttatják
Ukrajnába. A francia Deuil-La Barre már
jelezte is szándékát és egy kamionnyi
szállítmányt küld Vác koordinációs segítségével a háborús övezetbe.
A polgármester kiemelte: Vác Város
Önkormányzata a Segítségnyújtás Ukrajnának Vác néven számlát nyit, ahova
pénzügyi segítséget fogadnak. A számlaszámot hamarosan közzéteszik a város
felületein.
A váci iskolákkal és a tankerülettel
együttműködve a város gondoskodik a
menekült gyermekek és felnőttek étkeztetéséről is. A lakosság szükség esetén a
Váci Család- és Gyermekjóléti Központ
vezetőjénél, Járja Andreánál érdeklődhet
a 06-30/575-0730-as számon. Az állandó
24 órában működő elérhetőség pedig: 0630/827-8558.
Ezután a város vezetői, a pártok és
szervezetek képviselői, valamint magánszemélyek helyezték el a tisztelet
koszorúit és hajtottak fejet a mártírok
emléke előtt, majd a tisztelgő rendezvény a Szózat eléneklésével zárult.
A váci megemlékezést megelőzően február
23-án Budapesten a Kozma utcai Nemzeti
Gyászparkban került sor az ország központi
megemlékezésére. Az eseményen az áldozatok
emléke előtt tisztelegve elhelyezték Vác Város
Önkormányzat kegyeleti koszorúját is.
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Uniós reménysugár
Vác megújulására

A valóság a Radnóti
buszmegállóról

A város új vezetése elkötelezett amellett,
hogy a régóta leromlott állapotú épületeit
megújítsa. Míg a kilenc esztendőn át regnáló elődeink nem tudtak semmit kezdeni a leromlott állapotú főtéri zöld házzal,
vagy éppen a Deákvári főtér buszmegállójával, mi két év alatt elértük: megújultak
az épületek.
Közel egy évtizede hasonló állapotban
van a Radnóti úti buszmegálló is, amelynek falai vizesednek, az épület több helyen beázik a tetőzet állapota miatt. Ezért
a deákváriak már alig használhatják az
eredeti funkcióra.
Ezen problémák miatt terveket készíttettünk az egykor szebb napokat látott
épületre. Az egyik szerint a csak buszváró funkciót biztosító felújítás mintegy 5
millióba, míg egy üzlethelyiséget is tartalmazó felújítás közel 18 millió forintba
kerülne.
Mindezek alapján hazug mindazon állítás, amely szerint a megegyező tartalmú
felújításra a város többszörös árat fizetett
volna, mint amennyit fél évvel ezelőtt
szánt rá. A műszaki tartalom teljesen más!
Azon „hírportál”, amely az önkor-

mányzatról és vezetőiről már többször
állított valótlant, most ismét hazudik,
amikor az állítja, hogy hatszoros ár lett
megszavazva egy buszmegálló és egy 8
négyzetméteres üzlethelyiség felújítására.
A város nevét használó Vác Online portál még a tervben szereplő üzlethelyiség
nagyságát sem találta el.
A Radnóti buszmegállóval kapcsolatos
azon híresztelések is valótlanok, miszerint a buszmegálló állítólagos „áthelyezése” kapcsán túlárazás történt. Ez azért
is nélkülöz mindenféle alapot, mert a kivitelezésre még pályáztatás sem volt, így
nincs kivitelező, ezért – az állítással ellentétben – számlázott építési költség sincs.
A városvezetés a választási kampányban is azt kéri a váciaktól is, hogy hiteles
forrásból tájékozódjanak, kellő fenntartással kezeljék a hisztériakeltő, politikát
kiszolgáló oldalak tartalmát. Például annak a portálnak írásait, mely a váci önkormányzat lejáratását végzi, és főszerkesztője az a nagymarosi Hujbert István,
akinek köreihez kormánypárti döntések
nyomán 34,8 millió forint közpénz érkezett.

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Választópolgár!
Tájékoztatom, hogy az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása során az alábbi szavazókör helyszíne megváltozott:
8-as szavazókör (korábban: Bartók Béla Zeneiskola) új helyszíne: Pikéthy
Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola (Kossuth tér 3.),
Fenti változásról minden szavazókörben állandó lakcímmel rendelkező választópolgárt postai úton megküldött értesítő útján a Váci Helyi Választási
Iroda értesített.
Kérem a választópolgárt, ha a fenti változásról szóló értesítő postai úton
nem érkezett meg hozzá, abban az esetben keresse hétköznap 8-16 óra között
az alábbi elérhetőségeken a Választási Iroda tagjait újabb értesítő előállítása
miatt:
Helyszín: Anyakönyvi Hivatal (Vác, Köztársaság út 19.)
Lukács Lívia (27/513-466), Veres Anita (27/513-450), Vörösné Berta Tünde (27/513-446)
					
Dr. Zsidel Szilvia
jegyző, HVI vezető
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A kormány által sorra lenullázott váci pályázatok miatt önkormányzatunk is üdvözli
azt a bejelentést, hogy a jövőben a magyar
városok pályázatok útján várhatóan szélesebb körben juthatnak hozzá közvetlenül
is az uniós forrásokhoz.
Február 16-án hozta meg hatalmas
többséggel az Európai Parlament (EP) azt
a döntést, melynek tartalma előrevetíti: az
eddig egyoldalú – a számára szimpatikus
városvezetés által irányított településeket
preferáló – kormányfinanszírozás megkerülésével fontos, a korábbiaknál több területet érintő pályázati forrásokhoz juthat
például Vác is. Ehhez azonban szükség
van arra, hogy települések ezen kibővülő
lehetőségét az Európa Tanács és az Európa Bizottság is megerősítse.
Ismert, hogy városunk nem csupán új
pályázatok – például útfelújításra benyújtottak – esetében marad ki a központi forrásosztásból, hanem már évek óta a kormánydöntéssel kihirdetett támogatásokat
sem folyósítja az állam. Ráadásul az Európai Unió helyreállítási alapjából hazánknak
megítélt pénzek is megkérdőjeleződtek a
jogállamisági eljárás miatt.
Emiatt különösen fontos az EP határozata, mellyel remény van arra, hogy
a további döntési mechanizmusok eredményeként Vác sem a kormány politikai
megítélése, hanem a szükséges beruházások alapján kaphat majd szélesebb körben
uniós támogatást. Ez azért is különösen
indokolt, mert – városunk esetében is –
az adott önkormányzat ismeri azokat az
elengedhetetlen felújításokat, beruházási
célokat, melyek az itt élő emberek javát politikai hovatartozástól függetlenül szolgálja.

Fennakadások
várhatóak metszési
munkálatok miatt
A Váci Városfejlesztő Kft Zöldterület
Fenntartási Részlege 2022. március 7-től
a 2-es főút váci, belvárosi szakaszának
mindkét oldalán elkezdte a lombhullató fák metszését. A munkálatokat három szakaszban végzik, a tervek szerint
2022. március 18-ára fejezik be.
Ez idő alatt a forgalmi sávok biztosítva lesznek, de a forgalom lassulására, kisebb torlódásokra lehet számítani.
Kérjük, különös gonddal közlekedjenek
a városban, mivel a munkálatok miatt
esetenként a közlekedési lámpákat is kikapcsolják.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Váci Hírnök

A veszélyhelyzet miatti előírások és a diákok, pedagógusok egészségének védelme érdekében a közelmúltban a Radnóti
iskola kapujánál tartottak ismertetőt az
intézmény átalakított fűtési rendszeréről.
Matkovich Ilona az előzményeket
felidézve elmondta, még tavaly jelezte a
Váci Tankerület, hogy szándéka szerint
a Radnóti iskola elavult, földgáz üzemű
kazánrendszerét
távhőszolgáltatással
szeretné lecseréltetni. „Bár nem a váci
önkormányzat az intézmény fenntartója, de tulajdonosként természetesen a
képviselők mindent megtesznek, hogy
gyermekeink és pedagógusaink minél
komfortosabb körülmények között tölthessék el tanulással, tanítással napjaik jó
részét.” –emelte ki a polgármester. Mint
elmondta: a képviselő-testület vita nélkül, egyhangú szavazással hagyta jóvá a
háromoldalú megállapodást, és mivel a
tankerület jelezte, hogy a hálózatfejlesztési hozzájárulás csupán egyötödét tudja
kifizetni, az önkormányzat 20 %-ra mérsékelte ezt az összeget.
Inotay Gergely ezután a városvezetés nevében üdvözölte, hogy egy ilyen
fejlesztéssel tudott a váci önkormányzat és a város cége segíteni a nemrég 40.
születésnapját ünneplő tanintézmény
minden diákjának és dolgozójának. Az
alpolgármester rámutatott: mivel már
a fűtési szezon kezdetétől működik a
rendszer, elmondható, hogy a fejlesztés
komoly megtakarítást jelent az iskola
fenntartójának. Végül köszönetét fejezte ki a Váci Távhő segítőkészségéért, a

Környezetbarát fűtési
rendszer a Radnótiban

kivitelezők munkájáért.
A beruházás műszaki részleteit Völgyesi Viktor, a Váci Távhő Kft. ügyvezetője ismertette. Mint megtudtuk, az
említett tankerületi megkeresés után a
cég felmérte a fejlesztés lehetőségeit. Egy
tanulmányterv megállapította, hogy az
iskolától 200 méterre lévő Újhegyi úti kazánház biztosítani tudja az iskola távhő-

ellátását is. Ezt követően az átláthatóság
érdekében természetesen nyílt pályáztatás után megtörtént a kivitelező kiválasztása is. Az elavult kazánok feladatát
új hőközpont látja el. Ennek károsanyag
kibocsátása nincs, a fűtési szezonban már
biztosítani tudják a szükséges hőmennyiséget. A beruházás összköltsége mintegy
60 millió forint volt.

Bírósághoz fordul Vác a Samsung
szennyvízterve miatt

sonlóan városunk sem hagyja, hogy az
ügyben a polgárok véleménye nélkül
döntsenek – az önkormányzat beadta
bírósági keresetét. Ebben kéri, hogy a
Pest Megyei Kormányhivatal elsőfokú
határozatát semmisítsék meg és adjanak
iránymutatást arra, hogy a beruházás
környezeti hatásvizsgálatra kötelezett.

Vác Város Önkormányzata ragaszkodik
a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatásához. Önkormányzatunk megdöbbenéssel értesült arról, hogy a megyei kormányhivatal még a környezetre
való hatását sem kívánja megvizsgálni
annak a szennyvíz kezelő rendszernek,
mely a gödi üzemtől Sződligeten át
Vácra hozza az akkumulátorgyártás
szennyvízét. Az önkormányzat bírósághoz fordult az ügyben.
A kormányhivatali végzés szerint „a
váci ingatlanon tervezett új szennyvíztisztító telep és kapcsolódó szennyvíz
távvezeték létesítésének jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.”
E határozat megérkezése után Inotay
Gergely alpolgármester számos alkalommal, több formában tolmácsolta a
váci emberek felháborodását, hangsúVáci Hírnök

lyozva, hogy a kormány nem helyezheti
egy multinacionális cég érdekeit az itt
élő emberek szempontjai elé. Pár napja pedig bejelentette: Sződligethez ha-
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Család- és gyermekvédelmi
tanácskozást tartottak

A Váci Család- és Gyermekjóléti Központ szervezésében február 18-án a
Madách Imre Művelődési Központban
rendezték meg a szociális terület éves
rendszerességgel megtartott szakmai tanácskozását.
Az eseményen Járja Andrea igazgató,
a tavaly szeptember óta egységes keretek
között működő váci szociális intézmény
igazgatója üdvözölte a megjelenteket, és
mutatta be az előadókat, meghívott ven-

dégeket.
Ezt követően Matkovich Ilona polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy
városunkban fontos szerepe van mind a
családok, mind a gyermekek érdekérvényesítésének, a szociális terület feladatainak magas színvonalú ellátásának.
Járja Andrea szervezeti felépítést bemutató ismertetője után Inotay Gergely
alpolgármester a gyermekek családi,
tanintézményi nevelésének ma is jelen-

Szlovák Estet rendeztek

Még decemberben a Szlovák Karácsony
a járvány miatt elmaradt, ezt igyekezett a
Váci Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat egy Szlovák Esttel most pótolni.
Szombaton a Madách Imre Művelődési Központban lépett fel a Vrsatec folklóregyüttes, aki Vác testvérvárosából
Dubnica nad Váhomból érkeztek.
A megnyitón dr. Alt Gyula elnök
köszöntötte a megjelenteket. Örömét
fejezte ki, hogy hosszú idő után újra találkozhatnak, hiszen szükség van arra,
hogy a magyarországi szlovák nemzetiség tartsa egymással a kapcsolatot.
„Úgy gondolom, hogy a nemzetiségi
identitás a szívünkben és a lelkünkben
van” – mondta. Emlékeztett rá, hogy
a vírus ellenére is igyekeztek rendezvényeket tartani, nyáron egy koncertet
szerveztek, és beindult a szlovák nyelvoktatás is. Fontosnak nevezte a parlamenti választásokat, hiszen a nemzetiségek ilyenkor választanak szószólót, aki
őket képviseli az országgyűlésben.
A megnyitón az őszi népszámlás fontosságára hívta fel a figyelmet Paulik
Antal, a magyarországi szlovákok nemzetiségi szószólója. Elmondta: nagyon
fontos, hogy októberben minél többen
jelezzék egy településen, hogy szlovák
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nemzetiségűek, hiszen ettől is függ az
önkormányzat támogatása.
A barátság és hűség fontosságát hangsúlyozta Inotay Gergely alpolgármester
beszédében. Köszönetet mondott azért,
hogy a váci szlovák önkormányzat volt
az első, aki a koronavírus terjedésekor
létrehozott városi számlára nagyobb
összeget utalt.
„Azt a mély barátságot és hűséget

lévő problémáiról szólt, rámutatva: ezek
megoldása egyaránt feladata a szociális
területen dolgozó szakembereknek és a
családnak.
A folytatásban előbb a leköszönő
államfő felesége, dr. Herczegh Anita
ismertette a covidárvák támogatására
tavaly létrehozott Regőczi Alapítvány
működését és feladatait. Majd dr. Tatai
Orsolya iskolaorvos beszélt az iskolaegészségügyi szolgáltatásokról, illetve
az iskolaorvosok szerepéről a gyermekekkel szemben történő bántalmazás
felismerésében. Ezt követően Kiss Anita
esetmenedzser a váci intézmény egyik
fontos szolgáltatásáról, a szociális diagnózisról tartott ismertetőt.
A tanácskozás második részében
előbb Bogdán Réka családkonzultációs
szakember és Solymos Tamás pszichológus a váci intézmény új, családterápiás
szolgáltatásáról szólt, majd Hostyinszki
Katalin jelzőrendszeri felelős a tavalyi év
gyermekvédelmi tevékenységét mutatta
be. Az előadások sorát Holeczné Nagy
Mária csoportvezető és Papp Lívia koordinátor ismertetője zárta, melyben a
résztvevők a beérkezett jelzések nyomán
megtett hatósági intézkedésekről, továbbá az óvodai-iskolai szociális segítségnyújtásról beszéltek.
szeretném méltatni, amellyel a szlovák
nemzetiségi önkormányzat sok-sok éve
a város kulturális élete iránt érzett elkötelezettségéből kiváló rendezvényeket
hoz a művelődési központba” – mondta. Hozzátette: bízik benne, hogy ha rendeződik a helyzet, akkor újra tud majd a
város nyitni szlovák testvérvárosai felé.
A Vrsatec folklóregyüttes nem először lépett fel Vácon, de most is fergeteges hangulatot teremtettek a Madách
Imre Művelődési Központban. (Fotó:
Menczer Péter)
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Nyomozás a volt
alpolgármesterhez köthetően

Minden bizonnyal volt oka annak, hogy
várni kellett a döntésre, de nemrég elrendelte a rendőrség a nyomozást Vác polgármesterének még 2021. októberében
tett feljelentése nyomán.
A városvezető annak tisztázását kérte a nyomozóhatóságtól, hogy történt-e
törvénysértés akkor, amikor Mokánszky Zoltán alpolgármester közvetlenül
az önkormányzati választás előtt, 2019.
október 1-i hatállyal – a polgármester nevében és helyette eljárva – arra utasította
azt a gazdasági vezetőhelyettest, akihez
a Bölcsődék és Fogyatékosok Intézmé-

nye tartozott, hogy az igazgató havi illetményét 100 ezer forinttal emelje meg.
Ez éves szinten az önkormányzati intézménynek 1,2 millió (+járulékok) kiadási
többlettel járt.
Csakhogy ehhez az utasításhoz Mokánszky Zoltánnak se felhatalmazása, se
aláírási joga, de még megfelelő pecsétje
se volt – ezt derítette ki a hivatal ellenőrzési osztálya által lefolytatott vizsgálat. Ennek alapján Matkovich Ilonának
munkaköri kötelessége volt a feljelentés
megtétele. Ahhoz kell a hatósági vizsgálat, hogy visszaélt-e valaki hivatali hely-

Helyreigazítás és jogerős ítélet

Sajtóhelyreigazítást kellett közölnie a
Nagymarosról szerkesztett Vác Online
nevet viselő internetes oldalnak. Mindezt kényszerből kellett megtennie, bírósági végrehajtó felszólítására.
A városunk nevét használó Fidesz-KDNP-hez köthető oldal nem
volt hajlandó végrehajtani egy jogerős
bírósági ítéletet, amelyben valótlan
tényállítása miatt helyreigazítás köz-

Váci Hírnök

lésére kötelezték. Azzal vádolták valótlanul önkormányzatunkat, hogy a
színházigazgató kinevezésével kapcsolatban törvényt sértett.
A helyreigazítást az ítélet jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül kellett volna közölniük még tavaly
ősszel, ám ezt nem tették meg. Vác
Város Önkormányzata kénytelen volt
végrehajtást indítani a Rétvári Bence

						

zetével, túllépte-e hatáskörét, jogtalan
előnyt szerzett-e az önkormányzat egyik
intézményvezetőjének, amikor felemeltette annak fizetését.
Az önkormányzatnál lefolytatott
vizsgálat megállapította, hogy a korábbi polgármester semmilyen felhatalmazást nem adott alpolgármesterének arra,
hogy helyette járjon el ebben az ügyben.
Nem is adhatott, hiszen Fördős Attila
polgármestert semmi nem akadályozta
akkor hatásköre gyakorlásában. Árulkodó adalék, hogy a szükséges és hivatalos
pecsét helyett az alpolgármester egy városi díszpecsétet nyomott a fizetésemelést elrendelő utasítás aljára, ami persze
teljesen alkalmatlan volt a rendes pecséthez kötött joghatás kiváltására.
Talán ki se kellene mozdulni az irodából a nyomozóknak, hiszen a dokumentumok feltárták, hogy mely pontokon
sérthetett előírást a cselekedete során
Mokánszky Zoltán. Van a feljelentésben
azonban egy alapos nyomozás nélkül
nem könnyen tisztázható kérdés: volt-e
bármilyen jogszabályi összeférhetetlenség az alpolgármester, és a szabálytalan
módon elrendelt fizetésemeléssel érintett igazgató között.
munkatársának tulajdonában álló oldal
ellen, és csak ennek hatására közölték
a helyreigazítást. Városunk önkormányzatának lejáratását is végző portál
főszerkesztője az a nagymarosi Hujbert
István, akinek köreihez kormánypárti döntések nyomán 34,8 millió forint
közpénz érkezett.
Közben egy újabb jogerős ítélet született a portál ellen. Még tavaly fogalmazott Kászonyi Károly (Összefogás
Vácért) képviselőről, az önkormányzat
Pénzügyi-Ügyrendi Bizottságának elnökéről valótlanságot a Váci Dunakanyar Színházzal kapcsolatos írásában.
Azt állították, hogy a képviselő „a háttérben fenyegetőzött azzal, hogy akik
tőlük eltérően gondolkodnak, azok hiába kiváló szakemberek, távozniuk kell.”
Az elsőfokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék a képviselőnek
adott igazat, helyreigazításra kötelezte
a Vác Online-t valótlan állításai miatt.
Ám a portál fellebbezett - hiába. A
másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla
friss ítélete szerint is a „sajtóterméknek” helyre kell igazítania a hazug állítását.
Az ügyben egy másik eljárás is indult, mivel az állításával ellentétben a
képviselő nem költött közpénzt a perére. Az elsőfokon eljáró bíróság itt
is elmarasztalta a propagandaportált,
helyreigazításra kötelezve azt.
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Interjú Inotay Gergely
alpolgármesterrel
Rengeteg fejlesztés indul el az idén Vácon

- Az önök csapata osztrák kisvárost kíván építeni Vácból. Elindultak már ezen az úton?
- Pontosítanék. Mi magyar városként
szeretnénk olyan hangulatot, igényességet
elérni és érezni, amit sok osztrák város sugároz magából. Ha magam elé képzelem
ezt a Vácot, látom a tiszta utcákat, tereket,
rendezett parkokat, színes játszótereket, a
modern, közintézményeket. Szeretnénk,
hogy Vác Magyarország egyik legfejlettebb és legélhetőbb települése legyen.
Tavaly avattuk a bringa-pályát, és ott az új

is hozzá tartozik. Mintha ez nem igazán működne jól az utóbbi hónapokban.
- Ez valóban fájó pont a számunkra. A
magyarázat egyszerű: a hulladékgazdálkodást is központosította a kormány. Tavaly
novembertől a DTkH Kft. végzi ezt a
szolgáltatást, nem a Váci Hulladékgazdálkodási Kft. Folyamatosan egyeztetünk az
új szolgáltatóval, és az önkormányzat segít
a lakosság tájékoztatásában. Ami viszont
előrelépés, hogy végre megnyílt a hulladékudvar.

Az elsők között volt Inotay Gergely alpolgármester, aki gyűjtésbe kezdett az ukrajnaiak megsegítésére
csónakház, igazi büszkeség. Vettünk munkagépeket, épületeket, utakat újítottunk
fel. Mindehhez persze anyagi forrást kellett teremteni, mert a pályázatainkat rendre elutasították.
- Idén milyen fejlesztéseket terveznek?
- Megújul, vagy bővül több óvodánk,
bölcsődénk és folytatódik a főtéri épületek
rendbetétele. Utakat aszfaltozunk, tovább
szépítjük a városi tereket. Két játszóteret
felújítunk, új helyre költözik a hajléktalan
szálló, új parkolókat alakítunk ki, és végre belefogunk új önkormányzati lakások
építésébe. A két legnagyobb beruházás a
Szent István tér és a Rádi út felújítása lesz.
- A város tisztaságához a szemét elszállítása

- Mínuszos költségvetést vettek át 2019-ben,
most pedig az elvonások ellenére rengeteg fejlesztést sorolt fel. Hogy lehet ez?
- Rövid választ adok: használjuk az
eszünket és nem lopunk.
- Ez mind szép és jó, de a Fidesz-KDNP-s
sajtótermékek folyton „lelepleznek” valamit
Önökkel kapcsolatban.
- Ha a Rétvári Bencéhez köthető propagandagépezetre gondol, arról talán nem
is érdemes beszélnünk. Rengeteg közpénzbe kerül mindnyájunknak, hogy hivatásuknak tekintik a hamis hírek terjesztését, a város lejáratását. Ezért fizetik őket.
- Amikor elindult az országgyűlési választáson, honnan gondolta, hogy országgyűlési képvi-

selőként többet tud tenni a városért, mint alpolgármesterként?
- Vácnak az országos szinteken is valódi képviseletre van szüksége, ezért is lenne
sokkal jobb, ha helyi politikus képviselné
a Parlamentben. Számomra elfogadhatatlan, hogy egy országgyűlési képviselő nem
a rábízott városért, hanem ellene dolgozik
csupán azért, mert a városvezetés nem az
ő pártjából került ki.
- A város ellen dolgozik? Erős állítás.
- Méltatlanságok sora történt, és történik nap, mint nap. Gondoljon csak arra
a négymilliárd forintra, amit a városnak
évekkel ezelőtt kormányhatározatban
ítéltek meg, de a hozzáférés érdekében a
mostani országgyűlési képviselő a kisujját
sem mozdította meg. Pedig az elfogadott
tervben pontosan meg vannak határozva
azok az épületek, amelyek a felújításuk
után Vác polgárságát szolgálhatnák. Ez
még a parlamentben is elhangzott a jelenlegi képviselő részéről – igaz, még 2017ben.
- Ön többször megszólalt a beígért, de meg nem
valósult járóbeteg szakrendelő ügyében.
- Korábban úgy tűnt van kormányzati
hajlandóság egy új járóbeteg rendelőintézet építésére. A tervek elkészültek. A szakrendelőt az Egészséges Budapest keretén
belül építették volna meg, de a tavaly decemberi kormányzati megszorítások ezt
a programot is érintették. Egyelőre egy
évek óta ott levő betontorzó bontása valósult meg. Ez igencsak kevés 5 év alatt.
- Ön alpolgármesterként többek között a
szociális ügyeket felügyeli. Mit tettek az az Ukrajnából egyre nagyobb számban érkező háborús
menekültek érdekében?
- Egyértelmű az álláspontunk: minden
hozzánk forduló menekültnek azonnali segítséget nyújtunk. Erre a célra önkormányzati lakásokat alakítottunk át,
megszerveztük az ideérkezők étkezését,
felkészültünk az egészségügyi és szociális
ellátásukra. Egyelőre az önkormányzatunk saját költségvetéséből fedezi a kiadásokat, illetve nyitottunk egy számlát,
amelyre pénzbeli adományokat várunk.
Egy teherautónyi szállítmányt már eljuttatunk Kárpátaljára, és tartjuk a kapcsolatot
testvérvárosunk, Técső vezetőivel. Tőlük
részletes listát kaptunk arról, mire van leginkább szükségük.
- Felsorolná a legfontosabbakat?
- Elsősorban kötszereket, gyógyszereket, tartós élelmiszert, ágytakarókat,
párnákat, elektromos generátorokat, mosógépeket, higiéniai eszközöket várnak.
E lista alapján állítjuk össze a következő
szállítmányt.
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Váci tabló - Gyarmati György
Több évszázados örökség a megosztottság

Éppen legújabb könyve korrektúráján dolgozik, amikor szakít időt egy
kis beszélgetésre, hogy március 15-e
kapcsán felidézzünk fontos történelmi fordulatokat a nagy forradalomról,
és annak utóéletéről, mert a nemzeti
emlékezetnek is különleges története
van.
Micsoda véletlen, a könyv, aminek új
kiadását készíti elő: Március hatalma A hatalom márciusa. Ezen címen jelent
meg 1998-ban. A Vácon élő történész
professzor, a korábbi pécsi egyetemi tanár, Gyarmati György egyik egykori tanítványa, Erős Zsolt, a Kronosz kiadó
vezetője látott fantáziát a második kiadásban. Már benne is vagyunk a beszélgetés
közepében. A tanár úr negyven évig állt
az egyetemi katedrán, és gyors fejszámolással nagyjából négyezerre tesszük a
diákok számát, akik hallgathatták az előadásait. Az is beszédes: a ’89 utáni korszak
március 15-éi már nem szerepelnek az
eredeti könyvben sem, mert, ahogy régi
történész-professzor tanárának mondását aktualizálta erre a helyzetre: a történelem ’89-el befejeződött, ami utána
van, az már politika. Tartózkodott attól
mindig is, hogy aktuálpolitikát keverjen a
tudományos munkáiba, de nem álszent,
pontosan tudja: különös igyekezet nélkül,
kicsi józan ésszel bárki megtalálhatja a
mindennapok és a történelmi tények közötti sokkoló párhuzamot. Vagy, ahogy
ő fogalmaz: a magyar történelemről nem lehet
úgy írni, hogy az a szöveg ne szóljon a mához.
Megemlítette, hogy hiábavaló a történetírás
szakmai önmérséklete, ha akár a tényleírásokat
Váci Hírnök

is mindenkor sokféleképpen kommentálják, nem
is szólva a visszatérő múlt-kisajátítási ambíciókról…
Minden azzal kezdődött, hogy tömegtüntetéssé duzzadt a temetés?
Szinte minden egyes korszakban igaz, ha a
szónoklatokat tekintjük, akár a dualizmust,
akár a Horthy-érát, vagy a ’45 utáni időket, sőt a
közelmúlttá váló közel-jelent is, az egymást váltó
rezsimek mindegyike úgy próbálta magát feltüntetni, mintha ő lenne a forradalmi eszmék és jelképek, a szabadság, a függetlenség, a demokratikus
elvek beteljesítője, a márciusi örökség letéteményese.
Ez 1860-tól nyomon követhető. Akkor egy tömegtüntetésen, a tiltakozók közé lőttek a csendbiztosok és Forinyák Béla jogászhallgató, vagy,
ahogy akkor hívták, jurátus meghalt a sérüléseiben. Néhány nappal később a temetése akkora
tömegtüntetés lett, hogy azóta datálhatók a nagy
civil márciusi megemlékezések.
A 19. század vége felé van egy elmozdulás.
Három évvel Kossuth Lajos országos társadalmi
gyászdemonstrációvá váló eltemetése után, 1897ben a dualista uralmi rendhez igazodva lesz április 11. – a ’48-as törvényeknek az uralkodó
általi elfogadásának a napja – az „engedélyezett”, kényszeredett hivatalnoki emléknap, míg
a populus köszöni, de továbbra is marad a maga
addigi, március 15-i kokárdás főhajtásánál.
Intézményesült az emléknapok kétarcúsága?
Az első világháború utáni Horthy-korszakban „megszüntetve-megőrizve” él tovább a civil és
a hivatalos március 15-e sajátos megosztottsága.
Az új ünneprendet 1927-ben kodifikálják. Ekkor avatják fel a Kossuth téren most újra látható
Kossuth szobor csoportot, s iktatják törvénybe
Kossuth Lajos emlékezetét. Törvénypárja ekkor

						

emeli nemzeti ünnep rangjára március 15-ét. A
’30-as évektől nagyjából már jellegzetesen két
mederben zajlanak a megemlékezések. Egyrészt
évente van kormányfői beszéd és/vagy kormányzó jegyezte ünnepi hadparancs, másrészt rendre
külön ünnepelnek a parlamenti ellenzék pártjai
és a különböző társadalmi szervezetek.
Közben országszerte sorra avatnak
Kossuth szobrokat és ’48-as emlékműveket. A váciak ilyenkor jó szívvel emlékezhetnek arra, hogy az első ilyen honvéd
emlékművet a város déli bejáratánál
avatták, 1868-ban, közvetlenül a kiegyezés után. Az 1849 áprilisában illetve
júniusában vívott két váci csatára emlékezve.
Manapság is oda szoktunk zarándokolni, március idusán emlékezni és az elesettek nyughelyénél tisztelegni.
A múlt század második felében – az
egypárti uralom első évtizedeiben – volt,
hogy kivették az ünnepnapok sorából
Márciust, de máskor is csak párt-egyenirányított, monoton Március requiemekre tellett. Ráadásul frusztráló volt
dátum-közelisége a rendszer sajátjának
tekintett április 4-i „felszabadulás ünnephez”. Ezt az 1970-es években legkorábban a középiskolás diákok elégelték meg.
Alkalmi különvonulásaikon szembesítették a rendszergazdákat azzal, amit a
történelem órákon a forradalomról és
a szabadságharcról hallottak, s ehhez
képest kellett „ünneplő közönségként”
statisztálniuk ahhoz, hogy a mindenkori szónoki emelvényen miről papolnak
Március apropóján: úgymond KISZ- és
pártvezetéssel vezetik őket a szocialista
építés útján…
Nem lehetett szerepe az „új időknek új dalai” megszületésében 1956nak?
Dehogyisnem! Az 1980-as évektől már
egyértelműen. Ha megnézzük az 1956
őszén fogalmazott forradalmi követeléseket, azok egytől egyig az első Március 12
pontjának – korhoz igazított – parafrázisai. A Kádár-kori ifjúság a rendszeralkony
évtizedében már Március ünneplésének
szabadságküzdelmébe szervesítette 1956
forradalomként történő rehabilitálását is,
az évről évre egyre nagyobb létszámúvá
duzzadó ellenzéki demonstrációkon.
Már a tények felidézése is politikai
üzenet?
Gyarmati György erre is azt mondta,
hogy ő csupán a Március emlékezet időközben
170 éves hagyománnyá lett faktumait, jellemzőit
sorolta időrendben és azokat is csak tömörítve.
Arról nem tehet, hogy az is napi érvényű közgondolkodás-, közbeszédbeli hagyománnyá lett:
ha a tények cáfolnak bennünket, annál rosszabb
a tényeknek… Ha akarom, ez a korántsem dicséretes hagyomány is üzenhet a mának…
Vicsek Ferenc
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Február 1-től a cégek szelektív
hulladékát már nem szállítják el
A hulladékelszállítás november 1-től KÖZPONTOSÍTÁSRA került. A szolgáltatással kapcsolatos problémáikat a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft (DTkH) ügyfélszolgálatának elérhetőségein jelezhetik: +36-28/561200, www.dtkh.hu, személyes ügyintézés a Vác, Zrínyi utca 9. szám alatt.

Február elsejétől már nem viszi el automatikusan a vállalkozóktól a hulladékot a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Kft.
Az üzleteknek, cégeknek és intézményeknek külön kell szerződniük a szolgáltatásra
– hívta fel a figyelmet Feigli Ferenc ügyvezető
az ES televízió Nagyító című műsorában.
„A cégeknek kötelezettségük, hogy a közszolgáltatóval kössenek szerződést. A minimum
mennyiség az önkormányzati rendeletben meghatározott legkisebb űrtartalmú edény, ugyanúgy mint
a lakosság esetében. Ez Vácon jelenleg 110-120
litert jelent. Minden gazdálkodó szervezetnek erre
a minimum edénytípusra kell legyen közszolgáltatói szerződése. Az ezen felül képződő hulladékára,
az úgynevezett termelési hulladékára, pedig olyan
szervezettel kötnek szerződést amilyennel akarnak.
Annyi a kikötés, hogy rendelkeznie kell érvényben
lévő hatósági hulladékbegyűjtési, -szállítási és -kezelési engedéllyel” – mondta el Feigli Ferenc.
Hozzátette: ez a rendelkezés már november
1-től él, annyi változott csupán, hogy alvállalkozóként bejött a Váci Hulladékgazdálkodási Kft.
Korábban az okozott félreértést, hogy
a gazdálkodó szervezetek úgy értelmezték,
hogy az ő szelektív hulladékukat is ingyen
szállítja el a szolgáltató, hasonlóan a lakossághoz. A hatályos jogszabályok azonban
ezt nem teszik és tették eddig sem lehetővé,
vagyis a korábban önkormányzati tulajdonban lévő cég tévedésből szállította el a szervezetek szelektív hulladékát – hangsúlyozta
az ügyvezető.
Hamarosan levelet is kapnak majd a gazdasági tárasaságok, amelyben fel lesz tüntetve, hogy szerződésük mekkora űrtartalmú
edényzetre szól. A levél mellé matricát is
küldenek majd, amelyet fel kell ragasztni és
az alapján ürítik majd ki a szemeteseket.
Feigli Ferenc a műsorban arról is beszélt,
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hogy a márciusban fokozatosan megszűnő szelektív gyűjtőszigetek tartalmának 50
százalékát a gazdasági társaságok hulladéka
teszi ki.
„Én azt tudom javasolni ezeknek a szervezeteknek, hogy kössenek szerződést ezen hulladékok
elszállítására, ahogy eddig is kellett volna.”
A házhozmenő lomtalanításról
A DTKH Nonprofit Kft. a lomtalanítást
évente ingatlanonként térítésmentesen
EGY alkalommal 2 m3 mennyiségben házhoz menő rendszerben végzi, amit a lakosság 2022-es évtől egész évben igénybe vehet.
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban
nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók
nyújthatnak be.
Jelentkezni telefonos ügyfélfogadási
időben a 06-28/561-200-as telefonszámon
lehetséges a 4-es menüpont kiválasztásával.
A zöldhulladék elszállításáról
A zöldhulladékot tavasztól őszig, április 1.
és november 30. között szállítják el a lakóingatlanoktól, a gyűjtési naptárakban megjelölt dátumokon.
A zöldhulladék kihelyezhető az értékesítési partnereknél beszerezhető 120 literes
biozsákban. Az 1 méternél nem hosszabb,
max. 6 cm átmérőjű ágakat összekötegelve
is elszállítják.
Nagy mennyiségű zöldhulladék esetén
az ingatlan tulajdonosa saját zöld hulladékát
a komposztáló telepre szállíthatja be, ebben
az esetben azonban kezelési-ártalmatlanítási
díjat számítanak fel.
Az elszállításra szánt, bezsákolt, illetve
kötegelt zöldhulladékot a saját ingatlan elé,
az úttól 1-2 méterre kell kihelyezni a szállítási napot megelőző este vagy a megjelölt nap
reggel 6 óráig!
A hulladékudvarról
A Deákvári fasor 2. szám alatt az önkormányzat támogatásával megnyílt a hulladékudvar. A cég szolgáltatási területén élő
lakosság lakcímkártyája és a tartozásnélküliségét igazoló számlakivonata bemutatásával
térítésmentesen adhatja le a meghatározott
mennyiségű és összetételű hulladékát.
Leadható: nagyobb mennyiségű szelektív hulladék, csomagolási üveghulladék,
gumiabroncs, lomhulladék, zöldhulladék,
elektronikai hulladék.

Jubileumát ünnepli
a Virágos Vácért
verseny
Idén már 20. alklommal kerül megrendezésre a Virágos Vácért vesreny. Ebben az évben is a mozgalom, Vác Város
Önkormányzata és a képviseletében eljáró Váci Városfejlesztő Kft. együttműködésében fog lezajlani a veseny, melyre
hamarosan már nevezni is lehet. A Váci
Hírnök áprilisi számában már megtalálható lesz a jelentkezési lap.

Városi
nagytakarításra
invitálnak

Vác Város Önkormányzata április 9-re,
szombatra városrészenkénti takarítást
szervez. A részletekről hamarosan az
önkormányzat honlapja (vac.hu) és Facebook oldala (Vác Város Önkormányzat) nyújt tájékoztatást.

Horgászbörze
és kihelyezett
horgászvizsga
lesz Vácon

Horgászbörze, és kihelyezett horgászvizsga
lesz március 27-én 8 és 13 óra között Vácon a Madách Imre Művelődési Központban. A vizsga időpontja 10 órakor lesz, a
maximális létszám 20 fő. 2021-től a vizsga
elektronikusan történik a KEMHESZ által
biztosított eszközökön, melyhez minden
vizsgázónak tudnia kell a regisztráció során
megadott vagy a rendszer által generált felhasználói nevét és jelszavát.
Jelentkezni és asztalt foglalni horgaszborze@gmail.com elérhetőségen lehet
március 20-ig.

			

Váci Hírnök

„Okos raktárak” robotjairól
álmodnak, a Toperini
ipari parkban
Az elmúlt két alkalommal a gödi SAMSUNG gyár városunkat érintő problémáival
foglalkoztam. Az alábbi sorokban a város
további érintettségéről szeretnék írni, mely
nem más, mint a Toperini ipari parkban épülő logisztikai központ lesz.
Előtte azonban nézzük meg mi történt
az előző témakörök területén. A kerékpárúton közlekedők a sződligeti kerékpáros
pihenő mellett találkoztak egy új kör alakú
lebetonozott műtárggyal és munkagépekkel,
amik az út a Dunával átellenes oldalán kezdtek el dolgozni.
A DMRV Zrt-től kapott információk
alapján megtudtam, hogy az előző cikkben
említett partmenti kutaknak elkezdődött a
rekonstrukciója, vagyis olyan állapotba hozzák a szakemberek, hogy ismét el lehessen
kezdeni segítségükkel a víz kiemelését. A
pihenő melletti betonozott placcnak semmi
köze a SAMSUNG-hoz. Hogy mivel szeretne kedveskedni a DMRV az arra kerékpározóknak, az még titok, nem szeretném ellőni
a poént, de azt ígérik, hogy a víz világnapján
fény derül az ajándékra.
A városházán sem tétlenkedtek az elmúlt
hetekben, amiről Inotay Gergely alpolgármester számolt be. Mivel az épülő új
szennyvízteleppel kapcsolatban a kormányhivatal úgy határozott, hogy nem szükséges
környezetvédelmi hatástanulmány, ebben
sem Göd, sem Sződliget, sem Vác nem
osztja a véleményt, így mindhárom település
beadta a bírósági perkeresetet a határozattal
szemben. Jó hír viszont, hogy a katasztrófavédelem a beruházással kapcsolatban ügyfél
jogosultságot adott az önkormányzatnak.
Vagyis nem ő dönt, de legalább a döntésekről értesül és beleszólási jogot kap hozzá.
Na de mi is épül a Toperini ipari park területén,
ami része lehet a SAMSUNG gyárnak? Erről
olvashattunk a városháza honlapján az elmúlt hetekben. Mivel a hír elég szűkszavú
volt és nem túl kommunikatív, erről kérdeztem Kiss Zsolt alpolgármestert.
Két cég érdekeltségéről van szó ebben a
témában, akik a Toperini területen szeretnének logisztikai raktárközpontot építeni Váci Hírnök

kezdte tájékoztatóját. Előtte azonban nem
árt megismerni, miről is lenne szó.
Az utóbbi években, amibe a Covid miatti távolságtartásnak is szerepe van, rájöttek,
hogy a hagyományos kereskedelem mellett
rohamosan fejlődik az online kereskedelem.
Így a kereskedelem színterei már nem csak
a termékekkel teletömött butikok, hanem
a honlap, ahol online módon összeválogathatjuk magunknak az általunk legjobbnak
tartott kollekciót. Ehhez viszont már a logisztikai központokban zajlik a termékek
összeválogatása, ahonnan a futárok házhoz
viszik a portékákat. A gyártók rájöttek, hogy
nem a kész terméket kell halmozni, hanem
a Lego-szerűen összekapcsolható színes választékot kell a gyárakból a logisztikai központokba vinni. Ha mindezt a megfelelő
informatikai és robotikai megerősítéssel
hozzák létre, azokat nevezik „okos raktáraknak”, ahol a vásárló álmait robotok készítik
elő a szállításhoz.
Tulajdonképpen, egy ilyen központot
szeretnének létesíteni az ipari parkban, ami
nagyrészt a SAMSUNG gyár termékeinek
rendszerezésével fog foglalkozni, de sok
más termék is lesz a portfólióban. Amikor
kérdeztem, az alpolgármester sem tudta
elmondani, hogy pontosan milyen termékekről van szó, mert ez az épülő cég üzleti
titkai közé tartozik, azt viszont leszögezték
az építtetők, hogy sem veszélyes anyagok,
sem hulladékok, vagy veszélyes hulladékok
tárolásáról nincs szó.
Két cég kereste fel a várost, tájékozatott
Kiss Zsolt, az egyik a központ tervezéséért,
építéséért és majdani fenntartásáért lesz
a felelős, ők a Ghibli Kft, akiknek már jelenleg is működnek logisztikai központjai a
Csepel-szigeten. Tény, hogy nagyrészt kínai
partnereknek építik, és az ő termékeik kezelésével foglalkoznak. A CECZ, a másik cég
maga is kínai illetékességű, amely a beruházás mellett kereskedelmi tevékenységekkel is
foglalkozik. Ahogy Kiss Zsolt fogalmazott:
ők a híd a kínai termelők és a magyarországi
felhasználók között.
Az első találkozás gyümölcsözőnek tűnt,

ahol a város tájékoztatta őket, mik az elvárásai a város lakóinak érdekében, és a beruházók is tájékoztatták őket terveikről, melyeket
jelenleg is körülleng az ipari titok, de az is
kiderült, hogy a beruházás során.
A jó indítást némiképp megakasztotta a
tény, hogy a magyarországi földhivatali, engedélyezési eljárások milyen lassúak, ezért a
beruházók elérték, hogy a SAMSUNG-hoz
hasonlóan kiemelt beruházásnak nyilvánítsák a projektet és ez felgyorsítja a folyamatokat. Ugyanakkor a városnak itt is minimálisra csökken(t) a beleszólási lehetősége.
Hát, akkor ennyit az új beruházásról,
gondolhatnánk, de az alpolgármester tovább folytatta, hogy az elkezdett dialógus
eme drasztikus döntés ellenére (amit már
megszokhattunk a SAMSUNG esetében)
nem maradt annyiban. A beruházók jelentkeztek ismét és biztosították a várost a
további együttműködésről. Közölték, hogy
bár megtehetnék, de nem akarnak úgy beruházni, hogy azt a várossal nem egyeztetik.
Hosszú távon, és békés egymás mellett élésben gondolkodnak. A következő találkozó
érdemi része az elkészült tervek egyeztetése
lesz.
Közben együtt gondolkodás indult meg
a Budapesti Műszaki Egyetemmel, amivel az
„okos raktáraik” robotikai programjait szeretnék megosztani, fejleszteni és a diákoknak gyakorló terepül szolgálni. A logisztikai
központokban több mint száz új munkahely
létesülne, de tudván, hogy ez robotikai központként akár kedvező szituációt is teremthetne a város oktatási életében.
A tervezés hevében majdnem megfeledkeztünk a legfontosabb kérdés áttekintéséről. Mert ugye a központba be és onnan ki is
kell szállítani a termékeket. Ami a beszállítás
esetében kamionokat, a terítés terén kisebb
járművek forgalmát jelentené.
És mindezt a 2/A-ról a Gödöllői úton? - kérdeztem, amire meglepő választ kaptam. A
beruházók a vasúti teherforgalom újragondolásával képzelik a termékek ideszállítását,
ami környezetbarát. Elmondásuk szerint elképzelhető, hogy a keletről áramló termékek
hajó, majd kamion útvonalait ki fogják egészíteni a jövőben a transzkontinentális vasútvonalak, amelyek Ázsiát kötik össze Európával. Innen nézve a jelenlegi orosz-ukrán
konfliktusnak kirajzolódnak a kereskedelmi
tétjei is. Egy azonban biztos, a már-már elfeledett ipari vágányaink tehermentesíthetnék
a közúti szállítást.
Az imént újabb tényeket, elképzeléseket
ismerhettünk meg, melyek megvalósulásába ha a város is beleszólhat, akkor talán
van lehetőség, hogy mindez a környezeti
értékeink veszélyeztetése nélkül valósulhat
meg.
Remélem a következő számban újabb
információkkal szolgálhatok.
Bíró György
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VÁC MEGÚJÚL
Két év eredményei képekben 2. rész

Megnyitottuk a Pannmónia Házat

Megnyílt a Sajdik Gyűjtemény

Első ízben adtuk át a Vác Város Építészeti Díjakat

Átadtuk a három Kolodko miniszobrot: a vasútállomáson, a Pannónia Ház előtt és a Kőkapunál.
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Petőfi emlékév 2022-2023:
Vác is készül a programra

Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulója közeleg. A magyar
irodalomtörténet egyik legnagyobb
hatású alkotója 1823. január 1-jén látta
meg a napvilágot, s az évforduló alkalmából az Országgyűlés a 2022-es és
2023-as esztendőt Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánította.
Petrovics István és Hrúz Mária gyermekét az ország sok pontjára elsodorta
családjának anyagi romlása, kalandvágya, tanulmányai és hivatása. Váchoz is
több szál kötötte őt, nyomon követhető ez a kapcsolat verseiben, leveleiben,
mások naplóbejegyzéseben. Motiválta
érzelmeit az 1846-ban felavatott váci
vasút iránti rajongása, a Vácra költöző
idősödő szülők rendszeres látogatása,
de városunkban élő ádáz kritikusa is.
„Vác készül a Petőfi évforduló megünneplésére. Az emlékévhez kapcsolódó helyi
események saját kulturális intézményeink
tervein alapulnak, de szívesen fogadjuk és
népszerűsítjük a kapcsolódó elképzeléseket.
Sokféle módon megközelíthető a téma, hiszen a költő életútja, sorsa elválaszthatatlan
a magyar reformkor időszakától, a modern
magyar nemzet kialakulásától. Az emlékév
kapcsán megszólítottunk művészeti csoportokat, civil szervezeteket, vendéglátóhelyeket,
vállalkozásokat, és keressük a kapcsolatot
további lehetséges partnerekkel. A programok, rendezvények témája Petőfin és családján túl kiterjedhet a reformkorra (a korabeli
életre, irodalomra, színjátszásra, zenére, öltözködésre, szokásokra), a reformkori megújulásra, a szabadságharcra. A klasszikus
témák, események mellett jól elképzelhetők
könnyedebb programok is, mint egy reformkori divatbemutató, vagy borozgatás Petőfivel.
Készülünk emellett a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorló buszkiállításának fogadására. Alakíthatja a terveket további pályázati
lehetőségek megjelenése” – mondta el lapunknak Zomborka Márta közgyűjteményi referens.
Eddig a MANK - Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit
Kft - A velünk élő Petőfi című országos
pályázatán volt váci siker. Garay- Nagy
Norbert Minek nevezzelek? című festményével (képünkön) nyert. A Tragor
Ignác Múzeum is indult egy Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pályázaton,
ami Vác és Petőfi címmel a költő személyéhez és családjához kapcsolódó
váci helyszínek, emlékek bemutatását
szolgáló informatikai fejlesztést tűzött
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ki célul. A pályázati döntést még nem
ismerjük.
A városi intézmények közeli
programjai
Petőfi séta a Tragor Ignác Múzeum és
a Váci Dunakanyar Színház szervezésében március 19. szombat, 10 órakor
indul a vasútállomástól. A résztvevők
végigjárják, megismerik városunknak
a költőhöz kapcsolódó helyszíneit,
közben versek, idézetek hangzanak el
színművészek tolmácsolásában.
A Katona Lajos Városi Könyvtár
szervezésében a költészet napján, április 11-én – Petőfi kerül előtérbe.
A Pannonia-ház – Tintásüveg címmel irodalmi pályázatot hirdetett áprilisi beadással. Az azonos című Petőfi

vers Sajdik Ferencet is megihlette,
ezért választották irodalmi pályázatuk
megnevezésére.
A későbbiekben a Madách Imre
Művelődési Központ az éves program
keretein belül főként ifjúsági közönségnek tervez Petőfihez kapcsolódó
eseményeket, a büfében is megjeleníthető kávéházi témákat.
A Váci Dunakanyar Színház készül
„A helység kalapácsa” színre vitelére.
„Tervezzük kvíz formátumú vetélkedők meghirdetését, több korosztályban, és
jelennek majd meg helyi pályázatok – rajz,
színjátszó, szavaló, irodalmi területen. A
emlékév – ami valójában két év – teret és
lehetőséget ad mindenki számára, hogy nemzeti költőnk iránti tiszteletét kifejezze. A
részletekről beszámol majd a váci sajtó, s az
emlékév során az érdeklődő váciak bizonyosan sok újdonságot megtudhatnak majd a
költő és városunk kapcsolatáról” – mondta
végezetül Zomborka Márta.

			

Váci Hírnök

Váci Tavaszi Fesztivál:
Megszólít a lélek

Megszólít a lélek. Ez a mottója az
idei Váci Tavaszi Fesztiválnak, és
valóban olyan műveket láthatunk
a Madách Imre Művelődési Központban, amik lelki-szellemi utazásra hívnak minket. Ezek közül
most kettőt ajánlunk.

Koncert irodalmi köntösben
Csoóri Sándor költő kultúrához,
hagyományokhoz való hozzáállása inspirálta Kiss Flórát, Vecsei H.
Miklóst és alkotótársaikat. A 20.
századi magyar irodalom géniuszának verseit, prózáját gyúrták ös�sze saját lelkük misztériumával, így
született meg a Párbeszéd, sötétben
című előadás, ami nem más, mint
egy koncert irodalmi köntösben.
Tizenkét dal hív minket a lélek
és szellem utazására. A dalok a versek nyomán készültek, de fontos
szempont volt, hogy olyan művek
szülessenek, amelyek akár egy zenei
fesztiválon is megállják a helyüket.
Vecsei H. Miklós színész, író
és dramaturg a dramaturgiát szőtte-fűzte egybe, Kiss Flóra (Quimby, Subtones) dalszerzőként is részt
vett az alkotómunkában. Rajtuk
kívül Novai Gábor (Mörk), Mihalik Ábel (Hiperkarma, Kispál és
a borz), Ratkóczi Huba (Soulbreakers, Napokon), Paczári Viktor
(Belmondo, Abel Label) és Frimmel
Jakab (Abel Label) játszik ebben a
különleges produkcióban, melyet
2022. március 25-én pénteken, este
hétkor láthatnak Vácott, a Madách
Imre Művelődési Központban.

Fél év egy szobában,
szakítás után
A Baba című darab a horvát származású Miro Gavran író, drámaíró,
költő és színművész nagy sikerű vígjátéka.
Főhősünk egy középkorú férfi, aki
egy szakítás után, legénylakásában
nyalogatja a sebeit. A kapcsolat az ő
hibájából ért véget, de ezt nem hajlandó beismerni.
Igényel magának egy társat. A baba,
pontosabban a robotlány a használati
utasítással együtt meg is érkezik hozzá, és ez a találkozás mindkettejük
számára sorsfordító.
A robot, akit arra programoztak,
hogy örömet szerezzen a férfinek, elkezd kényelmetlen kérdéseket feltenni, erre pedig tulajdonosának, Markónak nemcsak válaszolni kell, de el
kell gondolkodni a saját életén. Stella,
pedig, aki programja szerint nem tud
például hazudni, elkezd emberi érzéseket érezni – szeretetre, elismerésre
vágyni - és kiállni a számára fontos
értékek mellett.
Hogy a fél év alatt megismeri-e
egymást a férfi és a nő? Nos, ezt az
örök kérdést próbálja megválaszolni
a darab.
Az előadás 2022. március 27-én,
vasárnap délután háromkor lesz a
váci Madách Imre Művelődési Központban.
Szereplők:
Markó – Szabó P. Szilveszter
Stella – Földes Eszter
Rendező: Szabó P. Szilveszter
Díszlet: Rákay Tamás
Jelmez: Böhm Katalin
Zene: Dinyés Dániel
Dalszöveg: Hegyi György

Farsangi forgatag
a főtéren

Február 26-án a remek időjárás is kedvezett a hagyományteremtő céllal megrendezett első Főtéri Farsangi Forgatagnak. Kora délután rengetegen lepték el
a város főterét, ahol jelmezes felvonulás,
néptánc előadás, mazsorett bemutató és
zumba-party szórakoztatta a népes közönséget, de frissen sütött fánkot is kóstolhatott az, aki sorba állt a harangjáték
mellett felállított sátor előtt. Az esemény
ötletgazdája a Dunakanyar Szíve Egyesület, akikhez a Sajdik Gyűjtemény munkatársai is programokkal csatlakoztak.
A programok párhuzamosan több

helyszínen zajlottak. A Kúria épületében
a kisebbek készíthettek maguknak álarcot, ugyanitt tesztelte a zsűri azokat a
lekvárokat és fánkokat, amelyeket a meghirdetett versenyre hoztak a nevezők.
Közben a Széchenyi utcából a jócskán
felduzzadt menet a mazsorettek vezetésével elindult a főtérre, ahol a sorszámmal ellátott jelmezeket kategóriánként
háromtagú zsűri értékelte, és osztotta ki
nekik a vállalkozások, valamint a színház
és a Sajdik Gyűjtemény által felajánlott
ajándékokat. A harangjáték előtt körben
összegyűlt tömeget közben a mazsorettek produkciója, a Váczi Néptáncegyüttes bemutatója és egy fergeteges zumbaparty szórakoztatta. A műsor közben
egy sátorban az alpolgármester sütötte
a fánkot, amit bárki ingyen kóstolhatott
meg. Inotay Gergely rövid időre szót
kért, és az ünneplő tömeget arra emlékeztette, hogy a szomszédunkban háború dúl, ahol az áldozatoknak segítségre
van szüksége. (estv.hu)

A belépőjegy ára: 3.500 Ft, az előadás
A belépőjegy ára: 3000 Ft, az előadás
napján: 4.000 Ft
napján 3.500 Ft
Váci Hírnök
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A foszlós, nagy gonddal
megfont, piros-fényes
kalács titka

A húsvéti asztal három főszereplője
közül a fonott kalács a leglátványosabb
és mindenki erre fordítja a legnagyobb
energiát a húsvéti ételek közül.
A foszlós, nagy gonddal megfont,
piros-fényes kalács azonban nem adja
könnyen magát, sok gyakorlásra van
szükség, amíg bátran kijelenthetjük, tudunk kalácsot sütni. Hogy mire kell figyelni, mik a leggyakoribb hibák, amiket
a kalács készítése közben elkövetünk, és
meg kell-e tanulnunk a hatos fonást ahhoz, hogy a kalácsunk tökéletes legyen,
arról Wichmann Anna cukrászt, gasztronómiai újságírót, az annuskam.hu oldal tulajdonosát kérdeztük.
- A kelt tészta még a gyakorlottak számára
is nagy mumus a konyhában. Mik a leggyakoribb hibák, amiket elkövethetünk dagasztás?
- Ha kelt tésztát készítünk, nagyon
fontos, hogy az alapanyagok mindegyi16

ke szobahőmérsékletű legyen. Ha valamelyik összetevő hideg, akkor alul kel a
tésztánk.
Figyeljünk oda az élesztőre is! A friss
élesztő olcsóbb, de ha a szállítás során
megszakadt a hűtési lánc, vagy az üzletben rosszul tárolják, már nem úgy
dolgozik, ahogy kell. Kezdőknek és
gyakorlatlanoknak mindig a porélesztőt
szoktam javasolni. Ennek kétféle felhasználási módja van: hozzákeverhetjük
a száraz összetevőkhöz, de fel is futtathatjuk, ugyanúgy, mintha friss élesztővel dolgoznánk. Egyetlen dologra kell
vigyázni, ha ezzel dolgozunk, mégpedig
arra, nehogy leforrázzuk.
- Honnan tudhatjuk, mikor jó a tészta, mikor kelt meg kellőképpen?
- Erre van egy egyszerű, de remek
módszer, az ujjteszt. Ujjal nyomjuk be a
tésztát, körülbelül egy centi mélyen. Ha
		

rögtön visszaugrik, a tésztának még kelnie kell. Ha lassan nyeri vissza az eredeti formát, akkor a tészta kész, megkelt,
dolgozhatunk vele tovább. Ha az ujjunk
nyoma a tésztában marad, a tésztánk túlkelt.
A kelesztésnél fordítsunk figyelmet
az időre, a kelt tésztánál dupla kelesztés
van. Egy kilogramm tésztának egy órán
keresztül kell kelnie és a formázás után
kell még neki 35-40 perc. Sokan a formázás, fonás után megkenik, és egyből
teszik a sütőbe. Ez így nem jó, a formázás után hagyjuk még kelni a tésztát. Ha
nagyon száraz a levegő, vagy huzatos
helyen vagyunk kénytelenek sütni, nem
elég az időt nézni, ilyenkor azt figyeljük,
hogy duplájára keljen meg a tészta.
Kipróbált és jól bevált módszerem,
hogy a megfont kalácsot este, tepsivel
együtt beteszem a hűtőbe és reggel rögtön a forró sütőbe tolom. Így biztosan
megkel és tökéletesre sül. Ez a legbiztosabb tipp.
Ha a kelesztésről beszélünk, még egy
lényeges dolgot meg kell említeni. Mindig szitáljuk át a lisztet! Ez azért is fontos, mert így a zacskóban összetapadt
szemeket fellazítjuk, így jobb minőségű
tésztát tudunk dagasztani. És persze az
idegen anyagok sem kerülnek a tésztába.
- A fonott kalácsnak a szépségén kívül a
foszlóssága is fontos jellemzője. Mitől lesz foszlós a kalácsunk?
- Akkor lesz foszlós, ha nem adjuk
hozzá a tésztához egyből a zsiradékot,
csak, amikor a többi alapanyagból már
tésztát dagasztottunk. Ez nagyon fáradságos, mert a vajat, olajat például igen
nehéz kézzel beledagasztani később
a tésztába, de megéri, mert ettől lesz a
foszlós a sütés után. Ne sajnáljuk rá az
energiát!
- Az ismerőseim sokan sütnek húsvétra is
kakaós, barna-sárga fonott kalácsot. Nekik
tudsz tippet adni?
- Igen. Az a tapasztalatom, hogy a
kétfelé választott tésztába próbálják bedagasztani a kakaóport, de csak a száraz
alapanyagot beledolgozni elég gyötrelmes. Ha a kakaóport elkeverjük két-három evőkanál meleg vízzel, és ezt a pasztát adjuk hozzá a tésztához, nemcsak
könnyebb dolgunk lesz a dagasztásnál,
de a forró folyadék ki is nyitja a kakaó
aromáit és a kész kalácsnak sokkal intenzívebb színe és íze lesz.
- Hogyan díszíthetjük és mivel kenjük le a
kalácsunk?
- Én a legszívesebben semmivel nem
kenném le, de a férjem és fiúnk ragaszkodnak a lakkozott, fényes kalácshoz. A
leggyakoribb módszer, ha egy tojássárgáját elkeverünk másfél evőkanál tejszínVáci Hírnök

nel. De sima tejjel, sőt, növényi tejjel is
lekenhetjük, ezekkel is elérjük a piros,
fényes hatást.
Díszítésként nagyon ajánlom a mákot.
A mák fűszerként viselkedik, kicsit megpörkölődik sülés közben, nagyon kellemes aromája lesz. De hántolt mandulával, durvára vágott dióval, magvakkal
is lehet díszíteni. Nagyon látványos, ha
fonás előtt a tésztát különböző magvakba hempergetjük és így fonjuk össze. Ez
egy létező kalács, kör alakú és Napkalács
a neve.
De dúsíthatjuk a tésztát kandírozott
narancshéjjal, citromhéjjal, ahogy az
osztrákok, németek teszik.
- De jó, hogy mondod, majdnem megfeledkeztem az egyébként igen megosztó mazsoláról!
- Ha mazsolás fonott kalácsot sütünk,
figyeljünk arra, hogy a tésztából kilógó
szemeket óvatosan nyomkodjuk vissza
a tészta belsejébe. A mazsola sütés közben kávé ízűre pörkölődik. Ez így nem
finom, és nem is egészséges. Látványnak
sem szép.
- Ételérzékenyek, cukorbetegek számára
van recepted, javaslatod?
- Évekig kísérleteztem azzal, hogy a
tejes-vajas foszlós kalácsot hogyan tudom mentes változatban elkészíteni.
Mikor eljutottam Tel-Avivba, a kalács
őshazájába, minden a helyére került, az
az íz és állag, amit olyan sokáig kerestem, meglett. Nagyon sokat tanultam
ott. És életem legjobb kalácsát is ott ettem. A tejérzékenyeknek van egy jó hírem: vízzel és étolajjal lehet igazi foszlós
kalácsot készíteni. Ennek a kalácsnak a
receptje az annuskam.hu oldalon megtalálható.
A kalácsból a tojást le lehet cserélni
vízre. Az egy tévhit, hogy a tojás fogja

össze a tésztát, ebben nem kell hinni. Ne
lenmag vagy chiamag tojásra cseréljük le
a tyúktojást, hanem vízre. Működni fog.
Az eritrit-xilit párosa jól beválik a cukormentes változatnál. A kelt tésztánál
azonban a búzalisztet nem lehet teljes
kiőrlésűre cserélni. Hatvan százaléknyi
teljes kiőrlésű és negyven százalék tönköly búza: ez a keverék remekül beválik,
ezzel érdemes próbálkozni. A gluténérzékenyeknek pedig ajánlom a készen
megvásárolható mentes lisztkeverékeket, van kifejezetten kelt tésztákhoz való
is.
- És végül elérkeztünk a legfontosabb dologhoz: a fonáshoz. Én sajnos nem tudom a hatos
fonást, de még a négyest sem.
Nem baj, erre is van egy fantasztikus
trükköm, ami bevált. Nem egy, hanem
két darab hármas fonást csinálsz a tésztából, és úgy keleszted, hogy egymás
tetejére rakod. Ahogy egybekelnek és
összesül a tészta, a megszólalásig olyan
lesz, mintha hatos fonással lenne megfonva. Anyukám is így csinálja, mindenki csodájára jár a szép magas kalácsának
és eddig még senki meg nem mondta,

hogy ez nem hatos fonás.
A hatos fonás egyébként sokakat elriaszt, én sem szerettem, amíg egy francia pékségben meg nem tanultam egy
hihetetlenül egyszerű változatot. Azóta
így csinálom és a visszajelzések alapján
mondhatom, sokaknak sikerült.
A fonáshoz 3-3 szálat összecsípünk
az egyik végén és egymás mellé fektetjük
őket. A tetejüket jó szorosan összenyomjuk és két oldalra igazítjuk a 3-3 szálat.
A kezünket keresztezve megfogjuk a két
szélső szálat és egyet csavarva letesszük a
jobbat belülre a jobb oldali részre és felvesszük a külsőt. Alulról megcsavarjuk
őket a balt letesszük belülre és felves�szük a szélsőt. Az a lényeg, hogy középen megtekerjük őket és mindig belülre
tesszük le, kívülről vesszük fel. A lezárásnál ügyeljünk rá, hogy ne húzzuk túl
a szálakat, inkább csak dugjuk be őket
alulra, ha már nem elég a fonáshoz az
anyag. Az annuskam.hu oldalon a hatos
fonást videón is bemutatom, azt hiszem,
úgy még egyszerűbb, biztatok mindenkit, hogy jöjjön és nézze meg!
Hódos Hajni

Meghívó
A Váci Lakóterületi Sportegyesület a Váci Önkormányzati Hivatal támogatásával 2022.
március 24-én 14 órakor a Madách Imre Művelődési Központ színháztermében rendezi a Diákolimpiai Díjátadó
Ünnepélyt. Az eseményen a
sportversenyeken és bajnokságokon kiváló eredménnyel
szerepelt diákokat jutalmazzuk, valamint a növendékek
edzőit és testnevelőit.
A Váci Lakóterületi
Sportegyesület vezetősége
Váci Hírnök
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Volt egyszer egy váci…
Degré-villa

A váci Papvölgy fölött bő száz éven keresztül uralkodott egy pazar épület, de mára már
nyomait sem találjuk a kastélyként is emlegetett villának és a gazdagon kiépített birtoknak. A ház Degré Alajos (képünkön) nevét
őrizte, leghosszabb ideig az ő családja lakta.
Degré a márciusi ifjak egyike, ügyvéd és író
ember, aki huszártisztként végigküzdötte a
szabadságharcot. Neve közismert maradt
Vácon, hiszen az 1870-es évek első felében
ő volt a váci kerület országgyűlési képviselője, kezdeményezésére készült a honvédemlékmű városunkban, melynek verses felirata
is az ő tollából származik. Az ő leszármazottaitól vette el a birtokot az állam az 1950-es
években.
A nevezetes villa a vidéki úri lakok kényelmének mintapéldája volt. Park övezte,
teniszpálya, fürdőmedence szolgálta a felfrissülést, lejjebb a személyzet lakhelye és az
istálló, s mindezektől diszkrét távolságra egy
kis kápolna csatlakozott hozzá. Fényképet
egyelőre nem sikerült találni, csak a térképeken megörökített alaprajzról lehet elképzelésünk róla. Az ingatlan jelentőségét mutatja,
hogy még eltűnése után is évtizedekig élt a
neve, viszonyítási pont maradt a környéken
élők számára, a Degré-villához képest igazították útba a gyarapodó városrészbe érkező
idegent.
Azt viszont kevesen tudják, hogy a ház
már a Degré család odaköltözését megelőzően is fontos szerepet töltött be a város
történetében. Az 1840-es években építtette
Császár Ferenc ügyvéd és irodalmár, a reformkor egyik ismert alakja. Kritikusként
nagy bírálója volt Petőfi műveinek, ők ketten éles tollpárbajt vívtak irodalmi lapokban.
Császár parlaginak, közönségesnek minősítette Petőfi népiességét, nemzeti költőnk
épp őmiatta tehetett negatív megjegyzést
városunkra. Ennek fényében különösen érdekes, hogy Degré ifjú jurátusként Császárnak dolgozott, Petőfinek pedig barátja volt.
Császár Ferenc családja 1847-ben már
bizonyosan a Papvölgyben lakott, és a szép
fekvésű, csodás kilátással rendelkező villában nagy vendégségeken fogadták a fővárosi barátokat, kollégákat. A látogatók tusculanum-ként, békés helyként emlegették a
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villát. A béke 1849 nyaráig tartott, míg július
18-án szabad rablást nem kezdtek a várost
elfoglaló orosz csapatok. A fosztogatás kiterjedt a határban álló épületekre, Papvölgyön is feldúlták és kifosztották a gyönyörű villát, elhajtották az állatokat, feltörték a
pincét. Fegyverrel fenyegetve a birtokost,
még a cipőt is lehúzták a lábáról. A család
hat gyermekkel menekült a Naszályba, és
három napig rettegve bujdostak ott. A szabadságharc leverése után Császár Ferenc
elveszítette hivatalát, jövedelem nélkül maradt, így váci birtokának értékesítésére kényszerült. Károlyi István gróf vásárolta meg
tőle tízezer forintért, segítségnyújtásként.
A kastély aztán hamarosan Landerer Lajos nyomdász tulajdonába került, ő itt halt
meg, innen temették 1854-ben. Tóth Lőrinc
akadémikus, majd Ligeti Antal festőművész
töltöttek ezután néhány esztendőt a házban,
utóbbi több váci témájú képet is festett. A
villát 1859-ben Kubinyi Ferenc birtokolta,
tőle került végül Degréékhez.
Nem lehet véletlen, hogy kik között cserélt gazdát a birtok ezekben az években, a
nevek tanúsítják, hogy a szabadságharc leverése után a fővárosból időlegesen száműzöttek közül többen találtak otthonra Vácon.
Kubinyi Ferenc az őslénytan és az ősrégészet művelője, maga is a reformellenzék jeles alakja. A váci villa kertjében állított egy
emlékkövet az általa igen tisztelt természettudósnak, az akkor még élő Alexander von
Humboltnak. A követ – amely ma a Magyar
Nemzeti Múzeum kertjében látható – 1858.
március 15-én állították. Beszédes a dátum,
a forradalom 10. évfordulója. Emellett szerepel a kövön Washington amerikai elnök
rövid méltatása is, ami a korban egyértelmű
utalás volt a szabadság bajnokával párhuzamba vont Kossuthra.
Degré Alajos 1857-ben házasodott, és
feleségével, Koller Amáliával két év múlva
telepedett meg a váci kastélyban. Tragor
Ignác szerint 1861. június 20-án lett annak
birtokosa, akkor vásárolták meg végül Kubinyitől. Degré egy évtizeden át megszakítás
nélkül itt folytatta irodalmi működését, itt
fogadta a kor irodalmi jeleseit, művészvilágát. Baráti kapcsolatban volt a szabadság		

harcban részt vett és Vácon megtelepedett
bajtársakkal, Zambelly Lajos ezredessel, Kovách Ernő őrnaggyal, Bolgár Lajos és Krenedits Ferenc hadnagyokkal. A papvölgyi
kastély falai között nem egyszer megfordult
Kemény Zsigmond, Reményi Ede, Teleki Miklós és Teleki Sándor gróf. De Jókai
Mór, Irányi Dániel, Vadnai Károly, Klapka
György is megvitatták itt az élet nevezetesebb eseményeit. Degré a város társadalmának aktív tagjaként elnöke lett a Dalkörnek,
alelnöke a Váci Honvédegyesületnek. Amikor 1870-ben országgyűlési képviselővé választották, Budapestre költözött, és azon túl
jellemzően kora tavasztól késő őszig járt a
család Vácra „pihenőzni”. Degré idős korában gyakran emlegette, hogy itt töltötte élete legboldogabb napjait. 1896-ban október
végéig maradt, csak akkor telepedett vissza
fővárosi házába. November elsején ott érte
a halál. A bővülő család – három fiú és négy
leány – szerette és folyamatosan szinten tartotta a villát, a családi ünnepeknek is általában ez volt a helyszíne. A gyermekek közül
volt aki itt született, a váci kápolnában házasodott, és idős rokont is temettek innen.
A szülők halálával a villa tulajdonjoga Degré
Éva férjére, dr. Szendey Bélára szállt, de Éva
bátyja, az 1867 októberében Vácon született Degré Miklós kegyelmes úr, a budapesti ítélőtábla elnöke szintén ide járt nyaralni
idős koráig. A Szendey családnak is több
generációja töltötte a nyarakat Papvölgyön,
vett részt a váci társasági életben. Szendey
Béla kormányfőtanácsos és azonos nevű
fia a váci evezőssport támogatói, fellendítői voltak. Degré dédunokáinak már csak a
gyermekkor emlékét jelenthette a váci Degré-villa. Az államosítás után alapanyagként
tekintettek rá, és az 1950-es évek legvégén
lebontották, hogy tégláiból megépülhessen a
Szivárvány úton a Kossuth Tsz szarvasmarha istállója. A kápolna rövid idővel túlélte, a
főépület alapjai is évtizedekig látszottak, de
az idő és a természet elsimította a történelmi
nyomokat.
Zomborka Márta
(Irodalom: Tragor Ignác (szerk.): Vác az irodalomban - Váci könyvek 15. (Vác, 1925), Tragor
Ignác: Vác története 1848 - 49-ben - Váci könyvek 3. (Vác, 1908), Debreczeni-Droppán Béla:
Humboldt-emlékmű a Magyar Nemzeti Múzeum
kertjében – Honismeret 2019. 4. szám
Váci Hírnök

Labdarúgás

Fotónkon látható (illetve: nem látható…), hol is tart a stadion 22 milliósra tervezett fedett lelátójának kialakítása március elején
A hosszú évek óta ígért stadionfejlesztéssel kapcsolatos lényeg – legalábbis, ami
a fedett lelátó kialakítását illeti – nem sokat változott. Mint ismeretes, korábban a
kormányhivatal a hiányzó dokumentációk
miatt megtagadta a minimálisan szükséges
lelátófedésre irányuló építkezés engedélyezését és az örökségvédelmi előírások
megsértése miatt büntetést is kiszabott az
illetékes hivatal a klubra. Később a megkapott fennmaradási és továbbépítési engedély után az MLSZ a bajnokság végéig
ideiglenes engedélyt adott az idény végéig
a bajnokik megrendezésére. Közben a mobillelátó elől a temető felőli oldalra kerültek
a kispadok.

Az NB III-as pontvadászat tavaszi sorozatából lapzártánkig 4 mérkőzést játszott
le a kiesés ellen harcoló Csank-legénység.
Ebből az első háromra hazai környezetben került sor. Elsőre egy sima háromgólos vereségbe szaladtak bele a mieink (Vác
FC – Makó 0-3), majd vezetésünk után az
utolsó percekben fordított a megyei rivális
(Vác FC – Monor 1-2). Az NB I-es paksiak
második csapata ellen már sikerült nyerni
(2-1). Március első vasárnapján a bennmaradás szempontjából fontos találkozón a
közvetlen rivális otthonában: Dabas-Gyón
– Vác FC 0-1. Ezek után a 24 mérkőzésen
szerzett 24 ponttal jelenleg a 16. helyen áll
csapatunk.

Kézilabda

Ahogyan az előző számunkban jeleztük,
igen erőltetett ritmusban lépett pályára
február hónapban élvonalbeli kézilabda
csapatunk. A Váci NKSE 3-3 bajnoki és
nemzetközi kupatalálkozót játszott le –
változó sikerrel.
Az Európa Liga csoportkörében sajnos Dániában roppant kiábrándító teljesítménnyel 42-21-re kaptak ki a mieink a
Viborgtól. Viszont a francia Chambray elleni hazai javítás sikerült, hiszen 35-29-es
váci győzelem váltott ki vastapsot. A záró
mérkőzésen pontot kellett volna szerezni
a román Valcea ellen a 3. hely megszerzéséhez, ám a 31-30-as vereség csak a csoport utolsó helyére jogosította a mieinket.
Az NB I-es pontvadászatban már jobban ment. Itthon az érdiek nem jelentettek gondot, mérsékelt produkcióval sikerült a 34-31-es győzelemmel begyűjteni

a pontokat. Javuló játékkal fontos sikert
hozott ezt követően a fővárosi látogatás,
ahol kiélezett csatában 31-29-es sikerrel
vágott vissza őszi vereségéért csapatunk.
A februári bajnoki sorozatot a dunaújvárosiak vendéglátása zárta, melyen 37-31es sikerével csapatunk a hetedik bajnokiját
nyerte meg zsinórban A 15 lejátszott mérkőzés után a 22 ponttal rendelkező váciak
jelenleg a tabella 4. helyét foglalják el.
Időközben a klub bejelentette a nyártól
Vácon játszó új játékosok névsorát. Ezek
szerint az érkező tréner, Herbert Gábor
már számolhat majd az MTK-tól érkező
a 27 esztendős irányító/átlövő Marincsák
Nikolett és a 22 éves jobbszélső Bánfai Kira szereplésével. A Győrből igazol
Vácra a 20 éves jobbátlövő Kürthi Laura.
Szintén 20 esztendős a Békéscsabáról érkező kapus, Csizmadia Fanni.

Evezés

Három különböző korosztályban szereztek egy-egy érmet a Vác Városi Evezős Club sportolói a Mosonmagyaróváron megrendezett Országos Ergométeres Bajnokságon. A férfi
ifiknél Pető Benedek, míg a veteránoknál Noé Gábor bizonyult a legjobbnak a hagyományos téli viadalon. A felnőtt férfi evezősök mezőnyében Ács Kristóf bronzérmet szerzett.
Váci Hírnök

						

Vízilabda

Február záró szombatján megkezdődött a
férfi pólósok harmadik vonalában a Középszakasz. Mint ismeretes, az Alapszakaszban a Váci SC csoportjában a második
helyen zárt, így a folytatásban az első 10
helyért vívhat mérkőzéseket. Az ötcsapatos csoport első dupla fordulós játéknapján
a mieink előbb az orvosegyetemisták ellen
szálltak vízbe és a papírformának megfelelően 16-11-es vereséget szenvedtek. Jobban sikerült a Csongrád elleni összecsapás,
ezen 22-14-es győzelmet arattak a váciak.

Asztalitenisz

Előző lapszámunk óta két csapatbajnokin
álltak asztalokhoz harmadosztályú pingpongosaink.
A korábban az ellenfél covidérintettsége
miatt elhalasztott találkozó pótlásán: Váci
Reménység – VSD Dunakeszi 12:6. A párosoknál mindkét találkozón a mieink nyertek: Némann Dávid és Hejj Marcell simán,
Galgóczi Balázs és Lovas Dániel döntő
szettben hozta a mérkőzést. Az egyénikben
Héjj Marcell vitte a prímet, hiszen mind a
négy riválisát legyőzte. Három sikere mellett
egyszer vesztett Némann Dávid. Fél sikert
ért el 2-2 győzelmével és vereségével Lovas
Dániel, míg Galgóczi Balázs egy ellenfelénél
bizonyult jobbnak.
A reményeknek megfelelően fölényes
győzelemmel vették a mieink a következő
fordulót is: Váci Reménység – Debreceni
AK II 15:3. A változatlan felállásban játszó
váciak most is megnyerték a két párost. Az
egyéni meccsek során Héjj Marcel, Némann
Dávid és Lovas Dániel minden alkalommal
fogadhatta győzelme után ellenfele gratulációját, míg Galgóczi Balázs egy debreceni
pingpongost vert meg.

Sakk

Változó sikerrel vívta meg a naptári év első
két csapatbajnokiját NB II-es sakkcsapatunk. Az Erkel csoportban előbb Vízügyi
SC – Váci SC 5:7, majd Váci SC – Kékesi
SE 4:8.
Az első mérkőzésen a mieink közül négyen is megszerezték világossal a teljes pontot: Tornai Imre, Veres István, Slezák Ákos
és Slezák Dániel. Sötéttel tudott nyerni
Slezák Róbert és Prohászka Gyula. (Tehát
a Slezák-család mindhárom tagja győztesen
állhatott fel a csata végén!) Döntetlennel fejezte be a partiját a váciak közül Mirza Sólyom és dr. Trajber Csaba. Az utóbbi mérkőzésen sajnos csak Mirza Sólyom és Slezák
Dánielnek sikerült legyőzni ellenfelét.
Hat lejátszott csapatbajnokit követően a
mieink 32,5 ponttal a 6. helyen állnak a 9
csapatos csoportban.
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Fogadóórák

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

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

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

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

A polgármesteri hivatal zöld száma:
06-80/890-020
Országgyűlési képviselői elérhetőségek
RÉTVÁRI BENCE
Email: vac@retvari.hu
Telefonszám: 06-20/287-3531
Ügyfélfogadási rend a kormányablakokban:
Kormányablak 1.: dr. Csányi László krt. 16.; Kormányablak 2.: Széchenyi utca 42. (vasútállomás);
Kormányablak 3.: dr. Csányi László krt. 45.
Ügyfélfogadási rend egységesen:
Hétfő: 7.00 - 17.00
Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 12.00 - 20.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 14.00
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Anyakönyvi hírek

Vácott született váci lakosok:
Kiss Attila és Szakács Nikoletta gyermekei: Kende és Norina,
Vass Attila Gyula és Bokros Mercédesz gyermeke: Szofiána,
Tóth István és Bálint Daniella Bettina gyermeke: Angelika Olívia, Horváth Tamás és Tóth Miléna Terézia gyermeke: Dorián, Zalaegerszegi Roland és Bach Márta gyermeke:
Nara, Tótfalusi Bence és Barancsi Judit gyermeke: Orsolya,
Moksony Antal és Hetényi Xénia gyermeke: Dominik Antal,
Király Péter és Deme Fruzsina gyermeke: Petra Vivien, Sinkó
Miklós és Simon Bernadett gyermeke: Elizabet, Székely Gábor György és Tari Zsanett gyermeke: Zalán János, Galambos Bence és Horváth Eszter gyermeke: Mia Hanna, Székesi
Kornél és Kiss Aliz gyermeke: Zsombor, Eberhart Dávid és
Bálint Eszter Margit gyermeke: Abigél, Koczur Richárd és
Czibulya Szandra Boglárka gyermeke: Dorina, Cser Gergely
Tamás és Halász Barbara gyermeke: Kira Johanna, Mravik
Norbert János és Galba Alexandra gyermeke: Estella Zoé,
Dudás Tibor Norbert és Hegyi Klaudia gyermeke: Milán.
Házasságot kötött váciak:
Dondoczi Norbert és Benedek Vivien, Gyetven András Tamás és Ulicsni Regina, Cseri Iván és Virsinger Roxána, Szűcs
József és Szabados Dóra, Sárközi Dániel Donát és Balázs
Anett Krisztina, Szabó György és Dr. Csizmadia Laura, Urbán László és Acsay Irén Terézia, Farkas Máté Márk és Kohajda Nikoletta, Takács Zoltán és Simó Vivien.
Elhunyt váciak:
dr. Kovács István (1937). Az elmúlt hónapban 52 váci személy hunyt el városunkban.
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A - Deákvári Gyógyszertár: Vác, Deákvári főtér 30., 06 - 27/510-805;
B - Központi Gyógyszertár: Vác, dr. Csányi L. krt. 46., 06-27/501-630;
C - Vácz Remete Gyógyszertár: Vác, Magyar u. 3., 06-27/305-997;
D - Gyöngyvirág Gyógyszertár: Vác, Széchenyi u. 3., 06-27/303-343;
E - Kisváci Szent Gellért Gyógyszertár: Vác, Papp Béla u. 10., 06-27/306-190;
F - Váci Levendula Gyógyszertár: Vác, Sas u. 1/a., 06-27/301-367;
G - Benu Gyógyszertár Vác: Vác, Zrinyi u. 9., 06-27/501-385;
H - Fekete Kígyó Gyógyszertár: Vác, Széchenyi u. 37., 06-27/312-338;
I - Alsóvárosi Gyógyszertár: Vác, Zöldfa u. 25., 06-27/311-157
FOGORVOSI ÜGYELET
A váci és Vác körzeti hétvégi
fogászati ügyeletek megszűntek!
Legközelebbi ingyenes ügyelet:
Szájsebészet
Budapest, VIII. ker. Szentkirályi u. 40.
Tel.: 06-1-317-6600
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KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

(felnőtt és gyermek)
2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 47.
ÁNTSZ épület földszinti helyisége.
Elérhetőség: 06-27/306-090
Ügyeleti idő:
Hétfő–csütörtök: 19 órától 7 óráig
Pénteken 16 órától hétfő reggel 7 óráig
Munkaszüneti napokon 24 órában

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

MEGVÁSÁROLHATÓ LAKÁSOK:
Cím: Barabás M. u. 2. alagsor 1. - Alapterület: 50 m2
Cím: Kiskörút 13. fsz. 4. - Alapterület: 24,2 m2
Megtekintés: előre egyeztetett időpontban – Telefon: 27/510-107/92 mellék Simon László
BÉRELHETŐ INGATLANOK:
Cím/hrsz: Vác, Zöldfa utca 1-5. - 4520/A/1 hrsz. „volt Alsóvárosi patika”
Alapterület: 154 m2 - Tevékenység: kereskedelem-szolgáltatás
Cím/hrsz: Káptalan utca 3., (Központi Piac főépülete)
Alapterület: 18+18+8 m2-es egyben - Ingatlan jellege: nem lakás célú helyiségek Tevékenység: szolgáltatás+vendéglátás
Cím/hrsz: Március 15. tér 27. - 3099/1 hrsz.
Alapterület: 118,5 m2 - Ingatlan jellege: pince- Tevékenység: megkötés nélkül
Cím/hrsz: Naszály út Telep u. sarok – 999 hrsz.
Alapterület: 17 m - Ingatlan jellege: faház - Tevékenység: kereskedelem-szolgáltatás
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Cím/hrsz: Március 15. tér 27. - műemlékvédelem alatt álló
Alapterület: 118,5 m2 - Ingatlan jellege: pincehelyiség - Tevékenység: megkötés nélkül
KIVETT BEÉPÍTETLEN TERÜLETEK ÉRTÉKESÍTÉSRE:
4762/38 hrsz-ú, Hegymester utca és a Sárfehér köz által határolt 1277 m2 nagyságú
4762/39 hrsz-ú, Hegymester utca és a Sárfehér köz által határolt 1000 m2 nagyságú
22
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Megvannak a 2021/2022-es Zöld
Megoldás-pályázat nyertesei

A Duna-Dráva Cement Kft. évtizedek óta
elkötelezett híve és fő támogatója a természeti értékek védelmének, és egy fenntarthatóbb életforma kialakításának. A
vállalat több mint egy évtizede támogatja a környezettudatos kezdeményezések
megvalósulását a Zöld Megoldás-pályázat
keretében. 2022-ben további 7 projekttel
növelik a támogatottak számát.
A Beremendi Cementgyár környezetében élő közösségek zöld kezdeményezéseit ebben az évben 3 millió forinttal, a
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pécsi kisrégió pályázóját pedig 1,5 millió
forinttal támogatja a DDC. A Váci Cementgyár térségéből beérkezett nyertes
pályázatok megvalósulásához közel 3 millió forinttal járul hozzá az építőanyag-ipari
vállalat.
A bírálóbizottságoknak 2022-ben ös�szesen 19 pályamunka közül kellett kiválasztania a legjobbakat. Azokat, akik
újszerű ötletekkel, a fenntarthatóságot és
környezettudatosságot megcélozva készítették el a pályázatukat.

						

Ismerkedés a természettel
A Kisvác-Középvárosi Óvoda egy külső
interaktív foglalkozó sarok létrehozását
tűzte ki célul. Egy olyan helyszínt, ahol az
óvodába járó gyermekek megtanulhatják,
hogyan védjék a környezetet.
A Szokolyai Cseh Péter Általános Iskola
és az Azonos Esélyekért Alapítvány szervezésében megálmodott „Napozzunk”
projekt célja az intézményben működő
napelemes rendszer fizikai bemutatása, a
gyakorlati hasznosulás ismertetése a gyerekekkel és szüleikkel egyaránt.
„Csend a zajban”. A Váci Juhász Gyula Általános Iskola ezzel a projekttel indult
és nyert a pályázaton. Céljuk egy kiskert
létrehozása, amely nem csupán veteményesként szolgálna, hanem az iskolába járó
minden kisiskolás megismerheti és megfigyelheti, gondozhatja a növényeket, ezáltal
növelve a felelősségvállalás készségét.
A baranyai régióban a DDC a Déli
ASzC Teleki Zsigmond Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, a Nagyharsányi Óvoda, a Szavai
Óvoda és az Orfűi Fekete István Óvoda és
Konyha elképzeléseit támogatja.
A DDC Zöld Megoldás-pályázat keretében az elmúlt évek során eddig összesen
53 projekt valósult meg mintegy 74 millió
forintból. Az idén megvalósuló 7 pályázattal pedig tovább növelik a támogatottak
számát.
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